“ประชาสังคมกับการมีส่วนร่ วมในการแก้ ไขปั ญหาทุ่นระเบิดในประเทศไทย”
โดย
ศาสตราจารย์ เกียรติคุณประดิษฐ์ เจริญไทยทวี
กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่ งชาติ
********************************
นับแต่สิ ้นสุดสงครามโลก ครัง้ ที่ 2 เมื่อปี ค.ศ. 1945 หรื อเมื่อ 59 ปี มาแล้ ว โลกของ
เรานี ้ก็ยงั มิเคยประสบสันติภาพที่ถาวรเลย ประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาคของโลกทุกแห่งหน ยังคงมีการ
ต่อสู้ฆา่ ฟั นกันตายตังแต่
้ สงครามย่อย ๆ เช่น สงครามระหว่างไอร์ แลนด์เหนือกับสาธารณรัฐไอร์ แลนด์
หรื อ ที่ เ รี ย กว่า กลุ่ม ไออาร์ เ อ สงครามระหว่า งปาเลสไตน์ กับ อิ สราเอล สงครามในยูโ กสลาเวี ย
สงครามระหว่างรัฐอาเจะท์กบั รัฐบาลอินโดนีเซีย สงครามระหว่างรัฐบาลพม่าหรื อที่เรี ยกกันว่ารัฐบาล
เผด็จ การทหารกับ ชนส่วนน้ อย สงครามเขมรที่ ฆ่า กัน ตายเป็ นล้ า นคน หรื อสงครามใหญ่ เช่น
สงครามอ่าวเปอร์ เซีย และสงครามอัฟกานิสถาน เป็ นต้ น องค์ การสหประชาชาติ ซึ่งก่อตังมา
้ 55 ปี
และมี ภ ารกิ จ หน้ า ที่ ใ นการเจรจาไกล่เ กลี่ ยระงับสงคราม หรื อ ระงับ ความขัดแย้ ง ที่ เ กิ ด ขึน้ ก็ ข าด
ศักยภาพในการดาเนินการไกล่เกลี่ยหรื อแก้ ไ ขเยียวยาเหตุสงครามดังกล่าวที่เป็ นผลมาจากความ
ขัดแย้ งทางการเมือง ความขัดแย้ งทางศาสนา และความขัดแย้ งความรังเกี ยจเดียดฉันท์ทางชาติ
พัน ธุ์ ห รื อ เผ่าพัน ธุ์ แ ละศาสนา ประกอบกับ ผู้แ ทนของประเทศสมาชิ กในองค์ก ารสหประชาชาติ
ล้ วนแล้ ว แต่เ ป็ นนักการเมื อง นักการทูต นักการทหารทัง้ สิ น้ บุคคลเหล่า นี จ้ ึง มองผลประโยชน์
ของประเทศตนเป็ นหลักมากกว่าการสร้ างสรรค์ผลประโยชน์สว่ นรวมของโลก คือ สันติภาพโลกความ
คิดเห็นจึงแตกแยกไม่เป็ นอันหนึง่ อันเดียวกัน
ทุ่นระเบิด เป็ นอาวุธ มหาประลัยชนิด หนึ่ง ที่ ใช้ ทาลายล้ างกัน ในสงครามเหล่า นี ้
ปั ญหาทุ่นระเบิดจึงเป็ นปั ญหาระดับโลกที่ได้ ลกุ ลามมายังประเทศไทยด้ วย ทังที
้ ่เรามิได้ เกี่ยวข้ องกับ
สงครามดังกล่าวเลย แต่น่าอนาถใจที่ราชอาณาจักรไทยมีน ้าใจเมตตา เป็ นแผ่นดินธรรมที่รองรับ
ผู้อพยพ ผู้ลี ้ภัยจากประเทศเพื่อนบ้ านเข้ ามาผ่านเขตชายแดนตลอดมาไม่ขาดสาย ทาให้ ประเทศ
ไทยต้ อ งรั บเคราะห์ กรรมจากทุ่นระเบิดที่ ประเทศเพื่ อนบ้ านฝั ง ไว้ ไ ม่ เลื อกที่ ขาดจริ ย ธรรมและข้ อ
ตกลงกาชาดสากลที่เกี่ยวกับทหารเป็ นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะชายแดนภาคตะวันออก ภาคเหนือ และ
ชายแดนภาคตะวันตก เช่น จังหวัดตาก จังหวัดราชบุรี เป็ นต้ น ผมได้ เรี ยนรายงานจานวนผู้ป่วยที่
ได้ รับอันตรายจากทุน่ ระเบิดเฉพาะที่จงั หวัดจันทบุรี มีถึง 210 คน รวมประชากรที่ได้ รับผลกระทบ 21
ชุมชน จานวน 15,171 คน นับเป็ นเรื่ องที่สังคมไทยจะต้ องร่ วมกันคิด ร่ วมกันหาทางป้องกันภัย
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ในบางพื ้นที่ ที่ น.ส.3 ขับไล่ไม่ออกไปจะขายไม่ได้ ก็จะเอาทุ่นระเบิดไปฝั งไว้ เพื่อให้ ทามาหากินไม่ได้
ยิ่งเป็ นที่อดุ มสมบูรณ์ยิ่งมีปัญหาบ่อย
บทบาทของประชาสังคมในการแก้ ไขปั ญหาทุน่ ระเบิดน่าจะประมวลได้ ดงั นี ้ :1) การสนับสนุน การผลักดัน และการตรวจสอบนโยบายการทางานของรัฐบาลไทย
และกระทรวงการต่างประเทศที่จะให้ ประเทศภาคีแห่งสหประชาชาติทกุ ประเทศปฏิบตั ิตามอนุสญ
ั ญา
ออตตาวาอย่างเคร่ งครัดและให้ มีประสิทธิภาพ ประเทศไทยเองได้ ลงนามเป็ นภาคีและให้ สตั ยาบัน
อนุสญ
ั ญาฉบับนี ้ร่วมกับอีก 140 ประเทศ เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2540 และวันที่ 27 พฤศจิกายน
2541 นับเป็ นประเทศแรกในทวีปเอเซียอนุสญ
ั ญาฉบับนี ้ยังระบุการมีพนั ธะผูกพันรัฐภาคีทกุ รัฐต้ องให้
ความช่วยเหลื อร่ วมกันในการกวาดล้ างทุ่นระเบิด การแจ้ ง เตือนให้ ประชาชนได้ รับความรู้ ในการ
ป้องกันภัย และการช่วยเหลือ ผู้ประสบภัยจากทุน่ ระเบิดอีกด้ วย
2) ปั จจุบนั ยังมีทนุ่ ระเบิดที่ตกค้ างรอการกวาดล้ างอยู่อีกจานวนมากทัว่ โลก UNICEF
เมื่อคราวที่เรี ยกร้ องให้ มีกฎหมายระหว่างประเทศห้ ามการผลิต การขายทุ่นระเบิด ได้ รับรายงานว่า
เด็ก จะเป็ นฝ่ ายที่ต้องรับเคราะห์กรรมสูงสุดจากการสารวจใน 64 ประเทศ ยังมี
ทุ่นระเบิดรอ
การกวาดล้ างอีกถึง 110 ล้ านทุน่ ทังนี
้ ้เพราะเป็ นอาวุธที่ผลิตง่าย และราคาถูกมากเพียง 3 เหรี ยญ
ดอลล่าร์ อเมริกนั เท่านัน้ รายงานยังกล่าวว่าเฉพาะในประเทศอียิปต์ยงั มีท่นุ ระเบิดตกค้ างถึง 23 ล้ าน
ทุ่น ในระหว่างสงครามอ่าวเปอร์ เซีย สหรัฐอเมริ กาและสัมพันธมิตรวางทุ่นระเบิดไว้ ถึง 1 ล้ านทุ่น
ตามชายแดนอิรักและคูเวต และกรุง Basra ของอิรัก ในการต่อสู้ที่ Balkans อย่างน้ อยได้ วางไว้ 3
ล้ านทุน่
เจ้ าหน้ าที่จะทาลายทุ่นระเบิดได้ เพียงวันละ 20-50 ตารางเมตรเท่านัน้ และการ
กวาดล้ างจะเสียค่าใช้ จ่ายถึงทุ่นละ 1,000 เหรี ยญอเมริ กนั ที่ประเทศโครเอเซียการกวาดล้ างจะต้ อง
เสียค่าใช้ จ่ายถึง 400 ล้ านเหรี ยญอเมริ กั น โดยใช้ เวลา 9 ปี ในประเทศบอสเนีย ประมาณว่าหนึ่ง
ในสามของเด็กที่ต้องการขาเทียมจะต้ องเสียค่าใช้ จ่ายสูงถึง 27 ล้ านเหรี ยญอเมริ กัน ปี ที่แล้ วการ
ทาลายทุน่ ระเบิดทัว่ โลกทาได้ เพียง 120,000 ทุน่ เท่านัน้
กระผมขอยกตัวอย่างจานวนทุน่ ระเบิดในประเทศต่าง ๆ ดังนี ้ :
บอสเนีย
จานวน 152 ทุน่ ระเบิดต่อพันที่ 1 ตารางไมล์
จานวนทังสิ
้ ้น 3,000,000 ทุ่นระเบิด
กัมพูชา
จานวน 143 ทุน่ ระเบิดต่อพื ้นที่ 1 ตารางไมล์
จานวนทังสิ
้ ้น 10,000,000 ทุน่ ระเบิด
โครเอเซีย
จานวน 137 ทุน่ ระเบิดต่อพื ้นที่ 1 ตารางไมล์
จานวนทังสิ
้ ้น 3,000,000 ทุ่นระเบิด
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3) จ านวน 30 ประเทศที่ตกลงว่าจะไม่ผลิตทุ่นระเบิดและส่งออกอีกต่อไป เช่น
ประเทศแคนาดา สหราชอาณาจักร ญี่ปนุ่ เยอรมัน เดนมาร์ ค นอร์ เวย์ ไอร์ แลนด์และประเทศไทย
โดยประธานาธิบดี คลินตัน เมื่อวันที่ 10 ตุล าคม 1997 ยังไม่ยอมยุติการใช้ Smart – mines
ในกองทัพ สหรั ฐ แม้ นางจูดี ้ วิ ล เลี ย ม คนอเมริ กั น เองจะได้ รั บ รางวัล โนเบลสาขาสัน ติ ภ าพ
ในการรณรงค์เพื่อการกวาดล้ างทุ่นระเบิด และประเทศจีน สิงคโปร์ พม่า และรัสเซีย ก็ยงั ดื ้อรัน้
ไม่ยอมลงนามในภาคีอนุสญ
ั ญาออตตาวา
4) คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ จะได้ นาข้ อเสนอเรื่ องการห้ ามการผลิตและ
การจาหน่ายทุ่นระเบิดต่อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนภาคพื ้นเอเซียแปซิฟิค ในการประชุมประจาปี
ณ กรุงโซล ประเทศเกาหลี ระหว่างวันที่ 14 – 19 กันยายน 2547 นี ้
5) การร่ วมให้ ความรู้ ทักษะ สร้ างความตระหนักเพื่อเป็ นภูมิค้ มุ กันที่มนั่ คงในการ
เผชิ ญ หน้ าหรื อการใช้ ชี วิตอยู่ในชุม ชนที่ มี ทุ่นระเบิดฝั ง ตัวอยู่ หรื อพื น้ ที่ ที่สงสัย บทบาทนี จ้ ะเป็ น
บทบาทของป้องกันระวังภัยให้ กบั ประชาชนที่ต้องอาศัยทามาหากินอยู่ในพื ้นที่เสี่ ยงภัยดังกล่าว จะได้
ไม่ตกเป็ นเหยื่อของทุ่นระเบิดมหาภัยนี ้ กระบวนการเรี ยนรู้นี ้จักต้ องจัดให้ เกิดในราษฎรทุกเพศทุกวัย
ทุกหมูบ่ ้ าน ทุกชุมชนให้ ทวั่ ถึงกัน
6) การช่วยเหลือสนับสนุนให้ ผ้ ปู ระสบภัยจากทุ่นระเบิดกลับคืนสู่ครอบครัว ชุมชน
สังคมของพวกเขาได้ อย่างมัน่ ใจ สมศักดิ์ศรี มีสิทธิ หน้ าที่สมบูรณ์ในฐานะพลเมืองของชาติไทยโดย
ไม่เลือกปฏิบตั ิ กระบวนการช่วงนี ้เป็ นกระบวนการที่ยาวนาน และต้ องอาศัยความร่วมมือจากทุก ๆ
ฝ่ าย โดยเฉพาะภาคประชาสังคม นับตัง้ แต่วันแรกที่ ผ้ ูประสบภัยเหยียบทุ่นระเบิดจนถึงวันที่ เขา
กลับมาใช้ ชีวิตได้ อย่างปกติในครอบครัวและชุมชน พวกเขาต้ องการการช่วยเหลือสนับสนุนที่ทาให้
พวกเขาพึ่งตนเองได้ ในระยะยาว กระบวนการนี ้เริ่ มตังแต่
้ การรักษาพยาบาลบาดแผล การปรับและ
ฟื น้ ฟูสภาพจิตใจหลังจากที่กลายเป็ นผู้พิการ การจัดทาอวัยวะเสริ มและเทียมตามส่วนที่ขาดหายไป
การกลับเข้ าสูค่ รอบครัวและชุมชนของพวกเขาเอง การมีอาชีพรายได้ ที่เหมาะสมและพอเพียงสาหรับ
ตนเองและครอบครัว ฯลฯ กระบวนการช่วยเหลือดังกล่าวต้ องครบวงจรหลากหลาย ประสานกัน
อย่ า งมี ร ะบบและไม่ แ ยกส่ ว น โดยเฉพาะมู ล นิ ธิ ข าเที ย มในพระราชู ป ถั ม ภ์ ข องสมเด็ จ
พระศรี นคริ นทราบรมราชชนนี และพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระเจ้ าพี่นางเธอ เจ้ าฟ้ากัลยาณิวฒ
ั นา
กรมหลวงนราธิ วาสราชนคริ นทร์ กับมูลนิธิ เพื่ อการกู้ทุ่นระเบิด ของพลเอกชาติช าย ชุณ หะวัณ
ที่ดาเนินการอยูใ่ นราชอาณาจักรไทย นับเป็ นคุณประโยชน์อนั สาคัญยิ่ง
ทุน่ ระเบิดเป็ นการทาลายศักดิศ์ รี ของความเป็ นมนุษย์ทาลายชีวิต ทรัพย์สิน ร่ างกาย
ของบุคคล อันเป็ นการขัดต่ออนุสญ
ั ญาออตตาวา

