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คณะผูวิจัยซึ่งแยกตามหัวขอเปนผูเขียน เรียบเรียง
ปรับแกไขรายงานจากประเทศตางๆ ในหัวขอที่รับผิดชอบ
นโยบายเรือ
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คํานํา
ในเดือนกรกฎาคม
พ.ศ.
๒๕๔๑
องคกรสากลรณรงคเพื่อยุติกับระเบิด
(International
Campaign
to
Ban
Landmines:
ICBL)
ไดจัดทํารายงานสถานการณทุนระเบิด (Landmine Monitor
Report)
เพื่อติดตาม
เฝาระวังและรายงานความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพัน
ธกรณีอนุสัญญาหามทุนระเบิด
และเพื่อประเมินการตอบสนองของประชาคมโลกตอวิกฤตดานม
นุษยธรรมที่มีตนเหตุมาจากปญหาทุนระเบิด
นับเปนครั้งแรกในประวัติศาสตรที่องคกรพัฒนาเอกชนจากทั่ว
โลกไดมารวมตัวกันเพื่อดําเนินกระบวนการติดตามตรวจสอบ
กฎหมายดานมนุษยธรรม
หรือสนธิสัญญาหามอาวุธ
รวมทั้งไดมีการบันทึกความกาวหนาและปญหาตางๆ
ดวยวิธีที่มีระบบและยั่งยืน
ซึ่งไดทําใหแนวคิดเรื่องการตรวจสอบขอเท็จจริงโดยภาคประชา
สังคมจึงกลายเปนจริงไดในทางปฏิบัติ
เครือขายนักวิจัยสถานการณทุนระเบิดจํานวนมากกวา ๗๑ คน
จาก ๖๒ ประเทศทั่วโลกรวบรวมขอมูลเพื่อประกอบรายงาน
นักวิจัยเหลานี้ประกอบดวยเครือขายการรณรงคขององคกรสากล
รณรงคเพื่อยุติกับระเบิด และกลุมตางๆ ของภาคประชาสังคม
รวมทั้งนักหนังสือพิมพ สถาบันการศึกษาและสถาบันวิจัย
การเผยแพรรายงานสถานการณทุนระเบิดประจําป
๒๕๔๙
มุงสูโลกที่ปราศจากทุนระเบิด (Landmine Monitor Report
2006:
Toward
A
Mine-Free-World)
ซึ่งเปนรายงานลําดับที่แปด
เปนครั้งแรกทั่วโลกมีกําหนดจัดขึ้นในวันที่ ๑๓ กันยายน พ.ศ.
๒๕๔๙

และจะมีการแจกจายรายงานฉบับนี้แกรัฐบาลประเทศตางๆ
ที่เขารวมการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาหามทุนระเบิดครั้งที่
๗
ระหวางวันที่ ๑๘ ถึง ๒๒ กันยายน ๒๕๔๙ ณ นครเจนีวา
ประเทศสวิตเซอรแลนด
ผูสนใจสามารถคนหาขอมูลเพิ่มเติมไดที่ www.icbl.org/lm
คณะทํางานไทยรณรงคเพื่อยุติกับระเบิด และองคการแฮนดิแคป
อินเตอรเนชั่นแนล
โครงการในประเทศไทย
หนึ่งในสมาชิกของคณะทํางานฯ
ซึ่งเปนสวนหนึ่งของเครือขายของการรายงานนี้
จัดพิมพรายงานฉบับคัดตอนเนื้อหาเกี่ยวกับประเทศไทย
และจัดทําฉบับแปลเพื่อประโยชนของผูสนใจชาวไทย
ผูสนใจสามารถขอรับรายงานสถานการณฯ ฉบับรวมทุกประเทศ
ซึ่งจัดทําเปนรูปเลม
และในรูปแบบของซีดี
รอม
และรายงานฉบับคัดตอนเนื้อหาเกี่ยวกับประเทศไทย
จากคณะทํางาน
ไทยรณรงคเพื่อยุติกับระเบิดและองคการแฮนดิแคป
อินเตอรเนชั่นแนล โครงการในประเทศไทยโดยไมเสียคาใชจาย

คณะทํางานไทยรณรงคเพื่อยุติกับระเบิด
กันยายน ๒๕๔๙

๖รายงานสถานการณ ทุ น ระเบิ ด ในประเทศไทยประจํา ป ๒๕๔๙

ประเทศไทย

ความกาวหนาที่สําคัญนับตั้งแตเดือนพฤษภาคม

๒๕๔๘:
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ศูนยปฏิบัติการทุนระเบิดแหงชาติ
(ศทช.)
พยายามเรงเก็บกูกวาดลางทุนระเบิด
โดยเริ่มดําเนินการปรับลดพื้นที่ในป ๒๕๔๘ ไดพื้นที่ปลอดภัย
๕.๙ ตารางกิโลเมตร ซึ่งมากกวาป ๒๕๔๗ ถึง ๓ เทา ศทช.
เสนอตอคณะรัฐมนตรีวา
ศทช.
ควรแปรสภาพจากหนวยงานทหารเปนหนวยงานพลเรือน
ในเดือนมกราคม
๒๕๔๙
ที่ประชุมเจาหนาที่ระดับสูงเพื่อทบทวนการปฏิบัติการทุนระเบิดข
องประเทศไทยใหความเห็นชอบ
ศทช.
ยื่นขอเสนอแกรัฐบาลในเดือนพฤษภาคม
การตัดงบประมาณทําใหหนวยงานที่รับผิดชอบดานการเก็บกูกวา
ดลางทุนระเบิดในประเทศไทยตองลดกําลังพลลงเกินกวาครึ่งในป
๒๕๔๙ มีการใหความรูเรื่องการปองกันภัยจากทุนระเบิดเพิ่มขึ้น
โดยเขาถึงประชาชนกวา
๓๓๐,๐๐๐
คน
คาดการณวามีผูไดรับบาดเจ็บและเสียชีวิตจากทุนระเบิดรายใหม
ป
๒๕๔๘
ประมาณ
๔๓
คน
มีการหารือเรื่องแผนการรวบรวมขอมูลผูไดรับบาดเจ็บและเสียชี
วิตจากทุนระเบิดทั่วประเทศ
และมีการรางแผนการชวยเหลือผูรอดชีวิตจากภัยทุนระเบิดในเดื
อนธันวาคม ๒๕๔๘

ประเทศไทยสงรายงานความโปรงใสประจําปตามมาตรา ๗
ของรอบปที่
๘
เมื่อวันที่
๒๕
เมษายน
๒๕๔๙
๒
ซึ่งครอบคลุมปปฏิทิน
๒๕๔๘TP PT
นอกจากนี้
ประเทศไทยใชแบบฟอรม
เจ
ซึ่งเปนการรายงานตามความสมัครใจ แตไมไดใชแบบฟอรม ดี
๑

การสัมภาษณพลตรีธํารงศักดิ์ ดีมงคล, ผูอํานวยการ,
ศูนยปฏิบัติการทุนระเบิดแหงชาติ, กรุงเทพฯ, ๑๔ กุมภาพันธ ๒๕๔๙;
การสัมภาษณ กิตติพงษ ณ ระนอง,
เอกอัครราชทูตไทยประจําสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียตนาม,
กระทรวงการตางประเทศ, กรุงเทพฯ, ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๔๙.
๒
รายงานความโปรงใสตามมาตรา ๗ ทั้ง ๗ ฉบับที่ผานมา
สงมอบเมื่อวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๔๘, ๓ พฤษภาคม ๒๕๔๗, ๒๒
กรกฎาคม ๒๕๔๖, ๓๐ เมษายน ๒๕๔๕, ๑๗ เมษายน ๒๕๔๔, ๒
พฤษภาคม ๒๕๔๓ และ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๔๒.
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รายงานสถานการณ ทุ น ระเบิ ด ในประเทศไทยประจํา ป
๒๕๔๙
๗
นโยบายหามทุนระเบิด
ประเทศไทยลงนามในอนุสัญญาหามทุนระเบิดเมื่อวันที่ ๓
ธันวาคม ๒๕๔๐ ใหสัตยาบันในวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๔๑
สงผลใหไทยกลายเปนรัฐภาคีในวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๔๒
เปนตนมา
ขณะนี้
ประเทศไทยยังไมไดบัญญัติกฎหมายเพื่อปฏิบัติตามพันธกรณีอนุ
สัญญาหามทุนระเบิด
อยางไรก็ตาม
เจาหนาที่ทางการไทยกลาวกับ
Landmine
Monitor
เมื่อเดือนกุมภาพันธ ๒๕๔๙ วาศูนยปฏิบัติการทุนระเบิดแหงชาติ
(ศทช)
กําลังรางระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีเรื่องการควบคุมการปฏิบัติ
ตามอนุสัญญาฯ
และจะเสนอตอคณะรัฐมนตรีเพื่ออนุมัติโดยผานกองบัญชาการท
หารสูงสุด
และกระทรวง
๑
กลาโหมTP PT
รางระเบียบสํานักนายกฯ
ฉบับนี้
เริ่มจัดทําขึ้นตั้งแตป ๒๕๔๕ จะใชเพื่อแกไขขอบังคับตางๆ
ที่มีอยูแลวเพื่อใหเกิดการปฏิบัติตามอนุสัญญาหามทุนระเบิด

๘รายงานสถานการณ ทุ น ระเบิ ด ในประเทศไทยประจํา ป ๒๕๔๙

แบบใหม
เพื่อรายงานเรื่องทุนระเบิดที่เก็บสะสมไวสําหรับการฝกอบรม
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ในการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาหามทุนระเบิดครั้งที่ ๖ ณ
กรุงซาเกร็บ
ประเทศโครเอเชีย
ระหวางเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม
๒๕๔๘
นั้น
ประเทศไทยแถลงวา
“จะทุมเทพยายามอยางสุดความสามารถในการผนึกกําลัง
เปนหุนสวนกับองคกรภาครัฐ
องคกรภาคประชาสังคม
และหนวยงานภาคเอกชนใหแข็งแกรง
เพื่อดําเนินการใหพันธะแหงอนุสัญญาฯ ไดรับการปฏิบัติตาม”๓
ประเทศไทยยังไดกลาวถึงแผนแมบทการปฏิบัติการทุนระเบิดดา
นมนุษยธรรม พ.ศ. ๒๘๔๘ – ๒๕๕๒ ที่เพิ่งจัดทําเสร็จสิ้น
และการประสานงานอยางใกลชิดกับหนวยงานภาครัฐและเอกชน
ในการทําจัดทําแผนแมบทเพื่อชวยเหลือผูประสบภัยจากทุนระเบิ
ดใหสมบูรณ
ประเทศไทยกลาวถึงแผนแมบททั้งสองวา
“จะเสนอตอคณะกรรมการดําเนินงานทุนระเบิดเพื่อมนุษยธรรมใ
นระดับชาติเพื่อลงนามรับรองและ
หากเปนไปได
เพื่อบูรณาการเขาสูแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
ฉบับที่ ๑๐ พ.ศ. ๒๕๕๐-๒๕๕๔TP๔PT
ประเทศไทยเขารวมการประชุมระหวางสมัย
ซึ่งจัดขึ้นเมื่อเดือนมิถุนายน ๒๕๔๘
และพฤษภาคม ๒๕๔๙
โดยในการประชุมครั้งหลังไดรวมหารือในประเด็นความเปนสาก
ลของอนุสัญญาฯ
การชวยเหลือผูประสบภัยจากทุนระเบิด
๓

ถอยแถลงของ ดร.ชัยยงค สัจจิพานนท,
เอกอัครราชทูตผูแทนถาวรไทยประจําสหประชาชาติ ณ นครเจนีวา,
การประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาหามทุนระเบิดครั้งที่ ๖, กรุงซาเกร็บ, ๒๘
พฤศจิกายน ๒๕๔๘.
๔
ถอยแถลงของ ดร. ชัยยงค สัจจิพานนท,
การประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาฯ ครั้งที่ ๖,
กรุงซาเกร็บ, ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๔๘.

ระหวางเดือนพฤษภาคม ๒๕๔๘ ถึงเดือนพฤษภาคม ๒๕๔๙
ประเทศไทยไดรับมอบหมายใหเปนประธานเครือขายความมั่นค
งของมนุษย (Human Security Network: HSN)
ซึ่งเปนความรวมมือระหวาง
๑๔
ประเทศ
ดานความมั่นคงของมนุษยรวมถึงเรื่องทุนระเบิด
ประเทศไทยเปนเจาภาพจัดการประชุมเครือขายความมั่นคงของ
มนุษยระดับรัฐมนตรีที่กรุงเทพฯ
ในเดือนพฤษภาคม
๕
๒๕๔๙TP PT
นที่

กระทรวงการตางประเทศจัดงานวันทุนระเบิดสากลขึ้นเมื่อวั
๗
เมษายน
๒๕๔๙

และมอบรางวัลแกบุคคลและหนวยงานที่ทําประโยชนและสนับส
นุนงานดานทุนระเบิดจํานวน
๑๗
รางวัล
ภายในงานประกอบดวยการเสวนาเพื่อสรางความตระหนักแกสา
ธารณะและระดมการสนับสนุนตองานดานทุนระเบิดโดยผูแทนจ
ากหลายภาคสวน
ในเวลาเดียวกัน
๕

ดู www.humansecuritynetwork.org.
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รายงานสถานการณ ทุ น ระเบิ ด ในประเทศไทยประจํา ป
๒๕๔๙
๙
และการกวาดลางทุนระเบิด
ประเทศไทยไมไดเขารวมการหารือของรัฐภาคีเกี่ยวกับการตีควา
มและการปฏิบัติตามพันธะที่เกี่ยวเนื่องกับมาตรา ๑, ๒ และ ๓
ของอนุสัญญาฯ
ดังนั้นไทยจึงไมไดแสดงความเห็นตอที่ประชุมตอประเด็นการปฏิ
บัติการทางทหารรวมกับรัฐที่ไมเปนภาคี
การสะสมทุนระเบิดสังหารบุคคลและการสงผานทุนระเบิดสังหาร
บุคคลโดยรัฐอื่นที่ไมใชภาคีในดินแดนของตน
ทุนระเบิดตอตานยานยนตที่ติดตั้งชนวนไวหรืออุปกรณปองกันก
ารเก็บกู และจํานวนทุนระเบิดที่อนุญาตใหเก็บไวเพื่อฝกอบรม

๑๐รายงานสถานการณ ทุ น ระเบิ ด ในประเทศไทยประจํา ป ๒๕๔๙

มีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการใหความชวยเหลือประเทศไทยในก
ารปฏิบัติตามพันธกรณีมาตรา
๕
๖
ของอนุสัญญาหามทุนระเบิดดวยTP PT
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คณะทํางานไทยรณรงคเพื่อยุติกับระเบิด
(Thailand
Campaign to Ban Landmines: TCBL) ประกอบดวย
องคกรพัฒนาเอกชนระหวางประเทศ องคกรพัฒนาเอกชนไทย
และองคกรคนพิการ
ในเดือนพฤศจิกายน
๒๕๔๘
สมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากลเขาเปนสมาชิกลําดับที่
๑๒ ของคณะทํางานไทยฯ กิจกรรมในป ๒๕๔๘ ประกอบดวย
การเรียกรองสิทธิและสรางพลังแกผูรอดชีวิตจากภัยทุนระเบิด
การประสานงานกับ
ศทช.
และกระทรวงการตางประเทศในการจัดทําแผนการปฏิบัติการทุน
ระเบิดของไทย (Road Map on Mine Action)
การใหคําแนะนําแก
ศทช.
ในการจัดทําแผนแมบทเพื่อชวยเหลือผูประสบภัยจากทุนระเบิด
อีกทั้งติดตามการปฏิบัติตามพันธกรณีอนุสัญญาหามทุนระเบิดขอ
งรัฐบาลไทย
นอกจากนี้
คณะทํางานไทยฯ
ยังไดจัดตั้งคณะทํางานเพื่อพัฒนายุทธศาสตรแผนปฏิบัติการการ
รณรงคสรางความตระหนักเรื่องภัยทุนระเบิดและการเรียกรองสิ
ทธิขึ้นในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๔๘TP๗PTT
การผลิต การโอน และการใช
ประเทศไทยแจงวาไมเคยผลิตหรือสงออกทุนระเบิดสังหารบุ
๖

จดหมายขาวกระทรวงตางประเทศ,
“กิจกรรมตอตานทุนระเบิดของประเทศไทย”, ๗ เมษายน ๒๕๔๙;
“ไทยผลักดันการแกปญหาทุนระเบิด” (ภาษาไทย), www.mfa.go.th,
เขาถึงเมื่อ ๒๐ เมษายน ๒๕๔๙.
๗
จดหมายอิเล็กทรอนิกสจาก เสริมสิริ อิงคะวณิช,
ผูชวยผูประสานงาน, คณะทํางานไทยรณรงคเพื่อยุติกับระเบิด,
องคการเยสุอิตสงเคราะหผูลี้ภัย (JRS), กรุงเทพฯ, ๒๒ กุมภาพันธ ๒๕๔๙.

การใชทุนระเบิดสังหารบุคคลครั้งลาสุดบนแผนดินไทยเกิดขึ้
นในป
๒๕๔๖
ในการสูรบระหวางกองทัพไทยและกองกําลังทหารพมาซึ่งมีกอง
กําลังรัฐวาสนับสนุน
โดยทหารพมาหรือทหารวาวางทุนระเบิดในพื้นที่อําเภอแมฟาหล
วง
จังหวัดเชียงราย
บริเวณที่ฝายไทยครอบครองและอางวาเปนเขตแดนของไทยP
๑๑
P

๘

การสัมภาษณทางโทรศัพท พลตรีธํารงศักดิ์ ดีมงคล, ศทช.,
กรุงเทพฯ, ๒๔ กุมภาพันธ ๒๕๔๙.
๙

รายการนี้มาจากชนิดของทุนระเบิดในคลังที่ประเทศไทยทําลายในเวลาตอม
า.
๑๐
การสัมภาษณทางโทรศัพท พลตรีธํารงศักดิ์ ดีมงคล, ศทช.,
กรุงเทพฯ, ๑๗ มีนาคม และ ๒๐ เมษายน ๒๕๔๙.
กลาววาผูกอการรายประกอบระเบิดแสวงเครื่องจากวัตถุระเบิดทีเอ็นที
ซึ่งนําเขาจากตางประเทศ.
๑๑
ดู Landmine Monitor Report ๒๐๐๔ หนา ๘๑๑-๘๑๒.
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รายงานสถานการณ ทุ น ระเบิ ด ในประเทศไทยประจํา ป
๒๕๔๙
๑๑
๘
คคลTP PT
ในอดีตประเทศไทยเคยนําเขาทุนระเบิดสังหารบุคคลจากประเทศ
สหรัฐอเมริกา
อิตาลี
จีน
และอดีตยูโกสลาเวียTP๙PT
ศูนยปฏิบัติการทุนระเบิดแหงชาติ
(ศทช.)
กลาววาไมมีการใชทุนระเบิดในเหตุการณความไมสงบทางภาคใ
ตของประเทศไทยที่เกิดขึ้นตั้งแตเดือนมกราคม
๒๕๔๗
และทวีความรุนแรงขึ้น
ศทช. ใหขอมูลกับ Landmine
Monitor วา ผูกอความไมสงบใชวัตถุระเบิดแบบแสวงเครื่อง
ซึ่งควบคุมการจุดระเบิดดวยมือ
ไมใชระเบิดที่ทํางานเมื่อมีเหยื่อมากระตุน
ดังเชนทุนระเบิดสังหารบุคคลTP๑๐P

๑๒รายงานสถานการณ ทุ น ระเบิ ด ในประเทศไทยประจํา ป ๒๕๔๙

การสะสมในคลังและการทําลาย
T
ประเทศไทยทําลายทุนระเบิดสังหารบุคคลในคลังสะสมหมด
สิ้นไปเมื่อวันที่
๒๔
เมษายน
๒๕๔๖
ไทยเคยมีทุนระเบิดสะสมในคลังจํานวนทั้งสิ้น ๓๔๒,๖๙๕
ทุนTP๑ ๒ PT
ระหวางป พ.ศ. ๒๕๔๒ ถึง ๒๕๔๖
มีการทําลายทุนระเบิดทั้งสิ้น ๓๓๗,๗๒๕ ทุน
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ชวงเวลาที่ผานมา
ประเทศไทยสงวนทุนระเบิดสังหารบุคคลไวรวม ๔,๙๗๐ ทุน
เพื่อการฝกอบรมสําหรับกองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ
และสํานักงานตํารวจแหงชาติ รายงานความโปรงใสตามมาตรา
๗
ระหวางป
๒๕๔๔
ถึง
๒๕๔๗
ระบุจํานวนทุนระเบิดที่ประเทศไทยสงวนไวเทาเดิมไมเปลี่ยนแป
ลง
บงชี้วาไมไดมีการนําไป
ใชในฝกอบรม
แตรายงานความโปรงใสตามมาตรา ๗
ฉบับลาสุด
ปปฏิทิน
๒๕๔๘
แจงวา
จํานวนทุนระเบิดที่สงวนไวลดลงเหลือ ๔,๗๖๑ ทุนP๑ ๓ P ศทช.
๑๒

ชนิดของระเบิดที่สะสมในคลังคือ เอ็ม ๒, เอ็ม ๒ เอ, เอ็ม ๔, เอ็ม
๑๔, เอ็ม ๑๖, เอ็ม ๑๖ เอ ๑, เอ็ม ๒๖, ไทป ๖๖, ไทป ๖๙, ไทป ๗๒,
พีเอเอ็ม ๒, วีเออาร ๔๐, วีเอส ๕๐ และ พีเอ็มเอ็น. รายงานความโปรงใส
ตามมาตรา ๗, แบบฟอรม บี, ๑๗ เมษายน ๒๕๔๔.
๑๓
รายงานความโปรงใสตามมาตรา ๗, แบบฟอรม ดี, ๒๕ เมษายน
๒๕๔๙. รายงานแบบฟอรม ดี และแบบฟอรม บี
แสดงตัวเลขทุนระเบิดที่เก็บไวจํานวน ๔,๗๖๑ ทุน
แตตัวเลขทุนระเบิดแยกตามประเภทในแบบฟอรม ดี
เมื่อนํามารวมกันไดเทากับ ๔,๘๗๑ ทุน. แบบฟอรม ดี
แสดงวามีการใชทุนระเบิดประเภท เอ็ม ๑๔ ไป ๙๙ ทุน (๘๐ ทุน
ใชโดยตํารวจและ ๑๙ ทุน โดยกองทัพอากาศ) แตตามรายงานของ ศทช.
ยังมีทุนระเบิดอีก ๑๑๐ ทุน ถูกนําไปใช (คาดวาเปนระเบิดประเภท เอ็ม ๑๖
โดยตํารวจ)
นอกจากนี้ยังพบวาการคํานวณคลาดเคลื่อนในอีกหลายจุดในตารางที่ปรากฏ
ในแบบฟอรม ดี.

ในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๔๒
ประเทศไทยรายงานวา
มีทุนระเบิดแบบอโลหะ (เคลยโมร) เอ็ม ๑๘ และ เอ็ม ๑๘ เอ ๑
รวมทั้งสิ้น ๖,๑๑๗ ทุน ในคลังP๑ ๕P ในป ๒๕๔๘ ศทช.
ย้ําวาทุกหนวยงานรับทราบTแลววา
ระเบิดแบบอโลหะจะนํามาใชไดโดยวิธีควบคุมการจุดระเบิดดวย
มือเทานั้นTP๑ ๖ PT
อยางไรก็ตาม
ไมมีการดําเนินการดัดแปลงระเบิดทางกายภาพ
เพื่อใหใชงานไดเฉพาะดวยวิธีควบคุมการจุดระเบิดดวยมือเกิดขึ้
น
นอกจากนี้
ประชาชนที่อําเภอฝาง
จังหวัดเชียงใหม
ซึ่งเปนชายแดนที่เชื่อมตอกับประเทศพมา
ใหขอมูลกับคณะวิจัยสถานการณทุนระเบิดวา
ในป
๒๕๔๘
มีประชาชนบาดเจ็บจากระเบิดแบบอโลหะของทหารไทย โดย ๓
รายเสียชีวิต
๑๔

การสัมภาษณทางโทรศัพท พลตรีธํารงศักดิ์ ดีมงคล, ศทช.,
กรุงเทพฯ, ๒๐ เมษายน ๒๕๔๙; การสัมภาษณทางโทรศัพท
พันเอกหญิงพริ้มเพรา อมราพิทักษ, หัวหนาฝายกิจการพิเศษ, ศทช .
กรุงเทพฯ , ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๔๙.
๑๕
รายงานความโปรงใสตามมาตรา ๗, แบบฟอรม บี, ๑๐
พฤศจิกายน ๒๕๔๒. นอกจากรายงานดังกลาวแลว
ประเทศไทยไมไดแจงขอมูลทุนระเบิดแบบอโลหะในรายงานความโปรงใส
มาตรา ๗ อื่นๆ อีก
๑๖
การสัมภาษณ พลตรีธํารงศักดิ์ ดีมงคล, ศทช., กรุงเทพฯ, ๑๙
เมษายน ๒๕๔๘. การใชระเบิดแบบอโลหะ (เคลยโมร)
ดวยการขึงลวดเปนสิ่งผิดกฎหมายภายใตอนุสัญญาหามทุนระเบิด

ตามรูปแบบการรายงานของ Landmine

รายงานสถานการณ ทุ น ระเบิ ด ในประเทศไทยประจํา ป
๒๕๔๙
๑๓
ยืนยันกับ Landmine Monitor ในระหวางเดือนเมษายน –
พฤษภาคม
๒๕๔๙
วาทุนระเบิดจํานวน
๒๐๙
ทุนถูกนํามาใชในการฝกอบรม
โดย
๑๙๐
ทุน
ใชในการอบรมของสํานักงานตํารวจแหงชาติ และอีก ๑๙ ทุน
ในการอบรมกองทัพอากาศ
ทําใหปจจุบันมีทุนระเบิดเหลืออยูในคลังทั้งสิ้น จํานวน ๔,๗๖๑
ทุนP๑ ๔P

๑๔รายงานสถานการณ ทุ น ระเบิ ด ในประเทศไทยประจํา ป ๒๕๔๙

สํานักงานตํารวจแหงชาติรายงานวา
พบทุนระเบิดสังหารบุคคลจํานวน
๑๐
ทุน
และทุนระเบิดทําลายรถถัง ๑ ทุน ระหวางการปฏิบัติหนาที่ในป
๒๕๔๘
เจาหนาที่ตํารวจ
เก็บทุนระเบิดไวระหวางกระบวนการสืบสวนสอบสวน
และทําลายทุนระเบิดเหลานี้ทั้งหมดภายหลังเมื่อคดีสิ้นสุดP๑ ๗P
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ปญหาทุนระเบิดและสรรพาวุธที่หลงเหลือภายหลังการสูร บ
ประเทศไทยไดรับผลกระทบจากทุนระเบิดและสรรพาวุธที่ห
ลงเหลืออยูภายหลังการสูรบ (Explosive remnants of war:
ERW)๑๘
ซึ่งมีทั้งสรรพาวุธที่ถูกทิ้งไวและสรรพาวุธที่ถูกยิงออกมาแลวแตยั
งไมระเบิด
โดยเปนผลมาจากการสูรบตามแนวชายแดนทั้งสี่ดานของประเท
ศ คือ ชายแดนที่ติดกับประเทศกัมพูชา ประเทศลาว ประเทศพมา
และประเทศมาเลเซีย
การสํารวจผลกระทบจากทุนระเบิดซึ่งดําเนินการเสร็จสิ้นในป
๑๗

จดหมายเลขที่ ตช ๐๐๐๐๙.๔ ๓๓๖๑ จาก พล.ต.ต สัจจะ คชหิรัญ,
ผูบังคับการกองพลาธิการและสรรพาวุธ, สํานักงานตํารวจแหงชาติ,
กรุงเทพฯ, ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๔๙. ทุนระเบิดประกอบดวย
ทุนระเบิดสังหารบุคคล แบบ T๖๙, M ๑๔ และ PMN แบบละ ๓ ทุน
ทุนระเบิดสังหารบุคคลแบบ M๑๘ จํานวน ๑ ทุน
และทุนระเบิดทําลายรถถังแบบ TM ๔๖ จํานวน ๑ ทุน.
๑๘
พิธีสารฉบับที่ ๕
ตอทายอนุสัญญาวาดวยการหามหรือการจํากัดการใชอาวุธบางชนิดที่กอใหเ
กิดการบาดเจ็บรายแรงมากเกินไปหรือกอใหเกิดผลโดยไมจํากัดเปาหมายใ
หคําจํากัดความ “สรรพาวุธที่หลงเหลือภายหลังการสูรบ” (Explosive
remnants of war: ERW) วาคือ สรรพาวุธที่ยังไมระเบิด
และสรรพาวุธที่ถูกทิ้งไว
ทุนระเบิดถูกแยกออกจากคําจํากัดความนี้อยางชัดเจน ศทช.
รายงานวาไดทําลายสรรพาวุธที่ยังไมระเบิดจํานวนหนึ่ง
พรอมดวยสรรพาวุธที่ถูกทิ้งไวในจํานวนที่มากกวาในป พ.ศ. ๒๕๔๘
แตแหลงที่มาและที่อยูของสรรพาวุธที่ถูกทิ้งไวในประเทศไทยนั้นไมแนชัด

ปญหาทุนระเบิดสงผลกระทบตอชุมชน
๒๙๗
แหง
ในแถบบริเวณชายแดนไทย-กัมพูชา
ซึ่งเคยเปนที่ตั้งของกลุมกองกําลังตอตานรัฐบาลกัมพูชาในชวงทศ
วรรษที่
๑๙๘๐
และ
๑๙๙๐
นอกจากทุนระเบิดแลว
พื้นที่แถบนี้ยังมีลูกปนใหญและลูกปนครก
ซึ่งกองกําลังรัฐบาลเวียดนามและรัฐบาลกัมพูชาใชในการสูรบ
และมีคลังแสงซึ่งมีลูกปนครกที่ถูกทิ้งไว
จรวดตอตานรถถัง
(อารพีจี)
และดินระเบิดที่กลุมกองกําลังตอตานรัฐบาลกัมพูชาทิ้งไวP๒๑P
การสํารวจผลกระทบจากทุนระเบิดรายงานวาทุนระเบิดและสรร
พาวุธที่ยังไมระเบิดขัดขวางการใชประโยชนจากพื้นที่ปา
พื้นที่เพื่อการเกษตรกรรมและเลี้ยงสัตว
บอยครั้งขัดขวางการใชแหลงน้ําดวย
๑๙

ศูนยปฏิบัติการสํารวจ (SAC)
และองคการความชวยเหลือแหงชาวนอรเวย (NPA),
“การสํารวจผลกระทบจากทุนระเบิดในประเทศไทย,” ๒๕๔๕, หนา ๗ และ
๑๗.
๒๐
ถอยแถลงของประเทศไทย, การประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาฯ ครั้งที่ ๖,
กรุงซาเกร็บ, ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๔๘.
๒๑
การสัมภาษณทางโทรศัพท สุทธิเกียรติ โสภณิก, ผูอํานวยการ,
มูลนิธิพลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ, กรุงเทพฯ, ๘ มิถุนายน ๒๕๔๙.
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รายงานสถานการณ ทุ น ระเบิ ด ในประเทศไทยประจํา ป
๒๕๔๙
๑๕
๒๕๔๔ ระบุวา มีชุมชนที่ไดรับผลกระทบจากทุนระเบิด ๕๓๐
แหงใน
๒๗
จังหวัด
และมีผูไดรับผลกระทบจากทุนระเบิดมากกวา ๕๐๐,๐๐๐ คน
การสํารวจฯ ประเมินวาประเทศไทยมีพื้นที่ทุนระเบิดราว ๒,๕๕๗
ตารางกิโลเมตร
และหนึ่งในสามของพื้นที่ดังกลาวตั้งอยูแถบชายแดนไทยกัมพูชา ซึ่งมีชายแดนติดตอกันยาวกวา ๗๐๐ กิโลเมตรP๑๙P
ทางการไทยคาดวาจํานวนพื้นที่ทุนระเบิดจะลดลงอยางมากหากมี
การสํารวจทางเทคนิคP๒๐P

๑๖รายงานสถานการณ ทุ น ระเบิ ด ในประเทศไทยประจํา ป ๒๕๔๙

ในจํานวนผูไดรับบาดเจ็บและเสียชีวิตจากทุนระเบิดชวง
๒
ปกอนทําการสํารวจฯ ๓๔๖ รายนั้น ๑๙๕ ราย (รอยละ ๕๖)
ประสบเหตุในแถบชายแดนไทย-กัมพูชาP๒๒P
ประเทศไทยมุงระดมขีดความสามารถในการเก็บกูทุนระเบิดมายั
งชายแดนไทย-กัมพูชา แตก็ลดพื้นที่ทุนระเบิดไปไดไมมากนัก
นับแตมีการสํารวจผลกระทบจากภัยทุนระเบิด
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การสํารวจผลกระทบจากทุนระเบิดพบวาผูไดรับบาดเจ็บและ
เสียชีวิตจากทุนระเบิดนอกจากนั้นทั้งหมด (ยกเวนเพียงหนึ่งราย)
ประสบอุบัติเหตุที่แถบชายแดนไทย-พมา ซึ่งในการสํารวจฯ ป
๒๕๔๔
ระบุวามีชุมชนที่ไดรับผลกระทบ
๑๓๙
แหง
และมีพื้นที่ทุนระเบิด
๒๔๐
แหงP๒๓P
ผลกระทบที่เขามาสูประเทศไทยเปนระยะจากการสูรบในประเทศ
พมาขัดขวางความพยายามกวาดลางทุนระเบิดตามชายแดนแถบ
นี้
นอกจากนี้
คาดการณวาจํานวนทุนระเบิดตกคางบริเวณนี้เพิ่มสูงขึ้นเนื่องจา
กการวางทุนระเบิดของพมาหรือทหารชนกลุมนอยกองทัพวา
ในเขตแดนไทยที่อําเภอแมฟาหลวง จังหวัดเชียงรายP๒๔P
ทุนระเบิดสงผลกระทบตอชายแดนทางเหนือของประเทศที่ติ
ดกับลาวนอยกวา
และไมคอยสงผลกระทบนักดานชายแดนทางใตที่ติดกับประเทศ
๒๒

ศูนยปฏิบัติการสํารวจ และองคการความชวยเหลือแหงชาวนอรเวย,
“การสํารวจผลกระทบจากทุนระเบิดในประเทศไทย,” ๒๕๔๔, หนา ๙ และ
๘๘.
๒๓
ศูนยปฏิบัติการสํารวจ และองคการความชวยเหลือแหงชาวนอรเวย,
“การสํารวจผลกระทบจากทุนระเบิดในประเทศไทย,” ๒๕๔๔, หนา ๙๙.
๒๔
การสัมภาษณทางโทรศัพท พันเอกณรงคฤทธิ์ สุวรรณบุปผา,
หัวหนาสวนประสานการปฏิบัติการและประเมินผล,
ศูนยปฏิบัติการทุนระเบิดแหงชาติ, ๒๐ มีนาคม ๒๕๔๙;
การสัมภาษณชาวเมืองเชียงใหมโดย Landmine Monitor (Mine Action
Canada: MAC), มกราคม ๒๕๔๙.

รายงานสถานการณ ทุ น ระเบิ ด ในประเทศไทยประจํา ป
๒๕๔๙
มาเลเซีย

๑๗

แผนงานปฏิบต
ั ิการทุนระเบิด

การบริหารจัดการปฏิบัติการทุนระเบิดของประเทศไทยอยูใน
ระยะเปลี่ยนผาน
การดูแลการปฏิบัติการทุนระเบิดเปนอํานาจหนาที่ของคณะกรรม
การดําเนินงานทุนระเบิดเพื่อมนุษยธรรมในระดับชาติ
ซึ่งกอตั้งขึ้นใน พ.ศ. ๒๕๔๓ โดยมีนายกรัฐมนตรีเปนประธาน
และมีตัวแทนกระทรวงสําคัญตางๆ
หนวยงานภาครัฐ
และองคกรเอกชนรวมอยูดวย
แตอํานาจสั่งการของคณะกรรมการฯ สิ้นสุดลงในเดือนมกราคม
พ.ศ. ๒๕๔๘ เมื่อรัฐบาลที่นําโดยนายกรัฐมนตรีทักษิณ ชินวัตร
ชุดแรกสิ้นสุดวาระลง และไมไดตออายุวาระดําเนินงานP๒๕P
ที่ประชุมระดับสูงเพื่อทบทวนแผนปฏิบัติการทุนระเบิดของป
ระเทศไทย
ซึ่งมีพลตํารวจเอกชิดชัย
วรรณสถิตย
รองนายกรัฐมนตรี เปนประธาน เมื่อเดือนมกราคม ๒๕๔๙
เห็นวาควรมีการปรับโครงสรางใหการปฏิบัติการทุนระเบิดไปอยู
ใตการบริหารจัดการของพลเรือนP๒๖P
อยางไรก็ดี
เกิดการยุบสภาขึ้นในเดือนกุมภาพันธ
๒๕๔๙
กอนมีการดําเนินการตามมติที่ประชุม
ความไมสงบทางการเมืองทําใหการจัดตั้งรัฐบาลใหมลาชาออกไป
๒๕

คณะกรรมการดังกลาวไมไดตอบจดหมายจากรัฐบาลชุดใหมที่ขอใหคณะกร
รมการยืนยันสถานภาพของตน คณะกรรมการจึงหมดวาระลง;
การสัมภาษณ พลตรีธํารงศักดิ์ ดีมงคล, ศูนยปฏิบัติการทุนระเบิดแหงชาติ,
กรุงเทพฯ, ๑๔ กุมภาพันธ ๒๕๔๙; การสัมภาษณ กิตติพงษ ณ ระนอง,
กระทรวงการตางประเทศ, กรุงเทพฯ, ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๔๙.
๒๖
การสัมภาษณ พลตรีธํารงศักดิ์ ดีมงคล,
ศูนยปฏิบัติการทุนระเบิดแหงชาติ, กรุงเทพฯ, ๑๔ กุมภาพันธ ๒๕๔๙.
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ผูรับผิดชอบปฏิบัติการทุนระเบิดระดับชาติ

๑๘รายงานสถานการณ ทุ น ระเบิ ด ในประเทศไทยประจํา ป ๒๕๔๙

ศูนยปฏิบัติการทุนระเบิด
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ศูนยปฏิบัติการทุนระเบิดแหงชาติ (ศทช.) จัดตั้งขึ้นในป
๒๕๔๒
เปนหนวยงานดําเนินการเก็บกูทุนระเบิด
ภายใตกํากับของกองบัญชาการทหารสูงสุดและไดรับงบประมาณ
จากกระทรวงกลาโหม
เนื่องจากอัตราการเก็บกูเปนไปชาและงบประมาณของกองบัญชา
การทหารสูงสุดสําหรับปฏิบัติการทุนระเบิดมีอยูจํากัด
ในเดือนกุมภาพันธ
๒๕๔๘
ศทช.
จึงเสนอตอคณะรัฐมนตรีขอปรับโครงสรางเปนองคกรพลเรือนที่
ดําเนินงานโดยเจาหนาที่ซึ่งโอนยายมาจากหนวยงานรัฐอื่นๆ
ศทช.
เชื่อวาหากเปนองคกรพลเรือนโอกาสในการไดรับทุนสนับสนุนทั้
งจากรัฐบาลไทยและผูบริจาคจากตางประเทศจะเพิ่มมากขึ้น
ซึ่งจะทําให
ศทช.
๒๗
เพิ่มขีดความสามารถและอัตราการเก็บกูทุนระเบิดไดP P
ขอเสนอดังกลาว
ไดรับการปฏิเสธจากสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชกา
ร (ก.พ.ร.) ซึ่งเปนที่ปรึกษาคณะรัฐมนตรี ในเดือนสิงหาคม
๒๕๔๘
ดวยเหตุผลวาไมมีความจําเปนตองกอตั้งองคกรรัฐขึ้นใหมเพื่อป
ฏิบัติภารกิจชั่วคราวP๒๘P
ในเดือนธันวาคม
และกระทรวงการตางประเทศ
๒๗

๒๕๔๘

ศทช.
ตระหนักวา

การสัมภาษณ พลตรีธํารงศักดิ์ ดีมงคล,
ศูนยปฏิบัติการทุนระเบิดแหงชาติ, กรุงเทพฯ, ๑๔ กุมภาพันธ ๒๕๔๙.
๒๘
อัจฉรา อัชฌายกชาติ, “Clearing the Border: Landmine
Goal Unlikely to be Reached,” บางกอกโพสต, ๒๕ พฤศจิกายน
๒๕๔๘, หนา ๔.

ขอสรุปจากการประชุมครั้งนี้
ไดรับการนําเสนอในที่ประชุมระดับสูงเพื่อทบทวนแผนการปฏิบั
ติการทุนระเบิดเพื่อมนุษยธรรมของไทยเมื่อวันที่ ๒๔ มกราคม
๒๕๔๙
ที่มีรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม
พลตํารวจเอกชิดชัย
วรรณสถิตย
เปนประธาน
พลตํารวจเอกชิดชัยแนะนําวา
ศทช.
ควรปรับเปลี่ยนเปนองคกรพลเรือนภายใตกํากับของสํานักนายก
รัฐมนตรี
และขอให
ศทช.
รางขอเสนอขอโอนยายจากกองบัญชาการทหารสูงสุดอยางเปนท
างการP๓๑P
ในเดือนพฤษภาคม
ศทช.
๒๙

จดหมายอิเล็กทรอนิกสจาก กิตติพงษ ณ ระนอง,
กระทรวงการตางประเทศ, ๑๑ เมษายน ๒๕๔๙.
๓๐

จดหมายจากศูนยปฏิบัติการทุนระเบิดแหงชาติถึงองคการแฮนดิแคป
อินเตอรเนชั่นแนล ลงวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๔๘. การประชุมจัดขึ้นโดย
ศทช.รวมกับกระทรวงการตางประเทศ
โดยมีตัวแทนเขารวมประชุมจากกระทรวงสาธารณสุข
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
และองคกรเอกชนตางๆ
๓๑
การสัมภาษณ พลตรีธํารงศักดิ์ ดีมงคล,
ศูนยปฏิบัติการทุนระเบิดแหงชาติ, กรุงเทพฯ, ๑๔ กุมภาพันธ ๒๕๔๙.
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รายงานสถานการณ ทุ น ระเบิ ด ในประเทศไทยประจํา ป
๒๕๔๙
๑๙
“ปฏิบัติการทุนระเบิดในประเทศไทยมิไดคืบหนาไปในอัตราที่นา
พอใจและเปนระบบ”
จึงรางแผนการปฏิบัติการทุนระเบิด
(Roadmap
for
Mine
Action)
ซึ่งบรรจุภาพรวมสถานะปจจุบันของปฏิบัติการทุนระเบิดและเปา
หมายไวขึ้นP๒๙P
ไดมีการนําเสนอแผนการนี้ในการประชุมระหวางหนวยงานภาค
รัฐที่สําคัญในเดือนธันวาคมP๓๐P

๒๐รายงานสถานการณ ทุ น ระเบิ ด ในประเทศไทยประจํา ป ๒๕๔๙

ยื่นขอเสนอแกกองบัญชาการทหารสูงสุด
ขอเสนอนี้ตองผานการพิจารณาของกระทรวงกลาโหมกอนถูกสง
ตอไปยังสํานักนายกรัฐมนตรี
กระบวนการนี้มีระยะเวลาไมแนนอนP๓๒P
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ศทช.
ใชระบบการจัดการขอมูลขาวสารสําหรับการปฏิบัติการทุนระเบิด
(IMSMA)
รุนที่
๒
ซึ่งติดตั้งใน
ป
๒๕๔๔
เพื่อบันทึกขอมูลจากการสํารวจผลกระทบจากภัยทุนระเบิด
และผลจากปฏิบัติการเก็บกูทุนระเบิดในเวลาตอมา
หลังจากสัญญาของผูจัดการฐานขอมูล
ซึ่งไดรับการสนับสนุนจากโครงการพัฒนาแหงสหประชาชาติ
(UNDP)
สิ้นสุดลงในป
๒๕๔๕
กระทรวงกลาโหมไมสามารถที่จะใหคาตอบแทนในระดับเดิม
ผูจัดการฐานขอมูลจึงออกไปP๓๓P
ขอจํากัดดานการเงินเปนตัวจํากัดความสามารถของ
ศทช.
ในการจางผูทํางานดานฐานขอมูลตั้งแตนั้นมา และเจาหนาที่ของ
ศทช.
เอง
ก็ไมสามารถบันทึกขอมูลการกวาดลางทุนระเบิดใหเปนปจจุบันไ
ด นับแตป ๒๕๔๗ มูลนิธิทหารผานศึกอเมริกันในเวียดนาม
(VVAF) สนับสนุนการอบรมคณะเจาหนาที่เก็บกูของ ศทช.
ใหบันทึกขอมูลการกวาดลางทุนระเบิดจากหนวยของตน
และรับผิดชอบสงตอขอมูลนี้ไปยังฐานขอมูลที่สํานักงานใหญ
ศทช. ในกรุงเทพฯP๓๔P
๓๒

การสัมภาษณ พลตรีธํารงศักดิ์ ดีมงคล,
ศูนยปฏิบัติการทุนระเบิดแหงชาติ, กรุงเทพฯ, ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๔๙.
๓๓
สจวรต มาสเลน, Mine Action After Diana, Progress in the
Struggle Against Landmines, (ลอนดอน: พลูโต, ๒๕๔๗), หนา ๑๔๑.
๓๔
การสัมภาษณ ชัค คอนลีย, เจาหนาที่จัดการขอมูลอาวุโส และ
เรืองเดช พวงพรหม ที่ปรึกษาฐานขอมูล,
มูลนิธิทหารผานศึกอเมริกันในเวียดนาม, กรุงเทพฯ, ๑๙ เมษายน ๑๕๔๙.

รายงานสถานการณ ทุ น ระเบิ ด ในประเทศไทยประจํา ป
๒๕๔๙
๒๑
หนวยปฏิบัติการทุนระเบิดเพื่อมนุษยธรรม
(นปท.)
เปนหนวยรับผิดชอบดําเนินการเก็บกูทุนระเบิดสวนใหญในประเ
ทศไทย
ปฏิบัติงานตามมาตรฐานแหงชาติของไทยซึ่งกลาววายึดถือตามม
าตรฐานการปฏิบัติการทุนระเบิดสากล (IMAS)๓๕

แผนแมบทการปฏิบัติการทุนระเบิดดานมนุษยธรรมของประ
เทศไทยสําหรับ
พ.ศ.
๒๕๔๙-๒๕๑๓
ตั้งวัตถุประสงคทั่วไปซึ่งเนนบูรณาการปฏิบัติการทุนระเบิดเขากั
บแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
ศทช.
รางโครงการปฏิบัติการทุนระเบิด (Concept Paper for Mine
Action)
ขึ้นในป
๒๕๔๘
โดยใหความสําคัญกับการกวาดลางทุนระเบิดบริเวณชายแดนไท
ย-กัมพูชาเปนอันดับแรก
และเรียกรองใหมีการดําเนินการปรับลดพื้นที่เพื่อนําพื้นที่ที่มิไดเ
ขาขายอันตรายอีกตอไปออกจากฐานขอมูลพื้นที่ทุนระเบิด
และเพื่อจํากัดขอบเขตพื้นที่ทุนระเบิดใหชัดเจนยิ่งขึ้นP๓๖P
ศทช.
มีแผนจัดทําแผนปฏิบัติการปรับลดพื้นที่ตองสงสัยวามีทุนระเบิด
P๓๗P ระหวางนี้ ศทช. เริ่มปรับลดพื้นที่แลวใน พ.ศ. ๒๕๔๘
โดยใชวิธีสุมตรวจและอาศัยขอมูลการใชงานพื้นที่ทุนระเบิดในช
วงปหลัง

๓๕

การสัมภาษณ พลตรีธํารงศักดิ์ ดีมงคล,
ศูนยปฏิบัติการทุนระเบิดแหงชาติ, กรุงเทพฯ, ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๔๙.
๓๖
การสัมภาษณทางโทรศัพท พลตรีธํารงศักดิ์ ดีมงคล,
ศูนยปฏิบัติการทุนระเบิดแหงชาติ, กรุงเทพฯ, ๒๐ เมษายน ๒๕๔๙.
๓๗
การสัมภาษณ พลตรีธํารงศักดิ์ ดีมงคล,
ศูนยปฏิบัติการทุนระเบิดแหงชาติ, กรุงเทพฯ, ๒๗ ธันวาคม ๒๕๔๘ และ
๑๗ มีนาคม ๑๕๔๙.
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แผนยุทธศาสตรและความคืบหนา

๒๒รายงานสถานการณ ทุ น ระเบิ ด ในประเทศไทยประจํา ป ๒๕๔๙

ความพยายามปฏิบัติตามพันธกรณีมาตรา ๕
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ตามมาตรา
๕
ของอนุสัญญาหามทุนระเบิด
ประเทศไทยตองทําลายทุนระเบิดสังหารบุคคลในพื้นที่ทุนระเบิด
ภายใตเขตอํานาจหรือการควบคุมโดยเร็วที่สุด
แตตองไมชากวาวันที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๓
ณ
เดือนกุมภาพันธ
๒๕๔๙
หลังปฏิบัติการเก็บกูทุนระเบิดดําเนินมาแลว
๖
ป
ประเทศไทยกวาดลางพื้นที่ทุนระเบิดไปไดไมถึงรอยละ
๑
ของพื้นที่ทุนระเบิดทั้งหมด
และจากอัตราการเก็บกูปจจุบันนี้
ไมนาเปนไปไดอยางยิ่งที่ประเทศไทยจะเก็บกูทุนระเบิดไดทันตา
มกําหนดของอนุสัญญาหามทุนระเบิดP๓๘P
เดือนพฤศจิกายน
–
ธันวาคม
๒๕๔๘
ในการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาหามทุนระเบิดครั้งที่
๖
ประเทศไทยกลาววา
“จะทุมเทพยายามอยางสุดความสามารถในการผนึกกําลังเปนหุน
สวนกับองคกรภาครัฐ
องคกรภาคประชาสังคม
และหนวยงานภาคเอกชนใหแข็งแกรง
เพื่อดําเนินการใหพันธกรณีแหงอนุสัญญาฯ
ไดรับการปฏิบัติตาม”๓๙
ในการประชุมคณะกรรมการประจําเมื่อเดือนพฤษภาคม ๒๕๔๙
ประเทศไทยยอมรับวาอัตราการกวาดลางทุนระเบิด
“อาจไมเปนที่นาพอใจนัก”
และการปฏิบัติตามพันธกรณีอนุสัญญาฯ ใหสําเร็จนั้น ถือเปน
“ความทาทาย”
๓๘

การสํารวจผลกระทบจากทุนระเบิดในประเทศไทย
ระบุวามีพื้นที่ทุนระเบิดอยู ๒,๕๕๗ ตารางกิโลเมตร ณ สิ้นป พ.ศ. ๒๕๔๘
มีพื้นที่ที่เก็บกูทุนระเบิดแลวทั้งสิ้นเทากับ ๘.๑๗ ตารางกิโลเมตร.
๓๙
ถอยแถลงของ ดร.ชัยยงค สัจจิพานนท,
การประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาหามทุนระเบิดครั้งที่ ๖, กรุงซาเกร็บ, ๒๘
พฤศจิกายน ๒๕๔๘.

ในเดือนมีนาคม
๒๕๔๙
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศ
นายกันตธีร
ศุภมงคล สงจดหมายกราบเรียนนายกรัฐมนตรี พันตํารวจโท
ดร.ทักษิณ
ชินวัตร
เสนอขอพิจารณา
โดยเนนย้ําวาการเก็บกูทุนระเบิดเปนไปอยางมีขอจํากัดและคอน
ขางลาชา
ซึ่งจะมีผลใหไทยไมสามารถดําเนินการไดทันหรือครบถวนตามเงื่
อนเวลาและขอกําหนดตาม
อนุสัญญาฯ
จดหมายฉบับนี้ประเมินสาเหตุที่ทําใหการเก็บกูเปนไปลาชา
ตั้งขอสังเกตวาปฏิบัติการทุนระเบิดไมไดเปนถูกจัดลําดับเปนวาระ
สําคัญของรัฐบาล
ไมไดรับการสนับสนุน
ดานการเงินอยางเพียงพอ และโครงสรางองคกรของ ศทช.
ซึ่งสังกัดกระทรวงกลาโหมนั้น
มีขอจํากัดโดยเฉพาะในการขยายความรวมมือ/ความเปนหุนสวน
๔๐

ถอยแถลงของประเทศไทย,
คณะกรรมการประจําดานการกวาดลางทุนระเบิด
การใหความรูเรื่องการปองกันภัยจากทุนระเบิด
และเทคโนโลยีปฏิบัติการทุนระเบิด, นครเจนีวา, ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๔๙.
๔๑
การสัมภาษณ กิตติพงษ ณ ระนอง, กระทรวงการตางประเทศ,
กรุงเทพฯ, ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๔๙; ศูนยปฏิบัติการทุนระเบิดแหงชาติ,
รายงานการประชุมเรื่องการใหความชวยเหลือผูประสบภัยจากทุนระเบิด
จัดขึ้นที่ ศทช. วันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๔๘, หนา ๑๐.
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รายงานสถานการณ ทุ น ระเบิ ด ในประเทศไทยประจํา ป
๒๕๔๙
๒๓
กลาวเพิ่มเติมวาประเทศไทยกําลังดําเนินการเพื่อเรงกวาดลางทุน
ระเบิดและ
“อยูระหวางปรับโครงสราง
ศทช.
๔๐
ใหมีพลวัตรและเปนอิสระยิ่งขึ้น”
สวนกระทรวงการตางประเทศเสนอแนวคิดใหสรางและดึงดูดคว
ามสนับสนุนตอปฏิบัติการทุนระเบิดจากภาคเอกชนP๔๑P

๒๔รายงานสถานการณ ทุ น ระเบิ ด ในประเทศไทยประจํา ป ๒๕๔๙

ตามรูปแบบการรายงานของ Landmine

กับหนวยงาน/องคกรตางประเทศ
และการระดมบุคลากรที่มีศักยภาพสอดคลองกับภาระหนาที่ในบา
งดาน
นอกจากนี้
เนื้อความในจดหมายยังกลาวอีกวา
ประเทศไทยเคยเปนประธานและเจาภาพการประชุมรัฐภาคีฯ
ครั้งที่ ๕ ใน พ.ศ. ๒๕๔๖ เกียรติภูมิของประเทศจะยิ่งเพิ่มพูน
หากประเทศไทยปฏิบัติตามพันธกรณี
อนุสัญญาฯ
จดหมายเรียกรองใหรัฐบาลเพิ่มความสําคัญกับปฏิบัติการทุนระเ
บิดและเพิ่มงบประมาณสนับสนุนในการดําเนินการเก็บกูพื่อใหส
ามารถดําเนินการเก็บกูไดหมดสิ้นตามเงื่อนเวลาอนุสัญญาฯ ได
P๔๒P
บทวิจารณในหนังสือพิมพภาษาอังกฤษในประเทศไทยเมื่อเดื
อนพฤษภาคม
๒๕๔๙
ตีพิมพวา
“จนถึงบัดนี้
ประเทศไทยก็ยังคงปฏิบัติตามคําปฏิญาณที่ใหไวกับนานาชาติวา
จะกําจัดทุนระเบิดใหหมดจากประเทศดวยปาก...
ถึงเวลาแลว
ที่รัฐบาลตองใหความสําคัญและจัดสรรงบประมาณใหกับพื้นที่ที่ไ
ดรับผลกระทบจากทุนระเบิดรุนแรงที่สุดใหมากขึ้น
และตั้งกรอบเวลาสําหรับการกวาดลางทุนระเบิดที่ชัดเจนและสาม
ารถกระทําได
พื้นที่เชนบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาควรเปนพื้นที่เรงดวนที่สุด
เพราะแมสันติภาพจะกลับคืนสูบริเวณนี้ไดกวา
๑๕
ปแลว
ชาวบานในจังหวัดตราด
สุรินทร
และจันทบุรี

๔๒

กระทรวงการตางประเทศ,
“การดําเนินการปฏิบัติการทุนระเบิดสังหารบุคคล,”
จดหมายกระทรวงการตางประเทศ เลขที่ ๑๐๐๕/๓๕๐ ถึงนายกรัฐมนตรี
(คําแปลอยางไมเปนทางการ), ๑๖ มีนาคม ๒๕๔๙.

๒๕

การเก็บกูทุนระเบิดดําเนินการโดยหนวยปฏิบัติการทุนระเบิด
เพื่อมนุษยธรรม ๔ หนวย (นปท.) เปนหลัก ซึ่งโดยหลักการแลว
อยูภายใตกํากับของศูนยปฏิบัติการทุนระเบิดแหงชาติ
(ศทช.)
นปท. ทั้งสี่หนวยนั้นประกอบดวยหนวยทหารซึ่งขึ้นกับกองทัพบก
๓ หนวย และหนวยทหารซึ่งขึ้นกับกองทัพเรืออีก ๑ หนวย
ประสิทธิภาพ
โครงสรางนี้เปนอุปสรรคตอความรวมมือ
ประสิทธิผล
สวน
นปท.
๕
๔๔
ไมไดจัดตั้งขึ้นตามแผนที่วางไวเพราะขาดทุนสนับสนุนP P
ศทช.
ดําเนินงานดวยเจาหนาที่
๔๗๓
คน
ในชวงเวลาสวนใหญของป
๒๕๔๘
แตเนื่องดวยกระทรวงกลาโหมตัดงบประมาณของ
ศทช.
ลงเกือบรอยละ ๕๐ จาก ๓๘.๒๑ ลานบาท (ประมาณ ๙๕๕,๒๕๐
ดอลลารสหรัฐฯ)
ในปงบประมาณ
๒๕๔๘
(สิ้นสุดปงบประมาณวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๘) เหลือ
๑๘.๒๑ ลานบาท (๔๕๕,๒๕๐ ดอลลารสหรัฐฯ) ในปงบประมาณ
๒๕๔๙P๔๕P
ศทช. จึงตองตัดกําลังพลลงเกือบครึ่งหนึ่ง
เหลือเพียง ๒๓๓ คน โดยหนวยที่ถูกลดอัตรากําลังมากที่สุด คือ
นปท.ทั้งสี่แหง ซึ่งสูญเสียกําลังพลไป ๑๕๘ คน ใน พ.ศ. ๒๕๔๙
คิดเปนรอยละ ๕๕ ของกําลังพลทั้งหมดP๔๖P
๔๓

กวี จงกิจถาวร, “Thailand needs to do more than paying
lip service to removal of land mines,” บทบรรณาธิการ, เดอะ เนชั่น,
๒๔ พฤษภาคม ๒๕๔๙, หนา ๘.
๔๔
ดู Landmine Monitor Report ๒๐๐๕, หนา ๕๖๗.
๔๕
รายงานความโปรงใสตามมาตรา ๗ ฟอรม เจ, ๒๕ เมษายน
๒๕๔๙.
๔๖
ศูนยปฏิบัติการทุนระเบิดแหงชาติ,
“ตารางเปรียบเทียบการบรรจุกําลังพลเขาปฏิบัติงานของ ศทช. ศอร.ฯ,”
ไดรับเมื่อ ๑๗ มีนาคม ๒๕๔๙.
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รายงานสถานการณ ทุ น ระเบิ ด ในประเทศไทยประจํา ป
๒๕๔๙
ก็ยังคงไมสามารถเพาะปลูกไดในที่ดินบางสวนของตน” ๔๓

๒๖รายงานสถานการณ ทุ น ระเบิ ด ในประเทศไทยประจํา ป ๒๕๔๙

ศทช.
มีศูนยฝกอบรม
๓
แหง
ในตางจังหวัด
สําหรับการปฏิบัติการตรวจคนและทําลายทุนระเบิด
การปฏิบัติการแจงเตือน
ใหความรูและหาขาว
และการฝกสุนัขตรวจคนทุนระบิดและผูบังคับสุนัขP๔๗P
ศูนยฝกสุนัขฯ ไมไดจัดการอบรมใดๆ ในป ๒๕๔๘P๔๘P
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นอกจากนี้
ศทช.
ยังสนับสนุนองคกรเก็บกูทุนระเบิดเพื่อมนุษยธรรมอีก ๒ แหง
คือ
องคกรพันธมิตรแหงญี่ปุนเพื่อการสนับสนุนดานการกวาดลางทุน
ระเบิดเพื่อมนุษยธรรม
(JAHDS)
ซึ่งดําเนินโครงการในจังหวัดศรีสะเกษในภาคตะวันออกเฉียงเหนื
อดานชายแดน
ไทย-กัมพูชา และมูลนิธิพลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ (GCCF)
ซึ่งดําเนินโครงการที่อําเภออรัญประเทศ
จังหวัดสระแกวดานชายแดนไทย-กัมพูชาเชนกันP๔๙P
กองทัพจีนสงผูเชี่ยวชาญ
๑๐
นาย
มาเปนวิทยากรอบรมใหกับผูเก็บกู
๓๐
คนในประเทศไทยระหวางวันที่ ๗ กันยายน – ๒๕ พฤศจิกายน
พ.ศ.
๒๕๔๘
ในหัวขอการใชเครื่องตรวจคนทุนระเบิด
การใชบังกาลอร
ตอรปโด

๔๗

ดู Landmine Monitor Report ๒๐๐๕, หนา ๕๖๗.
การนําเสนอโดยศูนยปฏิบัติการทุนระเบิดแหงชาติ,
การประชุมเครือขายความมั่นคงของมนุษย, กรุงเทพฯ, ๒๗ กุมภาพันธ
๒๕๔๙.
๔๙
ขอมูลตอบแบบสอบถาม Landmine Monitor โดย พันเอกศิวะชัย
ทับทิมเทศ, หัวหนาสวนนโยบายและแผน,
ศูนยปฏิบัติการทุนระเบิดแหงชาติ, กรุงเทพฯ, ๒๓ กุมภาพันธ ๒๕๔๙.
๔๘

ประเทศแคนาดาให
ศทช.
นําเครื่องจักรกําจัดวัชพืชและเตรียมพื้นที่โปรแมค
และเครื่องจักรเตรียมพื้นที่และทําลายทุนระเบิดโบเซนา
มาทดลองใชระหวางเดือนพฤษภาคมพฤศจิกายน ๒๕๔๘ และทดลองใชชุดปองกันและหนากาก ซึ่ง
ศทช.
เริ่มทดลองใชในเดือนมีนาคม
๒๕๔๙
๕๓
และจะใชไปจนเดือนกันยายน ๒๕๔๙P P

๕๐

บังกาลอรตอรปโดร เปนระเบิดลักษณะแทง
ถูกใชในการกวาดลางสนามทุนระเบิดโดยนําทอซึ่งบรรจุดินระเบิดไปวางไว
ตามจุดตางๆในสนาม แลวจุดระเบิดเพื่อทําลายทุนระเบิด
๕๑
การสัมภาษณทางโทรศัพท พลตรีธํารงศักดิ์ ดีมงคล,
ศูนยปฏิบัติการทุนระเบิดแหงชาติ, กรุงเทพฯ, ๑๔ กุมภาพันธ และ ๑๗
มีนาคม ๒๕๔๙; รายงานความโปรงใสตามมาตรา ๗ ฟอรม เจ, ๒๕
เมษายน ๒๕๔๙.
๕๒
ถอยแถลงของประเทศไทย, การประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาฯ ครั้งที่ ๖,
กรุงซาเกร็บ, ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๔๘; การสัมภาษณ พลตรีธํารงศักดิ์
ดีมงคล, ศูนยปฏิบัติการทุนระเบิดแหงชาติ, กรุงเทพฯ, ๑๔ กุมภาพันธ และ
๑๗ มีนาคม ๒๕๔๙; “Chinese Experts to Help Landmine
Clearance in Thailand,” www.chinaview.cn, เขาถึงเมื่อ ๗ กันยายน
๒๕๔๙; รายงานประเทศจีน
อนุสัญญาวาดวยการหามหรือการจํากัดการใชอาวุธบางชนิดที่กอใหเกิดการ
บาดเจ็บรายแรงมากเกินไปหรือกอใหเกิดผลโดยไมจํากัดเปาหมายพิธีสารที่
แกไขฉบับที่ ๒ มาตรา ๑๓ ฟอรม อี, ๒๖ ตุลาคม ๒๕๔๕.
๕๓
การสัมภาษณ พลตรีธํารงศักดิ์ ดีมงคล,
ศูนยปฏิบัติการทุนระเบิดแหงชาติ, กรุงเทพฯ, ๑๔ กุมภาพันธ, ๑๗ มีนาคม
และ ๔ พฤษภาคม ๒๕๔๙.
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รายงานสถานการณ ทุ น ระเบิ ด ในประเทศไทยประจํา ป
๒๕๔๙
๒๗
๕๐
และการถอดทําลายสรรพาวุธระเบิดP P
โครงการอบรมนี้ใชเงินสูงกวา ๔๐ ลานบาท (ประมาณ ๑
ลานดอลลารสหรัฐฯ)P๕๑P และจีนมอบเครื่องตรวจคนทุนระเบิด
๕๐
เครื่อง
ชุดอุปกรณปองกันสําหรับบุคคล
๕๐
ชุด
๕๒
และดินระเบิดใหกับฝายไทยP P

๒๘รายงานสถานการณ ทุ น ระเบิ ด ในประเทศไทยประจํา ป ๒๕๔๙

การระบุพื้นที่ที่ไดรับผลกระทบจากทุนระเบิดและสรรพาวุธที่หลง
เหลือภายหลังการสูรบ: การสํารวจและประเมินสถานการณ
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การสํารวจผลกระทบจากทุนระเบิดที่กระทําในป
๒๕๔๓๒๕๔๔
ยังคงเปนฐานอางอิงหลักสําหรับปฏิบัติการทุนระเบิดของประเทศ
ไทย การสํารวจฯ พบวามีชุมชนที่ไดรับผลกระทบจากทุนระเบิด
๕๓๐
แหง
โดยในจํานวนนี้
๖๙
แหง
เปนกลุมที่ไดรับผลกระทบสูง
๒๓๓
แหงไดรับผลกระทบปานกลาง และ ๒๒๘ แหงไดรับผลกระทบต่ํา
นอกจากนี้ ชุมชน ๒๙๗ แหงจากชุมชนที่ไดรับผลกระทบทั้งหมด
ตั้งอยูแถบชายแดนไทย-กัมพูชา
ขณะที่อีก
๑๓๙
แหงตั้งอยูชายแดนไทย-พมา มี ๙๐ แหง ตั้งอยูชายแดนไทย-ลาว
และ ๔ แหงตั้งอยูชายแดนไทย-มาเลเซีย
การสํารวจฯ
ประเมินวามีพื้นที่ที่มีทุนระเบิดและสรรพาวุธที่ยังไมระเบิดอยู
๒,๕๕๗ ตารางกิโลเมตร โดยรอยละ ๑๓ ของพื้นที่นี้ (ประมาณ
๓๓๒.๘๘
ตารางกิโลเมตร)
๕๔
เปนพื้นที่ที่ไดรับผลกระทบระดับสูงP P
ศทช.
เชื่อวาการปรับลดพื้นที่จะลดจํานวนพื้นที่ที่ตองดําเนินการกวาดล
างลงไดมาก และตั้งใจจะทําการสํารวจทางเทคนิคP๕๕P ศทช.
วางแผนดําเนินโครงการนํารองใน
พ.ศ.
๒๕๔๘
โดยการสํารวจทางเทคนิคพื้นที่
๙๖,๐๐๐
ตารางเมตร
ที่จังหวัดสระแกว

๕๔

ศูนยปฏิบัติการสํารวจ (SAC) และ
องคการความชวยเหลือแหงชาวนอรเวย (NPA),
“การสํารวจผลกระทบจากทุนระเบิดในประเทศไทย,” ๒๕๔๕, หนา ๘-๑๗.
๕๕
ถอยแถลงของประเทศไทย, การประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาฯ ครั้งที่ ๖,
กรุงซาเกร็บ, ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๔๘.

๒๙

ในเดือนพฤษภาคม
๒๕๔๙
ศทช.
เสนอตอองคการเพื่อความชวยเหลือแหงชาวนอรเวยใหดําเนินกา
รสํารวจทางเทคนิคเพื่อระบุขอบเขตพื้นที่ทุนระเบิดใหแมนยํา
และคืนพื้นที่ที่เหลือแกชุมชนทองถิ่น
ศทช.
เชื่อวาการสํารวจทางเทคนิคจะทําใหพื้นที่ที่ตองดําเนินการเก็บกูล
ดลง
เหลือเพียง
๑
ใน
๕
ของจํานวนพื้นที่ทุนระเบิดทั้งหมดที่การสํารวจฯ เดิมรายงานไว
การดําเนินการสํารวจดังกลาวจึงนับเปนจุดเปลี่ยนผานที่สําคัญใน
พัฒนา
การปฏิบัติการทุนระเบิดของไทยเพื่อใชเปนฐานสําหรับการวางแ
ผน
จัดลําดับความสําคัญ
และมุงเปาไปยังพื้นที่ที่มีทุนระเบิดมากที่สุด
ซึ่งจะชวยประหยัดทั้งเวลาและงบประมาณไดมาก
ศทช.
คาดวาจะสามารถเริ่มการสํารวจทางเทคนิคไดใน
พ.ศ.
๕๗
๒๕๔๙P P

การกวาดลางทุนระเบิดและสรรพาวุธที่หลงเหลือภายหลังการสูรบ

ศทช. รายงานวา หนวยปฏิบัติการทุนระเบิดเพื่อมนุษยธรรม
(นปท.) ๔ แหง และหนวยงานเก็บกูทุนระเบิดอีก ๒ แหง
เก็บกูกวาดลางพื้นที่ได ๕,๘๗๔,๖๖๗ ตารางเมตรในป ๒๕๔๘
ซึ่งมากกวาพื้นที่ที่เก็บกูกวาดลางไดในป
๒๕๔๗
(๒
ตารางกิโลเมตร) เกือบสามเทา และมากกวาในป ๒๕๔๖

๕๖

การสัมภาษณทางโทรศัพท พลตรีธํารงศักดิ์ ดีมงคล,
ศูนยปฏิบัติการทุนระเบิดแหงชาติ, กรุงเทพฯ, ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๔๙; ดู
Landmine Monitor Report ๒๐๐๕, หนา ๕๖๘.
๕๗
การสัมภาษณ พลตรีธํารงศักดิ์ ดีมงคล,
ศูนยปฏิบัติการทุนระเบิดแหงชาติ, กรุงเทพฯ, ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๔๙.
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รายงานสถานการณ ทุ น ระเบิ ด ในประเทศไทยประจํา ป
๒๕๔๙
แตไมไดดําเนินโครงการนี้เนื่องจากขาดทุนสนับสนุนP๕๖P

๓๐รายงานสถานการณ ทุ น ระเบิ ด ในประเทศไทยประจํา ป ๒๕๔๙

(๗๑๘,๙๑๐
ตารางเมตร)
ถึงแปดเทาP๕๘P
พื้นที่กวาดลางที่เพิ่มขึ้นนั้นเปนผลมาจากการปรับลดพื้นที่แตเพีย
งอยางเดียว
ซึ่ง
ศทช.
เริ่มดําเนินการในป
๒๕๔๘
โดยใชวิธีสุมตรวจพื้นที่ตองสงสัยและ
“อาศัยฐานขอมูลการใชประโยชนพื้นที่ในชวง ๕-๑๐ ปหลัง”๕๙
อยางไรก็ดี การเก็บกูดวยกําลังเจาหนาที่โดย นปท. ทั้งสี่ในป
๒๕๔๘ ลดลงเหลือ ๗๔๖,๒๘๕ ตารางเมตร จากที่เก็บกูได
๑,๐๕๐,๓๐๖ ตารางเมตร เมื่อป ๒๕๔๗P๖๐P
ตามรูปแบบการรายงานของ Landmine

ในป ๒๕๔๘ ศทช. มอบหมายใหหนวยเก็บกูของ นปท.
ครึ่งหนึ่งดําเนินการปรับลดพื้นที่
พื้นที่ที่มีการใชประโยชนเปนเวลาหลายป
เชน
ใชเพาะปลูกโดยวิธีไถคราดมา
๒-๓
ป
หรือเปนพื้นที่ที่มีสิ่งกอสรางเกิดขึ้นแลว
และไมเคยมีบันทึกอุบัติเหตุทุนระเบิดหรือสรรพาวุธที่ยังไมระเบิ
ดหรือผูบาดเจ็บหรือเสียชีวิต เปนพื้นที่เปาหมายของการปรับลด
นปท.
จะไปตรวจบริเวณนั้น
สัมภาษณชาวบานซ้ํา
ตรวจสอบวามีผูประสบเหตุรายใหมหรือไม
ตรวจสอบการใชประโยชนที่ดิน
และสุมตรวจพื้นที่นั้นดวยเครื่องตรวจคนทุนระเบิดหรือสุนัขตรว
๕๘

หองฐานขอมูล ศูนยปฏิบัติการทุนระเบิดแหงชาติ,
“รายงานผลการปฏิบัติงานประจําเดือน: มกราคม-ธันวาคม ๒๕๔๘,”
ไดรับเมื่อ ๑๗ มีนาคม ๒๕๔๙; ขอมูลตอบแบบสอบถาม Landmine
Monitor โดย พันเอกศิวะชัย ทับทิมเทศ, หัวหนาสวนนโยบายและแผน,
ศูนยปฏิบัติการทุนระเบิดแหงชาติ, กรุงเทพฯ, ๒๓ กุมภาพันธ ๒๕๔๙; ดู
Landmine Monitor Report ๒๐๐๕, หนา ๕๖๘.
๕๙
ถอยแถลงของประเทศไทย,
คณะกรรมการประจําดานการกวาดลางทุนระเบิด
การใหความรูเรื่องการปองกันภัยจากทุนระเบิด
และเทคโนโลยีปฏิบัติการทุนระเบิด, นครเจนีวา, ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๔๙.
๖๐
การสัมภาษณทางโทรศัพท จาสิบเอก อพอล ลําเจียก,
เจาหนาที่หองฐานขอมูล, ศูนยปฏิบัติการทุนระเบิดแหงชาติ, กรุงเทพฯ, ๑๖
พฤษภาคม ๒๕๔๙.

รายงานสถานการณ ทุ น ระเบิ ด ในประเทศไทยประจํา ป
๒๕๔๙
๓๑
จคนทุนระเบิด
และจะมอบที่ดินใหแกชุมชนไดก็ตอเมื่อไดรับความเห็นชอบจาก
กองบัญชาการทหารสูงสุดกอนเทานั้น
และเอกสาร
จากนั้นทางกองทัพก็จะออกเอกสารใหแกเจาของที่ดินP๖๑P

พื้นทีก
่ วาดลางหรือปรับลด/ยกเลิก (ตารางเมตร)
และทุนระเบิดและสรรพาวุธที่หลงเหลือภายหลังการสูร บในประเ
ทศไทย พ.ศ. ๒๕๔๘P๖๒P

หนวยงานกวาดลางทุนระเบิดอีก
๒
แหง
คือ
องคกรพันธมิตรแหงญี่ปุนเพื่อการสนับสนุนดานการกวาดลางทุน
ระเบิดเพื่อมนุษยธรรม (JAHDS) และมูลนิธิพลเอกชาติชาย
ชุณหะวัณ
(GCCF)
กวาดลางโดยกําลังคนไดพื้นที่ทั้งสิ้น
๓๓๗,๐๒๕ ตารางเมตร ในเดือนพฤษภาคม ๒๕๔๘ JAHDS
สิ้นสุดโครงการซึ่งเริ่มดําเนินการเมื่อ
ป
๒๕๔๘
และเริ่มโครงการที่สองในเดือนกรกฎาคม ๒๕๔๘
พื้นที่ที่
JAHDS เก็บกูกวาดลางไดในโครงการทั้งสองในป ๒๕๔๘
๖๑

การสัมภาษณ พลตรีธํารงศักดิ์ ดีมงคล,
ศูนยปฏิบัติการทุนระเบิดแหงชาติ, กรุงเทพฯ, ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๔๙.
๖๒
รายงานความโปรงใสตามมาตรา ๗ พ.ศ. ๒๕๔๘
ระบุวาพื้นที่ที่เก็บกูไดในป พ.ศ. ๒๕๔๘ มีทั้งสิ้น ๕,๙๗๕,๕๙๔ ตารางเมตร
เจาหนาที่หองฐานขอมูล
ศูนยปฏิบัติการทุนระเบิดแหงชาติเชื่อวาตัวเลขในรายงานความโปรงใสตาม
มาตรา ๗ นั้น อางอิงจากขอมูลเบื้องตน; การสัมภาษณทางโทรศัพท
จาสิบเอก อพอล ลําเจียก, เจาหนาที่หองฐานขอมูล,
ศูนยปฏิบัติการทุนระเบิดแหงชาติ, กรุงเทพฯ, ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๔๙.
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หนวยงาน การกวาดลางโดยกําลังคนทุนระเบิดสังหารบุคคลทุนระเบิดทําลายรถถัง
ศทช.
๗๔๖,๒๘๕
๑๔๓
๐
JAHDS
๒๘๘,๑๐๑
๕
๐
GCCF
๔๘,๙๒๔
๔
๐
รวมทั้งสิ้น
๑,๐๘๓,๓๑๐
๑๕๒
๐

๓๒รายงานสถานการณ ทุ น ระเบิ ด ในประเทศไทยประจํา ป ๒๕๔๙

เปนจํานวนทั้งสิ้น ๒๘๘,๑๐๑ ตารางเมตรP๖๓P
JAHDS
สงมอบพื้นที่จํานวน
๓๑๘,๒๐๒
ตารางเมตร
๖๔
เพื่อใชเปนแหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศP P
GCCF
ดําเนินงานโดยมีเจาหนาที่เก็บกู
๔๐
คน
เครื่องจักรขุดยูนิดิสคและรถแทรคเตอรอยางละ
๑
เครื่อง
กวาดลางไดพื้นที่ทั้งสิ้น ๔๘,๙๒๔ ตารางเมตรในป ๒๕๔๘P๖๕P
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ในชวงไตรมาสแรกของป
๒๕๔๙
ศทช.
กวาดลางทุนระเบิดโดยกําลังคนไดพื้นที่ ๑๕๖,๐๒๙ ตารางเมตร
และทําลายทุนระเบิดสังหารบุคคล ๑ ทุน สรรพาวุธที่ยังไมระเบิด
๑ ลูก และเศษโลหะ ๑๒,๖๗๙ ชิ้นP๖๖P นอกจากนี้ยังมีพื้นที่อีก
๑๐
ตารางกิโลเมตรที่รอการตรวจสอบและนาจะสงมอบแกชุมชนไดใ
นป ๒๕๔๙P๖๗P JAHDS รายงานวาระหวาง ๑ มกราคม – ๑๓
๖๓

การสัมภาษณทางโทรศัพท ตรีภพ ตรีมรรคา,
ผูจัดการฝายปฏิบัติการ,
องคกรพันธมิตรแหงญี่ปุนเพื่อการสนับสนุนดานการกวาดลางทุนระเบิดเพื่อ
มนุษยธรรม, ๑๔ และ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๔๙.
๖๔
ขอมูลตอบแบบสอบถาม Landmine Monitor โดย อมรชัย
ศิริไสย,
องคกรพันธมิตรแหงญี่ปุนเพื่อการสนับสนุนดานการกวาดลางทุนระเบิดเพื่อ
มนุษยธรรม, ๒๔ กุมภาพันธ ๒๕๔๙.
๖๕
ขอมูลตอบแบบสอบถาม Landmine Monitor โดย สุทธิเกียรติ
โสภณิก, มูลนิธิพลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ, กรุงเทพฯ, ๒๔ พฤษภาคม
๒๕๔๘; การสัมภาษณ ธนากร เอกธาดานนท, ผูจัดการ,
มูลนิธิพลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ, กรุงเทพฯ, ๑๖ มีนาคม ๒๕๔๙.
๖๖
ศูนยปฏิบัติการทุนระเบิดแหงชาติ,
“รายงานผลการปฏิบัติงานประจําเดือน: มกราคม-มีนาคม ๒๕๔๙.”;
การสัมภาษณทางโทรศัพท จาสิบเอก อพอล ลําเจียก,
ศูนยปฏิบัติการทุนระเบิดแหงชาติ, กรุงเทพฯ, ๑๗ มีนาคม และ ๔
พฤษภาคม ๒๕๔๙.
๖๗
การสัมภาษณ พลตรีธํารงศักดิ์ ดีมงคล,
ศูนยปฏิบัติการทุนระเบิดแหงชาติ, กรุงเทพฯ, ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๔๙.

ศทช. ยังไดประสานปฏิบัติการกวาดลางทุนระเบิด เมื่อตนป
๒๕๔๙
เพื่อกวาดลางทุนระเบิดในพื้นที่กอสรางทอสงกาซของโครงการพั
ฒนาแหลงกาซภูฮอมในจังหวัดอุดรธานี ซึ่งดําเนินงานโดยบริษัท
อเมราดา
เฮสสP๗๐P
ศทช.
ไมมีเจาหนาที่และงบประมาณพอสําหรับปฏิบัติการเก็บกูกวาดลา
ง
แตไดประสานไปยังกองทัพเหลาตางๆ
เพื่อขอใหผูซึ่งเคยเปนเจาหนาที่เก็บกูของ
นปท.
มาดําเนินการกวาดลาง
โดย
บริษัทอเมราดา
เฮสส

๖๘

การสัมภาษณทางโทรศัพท ตรีภพ ตรีมรรคา,
องคกรพันธมิตรแหงญี่ปุนเพื่อการสนับสนุนดานการกวาดลางทุนระเบิดเพื่อ
มนุษยธรรม, ๑๔ และ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๔๙.
๖๙
การสัมภาษณทางโทรศัพท สุทธิเกียรติ โสภณิก,
มูลนิธิพลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ, กรุงเทพฯ, ๘ มิถุนายน ๒๕๔๙.
๗๐
การสัมภาษณ พันเอกวัชรินทร สืบสัมพันธ,
รองหัวหนาสวนประสานการปฏิบัติการและประเมินผล,
ศูนยปฏิบัติการทุนระเบิดแหงชาติ, ๑๗ มีนาคม ๒๕๔๙.
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รายงานสถานการณ ทุ น ระเบิ ด ในประเทศไทยประจํา ป
๒๕๔๙
๓๓
มิถุนายน ๒๕๔๙ กวาดลางทุนระเบิดไดพื้นที่ ๒๑๘,๓๕๔
ตารางเมตรP๖๘P
สวน
GCCF
ไมไดดําเนินการเก็บกูในชวงไตรมาสแรก
แตเริ่มโครงการระยะเวลา
๑
ป
ในเดือนเมษายน
เพื่อกวาดลางทุนระเบิดและสรรพาวุธที่ยังไมระเบิดบริเวณใกลห
มูบานที่จังหวัดสระแกวดานชายแดนไทย-กัมพูชา
โดยไดรับทุนสนับสนุน
๓๑๗,๘๒๑
เหรียญดอลลารสหรัฐฯ
จากรัฐบาลญี่ปุน
ในการดําเนินโครงการ
GCCF
จางเจาหนาที่เก็บกู
๔๕
คน
และไดรับการสนับสนุนเครื่องจักรขุดและเครื่องจักรแทรกเตอรจ
ากกระทรวงการตางประเทศสหรัฐฯ
และเครื่องตรวจคนทุนระเบิด ๒๐ เครื่องจาก ศทช.P๖๙P

๓๔รายงานสถานการณ ทุ น ระเบิ ด ในประเทศไทยประจํา ป ๒๕๔๙

เปนผูสนับสนุนงบประมาณP๗๑P
เดือนเมษายน
๒๕๔๙
ในการประชุมระหวางรัฐมนตรีตางประเทศของไทยและสโลเวเนี
ยที่กรุงเทพฯ
ไดมีการทําขอตกลงแลกเปลี่ยนผูเชี่ยวชาญดานทุนระเบิดโดยมีเป
าหมายเพื่อกําจัดทุนระเบิดตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาใหหมดไปP๗๒P
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การใหความรูเ รือ
่ งการปองกันภัยจากทุนระเบิด
หนวยงานทีมีสวนในการใหความรูเรื่องการปองกันภัยจากทุ
นระเบิดในป ๒๕๔๘ ไดแก ศูนยปฏิบัติการทุนระเบิดแหงชาติ
(ศทช.)
โดยผานหนวยปฏิบัติการทุนระเบิดเพื่อมนุษยธรรม
(นปท.) ทั้ง ๔ หนวย และองคกรพัฒนาเอกชนอีก ๕ องคกร
ไดแก
ศูนยเตรียมความพรอมปองกันภัยพิบัติแหงเอเชีย
(ADPC)
สํานักงานคอทอลิกสงเคราะหผูประสบภัยและผูลี้ภัย
(COERR) มูลนิธิ พลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ (GCCF)
องคการแฮนดิแคป อินเตอรเนชั่นแนล โครงการในประเทศไทย
(HI in Thailand) และองคการเยสุอิตสงเคราะหผูลี้ภัย (JRS)
ซึ่งเพิ่งดําเนินงานดานนี้เปนครั้งแรก
ประชาชนจํานวน
๓๓๓,๓๙๘
คน
ไดรับความรูเรื่องการปองกันภัยจากทุนระเบิดในป
๒๕๔๘
โดยมีผูที่ไดรับความรูผานทาง
นปท.
๒๗๑,๖๕๗
คน
ผานศูนยเตรียมความพรอมปองกันภัยพิบัติแหงเอเชีย ๔๐๐ คน
สํานักงานคอทอลิกสงเคราะหผูประสบภัยและผูลี้ภัย ๗,๑๐๖ คน
๗๑

การสัมภาษณทางโทรศัพท พลตรีธํารงศักดิ์ ดีมงคล,
ศูนยปฏิบัติการทุนระเบิดแหงชาติ, กรุงเทพฯ, ๒๐ เมษายน ๒๕๔๙.
๗๒
“Thailand and Slovenia to boost economic cooperation
and increase trade volume,” Thai News Service, กรุงเทพฯ, ๒๘
เมษายน ๒๕๔๙.

ตั้งแตป
๒๕๔๓
จนถึงสิ้นป
๒๕๔๘
กิจกรรมการใหความรูเรื่องการปองกันภัยจากทุนระเบิดของ
ศทช. เขาถึงประชาชนทั้งสิ้น ๑,๒๑๒ หมูบาน (ประชาชน
๗๘๔,๖๖๑ คน) และติดปายแจงเตือนทั้งสิ้น ๔,๕๕๓ ปาย
นปท.ทั้ง
๔
หนวยมีหนาที่ดําเนินกิจกรรมการใหความรูเรื่องการปองกันภัยจ
ากทุนระเบิดในพื้นที่ปฏิบัติงานของแตละหนวย
ซึ่งสวนใหญอยูในเขตชายแดนไทย-กัมพูชา และไทย-ลาวP๗๔P
ในป
๒๕๔๘
กิจกรรมการใหความรูเรื่องการปองกันภัยจากทุนระเบิดในประเ
๗๓

ศทช. “รายงานปฏิบัติการประจําเดือน: มกราคม-ธันวาคม ๒๕๔๘”
ไดรับเมื่อ ๑๗ มีนาคม ๒๕๔๙.
สถิติเหลานี้ไมตรงกับรายงานประจําปตามเว็บไซตของ ศทช.; ขอมูลโดย
ศูนยเตรียมความพรอมปองกันภัยพิบัติแหงเอเชีย (ADPC)
สํานักงานคาทอลิกสงเคราะหผูประสบภัยและผูลี้ภัย (COERR) มูลนิธิ
พลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ (GCCF) องคการแฮนดิแคป
อินเตอรเนชั่นแนล โครงการในประเทศไทย (HI in Thailand) และ
องคการเยสุอิตสงเคราะหผูลี้ภัยเอเชียแปซิฟก (JRS).
๗๔
ศทช.
“สรุปผลการดําเนินงานดานการปฏิบัติการทุนระเบิดในประเทศไทย
๒๕๔๓-๒๕๔๘,” www.tmac.go.th.
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รายงานสถานการณ ทุ น ระเบิ ด ในประเทศไทยประจํา ป
๒๕๔๙
๓๕
องคการแฮนดิแคป อินเตอรเนชั่นแนล โครงการในประเทศไทย
โครงการงานพัฒนาดานความพิการ
๔๖,๑๙๓
คน
และโครงการชายแดนไทย-พมา
๘,๐๑๘
คน
องคการเยสุอิตสงเคราะหผูลี้ภัย
๒๔
คน
และมูลนิธิพลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ ซึ่งไมไดบันทึกขอมูลไว
นอกจากนี้
ประชาชนมากกวา
๑,๘๙๓,๗๕๐
คน
ฟงโฆษณารณรงคทางวิทยุขององคการแฮนดิแคป
อินเตอรเนชั่นแนล
โครงการในประเทศไทย
ซึ่งมีเนื้อหาเรื่องการใหความรูเรื่องการปองกันภัยจากทุนระเบิดP
๗๓
P

๓๖รายงานสถานการณ ทุ น ระเบิ ด ในประเทศไทยประจํา ป ๒๕๔๙

ทศไทย ครอบคลุมทั้งสิ้น ๑๘ จังหวัด
จังหวัดที่ไดรับผลกระทบจากทุนระเบิด

จากทั้งหมด

๒๗

ณ
เดือนมีนาคม
๒๕๔๙
ศทช.
ยังไมไดพัฒนาแผนการใหความรูเรื่องการปองกันภัยจากทุนระเ
บิดระดับชาติ
แตผูอํานวยการ
ศทช.
๗๕
กลาวถึงประเด็นนี้วาเปนงานสําคัญเรงดวนงานหนึ่งP P
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ขีดความสามารถและทรัพยากรสําหรับการใหความรูเรื่องการปอ
งกันภัยจากทุนระเบิดในประเทศไทย
ประกอบไปดวย
เจาหนาที่ดานการใหความรูเรื่องการปองกันภัยจากทุนระเบิดจํา
นวน
๓๒
คน
ไดแก
ที่ปรึกษาดานเทคนิคการใหความรูเรื่องการปองกันภัยจากทุนระเ
บิด ๒ คน ขององคการแฮนดิแคป อินเตอรเนชั่นแนล
โครงการในประเทศไทย
เจาหนาที่การใหความรูเรื่องการปองกันภัยจากทุนระเบิดของ
นปท. ๒๓ คน ADPC ๒ คน COERR ๒ คน JRS ๑ คน
และเจาหนาที่โครงการการใหความรูเรื่องการปองกันภัยจากทุนร
ะเบิดในจังหวัดอุบลราชธานีและศรีสะเกษ องคการแฮนดิแคป
อินเตอรเนชั่นแนล โครงการในประเทศไทย ๒ คน
ป
๒๕๔๘
ศทช.
ดําเนินกิจกรรมการใหความรูเรื่องการปองกันภัยจากทุนระเบิดใ
นชุมชนที่ไดรับผลกระทบจํานวน ๔๑๗ หมูบาน โดยผาน นปท.
ทั้ง
๔
หนวย
ซึ่งมีหนวยปฏิบัติงานดานชุมชนสัมพันธ
ซึ่งมีเจาหนาที่ใหความรูเรื่องการปองกันภัยจากทุนระเบิด
๑๗
๗๖
คนP P ผูทําหนาที่ใหความรูไดแก เจาหนาที่ทหารของ นปท.
๗๕

การสัมภาษณ พลตรีธํารงศักดิ์ ดีมงคล, ศทช., กรุงเทพฯ, ๑๔
กุมภาพันธ ๒๕๔๙.
๗๖
การสัมภาษณทางโทรศัพท พลตรีธํารงศักดิ์ ดีมงคล, ศทช.,
กรุงเทพฯ, ๔ พฤษภาคม ๒๕๔๙.

ทีมเจาหนาที่ใหความรูเรื่องการปองกันภัยจากทุนระเบิดของ
นปท.
จะใชเวลาประมาณ
๒
สัปดาหในการทํางานในหมูบานหนึ่ง
มีหนาที่หลัก
คือ
การปกปายแจงเตือนภัย
และการรณรงคสรางความตระหนัก
ในป ๒๕๔๘ มีการปกปายแจงเตือนภัย ๒,๐๔๐ ปาย
สวนการรณรงคสรางความตระหนักนั้นครอบคลุมถึงหัวขออื่นดว
ย เชน การเกษตร และยาเสพติดP๗๙P ถึงแมวาในป ๒๕๔๘
ศทช.
จะมีงบประมาณจํากัด
แต
นปท.
มีแนวทางดําเนินงานที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น
ทําใหจํานวนผูไดรับความรูเพิ่มขึ้นเปนสองเทาตัวจากป

๗๗

การสัมภาษณทางโทรศัพท พันเอกศิวะชัย ทับทิมเทศ, ศทช.,
กรุงเทพฯ, ๑๓ มีนาคม ๒๕๔๙.
๗๘
การสัมภาษณทางโทรศัพท พลตรีธํารงศักดิ์ ดีมงคล, ศทช.,
กรุงเทพฯ, ๔ พฤษภาคม ๒๕๔๙.
๗๙
การสัมภาษณทางโทรศัพท นาวาเอกอดิเรก พัฒนมงคล,
ผูบังคับการ, นปท.๒, ๒๔ กุมภาพันธ ๒๕๔๙.
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รายงานสถานการณ ทุ น ระเบิ ด ในประเทศไทยประจํา ป
๒๕๔๙
๓๗
แตละหนวย
ซึ่งผานการอบรมจากศูนยอบรมการปฏิบัติการแจงเตือน
ใหความรูและหาขาวของ ศทช. ในจังหวัดลพบุรี ศูนยอบรมนี้
กอตั้งเมื่อป
๒๕๔๒
มีเจาหนาที่ใหความรูเรื่องการปองกันภัยจากทุนระเบิดประจําอยู
ที่
๖
คน
จนถึงสิ้นป
๒๕๔๘
ไดจัดอบรมใหแก
เจาหนาที่ใหความรูแจงเตือนจํานวน ๓๑๔ คนP๗๗P ในป ๒๕๔๘
มีผูผานการฝกอบรมจํานวน
๕๔
คน
โดย
๑๔
คนมาจากมูลนิธิลุมน้ําโขงเพื่อพัฒนาแบบยั่งยืน
(MOM)
ซึ่งมีแผนงานจัดทําโครงการการใหความรูเรื่องการปองกันภัยจา
กทุนระเบิดที่อําเภอแมฟาหลวง
จังหวัดเชียงราย
๗๘
โดยขณะนี้กําลังรองบประมาณP P

๓๘รายงานสถานการณ ทุ น ระเบิ ด ในประเทศไทยประจํา ป ๒๕๔๙

๒๕๔๗P๘๐P
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ศูนยเตรียมความพรอมปองกันภัยพิบัติแหงเอเชีย (ADPC)
โดยการสนับสนุนจากยูนิเซฟ
ดําเนินโครงการการใหความรูเรื่องการปองกันภัยจากทุนระเบิดต
อเนื่องจากป
๒๕๔๗
ใหกับนักเรียนและครูในชุมชนที่ไดรับผลกระทบจากทุนระเบิดใ
นจังหวัดแมฮองสอน
บริเวณชายแดนไทย-พมา
ระยะเวลาโครงการตั้งแต มีนาคม ๒๕๔๗ – มีนาคม ๒๕๔๘
จัดการฝกอบรมใหกับนักเรียน ๓๐๐ คน และครู ๑๐๐ คน
จากโรงเรียน ๘๒ แหง ในอําเภอเมือง ขุนยวม แมสะเรียง สบเมย
และปางมะผาP๘๑P โครงการใหมของ ADPC เริ่มตนใน
เดือนเมษายน
๒๕๔๙
โดยไดรับการสนับสนุนจากองคการยูนิเซฟอีกครั้ง
ADPC
มีแผนงานดําเนินกิจกรรมการใหความรูเรื่องการปองกันภัยจากทุ
นระเบิดใหกับเด็กนักเรียนโดยตรงผานการจัดคายเพื่อใหเกิดการ
แลกเปลี่ยนขอมูลสถานการณทุนระเบิดระหวางเจาหนาที่รัฐกับชุ
มชนP๘๒P
ในป
๒๕๔๘
COERR
ดําเนินโครงการการใหความรูเรื่องการปองกันภัยจากทุนระเบิด
ในอําเภออรัญประเทศ
จังหวัดสระแกว
จัดอบรมเรื่องการปองกันภัยจากทุนระเบิดใหกับครู ๑๐๐ คน
และนักเรียน ๓,๑๑๘ คน และมีผูไดรับความรูทางออมอีก
๘๐

การสัมภาษณทางโทรศัพท พลตรีธํารงศักดิ์ ดีมงคล, ศทช.,
กรุงเทพฯ, ๔ พฤษภาคม ๒๕๔๙.
๘๑
ขอมูลตอบแบบสอบถาม Landmine Monitor โดย พีรวุฒิ
ธรรมาภิมณฑ, ADPC, ๒๒ กุมภาพันธ ๒๕๔๙; ดู Landmine Monitor
Report ๒๐๐๕ หนา ๕๗๐. ADPC เปนองคพัฒนาเอกชนระหวางประเทศ
ที่มีสํานักงานอยู ณ กรุงเทพฯ, www.adpc.net.
๘๒
การสัมภาษณทางโทรศัพท สิริกาญจน คหัฏฐา,
เจาหนาที่ประสานงานภาครัฐ, ADPC, กรุงเทพฯ, ๒๖ เมษายน ๒๕๔๙.

GCCF
จัดกิจกรรมการใหความรูเรื่องการปองกันภัยจากทุนระเบิดผานท
างเจาหนาที่เก็บกูที่เปนพลเรือน
โดยมีการติดปายแจงเตือนภัยและใหความรูเรื่องการปองกันภัยจ
ากทุนระเบิดไปพรอมกัน
แตไมมีการบันทึกจํานวนผูที่ไดรับความรูอยางเปนทางการ
GCCF
ดําเนินกิจกรรมการใหความรูเรื่องการปองกันภัยจากทุนระเบิดที่
อําเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร ระหวาง เดือนพฤษภาคม – ตุลาคม
๒๕๔๗ โดยไดรับทุนสนับสนุนจากประเทศญี่ปุน นอกจากนั้น
GCCF
ยังดําเนินกิจกรรมการใหความรูเรื่องการปองกันภัยจากทุนระเบิ
ดตั้งแต
กลางป
๒๕๔๗
–
กลางป
๒๕๔๘
ระหวางดําเนินโครงการเก็บกูและการใหความชวยเหลือผูประสบ
ภัยจากทุนระเบิด
ในอําเภอน้ํายืน
จังหวัดอุบลราชธานี
๘๓

ขอมูลตอบแบบสอบถาม Landmine Monitor โดย เครือมาศ
พลประทีป, ผูชวยผูจัดการฝายปฏิบัติการ, COERR, ๑๓ มีนาคม ๒๕๔๙;
ดู Landmine Monitor Report ๒๐๐๕ หนา ๕๗๐. COERR
เปนองคพัฒนาเอกชนระดับประเทศ
ซึ่งถูกกอตั้งโดยสภาพระสังฆราชคาทอลิกแหงประเทศไทย ในป ๒๕๒๑,
www.coerr.org, กิจกรรมการใหความรูเรื่องการปองกันภัยจากทุนระเบิด
เริ่มตนตั้งแตป ๒๕๔๔; ดู Landmine Monitor Report ๒๐๐๒ หนา
๔๙๑.
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รายงานสถานการณ ทุ น ระเบิ ด ในประเทศไทยประจํา ป
๒๕๔๙
๓๙
๓,๘๘๘
คน
ซึ่งเปนประชาชนที่ไดรับความรูผานทางลูกหลานในครอบครัวที่ไ
ดรับการอบรมจาก
COERR
การอบรมจัดขึ้นชวงกอนปดภาคเรียนในป ๒๕๔๘ และ ๒๕๔๙
เพราะในชวงปดภาคเรียนนักเรียนตองไปชวยผูปกครองทํางานใ
นพื้นที่ที่อาจมีทุนระเบิด
นอกจากนี้
COERR
ยังเชิญเหยื่อภัยทุนระเบิดมาถายทอดประสบการณจริงในการฝก
อบรมดวยP๘๓P

๔๐รายงานสถานการณ ทุ น ระเบิ ด ในประเทศไทยประจํา ป ๒๕๔๙

และอําเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแกวP๘๔P
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หลังจากสิ้นสุดโครงการการใหความรูเรื่องการปองกันภัยจาก
ทุนระเบิดในจังหวัดอุบลราชธานีและศรีสะเกษ เมื่อเดือนเมษายน
๒๕๔๘
องคการแฮนดิแคป
อินเตอรเนชั่นแนล
โครงการในประเทศไทย
ไดจัดสรรเงินรางวัลที่ไดรับจากกระทรวงการตางประเทศใหกับค
รูผูเคยรวมโครงการฯ
ที่ตองการจัดกิจกรรมการใหความรูเรื่องการปองกันภัยจากทุนระ
เบิดในโรงเรียนของตนเอง
จํานวน
๑๐
โรงเรียน
กิจกรรมจัดขึ้นในจังหวัดอุบลราชธานีและศรีสะเกษชวงเดือนสิง
หาคม ๒๕๔๘ – มีนาคม ๒๕๔๙
มีผูไดรับความรูจํานวน
๔๖,๑๙๓
คน
ครูจาก
๔
โรงเรียนผลิตสื่อการสอนเรื่องการใหความรูเรื่องการปองกันภัยจ
ากทุนระเบิด
และครูอีก
๖
โรงเรียนที่เหลือจัดกิจกรรมการใหความรูเรื่องการปองกันภัยจาก
ทุนระเบิด
ไดแก
กิจกรรมวาดรูป
ปนดินน้ํามัน
และการทําแผนที่ชุมชนที่ไดรับผลกระทบจากทุนระเบิด
ในเดือนเมษายน ๒๕๔๙ องคการแฮนดิแคป อินเตอรเนชั่นแนล
โครงการในประเทศไทย
เริ่มตนโครงการการใหความรูเรื่องการปองกันภัยจากทุนระเบิดโ
ดยใชโรงเรียนเปนฐานในจังหวัดสุรินทรและบุรีรัมย
โดยไดรับทุนสนับสนุนจากองคการยูนิเซฟ
ซึ่งมีระยะเวลาดําเนินงาน ๑ ปP๘๕P
๘๔

ขอมูลตอบแบบสอบถาม Landmine Monitor โดย ชนุต สุกอง,
ผูประสานงาน, GCCF, ๑๖ มีนาคม ๒๕๔๙; ดู Landmine Monitor
Report ๒๐๐๕ หนา ๕๗๓.
๘๕
ขอมูลโดย ประพาฬรัตน คชเสนา, ผูประสานงานโครงการ,
องคการแฮนดิแคป อินเตอรเนชั่นแนล โครงการในประเทศไทย, ๒๑
กุมภาพันธ ๒๕๔๙; จดหมายอิเล็กทรอนิกสจาก ศุษิรา ชนเห็นชอบ,
ผูจัดการงานพัฒนาดานความพิการ, องคการแฮนดิแคป อินเตอรเนชั่นแนล

ป
๒๕๔๘
องคการแฮนดิแคป
อินเตอรเนชั่นแนลในประเทศไทย
โครงการชายแดนไทยพมาดําเนินโครงการการใหความรูเรื่องการปองกันภัยจากทุนระเ
บิดอยางตอเนื่องในพื้นที่พักพิงชั่วคราวสําหรับผูหนีภัยจากการสู
รบ จํานวน ๙ แหง (เพิ่มขึ้น ๑ แหง จากป ๒๕๔๘)
บริเวณชายแดนไทย-พมา ในจังหวัดตาก แมฮองสอน ราชบุรี
และกาญจนบุรี
โดยการสนับสนุนจากสํานักขาหลวงใหญผูลี้ภัยแหงสหประชาชา
ติ
(UNHCR)
โครงการในประเทศไทย, ๒๗ เมษายน ๒๕๔๙; ดู Landmine Monitor
Report ๒๐๐๕ หนา ๕๖๙.
๘๖
ขอมูลโดย จารุวรรณ ทิวะศิริ, ผูประสานงานโครงการ,
แผนกงานพัฒนาดานความพิการ, องคการแฮนดิแคป อินเตอรเนชั่นแนล
โครงการในประเทศไทย, ๒๒ กุมภาพันธ ๒๕๔๙.
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รายงานสถานการณ ทุ น ระเบิ ด ในประเทศไทยประจํา ป
๒๕๔๙
๔๑
ในเดือนกุมภาพันธ
๒๕๔๙
องคการแฮนดิแคป
อินเตอรเนชั่นแนล
โครงการในประเทศไทย
โครงการงานพัฒนาดานความพิการโดยการสนับสนุนของคณะก
รรมการยุทธศาสตรสําหรับแกไขปญหาเด็กยากจนและเด็กดอยโ
อกาส
สิ้นสุดการดําเนินโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กพิการโดยชุมช
นในเขตชายแดนจังหวัดศรีสะเกษและอุบลราชธานี
ซึ่งมีระยะเวลาดําเนินงาน
๑๔
เดือน
ในโครงการนี้องคการแฮนดิแคป
อินเตอรเนชั่นแนล
ผลิตสปอตวิทยุที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการปองกันความพิการ
ความยาวประมาณ
๒
นาที
จํานวน
๓๐
สปอต
และออกอากาศผานสถานีวิทยุกระจายเสียงประจําจังหวัดศรีสะเก
ษ
และอุบลราชธานี
เนื้อหาครอบคลุมหัวขอ
ความปลอดภัยบนทองถนน
อนามัยแมและเด็ก
และการใหความรูเรื่องการปองกันภัยจากทุนระเบิด
โดยสปอตวิทยุดังกลาว เขาถึงผูฟงทั้งสิ้น ๑,๘๙๓,๗๕๐ คนP๘๖P

๔๒รายงานสถานการณ ทุ น ระเบิ ด ในประเทศไทยประจํา ป ๒๕๔๙

สํานักงานชวยเหลือดานมนุษยธรรมแหงสหภาพยุโรป (ECHO)
และยุโรปเอด
(EuropeAid)๘๗
ที่ปรึกษาเรื่องการใหความรูเรื่องการปองกันภัยจากทุนระเบิด ๖
คน
และเจาหนาที่ในพื้นที่พักพิงชั่วคราว
๑๗
คน
เผยแพรความรูใหกับผูหนีภัยจากการสูรบ จํานวน ๘,๐๑๘ คน
รวมทั้งเผยแพรโปสเตอรการใหความรูเรื่องการปองกันภัยจากทุ
นระเบิด
๕,๐๐๐
แผน
และแผนปายประชาสัมพันธการใหความรูเรื่องการปองกันภัยจา
กทุนระเบิด จํานวน ๑๐ ชุด ในพื้นที่พักพิงชั่วคราวP๘๘P
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เดือนมิถุนายน
๒๕๔๘
JRS
เริ่มโครงการการใหความรูเรื่องการปองกันภัยจากทุนระเบิด
ระยะเวลา ๑ ป ในชุมชนผูอพยพชาวไทยใหญ ตําบลเปยงหลวง
อําเภอเวียงแหง
จังหวัดเชียงใหม
JRS
จัดหลักสูตรการอบรมสําหรับผูฝกอบรม (Training of trainer)
ใหกับชาวบาน
๒๔
คน
โดยมีเจาหนาที่ดานการใหความรูเรื่องการปองกันภัยจากทุนระเบิ
ดจากองคการแฮนดิแคป
อินเตอรเนชั่นแนล
โครงการในประเทศไทย ๒ คน เปนผูถายทอดความรู JRS
คาดหวังวาผูเขารวมอบรมจะไปจัดกิจกรรมการใหความรูเรื่องกา
รปองกันภัยจากทุนระเบิดใหกับชาวบาน จํานวน ๖๐๐ คน
และนักเรียน จํานวน ๒๕๐ คน ในชุมชนของพวกเขาP๘๙P
๘๗

การสัมภาษณ พอล สจวรต ย็อน, องคการแฮนดิแคป
อินเตอรเนชั่นแนล โครงการในประเทศไทย, กรุงเทพฯ, ๗ มีนาคม ๒๕๔๙;
การสัมภาษณ อีวัน เตโบด, ผูอํานวยการ, องคการแฮนดิแคป
อินเตอรเนชั่นแนล โครงการในประเทศไทย, แมสอด, ๒๒ มิถุนายน
๒๕๔๙.
๘๘
การสัมภาษณ พอล สจวรต ย็อน, ผูจัดการโครงการชายแดนไทยพมา, องคการแฮนดิแคป อินเตอรเนชั่นแนล โครงการในประเทศไทย,
กรุงเทพฯ, ๗ มีนาคม ๒๕๔๙.
๘๙
ขอมูลตอบแบบสอบถาม Landmine Monitor โดย เสริมสิริ
อิงคะวณิช, ผูประสานงาน, TCBL/JRS, ๒๑ กุมภาพันธ ๒๕๔๙.

รายงานสถานการณ ทุ น ระเบิ ด ในประเทศไทยประจํา ป
๒๕๔๙

๔๓



ประเทศออสเตรเลีย: บริจาค ๑๒๙,๖๘๕ เหรียญออสเตรเลีย
(๙๘,๙๑๑
เหรียญสหรัฐฯ)
ใหกับ
AUSTCARE
ซึ่งดําเนินงานรวมกับองคการแฮนดิแคป อินเตอรเนชั่นแนล
ในการใหความรูเรื่องการปองกันภัยจากทุนระเบิดสําหรับผูอ
พยพบริเวณชายแดนไทย-พมาP๙๑P



ประเทศญี่ปุน: บริจาค ๕๕,๘๘๔,๑๗๔ เยน (๕๐๗,๕๓๐
เหรียญสหรัฐฯ)
ใหกับ
JAHDS
ในการเก็บกูกวาดลางทุนระเบิดระยะที่สอง
บริเวณเขาพระวิหาร ใกลกับชายแดนไทย-กัมพูชาP๙๒P
๙๐

ดู Landmine Monitor Report ๒๐๐๕ หนา ๕๗๐.
จดหมายอิเล็กทรอนิกส จาก แคทเทอรีน เบนเนท, AusAID, ๓๐
มิถุนายน ๒๕๔๙. ในที่นี้ใชอัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ยป ๒๕๔๘: ๑
เหรียญออสเตรเลีย เทากับ ๐.๗๖๒๗ เหรียญสหรัฐฯ. ธนาคารกลางสหรัฐฯ,
“รายการอัตราแลกเปลี่ยน (รายป),” ๓ มกราคม ๒๕๔๙.
ตัวเลขนี้ถูกรายงานวาเปนเงินบริจาคสําหรับปฏิบัติการดานทุนระเบิดในประ
เทศพมาดวยเชนกัน.
๙๒
จดหมายอิเล็กทรอนิกส จาก คิตากาวา ยัสสุ,
คณะญี่ปุนรณรงคเพื่อยุติกับระเบิด (Japan Campaign to Ban
Landmine: JCBL), มีนาคม-พฤษภาคม ๒๕๔๙,
โดยในจดหมายมีขอมูลแปลแลวซึ่ง JCBL
ไดรับมาจากกองความชวยเหลือเพื่อมนุษยธรรม, กรมความรวมมือพหุภาคี,
๑๑ พฤษภาคม ๒๕๔๘ และจากกองอาวุธตามแบบ,
กรมวิทยาศาสตรและการไมแพรอาวุธ, ๑๑ เมษายน ๒๕๔๙.
๙๑
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ความชวยเหลือและทุนสนับสนุนในปฏิบัตก
ิ ารทุน
 ระเบิด
ในป
๒๕๔๘
มี
๓
ประเทศรายงานวาไดใหทุนสนับสนุนปฏิบัติการทุนระเบิดในประ
เทศไทยเปนจํานวน ๖๑๔,๔๔๑ เหรียญสหรัฐฯ เมื่อป ๒๕๔๗
Landmine
Monitor
ระบุวา
มีจํานวนเงินบริจาคจากผูบริจาคตางประเทศทั้งสิ้น ๙๖๔,๙๔๕
เหรียญสหรัฐTP๙๐PT ผูบริจาคในป ๒๕๔๘ ไดแก

๔๔รายงานสถานการณ ทุ น ระเบิ ด ในประเทศไทยประจํา ป ๒๕๔๙


ประเทศสหรัฐอเมริกา: บริจาค
จากกระทรวงกลาโหมP๙๓P

๘,๐๐๐

เหรียญสหรัฐฯ

นอกจากนั้น
ศทช.
ยังไดรับความชวยเหลือในรูปที่ไมใชเงินจากประเทศจีน ประกอบ
ดวยเครื่องตรวจคนทุนระเบิด ๕๐ เครื่อง และอุปกรณอื่น ระเบิด
๒๐,๐๐๐
กิโลกรัม
ผูเชี่ยวชาญฝกอบรม
๑๐
คน
และคาใชจายในการเดินทาง
ศทช.
ประเมินวาคาใชจายในการอบรมครั้งนี้อยูที่ประมาณหนึ่งลานเหรี
ยญสหรัฐฯP๙๔P
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ในปงบประมาณ ๒๕๔๙ (๑ ตุลาคม ๒๕๔๘ – ๓๐ กันยายน
๒๕๔๙) ศทช.ไดรับงบประมาณ ๑๘.๒๑ ลานบาท (๔๕๒,๔๐๐
เหรียญสหรัฐฯ) จากรัฐบาลโดยผานทางกระทรวงกลาโหมP๙๕P
อัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ยป ๒๕๔๘: ๑ เหรียญสหรัฐฯ เทากับ ๑๑๐.๑๑ เยน.
ธนาคารกลางสหรัฐฯ, “รายการอัตราแลกเปลี่ยน (รายป),” ๓ มกราคม
๒๕๔๙.
๙๓
ตารางงบประมาณรัฐบาลสหรัฐฯ ตามลําดับเวลา ซึ่งมีขอมูลป
๒๕๔๘ รวมอยู, จดหมายอิเล็กทรอนิกสจาก แอนเจลา แอล เจฟฟรีย,
ผูเชี่ยวชาญการบริหารการเงิน, กระทรวงการตางประเทศสหรัฐฯ, ๘
มิถุนายน ๒๕๔๙. ไมทราบแนชัดวาเงินจํานวนนี้นําไปใชเพื่อการใด.
๙๔
ถอยแถลงของประเทศไทย, การประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาฯ ครั้งที่ ๖,
กรุงซาเกร็บ, ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๔๘; การสัมภาษณ พลตรีธํารงศักดิ์
ดีมงคล, ศูนยปฏิบัติการทุนระเบิดแหงชาติ, กรุงเทพฯ, ๑๔ กุมภาพันธ และ
๑๗ มีนาคม ๒๕๔๙; “Chinese Experts to Help Landmine
Clearance in Thailand,” www.chinaview.cn, เขาถึงเมื่อ ๗ กันยายน
๒๕๔๙; รายงานประเทศจีน
อนุสัญญาวาดวยการหามหรือการจํากัดการใชอาวุธบางชนิดที่กอใหเกิดการ
บาดเจ็บรายแรงมากเกินไปหรือกอใหเกิดผลโดยไมจํากัดเปาหมาย
พิธีสารฉบับแกไขครั้งที่ ๒ มาตรา ๑๓ ฟอรม อี, ๒๖ ตุลาคม ๒๕๔๕.
๙๕
อัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ยป ๒๕๔๘: ๔๐.๒๕๒ บาท เทากับ ๑
เหรียญสหรัฐฯ. ธนาคารกลางสหรัฐฯ, “รายการอัตราแลกเปลี่ยน (รายป),”
๓ มกราคม ๒๕๔๙; ดู Landmine Monitor Report ๒๐๐๕ หนา ๕๗๐.

JAHDS ไดรับเงินสนับสนุนเพิ่มเติมอีกประมาณ ๒๐๐,๐๐๐
เหรียญสหรัฐฯ
โดยประมาณ
๑๐๐,๐๐๐
เหรียญสหรัฐฯ
ไดรับจากบริษัทเอกชนญี่ปุนและบริษัทเอกชนเกาหลี
และอีกประมาณ
๑๐๐,๐๐๐
เหรียญสหรัฐฯ
ไดรับจากผูบริจาครายยอย
รวมทั้งไดรับบริจาคอุปกรณจากบริษัทในประเทศไทยP๙๗P
ในป ๒๕๔๘ องคการแฮนดิแคป อินเตอรเนชั่นแนล
โครงการในประเทศไทย
โครงการชายแดนไทย-พมา
ไดรับเงินสนับสนุนจํานวน ๑๘,๗๑๙,๔๐๐ บาท (๔๖๕,๐๕๕
เหรียญสหรัฐฯ)
สําหรับโครงการการใหความรูเรื่องการปองกันภัยจากทุนระเบิด
และการใหความชวยเหลือผูประสบภัยจากทุนระเบิด
โดยไดรับจาก ECHO จํานวน ๑๐,๐๙๐,๐๐๐ บาท (๒๕๐,๖๗๐
เหรียญสหรัฐฯ) จากยุโรปเอด จํานวน ๘๐๐,๐๐๐ บาท (๑๙,๘๗๕

๙๖

กระทรวงการตางประเทศ,
“การดําเนินการปฏิบัติการทุนระเบิดสังหารบุคคล,”
จดหมายกระทรวงการตางประเทศ เลขที่ ๑๐๐๕/๓๕๐ ถึงนายกรัฐมนตรี
(คําแปลอยางไมเปนทางการ), ๑๖ มีนาคม ๒๕๔๙;
รายงานความโปรงใสตามมาตรา ๗ แบบฟอรม เจ, ๒๕ เมษายน ๒๕๔๙;
อัจฉรา อัชฌายกชาติ, “Cleaning the Border: Landmine Goal
Unlikely to be Reached,” บางกอกโพสต, ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๔๘. ดู
Landmine Monitor Report ๒๐๐๕, หนา ๕๗๐. อัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ยป
๒๕๔๗: ๔๐.๒๗๑ บาท เทากับ ๑ เหรียญสหรัฐฯ. ธนาคารกลางสหรัฐฯ,
“รายการอัตราแลกเปลี่ยน (รายป),” ๓ มกราคม ๒๕๔๘.
๙๗
จดหมายอิเล็กทรอนิกส จาก ณัฐพงค พัดพระพรม, ผูชวยผูจัดการ,
JAHDS, ๑๐ มีนาคม ๒๕๔๙.
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รายงานสถานการณ ทุ น ระเบิ ด ในประเทศไทยประจํา ป
๒๕๔๙
๔๕
ซึ่งลดลงมากกวาครึ่งจาก งบประมาณ ๓๘.๒๑ ลานบาท
(ประมาณ ๙๕๐,๐๐๐ เหรียญสหรัฐฯ) ที่ไดรับปงบประมาณ
๒๕๔๘P๙๖P

๔๖รายงานสถานการณ ทุ น ระเบิ ด ในประเทศไทยประจํา ป ๒๕๔๙

เหรียญสหรัฐฯ) และจากUNHCR๙๘ จํานวน ๗,๘๒๙,๔๐๐ บาท
(๑๙๔,๕๑๐ เหรียญสหรัฐฯ) นอกจากนั้น องคการแฮนดิแคป
อินเตอรเนชั่นแนล
โครงการในประเทศไทยเองจัดสรรเงินทุน
๔,๒๐๐,๐๐๐
บาท
(๑๐๔,๓๔๓
เหรียญสหรัฐฯ)
สําหรับโครงการชายแดนไทย-พมา และ ๒,๑๔๖,๕๒๒ บาท
(๕๓,๓๒๗ เหรียญสหรัฐฯ) สําหรับกิจกรรมอื่นในประเทศไทย
P๙๙P
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๙๘

เงินสนับสนุนบางสวนใชสําหรับผูลี้ภัยสัญชาติพมา
และผูรอดชีวิตจากภัยทุนระเบิด
๙๙
ขอมูลโดย จุฑามาศ สมันนะ, ผูจัดการฝายการเงิน,
องคการแฮนดิแคป อินเตอรเนชั่นแนล โครงการในประเทศไทย, ๑๖
มีนาคม และ ๓ พฤษภาคม ๒๕๔๙.

หนวยปฏิบัติการทุนระเบิดเพื่อมนุษยธรรม (นปท.) ทั้ง ๔
แหงของ ศทช. บันทึกสถิติผูไดรับบาดเจ็บและเสียชีวิตฯ
รายใหมทั้งสิ้น ๑๘ ราย โดยเสียชีวิต ๑ ราย และไดรับบาดเจ็บ
๑๗ ราย ซึ่งลดลงจากป ๒๕๔๗ ที่มีผูไดรับบาดเจ็บและเสียชีวิตฯ
ทั้งสิ้น ๒๔ รายP๑๐๑P นปท. ๑ (ครอบคลุมจังหวัดสระแกว) และ
นปท.
๒
(จังหวัดจันทบุรีและตราด)
รายงานจํานวนผูไดรับบาดเจ็บจากภัยทุนระเบิด ๓ และ ๒ ราย
ตามลําดับ นปท. ๓ (จังหวัดบุรีรัมย สุรินทร ศรีสะเกษ
และอุบลราชธานี) รายงานผูเสียชีวิต ๑ ราย และผูไดรับบาดเจ็บ
๑๒
รายP๑๐๒P
จากแหลงขอมูลอื่นๆ
อาทิ
สื่อหนังสือพิมพและโรงพยาบาล
รายงานสถานการณทุนระเบิดพบวา
มีผูไดรับบาดเจ็บและเสียชีวิตฯ อีกอยางนอย ๒๕ ราย
นอกเหนือจากจํานวนผูไดรับบาดเจ็บและเสียชีวิตฯ ซึ่ง ศทช.
บันทึกไว (โดยเสียชีวิต ๓ ราย และไดรับบาดเจ็บ ๒๒ ราย)
โรงพยาบาลในประเทศไทยรายงานวามีผูไดรับ
๑๐๐

จดหมายอิเล็กทรอนิกสจาก ศุษิรา ชนเห็นชอบ,
องคการแฮนดิแคป อินเตอรเนชั่นแนล โครงการในประเทศไทย, ๒๓
มิถุนายน ๒๕๔๙.
๑๐๑
ดู Landmine Monitor Report ๒๐๐๕, หนา ๕๗๑.
๑๐๒
ศูนยปฏิบัติการทุนระเบิดแหงชาติ,
“รายงานปฏิบต
ั ิการทุนระเบิดเพื่อมนุษยธรรมในประเทศไทย ประจําป
๒๕๔๙,” เขาถึงไดจากH www.tmac.go.th, ๑๔ กุมภาพันธ ๒๕๔๙.
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รายงานสถานการณ ทุ น ระเบิ ด ในประเทศไทยประจํา ป
๒๕๔๙
๔๗
ผูไดรับบาดเจ็บและเสียชีวต
ิ จากภัยทุนระเบิดและสรรพาวุธทีย่ งั ไ
มระเบิด
ในป ๒๕๔๘ ศูนยปฏิบัติการทุนระเบิดแหงชาติ (ศทช.)
โรงพยาบาล
และสื่อหนังสือพิมพบันทึก
จํานวนผูไดรับบาดเจ็บและเสียชีวิตจากภัยทุนระเบิดและสรรพาวุ
ธที่ยังไมระเบิดรายใหม อยางนอยที่สุด ๕๑ ราย โดย ๑ ราย
เสียชีวิต และอีก ๕๐ ราย ไดรับบาดเจ็บP ๑๐๐ P

๔๘รายงานสถานการณ ทุ น ระเบิ ด ในประเทศไทยประจํา ป ๒๕๔๙

บาดเจ็บรายใหมอยางนอย
๑๙
ราย
ทั้งหมดเปนผูรอดชีวิตที่เขารับการรักษาพยาบาล
โรงพยาบาลแมสอด
จังหวัดตากใหการรักษาพยาบาลผูไดรับบาดเจ็บรายใหม ๓
รายP๑๐๓P
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา
กรุงเทพฯ
รายงานผูไดรับบาดเจ็บรายใหมที่เขารับการรักษา
พยาบาล ๑๖ รายP๑๐๔P
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รายงานจํานวนผูไดรับบาดเจ็บและเสียชีวิตฯ
นอกพื้นที่ปฏิบัติการของหนวย นปท. ซึ่งรายงานตามสื่อตางๆ
นั้น ยังรวมถึงอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม และ ๑๖
เมษายน
๒๕๔๘
โดยชาวบานรายหนึ่งสูญเสียขาทั้งสองขางและอีกรายหนึ่งสูญเสีย
ขาหนึ่งขางในอุบัติเหตุจากทุนระเบิด ในวันที่ ๑๖ เมษายน
เหตุการณตางวาระกัน ชายวัยรุน ๒ ราย และ อดีตทหาร ๑ ราย
เสียชีวิตจากลูกกระสุนปนเอ็ม
๗๙
ขณะพยายามแกะลูกกระสุนในอําเภอสะเดา จังหวัดสงขลา วันที่
๑๔
พฤษภาคม
ในจังหวัดแมฮองสอน
ชาวบานรายหนึ่งตองสูญเสียขาหนึ่งขางในอุบัตเิ หตุจากทุนระเบิด
ตอมาไดรับความชวยเหลือดานคารักษาพยาบาลจากคณะกรรมก
ารกาชาดสากล (ICRC)๑๐๕
ในป ๒๕๔๙ ยังคงมีรายงานผูไดรับบาดเจ็บและเสียชีวิตฯ
๑๐๓

การสัมภาษณ บังอร จันทรยะคาร, พยาบาลวิชาชีพ, อุดม
สิทธิกาย, ชางกายอุปกรณ, และ อําภา เครือวิไล, ผูชวยเหลือคนไข,
โรงพยาบาลแมสอด, ตาก, ๗ มีนาคม ๒๕๔๙;
“รายงานจํานวนผูปวยที่บาดเจ็บจากสถานการณชายแดน จังหวัดตาก ป
๒๕๔๘, โรงพยาบาลแมสอด, ตาก, ๒๕๔๘, ไดรับ ๗ มีนาคม ๒๕๔๙.
๑๐๔
การสัมภาษณทางโทรศัพท พันโทหญิง วันเพ็ญ พราหมณะนันทน,
หัวหนาตึกมหาวชิราลงกรณ ๕, โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา, กรุงเทพฯ, ๒
พฤษภาคม ๒๕๔๙.
๑๐๕
ดู Landmine Monitor Report ๒๐๐๕, หนา ๕๗๑.

ในวันที่
๓
พฤษภาคม
เจาหนาที่ไทยเหยียบกับระเบิดไดรับบาดเจ็บ
ขณะดําเนินการสํารวจพื้นที่และความเปนไปไดในการกอสรางเขื่
อนฮัตจีบริเวณฝงพมาใกลชายแดนไทยในจังหวัดแมฮองสอนP
๑๐๖

จดหมายอิเล็กทรอนิกสจาก ศุษิรา ชนเห็นชอบ,
องคการแฮนดิแคป อินเตอรเนชั่นแนล โครงการในประเทศไทย, ๒๓
มิถุนายน ๒๕๔๙.
๑๐๗
ศทช.,
“รายงานปฏิบต
ั ิการทุนระเบิดเพื่อมนุษยธรรมในประเทศไทย
ประจําเดือนมกราคม ๒๕๔๙.”
๑๐๘
องคการแฮนดิแคป อินเตอรเนชั่นแนล โครงการในประเทศไทย,
“รายงานประจําเดือนกุมภาพันธ ๒๕๔๙,” โครงการชายแดนไทย-พมา,
ประเทศไทย, ๑๖ มีนาคม ๒๕๔๙; จดหมายอิเล็กทรอนิกสจาก พอล ย็อน,
องคการแฮนดิแคป อินเตอรเนชั่นแนล โครงการในประเทศไทย, ๑๖
มีนาคม ๒๕๔๙.
๑๐๙
การสัมภาษณทางโทรศัพท พันโทหญิง วันเพ็ญ
พราหมณะนันทน, โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา, กรุงเทพฯ, ๒ พฤษภาคม
๒๕๔๙.
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รายงานสถานการณ ทุ น ระเบิ ด ในประเทศไทยประจํา ป
๒๕๔๙
๔๙
อยางตอเนื่อง
จนกระทั่งถึงเดือนพฤษภาคม
มีผูไดรับบาดเจ็บอยางนอย
๑๔
รายP๑๐๖P
ในเดือนมกราคมและกุมภาพันธ
ศทช.
๑๐๗
รายงานผูไดรับบาดเจ็บรายใหมจํานวน
๔
รายP P
จากแหลงขอมูลทางสื่อและโรงพยาบาล
รายงานสถานการณทุนระเบิดพบวา
มีผูไดรับบาดเจ็บรายใหมอยางนอย ๔ ราย
ในวันที่ ๑
กุมภาพันธ
ผูลี้ภัยในศูนยอพยพปางควาย
จังหวัดแมฮองสอนรายหนึ่งเหยียบทุนระเบิดไดรับบาดเจ็บP๑๐๘
P
ตั้งแตเดือนมกราคมถึงเมษายน
๒๕๔๙
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา
กรุงเทพฯ
รายงานผูรอดชีวิตจากภัยทุนระเบิดรายใหมที่เขารับการรักษาพย
าบาลจํานวน ๓ รายP๑๐๙P

๕๐รายงานสถานการณ ทุ น ระเบิ ด ในประเทศไทยประจํา ป ๒๕๔๙
๑๑๐

P
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แมวา
ศทช.
กําลังพยายามพัฒนากลไกรวบรวมขอมูลจากทั่วประเทศ
แตขอมูลผูไดรับบาดเจ็บและเสียชีวิตฯ
ยังคงมาจากหนวยปฏิบัติการทุนระเบิดเพื่อมนุษยธรรม
ซึ่งครอบคลุมพื้นที่เพียง
๑๖
จังหวัด
จากจังหวัดที่ไดรับผลกระทบและมีความเสี่ยงสูงทั้งหมด ๒๗
จังหวัด
พื้นที่ปฏิบัติการของ
นปท.
สวนใหญอยูตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชา
นปท.ไมไดปฏิบัติงานในพื้นที่อําเภอแมฟาหลวง จังหวัดเชียงราย
ซึ่งมีทุนระเบิดเนื่องจากความขัดแยงตามแนวชายแดนไทย-พมาเ
มื่อป ๒๕๔๖P๑๑๑P
ขอมูลผูไดรับบาดเจ็บและเสียชีวิตฯ
ที่ครบถวนสมบูรณที่สุดยังคงเปนขอมูลที่รวบรวมจากการสํารวจ
ผลกระทบจากทุนระเบิดในประเทศไทยซึ่งเสร็จสิ้นในป ๒๕๔๔
จากการสํารวจพบวา มีผูไดรับบาดเจ็บและเสียชีวิตฯ ทั้งสิ้น
๓,๔๖๘ ราย
โดยในจํานวนนี้เสียชีวิต ๑,๔๙๗ ราย
และไดรับบาดเจ็บ ๑,๙๗๑ รายP๑๑๒P จากป ๒๕๔๔ ถึง ๒๕๔๘
ศทช.
บันทึกจํานวนผูไดรับบาดเจ็บและเสียชีวิตฯ
ในพื้นที่ปฏิบัติการวามีผูเสียชีวิต ๙ ราย และไดรับบาดเจ็บ ๘๐

๑๑๐

“เรียกรองเลิกสรางเขื่อน
หลังนักธรณีวิทยาสูญเสียขาจากกับระเบิด,” บางกอกโพสต, ๕ พฤษภาคม
๒๕๔๙.
๑๑๑
การสัมภาษณทางโทรศัพท พันเอกณรงคฤทธิ์ สุวรรณบุปผา,
ศทช., ๒๐ มีนาคม ๒๕๔๙.
๑๑๒
ดู Landmine Monitor Report 2004, หนา ๘๑๑-๘๑๒.

รายงานสถานการณ ทุ น ระเบิ ด ในประเทศไทยประจํา ป
๒๕๔๙
๕๑
๑๑๓
รายP P
มีการคาดการณวา
ประเทศไทยมีผูไดรับบาดเจ็บและเสียชีวิตฯ รายใหมประมาณ
๑๐๐ คนตอปP๑๑๔P

เดือนมีนาคม

๒๕๔๙

ยังไมมีรายงานความคืบหนาเกี่ยวกับแผนงานของกระทรวงการ
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยเรื่องการปรับระบบการเก็
บขอมูลผูพิการเดิมใหรวมการบาดเจ็บจากทุนระเบิดเขาไวดวยP
๑๑๕
P ซึ่งในเรื่องนี้ไดมีการหารือกันในงานสัมมนาของ ศทช.
ซึ่งจัดขึ้นระหวางวันที่ ๒๖-๒๘ เมษายน ๒๕๔๙
การชวยเหลือผูร อดชีวิตจากภัยทุนระเบิด
ในการประชุมทบทวนกระบวนการอนุสัญญาหามทุนระเบิดค
รั้งที่ ๑ ประเทศไทยถูกระบุวา
เปนหนึ่งใน ๒๔
รัฐภาคีอนุสัญญาที่มีผูรอดชีวิตจากภัยทุนระเบิดเปนจํานวนมาก
และ
“มีพันธะตองรับผิดชอบดําเนินการมากที่สุด
ขณะเดียวกันก็มีความตองการและความคาดหวังการใหความชว
ยเหลืออยางมากที่สุดเชนกัน”
๑๑๓

ศทช.,
“สรุปผลการปฏิบัติการทุนระเบิดเพื่อมนุษยธรรมในประเทศไทย ป ๒๕๔๓๒๕๔๘.”
๑๑๔
ถอยแถลงของประเทศไทย,
การประชุมคณะกรรมการประจําดานการใหความชวยเหลือแกผูรอดชีวิตจา
กภัยทุนระเบิดและการบูรณาการดานเศรษฐกิจและสังคม, นครเจนีวา, ๑๖
มิถุนายน ๒๕๔๘.
๑๑๕
ถอยแถลงของประเทศไทย,
การประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาหามทุนระเบิดครั้งที่ ๖, กรุงซาเกร็บ, ๑
ธันวาคม ๒๕๔๘; การสัมภาษณทางโทรศัพท พลตรี ธํารงศักดิ์ ดีมงคล,
ศทช., กรุงเทพฯ, ๒๐ เมษายน ๒๕๔๙.
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ณ

๕๒รายงานสถานการณ ทุ น ระเบิ ด ในประเทศไทยประจํา ป ๒๕๔๙

ในการใหบริการดานการรักษาพยาบาล
ฟนฟู
และการกลับคืนสูสังคมแกผูรอดชีวิตจากภัยทุนระเบิดอยางเพียง
พอP๑๑๖P
ประเทศไทยนําเสนอวัตถุประสงคสําหรับป
๒๕๔๘-๒๕๕๒ ตอที่ประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาหามทุนระเบิดครั้งที่
๖
ซึ่งจัดขึ้นระหวางเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม ๒๕๔๘
วัตถุประสงคดังกลาวประกอบดวย
การเพิ่มอัตราการจดทะเบียนผูพิการขึ้นรอยละ
๘๐
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พรอมทั้งระบุสาเหตุของความพิการเพื่อใหสามารถระบุตัวผูรอดชี
วิตจากภัยทุนระเบิด
และจัดทําฐานขอมูลผูรอดชีวิตจากภัยทุนระเบิดในพื้นที่ที่ไดรับผ
ลกระทบสูงแยกตางหากได,
การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการในเรื่องกรณีฉุกเฉินและการบริการทา
งการแพทยและการเพิ่มจํานวนเจาหนาที่สาธารณสุขผูเชี่ยวชาญใ
นทุกระดับ,
การจัดอบรมการทํากายภาพ
บําบัดแกผูรอดชีวิตจากทุนระเบิดและครอบครัวใน
“กลุมชวยเหลือตนเอง”,
การสรางและประสานงานเครือขายระดับชาติในการบูรณาการด
านจิตใจและสังคม,
การขยายโอกาสการฝกอาชีพและกิจกรรมสรางรายไดแกผูพิการ
ในพื้นที่ที่ไดรับผลกระทบจากทุนระเบิด,
การปรับปรุงการเขาถึงแหลงทุนเพื่อการฟนฟูใหงายขึ้นเพื่อสงเส
ริมใหเกิดการประกอบอาชีพอิสระ,
การจัดทําแผนปฏิบัติการโดยเจาหนาที่สวนทองถิ่นมีอํานาจในกา
รใหบริการอยางรอบดานแกผูพิการในชุมชน,
การพัฒนา
ปรับปรุง
และ
๑๑๖

องคการสหประชาชาติ, รายงานลาสุด,
ประชุมทบทวนกระบวนการอนุสัญญาฯ ของรัฐภาคีอนุสัญญาวาดวยการใช
การสะสม การผลิต และเคลื่อนยายทุนระเบิดสังหารบุคคลและการทําลาย,
กรุงไนโรบี, ๒๙ พฤศจิกายน – ๓ ธันวาคม ๒๕๔๗,
APLC/CONF/๒๐๐๔/๕, ๙ กุมภาพันธ ๒๕๔๘, หนา ๓๓.

รายงานสถานการณ ทุ น ระเบิ ด ในประเทศไทยประจํา ป
๒๕๔๙
๕๓
ดําเนินการดานกฎหมายเพื่อปกปองสิทธิผูรอดชีวิตจากภัยทุนระเ
บิดและผูพิการอื่นๆ
อยางมีประสิทธิภาพ
และการพัฒนากลไกความรวมมือเพื่อคุณภาพชีวิตและการดูแลผู
รอดชีวิตจากภัยทุนระเบิด
ใหดีขึ้นP๑๑๗P

คณะผูแทนไทยซึ่งไมมีผูเชี่ยวชาญดานการใหความชวยเหลือผูป
ระสบภัยจากทุนระเบิดรวมอยูดวยนั้น
กลาววา
“ความเปนหุนสวน การมีสวนรวม และการวางแผนนโยบาย”
เปนปจจัยหลักในการบรรลุวัตถุประสงคการใหความชวยเหลือผูป
ระสบภัยจากทุนระเบิดของประเทศไทย
และ
ศทช.
ไดประสานงานกับหนวยงานภาครัฐและองคกรเอกชนที่เกี่ยวของ
ในการจัดทําแผนแมบทดานการใหความชวยเหลือผูประสบภัยจา
กทุนระเบิด
ป
๒๕๕๐-๒๕๕๔
ซึ่งไดมีการสรุปรางแผนแมบทฯฉบับสมบูรณในเดือนธันวาคม
๒๕๔๘
แผนแมบทดังกลาวอยูระหวางรอการอนุมัติจากคณะกรรมการดํา
เนินงานทุนระเบิดเพื่อมนุษยธรรมในระดับชาติP๑๑๘P
๑๑๗

“รายงานลาสุด การประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาหามทุนระเบิดครั้งที่ ๖
/รายงานความกาวหนา กรุงซาเกร็บ,” สวนที่ ๒, ภาคผนวก ๕,
“วัตถุประสงคของการชวยเหลือผูรอดชีวิตจากภัยทุนระเบิดสําหรับรัฐภาคีที่
มีภาระหนาที่ตอผูรอดชีวิตจากภัยทุนระเบิดจํานวนมาก,” กรุงซาเกร็บ, ๒๘
พฤศจิกายน – ๒ ธันวาคม ๒๕๔๘, หนา ๒๐๔-๒๑๑.
๑๑๘
ถอยแถลงของประเทศไทย,
การประชุมคณะกรรมการประจําดานการใหความชวยเหลือแกผูรอดชีวิตจา
กภัยทุนระเบิดและการบูรณาการดานเศรษฐกิจและสังคม, นครเจนีวา, ๘
พฤษภาคม ๒๕๔๙.
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ในการประชุมคณะกรรมการประจําในเดือนพฤษภาคม
๒๕๔๙

๕๔รายงานสถานการณ ทุ น ระเบิ ด ในประเทศไทยประจํา ป ๒๕๔๙

ประเทศไทยสงรายงานตามแบบฟอรม
เจ
ซึ่งเปนการรายงานตามความสมัครใจแนบไปกับรายงานความโป
รงใสตามมาตรา
๗
ประจําป
ซึ่งเนื้อหาสวนที่เกี่ยวกับการใหความชวยเหลือผูประสบภัยมีเพียง
เรื่องแผนแมบทฯ ที่อยูระหวางรอการอนุมัติเทานั้น
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ศทช.
รวมการใหความชวยเหลือผูประสบภัยจากทุนระเบิดเขาไวในโค
รงการปฏิบัติ
การทุนระเบิด
และดําเนินบทบาทเปนผูประสานงานกิจกรรมตางๆ
ของหนวยงานภาครัฐและองคกรเอกชน อยางไรก็ตาม ศทช.
มิไดจัดสรรงบประมาณสําหรับการใหความชวยเหลือผูประสบภัย
จากทุนระเบิดP๑๑๙P
และไมมีรายงานกิจกรรมของ
ศทช.
ในเรื่องการใหความชวยเหลือผูประสบภัยจากทุนระเบิดในรายงา
นประจําเดือนของ ศทช. ที่ลงในเว็บไซต ตั้งแตเดือนมกราคม
๒๕๔๘ ถึง มีนาคม ๒๕๔๙P๑๒๐P
ในเดือนพฤษภาคม
๒๕๔๘
ศทช.
จัดประชุมตัวแทนจากหนวยงานภาครัฐและองคกรเอกชนเรื่องกา
รบูรณาการการใหความชวยเหลือผูประสบภัยจากทุนระเบิดเขากั
บแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
(ฉบับป
๒๕๕๐-๒๕๕๔)
โดยมีผูรอดชีวิตจากภัยทุนระเบิดเขารวมประชุมในครั้งนี้ดวยP
๑๒๑
P
๑๑๙
๑๒๐

ดู Landmine Monitor Report ๒๐๐๕, หนา ๕๗๒.

การวิเคราะหรายงานประจําเดือนของศูนยปฏิบัติการทุนระเบิดแหงชาติ
เดือน มกราคม ๒๕๔๘ – มีนาคม ๒๕๔๙
โดยคณะวิจัยสถานการณทุนระเบิด.
๑๒๑
ดู Landmine Monitor Report ๒๐๐๕, หนา ๕๗๒.

รายงานสถานการณ ทุ น ระเบิ ด ในประเทศไทยประจํา ป
๒๕๔๙
๕๕
ประเทศไทยมีระบบบริการสาธารณสุขในระดับชุมชน
อําเภอ
และสวนกลางP๑๒๒P
โดยทั่วไป
ผูรอดชีวิตจากภัยทุนระเบิดไดรับความชวยเหลือทางการแพทยอ
ยางเพียงพอ
อยางไรก็ตาม

ซึ่งขาดแคลนคาใชจายสําหรับการรักษาพยาบาลและการฟนฟูสม
รรถภาพ
ประเทศไทยใหบริการทางการแพทยและการฟนฟูสมรรถภาพผา
นทางระบบหลักประกันสุขภาพแหงชาติP๑๒๓P
รัฐบาลไทยใหเบี้ยยังชีพแกผูรอดชีวิตจากภัยทุนระเบิดเพื่อสนับส
นุนคาใชจายในการรักษาพยาบาลจําเปนฉุกเฉินP๑๒๔P
ในระดับอําเภอ
โรงพยาบาลและสถานีอนามัยมีความสามารถและสิ่งอํานวยความ
สะดวกเพียงพอสําหรับใหบริการดูแลรักษา
พยาบาลทางการแพทยฉุกเฉินและฟนฟูสมรรถภาพ
โดยเฉพาะอยางยิ่ง การรักษาคนไขฉุกเฉิน
อยางไรก็ตาม

๑๒๒

“รายงานลาสุด การประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาหามทุนระเบิดครั้งที่ ๖
/รายงานความกาวหนา กรุงซาเกร็บ,” สวนที่ ๒, ภาคผนวก ๕,
กรุงซาเกร็บ, ๒๘ พฤศจิกายน – ๒ ธันวาคม ๒๕๔๘, หนา ๒๐๕.
๑๒๓
ดู Landmine Monitor Report ๒๐๐๔, หนา ๘๑๒.
๑๒๔
ถอยแถลงของประเทศไทย,
การประชุมคณะกรรมการประจําดานการใหความชวยเหลือแกผูรอดชีวิตจา
กภัยทุนระเบิดและการบูรณาการดานเศรษฐกิจและสังคม, นครเจนีวา, ๘
พฤษภาคม ๒๕๔๙.
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ภัยทุนระเบิดสวนใหญเกิดกับครอบครัวเกษตรกรที่มีฐานะยากจน
ตามชายขอบของสังคม

๕๖รายงานสถานการณ ทุ น ระเบิ ด ในประเทศไทยประจํา ป ๒๕๔๙

ในระดับทองถิ่นยังคงขาดบุคลากรP๑๒๕P
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มีการใหบริการฟนฟูสมรรถภาพรางกายโดยโรงพยาบาลทห
ารและสถานีอนามัย
สําหรับการเปลี่ยนหรือซอมแซมกายอุปกรณรวมทั้งการใหการดู
แลผูเขารับการบริการนั้น
สามารถรับบริการไดจากหนวยงานภาครัฐและเอกชน
ผูรอดชีวิตจากภัยทุนระเบิดและ
ผูพิการอื่นๆ ประสบปญหาการเขาถึงบริการฟนฟูสมรรถภาพ
เนื่องจากคาใชจายในการเดินทาง
เครื่องชวยและกายอุปกรณที่มีจํานวนไมเพียงพอ
และการขาดแคลนชางกายอุปกรณที่เชี่ยวชาญและบุคลากรดานก
ารฟนฟูสมรรถภาพของภาครัฐที่จะมาปฏิบต
ั ิงานในพื้นที่ที่ไดรับ
๑๒๖
ผลกระทบจากภัยทุนระเบิดP P
สถานีอนามัย
โรงพยาบาลทหาร
และโรงพยาบาลดานสุขภาพจิตใหบริการปรึกษาเรื่องความเครีย
ดหลังประสบอุบัติเหตุทุนระเบิดและมีกลุมเพื่อนชวยเพื่อน
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยเปนหนวยง
านดําเนินโครงการการบูรณาการดานเศรษฐกิจและสังคมสําหรับ
๑๒๕

“รายงานลาสุด การประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาหามทุนระเบิดครั้งที่ ๖
/รายงานความกาวหนา กรุงซาเกร็บ,” สวนที่ ๒, ภาคผนวก ๕,
กรุงซาเกร็บ, ๒๘ พฤศจิกายน – ๒ ธันวาคม ๒๕๔๘, หนา ๒๐๕-๒๐๖.
๑๒๖
“รายงานลาสุด การประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาหามทุนระเบิดครั้งที่ ๖
/รายงานความกาวหนา กรุงซาเกร็บ,” สวนที่ ๒, ภาคผนวก ๕,
กรุงซาเกร็บ, ๒๘ พฤศจิกายน – ๒ ธันวาคม ๒๕๔๘, หนา ๒๐๖-๒๐๗;
ถอยแถลงของประเทศไทย,
การประชุมคณะกรรมการประจําดานการใหความชวยเหลือแกผูรอดชีวิตจา
กภัยทุนระเบิดและการบูรณาการดานเศรษฐกิจและสังคม, นครเจนีวา, ๘
พฤษภาคม ๒๕๔๙.

๑๒๗

“รายงานลาสุด การประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาหามทุนระเบิดครั้งที่ ๖
/รายงานความกาวหนา กรุงซาเกร็บ,” สวนที่ ๒, ภาคผนวก ๕,
กรุงซาเกร็บ, ๒๘ พฤศจิกายน – ๒ ธันวาคม ๒๕๔๘, หนา ๒๐๗-๒๑๐.
๑๒๘
สํานักสงเสริมและพิทักษคนพิการ,
“รายงานผลการดําเนินงานโครงการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการโดยชุมชน
(CBR) ใน ๑๐ จังหวัด ตั้งแตเดือนตุลาคม ๒๕๔๗ – กุมภาพันธ ๒๕๔๙,”
กรุงเทพฯ, ๑๐ มีนาคม ๒๕๔๙.
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รายงานสถานการณ ทุ น ระเบิ ด ในประเทศไทยประจํา ป
๒๕๔๙
๕๗
ผูพิการ
กระทรวงฯ
ดําเนินโครงการฝกอบรมฟนฟูอาชีพในศูนยฝกอบรมฯ ทั้ง ๙
แหง
และการฟนฟูสมรรถภาพผูพิการโดยชุมชนในอีกหลายจังหวัด
ซึ่งรัฐบาลเปนผูรับผิดชอบคาใชจายในการฝกอบรมทั้งหมด
มีการบูรณาการดานเศรษฐกิจ
และการใหสินเชื่อรายยอยในระดับหนึ่งP๑๒๗P
กระทรวงฯ
ไดขยายโครงการนํารองการฟนฟู
สมรรถภาพผูพิการโดยชุมชนจาก ๕ จังหวัดเปน ๑๐ จังหวัด
ตั้งแตเดือนตุลาคม ๒๕๔๗ ถึง กุมภาพันธ ๒๕๔๙
โดยมีเจาหนาที่อาสาสมัครจํานวน
๒๕๐
คน
ซึ่งสามารถคนพบผูพิการรายใหม จํานวน ๑๑,๑๙๖ ราย
ในจํานวนนี้
มีผูพิการ
๕,๓๐๗
รายไดรับการจดทะเบียนคนพิการ,
๑,๑๕๖
รายเขารวมโครงการฟนฟูสมรรถภาพและพัฒนารายบุคคล,
ผูพิการและครอบครัวจํานวน
๒๒,๒๘๔
รายไดรับความชวยเหลือจากหนวยงานภาครัฐและเอกชนในระย
ะเวลาที่ดําเนินโครงการP๑๒๘P
นอกจากนี้ กระทรวงฯ
ยังจัดทําโครงการนํารองกิจกรรมสรางรายไดใน
๒๐
จังหวัดสงผลใหเกิดการจางงานและสรางรายไดแกผูพิการ ๕๐๐
ราย และตั้งแตเดือนตุลาคม ๒๕๔๘ เปนตนมา กระทรวงฯ
ดําเนินโครงการนํารอง การจางงานคนพิการใน ๗๕ จังหวัด
โดยสํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยประจําจังห
วัดทั้ง
๗๑

๕๘รายงานสถานการณ ทุ น ระเบิ ด ในประเทศไทยประจํา ป ๒๕๔๙

จังหวัดจัดทําสัญญาจางงานคนพิการเปนระยะเวลาหนึ่งปP๑๒๙P
ศูนยสิรินธรเพื่อการฟนฟูสมรรถภาพทางการแพทยแหงชาติ
เปนหนวยงานหลักที่ใหการดูแลดานการแพทยแกคนพิการ
ในป ๒๕๔๘ ศูนยสิรินธรฯ มอบขาเทียมจํานวน ๔๐๐ ขาง
และไมคํายัน
จํานวน
๔๐๐
ขางแกผูเขารับบริการภายในหนวยงาน
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แตไมสามารถระบุจํานวนผูประสบภัยจากทุนระเบิดที่เขารับบริก
ารได
ศูนยสิรินธรฯ
ผลิตเครื่องชวยและกายอุปกรณใหแกผูเขารับบริการในปริมาณที่
ใกลเคียงกันทุกป
เชนเดียวกันในป
๒๕๔๘
มีการจัดซื้อจัดหาและแจกจายขาเทียมจํานวน ๒,๗๗๙ ขาง
เกาอี้รถเข็น ๑,๔๙๖ คัน ไมค้ํายัน ๕๓๒ คู และ ไมเทา ๓๓๔
ขางแกโรงพยาบาลของรัฐทั่วประเทศP๑๓๐P
เนื่องจากจํานวนผูเขารับบริการ
รวมถึงจํานวนผูประสบภัยจากทุนระเบิดเพิ่มมากขึ้น
ทางศูนยสิรินธรฯ

๑๒๙

การสัมภาษณ สุทธิดา จุฑามาส,
หัวหนากลุมสงเสริมและพัฒนาอาชีพคนพิการ,
สํานักสงเสริมและพิทักษคนพิการ, กรุงเทพฯ, ๑๗ มีนาคม ๒๕๔๙;
การสัมภาษณทางโทรศัพท จินตนา สาธุพันธุ, นักสังคมสงเคราะห ๘ ว,
สํานักสงเสริมและพิทักษคนพิการ,
กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย, ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๔๙.
๑๓๐
การสัมภาษณทางโทรศัพท นายแพทยปยวิทย สรไชยเมธา,
ศูนยสิรินธรเพื่อการฟนฟูสมรรถภาพทางการแพทยแหงชาติ, นนทบุรี, ๒๔
พฤษภาคม ๒๕๔๙; การสัมภาษณทางโทรศัพท สุพัตรา ยิ่งเมืองมาร,
หัวหนางานสนับสนุนอุปกรณเครื่องชวยคนพิการ,
ศูนยสิรินธรเพื่อการฟนฟูสมรรถภาพทางการแพทยแหงชาติ, นนทบุรี, ๒
มิถุนายน ๒๕๔๙.

รายงานสถานการณ ทุ น ระเบิ ด ในประเทศไทยประจํา ป
๒๕๔๙
๕๙
๑๓๑
จึงเสนอของบประมาณและกําลังคนเพิ่มจากทางภาครัฐP P
ในป
๒๕๔๙
ศูนยสิรินธรฯ
จัดบริการรถบริการแขน-ขาเทียมเคลื่อนที่ออกใหบริการในพื้นที่
ที่หางไกล นับถึงเดือนเมษายน ไดออกใหบริการทั้งหมด ๔ ครั้ง

มูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
จัดหนวยขาเทียมเคลื่อนที่ออกใหบริการอุปกรณเสริมเทียมแกผูพิ
การในเขตพื้นที่หางไกลอยางตอเนื่อง
และขยายพื้นที่ดําเนินงานไปยังประเทศมาเลเซียและลาว ในป
๒๕๔๘ มูลนิธิฯ มอบขาเทียมจํานวน ๑,๓๒๒ ขางแกผูพิการ
๑,๐๐๒
ราย
โดยในจํานวนนี้เปนผูรอดชีวิตจากภัยทุนระเบิดจํานวน ๑๖๙ ราย
(ชาวไทย ๔๘ ราย, ชาวลาว ๑๒๐ ราย และชาวมาเลเซียหนึ่งราย)
แตไมสามารถระบุจํานวนผูรอดชีวิตจากภัยทุนระเบิดรายใหมที่เ

๑๓๑

ขอมูลตอบแบบสอบถาม Landmine Monitor โดย
นายแพทยปยวิทย สรไชยเมธา, ศูนยสิรินธร
เพื่อการฟนฟูสมรรถภาพทางการแพทยแหงชาติ, นนทบุรี, ๒๕ กุมภาพันธ
๒๕๔๙; การสัมภาษณทางโทรศัพท นายแพทยปยวิทย สรไชยเมธา,
ศูนยสิรินธรเพื่อการฟนฟูสมรรถภาพทางการแพทยแหงชาติ, นนทบุรี, ๑๖
มีนาคม ๒๕๔๙; ดู Landmine Monitor Report ๒๐๐๔, หนา ๘๑๖.
๑๓๒
“รถโมบายแขน-ขาเทียม บริการเคลื่อนที่คนพิการ,” เขาถึงไดจาก
Hwww.matichon.co.th,
๒๐ เมษายน ๒๕๔๙.
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ซึ่งรถบริการเคลื่อนที่นี้ไดรับการออกแบบและติดตั้งเครื่องจักรที่
ใชสําหรับผลิตกายอุปกรณเทียม
โดยไดรับการสนับสนุนจากองคการแมลทีสเซอร
ประเทศเยอรมนีP๑๓๒P

๖๐รายงานสถานการณ ทุ น ระเบิ ด ในประเทศไทยประจํา ป ๒๕๔๙

ขามารับบริการในป ๒๕๔๘ไดP๑๓๓P
มูลนิธิพลเอกชาติชาย
ชุณหะวัณ
โดยการสนับสนุนของประเทศแคนาดาและสํานักงานกองทุนสนั
บสนุนการสรางเสริมสุขภาพ
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ดําเนินโครงการฟนฟูสมรรถภาพและดูแลสุขภาพสําหรับเหยื่อภั
ยทุนระเบิด
มูลนิธิฯ จัดตั้งศูนยขาเทียมขึ้น ๒ แหง คือ
ที่ตําบลทาขาม
อําเภออรัญประเทศ
จังหวัดสระแกว
และที่ตําบลโดมประดิษฐ อําเภอน้ํายืน จังหวัดอุบลราชธานี
โดยมีผูรอดชีวิตจากภัยทุนระเบิดจํานวน
๕
คน
จากแตละจังหวัดเขารับการอบรมการผลิตขาเทียมและกายอุปกร
ณ
ผูเขารับการอบรมยังไดรับการสนับสนุนทางเทคนิคจากมูลนิธิขาเ
ทียมฯ
เพื่อใหสามารถผลิตและซอมแซมขาเทียมไดในพื้นที่ของตนเอง
ศูนยขาเทียมฯ
ทั้งสองแหงถูกการถายโอนงานไปอยูในความดูแลของหนวยงาน
ทองถิ่นตั้งแตกลางป
๒๕๔๘
ศูนยขาเทียมฯ
ใหบริการโดยไมคิดคาใชจายแกผูรอดชีวิตจากภัยทุนระเบิดทั้งช
าวไทยและชาวกัมพูชาที่อาศัยอยูตามแนวชายแดน ในป ๒๕๔๘
ศูนยขาเทียมฯ
ในจังหวัดอุบลราชธานีผลิตหรือซอมแซมขาเทียมใหแกผูพิการ
๗๐ ราย และชวงตนป ๒๕๔๙ จนถึงเดือนมีนาคมอีก ๑๔ ราย
ผูพิการสวนใหญเปนผูไดรับบาดเจ็บจากภัยทุนระเบิด
ในป
๒๕๔๘
ศูนยขาเทียมฯ
ในจังหวัดสระแกวผลิตและแจกจายขาเทียมจํานวน ๑๑๒ ขาง
๑๓๓

การสัมภาษณทางโทรศัพท อมราวดี ธนูใจ, เจาหนาที่ธุรการ,
มูลนิธิขาเทียมฯ, เชียงใหม, ๑๔ มีนาคม ๒๕๔๙ และ ๑๙ พฤษภาคม
๒๕๔๙.

รายงานสถานการณ ทุ น ระเบิ ด ในประเทศไทยประจํา ป
๒๕๔๙
โดย ๑๐๐ ขางใหแกผูรอดชีวิตจากภัยทุนระเบิดP๑๓๔P

๖๑

โดยโรงพยาบาลใหการสนับสนุนคาเดินทางแกครอบครัวของผูร
อดชีวิตจากภัยทุนระเบิด
จัดกิจกรรมเพื่อนชวยเพื่อน
และประสานงานกับหนวยงานอื่นๆ รวมถึง มูลนิธิสายใจไทย
กระทรวงยุติธรรม
และกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
เพื่อที่จะสรางความตระหนักถึงสิทธิของผูรอดชีวิตจากภัยทุนระเ
บิดภายใตกฎหมายไทยP๑๓๕P
ตั้งแตเดือนธันวาคม ๒๕๔๗ ถึง เดือนกุมภาพันธ ๒๕๔๙
องคการแฮนดิแคป อินเตอรเนชั่นแนล โครงการในประเทศไทย
ดําเนินโครงการการฟนฟูสมรรถภาพผูพิการโดยชุมชน
(โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กพิการโดยชุมชนในเขตชายแดน
จังหวัดศรีสะเกษ
และอุบลราชธานี)
เพื่อใหความชวยเหลือผูพิการ
รวมถึงผูรอดชีวิตจากภัยทุนระเบิด
ระหวางดําเนินโครงการ
มีการจัดฝกอบรมซอมแซมขาเทียมและกายอุปกรณใหแกผูรอดชีวิ
ต
๑๓๔

ขอมูลตอบแบบสอบถาม Landmine Monitor โดย ธนากร
เอกธาดานนท, มูลนิธิพลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ, กรุงเทพฯ, ๑๖ มีนาคม
๒๕๔๙; จดหมายอิเล็กทรอนิกสจาก ศุษิรา ชนเห็นชอบ, องคการแฮนดิแคป
อินเตอรเนชั่นแนล โครงการในประเทศไทย, ๓๐ มีนาคม ๒๕๔๙.
๑๓๕
ขอมูลตอบแบบสอบถาม Landmine Monitor โดย พันโทหญิง
วันเพ็ญ พราหมณะนันทน,โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา, กรุงเทพฯ, ๑๔
มีนาคม ๒๕๔๙.

ตามรูปแบบการรายงานของ Landmine

ในป
๒๕๔๘
มูลนิธิมหาวชิราลงกรณ
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา
กรุงเทพฯ
แจกจายขาเทียมและไมค้ํายันอยางละ
๖
ขางแกผูรอดชีวิตจากภัยทุนระเบิดรายใหมในประเทศไทย
ซึ่งผูไดรับบาดเจ็บทั้งหมดเปนเจาหนาที่ทหารและตํารวจ

๖๒รายงานสถานการณ ทุ น ระเบิ ด ในประเทศไทยประจํา ป ๒๕๔๙

ตามรูปแบบการรายงานของ Landmine

จากภัยทุนระเบิดและมีการจัดตั้งศูนยซอมฯ ขึ้นจํานวน ๑
แหงในแตละจังหวัด
องคการฯ
ใหการสนับสนุนโครงการฝกอบรมอาชีพสําหรับผูพิการและผูปก
ครองเด็กพิการจํานวน
๑๙
โครงการ
ซึ่งเปนโครงการของผูรอดชีวิตจากภัยทุนระเบิด ๙ โครงการ
นอกจากนี้
องคการฯ
ไดใหความชวยเหลือและสนับสนุนการจัดตั้งกลุมชวยเหลือตนเอ
งจํานวน ๒๕ กลุมในพื้นที่ทั้ง ๒ จังหวัด โดยมี ๑๒ กลุม
ที่มีผูรอดชีวิตจากภัยทุนระเบิดรวมเปนสมาชิก
องคการฯ
มีโครงการใหความชวยเหลือแกกลุมชวยเหลือตนเองอยางตอเนื่อ
งตลอดทั้งป ๒๕๔๙P๑๓๖P
ในป ๒๕๔๘ สมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล
แจกจายเกาอี้ลอเข็น จํานวน ๖๙ คัน ไมค้ํายันจํานวน ๑๐๐ ขาง
และเครื่องชวยพยุงแขนขาจํานวน
๒
ชุดแกผูรอดชีวิตจากภัยทุนระเบิด นอกจากนี้ สมาคมฯ
ไดจัดสัมมนาใหความชวยเหลือและคําแนะนําแกผูรอดชีวิตจากภั
ยทุนระเบิดในจังหวัดศรีสะเกษ
จํานวน
๔๐-๕๐
รายใหทุนสนับสนุนกิจกรรมกีฬาในจังหวัดปราจีนบุรีและปทุมธา
นี
ซึ่งนักกีฬารอยละ ๓๐ เปนผูรอดชีวิตจากภัยทุนระเบิด
และสนับสนุนทุนการศึกษาอยางตอเนื่องแกบุตรธิดาของผูรอดชี
วิตจากภัยทุนระเบิดอีก ๒ รายP๑๓๗P
สํานักงานคาทอลิกสงเคราะหผูประสบภัยและลี้ภัย
๑๓๖

ขอมูลตอบแบบสอบถาม Landmine Monitor โดย จารุวรรณ
ทิวะศิริ, องคการแฮนดิแคป อินเตอรเนชั่นแนล โครงการในประเทศไทย,
๒๔ กุมภาพันธ ๒๕๔๙.
๑๓๗
ขอมูลตอบแบบสอบถาม Landmine Monitor โดย พันตรีศิริชัย
ทรัพยศิริ, นายกสมาคม, สมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล,
ปทุมธานี, ๒๔ กุมภาพันธ ๒๕๔๙; การสัมภาษณทางโทรศัพท พันตรีศิริชัย
ทรัพยศิริ, สมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล, ๑๖ มีนาคม ๒๕๔๙.

สโมสรโซรอพทีมิสท
อินเตอรเนชั่นแนลดุสิต
แหงประเทศไทย
ซึ่งเปนองคการชวยเหลือสตรี
มอบทุนการศึกษาแกธิดาของผูรอดชีวิตจากภัยทุนระเบิดในจังหวั
ดสุรินทรและสระแกว
ซึ่งกําลังศึกษาอยูในระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษาจํานว
น ๘ คนP๑๓๙P
บริการสําหรับผูล ี้ภยั ชาวพมา
ผูรอดชีวิตจากภัยทุนระเบิดจากพมาที่แสวงหาความชวยเหลื
อจากไทยไดรับบริการทางการแพทยจากโรงพยาบาลในคายผูลี้ภั
ยและโรงพยาบาลประจําอําเภอของรัฐบาลที่อยูติดชายแดนไทยพมา ซึ่งไดแก โรงพยาบาลในจังหวัดตาก เชียงใหม แมฮองสอน
กาญจนบุรี และราชบุรี นอกจากนี้คลินิกแมตาว ในอําเภอแมสอด
(จังหวัดตาก) องคการหมอไรพรมแดน (Médecins Sans
Frontières)
อินเตอรเนชั่นแนล
เรสคิว
คอมมิตตี
(International Rescue Committee :IRC) อเมริกัน เรฟูจี
คอมมิตตี (American Refugee Committee: ARC) เอด
๑๓๘

การสัมภาษณทางโทรศัพท จรัสกร หมั่นคติธรรม,
ผูจัดการแผนกปฏิบัติการ,
สํานักงานคาทอลิกสงเคราะหผูประสบภัยและลี้ภัย, ๒ พฤษภาคม ๒๕๔๙.
๑๓๙
จดหมายอิเล็กทรอนิกสจาก เสริมสิริ อิงคะวณิช,
คณะทํางานไทยรณรงคเพื่อยุติกับระเบิด / องคการเยสุอิตสงเคราะหผูลี้ภัย,
กรุงเทพฯ, ๒๒ กุมภาพันธ ๒๕๔๙.
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รายงานสถานการณ ทุ น ระเบิ ด ในประเทศไทยประจํา ป
๒๕๔๙
๖๓
(COERR)
ใหการสนับสนุนบุตรธิดาของผูรอดชีวิตจากภัยทุนระเบิดในจังหวั
ดสระแกว โดยจัดหาทุนการศึกษา เครื่องแบบนักเรียน อุปกรณ
เครื่องเขียน
รวมทั้งของใชอื่นๆ
ในป
๒๕๔๘
มีบุตรธิดาของผูรอดชีวิตจากภัยทุนระเบิดจํานวน ๔๖๔ ราย
ไดรับการชวยเหลือP๑๓๘P

๖๔รายงานสถานการณ ทุ น ระเบิ ด ในประเทศไทยประจํา ป ๒๕๔๙

เมดิเคล อินเตอรเนชั่นแนล (Aide Medicale International
:AMI) และ แมลทีสเซอร เยอรมนี (Malteser Germany)
ตางก็ใหบริการสงตอทางการแพทยฉุกเฉินในประเทศไทยแกผูไ
ดรับบาดเจ็บและรอดชีวิตจากภัยสงครามที่ขามแดนมา
นอกจากนี้ยังมีบริการขาเทียมและการฟนฟูสมรรถภาพที่แผนกข
าเทียม
คลินิกแมตาว
เชนเดียวกัน
ในคายผูลี้ภัยมีบริการขาเทียมที่ศูนยขาเทียมและกายอุปกรณ
ซึ่งดําเนินงานโดยองคการแฮนดิแคป อินเตอรเนชั่นแนล ดวย
ตามรูปแบบการรายงานของ Landmine

ในป
๒๕๔๘
คลินิกแมตาวใหความชวยเหลือผูไดรับบาดเจ็บจากทุนระเบิดจําน
วน
๑๔
คน
โดยทั้ง
๑๔
คนถูกสงไปรักษาที่โรงพยาบาลของรัฐในอําเภอแมสอด
ระหวางเดือนมกราคม
ถึงเดือนเมษายน
๒๕๔๙
มีผูรอดชีวิตจากภัยทุนระเบิดรายใหมขามแดนมารับการรักษาจํา
นวนหาราย โดยสี่รายถูกสงตอไปยังโรงพยาบาลแมสอด ในป
๒๕๔๙
แผนกขาเทียมของคลินิกแมตาวใหบริการขาเทียมแกผูพิการ
๑๘๒ คน ในจํานวนนี้เปนผูรอดชีวิตจากภัยทุนระเบิด ๑๕๓ คน
คลินิกจัดอบรมเจาหนาที่ใหความชวยเหลือทางการแพทย
(medics)
ชุดใหมทุกๆป
เพื่อที่ใหความชวยเหลือคนในแถบชายแดน ชวงตนป ๒๕๔๘
มีผูเขาอบรมการผลิตขาเทียมหกคน
ในจํานวนนี้เปนผูรอดชีวิตจากภัยทุนระเบิดจากแนวรวมปลดแอ
กประชาชนและเชื้อชาติะเรนนี (Karenni Peoples National
Liberation
Front)
สองคน
จากกรมสุขภาพและการสงเคราะหพมา (Burmese Health
and
Welfare
Department)
หนึ่งคน
และจากสมาคมสงเคราะหผูพิการกะเหรี่ยง (Karen Handicap
Welfare
Association)
หนึ่งคน
ในป
๒๕๔๘
คลินิกแมตาวใหการอบรมเรื่องการแพทยขั้นพื้นฐานแกผูเขาอบร

ในป
๒๕๔๘
โครงการชายแดนไทย-พมา
ขององคการแฮนดิแคป
อินเตอรเนชั่นแนล
โครงการในประเทศไทย
ใหความชวยเหลือผูพลัดถิ่นจํานวนทั้งสิ้น
๓,๕๐๗
คน
๑ ๔๐

การสัมภาษณ ดร.ซินเธีย เมือง, ผูอํานวยการ,
และการสัมภาษณผูจัดการแผนกขาเทียมและออรโธดิกส คลินิกแมตาว,
จังหวัดตาก, ๘ มีนาคม ๒๕๔๙, จดหมายอิเล็กทรอนิกสจากสมศักดิ์
ธนบริคณห, ผูประสานงานภาคสนาม, อินเตอรเนชั่นแนล เรสคิว คอมมิตตี
(IRC), แมสอด, ๑๐ มีนาคม ๒๕๔๙, จดหมายอิเล็กทรอนิกสจากอิมเบอรต
แม็ตตี, ประธานคณะกรรมการ, องคการเคลียร แพธ อินเตอรเนชั่นแนล
(CPI), ซีแอตเติล, ๑ พฤษภาคม ๒๕๔๙.
๑ ๔๑
จดหมายอิเล็กทรอนิกสจาก อิมเบอรต แม็ตตี, CPI, ๑ พฤษภาคม
๒๕๔๙.
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รายงานสถานการณ ทุ น ระเบิ ด ในประเทศไทยประจํา ป
๒๕๔๙
๖๕
ม
๔๕
คน
และใหการอบรมแกพยาบาล
๔๐
คน
ผูเขารับการอบรมเหลานี้มาจากคายผูลี้ภัยและหนวยพยาบาลเคลื่
อนที่
(Backpack
health
worker)
แผนกขาเทียมของคลีนิกไดรับทุนสนับสนุนจากองคการเฮลพ
วิธเอาท
ฟรอนเทียส
(Help
Without
Frontiers)
สําหรับวัสดุอุปกรณผลิตขาเทียมและเครื่องมือผาตัด
ขณะเดียวกัน องคการเคลียร แพธ อินเตอรเนชั่นแนล (Clear
Path
International)
ใหการสนับสนุนการฝกอบรมผลิตขาเทียม
และหนวยบริการขาเทียมเคลื่อนที่P๑๔๐P
หนวยบริการขาเทียมเคลื่อนที่เริ่มดําเนินงานในชวงกลางป
๒๕๔๘
ผานทางโครงการความรวมมือของแผนกขาเทียมคลินิกแมตาว
และสมาคมสงเคราะหผูพิการกะเหรี่ยง
ในชวงเดือนมิถุนายน
๒๕๔๘
ถึงมีนาคม
๒๕๔๙
โครงการความรวมมือนี้ผลิตและแจกจายขาเทียมใหมจํานวนประ
มาณ ๘๐ ขางP๑๔๑P

๖๖รายงานสถานการณ ทุ น ระเบิ ด ในประเทศไทยประจํา ป ๒๕๔๙

ตามรูปแบบการรายงานของ Landmine

ผานกิจกรรมดานการฟนฟูสมรรถภาพ
ในจํานวนผูรอดชีวิตจากภัยทุนระเบิดในคายผูลี้ภัยแปดแหงตาม
แนวชายแดนไทย-พมา ทั้งหมด ๖๑๗ คนนี้ ผูรอดชีวิตฯ ๕๒๓
คน ลงทะเบียนในฐานขอมูลขององคการฯ
ในป ๒๕๔๘
ศูนยขาเทียมขององคการฯ
ในพื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ
ใหความชวยเหลือแกผูรอดชีวิตจากภัยทุนระเบิดและผูพิการอื่นๆ
จํานวน ๑๙๕ คน นับแตเดือนมกราคม ถึงกุมภาพันธ ๒๕๔๙
มีผูไดรับบริการฟนฟูสมรรถภาพจํานวน
๑,๔๙๙
คน
ผูไดรับขาเทียมและอุปกรณเครื่องชวยอยางงาย
๓๐๒
คน
ซึ่งในจํานวนนี้
มีทั้งผูไดรับบาดเจ็บจากภัยทุนระเบิดและผูพิการทางการเคลื่อนไ
หว
ในชวงเวลาเดียวกัน
องคการฯ
แจกจาย
อุปกรณเครื่องชวยจํานวน ๕๒ ชิ้น ไมค้ํายันจํานวนเกาขาง
เกาอี้รถเข็นหกคันและอุปกรณอื่นๆ ๓๗ ชิ้นP๑๔๒P
ในป
๒๕๔๘
โรงพยาบาลแมสอด
อําเภอแมสอด
จังหวัดตากใหความชวยเหลือผูรอดชีวิตจากภัยทุนระเบิดจํานวน
๒๖ คน (ชาวไทยสามคน ชาวพมา ๑๒ คน และชาวกะเหรี่ยง ๑๑
คน)
ในป
๒๕๔๘
ทางโรงพยาบาลฯ
ใหบริการผลิตหรือซอมแซมขาเทียมแกคนไขจํานวน ๑๑๓ คน
(เปนผูรอดชีวิตจากภัยทุนระเบิด
๑๙
คน)
โรงพยาบาลแจกจายไมค้ํายัน ๕๐ ขาง อุปกรณชวยเดิน ๒๒ อัน
และเกาอี้รถเข็นสามคัน
ในจํานวนผูไดรับบริการจากโรงพยาบาลมีชาวพมาสองคน
และกะเหรี่ยงสองคนP๑๔๓P
๑๔๒

องคการแฮนดิแคป อินเตอรเนชั่นแนล, “รายงานประจําเดือน,”
กุมภาพันธ ๒๕๔๙, หนา ๓-๗; จดหมายอิเล็กทรอนิกสจาก พอล สจวรต
ย็อน, องคการแฮนดิแคป อินเตอรเนชั่นแนล โครงการในประเทศไทย, ๑๖
มีนาคม ๒๕๔๙.
๑ ๔๓
การสัมภาษณการสัมภาษณบังอร จันทรยะคาร, อุดม สิทธิกายและ
อําภา เครือวิไล,โรงพยาบาลแมสอด, จังหวัดตาก, ๗ มีนาคม ๒๕๔๙;

ที่ตําบลเปยงหลวง
ในฝงไทย
ซึ่งสามารถมองเห็นไดจากฝงชายแดนพมา
คณะกรรมการสุขภาพรัฐฉาน (Shan Health Committee)
ยังคงดําเนินงานคลินิกยอยเพื่อการรักษาผูไดรับบาดเจ็บหรือเสีย
ชีวิตจากทุนระเบิดโดยเฉพาะ
สองแหงในอําเภอฝาง
อยางไรก็ตาม
ผูประสบภัยรายใหมในระยะหลังไดรับการสงตอไปยังโรงพยาบา
ลในจังหวัดเชียงราย
แมฮองสอน
และตําบลเปยงหลวง
มีการคาดการณวาผูรอดชีวิตจากภัยทุนระเบิดในรัฐฉานมีประมา
“รายงานจํานวนผูปวยที่บาดเจ็บจากสถานการณชายแดน จังหวัดตาก ป
๒๕๔๘,” โรงพยาบาลแมสอด, จังหวัดตาก, ไดรับวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๔๙.
๑ ๔๔
การสัมภาษณ ซอว มอรดีชัย, แคร วิลลา,
พื้นที่พักพิงชั่วคราวบานแมหละ, จังหวัดตาก, ๗ มีนาคม ๒๕๔๙.
๑ ๔๕
การสัมภาษณเจาหนาที่รักษาความปลอดภัย,
พื้นที่พักพิงชั่วคราวบานแมหละ, ๗ มีนาคม ๒๕๔๙.
๑ ๔๖
จดหมายอิเล็กทรอนิกสจาก อิมเบอรต แม็ตตี, CPI, ๑ พฤษภาคม
๒๕๔๙.
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รายงานสถานการณ ทุ น ระเบิ ด ในประเทศไทยประจํา ป
๒๕๔๙
๖๗
สมาคมสงเคราะหผูพิการกะเหรี่ยง (Karen Handicap
Welfare
Association)
กอตั้งบานพักพิงสําหรับผูพิการ
เรียกวา แคร วิลลา (Care Villa) ในคายผูอพยพแมหละ ในป
๒๕๔๘
มีผูอาศัยอยู
๑๕
คน
ซึ่งในจํานวนนี้
๑๒
คนเปนผูรอดชีวิตจากภัยทุนระเบิด
แคร
วิลลา
จัดอบรมอาชีพการซอมแซมวิทยุ การดํารงชีวิต และงานฝมือ
ดนตรีและภาษาอังกฤษในฐานะภาษาที่สอง
แกผูพักอาศัย
๑๔๔
เพื่อสรางแรงบันดาลใจในการดํารงชีวิตTP PT รอยละ ๑๐
ของหัวหนาสวนในคายผูอพยพเปนผูพิการ และรอยละ ๘๐ ถึง
๙๐
เปนผูรอดชีวิตจากภัยทุนระเบิดTP๑๔๕PT
แคร
วิลลาไดรับงบประมาณดําเนินงานจํานวนไมมากนัก
รวมถึงทุนสําหรับเครื่องมือตรวจวัดเพื่อจัดทําขาเทียมสําหรับหน
วยพยาบาลเคลื่อนที่ดวยจากองคการเคลียร
แพธ
๑๔๖
อินเตอรเนชั่นแนล (Clear Path International)

๖๘รายงานสถานการณ ทุ น ระเบิ ด ในประเทศไทยประจํา ป ๒๕๔๙

ณ
๕๐๐
คนTP๑๔๗PT
คลินิกขาเทียมสองแหงนี้ดําเนินงานโดยชางกายอุปกรณสองคน
ซึ่งเปนผูรอดชีวิตจากภัยทุนระเบิดที่ไดรับการอบรมจากคลินิกแม
ตาวในอําเภอแมสอด
ในป
๒๕๔๘
ทั้งสองคนไดใหการชวยเหลือคนไข
๗๔
คนTP๑๔๘PT
การฝกอบรมที่ชางกายอุปกรณทั้งสองคนไดรับนี้สนับสนุนเงินทุ
นโดยองคการเคลียร
แพธ
อินเตอรเนชั่นแนล
ซึ่งใหการสนับสนุนอุปกรณตางๆ
รวมทั้งเงินทุนในการดําเนินงานเบื้องตนแกคลีนิกดวยTP๑๔๙PT
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โรงพยาบาลศรีสังวาลย
จังหวัดแมฮองสอน
ใหความชวยเหลือแกผูรอดชีวิตจากภัยทุนระเบิด
๘
ราย
ทั้งหมดขามแดนมาจากประเทศพมาP๑๕๐P
ในป ๒๕๔๘ แมลทีสเซอร อินเตอรเนชั่นแนล เยอรมนี
ซึ่งทํางานดานการบรรเทาภาวะฉุกเฉิน
สาธารณสุข
และการดูแลขั้นมูลฐานในครัวเรือน
จางงานผูรอดชีวิตจากภัยทุนระเบิดใหทํางานกับองคกรP๑๕๑P
โครงการ
๑๔๗

War

Wounded

การสัมภาษณคณะกรรมการสุขภาพรัฐฉาน (Shan Health
Committee), เชียงใหม, ๑๒ มกราคม ๒๕๔๙.
๑๔๘
การสัมภาษณเจาหนาที่ของคลินิกขาเทียม, เปยงหลวง, ๑๒
มกราคม ๒๕๔๙.
๑๔๙
อีเมลจากอิมเบอรต แม็ตตี, CPI, ๑ พฤษภาคม ๒๕๔๙; CPI,
“Assisting Refugee Landmine survivors on the Thai-Burma
Border,” www.cpi.org, เขาถึงเมื่อ ๓๐ เมษายน ๒๕๔๙.
๑๕๐
ขอมูลตอบแบบสอบถาม Landmine Monitor โดย สุเมธ
นภาเวชกุล, ชางกายอุปกรณ, โรงพยาบาลศรีสังวาลย, จังหวัดแมฮองสอน,
๑๔ มีนาคม ๒๕๔๙.
๑๕๑
ขอมูลตอบแบบสอบถาม Landmine Monitor โดย ดร .
ชารล็อตต อแดมซิค, ผูประสานงานดานสุขภาพ, MI, แมสะเรียง, ๒๘
กุมภาพันธ ๒๕๔๙.

องคกรที่สนับสนุนคาใชจายในการตรวจตามแพทยนัดหรือก
ารดูแลหลังการตัดขา ไดแก นอรวีเจี้ยน เชิรช เอด (Norwegian
Church Aid), เบอรมา รีลีฟ เซ็นเตอร (Burma Relief
Center) และ อินเตอร-เชิรช ออรแกไนเซชั่น ฟอร
ดีเวลล็อปเมนต
โคออรเปอรเรชั่น
(Inter-Church
Organization
for
Development
Cooperation)
๑๕๓
(เนเธอรแลนด)
องคการเยสุอิตสงเคราะหผูลี้ภัย
(JRS)
มีบทบาทในการประสานงานเพื่อสนับสนุนการมีสวนรวมของผูร
อดชีวิตจากภัยทุนระเบิดในการประชุมทุกๆ
ครั้งที่เกี่ยวของกับทุนระเบิดในประเทศไทยในป
๒๕๔๘
และยังคงสนับสนุนการทํางานของคณะทํางานไทยรณรงคเพื่อยุติ
กับระเบิดอยางตอเนื่องดวยการจัดผูชวยผูประสานงานคณะทํางา

๑๕๒

จดหมายตอบการขอขอมูลของ Landmine Monitor.
ผูแทนองคการกาชาดสากลประจําภูมิภาค ที่กรุงเทพฯ, ๒๗ มีนาคม ๒๕๔๙.
๑๕๓
จดหมายอิเล็กทรอนิกสจาก สมศักดิ์ ธนบริคณห, IRC, แมสอด,
๑๐ มีนาคม ๒๕๔๙.

ตามรปแบบการรายงานของ
ู
Landmine

รายงานสถานการณ ทุ น ระเบิ ด ในประเทศไทยประจํา ป
๒๕๔๙
๖๙
ของคณะกรรมการกาชาดสากลใหความชวยเหลือผูไดรับบาดเจ็บ
จากความขัดแยง โดยรับคนไข ๘๘ รายจากประเทศพมา
มารับการรักษาทางการแพทยในโรงพยาบาลในประเทศไทย
ในจํานวนนี้ มีคนไขเปนผูไดรับบาดเจ็บจากภัยทุนระเบิดจํานวน
๖๐
คน
โดยจํานวน
๘๔
คน
เปนชาย
โครงการของคณะกรรมการกาชาดสากลใหความชวยเหลือคาใช
จายในการดูแลรักษาเบื้องตนในโรงพยาบาล
จากนั้นจะสงตอคนไขไปยังองคกรภาคีซึ่งจะเปนผูรับผิดชอบคาใ
ชจายในการสงตอและการพบแพทยตามนัดหลังออกจากโรงพยา
บาลตอไปTP๑๕๒PT

๗๐รายงานสถานการณ ทุ น ระเบิ ด ในประเทศไทยประจํา ป ๒๕๔๙

นไทยรณรงคเพื่อยุติกับระเบิด ซึ่งทํางานเต็มเวลาTP๑๕๔PT ในป
๒๕๔๘ องคการเยสุอิตฯ บริจาคผาหมจํานวน ๕๐ ผืน
แกผูรอดชีวิตจากภัยทุนระเบิด
ผูพิการ
๑๕๕
และผูสูงอายุในอําเภอตาพระยา จังหวัดสระแกวTP PT
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ทีมเจาหนาที่หนวยพยาบาลเคลื่อนที่อิสระจากฝงไทยเขาไปใ
หความชวยเหลือทางการแพทยในพื้นที่ซึ่งควบคุมโดยกองกําลังติ
ดอาวุธ ไดแก บริเวณ รัฐพมา-มง รัฐกะเหรี่ยง รัฐกะเรนนี
และรัฐฉาน
เพื่อใหความรูเรื่องการสาธารณสุขและการดูแลฉุกเฉิน รวมถึง
การตัดขาสําหรับผูไดรับบาดเจ็บจากทุนระเบิดTP๑๕๖PT
เจาหนาที่บางคนไดรับการฝกอบรมจากอินเตอรเนชั่นแนล
เรสคิว คอมมิตตี (International Rescue Committee:
IRC)๑๕๗ นับถึงเมษายน ๒๕๔๙ เจาหนาที่หกคนจากทั้งหมด
๑๒๐
คน
ที่ทํางานอยูในหนวยพยาบาลเคลื่อนที่เสียชีวิตขณะปฏิบัติงานTP
๑๕๘
PT
นโยบายและการปฏิบต
ั ด
ิ านคนพิการ
๑๕๔

การสัมภาษณทางโทรศัพท เสริมศิริ อิงควณิช,
คณะทํางานไทยรณรงคเพื่อยุติกับระเบิด /องคการเยสุอิตสงเคราะหผูลี้ภัย,
กรุงเทพฯ, ๓ พฤษภาคม ๒๕๔๙.
๑๕๕
จดหมายอิเล็กทรอนิกสจาก เสริมศิริ อิงควณิช,
คณะทํางานไทยรณรงคเพื่อยุติกับระเบิด/องคการเยสุอต
ิ สงเคราะหผูลี้ภัย,
กรุงเทพฯ, ๒๒ กุมภาพันธ ๒๕๔๙.
๑๕๖
ดู Landmine Monitor Report 2005, หนา ๖๘๖.
๑ ๕๗
การสัมภาษณแพทยหญิง
ซินเธีย
เมือง
และการสัมภาษณผูจัดการแผนกกายอุปกรณเสริม/เทียม,
แมตาวคลินิก,
จังหวัดตาก, ๘ มีนาคม ๒๕๔๙; จดหมายอิเล็กทรอนิกสจากสมศักดิ์
ธนบริคณห, IRC, ๑๐ มีนาคม ๒๕๔๙.
๑๕๘
“Hopkins intercedes in Burmese fight for health,”

จดหมายขาวจอหนส ฮอปกิ้นส (วอชิงตัน), ๗ เมษายน ๒๕๔๙.

ผูพิการที่จดทะเบียนกับรัฐจะไดรับบริการทางการแพทย
เกาอี้รถเข็น และไมค้ํายันโดยไมเสียคาใชจาย
ในป
๒๕๔๘
กระทรวงการตางประเทศสงหนังสือถึงสภาพัฒนาการสังคมและเ
ศรษฐกิจแหงชาติเพื่อขอให
รวมเรื่องทุนระเบิดเขาไวในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหง
ชาติ ฉบับที่ ๑๐ ป พ.ศ. ๒๕๕๐ ถึง ๒๕๕๔
คณะอนุกรรมการรางแนวทางสําหรับแผนฯ
ฉบับที่
๑๐
สําหรับแผนงานดานความพิการ
กระทรวงมหาดไทยประกาศใชกฎกระทรวงฉบับใหมเรียกวา
กฎกระทรวงกําหนดสิ่งอํานวยความสะดวกในอาคารสําหรับผูพิก

๑๕๙

ดู Landmine Monitor Report 2004, หนา ๘๑๖ – ๘๑๗;
“Current
Situation
of
Persons
with
Disabilities,”
www.apcdproject.org, เขาถึงเมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๔๙.
๑๖๐
ขอมูลจาก อุบลทิพย เพชรชู, นักพัฒนาสังคม, และ บารมี
รังสิพราหมณกุล,
หัวหนางานนโยบายและแผน,
สํานักสงเสริมและพิทักษคนพิการ (สทก.), กรุงเทพฯ, ๑๗ มีนาคม ๒๕๔๙.
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รายงานสถานการณ ทุ น ระเบิ ด ในประเทศไทยประจํา ป
๒๕๔๙
๗๑
ประเทศไทยมีกฎหมายและนโยบายเพื่อปกปองสิทธิและศักดิ์
ศรีคนพิการ
หนวยงานหลักที่ไดรับมอบหมายใหสงเสริมประโยชนตางๆ
ของคนพิการ ๓ หนวยงาน ไดแก กระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงสาธารณสุข
และกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
ซึ่งมีหนาที่รับผิดชอบงานเกี่ยวกับความพิการโดยตรงผานทางสํา
นักสงเสริมและพิทักษคนพิการTP๑๕๙PT
ในป ๒๕๔๘
คณะกรรมการฟนฟูสมรรถภาพผูพิการแตงตั้งคณะอนุกรรมการ
๑๖
คณะ
เพื่อทบทวนหรือตัดสินใจเรื่องตางๆ
ที่คณะกรรมการมอบหมายTP๑๖๐PT

๗๒รายงานสถานการณ ทุ น ระเบิ ด ในประเทศไทยประจํา ป ๒๕๔๙

ารหรือทุพพลภาพและคนชรา พ.ศ. ๒๕๔๘TP๑๖๑PT
ในป
๒๕๔๘
กฎหมายเขมงวดยิ่งขึ้น
โดยมีการกําหนดใหองคกรธุรกิจหรือองคกรใดๆ
ที่ไมจางงานคนพิการตามกฎหมายตองจายคาปรับTP๑๖๒PT
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องคกรคนพิการในประเทศไทยดําเนินงานอยางตอเนื่องในก
ารสรางความตระหนักเรื่องสิทธิและความตองการของผูพิการ
ตลอดจนผลักดันการดําเนินงานของรัฐบาลTP๑๖๓PT
ตลอดป
๒๕๔๘
และ
๒๕๔๙
มีกิจกรรมจํานวนมากจัดขึ้นโดยหรือเพื่อผูพิการ
สมาคมผูพิการทางการเคลื่อนไหวสากลเขาเปนสมาชิกของคณะ
ทํางานไทยรณรงคเพื่อยุติกับระเบิดในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๔๘

P๑๖๑Pกระทรวงมหาดไทย, “Thailand Launched the Ministerial
Regulations on Accessibility, Bangkok, Thailand,” ๑ กันยายน
๒๕๔๙ เขาถึงไดจาก
http://www.apcdproject.org/news/index.php?type=News&year
=2005&month=September..
๑๖๒
ถอยแถลงของประเทศไทย, การประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาฯ ครั้งที่
๖, กรุงซาเกร็บ, ๑ ธันวาคม ๒๕๔๘.
๑๖๓
ดู Landmine Monitor Report 2005, หนา ๕๗๕ – ๕๗๖.

