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การเรงดําเนินการหามระเบิดพวงชวยใหหลายชีวิตปลอดภัย 
กรุงเทพฯ, 1 พฤศจิกายน 2553 –  ตามรายงานของ Cluster Munition Monitor ป 2553 ท่ีเปดแถลงขาวเชาน้ีวา การทําลาย
ระเบิดพวงนับลานในคลังใหเสร็จส้ินกอนถึงกําหนดเสนตายเปนเวลาหลายป ตามขอบัญญัติในอนุสัญญาหามระเบิดพวง 
แสดงถึงความมีประสิทธิภาพของอนุสัญญาในการปกปองชีวิตของพลเมืองจํานวนมากใหปลอดภัย โดยอนุสัญญาฉบับน้ีมีผล
บังคับใชตั้งแตวันท่ี 1 สิงหาคม 2553  
 
รัฐท่ีเปนภาคี 7 รัฐไดทําลายระเบิดพวงในคลังของตนหมดแลว มีระเบิดพวงถูกทําลายไป 176,000 ลูก หรอืคิดเปนลูกระเบิด
ขนาดเล็ก 13.8 ลานลูก  ปจจุบันมีอีก 11 ประเทศเปนอยางนอยท่ีกําลังทําลายระเบิดพวงในคลัง 
 
“เสียงเรียกรองใหหยุดระเบิดพวงกําลังดังกึกกองอยางชัดเจน”  สตฟี กูส แหงองคกรจับตาสิทธิมนุษยชนหรือ Human 

Rights Watch  และหัวหนาทีมบรรณาธิการรายงาน Cluster Munition Monitor กลาว  เขาเอยถึงประเทศท่ีใหสัตยาบัน
รับรองอนุสัญญาหามระเบิดพวงซ่ึงมีจํานวนท่ีนาประทับใจ การท่ีอนุสัญญามีผลบังคับใชอยางรวดเร็ว  และการเรงดําเนินการ
ตามขอบัญญัตใินอนุสัญญาในดานการปองกันชีวิต  สตีฟกลาวอีกวา “นายินดีท่ีเห็นหลายๆ ประเทศแสดงความรับผิดชอบท่ี
จะกําจัดระเบิดพวง และยุติผลกระทบอันเลวรายท่ีมันมีตอประชาชนต้ังแตบัดน้ีและตลอดไป” 
   
อนุสัญญาหามระเบิดพวงกําหนดใหรัฐท่ีเปนภาคีตองหยุดการใช การผลิต และการโอนระเบิดพวงทันที และตองทําลาย
ระเบิดพวงในคลังใหหมดภายใน 8 ปนับแตวันท่ีเขารวมเปนภาคี นอกจากน้ีตองทําการเก็บกูกวาดลางระเบิดพวงท่ีตกคางบน
ดินใหหมดภายใน 10 ป ตลอดจนดําเนินการชวยเหลือผูประสบภัย  อนุสัญญาฉบับน้ีเริ่มมีการเจรจาเม่ือเดือนพฤษภาคม 2551 
เปดใหลงนามในเดือนธันวาคม 2551 และมีผลบังคับใชเปนกฎหมายระหวางประเทศเมื่อวันท่ี 1 สิงหาคม 2553 

 
ในจํานวน 108 ประเทศท่ีรวมลงนามแลว 38 ประเทศเคยมีการใช ผลิต โอน หรือเก็บสะสมในคลัง ปจจุบันมี 42 ประเทศใน
จํานวนน้ีท่ีใหสัตยาบัน โดย 10 ประเทศไดบัญญัติเปนกฎหมายทองถ่ินเพ่ือปฏิบัติตามอนุสัญญาแลว 
 
ในชวงหกทศวรรษท่ีผานมามีการใชระเบดิพวงในประเทศและดินแดนท่ีไมไดรับการยอมรับ  39 แหง โดยเปนการใชโดย
รัฐบาลของ 18 ประเทศเปนอยางนอย นับแตเปดใหมีการลงนามในอนุสัญญาเม่ือเดือนธันวาคม 2551 พบการใชระเบิดพวง
เพียงคร้ังเดียว โดยสหรัฐอเมริกาถูกกลาวหาวายิงระเบิดพวงเขาไปยังจุดท่ีอางวาเปนศูนยฝกทหารของกลุมอัลกออิดะหใน
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เยเมนเมื่อเดือนธันวาคม 2552 รัฐบาลสหรัฐฯ ยังไมไดยืนยันหรือปฏิเสธขอกลาวหาน้ี  ท้ังสหรัฐฯ และเยเมนยังไมไดเปนภาคี
ในอนุสัญญา 
 

ป 2552 มีการเก็บกูกวาดลางระเบิดพวงท่ีตกคางคิดเปนพ้ืนท่ี 38 ตารางกิโลเมตร หรือเทียบเทากับพ้ืนท่ีจังหวัดเชียงใหม  มี
การทําลายลูกระเบิดขนาดเล็กท่ียังไมระเบิดไปมากกวา 55,156 ลูก ประเทศอัลบาเนียและแซมเบียซ่ึงเปนภาคีแจงวาไดทําการ
เก็บกูกวาดลางระเบิดพวงเสร็จส้ินแลว การเก็บกูระเบิดพวงท่ีตกคางบนดินจะชวยปองกันการบาดเจ็บและเสียชีวติของคนนับ
พัน 

 

อยางไรก็ตาม สจวต เคซ่ี-มัสเลน แหงองคกร Norwegian People’s Aid และเปนบรรณาธิการฝายปฏิบัติการทุนระเบิด 
กลาววา “แมวาประเทศและดินแดนท่ีไมไดรับการยอมรับเกือบทุกแหงท่ีไดรับผลกระทบจากระเบิดพวงจะมีโครงการ
ปฏิบัติการทุนระเบิด พวกเขายังคงตองขยายขอบเขตการทํางานเก็บกูกวาดลางระเบิดเพ่ือสงมอบพ้ืนท่ีคืนใหแกประชาชนให
เร็วขึ้นและชวยปองกันการบาดเจ็บและเสียชีวิตใหมากกวาเดิม” 

 

ยังมีพ้ืนท่ีใน 23 ประเทศเปนอยางนอยท่ีมีระเบิดพวงตกคาง ในจํานวนน้ีมีรัฐท่ีเปนภาคี 14 รัฐและดินแดนท่ีไมไดรับการ
ยอมรับอีกสามแหง ภูมิภาคท่ีไดรับผลกระทบหนักท่ีสุด คือ เอเชียตะวันออกเฉียงใตและยุโรป ประเทศหรือพ้ืนท่ีท่ีมีระเบิด
พวงตกคางมากที่สุด ไดแก ลาว, เวียดนาม, อิรัก,  กัมพูชา, เลบานอน, เซอรเบีย, นากอรโน-คาราบักห, และซาฮาราตะวันตก  

 

ป 2552 มีรายงานยืนยันการบาดเจ็บและเสียชีวิตจากระเบิดพวงรายใหมจํานวน 100 ราย ในเกาประเทศกับหน่ึงดินแดนท่ี
ไมไดรับการยอมรับ คร่ึงหน่ึงของจํานวนน้ีอยูในสองประเทศ คือ ลาวและเลบานอน โดยทั้งสองประเทศเปนภาคีของ
อนุสัญญาหามระเบิดพวง 
 

นับถึงส้ินสุดป 2552 มีบันทึกจํานวนผูบาดเจ็บและเสียชีวติจากระเบิดพวงท้ังส้ิน 16,816 ราย ใน 27 ประเทศและดินแดนท่ี
ไมไดรับการยอมรับสามแหงเปนอยางนอย ในจํานวนน้ีเปนภาคี 15 รฐั แตเน่ืองจากการรายงานจํานวนผูบาดเจ็บและเสียชีวิต
ตํ่ากวาความเปนจริงมาก ทําใหคาดไดวาจํานวนผูบาดเจ็บและเสียชีวติจากระเบิดพวงท่ัวโลกอาจสูงถึง 85,000 ราย ตาม
ความเห็นของแคทลีน เมส แหงองคกร Handicap International และเปนบรรณาธิการฝายติดตามสถานการณผูบาดเจ็บและ
เสียชีวิตและชวยเหลือผูรอดชีวิต เธอกลาววา “มีความจาํเปนท่ีจะตองใหความชวยเหลือผูรอดชีวิตอยางเรงดวนและมี
ประสิทธิภาพ  อนุสัญญาฉบับน้ีมีขอบัญญัติซ่ึงเปนการปูทางดานการชวยเหลือผูรอดชีวิตอยูแลว  และหากรัฐตางๆ จะพากัน
แสดงความรับผิดชอบอยางเต็มท่ี  น่ันจะชวยยกระดับชีวิตความเปนอยูของผูรอดชีวิต ครอบครัว และชุมชนใหดีขึ้นอยาง
จริงจัง” 
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ท้ัง 27 ประเทศท่ีมีผูรอดชีวิตจากระเบิดพวงมีโครงการใหการดูแลชวยเหลือระดับหน่ึง แตสวนใหญยังขาดความชวยเหลือท่ี
ครอบคลุม โดยเฉพาะดานการฝกอาชีพและการสนับสนุนทางดานสังคมและจิตใจ ย่ิงหากเปนพ้ืนท่ีในชนบทแลวย่ิงยากมาก
ท่ีจะไดรับความชวยเหลือ 

 

ในป 2552,  7 ประเทศรายงานวา ไดใหทุนชวยเหลือท่ีเก่ียวกับระเบิดพวงรวมทั้งส้ิน 13.2 ลานดอลลารสหรัฐ ในจํานวนน้ีเปน
การใหผานกองทุนชวยเหลือดานระเบิดพวงในประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 4.15 ลานดอลลารสหรัฐ  
 

น่ีเปนรายงาน Cluster Munition Monitor ปท่ี 1 และเปนส่ิงพิมพในเครือของรายงาน Landmine Monitor ซึ่งจัดพิมพปละ
ครั้งตั้งแตป 2542 รายงาน Cluster Munition Monitor ป 2553 กลาวถึงนโยบายหามระเบิดพวง สถานการณการใช ผลิต 
จําหนาย และเก็บสะสมของทุกประเทศท่ัวโลก นอกจากน้ียังรวบรวมขอมูลเก่ียวกับพ้ืนท่ีท่ีไดรับผลกระทบ จํานวนผูบาดเจ็บ
และเสียชีวิต ปฏิบัติการเก็บกูกวาดลาง และการใหความชวยเหลือผูรอดชีวิต โดยครอบคลุมชวงเวลาระหวางเดือนพฤษภาคม 
2552  ถึงเดือนสิงหาคม 2553  ดวยขอมูลเทาท่ีสามารถรวบรวมได 
 

รายงาน Cluster Munition Monitor ป 2553 ไดรับการเผยแพรกอนงานประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาหามระเบิดพวง ครั้งท่ี 1 ซ่ึง
จัดข้ึนท่ีกรุงเวียงจันทน ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ระหวางวันท่ี 9-12 พฤศจิกายน 2553 

 

องคกร Landmine and Cluster Munition Monitor เกิดจากความรวมมือของทีมบรรณาธิการ ซ่ึงประกอบดวยองคกรตางๆ 
5 องคกร ไดแก Mines Action Canada, Action On Armed Violence, Handicap International, Human Rights 

Watch, และ Norwegian People’s Aid. เปนชองทางที่องคกรเอกชนใชอยางเปนระบบและย่ังยืน เพ่ือติดตามและรายงาน
สถานการณการปฏิบัติตามขอบัญญัติในอนุสัญญาตางๆ ท่ีเก่ียวกับการชวยเหลือเพ่ือมนุษยธรรมและการปลดอาวุธ 

 

องคกร Landmine Monitor กอตั้งขึ้นในเดือนมิถุนายน 2541 โดยองคกรรณรงคเพ่ือยุติกับระเบิดนานาชาติ ซ่ึงไดรับรางวัล
โนเบลสาขาสันติภาพ  ตอมาในป 2551 องคกร Landmine Monitor  เร่ิมทําหนาท่ีเปนฝายวิจัยและติดตามสถานการณของ
คณะทํางาน Cluster Munition Coalition  ป 2553 ไดเปล่ียนชื่อเปน Landmine and Cluster Munition Monitor หรือ
เรียกส้ันๆ วา “the Monitor” เพ่ือเนนบทบาทการรายงานสถานการณเก่ียวกับระเบิดพวง  
 

รายงาน Cluster Munition Monitor ป 2553 และเอกสารตางๆ ท่ีเก่ียวของสามารถดูไดท่ีเว็บไซต www.the-

monitor.org/cmm/2010.  ตั้งแตเวลา 11.00 น. ของวันท่ี 1 พฤศจิกายน เปนตนไป   
 

หากตองการขอมูลเพ่ิมเติม หรือ ตองการนัดสัมภาษณ กรุณาติตตอ  
 คาเนอร ฟอรจูน, เจาหนาท่ีฝายส่ือ หมายเลขโทรศัพทมือถือ 088-091-9372 หรือ อีเมล  

Hconor@stopclustermunitions.org 

 แจกเกอรลีน แฮนเซน ผูจัดการโครงการ หมายเลขโทรศัพทมือถือ 088-091-9373 หรือ อีเมล  Hjackie@icbl.orgH  


