
การลดพื้นที่อันตรายจากทุ่นระเบดิ 

กล่าวน า 

 ประเทศไทยได้ลงนามในอนุสัญญาออตตาวา ว่าด้วย “การห้ามใช้ สะสม ผลิตและโอน และท าลาย 
ทุ่นระเบิดสังหารบุคคล” เมื่อ ธ.ค.๒๕๔๐ ณ กรุงออตตาวา ประเทศแคนาดา และต่อมาได้ส่งมอบสัตยาบรรณสาร
แก่สหประชาชาติ เมื่อ พ.ย.๒๕๔๑ ส่งผลให้อนุสัญญามีผลบังคับใช้กับประเทศไทยเป็นต้นมา การส ารวจ 
สนามทุ่นระเบิดในประเทศไทยโดยศูนย์ปฏิบัติการส ารวจ (Survey Action Center : SAC) ได้เริ่มด าเนินการ
ใน พ.ค.๒๕๔๓ เสร็จส้ินใน มิ.ย.๒๕๔๕ พบว่ามีพื้นท่ีท่ีมีอันตรายจากทุ่นระเบิดท่ีเกิดจากภัยสงครามในอดีต  
รวม ๒๔ จังหวัด (๙๓๓ แห่ง) พื้นท่ีประมาณ ๒๕๕๖.๗ ตร.กม. มีชุมชนท่ีประสบปัญหาความเดือดร้อน  
๕๓๐ หมู่บ้าน ในจ านวนนี้เป็นหมู่บ้านตามแนวชายแดนไทย - กัมพูชา ๒๙๗ หมู่บ้าน   

แต่เดิมนั้นการด าเนินการตามอนุสัญญาออตตาวาประเทศไทยจะต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๑๐ ปี 
นับแต่อนุสัญญาออตตาวามีผลบังคับใช้ โดยมอบหมายให้ศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติ (Thailand Mine 
Action Center : TMAC) เป็นหน่วยรับผิดชอบควบคุมบังคับบัญชาการด าเนินการท้ังปวง มีหน่วยปฏิบัติการทุ่นระเบิด 
ด้านมนุษยธรรมท่ี ๑ ถึง ท่ี ๔ (นปท. ๑ - ๔) เป็นหน่วยรอง ท างานเก็บกู้ทุ่นระเบิดในพื้นท่ีท่ีได้รับมอบหมาย ต้ังแต่ 
พ.ศ.๒๕๔๓  มีรายละเอียดในการด าเนินท่ีผ่านมาโดยสังเขป ดังนี้  
        เมื่อปี พ.ศ.๒๕๔๕ องค์กรเพื่อความช่วยเหลือแห่งชาวนอร์เวย์ (Norwegian People’s Aid : NPA)  
ได้ส ารวจพื้นท่ีท่ีมีผลกระทบจากทุ่นระเบิดเรียกว่า “พื้นท่ีอันตราย (Dangerous Area :DA)” หลังจากนั้นมีการ
ปรับลดพื้นท่ี DA ให้เป็นพื้นท่ีปลอดภัยด้วยวิธีการกวาดล้าง ๑๐๐ % ของพื้นท่ี (Clearance) การด าเนินการ 
จึงเป็นไปอย่างล่าช้าและส้ินเปลืองเวลาและทรัพยากรมาก 
 ในปี พ.ศ. ๒๕๕๐ ศทช. (Thailand Mine Action Center : TMAC) ได้น าวิธีการ “การก าหนดท่ีต้ัง
สนามทุ่นระเบิด”(Locating Minefield Procedure : LMP) มาใช้ เพื่อส ารวจค้นหาพื้นท่ีท่ีมีทุ่นระเบิดอยู่จริง 
เพราะพื้นท่ี DA ท่ีส ารวจไว้ก่อนนั้น หลังจากปฏิบัติงานไปได้ระยะหนึ่งแล้ว พบว่าบางพื้นท่ีไม่พบทุ่นระเบิด 
เพราะพื้นท่ี DA เปน็พื้นท่ีกว้าง ๆ ท่ีต้องสงสัยว่ามีทุ่นระเบิดเท่านั้น (Suspect Hazardous Area :SHA)  
 ในปี พ.ศ.๒๕๕๐-๒๕๕๒ หน่วยปฏิบัติการทุ่นระเบิดด้านมนุษยธรรมท่ี ๑-๔ ได้รับมอบภารกิจจาก ศทช. 
ให้ใช้กระบวนการ LMP เพื่อส ารวจและปรับลดพื้น ท่ีจาก DA ให้เหลือเป็น “พื้น ท่ีสนามทุ่นระเบิด”  
ท่ีแท้จริง (Mine Field :MF) และได้ท าการต่อสัญญาออกไปจนถึง พ.ศ.๒๕๖๑ 
 กลางปี พ.ศ.๒๕๕๕ ศทช. (TMAC) ได้น าวิธีการปรับลดพื้นท่ีอันตรายท่ียืนยันว่ามีทุ่นระเบิด (CHA)  
ด้วยวิธีการ Land Release เข้ามาใช้การด าเนินการในลดพื้นท่ีอันตรายจากทุ่นระเบิด 

 ปลายปี พ.ศ ๒๕๕๖  ศทช. ได้น าผลการวิจัย เรื่อง การประเมินผลกระทบจากพื้นท่ีอันตรายท่ีได้รับการ
ยืนยันว่ามีทุ่นระเบิดท่ีเหลืออยู่ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานและจัดล าดับความเร่งด่วนในการปฏิบัติงาน 
จึงได้มีการส ารวจพื้นท่ีใหม่ แล้วก าหนดให้เป็นพื้นท่ีอันตรายท่ีได้รับการยืนยัน (CHA) และในพื้นท่ีท่ีมีทุ่นระเบิด
อยู่จริงให้ก าหนดเป็นพื้นท่ีอันตรายท่ีระบุชัดเจน (DHA) 
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 ในปี ๒๕๕๘ ศทช. ได้น าวิธีการยกเลิกพื้นท่ีอันตรายต้องสงสัย (SHA ) ด้วยวิธีการส ารวจตามหลักฐาน 
(Evidence Based Survey : EBS) มาใช้โดยมีหลักการคือปรับเปล่ียนสถานะ “พื้นท่ีอันตรายท่ีได้รับการยืนยัน (CHA)” 
ซึ่งก าหนดไว้เดิม ให้เป็นเพียง “พื้นท่ีอันตรายต้องสงสัย (SHA)” แล้วก าหนดวิธีส ารวจตามหลักฐาน (EBS) มาใช้ 
หากพื้นท่ีอันตรายต้องสงสัยใดไม่มีหลักฐานท่ีท าให้เช่ือได้ว่ามีทุ่นระเบิดในพื้นท่ี จะประกาศยกเลิกพื้นท่ีต้อง
สงสัยนั้น ให้เป็นพื้นท่ีปลอดภัย 

ปัจจุบันประเทศไทยยังคงมีพื้นท่ีอันตรายต้องสงสัยจ านวนถึง ๔๕๓.๕๒ ตร.กม. กระจายอยู่ใน  
๑๕ จังหวัด ตามสนธิสัญญา ศทช.ศบท. จะต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน พ.ศ. ๒๕๖๑  โดย นปท.ทร./นปท.๒  
มีส่วนรับผิดชอบ ใน ๒ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดจันทบุรี และ จังหวัดตราด รวมพื้นท่ีท้งส้ิน ๙๓,๕๔๓,๙๘๓ ตร ม. 
และยังคงมีการด าเนินการกวาดล้างต่อไปอย่างต่อเนื่อง ภายใต้อนุสัญญาออตตาวา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



3 

 
 
อนึ่งในการจัดท าองค์ความรู้เล่มนี้ เป็นการรวบรวมหลักการท่ีทันสมัยท่ีสุด   ณ เวลานี้ เทคนิคของ

ผู้ปฏิบั ติงานท่ีสามารถด าเนินการได้อย่างปลอดภัย รวดเร็ว และเหมาะสมกับสภาพพื้นท่ี และภูมิอากาศ  
โดยในขณะเดียวกันเทคนิคนั้น ๆ ยังคงอยู่บนพื้นฐานของหลักการและขั้นตอนท่ีถูกต้องเป็นสากล สุดท้ายนี้ 
หน่วยปฏิบัติการทุ่นระเบิดด้านมนุษยธรรม กองทัพเรือ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า องค์ความรู้เล่มนี้จะยังประโยชน์ 
ให้ก าลังพลท่ีเข้ามาปฏิบัติหน้าท่ี หรือบุคคลท่ีสนใจในงานด้านท่ีเกี่ยวข้องเพื่อจะได้ศึกษาและถ่ายทอด
ประสบการณ์จากรุ่นสู่รุ่น หากท่านใดพบข้อบกพร่องหรือมีข้อเสนอแนะกรุณาแจ้งหน่วยปฏิบัติการทุ่นระเบิด
ด้านมนุษยธรรม กองทัพเรือ เพื่อปรับปรุงให้มีความทันสมัยมากขึ้น และขอขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่ง 
 
 
   น.อ.  
   ผบ.นปท.ทร./นปท.๒ 
   มี.ค.๕๙ 
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ค าส าคัญ  ค าจ ากัดความ ค าอธิบาย  และค าย่อ 

 พื้นที่อันตราย (Dangerous Area : DA) หมายถึง พื้นท่ีท้ังหมดท่ีได้รับผลกระทบจากทุ่นระเบิด และ
สรรพาวุธระเบิดท่ียังไม่ระเบิด (unexploded ordnance : UXO) 

 พื้นที่อันตรายต้องสงสัย ((Suspected  Hazardous Area Report : SHA)  หมายถึง พื้นท่ีท่ีต้องสงสัย
ว่ามีอันตรายจากทุ่นระเบิด  ก าหนดจากการส ารวจในขั้นต้นจากผลการคาดเดาจากข้อมูลท่ีหลากหลาย เช่น 
ประวัติการสู้รบในพื้นท่ี ค าบอกเล่าของผู้ท่ีอยู่ ในเหตุการณ์การสู้รบ หรือราษฎรท่ีใช้ประโยชน์ ข้อมูล
ผู้ประสบภัยจากทุ่นระเบิดท่ีผ่านมา การเกิดอุบัติเหตุ หรือการส ารวจเพิ่มเติมจากการปฏิบัติงานภายหลัง 

 พื้นที่อันตรายที่ได้รับการยืนยัน (Confirm Hazardous Area : CHA)  หมายถึง พื้นท่ีอันตรายจาก 
ทุ่นระเบิดท่ีได้รับการระบุข้อมูลเพิ่มเติมโดยการส ารวจทางเทคนิค ซึ่งมีความจ าเป็นต้องเข้าด าเนินการเพื่อ 
ให้เกิดความปลอดภัย โดยวิธีการส ารวจทางเทคนิคเพิ่มเติม วิธีการกวาดล้างพื้นท่ีการรบหรือการกวาดล้างทุ่นระเบิด
วิธีใดวิธีหนึ่ง หรือท้ังสองวิธี  

 พื้นที่อันตรายที่ระบุชัดเจน (Defined Hazardous Area : DHA)  หมายถึง พื้นท่ีแห่งหนึ่งท่ีต้องการ
การกวาดล้างทุ่นระเบิดอย่างเต็มรูปแบบ โดยท่ัวไปแล้วอยู่ภายในพื้นท่ีอันตรายท่ียืนยัน (CHA) ตามปกติจะถูก
ระบุข้ึนระหว่างปฏิบัติการส ารวจทางเทคนิค และการกวาดล้างทุ่นระเบิด (DHA เป็นข้อปฏิบัติอันหนึ่งท่ีก าหนด
ไว้ในห้วงต้น ๆ ของการปฏิบัติการ ปัจจุบันใช้เป็นข้อมูลปฏิบัติงานได้)   

 วัตถุระเบิดตกค้างจากสงคราม (Explosives residues from the war :  ERW) หมายถึง สรรพาวุธ
ระเบิดท่ียังไม่ระเบิดทุกชนิด ยกเว้นทุ่นระเบิดบก ประกอบด้วย อาวุธยุทโธปกรณ์ระเบิดท่ีถูกท้ิงร้ าง
(abandoned explosive ordnance : AXO) และสรรพาวุธระเบิดท่ียังไม่ระเบิด (unexploded ordnance : UXO) 
 การลดพื้นที่อันตรายจากทุ่นระเบิด คือ การด าเนินการท้ังปวงเพื่อปรับลดจ านวนพื้นท่ี และ/หรือยกเลิก
จ านวนพื้นท่ีสนามทุ่นระเบิด ท่ีได้ก าหนดไว้ เป็นพื้นท่ีต้องสงสัยว่ามีอันตราย และหรือ พื้นท่ียืนยันว่ามีอันตราย
จากทุ่นระเบิด ซึ่งหมายถึงการปรับลดพื้นท่ีหรือการยกเลิกพื้นท่ีอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือท้ังสองอย่างรวมกัน 

 การยกเลิกพื้นที่ หมายถึง กระบวนการท่ีมีเหตุมีผลเพื่อยืนยันว่าพื้นท่ีนั้นปลอดภัยจากการกล่าวอ้างว่า 
มีอันตรายจากทุ่นระเบิดในพื้นท่ีอันตรายต้องสงสัย (SHA) แห่งหนึ่ง  ซึ่งวิธีด าเนินการ คือการส ารวจตาม
หลักฐาน (EBS) (การตรวจสอบ/ยืนยันข้อมูล/ข่าวสาร) 

 การปรับลดพื้นที่ หมายถึงกระบวนการท่ีมีเหตุมีผลเพื่อยืนยันว่าพื้นท่ีนั้นปลอดภัยจากการกล่าวอ้างว่า 
มีอันตรายจากทุ่นระเบิดในพื้นท่ีอันตรายท่ียืนยัน (CHA) แห่งหนึ่ง (และพื้นท่ีอันตรายท่ีระบุชัดเจน DHA  
ในข้อปฏิบัติเดิม) ผ่านวิธีการส ารวจทางเทคนิค และวิธีการกวาดล้างพื้นท่ีทุ่นระเบิด อย่างใดอย่างหนึ่งหรือผสมกัน 
(พื้นท่ีสามารถถูกปรับลดด้วยการส ารวจท่ีไม่ใช่ทางเทคนิคถ้าพื้นท่ีนั้นเคยถูกระบุเป็นพื้นท่ีอันตรายท่ียืนยัน 
(CHA) ด้วยการส ารวจท่ีไม่ใช่ทางเทคนิคครั้งก่อน) 
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การประกันคุณภาพ (Quality Assurance/QA) หมายถึง การท่ีผู้บังคับบัญชาของหน่วยงาน ตรวจเยี่ยม 
การตรวจติดตาม และก ากับดูแลการปฏิบัติใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานท่ีก าหนด 

การควบคุมคุณภาพ (Quality Control/QC) หมายถึง การตรวจสอบและประเมินผล การควบคุม
คุณภาพในการปฏิบัติงาน การปรับลดพื้นท่ีอันตรายท่ีได้รับการยืนยันให้เป็นพื้นท่ีปลอดภัย  

การ QA/QC แบบมีส่วนร่วม หมายถึง การตรวจสอบและประเมินผล การประกันคุณภาพและการควบคุม
คุณภาพ ท่ีใช้ในการตรวจสอบและประเมินผลเฉพาะพื้นท่ีอันตรายต้องสงสัย (SHA) ท่ีจะด าเนินการยกเลิก 
ให้เป็นพื้นท่ีปลอดภัย จากการส ารวจตามหลักฐาน (EBS) โดยจะต้องเชิญผู้แทนหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ชุมชน  
ผู้ใช้พื้นท่ี เจ้าของพื้นท่ี และผู้ท่ีมีส่วนได้ส่วนเสีย เข้ามาร่วมประชุมช้ีแจง และมีส่วนร่วมในกิจกรรมการ QA/QC 
ภายในด้วยอย่างน้อยจ านวน ๑ ครั้ง ซึ่งในแต่ละครั้ง จะต้องเชิญผู้แทนของศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติ 
เข้าร่วมสังเกตการณ์ด้วย 
  



6 

 

การลดพื้นที่อันตรายจากทุ่นระเบิด 
 การลดพื้นที่อันตรายจากทุ่นระเบิด คือ การด าเนินการท้ังปวงเพื่อปรับลดจ านวนพื้นท่ีอันตรายท่ียืนยัน 
(CHA) และ/หรือยกเลิกจ านวนพื้นท่ีอันตรายต้องสงสัย (SHA) อย่างใดอย่างหนึ่งหรือท้ังสองอย่างรวมกัน  
แบ่งตามลักษณะงาน ได้ ๒ ลักษณะ ได้แก่ 

๑. การรยกเลิกพื้นอันตรายต้องสงสัย (SHA) 
๒. การปรับลดพื้นท่ีอันตรายจากทุ่นระเบิดด้วยวิธี Land Release 

การยกเลิกพ้ืนอันตรายต้องสงสัย (SHA) 

 การยกเลิกพื้นท่ีอันตรายต้องสงสัย (SHA) ด้วยวิธี“การส ารวจตามหลักฐาน (Evidence Based Survey 
: EBS)” ท่ีศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติ ได้ก าหนดให้หน่วยปฏิบัติการทุ่นระเบิดน ามาเป็นเครื่องมือในการ
ยกเลิกพื้นท่ีอันตรายต้องสงสัยในปัจจุบัน มีหลักการและวิธีการในการปฏิบัติ โดยการใช้ชุดส ารวจตามหลักฐาน 
ท าหน้าท่ีในการด าเนินการส ารวจเพื่อยืนยันพื้นท่ีอันตรายต้องสงสัย หากผลการส ารวจบ่งช้ีว่า พื้นท่ีอันตราย
ต้องสงสัยใด ไม่มีหลักฐานยืนยันว่ามีทุ่นระเบิดในพื้นท่ี ชุดส ารวจก็จะเสนอรายงานให้หน่วยงาน (บก.นปท.) 
เพื่อเสนอ ศทช. ให้ประกาศยกเลิกพื้นท่ีอันตรายต้องสงสัยใหเ้ป็นพื้นท่ีปลอดภัยต่อไป  

 หลักการและวิธีการในการปฏิบัติท่ีชุดส ารวจตามหลักฐาน และหน่วยงาน (บก.นปท.) จะต้องด าเนินการ
ตามกระบวนการยกเลิกพื้นท่ีอันตรายต้องสงสัย (SHA) ตามวิธีการส ารวจตามหลักฐาน (EBS) เพื่อน าไปสู่ 
การยกเลิกพื้นท่ีอันตรายต้องสงสัย จะประกอบด้วยการปฏิบัติใน  ๔  กิจกรรม และ  ๓  ขั้นตอน ดังนี้ 

๑. ชุดส ารวจหลักฐาน มีภารกิจในการด าเนินการใน  ๔  กิจกรรม  
๑.๑ กิจกรรมการรวบรวมข่าวสารเดิม  
๑.๒ กิจกรรมการรวบรวมข่าวสารใหม่  
๑.๓ กิจกรรมการวิเคราะห์/สังเคราะห์ข้อมูลข่าวสาร 
๑.๔ กิจกรรมการส ารวจพื้นท่ีทางกายภาพ 

๒. หน่วยงาน (บก.นปท.) เมื่อได้รับการรายงานผลการส ารวจของชุดส ารวจ ซึ่งมีหลักฐานเพียงพอในการ
ยกเลิกพื้นท่ีอันตรายต้องสงสัยนั้นแล้ว จะด าเนินการใน  ๓  ขั้นตอน ซึ่งมีล าดับข้ันตอนในการปฏิบัติ ดังนี้ 

๒.๑ ขั้นตอนท่ี ๑ การตัดสินใจยกเลิกพื้นท่ี  
๒.๒ ขั้นตอนท่ี ๒ การรับรองพื้นท่ีท่ียกเลิก 
๒.๓ ขั้นตอนท่ี ๓ การจัดท ารายงานการยกเลิกพื้นท่ี  
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แผนภาพแสดงกระบวนการยกเลิกพื้นที่ด้วยวิธีการส ารวจตามหลักฐาน (EBS) ในพื้นท่ีอันตราย 
ต้องสงสัยว่ามีทุ่นระเบิด (SHA) ท่ีมีหลักฐานยืนยันได้ว่าเป็นพื้นท่ีปลอดภัยสามารถยกเลิกได้ท้ังพื้นท่ี 

 

แผนภาพแสดงกระบวนการยกเลิกพื้นที่ด้วยวิธีการส ารวจตามหลักฐาน (EBS) ท่ีไม่สามารถ
ยกเลิกได้ท้ังพื้นท่ี ซึ่งพื้นท่ีท่ีมีข้อมูลหลักฐานท่ียืนยันได้ว่ามีทุ่นระเบิดอยู่จริง จะถูกก าหนดเป็นพื้นท่ีอันตราย 
ท่ีได้รับการยืนยัน (CHA) และพื้นท่ีดังกล่าวจะได้รับการด าเนินการปรับลดพื้นท่ีด้วยวิธี Land Release  
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ภาพแสดงความสัมพันธ์การยกเลิกพื้นที่และการปรับลดพื้นที่ในพืน้ที่ต้องสงสัยแห่งหนึ่ง 
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การจัดชุดส ารวจตามหลักฐาน (EBS)  ชุดส ารวจตามหลักฐาน (EBS) ควรมีคุณสมบัติเฉพาะ ดังนี้  
๑. มีความรู้เกี่ยวกับวิธีการส ารวจตามหลักฐาน (EBS) ท่ีถูกต้อง 
๒. มีความรู้เกี่ยวกับทุ่นระเบิดและสรรพาวุธระเบิดท่ียังไม่ระเบิดชนิดต่าง ๆ 
๓. มีความสามารถในการวิเคราะห์พื้นท่ีการรบ วาดภาพการรบในพื้นท่ีท่ีท าการส ารวจได้ 
๔. มีความรู้เกี่ยวกับหลักนิยมการรบของคู่สงคราม สามารถน ามาใช้ในการแกะรอยเพื่อหาแนวทุ่นระเบิดได้ 
๕. มีความสามารถในการสืบค้นและแสวงหาข้อมูลข่าวสารจากแหล่งปฐมภูมิ ทุติยภูมิ อินเตอร์เน็ต  

ท้ังทางตรงและทางอ้อม 
๖. มีความสามารถในการส ารวจทางเทคนิคและการตรวจค้นทุ่นระเบิด 
๗. มีความเช่ียวชาญในการใช้ GPS  โปรแกรมประกอบ และการใช้แผนท่ีเข็มทิศ 
๘. มีความสามารถในการจัดท าแผนท่ีโดยประยุกต์มาจากโปรแกรมส าเร็จรูปในรูปแบบต่าง ๆ  เช่น  

GIS , Google Earth เป็นต้น  
๙. มีความคล่องตัวในการเคล่ือนย้าย อ่อนตัวในการบังคับบัญชา สามารด ารงชีพได้ในระยะเวลาหนึ่ง

ในพื้นท่ีทุรกันดารและห่างไกล จ านวนเจ้าหน้าท่ีขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมและปริมาณพื้นท่ีท่ีจะส ารวจ  
อย่างน้อยสุดจะต้องประกอบด้วยหัวหน้าชุด ๑ นาย เจ้าหน้าท่ีส ารวจ  ๓ นาย และเจ้าหน้าท่ีพยาบาล  ๑ นาย 

 เครื่องมือเครื่องใช้และยานพาหนะ 
๑. เครื่องตรวจค้นทุ่นระเบิด จ านวน ๑ เครื่อง  
๒. อุปกรณ์เพื่อการกวาดล้าง ๑ ชุด  
๓. เครื่องก าหนดต าแหน่งบนพื้นโลก (GPS) จ านวน ๒ เครื่อง (หน.ชุด ๑, ชุดส ารวจ ๑) 
๔. เข็มทิศจ านวน ๒ อัน (หน.ชุด ๑, ชุดส ารวจ ๑ ) 
๕. กล้องส่องทางไกล จ านวน ๒ กล้อง (หน.ชุด ๑, ชุดส ารวจ ๑) 
๖. กล้องถ่ายรูปดิจิตอลแบบระบุพิกัดได้ จ านวน ๒ กล้อง (หน.ชุด ๑, ชุดส ารวจ ๑) 
๗. กล้องถ่ายวิดีโอขนาดเล็ก จ านวน ๑ กล้อง 
๘. คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก จ านวน ๑ เครื่อง ติดต้ังโปรแกรมส านักงาน โปรแกรมสารสนเทศทางภูมิศาสตร์  

และโปรแกรมอื่น ๆ ท่ีจ าเป็นต้องใช้ในการส ารวจ และจัดท ารายงาน พร้อมเครื่องพิมพ์ 
๙. เครื่องเขียนและเครื่องใช้ส านักงานส าหรับการประชุมขนาดเล็ก การสัมภาษณ์ และการวิเคราะห์ข้อมูล

ข่าวสาร 
๑๐. ชุดปฐมพยาบาลเบ้ืองต้น 
๑๑. รถยนต์อเนกประสงค์ขับเคล่ือน ๔ ล้อ  ๑ คัน   
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 แนวทางการปฏิบัติของหัวหน้าชุดส ารวจตามหลักฐาน (EBS)   
 เมื่อได้รับมอบภารกิจในการส ารวจแล้ว หัวหน้าชุดส ารวจตามหลักฐาน (EBS) ควรด าเนินการ ดังนี้ 

๑. ศึกษาข้อมูลข่าวสาร ภาพร่างพื้นท่ี ภาพถ่ายดาวเทียม แผนท่ีภูมิประเทศ แผนท่ีภาพถ่าย ตลอดจน
ข้อมูลขั้นต้นท่ีเกี่ยวข้องกับพื้นท่ีปฏิบัติการจากฐานข้อมูลของหน่วย  

๒. ประมวลข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน (ท าบันทึกช่วยจ า)  
๓. วางแผนก าหนดแนวทางการสืบหาข้อมูลในขั้นต่อไป  (จะหาอะไร จากใคร ท่ีใหน  อย่างไร) 

การรวบรวมข้อมูลข่าวสารเดิม คือ การรวบรวมข้อมูลข่าวสารเก่าท่ีเคยได้มีการส ารวจไว้แล้ว  
ท้ังแหล่งข้อมูลท่ีเป็นปฐมภูมิและทุติยภูมิ โดยสามารถค้นหาได้จาก 

- รายงานการส ารวจผลกระทบจากทุ่นระเบิด (LIS) ซึ่งประกอบด้วยรายงานข้อมูลของชุมชน 
ท่ีได้รับผลกระทบ แผนท่ีชุมชนและภาพร่างพื้นท่ีอันตรายต้องสงสัย รายงานพื้นท่ีทุ่นระเบิด แผนท่ีภูมิศาสตร์
ของพื้นท่ีอันตรายต้องสงสัย รายช่ือผู้ให้ข้อมูล 

- รายงานแบบส ารวจระดับ ๑ (ส.ร.๑) ประกอบพื้นท่ีอันตราย (Dangerous Area : DA)   
- รายงานผลการส ารวจทางเทคนิคระดับ ๒ (ส.ร.๒) ก่อนท่ีจะท าการกวาดล้าง และรายงาน 

การกวาดล้าง (ส.ร.๓)   
- รายงานการส ารวจตามกระบวนการก าหนดท่ีต้ังสนามทุ่นระเบิด (LMP) ซึ่งได้แก่ รายงานผล

การส ารวจซ้ าเพื่อจ าแนกพื้นท่ี (ส.ร.๑.๑) รายงานการด าเนินการปรับลดพื้นท่ี (ป.พ.๑)  
- รายงานผลการส ารวจทางเทคนิคระดับ ๒ (ส.ร.๒) ใหม่ ซึ่งประกอบด้วย รายงานพื้นท่ี 

ทุ่นระเบิด (MF) แผนท่ีภาพร่าง และภาพถ่าย  
- รายงานการส ารวจผลกระทบใหม่เมื่อปี พ.ศ.๒๕๕๗ (IA๒๐๑๔) 
- รายงานการส ารวจเพิ่มเติมในชุมชนหรือพื้นท่ีนั้น เช่น รายงานการส ารวจผู้ประสบภัย 

โดยองค์กร Handicap International (HI) เมื่อปี พ.ศ.๒๕๕๑ ของ ศทช. 
- รายงานการปฏิบัติงานของหน่วยงานในท้องถิ่น เช่น รายงานผู้เข้ารับการรักษาจากอุบัติเหตุ

ทุ่นระเบิด/วัตถุระเบิดของโรงพยาบาล รายงานการเก็บกู้ทุ่นระเบิด/วัตถุระเบิด ของหน่วยทหาร ต ารวจ
ตระเวนชายแดน หน่วยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยต่าง ๆ 

- ไฟล์ดิจิตอลซึ่ งใช้งานได้กับโปรแกรมสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (GIS) จากห้องปฏิบั ติการ
ฐานข้อมูลของ ศทช. เพื่อเปรียบเทียบข้อมูลปัจจุบันกับการบันทึกท่ีผ่านมา และยังสามารถจัดท าเป็นแผนท่ี
ก่อนการเข้าส ารวจได้อีกด้วย 

ข้อมูลข่าวสารท่ีจะได้รับจากการรวบรวมข่าวสารเดิม 
- ประวัติและขั้นตอนท่ีได้ด าเนินการต่อพื้นท่ีอันตรายต้องสงสัย (SHA) 
- รายละเอียดข้อมูลพื้นท่ีอันตรายต้องสงสัยตามภารกิจ ตลอดจนข้อมูลการคาดการณ์การมี/ไม่มี

ทุ่นระเบิด 
- ขอบเขต ท่ีต้ัง สภาพแวดล้อมในพื้นท่ีและบริเวณรอบข้าง ตลอดจนการเปล่ียนแปลง  

ทางกายภาพเปรียบเทียบอดีตกับปัจจุบัน 
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- รายช่ือบุคคล หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับพื้นท่ีเพื่อการสืบหาข่าวสารต่อไป เช่น เจ้าของพื้นท่ี  
ผู้ท่ีให้ข้อมูลไว้เดิม ตลอดจน จนท.ท่ีเคยปฏิบัติงานในพื้นท่ีโดยตรง (จนท.ส ารวจ/ ตรวจค้น ) จนท.ท่ีเคยบันทึก
หลักฐาน (ใช้ส าหรับการสืบหาข้อมูลข่าวสารใหม่ หรือยืนยันข้อมูลข่าวสารเดิม) 

การรวมรวมข้อมูลข่าวสารใหม่ คือ การแสวงหาข้อมูลข่าวสารใหม่ท่ีปรากฎขึ้นใหม่ในห้วงเวลา
ต่อเนื่องจากข่าวสารเดิมถึงปัจจุบัน  เพื่อหาส่ิงบอกเหตุท่ีจะบ่งช้ีว่ามี ทุ่นระบิด/สรรพาวุธระเบิดอยู่จริง  
โดยการแสวงหาข้อมูลข่าวสารจากแหล่งข่าวท้ังทางรูปธรรมและนามธรรม แหล่งข่าวท่ีจะแสวงหาข้อมูล
ข่าวสารใหม่ได้ เช่น 

- รายงานการพบเห็นทุ่นระเบิด/วัตถุระเบิด หรือผู้รวบรวมข้อมูลรายงานการพบเห็น 
- แผ่นบันทึกสนามทุ่นระเบิดของหน่วยงานท่ีวางทุ่นระเบิด 
- อดีตเจ้าหน้าท่ีทหาร/ต ารวจ/กองก าลังต่างชาติ ท่ีเคยมีส่วนเกี่ยวกับการวางทุ่นระเบิด 
-  ชาวบ้านหรือผู้ท่ีประสบภัยท่ีเคยได้รับบาดเจ็บหรือประสบอุบัติเหตุในพื้นท่ี  
- สมาชิกในครอบครัวของผู้ประสบภัย หรือครอบครัวที่สัตว์เล้ียงของตนเคยบาดเจ็บหรือล้มตาย

จากการเหยียบทุ่นระเบิด/วัตถุระเบิด 
- ผู้ท่ีใช้พื้นท่ีเป็นประจ า เช่น พราน คนเก็บของป่า หรือผู้ท่ีใช้เส้นทางเป็นประจ า 
- ผู้น าชุมชน เช่น ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน อาสาสมัครอื่น ๆ ท่ีท างานให้ชุมชน 
- ภาพถ่ายทางอากาศปัจจุบันเปรียบเทียบสภาพภูมิประเทศของพื้นท่ีในอดีต เพื่อค้นหาร่องรอย

การใช้พื้นท่ีท่ีเปล่ียนแปลงไป 
- ร่องรอยของการกระท าท่ีผิดกฎหมาย เช่น การตัดไม้พะยูง เส้นทางการชักลากไม้ 

หลักการและวิธีการในการรวบรวมข่าวสารใหม่ 
๑. รวบรวมข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ก่อนเข้าพื้นท่ี ตลอดจนการประสานการปฏิบัติกับหน่วยงาน 

และแหล่งข่าวท่ีเกี่ยวข้อง 
๒. จัดเตรียมอุปกรณ์ เช่น ปากกา  ดินสอ   แผ่นท่ีมาตราส่วน ๑ : ๕๐,๐๐๐  เข็มทิศ  GPS เป็นต้น 
๓. ใช้ถนนและเส้นทางท่ีมีการสัญจรอย่างต่อเนื่องเท่านั้น 
๔. พบปะแหล่งข่าว ผู้น าชุมชน เจ้าของพื้นท่ี หน่วยงานดูแลพื้นท่ี หน่วยงานสาธารณะสุข ฯลฯ 

เพื่อหาข่าวสารเพิ่มเติมและการสืบหาผู้ท่ีเป็นเป้าหมายหลักต่อไป 
๕. เข้าพบเป้าหมายหลักและผู้เกี่ยวข้องจากท่ีรวบรวมได้ ตลอดจนประชาชนในพื้นท่ี  

ควรให้น าพาไปดูพื้นท่ี พร้อมกับการบันทึกเก็บข้อมูลพื้นท่ี การสัมภาษณ์ ภาพถ่าย พร้อมกับท าแผนท่ีสังเขป
เก็บไว้เป็นข้อมูลต่อไป  

๖. ถ้าท าได้จัดให้มีการประชุมประชาชนในพื้นท่ี ให้มีความรู้เกี่ยวกับทุ่นระเบิด และสรรพาวุธ
ระเบิดท่ียังไม่ระเบิด (UXO) และการท าเครื่องหมายแจ้งเตือนภัยจากทุ่นระเบิด  

๗. เก็บข้อมูลไว้รายงาน  (แผนท่ีสังเขป  แผนท่ีเส้นทาง  บันทึกการสัมภาษณ์  ภาพถ่าย
พร้อมค าอธิบาย)  
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การเตรียมความพร้อมก่อนออกปฏิบัติงานการรวบรวมข่าวสารใหม่ 
๑. ศึกษาข้อมูลข่าวสารเดิมท่ีรวบรวมไว้ก่อนหน้า ได้แก่ 

๑.๑ ระดับปัญหาผลกระทบด้านทุ่นระเบิด 
๑.๒ พื้นท่ีต้องสงสัยแต่ละแห่ง ท่ีต้ัง ขนาด ระยะทางเข้าถึง 
๑.๓ รายช่ือ แหล่งข่าวผู้ให้สัมภาษณ์ 
๑.๔ รายช่ือผู้น าพาเข้าดูพื้นท่ี 
๑.๕ ส าเนาหลักฐาน แผนท่ี แผนท่ีภาพถ่าย 

๒. จัดเตรียมและศึกษาแผนท่ีภาพถ่ายดาวเทียมท่ีต้ังพื้นท่ีต้องสงสัย เพื่อดูสภาพความเป็นจริง
ของพื้นท่ีในปัจจุบัน 

๓. ปรึกษา ศึกษา เรื่องราวจากแหล่งข่าวที่หาได้ในเบ้ืองต้น 
๔. นัดหมายแหล่งข่าวท่ีจะสัมภาษณ์ วัน เวลา สถานท่ีนัดพบ 
๕. เตรียมความพร้อมด้านการรักษาพยาบาลฉุกเฉินและส่งกลับสายแพทย์ 
๖. การปฏิบัติในการเข้าสัมภาษณ์  

๖.๑ แนะน าตัวเองและโครงการ (เป็นใคร มาจากไหน มาท าอะไร จะเกิดผลดีต่อชุมชน
อย่างไร ความคาดหวังจากชุมชน) 

๖.๒ ติดต้ังแผนท่ี ภาพถ่ายดาวเทียม ภาพวาด เพื่อใช้อ้างอิงและเปรียบเทียบ 
๖.๓ เริ่มสัมภาษณ์ โดยมี จนท.บันทึกข้อมูล (จัดท าแบบฟอร์มเพื่อให้ได้ข้อมูลครบถ้วน 

พร้อมเป็นแบบบันทึกได้) 
๖.๔ สัมภาษณ์ เพื่อทราบการเปล่ียนแปลงของผลกระทบ 
๖.๕ สัมภาษณ์เพื่อทราบการเปล่ียนแปลงของพื้นท่ีสงสัย 
๖.๖ สัมภาษณ์เพื่อทราบสภาพทางเศรษฐกิจและสังคม 
๖.๗ คัดเลือกแหล่งข่าวให้ร่วมงาน (บันทึกข้อมูลแหล่งข่าว พร้อมนัดพบปะพูดคุย 

ในโอกาสต่อไป) 
๗. การปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยของเจ้าหน้าท่ีชุดส ารวจตามหลักฐาน (EBS) 

๗.๑ ไม่เดินเข้าไปในพื้นท่ีต้องสงสัยว่ามีทุ่นระเบิด และ UXO 
๗.๒ ใช้เส้นทางท่ีมีการสัญจรเป็นประจ า 
๗.๓ อาศัยผู้ช านาญพื้นท่ีและ/หรือ ผู้เช่ือถือได้น าทางเข้าพื้นต้องสงสัย 
๗.๔ เดินตามหลังผู้ท่ีพาเข้าไปดูพื้นท่ีอันตรายเท่านั้น 
๗.๕ อย่าเดินเข้าไปในพื้นท่ีท่ียังไม่ได้รับการตรวจสอบ 
๗.๖ ต้องไม่เดินออกนอกเลนเป็นอันขาด แม้พื้นท่ีข้างนอกจะมีความเส่ียงต่ า 
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การวิเคราะห์/สังเคราะห์ข้อมูลข่าวสาร คือ การน าข้อมูลข่าวสารเดิมและข้อมูลข่าวสารใหม่  
มาท าการวิเคราะห์และสังเคราะห์ (การตีความและการหาความเกี่ยวข้อง) เพื่อจ าแนกพื้นท่ีส าหรับการวางแผน
ในการด าเนินการต่อพื้นท่ีแต่ละประเภทในขั้นตอนต่อไป โดยพยายามให้ได้ข้อสรุป ดังนี้ 

- ภาพการสู้รบในพื้นท่ี โดยต้องสามารถตอบค าถามท่ีส าคัญให้ได้ว่า ใครรบกับใคร ใครจะเป็น 
ผู้วางทุ่นระเบิด หรือวางทุ่นระเบิดท้ังสองฝ่าย ใครคือเหยื่อในเวลานั้น ชนิดของทุ่นระเบิดท่ีน่าจะวาง 

- พื้นท่ีท่ีคาดว่าจะมีการวางทุ่นระเบิด 
- พื้นท่ีท่ีคาดว่าไม่มีการวางทุ่นระเบิด 
- พื้นท่ีใดเข้าข่ายลักษณะของพื้นท่ีท่ีปลอดภัยแล้ว สามารถประกาศยกเลิกได้ เช่น พื้นท่ี

เพาะปลูก  แหล่งน้ า ถนน เป็นต้น 
- พื้นท่ีตามสภาพปัจจุบันท่ีคาดว่ายังมีอันตรายจากทุ่นระเบิดอยู่ เช่น พื้นท่ีป่าภูเขาท่ีเคยเป็น

พื้นท่ีสู้รบหรือท่ีต้ังหน่วย พื้นท่ีหน้าแนวสู้รบ ท่ีรวมพล  เส้นทางส่งก าลัง อื่น ๆ 
- ข้อมูลบ่งช้ีน าไปสู่การคาดคะเน เพื่อความต้องการในการส ารวจทางกายภาพ  

การส ารวจพื้นที่ทางกายภาพ คือ การเข้าลาดตระเวนส ารวจ/ตรวจสอบสภาพพื้นท่ีจริง โดยการพิสูจน์
ทราบด้วยสายตาและ/หรือเครื่องมือตรวจค้น ท้ังนี้ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมของพื้นท่ี เพื่อพิสูจน์ทราบและยืนยันว่า
ข้อสรุปท่ีได้จากการวิเคราะห์/สังเคราะห์ข้อมูลนั้นเป็นจริงหรือไม่ จะต้องท าการส ารวจให้ครอบคลุมพื้นท่ีอย่างน้อย  
๑ ครั้ง เมื่อได้รับข้อมูลข่าวสารใหม่ หรือมีการพบหลักฐานใหม่ จะต้องน ามาวิเคราะห์/สังเคราะห์ใหม่อีกครั้ง 
เพื่อให้ได้ข้อมูลท่ีเพียงพอต่อการจ าแนกพื้นท่ีปลอดภัยและพื้นอันตรายออกจากกัน และก าหนดขอบเขต 
ของแต่ละพื้นท่ีเพื่อด าเนินการตามขั้นตอนยกเลิกหรือการปรับลดพื้นท่ีเป็นพื้นท่ีปลอดภัยต่อไป โดยพื้นท่ีท่ีไม่มี
ข้อสงสัยและไม่มีหลักฐานยืนยันว่ามีทุ่นระเบิดในพื้นท่ี จะน าไปสู่ด าเนินการตามขั้นตอนการยกเลิกพื้นท่ี  
ส่วนพื้นท่ีท่ีมีหลักฐานยืนยันว่ามีทุ่นระเบิดในพื้นท่ี จะถูกก าหนดขอบเขตเป็นพื้นท่ีอันตรายท่ีได้รับการยืนยัน 
(Confirmed Hazardous Area : CHA) เพื่อด าเนินการปรับลดพื้นท่ีด้วยวิธี Land Release ต่อไป 

วิธีส ารวจทางกายภาพท่ีหน่วยใช้ในการปฏิบัติ มี ๒ วิธี คือ 
๑. การส ารวจด้วยสายตา จะใช้ในกรณีข้อมูลและสภาพพื้นท่ีบ่งช้ีว่าปลอดภัยแล้ว 
๒. การส ารวจด้วยเจ้าหน้าท่ีตรวจค้นพร้อมเครื่องมือตรวจค้น และ/หรือชุดสุนัขตรวจค้น จะใช้ 

ในกรณีข้อมูลและสภาพพื้นท่ีบ่งช้ีไปในทางท่ีคาดว่ายังคงมีทุ่นระเบิด หรือ UXO อยู่ในพื้นท่ี 

แนวทางการปฏิบัติในการส ารวจพื้นท่ีทางกายภาพ 
๑. ส ารวจพื้นท่ีโดยเดินตามช่องทางท่ีปลอดภัยและตรวจด้วยสายตาให้รอบพื้นท่ีเพื่อยืนยันข้อมูล

ข่าวสารท่ีได้มา ในพื้นท่ีท่ีมีความสงสัยให้สุ่มตรวจด้วยเครื่องตรวจค้น และ/หรือชุดสุนัขตรวจค้น 
๒. ถ้าตรวจพบทุ่นระเบิดให้ท าเครื่องหมายหรือเก็บกู้แล้วแต่จ านวนท่ีตรวจพบ ส ารวจโดยรอบ 

ทุ่นระเบิดท่ีพบขอบเขตรัศมี ๒๕ เมตร หรือแล้วแต่ความเหมาะสม หากพบว่ามีการวางทุ่นระเบิดเป็นพื้นท่ี 
ให้ด าเนินการก าหนดขอบเขตเป็นพื้นท่ีอันตรายท่ีได้รับการยืนยัน โดยการท าช่องทางปลอดภัยรอบพื้นท่ี ปักหมุด 
ติดป้ายแจ้งเตือน รอการด าเนินการปรับลดพื้นท่ีด้วยวิธีการ Land Release ต่อไป 

๓. ประเมินพื้นท่ีท้ังพื้นท่ี หรือแต่ละพื้นท่ีย่อย หาข้อสรุปเพื่อยืนยันว่ามีหรือไม่มีทุ่นระเบิด/UXO 
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วิธีการส ารวจทางกายภาพในพื้นที่ในลักษณะต่าง ๆ 
๑. การส ารวจในพื้นท่ีสงสัยท่ีเป็นป่าทึบหรือป่าไผ่ 

- ตรวจค้นโดยเจ้าหน้าท่ีตรวจค้นทุ่นระเบิดบริเวณท่ีว่าง ท าเครื่องหมายตรงต าแหน่งท่ีตรวจพบ 
ขยายพื้นท่ีมีรัศมี ๒๕ เมตร จากทุ่นระเบิดท่ีตรวจพบ หรือแล้วแต่ความเหมาะสม หากพบว่ามีการวางเป็นพื้นท่ี  
ให้ก าหนดขอบเขตเป็นพื้นท่ีอันตรายท่ีได้รับการยืนยัน ท าช่องทางปลอดภัยล้อมรอบพื้นท่ีหากท าได้ พร้อมท้ัง 
ปักหมุด ติดป้ายแจ้งเตือน  

๒. ป่าท่ีมีอายุนานกว่า ๓๐ ปี ไม่มีประวัติการสู้รบหรือมีสภาพท่ีทึบมากไม่สามารถผ่านไปได้ให้ถือว่า
พื้นท่ีภายในป่าทึบหรือป่าไผ่นั้นมีความปลอดภัย 

๓. การส ารวจในพื้นท่ีบริเวณล าธาร หรือ แหล่งน้ าตามธรรมชาติ 
- ก าหนดจุดขอบเขตของ ล าธาร  หรือ แหล่งน้ า หรือ พื้นท่ีขึ้น/ลงแหล่งน้ า 
- ให้สุ่มตรวจโดยเจ้าหน้าท่ีตรวจค้นทุ่นระเบิดเหมือนกับการกวาดล้างทุ่นระเบิด โดยท างานในเลน

ปลอดภัยตามขอบแหล่งน้ าและล าธาร ท าเครื่องหมายตรงต าแหน่งท่ีตรวจพบ ขยายพื้นท่ีมีรัศมี ๒๕ เมตร  
จากทุ่นระเบิดท่ีตรวจพบ หรือแล้วแต่ความเหมาะสม หากพบว่ามีการวางเป็นพื้นท่ี ให้ก าหนดขอบเขตเป็นพื้นท่ี
อันตรายท่ีได้รับการยืนยัน ติดป้ายแจ้งเตือนตามริมล าธารหรือแหล่งน้ านั้น ส่วนในพื้นน้ าให้ส ารวจความลึก  
ความลาดชัน สภาพพื้นดินใต้น้ า มีน้ าขังตลอดปีหรือไม่เพื่อประเมินการมี/ไม่มีการวางทุ่นระเบิด 

- เมื่อสามารถก าหนดสนามทุ่นระเบิดตามขอบแหล่งน้ าหรือตามทางขึ้น – ลงแหล่งน้ าได้แล้ว  
ท าช่องทางปลอดภัยล้อมรอบ พร้อมท้ังปักหมุด ติดป้ายแจ้งเตือน 

๔. การปฏิบัติงานในพื้นท่ีต้องสงสัยเชิงเขา เนินเขา พื้นท่ีติดหน้าผา  ช่องทางขึ้น/ลง ภูเขา 
- เมื่อมีหรือไม่มีข้อมูลยืนยันว่ามีทุ่นระเบิด ต้องตรวจค้นพื้นท่ีเพื่อก าหนดขอบเขต  
- ให้ตรวจพื้นท่ีโดยเจ้าหน้าท่ีตรวจค้นทุ่นระเบิดเหมือนกับการกวาดล้างทุ่นระเบิด โดยท างาน 

ในเลนปลอดภัยตามแนวภูมิประเทศ หรือช่องทางท่ีคาดว่าเป็นพื้นใช้งาน ท่ีต้ังส าหรับการสู้รบ ท าเครื่องหมายตรง
ต าแหน่งท่ีตรวจพบ ขยายพื้นท่ีมีรัศมี ๒๕ เมตร จากทุ่นระเบิดท่ีตรวจพบ หากพบว่ามีการวางเป็นพื้นท่ี  
ให้ก าหนดขอบเขตเป็นพื้นท่ีอันตรายท่ีได้รับการยืนยัน  

- เมื่อสามารถก าหนดสนามทุ่นระเบิดได้แล้ว ให้ท าเลนปลอดภัยล้อมรอบพื้นท่ี พร้อมท้ัง ท าหมุด 
ติดป้ายแจ้งเตือน  

๕. การปฏิบัติงานในพื้นท่ี หน้าผา และ ยอดภูเขา 
- ตรวจสอบความลาดชันจากแผนท่ี ภาพถ่ายดาวเทียม และตรวจดูด้วยสายตา แล้งค านวณ 

หาความลาดชันของพื้นท่ี  
- ถ้าพื้นท่ีลาดชันเกิน ๖๐ องศา และมีข้อมูลยืนยันว่าไม่มีระเบิดให้ถือว่าพื้นท่ีปลอดภัย 
- ถ้าพื้นท่ีลาดชันน้อยกว่า ๖๐ องศา  มีหรือไม่มีข้อมูลยืนยันว่ามี ทุ่นระเบิด ให้ สุ่มตรวจ 

โดยเจ้าหน้าท่ีตรวจค้นทุ่นระเบิดเหมือนกับการกวาดล้างทุ่นระเบิด โดยท างานในเลนปลอดภัย ท าเครื่องหมาย 
ตรงต าแหน่งท่ีตรวจพบ สม หากพบว่ามีการวางเป็นพื้นท่ี ให้ก าหนดขอบเขตเป็นพื้นท่ีอันตรายท่ีได้รับการยืนยัน  
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ภาพประกอบแสดงข้อมูลที่ได้รับจากกิจกรรมการส ารวจพื้นที่ทางกายภาพ 

 

 ข้อพิจารณาในการยกเลิกพื้นที่อันตรายต้องสงสัย (SHA) จากผลการส ารวจตามหลักฐาน (EBS)  
ต่อพื้นท่ีอันตรายต้องสงสัย (SHA) แห่งใดแห่งหนึ่งสามารถจะถูกยกเลิกได้เมื่อผลการส ารวจท าให้หมดข้อสงสัย
ว่าพื้นท่ีนั้นมีอันตรายจากทุ่นระเบิด เนื่องจากบางส่วนหรือท้ังหมดของพื้นท่ี ได้ถูกใช้ประโยชน์ไปแล้ว และไม่ปรากฏ
ภัยจากทุ่นระเบิดหรือวัตถุระเบิดตกค้าง หรือสภาพพื้นท่ีมีเหตุผลรองรับว่าไม่มีอันตรายจากทุ่นระเบิดเป็นต้น 
ข้อพิจารณาในการยกเลิกพื้นท่ีอันตรายต้องสงสัยว่าทุ่นระเบิด มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งหรือมากกว่า ได้แก่ 

- พื้นท่ีท่ีใช้เพาะปลูกและเก็บเกี่ยวพืชผลมาอย่างน้อย ๔ ฤดูกาล 
- พื้นท่ีเพาะปลูกท่ีมีการใช้เครื่องจักรในการไถหรือพรวนดิน อย่างน้อย ๔ ฤดูกาล 
- พื้นท่ีท่ีใช้ปลูกป่าในโครงการปลูกป่าต่าง ๆ มาอย่างน้อยไม่ต่ าว่า ๑๐ ปี 
- พื้นท่ีภูมิประเทศท่ีเป็นพลาญหิน หรือพื้นท่ีท่ีเป็นแหล่งน้ าท่ีมีน้ าขังตลอดปี     
- พื้นท่ีท่ีมีการเล้ียงสัตว์ท่ีมีน้ าหนักเพียงพอ ท่ีสามารถเหยียบทุ่นระเบิดชนิดท่ีวางในพื้นท่ีนั้น ๆ ให้เกิด

การท างานขึ้นได้ 
- พื้นท่ีลาดชันเกิน ๖๐ องศา และไม่มีข้อมูลการวางทุ่นระเบิด 
- พื้นท่ีใช้ประโยชน์ของนายพรานหรือผู้ท่ีเก็บของป่าโดยคนจ านวนมาก และไม่เคยพบทุ่นระเบิด หรือ 

สรรพาวุธระเบิดท่ียังไม่ระเบิด (UXO) 
- พื้นท่ีท่ีมีการลักลอบตัดไม้และมีการใช้เส้นทางชักลากไม้อย่างกว้างขวาง  
- พื้นท่ีท่ีผ่านการส ารวจตามหลักฐาน (EBS) ท้ัง ๔ กิจกรรม 
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 ผลการส ารวจที่ได้จากชุดส ารวจตามหลักฐาน (EBS) จะถูกด าเนินการต่อไปใน ๓ ขั้นตอน ดังนี้ 
 ขั้นตอนท่ี ๑ การตัดสินใจยกเลิกพื้นท่ี  ต้องจัดให้มีการประชุมระดับผู้บริหารภายในหน่วยงานร่วมกับ 
ชุดส ารวจเพื่อตัดสินใจร่วมกันว่า พื้นท่ีใดมีความมั่นใจท่ีสมควรจะประกาศยกเลิกได้ตามข้อพิจารณาในการ
ยกเลิกพื้นท่ี พื้นท่ีใดมีความเหมาะสมจึงตัดสินใจยกเลิกพื้นท่ีนั้น 
 ขั้นตอนท่ี ๒ การรับรองพื้นท่ีท่ียกเลิก พื้นท่ีใดเมื่อตัดสินใจว่าจะประกาศยกเลิกเป็นพื้นท่ีอันตรายต้องสงสัย
แล้ว จะต้องน าพื้นท่ีดังกล่าวกลับไปน าเสนอให้ ผู้แทนของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ชุมชนผู้ใช้พื้นท่ี เจ้าของพื้นท่ี  
และผู้ท่ีมีส่วนได้ส่วนเสียให้การรับรอง ต้องจัดการประชุมช้ีแจงและจัดกิจกรรมการประกันคุณภาพ (QA)  
และการควบคุมคุณภาพ (QC) ร่วมกัน 
 ขั้นตอนท่ี ๓ การจัดท ารายงานการยกเลิกพื้นท่ีเป็นขั้นการจัดท าเอกสารหลักฐานเสนอหน่วยเหนือเพื่อ
พิจารณาประกาศยกเลิก โดยท่ัวไปจะประกอบด้วยเอกสารหลักฐานดังนี้ 

๑. รายงานพื้นท่ีอันตรายต้องสงสัยว่ามีทุ่นระเบิด 
๒. รายงานการส ารวจท่ีไม่ใช่ทางเทคนิคในการส ารวจตามหลักฐาน (NTS\EBS Report) 
๓. รายงานการส ารวจพื้นท่ีย่อยในการส ารวจตามหลักฐาน (EBS Sector Report) ถ้ามี 
๔. รายงานการส ารวจทางเทคนิคในพื้นท่ียกเลิกในการส ารวจตามหลักฐาน (ถ้าพื้นท่ีใดมีการส ารวจ) 
๕. รายงานการประกนัคุณภาพ (QA) และการควบคุมคุณภาพ (QC) ภายในแบบมีส่วนร่วม 
๖. ไฟล์ดิจิตอลเอกสารรายงาน ภาพกิจกรรม เส้นทางเดินจาก GPS และอื่น ๆ ท่ีจ าเป็น 
๗. รายงานพื้นท่ีอันตรายท่ีได้รับการยืนยนั ในกรณีท่ีพบพื้นท่ี CHA ในพื้นท่ี SHA 

 ส่วนท่ีส าคัญในรายงานการยกเลิกพื้นท่ี ได้แก่ ภาพร่างของพื้นท่ีอันตรายต้องสงสัยท่ียกเลิก จะต้อง  
มีรายละเอียดท่ีส าคัญ เช่น ขอบเขตของพื้นท่ีท่ีใช้ประโยชน์  แนวล าคลองหนองน้ า แนวคูเลต หลุมบุคคล จุดท่ีเกิดเหตุ  
จุดท่ีเคยพบทุ่นระเบิด เส้นทางเดินของพรานหรือคนในพื้นท่ี  ขอบเขตของพลาญหิน ภูมิประเทศส าคัญ บันทึก
เส้นทางเดินของเจ้าหน้าท่ีชุดส ารวจ (Track) ท่ีเกิดจาก GPS  ส าหรับภาพถ่ายประกอบการรายงาน ควรระบุ
พิกัด และมุมทิศ จะท าให้เกิดความเช่ือมั่นในการตัดสินใจยกเลิกพื้นท่ีมากยิ่งขึ้น 

การประกันคุณภาพ (QA) และการควบคุมคุณภาพ (QC) 

 การจัดการคุณภาพ (Quality Management/QM) ออกแบบมาเพื่อประสานการปฏิบัติท่ีมีจุดมุ่งหมาย
เพื่อก ากับดูแลและควบคุมกระบวนการและวิธีการด้านคุณภาพของ ศทช. มีองค์ประกอบ ๒ ประการ คือ 

๑. การประกันคุณภาพ (Quality Assurance/QA) ท่ีด าเนินการโดยหน่วย (นปท.) เองซึ่งสามารถ
ด าเนินการไปพร้อมกับการท างานส ารวจหรือภายหลังการรายงานจบภารกิจ ในลักษณะการตรวจติดตาม  
การตรวจเย่ียม การก ากับควบคุมการท างานให้อยู่ในมาตรฐานท่ีก าหนด 

๒. การควบคุมคุณภาพ (Quality Control/QC) ท่ีด าเนินการโดยหน่วยเหนือเมื่อมีการตัดสินใจยกเลิก
พื้นท่ีใดพื้นท่ีหนึ่ง นปท. ต้องเชิญผู้แทนหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ผู้น าชุมชนผู้ใช้ เจ้าของ ผู้ท่ีมีส่วนได้ส่วนเสีย  
ต่อพื้นท่ีท่ียกเลิก มาประชุมช้ีแจงและร่วมในกิจกรรมการ QA/QC ภายในด้วยอย่างน้อย ๑ ครั้ง เรียกว่า  
“การ QA/QC แบบมีส่วนร่วม” ซึ่งในแต่ละครั้งต้องเชิญผู้แทน ศทช. เข้าร่วมสังเกตการณ์ด้วย 
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๓. การ QA/QC แบบมีส่วนร่วม เป็นรูปแบบของการประกันคุณภาพและการควบคุมคุณภาพ ใช้ในการ
ตรวจสอบและประเมินผลพื้นท่ีอันตรายต้องสงสัย (SHA) ซึ่งผลการส ารวจของชุดส ารวจตามหลักฐาน (EBS)  
มีความน่าเช่ือถือ และมีหลักฐานเพียงพอท่ีสามารถยืนยันพื้นท่ีดังกล่าว ว่ามีความพื้นท่ีปลอดภัยสามารถ
ด าเนินการยกเลิกได้  มีส่ิงท่ีจะต้องด าเนินการ ดังนี้   

๑. การบรรยายสรุปผลการด าเนินการ ให้ผู้ท่ีเข้าร่วมกิจกรรมฟัง 
๒. ช้ีแจงขอบเขตพื้นท่ีท่ีประกาศยกเลิกเป็นพื้นท่ีอันตรายต้องสงสัย พร้อมด้วยเหตุผลการยกเลิก 
๓. ตอบข้อค าถาม เชิญผู้เข้าร่วมกิจกรรมร่วมเดินส ารวจพื้นท่ีท่ีจะประกาศยกเลิกเพื่อยืนยันว่า 

มีความปลอดภัยจริง 
หมายเหตุ  ในขั้นตอนการด าเนินการต่อพื้นท่ียกเลิกไม่ต้องจัดท าหมุดหลักฐานรอบเขตพื้นท่ี 
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การปรับลดพ้ืนท่ีอันตรายจากทุ่นระเบิดด้วยวิธี Land Release 

 การปรับลดพื้นที่ หมายถึง กระบวนการท่ีมีเหตุมีผลเพื่อยืนยันว่าพื้นท่ีนั้นปลอดภัยจากการกล่าวอ้างว่า
มีอันตรายจากทุ่นระเบิดในพื้นท่ีอันตรายท่ีได้รับการยืนยัน (CHA) แห่งหนึ่ง และพื้นท่ีอันตรายท่ีระบุชัดเจน 
(DHA เดิม) ผ่านวิธีการส ารวจทางเทคนิค และวิธีการกวาดล้างพื้นท่ีทุ่นระเบิด อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือผสมวิธีก็ได้ 
วิธีปรับลดพื้นท่ีอันตรายท่ีได้รับการยืนยัน (CHA) ท่ีใช้ปฏิบัติงานอยู่ในหน่วย นปท. คือ “การปรับลดพื้นท่ีด้วย
วิธี Land Release” 

 การปรับลดพื้นที่ด้วยวิธี Land Release เป็นวิธีการประเมินข้อมูลข่าวสารสภาพเป็นจริงของพื้นท่ี 

และการด าเนินการต่อพื้นท่ีอันตรายท่ีได้รับการยืนยัน (CHA) โดยเมื่อผลการส ารวจตามหลักฐาน (EBS)  

มีหลักฐานท่ีเพียงพอจนกระท่ังสามารถยืนยันได้ว่าพื้นท่ีนั้นมีทุ่นระเบิดอยู่จริง และก าหนดขอบเขตท่ีชัดเจน 

เป็นพื้นท่ีอันตรายท่ีได้รับการยืนยัน (CHA) พื้นท่ีดังกล่าวจะต้องถูกปรับลดพื้นท่ีด้วยวิธี Land Release 

 การปรับลดพื้นที่อันตรายจากทุ่นระเบิดด้วยวิธี Land Release มขีั้นตอนในการปฏิบัติ ดังนี้ 

๑. การส ารวจทางเทคนิค (Technical Survey : TS) วัตถุประสงค์หลักคือยืนยันการมีอยู่ และ
ต าแหน่งท่ีต้ังของทุ่นระเบิด เพื่อยืนยันว่าพื้นท่ีหรือบางส่วนของพื้นท่ีนั้นมีทุ่นระเบิดฝังอยู่จริงหรือไม่มีอยู่จริง
การส ารวจทางเทคนิคเป็นส่วนส าคัญของการปรับลดพื้นท่ีภายหลังจากการส ารวจตามหลักฐาน (EBS) เมื่อพื้นท่ี
ส่วนใดมีหลักฐานว่ามีทุ่นระเบิดอยู่จริง และได้ก าหนดขอบเขตเป็นพื้นท่ีอันตรายท่ีได้รับการยืนยันแล้ว การส ารวจ
ทางเทคนิคจะช่วยให้เกิดการปรับลดพื้นท่ีท่ีพบว่าไม่มีทุ่นระเบิดอยู่ และท าให้เกิดความต้องการในการกวาดล้าง 
ทุ่นระเบิดในพื้นท่ี เครื่องมือในการส ารวจทางเทคนิคท่ีมีใช้ใน นปท.ทร./นปท.๒ ได้แก่ 

- การส ารวจทางเทคนิคด้วยการใช้เจ้าหน้าท่ีตรวจค้นพร้อมเครื่องตรวจค้น 
- การส ารวจทางเทคนิคด้วยการใช้สุนัขตรวจค้นทุ่นระเบิด 
- การส ารวจทางเทคนิคด้วยการใช้เครื่องจักรกลกวาดล้างทุ่นระเบิด Mini mine wolf MMW240 

การใช้เจ้าหน้าท่ีตรวจค้นพร้อมเครื่องตรวจค้น เป็นเครื่องมือหลักในการส ารวจทางเทคนิค และการ
กวาดล้างพื้นท่ีทุ่นระเบิดท่ีได้รับการยอมรับว่ามีประสิทธิภาพและสามารถสร้างความเช่ือมั่นในคุณภาพได้ 
ในระดับสูง แต่ส้ินเปลืองเวลานาน เจ้าหน้าท่ีจะต้องได้รับการฝึกอบรมจนมีความช านาญ ต้องมีสมรรถภาพ
ร่างกายแข็งแรงและมีความอดทน จึงจะสามารถปฏิบัติงานได้ดี  

การใช้สุนัขตรวจค้นทุ่นระเบิด เป็นเครื่องมือตรวจค้นทุ่นระเบิดท่ีเช่ือถือได้ และใช้กันแพร่หลาย  
การส ารวจทางเทคนิคใช้สุนัขตรวจค้น ๑ ตัว ก็ถือว่าเพียงพอท่ีจะให้เจ้าหน้าท่ีตรวจค้นเข้าท าการพิสูจน์ทราบ  
วัตถุต้องสงสัย หากพบว่าเป็นทุ่นระเบิดหรือสรรพาวุธระเบิดท่ียังไม่ระเบิด (UXO) ก็จะด าเนินการท าเครื่องหมาย
เพื่อให ้จนท.เก็บกู้และท าลาย เข้าด าเนินการเก็บกู้หรือท าลายต่อไป 

การส ารวจทางเทคนิคด้วยเครื่องจักรกลกวาดล้างทุ่นระเบิด MMW240  เป็นเครื่องจักรกลท่ีใช้ในการ 
กวาดล้างทุ่นระเบิด ท่ีมีแรงเหวี่ยงตีด้วยความเร็วสูง สามารถท าให้ทุ่นระเบิดใต้ผิวดินในระดับความลึกท่ีก าหนดไว้ 
ถูกท าลายก่อนจะเกิดการระเบิดขึ้น มีเพียงจ านวนเล็กน้อยท่ีอาจเกิดการระเบิดขึ้น หรือถูกเหวี่ยงดึงขึ้นมา 
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ความผิดพลาดนี้ไม่ถือเป็นข้อจ ากัดกับการส ารวจทางเทคนิค เพราะถือว่าสามารถระบุการมี/ไม่มี รวมทั้งสามารถ
ระบตุ าแหน่งของทุ่นระเบิดได้ การบันทึกจ านวนครั้งท่ีระเบิดและการตรวจซ้ าด้วยคนพร้อมเครื่องตรวจค้น หลังการ
ท างานของเครื่องจักรกกล จะช่วยเพิ่มความน่าเช่ือถือให้มากขึ้น 

๒. การกวาดล้างพื้นที่ทุ่นระเบิด (Clearance) คือการด าเนินการค้นหาแล้วเก็บกู้ออก และ/หรือ 
การท าลายทุ่นระเบิดและวัตถุระเบิดท้ังหมดในพื้นท่ีท่ียืนยันว่ามีอันตรายจากทุ่นระเบิด (CHA) เครื่องมือ 
ท่ีใช้ในการกวาดล้างพื้นท่ีทุ่นระเบิด (Clearance) ท่ี นปท.ทร./นปท.๒ ใช้ในปัจจุบัน ได้แก่ 

- การกวาดล้างด้วยการใช้เจ้าหน้าท่ีตรวจค้นพร้อมเครื่องตรวจค้น 
- การกวาดล้างด้วยเครื่องจักรกลกวาดล้างทุ่นระเบิด Mini mine wolf MMW240 
- การกวาดล้างด้วยการใช้สุนัขตรวจค้นทุ่นระเบิด 

การกวาดล้างด้วยคนพร้อมเคร่ืองตรวจค้น  มีขั้นตอนการปฏิบัติ ดังนี้ 
๑. การเตรียมกวาดล้าง 

- การมอบภารกิจเพื่อให้ทุกส่วนท่ีเกี่ยวข้องด าเนินการ 

- ตรวจสอบความพร้อมของเครื่องมืออุปกรณ์ทุกชนิดรวมท้ังเครื่องมือแพทย์และเวชภัณฑ์ 

- การลาดตระเวนโดยผู้รับผิดชอบการกวาดล้างเพื่อให้ได้ข้อมูลข่าวสารทุ่นระเบิด 

- การประสานตามแผนส่งก าลังบ ารุงและการส่งกลับสายแพทย์ 

๒. การมอบภารกิจตามแผนกวาดล้าง ดังนี้ 

- ใคร (Who) เจ้าหน้าท่ีทุกต าแหน่งจะต้องระบุหน้าท่ีและความรับผิดชอบอย่างชัดเจน 
- อะไร (What)  เป้าหมายการกวาดล้าง 
- เมื่อไร (When) เวลาเริ่มปฏิบัติการและแล้วเสร็จ รวมท้ังเวลาปฏิบัติงาน ของแต่ละวัน เวลา

การท าลายของแต่ละวัน และเวลาธุรการอื่น ๆ 
- เพราะเหตุใด (Why)  ตามวัตถุประสงค์ของหน่วย 
- ท่ีไหน (Where) ท่ีต้ังของพื้นท่ีกวาดล้าง/หรือขอบเขตและสถานท่ีท้ังหมดท่ีจะต้องใช้ 

ในการกวาดล้าง และใช้ทางธุรการอย่างไร 
- เจ้าหน้าท่ีทุกต าแหน่งจะต้องปฏิบัติอย่างไรทุกกรณีของ การกวาดล้าง รวมท้ังเมื่อมีเหตุ

ฉุกเฉิน เกิดภัยจากทุ่นระเบิดและ UXO หรืออุบัติเหตุอื่น ซึ่งปกติจะต้องปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติ 
๓. การปฏิบัติการกวาดล้าง  เมื่อการด าเนินการจัดต้ังพื้นท่ีควบคุมเรียบร้อยแล้ว การปฏิบัติการ

กวาดล้างจะเริ่มต้นตามล าดับดังต่อไปนี้  
- การก าหนดช่องทางเข้า ความกว้าง  ๒  เมตร  จากพื้นท่ีจอดยานพาหนะไปจนถึงช่องทาง

ปลอดภัย เพื่อควบคุมการเคล่ือนท่ีรอบพื้นท่ีกวาดล้าง  
- การจัดต้ังช่องทางปลอดภัย  หลังจากการส ารวจทางเทคนิคจะได้ช่องทางปลอดภัยกว้าง  

๑ เมตร รอบขอบพื้นท่ีอันตรายยืนยัน (CHA)  จะต้องขยายช่องทางรอบพื้นท่ีด้านในให้มีความกว้างเพิ่มขึ้น 
เป็น ๒ เมตร ช่องทางปลอดภัยนี้จะเป็นแนวท่ีจะเริ่มการกวาดล้าง เมื่อจัดต้ังเสร็จสมบูรณ์แล้ว จะต้องเคล่ือนย้าย
หรือปรับต าแหน่งเครื่องหมายให้ถูกต้อง  
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- การกวาดล้างพื้นท่ีอันตรายท่ีได้รับการยืนยัน (CHA) จะใช้วิธีการเดียวกันกับการกวาดล้าง 
ในช่องทางปลอดภัย โดยจะต้องกวาดล้างส่ิงกีดขวางท้ังหมดออก หากท าไม่ได้ให้ใช้วิธีอ้อมผ่าน เมื่อกวาดล้าง 
อ้อมผ่านเครื่องกีดขวางได้แล้ว จึงกวาดล้างกลับไปตามทิศทางเดิมต่อไป 

๔. การด าเนินการกวาดล้างของหมู่กวาดล้าง 
๔.๑ วิธีการตรวจลวดสะดุด 

- เจ้าหน้าท่ีตรวจค้น เข้าไปในช่องทางกวาดล้างพร้อมเครื่องมือและอุปกรณ์ท่ีจ าเป็น  
วางไม้เมตรลงด้านหลังหลักสมอบก ( ๒ อัน) 

- จากนั้นท าการตรวจด้วยสายตาว่ามีลวดสะดุดทุ่นระเบิดบกและสรรพาวุธท่ียังไม่ระเบิด
ในพื้นท่ีหรือไม่ 

- วางไม้ก าหนดขอบเขตความยาว ๑.๒ เมตรในต าแหน่งท่ีจะเริ่มปฏิบัติงาน 
- สอดไม้ตรวจลวดสะดุดโดยเริ่มจากด้านซ้ายของช่องทาง เป็นมุม  ๔๕  องศา 
- เริ่มจากระดับพื้นดิน ยกไม้ตรวจลวดสะดุดขึ้นมาอย่างช้า ๆ และสม่ าเสมอ จนอยู่ในท่ายืน 

ปฏิบัติขั้นตอนดังกล่าวซ้ าในการตรวจหาลวดสะดุดบริเวณกลางช่องทางและด้านขวาของช่องทาง 
- หากตรวจพบลวดสะดุด ต้องตะโกนด้วยเสียงดังว่า “พบลวดสะดุด” และแจ้งให้

หัวหน้าชุดทราบ 

ภาพแสดงการตรวจลวดสดุด 

๔.๒ การก าจัดวัชพืช หลังจากท าการตรวจลวดสะดุดเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะก าจัดวัชพืช  
เพื่อให้สามารถใช้เครื่องตรวจค้นตรวจสอบพื้นท่ีได้อย่างมีประสิทธิภาพ การก าจัดวัชพืชให้ด าเนินการดังนี้ 

- ตัดวัชพืชจากด้านบนสุดถึงด้านล่างสุด โดยให้สังเกตบริเวณรอบ ๆ ด้วย 
- ตัดวัชพืชความยาวไม่เกินครั้งละ ๒๐ เซนติเมตร ตัดจากบนลงล่าง โดยตัดให้ติดกับ

พื้นดินให้มากท่ีสุดเท่าท่ีจะท าได้ ถ้าไม่จ าเป็นไม่ควรตัดพืชพรรณท่ีมีเส้นผ่าศูนย์กลางเกินกว่า ๑๐  ซม.  
- ใช้มือคล าตรวจพื้นดินอย่างต่อเนื่อง  โดยให้ระมัดระวังการใช้แรงกดให้น้อยท่ีสุด 

ในการคล าตรวจหาเขาของชนวนแบบกดของทุ่นระเบิด และเศษช้ินส่วนโลหะ  พร้อมท้ังเก็บเศษวัชพืชออก 
- วางวัชพืชท่ีตัดแล้วบนถุงทราย เพื่อน าออกจากช่องทางในภายหลัง 
- เล่ือนไม้ก าหนดขอบเขตไปข้างหน้า เท่ากับระยะท่ีได้ท าการก าจัดวัชพืชเรียบร้อย

แล้วเท่านั้น (ประมาณ ๕๐-๘๐ ซม.) 
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- หากตรวจพบทุ่นระเบิดใหต้ะโกนว่า  “พบทุ่นระเบิด” และแจ้งให้หัวหน้าชุดทราบ  

ภาพแสดงการก าจัดวัชพืช 

๔.๓ การใช้เครื่องตรวจค้นโลหะ หลังจากก าจัดวัชพืชแล้วเจ้าหน้าตรวจค้นจะใช้เครื่องตรวจค้น
ตรวจพื้นท่ี ตามข้ันตอนการปฏิบัติดังนี้ 

- ตรวจสอบความเรียบร้อยโดยท่ัวไปของเครื่องตรวจค้น 
- บรรจุแบตเตอรี่ ปรับสวิทซ์โปรแกรม กดปุ่มเลือกโหมดการท างาน เครื่องตรวจค้น 

ให้เหมาะกับสภาพพื้นท่ีท่ีปฏิบัติงาน 
- กวาดเครื่องตรวจค้นในพื้น ท่ี ท่ีปลอดจากโลหะเพื่ อทดสอบให้แน่ ใจ จากนั้น 

วางแผ่นทดสอบลงบนพื้น  แล้วตรวจสอบเพื่อให้แน่ใจว่าเครื่องตรวจค้นท างานได้ถูกต้องเหมาะสม 
- เข้าไปในช่องทางกวาดล้าง โดยสวมใส่เครื่องป้องกันเพื่อความปลอดภัยพร้อมเครื่องมือ

ท่ีจ าเป็นต้องใช้เพื่อเริ่มการกวาดตรวจช่องทาง  ควรกวาดตรวจช่องทางอย่างต่อเนื่องในลักษณะเหล่ือมซ้อนกัน 
และสูงกว่าพื้นดิน ๒-๕ เซนติเมตร 

- หากไม่มีสัญญาณใด หรือตรวจไม่พบวัตถุต้องสงสัยใด ให้เล่ือนไม้ก าหนดขอบเขต 
ท่ีอยู่ด้านหลังไปทับกับด้านหน้า หากตรวจพบวัตถุต้องสงสัยว่าเป็นทุ่นระเบิด  ให้วางเครื่องตรวจในท่ีปลอดภัย 
แล้ววางเครื่องหมายบอกต าแหน่ง โดยวางห่างจากวัตถุต้องสงสัย ประมาณ ๑ ฝ่ามือ หรือ ๑๐ ซม. แจ้งให้
เจ้าหน้าท่ีใช้เครื่องมือตรวจค้นเข้าท าการพิสูจน์ทราบ 

 

ภาพแสดงการตรวจด้วยเคร่ืองตรวจค้นโลหะ 
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๔.๔ การใช้ของแหลมตรวจค้นและการเปิดหน้าดิน  
- วางเครื่องมือทุกอย่างท่ีจ าเป็นลงบนพื้นดินท่ีปลอดภัย 
- ควรปฏิบัติงานในท่านอนคว่ าในพื้นท่ีราบและมีความชันไม่มาก ท้ังนี้ขึ้นอยู่กับข้อจ ากัด

และอุปสรรคของพื้นท่ีก็ให้ใช้ในท่าท่ีเหมาะสม  เช่น พื้นท่ีลาดชัน บริเวณท่ีมีรังมด  เป็นต้น 
- เริ่มใช้ของแหลมตรวจค้น จากด้านหลังเครื่องหมายทุ่นระเบิด โดยแทงของแหลม 

จากริมข้างหนึ่งของเครื่องหมายบอกต าแหน่งไปยังอีกข้างหนึ่ง โดยหงายมืออีกข้างประคองของแหลมเพื่อให้ได้
ระดับ ท ามุมไม่เกิน ๓๐ องศา เว้นระยะห่างกันประมาณ ๒ นิ้ว.หรือ  ๕  ซม. ใช้เกรียงเปิดหน้าดินท่ีแทงแล้วออก 
และเอาเครื่องหมายบอกต าแหน่งออกไป เริ่มแทงของแหลมตรวจค้นต่อไป  จากข้างหนึ่งของหลุมไปยังอีกข้าง 
จากล่างขึ้นบน และจากซ้ายไปขวาหรือจากขวาไปซ้าย  

- หลังจากแทงของแหลมแถวแรกเสร็จแล้ว จะแทงของแหลมในแถวต่อไปห่างจาก
แถวแรก ๕ ซม.  จะต้องเอาดินออกหลังจากแทงของแหลมเสร็จในแต่ละแถว 

- จะต้องแทงของแหลมแถวต่อไปจนถึงระยะ ๓๐ ซม หรือพบวัตถุต้องสงสัย 

ภาพแสดงการใช้ของแหลมตรวจค้นและการเปิดหน้าดิน 

- หากใช้ของแหลมตรวจค้นตรวจสอบไม่พบส่ิงใดให้ใช้เครื่องตรวจค้น  กลับเข้ามา
ตรวจท่ีหลุมเดิมอีก หากตรวจพบวัตถุโลหะแต่ไม่ใช่ทุ่นระเบิด หรือ UXO จะน าช้ินส่วนโลหะไปวางในหลุม 
เก็บเศษโลหะ และใช้เครื่องตรวจค้นวัตถุโลหะตรวจพื้นท่ีอีกครั้งหนึ่ง 

- หากใช้ของแหลมตรวจพบทุ่นระเบิดหรือ UXO จะต้องแจ้งให้หัวหน้าชุดฯ ทราบ  
เสร็จแล้วท าเครื่องหมายหน้าทุ่นระเบิดและเครื่องหมายปิดช่องทาง หัวหน้าชุดฯ ตรวจพิสูจน์ทราบทุ่นระเบิด 
บันทกึต าแหน่ง และชนิด จะต้องหยุดปฏิบัติงานทุกอย่างในช่องทางนี้และท าเครื่องหมายปิดช่องทางไว้ 

-  ภาพแสดงการท าเคร่ืองหมายแสดงต าแหน่งทุ่นระเบิด 
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ข้อค านึงด้านความปลอดภัย 

• หากต้องก าจัดพืชพันธุ์ด้วยมีดขนาดใหญ่แล้ว การตัดจะต้องเหวี่ยงแรงตัดจากพื้นดินขึ้นด้านบนเสมอ 
จะไม่ฟันจากด้านบนลงล่าง ท้ังนี้เพื่อจะได้ไม่ฟันไปโดนทุ่นระเบิดหรือกับระเบิดท่ีซุกอยู่ใต้พงหญ้าโดยมิได้ต้ังใจ 

• ในการปฏิบัติในการกวาดล้างจะต้องสวมชุดป้องกันอันตราย 

• ให้รู้ต าแหน่งคนท่ีอยู่รอบตัว   ระวังอย่าเหวี่ยงเครื่องมือไปมา  อาจไปกระแทกเข้ากับวัตถุระเบิด 
หรือโดนคนรอบข้างได้ 

• ระมัดระวังอย่าให้เครื่องมือพลาดตกลงไปกระแทกพื้น  เพราะอาจท าให้วัตถุระเบิด และกับระเบิด 
เกิดการระเบิดขึ้นได้ 

• ในการปฏิบัติงานในสนามแต่ละชุดจะต้องมีระยะห่างกันอย่างน้อย ๒๕ เมตร 

• เมื่อก าจัดพืชพันธุ์ จะต้องตัดพืชต้นท่ีสูงท่ีสุดไล่ลงมายังพื้นดินเสมอ และต้องมีการควบคุมการขนย้าย
ออกทุกข้ันตอน 

• ไม่ควรตัดโค่นพืชขนาดใหญ่  เช่น กอไผ่ท่ีขึ้นหนาทึบ หรือต้นไม้ใหญ่ เพราะอาจโค่นลงไปโดนทุ่นระเบิด 
แล้วท าให้เกิดการระเบิดได้  แต่ควรกวาดล้างรอบโคนต้น 

• จัดให้พื้นท่ีท่ีจะใช้ในการเผาเศษซากพืชให้ห่างออกมาอย่างน้อย  ๕๐   เมตร   และต้องอยู่บริเวณ 
ใต้ลมของพื้นท่ีกวาดล้าง  
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การกวาดล้างด้วยเคร่ืองจักรกลกวาดล้างทุ่นระเบิด MMW240 
ส่วนหัวที่ท าหน้าท่ีในการกวาดล้างทุ่นระเบิด ซึ่งอยู่ด้านหน้าของเครื่องจักรกลกวาดล้างทุ่นระเบิด 

MMW240  มีแกนเพลาท่ีหมุนด้วยความเร็วสูง เพื่อให้โซ่ (flail) หรือหัวเจาะแบบส่ิว (Tiller) ท่ีติดอยู่กับแกนเพลา 
เหวี่ยงหมุนตีลงไปในดินด้วยความเร็วสูง ท าให้ ทุ่นระเบิดท่ีอยู่ใต้ดินในระดับความลึกท่ีก าหนดไว้ ถูกท าลาย 
ก่อนท่ีจะเกิดการระเบิด มีเพียงจ านวนเล็กน้อยท่ีอาจเกิดการระเบิดขึ้น หรือถูกเหวี่ยงดึงขึ้นมา การบันทึกจ านวนครั้ง
ท่ีระเบิด และการตรวจยืนยันด้วยคนพร้อมเครื่องตรวจค้น หลังการท างานของเครื่องจักรกกล จะช่วยเพิ่ม 
ความน่าเช่ือถือให้มากขึ้น 

ภาพแสดงลักษณะของ MMW240 

ลักษณะหัวกวาดล้างเป็น Tiller (หัวเจาะแบบสิ่ว) 
 

ลักษณะหัวกวาดล้างเป็น Flail (โซ่) 
 

ภาพขณะปฏิบัติงาน 
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ขัน้ตอนการด าเนินการการกวาดล้างทุ่นระเบิดด้วยเครื่องจักรกลกวาดล้างทุ่นระเบิด 
๑. หัวหน้าชุดปฏิบัติการ ฯ  

- ศึกษาข้อมูลท่ีได้จากการส ารวจในขั้นการส ารวจทางเทคนิค  
- ออกส ารวจภูมิประเทศ เส้นทางและบริเวณโดยรอบ  
- ศึกษาขีดความสามารถและข้อจ ากัดของเครื่องจักรกลท่ีมีใช้ 
- วิเคราะห์ข้อมูลข่าวสาร  
- ก าหนดขอบเขตพื้นท่ีท่ีจะท าการกวาดล้างด้วยเครื่องจักรกล 
- ตกลงใจ ท าแผนการกวาดล้างด้วยการใช้เครื่องจักรกล  

๒. การพิจารณาเลือกพื้นท่ีอันตรายท่ีได้รับการยืนยัน (CHA) มีข้อพิจารณาดังนี้ 
- พื้นท่ีท่ีเหมาะกับการการกวาดล้างด้วยเครื่องจักกล 
- เป็นพื้นท่ีราบมีความลาดชันไม่เกิน ๓๐ องศา 
- มีเส้นทางการเคล่ือนย้ายเข้า/ออกของเครื่องจักรกล  
- พื้นท่ีท่ีเป็นอุปสรรคต่อการใช้เครื่องจักรกล ดังนี้ 
- พื้นท่ีมีความลาดชันเกิน ๓๐ องศา 
- พื้นท่ีท่ีเป็นท่ีลุ่มช้ืนแฉะและมีน้ าขังตลอดปี 
- พื้นท่ีท่ีรกทึบมีต้นไม้ขนาดใหญ่ 
- พื้นท่ีท่ีเป็นลานหินขนาดใหญ่ 

๓. การตรวจเครื่องจักรกลก่อน ระหว่าง และหลังจากการปฏิบัติงาน 
- ตรวจเช็คเครื่องยนต์  น้ ามันเครื่อง    มันเช้ือเพลิง,น้ าในหม้อน้ า และน้ ามันไฮดรอลิก 
- ตรวจสอบความหลวมคลอนของอุปกรณ์ต่าง ๆ สายพานทุกเส้น สายไฮดรอลิก อัดจาระบี 
- ตรวจสอบระบบกล้อง และรีโมทคอนโทรล 
- ตรวจสอบระบบไฟฟ้า  พัดลมหม้อน้ า และหัวเฟล (โซ่) หรือทิลเลอร์ (ส่ิว) 
- ติดเครื่องยนต์ ดูสัญญาณปกติหรือไม่ ฟังเสียงเครื่องยนต์ว่ามีความผิดปกติหรือไม่ เดินรอบรถ

เพื่อตรวจสอบครั้งสุดท้ายแล้วดับเครื่อง  
- ตรวจสอบรถควบคุมการท างานของเครื่องจักรกล  
- ติดต้ังคอมพิวเตอร์เพื่อบนัทึกการท างานของรถเครื่องจักร    
- ระหว่างการปฏิบัติงานฟงัเสียงและสังเกตการณ์ท างานของรถเครื่องจักรกลเป็นปกติ

หรือไม ่
- ระหว่างพักประจ าช่ัวโมง ตรวจสอบหัวเฟล หรือหัวทิลเลอร์ และตรวจน็อตยึดเพลา 
- หลังเลิกงานในแต่ละวันจะต้องปรนนิบัติบ ารุงเครื่องจักรกลและรถควบคุมให้อยู่ในสภาพ

พร้อมใช้ส าหรับการปฏิบัติงานในวันต่อไป 
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๔. จนท.ประจ าเครื่องจักรกล 
- ใช้ความเร็วในการกวาดล้างตามขีดความสามารถของเครื่องจักรกล ต้ังค่าความลึก ๒๐ ซม. 
- ระยะห่างระหว่าง รถกวาดล้างฯ กับรถควบคุมควรท้ิงระยะห่างไม่น้อยกว่า ๓๐๐ เมตร  

เพื่อป้องกันอันตรายจากสะเก็ดระเบิดและเศษหิน (รีโมทคอนโทรลควบคุมได้ ๑,๐๐๐ เมตร)  
- พักการท างานตามขีดความสามารถของเครื่องจักรกล 
- เมื่อมีการระเบิดของทุ่นระเบิดจากการท างานให้หยุดตรวจสอบการช ารุดเสียหาย และ  

ท าการซ่อมบ ารุงในโอกาสแรก 
- บันทึกข้อมูลพื้นท่ีกวาดล้างท่ีท าได้ ต าแหน่งระเบิดท่ีเกิดการระเบิดและระเบิดท่ีตรวจพบ 
- ตรวจค้นพื้นท่ีด้วยเครื่องตรวจค้นโลหะอีกครั้งเพื่อเก็บกู้ ทุ่นระเบิดท่ีไม่ได้ถูกท าลาย 

และเศษโลหะท่ีตกค้างในภายหลัง 

 การกวาดล้างทุ่นระเบิดด้วยการใช้สุนัขตรวจค้นทุ่นระเบิด 

- การจัดก าลัง จัดก าลังได้ ๔ ชุด (๑ ชุด สุนัข ๑ ตัว ผู้บังคับสุนัข ๑ นาย) แบ่งมอบสุนัจตรวจค้นฯ  
๒ ชุด ต่อ ๑ ชุดตรวจค้นทุ่นระเบิด การปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างชุดตรวจค้นทุ่นระเบิด จะท าการตรวจ 
เป็นช่อง ความกว้าง ๑ ม.  

- ชุดสุนัขท่ี ๑จะท าการตรวจถ้าสุนัขหยุด ณ ต าแหน่งท่ีดมกล่ินตรวจพบ ผู้บังคับสุนัขจะให้สัญญาณ 
จะถอนตัวออกไปอยู่ในพื้นท่ีปลอดภัย  

- ให้ชุดสุนัขท่ี ๒ เข้าตรวจซ้ ายืนยันแล้วถอนตัวออกไปอยู่ในพื้นท่ีปลอดภัย 
- ผู้บังคับสุนัขชุดท่ี ๒  ให้สัญญาณชุดตรวจค้นทุ่นระเบิด ใช้เครื่องตรวจค้นตรวจ  
- ชุดตรวจค้นทุ่นระเบิด ใช้เครื่องมือตรวจค้นพิสูจน์ทราบวัตถุระเบิด วางเครื่องหมายรายงานให้  

หน.ชุดปฏิบติัการฯ ทราบแล้วให้ถอนตัวออก 
- หน.ชุดปฏิบัติการฯ ตกลงใจในการเก็บกู้ หรือท าลายหากจะท าลายให้พิจารณาถึงขีดจ ากัดของสุนัข

ตรวจค้นทุ่นระเบิดจะไม่สามารถใช้จมูกท างานได้นาน ๔๘ ช่ัวโมง 
- การตรวจสุขภาพและขีดความสามารถก่อนปฏิบัติงาน  ก่อนเริ่มใช้สุนัขตรวจค้น ต้องท าการประเมิน

ด้วยการทดสอบ ตรวจสุขภาพและความเป็นอยู่ก่อนเสมอ ถ้าเห็นว่าไม่อยู่ในสภาวะท่ีจะปฏิบัติงานได้ จะต้อง  
ไม่ใช้งาน จนกว่าสุนัขจะกลับมาสมบูรณ์ เพราะขีดความสามารถของสุนัขจะแปรเปล่ียนไปตามปัจจัยต่าง  ๆ 
เป็นรายวัน  

- การทดสอบสุนัขในแต่ละวันก่อนออกปฏิบัติงานเป็น “การอุ่นเครื่อง” ให้สุนัขได้รับรู้ก่อนออก
ปฏิบัติงาน 

- จัดท าช่องทาง หรือพื้น ท่ี ส่ีเหล่ียม ควรมีความกว้างอย่างน้อย ๑ x ๒ เมตร ต่อสุนัข ๑ ตัว 
เครื่องหมายจะมีไว้หรือไม่มีก็ได้ ควรจัดท าพื้นท่ีทดสอบนี้ ก่อนล่วงหน้าหลายๆ วัน 

- ฝังทุ่นระเบิด  ช้ินส่วนทุ่นระเบิด  หรือวัสดุปนเปื้อนไว้ในดิน หรือทุ่นระเบิดท่ีมีมาก ๆ ในพื้นท่ีกวาดล้าง 
- ควรเปล่ียนแปลงทิศทางการตรวจในแต่ละวันตามทิศทางลม 
- ในการทดสอบสุนัข ผู้บังคับสุนัขจะต้องประเมินส่ิงต่าง ๆ ดังนี้ 
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• การเช่ือฟังค าส่ัง 

• ความกระตือรือร้น 

• สมาธิและความสามารถในการตรวจค้น  

• หลังการทดสอบและมีความแน่ใจแล้ว ผู้บังคับสุนัขจะต้องรายงานให้ หัวหน้าชุดฯ ทราบว่า 
พร้อมปฏิบัติงาน 

- การรายงาน ผู้บังคับสุนัข และ/หรือ หัวหน้าชุดฯ จะต้องติดตามพฤติกรรมของสุนัขทุกวัน และลงบันทึก
การประเมินผลเพราะเป็นประโยชน์ต่อผู้บังคับสุนัข,หัวหน้าชุดและสัตวแพทย์ ได้แก่ 

• บันทึกการประเมินผลในช่วงเช้าก่อนเริ่มปฏิบัติงานทุกวัน 

• บันทึกการประเมินผลหลังการปฏิบัติงานทุกวัน 

• ผู้บังคับสุนัข หรือ หัวหน้าชุดฯ เป็นผู้บันทึกรายงาน ถ้าหัวหน้าชุดฯ เป็นผู้บันทึกจะต้องปรึกษา 
ผู้บังคับสุนัขก่อน และต้องให้ผู้บังคับสุนัข ลงลายมือช่ือไว้ด้วย 

• เอกสารบันทึกต้องเก็บไว้อย่างน้อย ๑๒ เดือน 
- ทิศทางลม ลมมีบทบาทมากในการใช้สุนัขตรวจค้น ถ้าลมแรงจะมีผลต่อการดมกล่ินของสุนัขมาก 

• สุนัขตรวจตามกระแสลม มักจะได้กล่ิน หลังจากสุนัขเดินผ่าน ไปแล้ว จึงเส่ียงต่อการท่ีสุนัขนั่งบน 
(หรือต าแหน่งไม่แน่นอน) 

• ถ้าสุนัขตรวจทวนกระแสลม มักจะระบุต าแหน่ง ท่ีด้านหน้าสุนัข (ต าแหน่งจริง) 

• ถ้าสุนัขตรวจขวางกระแสลม มักจะระบุต าแหน่งของ ท่ีด้านข้างของต าแหน่งจริง 

• ควรใช้สุนัขตรวจค้น ในลักษณะขวางกระแสลมดีท่ีสุด แต่ก็สามารถใช้มลทวนลมได้ด้วย 
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 ช่องทางค้นหาช่องแรก ทิศทางลม 

 
 
 
ทิศทางท่ียังไม่ได้กวาดล้าง 
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  ๑ เมตร  
     
     
  ช่องทางค้นหาช่องสุดท้าย ช่องทางค้นหาช่องสุดท้าย 

    ช่องทางปลอดภัยกว้าง ๒ เมตร 
ภาพการใช้สุนัขตรวจค้นทุ่นระเบิดในลักษณะขวางลม 
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   ทิศทางการค้นหา                           ช่องทางปลอดภัยกว้าง ๒ เมตร            ทิศทางการค้นหา 

ภาพการใช้สุนัขตรวจค้นทุ่นระเบิดมีลักษณะขวางลม 

- ผลกระทบจากสภาวะต่าง ๆ ท่ีไม่ใช้สุนัขตรวจค้น ดังนี้ 

• ไม่ใช้ในขณะฝนตก หรือหลังฝนหยุดตกใหม่ๆ 

• ไม่ใช้ในพื้นท่ีท่ีมีหิมะ (ท าให้สุนัขระบุกล่ินไม่แม่นย า) 

• ไม่ใช้ในวัชพืชท่ีเป็นอุปสรรคต่อการท างานของสุนัขหรือผู้บังคับสุนัข 

• ไม่ใช้ในพื้นท่ีท่ีมีควันเกิดจากการเผาไหม้ ต้นไม้ หญ้า หรือกล่ินเผาไหม้ท่ีเกิดจากสารเคมี  น้ ามัน  
สารเคมี ควรใช้สุนัขตรวจค้น หลังจากการเผาไหม้ อย่างน้อย ๔ วัน  

• ไม่ใช้ในพื้นท่ีท่ีมีการตัดวัชพืชหนาทึบในทันทีควรใช้ หลังจากตัดวัชพืช ๒ วัน  

• ไม่ใช้ในพื้นท่ีท่ีดินถูกรบกวนจากเครื่องจักร ต้องท้ิงพื้นท่ีนั้นอย่างน้อย ๒ วัน 

สุนัขตรวจค้นทุ่นระเบิดก าลังแสดงการตรวจค้นทุ่นระเบิด 
 
 
 

  

ข้อควรจ า  -  ควรให้สุนัขปฏิบัติงานแต่ละครั้งไม่เกิน ๓๐ นาที 
 -  ในวันท่ีมีอากาศร้อน ให้สุนัขด่ืมน้ าเสมอและพักบ่อย ๆ 

 -  ให้สุนัขพักในท่ีร่มในช่วงอากาศร้อน 

    

ระยะปลอดภัย 25 เมตร 



29 

มาตรฐานการยอมรับว่าพื้นที่สามารถปรับลดหรือยกเลิกได้ 
๑. นปท. ต้องด าเนินการตามวิธีการปรับลดพื้นท่ีและการยกเลิกพื้น ตามท่ี ศทช. ก าหนด/เห็นชอบ 
๒. กระบวนการปรับลดพื้นท่ีได้ด าเนินการโดยใช้ความพยายามท่ีมีเหตุผลท้ังปวงตามก าหนด 
๓. ได้จัดท าเอกสารไว้อย่างเต็มรูปแบบซึ่งจะแสดงการตัดสินใจท่ีเกิดขึ้นในแต่ละขั้นตอน ดังนี้ 

๓.๑ การรายงานและการประเมินการส ารวจ รวมท้ังแบบฟอร์ม/แผนท่ีการประเมินท่ีใช้หลักฐาน 
เป็นเกณฑ์ 

๓.๒ รายงานฉบับสมบูรณ์ของการส ารวจทางเทคนิคและการกวาดล้างทุ่นระเบิดเอกสารการประกัน
คุณภาพและการควบคุมคุณภาพและเอกสารการส่งมอบพื้นท่ี 

๔. การตัดสินใจเพื่อปรับลดพื้นท่ีไม่ว่าจะเป็นขั้นตอนใดท่ีมีการตัดสินใจ ขึ้นอยู่กับกระบวนการบริหาร
จัดการคุณภาพท่ีจัดท าเป็นเอกสาร  

๕. ผู้รับประโยชน์มีความพึงพอใจกับการตัดสินใจปรับลดพื้นท่ี  หากไม่เป็นเช่นนี้ การปรับลดพื้นท่ี 
จะถูกประเมินใหม่ 

เอกสารประกอบการปรับลดพื้นที่  รายงานการปรับลดพื้นท่ีอันตรายท่ียืนยัน (CHA) โดยท่ัวไป 
จะประกอบด้วย 

๑. รายงานพื้นท่ีอันตรายต้องสงสัย (SHA) 
๒. รายงานการส ารวจท่ีไม่ใช่ทางเทคนิคในการส ารวจตามหลักฐาน (EBS) 
๓. รายงานพื้นท่ีอันตรายท่ีได้รับการยืนยนั (CHA) 
๔. รายงานการส ารวจทางเทคนิค 
๕. รายงานการเสร็จส้ินภารกิจ  
๖. รายงานการปลดปล่อยพื้นท่ีอันตรายเป็นพื้นท่ีปลอดภัย 
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การท าลายทุ่นระเบิดและสรรพาวุธระเบิดท่ียังไม่ระเบิด (UXO) 
 ในพื้นท่ีของจังหวัดจันทบุรีและจังหวัดตราด ยังมีทุ่นระเบิดและสรรพาวุธระเบิดท่ียังไม่ระเบิด (UXO)  
ท่ีตกค้างจากการสู้รบของกัมพูชา ซึ่ง นปท.ทร./นปท.๒ ได้ด าเนินการส ารวจเพื่อลดพื้นท่ีอันตรายจากทุ่นระเบิด
และสรรพาวุธระเบิดท่ียังไม่ระเบิด (UXO)  โดยเฉพาะสรรพาวุธระเบิดท่ีตรวจพบจะมีอันตรายมาก ต้องระมัดระวัง
ในการเคล่ือนย้าย เพื่อน าไปท าลาย ณ พื้นท่ีปลอดภัย บางครั้งก็อันตรายเกินไปท่ีจะท าการเคล่ือนย้ายต้องท าลาย 
ณ ท่ีตรวจพบ แต่ถ้าทุ่นระเบิดหรือสรรพาวุธระเบิดท่ีตรวจพบอยู่ใกล้แหล่งชุมชน พื้นท่ีท าลายมีระยะอันตราย
จากสะเก็ดระเบิดไม่เพียงพอ ต้องมีการอพยพหรือกั้นเขตไม่ให้ประชาชนเข้าพื้นท่ีในการท าลายในพื้นท่ีจ ากัด 
ซึ่งมีข้ันตอนการท าลาย และจะต้องใช้เทคนิคพิเศษในการท าลาย ดังนี้ 

 การเลือกพื้นที่ท าลายทุ่นระเบิดและ UXO  
 เพื่อให้ท าลายทุ่นระเบิดและ UXO ท่ีเก็บกู้ได้มีความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ ป้องกันผลกระทบ 
กับประชาชนและส่ิงแวดล้อม ควรเลือกพื้นท่ีดังนี้ 

- ห่างจากท่ีพักอาศัย อาคารส านักงานหรือโรงงาน คลังน้ ามัน คลังกระสุนวัตถุระเบิด เส้นทางสาธารณะ  
เส้นทางรถไฟ  เส้นทางการบินไม่น้อยกว่า ๒,๔๐๐ ฟุต (๗๓๒ เมตร) และสนามท าลายต้ังอยู่ในทิศใต้ลม 

- พื้นท่ีเหมาะสมควรมีภูมิประเทศภูเขา หรือป่าไม้เป็นแนวก าบังสะเก็ดและลดคล่ืนแรงระเบิด 
- มีเส้นทางรถยนต์เข้าถึงสนามท าลายและเส้นทางไม่ขรุขระเป็นหลุมเป็นบ่อมาก  ซึ่งจะเป็นอันตราย

ในการขนย้ายทุ่นระเบิด  
- เลือกพื้นท่ีส าหรับขุดหลุมท าลาย ให้เลือกพื้นท่ีท่ีไม่มีเศษหิน ห่างจากเศษหญ้าแห้ง เศษไม้แห้ง  

(ตามหลักการท าลาย) ป้องกันไฟไหม้ ท้ังนี้ให้พิจารณาถึงทิศทางของสะเก็ดระเบิดท่ีต้องการให้ไปในทิศทางใด  
ถ้าไม่สามารถเลือกพื้นท่ีนอกจากนี้ได้ ให้เพิ่มดินระเบิดท าลายมากกว่าปกติ  

 การปฏิบัติในพื้นที่ท าลาย 
- เพื่อปอ้งกันไฟไหม้ป่า ต้องไม่มีวัสดุติดไฟในรัศมี ๒๐๐ ฟุต (๖๑ เมตร) จากหลุมระเบิด 
- เพื่อป้องกันอันตราย  เจ้าหน้าท่ีท าลายต้องมีท่ีก าบังห่างจากหลุมระเบิดไม่น้อยกว่า ๓๐๐ ฟุต  

(๙๒ เมตร)  
- ทุ่นระเบิด  UXO ท่ีรอท าลายต้องห่างจากหลุมระเบิดไม่น้อยกว่า ๓๐๐ ฟุต และห่างจากท่ีก าบัง 

ไม่น้อยกว่า ๑๐๐ ฟุต 
- เพื่อป้องกันผลกระทบต่อประชาชนให้ท าลายครั้งละจ านวนน้อย ๆ ก่อนแล้วค่อยเพิ่มจ านวนจนถึง

ผลกระทบสูงสุดท่ียอมรับได้ 
- การท าลายต้องมีเจ้าหน้าท่ีอยู่ในพื้นท่ีอันตรายน้อยท่ีสุดแต่ไม่น้อยกว่า ๒ คน 
- การเตรียมดินระเบิดท าลายต้องใช้อุปกรณ์ท่ีเป็นมาตรฐานทางทหารเท่านั้น 
- การตัดชนวนฝักแคเวลาต้องยาวไม่น้อยกว่า ๓ ฟุต และต้องมีระยะเวลาเพียงพอส าหรับเจ้าหน้าท่ี 

เข้าท่ีก าบัง 
- ควรจัดให้มีรถพยาบาล  ถังดับเพลิง เตรียมพร้อมในการท าลายทุกครั้ง 
- เตรียมแผนเผชิญเหตุกรณีเกี่ยวกับการช่วยเหลือผู้บาดเจ็บหรือลดอันตรายจากอุบัติเหตุ 
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 วิธีการท าลาย 
- ให้ท าลายโดยวิธีระเบิด ห้ามเผา  ฝังดิน  หรือท้ิงแม่น้ า  ล าคลอง หรือทะเล 
- ห้ามท าลายในขณะฝนตกฟ้าคะนอง 
- เพื่อลดแรงระเบิด ระยะสะเก็ดและป้องกันทุ่นระเบิดหรือ UXO บางส่วนท่ีอาจจะกระเด็นออก

เนื่องจากแรงระเบิด ให้ท าลายในหลุมลึกอย่างน้อย ๔ ฟุต และใช้ดินกลบหนาไม่น้อยกว่า ๒ ฟุต 
- ให้ใช้ชนวนฝักแคระเบิดต่อจากแท่งดินระเบิดน ายาวพ้นดินท่ีกลบปากหลุมระเบิดประมาณ ๓ ฟุต 
- เพื่อให้การจุดระเบิดมีความแน่นอนควรใช้การจุดระเบิดระบบคู่  ในกรณีจุดระเบิดแล้วด้าน  

ให้รออย่างน้อย ๓๐ นาที 

 ขั้นตอนการท าลาย 
๑. ขุดหลุมกว้างประมาณ ๔ x ๔ ฟุต ลึกอย่างน้อย ๔ ฟุต 
๒. จัดเรียงทุ่นระเบิดท่ีก้นหลุมให้แนบชิดกัน  ในกรณีท าลายทุ่นระเบิดสังหารบุคคลร่วมกับทุ่นระเบิด

ดักรถถังให้จัดวางทุ่นระเบิดสังหารบุคคลไว้ล่าง 
๓. เตรียมดินระเบิดท าลาย(ควรใช้ระบบคู่ชนวน) 
๔. ตัดปลายชนวนฝักแคเวลาท้ิง ๖ นิ้ว  แล้วตัดชนวนฝักแคเวลายาวไม่น้อยกว่า ๓ ฟุต เพื่อทดสอบ

อัตราการลุกไหม้ หาค่าเฉล่ียโดยค านวณอัตราการลุกไหม้เป็นฟุต/วินาที 
๕.  ตัดชนวนฝักแคเวลาตามความยาวท่ีค านวณได้จากอัตราการลุกไหม้ท่ีได้ทดสอบ โดยให้มีเวลา 

ในการลุกไหม้ไม่น้อยกว่า ๕ นาที เพื่อใหม้ีเวลาเพียงพอท่ีเจ้าหน้าท่ีสามารถเข้าท่ีก าบังได้ปลอดภัยทุกคน  
๖. ประกอบเช้ือประทุชนวนเข้ากับชนวนฝักแคเวลา 
๗. ตัดชนวนฝักแคระเบิดให้มีความยาวเพียงพอพ้นจากปากหลุมระเบิด อย่างน้อย  ๓  ฟุต 
๘. พันชนวนฝักแคระเบิดกับแท่งดินระเบิดด้วยเงื่อนฝักดาบ 
๙. น าแท่งดินระเบิดน าไปวางด้านบนทุ่นระเบิดหรือ UXO ในหลุมระเบิด 
๑๐. กลบดินทับทุ่นระเบิด/UXO ในหลุมหนาอย่างน้อย ๒ ฟุต  โดยให้ปลายชนวนฝักแคระเบิด 

โผล่ขึ้นมาอย่างน้อย  ๓  ฟุต  
๑๑. น าเช้ือปะทุประกอบเข้ากับชนวนฝักแคระเบิดห่างจากปลายประมาณ  ๖  นิ้ว  ในกรณีจุดระเบิด

ด้วยระบบชนวนคู่ให้เช้ือปะทุดอกท่ี ๒ ห่างจากเช้ือปะทุดอกแรกไม่น้อยกว่า ๖ นิ้ว 
๑๒. ประกอบเครื่องจุดเข้ากับปลายของชนวนฝักแคเวลา 
๑๓. โดยตะโกนแจ้งเตือนให้ผู้ท่ีไม่เกี่ยวข้องเข้าท่ีก าบัง  “ จุดระเบิดเข้าท่ีก าบัง” (๓ ครั้ง หน้า – ขวา – ซ้าย)  
๑๔. เมื่อแน่ใจว่าทุกคนอยู่ในท่ีปลอดภัยให้ท าการจุดระเบิด โดยให้จุดเช้ือปะทุดอกท่ีติดต้ังท่ีปลายชนวน

ฝักแคระเบิดเป็นล าดับแรก  แล้วจึงจุดดอกท่ีอยู่ถัดไปโดยให้ห่างกันไม่น้อยกว่า  ๑๐ วินาที   
๑๕. เข้าท่ีก าบังพร้อมจับเวลาการจุดระเบิดและตะโกนแจ้งระยะเวลาทุก ๆ ๑๐ วินาที  จนกระท้ังถึง

เวลา ๑๐ วินาทีสุดท้ายให้นับถอยหลัง ๑๐ – ๙ – ๘ – ๗ -๖ -๕ -๔ -๓ -๒ -๑  หากยังไม่ระเบิดให้นับต่อไป  
ในกรณีการจุดระเบิดด้านให้รออย่างน้อย ๓๐ นาทีและให้ผู้ท่ีจุดระเบิดเข้าไปตรวจสอบ 
ค าเตือน  ๑. ในกรณีจุดระเบิดด้านให้จัดเช้ือปะทุชุดใหม่เข้าประกอบกับฝักแคระเบิดใหม่อีกครั้ง 
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  ๒. เช้ือปะทุ หรือ PRIMER ห้ามน าวางเรียงท าลายร่วมกับทุ่นระเบิด/UXO โดยเด็ดขาดเพราะอาจเกิด
ระเบิดได้ในขณะฝักกลบ เว้นแต่ได้บรรจุในหีบห่อหรือกล่องป้องกันไม่ให้ชนวนถูกกดทับเรียบร้อยแล้ว 
 
 เทคนิคพิเศษและข้อแนะน าในการปฏบิัติการท าลายทุ่นระเบิดและ UXO ในพื้นที่จ ากัด  

- การท าลาย UXO ท่ีมีเปลือกบางให้เพิ่มดินระเบิด ครึ่งหนึ่งของการประมาณการณ์ 
- การท าลาย UXO ท่ีมีเปลือกหนาให้เพิ่มดินระเบิดอีก ๑ เท่าของการประมาณการณ์ 
- ขุดหลุมท าลายให้ลึก เพื่อบังคับสะเก็ดระเบิดไม่ให้กระเด็นไปไกล 
- ขุดหลุมเอียงเพื่อบังคับทิศทางของสะเก็ดให้ไปในทิศทางท่ีปลอดภัย 
- ถ้ามี UXO ท่ีท าลายในปริมาณมากให้แบ่ง UXO ประเภทเดียวกันท าลายพร้อมกัน 
- จัดเตรียมอุปกรณ์เครื่องมือส าหรับพิสูจน์ทราบ และท าลายอมภัณฑ์ (พิจารณาถึงพื้นท่ีด าเนินการ

เป็นหลัก) 
 ข้อแนะน าในการปฏิบัติงานในพื้นที่ 

- ถ้ามีการออกนอกเส้นทางให้ใช้เครื่องค้นหาตรวจก่อนทุกครั้ง 
- พื้นท่ีขุดหลุมท าลายและเส้นทางล าเลียงต้องตรวจก่อนทุกครั้ง 
- การหยิบยกขนย้ายต้องท าด้วยความระมัดระวังเสมอ 
- ยานพาหนะท่ีใช้ในการท าลายต้องมีสมรรถภาพสูงในการเข้าพื้นท่ีปฏิบัติงาน 
- เจ้าหน้าท่ีพลขับต้องมีความสามารถพิเศษในการขับรถยนต์ขับเคล่ือน ๔ ล้อ 
- ก่อนออกปฏิบัติงานต้องมีแพทย์ประจ าสนามพร้อมอุปกรณ์ช่วยเหลือ 
- ระบบการส่ือสารต้องติดต่อได้ทุกระดับ 
- ร่างกายและจิตใจของก าลังพลต้องสมบูรณ์และแข็งแรง 
- พื้นท่ีท าลายถ้าไม่สามารถขุดหลุมได้ให้ใช้การวางกระสอบทราบทดแทนได้ การวางกระสอบทราย 

วางได้ท้ังพื้นด้านล่าง ด้านข้าง และด้านบน ส าหรับด้านบนท่ีต้องการลดระยะสะเก็ดระเบิดนั้น ให้พิจารณา  
ถึงอมภัณฑ์ท่ีจะท าลายต้องถอดชนวนชนิดแบบกดทับออกแล้ว ถ้าไม่สามารถถอดชนวนชนิดแบบกดทับออกได้ 
ให้วางแนวขวาง โดยหันสันข้างขึ้น และให้กระท าด้วยความระมัดระวังถึงน้ าหนักกดทับให้มาก 

- หลังจากขุดหลุมท าลายเสร็จให้จัดเรียงอมภัณฑ์ท่ีจะท าลาย ตามหลักการท าลาย พิจารณาถึงระยะ
สะเก็ดระเบิดว่าต้องการให้ไปในทิศทางใด ให้วางดินระเบิดท าลายด้านท่ีไม่ต้องการให้สะเก็ดระเบิดไปมากกว่า
ทิศทางอื่น หรือใช้กระสอบทรายวางเพิ่มในด้านหรือทิศทางท่ีไม่ต้องการได้เลย ถ้ามีดินระเบิดท าลายมากพอ  
ส่ิงนี้อาจไม่ต้องน ามาค านึง  

- ถ้าอมภัณฑ์ท่ีจะท าลายมีท้ังประกอบชนวน (FUZE) และไม่ประกอบชนวน สภาพภายนอกของ 
ทุ่นระเบิดหรือสรรพาวุธระเบิดมีสนิมขึ้นมาก/น้อย วิธีการจัดเรียง ให้วางอมภัณฑ์ท่ีไม่ประกอบชนวนไว้ 
ด้านล่างสุด ยิ่งถ้าพิจารณาดูท่ีสภาพภายนอก (CASE) แล้วมีสนิมขึ้นมากหรือเก่ามากให้พิจารณาถึงดินระเบิด
หลักท่ีจะเส่ือมด้วย ให้วางไว้ด้านล่างสุดก่อน พวกประกอบชนวนไม่ว่าจะเก่าหรือใหม่ให้วางต่อจากดินระเบิด
ท าลาย ค านึงถึงคล่ืนอ านาจการระเบิดท่ีต่อเนื่องด้วย (Shock wave)  
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- การจัดเรียงอมภัณฑ์ท่ีจะท าลายในหลุมตามหลักการท าลาย ควรวางไม่เกิน ๓ ช้ัน (แบบเรียงแถว
จากล่างขึ้นบน) ให้ดินระเบิดหลัก (Main Charge) แนบชิดติดกันมากท่ีสุด ท้ังนี้ให้พิจารณาถึงประเภทอมภัณฑ์
ท่ีท าลายว่าเป็นชนิดเปลือกหนา หรือเปลือกบาง และดินระเบิดท าลายท่ีมีด้วย องค์ประกอบเหล่านี้ต้องสัมพันธ์กัน 
ถ้ามีอมภัณฑ์ชนิดเปลือกหนามาก สามารถท าการขุดหลุมท าลายหลายๆ หลุม และใกล้ ๆ กันได้ ให้ใช้วิธีการ
ท าลายแบบฝักแคระเบิดเป็นตัวพ่วง จุดระเบิดท าลายทีเดียวได้เลย 

 ยุทโธปกรณ์และเคร่ืองมือท าลาย  

- แนะน าให้ใช้การจุดระเบิดท าลายแบบไม่ใช้ไฟฟ้า เพราะอุปกรณ์ไม่มาก พกพาสะดวก แต่ให้พิจารณา 
ถึงพื้นท่ีท าลาย และเน้นความปลอดภัยเป็นหลัก 

- เช้ือปะทุแบบไม่ใช้ไฟฟ้า M๗ (ค านวณว่าจะจุดท าลายกี่หลุม จัดเตรียมเผ่ือจุดระเบิดด้านด้วย) 
- กล่องพลาสติกเก็บเช้ือปะทุ แบบพกพา 
- ตัวจุด จะเป็น M๖๐ หรือ ไฟแช็ค (ควรจะน าไปท้ังสองอย่าง) 
- ชนวนฝักแคเวลา ค านวณว่าจะจุดท าลายกี่หลุม จัดเตรียมเผ่ือจุดระเบิดด้านด้วย 
- ชนวนฝักแคระเบิด ค านวณว่าจะจุดท าลายกี่หลุม จัดเตรียมเผ่ือจุดระเบิดด้านด้วย 
- ดินระเบิดท าลาย (TNT) ค านวณว่าจะจุดท าลายกี่หลุม จัดเตรียมเผ่ือจุดระเบิดด้านด้วย 
- คีมบีบเช้ือปะทุ  
- เทปพันสายไฟ และเทปพันดินระเบิด (ควรจะน าไปท้ังสองอย่าง)  
- ตลับเมตร 
- กระสอบทรายเปล่า (เมื่อไม่สามารถขุดหลุมท าลายได้ แต่มีความจ าเป็นต้องท าลาย ณ ท่ีตรวจพบ) 
- อุปกรณ์ส าหรับขุดหลุมท าลาย เช่น พล่ัวสนาม จอบ อีเต้อ (พิจารณาถึงผู้ช่วยขน) 
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