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๑. ประวัติความเปนมา 
            สืบเนื่องมาจากความขัดแยงภายในของประเทศกัมพูชา ทําใหเกิดความแตกแยกเปนหลายฝาย และไดทําการ    
สูรบกันเอง ต้ังแต พ.ศ.๒๕๑๘ – ๒๕๒๒ โดยมีประเทศเพ่ือนบาน เชน จีน เวียดนาม ใหการสนับสนุน แตละฝาย
ในดานกําลังพล อาวุธยุทโธปกรณ ทุนระเบิด บางคร้ังมีการรุกลํ้า หลบหนีเขามาในประเทศไทย จนตองใชกําลัง
ผลักดัน และเกิดการปะทะกับกําลังของฝายไทย อยางรุนแรงหลายคร้ัง 
 ป พ.ศ.๒๕๒๓  – ๒๕๓๖  สถานการณการสูรบทวีความรุนแรงข้ึนฝายท่ีพายแพ ไดหลบหนีเขามาในประเทศไทย
ตลอดแนวชายแดนจังหวัดจันทบุรีและจังหวัดตราด จึงเปนชวงเวลาท่ีมีการนําทุนระเบิด ลักลอบ เขามาวาง 
บริเวณชายแดนไทย เพื่อปองกัน ขัดขวาง การติดตามของฝายตรงขาม เม่ือการสูรบยุติลง ทําใหทุนระเบิด        
และสรรพาวุธระเบิดท่ียังไมระเบิด  (UNEXPLODSIVE  ORDNANCE  : UXO) หลงเหลืออยูเปนจํานวนมาก   
 ป พ.ศ.๒๕๓๗ - ๒๕๔๐ สถานการณการสูรบเร่ิมเบาบางลง และประเทศไทยไดเล็งเห็นภัยจากวัตถุระเบิด
ท่ีตกคางตามพ้ืนท่ีแนวชายแดนจึงไดรวมลงนามในอนุสัญญาวาดวยการหามใช สะสม ผลิตและโอนและการ
ทําลายทุนระเบิดสังหารบุคคล หรืออนุสัญญาออตตาวา ท่ีประเทศแคนาดา เม่ือ ๓ ธ.ค. ๔๐   เปนประเทศที่ ๓๓ 
ของโลก 
 เม่ือ ๒๗ พ.ย. ๔๑ ประเทศไทยไดใหสัตยาบันตออนุสัญญา ออตตาวา เปนประเทศแรกในอาเซียน 
 เม่ือ ๑๒ มิ.ย. ๔๒ มีพระบรมราชโองการประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศทั่วไป เลม ๑๑๖    
ตอนท่ี ๕๓ ง. โดยมีผลบังคับใชต้ังแต ๑ พ.ค. ๔๒ ซ่ึงตองปฏิบัติการตรวจคนทําลายทุนระเบิดภายใน ๑๐ ป    
(โดยทําลายใหหมดส้ินภายใน ๓๐ เม.ย.๕๒)ตามพันธกรณีตามขอกําหนดของอนุสัญญาฯ  ดังนี้ 

 ๑. ไมใชทุนระเบิดสังหารบุคคล 
 ๒. ไมพัฒนา ผลิต หรือไดมาดวยวิธีอ่ืน สะสม จัดเก็บหรือโอนไปสูผูใด  ดวยทางตรงและทางออม 
(ยกเวนการโอนเพื่อทําลาย) 
 ๓. ไมชวยเหลือ สนับสนุนหรือชักจูงผูใดใหเกี่ยวของกับกิจกรรมท่ีตองหาม ภายใตอนุสัญญาฯ  
 ๔. ทําลายทุนระเบิดสังหารบุคคลท้ังหมดภายใน ๔ ป ( ๓๐ เมษายน ๒๕๔๖)  

๕. ทําลายทุนระเบิดสังหารบุคคลในพื้นท่ีทุนระเบิดภายใน ๑๐ ป ( ๓๐ เม.ย.๕๒)          
๖. แสดงตําแหนงพื้นท่ีทุนระเบิดสังหารบุคคลแสดงขอบเขต โดยการลอมร้ัว 

 ๗. ชวยเหลือประชาชนและฟนฟูผูประสบภัย 
 ๘. ดําเนินการอ่ืนๆ ท่ีกําหนดในอนุสัญญาฯ 

ฯลฯ 
 เม่ือ ๑๘ ม.ค. ๔๓ ศูนยปฏิบัติการทุนระเบิดแหงชาติไดเปดอยางเปนทางการในการปฏิบัติงานตามแผน
แมบท ฉบับท่ี ๑ (พ.ศ. ๒๕๔๓ – ๒๕๔๗) และฉบับแกไขเพ่ิมเติมคร้ังท่ี ๑(พ.ศ. ๒๕๔๕ – ๒๕๔๙) อันมีผล     
ทําใหไทยเปนรัฐภาคีกับอนุสัญญา ฯ อยางสมบูรณเปนประเทศท่ี ๕๓ และเปนประเทศแรกในภูมิภาคอาเซียน 
 เม่ือ ๔ ส.ค.๔๓ นปท.ทร. ไดจัดต้ังหนวยและบรรจุกําลังพลเขาปฏิบัติงานในพื้นท่ี โดยเปนหนวยข้ึนการ
บังคับบัญชากับ กปช.จต. และข้ึนการควบคุมทางยุทธการกับ ศทช.ศบท.บก.ทท. ปฏิบัติภารกิจจนถึงปจจุบัน 
 



- ๒ - 
 จากการปฏิบัติงานของศูนยปฏิบัติการทุนระเบิดแหงชาติ ต้ังแตป ๒๕๔๓ จนถึงปจจุบัน ยังคงเหลือ
สนามทุนระเบิดท้ังประเทศอีกจํานวน  ๕๖๒   ตร.กม.  ซ่ึงไมสามารถเก็บกู ฯไดหมดตามพันธกรณีอนุสัญญา
ออตตาวา ใน ๓๐ เมษายน ๒๕๕๒ ดังนั้น ศูนยปฏิบัติการทุนระเบิดแหงชาติ จึงขอขยายระยะเวลาเก็บกู ฯ 
ออกไปอีก ๙ ป ๖ เดือน (ต้ังแต ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๒ - ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ ) 
 ๒. สถานการณพ้ืนที่อันตรายจากทุนระเบิด 
 ๒.๑ พื้นท่ีอันตรายจากทุนระเบิดของประเทศไทย  เกิดข้ึนเนื่องจากตลอดระยะเวลา ๕๐ ป ท่ีผานมา 
ประเทศไทยไดประสบกับปญหาความขัดแยงมากมายตลอดแนวชายแดนท้ัง ๔ ดาน ของประเทศ และการ
แกปญหาความขัดแยงสวนใหญมักจบดวยการใชความรุนแรง การใชอาวุธ การใชทุนระเบิด ซ่ึงเปนอาวุธท่ีนิยม
ใชอยางกวางขวางในขณะนั้น  ทําใหพื้นท่ีชายแดนรอบประเทศไทยมีปญหาอยางมากเกี่ยวกับทุนระเบิดและ
สรรพาวุธระเบิดท่ียังไมระเบิด (Unexploded  Ordnance : UXO)สงผลกระทบตอความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
ของประชาชน และเปนอุปสรรคตอการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ การพัฒนาชุมชนตามแนวชายแดน รวมถึงการ
พัฒนาเศรษฐกิจตามแนวชายแดนรวมกับประเทศเพ่ือนบานตามนโยบายของรัฐบาล 
   จากการสํารวจผลกระทบจากวัตถุระเบิดโดยองคกรความชวยเหลือแหงชาวนอรเวย( Norwegian 
People,s Aid : NPA ) ระหวาง พ.ศ.๒๕๔๔ – ๒๕๔๕ พบวาประเทศไทยมีพื้นท่ีท่ีเสียงภัยจากทุนระเบิดและ
สรรพาวุธระเบิดท่ียังไมระเบิดจํานวน ๙๓๓ แหง ครอบคลุมพื้นท่ี ๒๗ จังหวัด ๘๔ อําเภอ ๕๓๐ หมูบาน คิดเปน
พื้นท่ี ๒,๕๕๗ ตร.กม. มีราษฎรไดรับผลกระทบ จํานวน ๕๐๓,๖๘๒ คน  ในหวงเวลาท่ีผานมา มีประชาชน 
ผูบริสุทธ์ิเสียชีวิตจากทุนระเบิดตกคางในพ้ืนท่ี   ๑,๔๙๗  คน และบาดเจ็บ ๑,๙๗๑ คน 
   ๒.๒ จังหวัดท่ีมีพื้นท่ีอันตรายจากทุนระเบิด   
  ดานกัมพูชา จ.จันทบุรี  จ.ตราด จ.สระแกว  จ.บุรีรัมย จ.สุรินทร จ.ศรีสะเกษ และ จ.อุบลราชธานี 
  ดานลาว จ.หนองคาย จ.อุดรธานี จ.หนองบัวลําภู จ.เลย จ.เพชรบูรณ จ.พิษณุโลก จ.อุตรดิตถ 
จ.นาน และ จ.พะเยา 
 ดาน พมา จ.เชียงราย จ.เชียงใหม จ.แมฮองสอน จ.ตาก จ.กาญจนบุรี จ.ราชบุรี จ.เพชรบุรี 
จ.ประจวบคีรีขันธ และ จ.ชุมพร 

   ดานมาเลเซีย จ.นครศรีธรรมราช และ จ.ยะลา 
 ๒.๓ พื้นท่ีอันตรายจากทุนระเบิดในจังหวดัจันทบุรีและ จังหวดัตราด 
  ๒.๓.๑ จ.จันทบุรี มีเนื้อท่ี ประมาณ ๖,๓๓๘ ตร.กม.( ๓,๙๖๑,๒๕๐ ไร ) และจ.ตราดมีเนื้อท่ีประมาณ   
๒,๘๑๙ ตร.กม. ( ๑,๗๖๑,๘๗๕ ไร ) ปรากฏวาตามแนวชายแดน ต้ังแต อ.สอยดาว จ.จันทบุรี ลงมาทางตอนใต
จนถึง อ.คลองใหญ จ.ตราด มีความยาวประมาณ ๒๕๐ กม.มีพื้นท่ีอันตรายจากทุนระเบิด  รวม ๔๐๙.๒ ตร.กม.  
( ๒๕๕,๗๔๗ ไร)ซ่ึงอยูใน จ.จันทบุรี จํานวน ๕๔ พื้นท่ี  รวมพื้นท่ี ๙๖.๔ ตร.กม.(อ.สอยดาวและ อ.โปงน้ํารอน) 
จ.ตราด มีพื้นท่ีอันตราย จํานวน ๑๐๗ พื้นท่ี  รวมพื้นที่ ๓๑๒.๘ ตร.กม. ( อ.บอไร อ.เมือง และ อ.คลองใหญ )   

  ๒.๓.๒ หมูบานท่ีไดรับผลกระทบจากทุนระเบิด  รวม ๖๑ หมูบาน  ในพื้นท่ี จ.จันทบุรี ๒ อําเภอ 
๑๘ หมูบาน และ จ.ตราด ๓ อําเภอ ๔๓ หมูบาน มีผูประสบภัย รวม ๑๑๕ ราย ( จ.จันทบุรี ๖๔ ราย และ จ.ตราด 
๕๑ ราย) ซ่ึงไมนับรวมผูประสบภัยท่ีเสียชีวิตและทหารเสียชีวิตจากการปฏิบัติหนาท่ีปองกันประเทศ  
  ๒.๓.๓ ภูมิประเทศพื้นท่ีอันตราย ใน จ.จันทบุรีเปนท่ีราบลุม สลับเนินเขา  ตามแนวชายแดนยังคง
มีสภาพปาไมสมบูรณ สวนใน จ.ตราดนั้นมีสภาพเปนปาภูเขาคอนขางสูงชัน (ความลาดประมาณ ๑๕ - ๔๕ องศา) 
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มีลําธาร และรองน้ําเปนบางแหง สภาพปาไมมีความสมบูรณ (เปนผลเกี่ยวเนื่องสวนหนึ่งท่ีการบุกรุกทําลายปายัง
มีนอย เหตุเพราะวาพื้นท่ีดังกลาวยังมีทุนระเบิดประชาชนจึงไมเขาไปบุกรุกพื้นท่ี ) เสนทางในการเดินทางเขา
ปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีมีความยากลําบาก ตองใชยานพาหนะท่ีขับเคล่ือน ๔ ลอ  ท้ังยังมีสัตว แมลง และทาก    
ชุกชุม 
  ๒.๓.๔ สภาพภูมิอากาศ อากาศโดยท่ัวไปเปนลักษณะรอนช้ืน มีฤดูฝนระยะเวลาคอนขางยาวนาน 
โดยเฉพาะในพื้นท่ี จ.ตราด ประมาณ ๖ - ๘ เดือน ( เม.ย. - พ.ย. ) ซ่ึงเปนอุปสรรคประการหนึ่งสําหรับการ
ปฏิบัติการกวาดลาง เนื่องจากระบบการทํางานของเครื่องมือตรวจคนทุนระเบิดจะมีขีดจํากัดและพื้นดินมีความ
เปยกช้ืนมาก  อาจเกิดผลกระทบกับความปลอดภัยของเจาหนาท่ีในการปฏิบัติงาน  
 
 
 


