
                                     ข่าวประชาสัมพันธ์ 
เร่ือง  การด าเนินงานด้านทุ่นระเบิดของ หน่วยปฏิบัติการทุ่นระเบิดด้านมนุษยธรรม กองทัพเรือ 
 หลายคนอาจเคยได้ยินข่าวอยู่บ้างว่า เกิดเหตุการณ์ชาวบ้านหรือเจ้าหน้าที่ทหารต ารวจประสบเหตุ
ในพ้ืนที่ตามแนวชายแดน ท าให้เขาเหล่านั้นสูญเสียอวัยวะ พิการทุพพลภาพ บางรายต้องเสียชีวิตจากมฤตยูเงียบ
ที่แฝงตัวใต้ผิวดิน พวกมันคือ“ทุ่นระเบิดและสรรพาวุธระเบิดที่ยังไม่ระเบิด”อสูรร้ายที่คอยเหยื่อของมันอย่างใจเย็น         
 ปัญหาทุ่นระเบิดของประเทศไทย เป็นผลสืบเนื่องมาจากเหตุการณ์ในอดีต เริ่มเมื่อประมาณปี 
พ.ศ.๒๕๑๘ เกิดความขัดแย้งกันระหว่างกองก าลังประเทศเพ่ือนบ้าน จนกระทั่งเกิดสถานการณ์สู้รบกันตามแนว
ชายแดนไทย  มีการใช้อาวุธนานาชนิดทั้งอาวุธเบาและอาวุธหนักยิงเข้าใส่กัน มีการหลบหนีล่วงล้ า และรุกล้ า
ติดตามเข้ามาในเขตประเทศไทย จนต้องใช้ก าลังเจ้าหน้าที่ทหารต ารวจผลักดันให้ออกจากพรมแดนไทย 
       ย่างเข้าปี พ.ศ.๒๕๒๓ – ๒๕๓๖ สถานการณ์การสู้รบยิ่งทวีความรุนแรง และเป็นช่วงที่มีการ
น าเอาทุ่นระเบดิและกับระเบิด ลักลอบเข้ามาวางในบริเวณแนวชายแดนไทยอยู่อย่างต่อเนื่อง จึงท าให้เกิดมีทุ่น
ระเบิด และสรรพาวุธระเบิดที่ยังไม่ระเบิด หลงเหลือตกค้างอยู่ในพ้ืนที่บริเวณแนวชายแดนประเทศไทยเป็น
จ านวนมากส่งผลกระทบต่อการท ามาหากินของประชาชน และเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ของประเทศ 
   ด้วยเหตุผลข้างต้น ประเทศไทยได้เล็งเห็นถึงอันตรายจากทุ่นระเบิดและสรรพาวุธระเบิดที่ยัง
ไม่ระเบิด ที่หลงเหลือตกค้างอยู่ตามพ้ืนที่แนวชายแดนไทย จึงได้ร่วมลงนามในอนุสัญญาว่าด้วย การห้ามใช้ 
สะสม ผลิต โอน และท าลายทุ่นระเบิดสังหารบุคคล หรือเรียกสั้นๆว่า“อนุสัญญาออตตาวา”ที่ประเทศแคนาดา 
เมื่อ ๓ ธ.ค.๒๕๔๐ เพ่ือร่วมกับประชาคมโลก ในการลดผลกระทบทางด้านมนุษยธรรมต่อการใช้อาวุธชนิดนี้ 
   จากการส ารวจพ้ืนที่ตามแนวชายแดนไทย เมื่อประมาณปี พ.ศ.๒๕๔๓ พบว่ามีพ้ืนที่ที่ได้รับ
ผลกระทบจากสถานการณ์ทุ่นระเบิด จ านวน ๒๗ จังหวัด รวมพ้ืนที่ประมาณ ๒,๕๕๗ ตารางกิโลเมตร ซึ่งมี
ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพ้ืนที่เสี่ยงภัยกว่า ๕๐๐,๐๐๐ คน โดยเฉพาะตามแนวชายแดนภาคตะวันออกของ
ประเทศไทย ทางด้านจังหวัดจันทบุรี และจังหวัดตราด ตั้งแต่อ าเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี ลงไปถึงอ าเภอ
คลองใหญ่ จังหวัดตราด ระยะทางยาวประมาณ ๒๕๐ กิโลเมตร มีพ้ืนที่อันตรายจากทุ่นระเบิดและสรรพาวุธ
ระเบิดที่ยังไม่ระเบิด รวมได้ ๔๐๙,๒๐๐,๐๐๐ ตารางเมตร ส่วนใหญ่เป็นพ้ืนที่ในเขตป่าสงวน และมีชุมชน 
ที่ได้รับผลกระทบรวม ๖๑ หมู่บ้าน ในจังหวัดจันทบุรี ๒ อ าเภอ จ านวน ๑๘ หมู่บ้าน และจังหวัดตราด ๓ 
อ าเภอ จ านวน ๔๓ หมู่บ้าน มีผู้ประสบภัยจากทุ่นระเบิด ๑๑๑ ราย (ในจังหวัดจันทบุรี ๕๘ ราย และจังหวัด
ตราด ๕๓ ราย) ซึ่งในจ านวนนี้ไม่นับรวมผู้ประสบภัยที่เสียชีวิตแล้วและทหารต ารวจที่ประสบเหตุจากการ
ปฏิบัติหน้าที่ป้องกันประเทศ 
   หน่วยปฏิบัติการทุ่นระเบิดด้านมนุษยธรรม กองทัพเรือ  มีภารกิจในการด าเนินการปรับลด
พ้ืนที่อันตราย ด้วยการส ารวจ เก็บกู้ กวาดล้าง ท าลายทุ่นระเบิดและสรรพาวุธระเบิดที่ยังไม่ระเบิด ในพ้ืนที่
แนวชายแดนจังหวัดจันทบุรี และจังหวัดตราด เพ่ือท าให้ชายแดนจังหวัดจันทบุรีและจังหวัดตราด หมดจาก
พ้ืนที่อันตรายจากทุ่นระเบิดและสรรพาวุธระเบิดท่ียังไม่ระเบิด   
    
  การด าเนินการปรับลดพ้ืนที่อันตราย เพ่ือให้ได้พ้ืนที่ปลอดภัยจากทุ่นระเบิด ที่ผ่านมาจนถึง
ปัจจุบัน หน่วยปฏิบัติการทุ่นระเบิดด้านมนุษยธรรม กองทัพเรือ ได้ด าเนินการปรับลดพ้ืนที่อันตราย ได้ผล
บรรลุตามนโยบาย มีความก้าวหน้าตามแผนการด าเนินงานที่ก าหนด ส่งผลให้สถานการณ์ทุ่นระเบิดในปัจจุบัน
ลดลงอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจากเดิม พ.ศ.๒๕๔๓ มีพ้ืนที่อันตรายรวม ๔๐๙,๒๐๐,๐๐๐ ตารางเมตร สามารถปรับลด
พ้ืนที่อันตราย ได้เป็นพ้ืนที่ปลอดภัยจากทุ่นระเบิด เพ่ือน าไปใช้ประโยชน์ได้รวม ๓๑๕,๗๐๐,๐๐๐ ตารางเมตร 



คงเหลือพ้ืนที่อันตราย ที่จะต้องด าเนินการปรับลดต่อไปอีกรวมทั้งสิ้น ๙๓,๕๐๐,๐๐๐ ตารางเมตร (ในพ้ืนที่
จังหวัดจันทบุรี ประมาณ ๕.๑ ตารางกิโลเมตร และ จังหวัดตราด ๘๘.๔ ตารางกิโลเมตร)   
   ส าหรับแผนด าเนินการในปี งป.๕๙  หน่วยปฏิบัติการทุ่นระเบิดด้านมนุษยธรรม กองทัพเรือ  
ได้ก าหนดแผนงานปรับลดพ้ืนที่อันตราย เพ่ือให้ได้พ้ืนที่ปลอดภัยจากทุ่นระเบิดไว้จ านวน ๖.๑ ตารางกิโลเมตร 
ซึ่งอยู่ในพ้ืนที่ต าบลช าราก และ ต าบลแหลมกลัด อ าเภอเมืองตราด จ านวน ๓.๑ ตารางกิโลเมตร พื้นที่ต าบล
นนทรี อ าเภอบ่อไร่ จ านวน ๒.๙๙๕ ตารางกิโลเมตร และในพ้ืนที่ต าบลหาดเล็ก อ าเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด 
จ านวน ๕,๐๐๐ ตารางเมตร  
   พันธกิจในด้านการด าเนินการแจ้งเตือนให้ความรู้ หน่วยปฏิบัติการทุ่นระเบิดด้านมนุษยธรรม 
กองทัพเรือ ได้จัดก าลังเข้าท าการส ารวจพ้ืนที่อันตรายต้องสงสัย และติดตั้งเครื่องหมายแจ้งเตือนอันตรายไว้
ล้อมรอบพ้ืนที่อันตราย จัดเจ้าหน้าที่เข้าไปแนะน า ประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้เกี่ยวกับอันตรายจากทุ่นระเบิด
และสรรพาวุธระเบิดที่ยังไม่ระเบิด แก่ประชาชนและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ปฏิบัติงานอยู่ในพ้ืนที่เสี่ยงภัย ให้เกิด
ความตระหนักรู้ และเพ่ิมความระมัดระวัง หากต้องเข้าไปท ากิจกรรมใดๆ ในบริเวณพ้ืนที่ที่ได้ติดตั้งแสดง
เครื่องหมายแจ้งเตือนไว้  
   สิ่งจ าเป็นที่บุคคลทั่วไปควรรู้ เพ่ือลดโอกาสเสี่ยงอันตรายจากทุ่นระเบิดและสรรพาวุธระเบิด  
ที่ยังไม่ระเบิดคือ ไม่ควรเดินทางเข้าไปในพ้ืนที่ที่ไม่รู้จัก หรือเข้าไปในบริเวณที่เจ้าหน้าที่ได้ท าเครื่องหมายแจ้ง
เตือนไว้ หากมีความจ าเป็นต้องเข้าไปในพ้ืนที่เสี่ยงนั้น ควรสอบถามเส้นทาง เครื่องหมาย สัญลักษณ์แจ้งเตือน
ต่างๆ จากเจ้าหน้าที่หรือผู้น าท้องถิ่น และต้องเพ่ิมความระมัดระวังในการเคลื่อนที่ ควรใช้เส้นทางที่มีร่องรอย
การใช้งานอยู่เป็นประจ า ไม่ควรเดินออกนอกเส้นทาง ถ้ามีเด็กไปด้วยไม่ควรปล่อยให้เด็ก เดินตามล าพัง ควร
เดินทางเข้าไปในเวลากลางวันเท่านั้น หลีกเลี่ยงการเข้าไปในพ้ืนที่นั้นในเวลาค่ ามืด ถ้าพบเจอวัตถุต้องสงสัย
หรือทุ่นระเบิด ต้องหยุดเดินทันที ตั้งสติให้มั่นคง สังเกตพ้ืนดินและพ้ืนที่บริเวณรอบๆ ตัว จากใกล้ออกไปไกล
อย่างรอบคอบ หากไม่มั่นใจความปลอดภัย ให้ส่งเสียงดังๆ เพ่ือให้ผู้ที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงทราบ จดจ า
ต าแหน่งที่พบวัตถุนั้น หรือท าเครื่องหมายสัญลักษณ์แจ้งเตือนแบบง่ายๆ ไว้ เดินย้อนกลับตามรอยเท้าเดิม แล้ว
แจ้งเหตุให้ผู้น าชุมชน หรือเจ้าหน้าทีข่องรัฐได้ทราบ  
   หรือแจ้งเหตุโดยตรงได้ที่ หน่วยปฏิบัติการทุ่นระเบิดด้านมนุษยธรรม กองทัพเรือ โทรศัพท์
หมายเลข ๐๓๙-๓๘๗-๒๖๓ โทรศัพท์มือถือหมายเลข ๐๘๐-๖๓๗-๗๔๑๑ ได้ตลอดเวลา   

    
 


