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ง

บทสรุปสําหรับผูบริหาร
การศึกษาเรื่อง “อนุสัญญาวาดวยระเบิดพวงและการไมเขารวมของไทย” มีวัตถุประสงคที่
จะศึกษาใหมีความเขาใจถึง เนื้อหาสาระ ประวัติความเปนมาและความสําคัญของอนุสัญญาวาดวย
ระเบิดพวง ซึ่งเปนอนุสัญญามนุษยธรรมระหวางประเทศที่จัดทําขึ้นนอกกรอบสหประชาชาติที่ไดรับ
การรับรองในภายหลัง และสาเหตุที่ไทยไมสามารถเขารวมในอนุสัญญาดังกลาวได ทั้งๆ ที่ประเด็น
ดานมนุษยธรรมเปนเรื่องสําคัญของนโยบายตางประเทศไทย และไทยมีสวนรวมในการใหความ
ชวยเหลือดานมนุษยธรรมมาโดยตลอด โดยเฉพาะไทยไดแสดงบทบาทอยางแข็งขัน ในเวทีระหวาง
ประเทศในการดําเนินการภายใตกรอบอนุสัญญาหามทุนระเบิดสังหารบุคคลดวยตระหนักถึงผลกระทบ
ทางมนุษยธรรมตอผูบริสุทธิ์และอุปสรรคตอการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคม และมีความพยายาม
อยางตอเนื่องเสมอมาที่จะปฏิบัติตามพันธกรณีตามอนุสัญญาดังกลาว
จากการศึกษาพบวา ประชาคมระหวางประเทศตระหนักถึงอานุภาพอันรายแรงของระเบิดพวง
ที่สามารถทําลายลางชีวิต และทรัพยสินในวงกวางโดยไมสามารถแยกแยะเปาหมายทางทหารหรือ
พลเรือนได เนื่องจากเปนอาวุธที่ไมมีความแมนยําและมีอัตราคาดเคลื่อนสูง และพยายามรณรงคที่
จะหาทางแก ไ ขป ญ หาผลกระทบด า นมนุ ษ ยธรรมของอาวุ ธ ร า ยแรงชนิ ด นี้ ภ ายใต เวที ร ะหว า ง
ประเทศที่สําคัญ 2 แหงคือ 1) ภายใตกรอบการพิจารณาของอนุสัญญาหามใชอาวุธตามแบบบาง
ชนิ ดที่ ก อให เกิ ดความบาดเจ็ บ ร ายแรงเกิ นความจํ า เป นหรื อก อให เกิ ดผลโดยไมจํา กั ดเป า หมาย
(Convention on Prohibitions or Restrictions on the Use of Certain Conventional Weapons Which
May Be Deemed to be Excessively Injurious or to Have Indiscriminate Effects –CCW) และ 2)
ภายใตกรอบกระบวนการออสโล (Oslo Process) ซึ่งเปนการพิจารณานอกกรอบอนุสัญญาของ
สหประชาชาติ จากการใชกรอบแนวคิดเรื่องผลประโยชนแหงชาติตามแนวคิดสัจนิยมและแนวคิด
อุดมคตินิยม ทําใหผูศึกษาพบวาภายใตกรอบอนุสัญญา CCW รัฐภาคีสําคัญที่มีสวนไดสวนเสียกับ
การผลิต /ใช/สะสมระเบิดพวงใหคุณคา กับผลประโยชนของตนทางดา นทหาร ความมั่ นคงของ
ประเทศและความร่ํารวยทางเศรษฐกิจ การหารือจึงมุงใหความสําคัญในมิติเหลานี้มากกวาหลักการ
ดานมนุ ษยธรรม ในขณะที่การหารือภายใต กรอบกระบวนการออสโล ประเทศขนาดกลางและ
ขนาดเล็ ก ให ความสํา คั ญกั บ ผลประโยชน ส วนรวมและความมั่ น คงของมนุ ษ ย บนหลัก การด า น
ศีลธรรม คุณธรรมและมนุษยธรรม และชี้ใหเห็นวาหลักการดังกลาวเปนคานิยมที่มีความสําคัญและ
การแสวงหากลไก กฎระเบียบปฏิบัติเพื่อผลประโยชนสวนรวมและความมั่นคงของมนุษยรวมกัน
ระหวางประเทศ เปนสิ่งที่เกิดขึ้นได ความสําเร็จของการจัดทําอนุสัญญาดังกลาวจึงเกิดขึ้นไดจาก
การผลั ก ดั น และเจตนารมณ อันแรงกล า ของประเทศขนาดกลางและขนาดเล็ ก ที่ มี บ ทบาทด า น

จ
มนุษยธรรม อีกทั้งยังไดรับการสนับสนุนอยางแข็งขันจากองคกรระหวางประเทศ เชน International
Committee of the Red Cross (ICRC) องคกรเอกชนและภาคประชาสังคม เชน Cluster Munition
Coalition (CMC) ซึ่งมี International Campaign to Ban Landmine (ICBL) เปนสมาชิกที่สําคัญอันมี
บทบาทนําในการรณรงคจัดทําอนุสัญญาหามทุนระเบิดสังหารบุคคลดวย
ผูศึก ษายัง พบวา ในมุม มองของหนวยปฏิบัติ ดา นความมั่น คงของไทย ระเบิดพวงเปน
อาวุธเชิงรุกซึ่งสามารถสกัดกั้นการรุกรานไดอยางมี ประสิทธิภาพ และตองการที่จะเก็บรักษาเพื่อ
เสริมสรางศักยภาพในการปองกันประเทศ ซึ่งหากไทยเขาเปนภาคีอนุสัญญาวาดวยระเบิดพวงยอม
สงผลใหไทยไมสามารถใชหรือจัดหาระเบิดพวงได เทากับเปนการลดขีดความสามารถ และกระทบ
ตอยุทธศาสตรการปองกันประเทศจากการรุกรานของฝายตรงขาม โดยเฉพาะเมื่อพิจารณาวาประเทศ
เพื่อนบานที่มีชายแดนติดตอกับไทยยังไมเขารวมในอนุสัญญาดังกลาวยกเวนลาว ไทยยังประสบ
ปญหาในการทําลายระเบิดพวงในคลังอาวุธ ที่ตองใชเทคโนโลยี และวิธีการที่ ไ ดม าตรฐานตาม
พันธกรณีของอนุสัญญา ซึ่งจะกอใหเกิดมีคาใชจายที่สูง นอกจากนี้ หากทําลายระเบิดพวง ไทย
จําเปนตองจัดหาอาวุธยุทโธปกรณที่มีประสิทธิภาพทัดเทียมหรือสูงกวาทดแทน นั่นหมายถึงการใช
งบประมาณที่สูงในการจัดหาอาวุธดังกลาวซึ่งปจจุบันไทยคงยังไมมีงบประมาณรองรับในเรื่องนี้
โดยสรุป ผลประโยชนแหงชาติดานความมั่นคงของประเทศ พันธกรณีที่ตองปฏิบัติตามอนุสัญญา
งบประมาณ เทคโนโลยีในการทําลาย และการสรรหาอาวุธที่มีประสิทธิ ภาพเทาเทียมหรือสูงกวา
ระเบิดพวงมาทดแทน เปนปจจัยหลักที่ทําใหไทยยังไมเขารวมเปนภาคีอนุสัญญาดังกลาว
อนุสัญญานี้จะมีผลบังคับใชในเดือนสิงหาคม 2553 ซึ่งไทยอยูในฐานะลําบากใจในความ
พยายามที่จะหาความสมดุลระหวางหลักการดานมนุษยธรรม และผลประโยชนแหงชาติดานความ
มั่นคง และงบประมาณในการทําลายอาวุธชนิดนี้ การเขารวมจะสงเสริมภาพลักษณดานมนุษยธรรม
ของไทยในขณะเดียวกันก็จะสงผลกระทบตอยุทธศาสตรการปองกันประเทศและปญหางบประมาณ
ที่จะเกิดขึ้นจากการปฏิบัติตามพันธกรณี ในชั้นนี้ แมไทยยังไมพรอมจะเขาเปนภาคี แตไทยควร
ตองพยายามหาทางออกในระดับนโยบายสําหรับเรื่องนี้ในอนาคต โดยหนวยปฏิบัติดานความมั่นคง
ควรตองพิจารณารูปแบบในการกําหนดยุทธวิธีทดแทน การจัดหาอาวุธทดแทนและการเตรียมความ
พรอมดานงบประมาณหากจะเขาเปนภาคีซึ่งตองมีการทําลายระเบิดพวง หรือหาแนวทางในการชี้แจง
ในเชิงรุกในกรณีที่ไทยไมเขาเปนภาคี กระทรวงการตางประเทศจะตองทําหนาที่ติดตามประสานงาน
กับประเทศและองคกรตางๆ ในการรวบรวมและประเมินขอมูล ทาทีและความคิดเห็นตางๆ ทั้งที่
เปนการสนับสนุนและไมเห็นดวยกับอนุสัญญานี้ โดยเฉพาะทาทีของประเทศเพื่อนบานที่มีชายแดน
ติดตอกับไทยเพื่อประโยชนตอการหารือของสวนราชการไทยที่เกี่ยวของ ในการกําหนดแนวทาง
และทาทีของไทยไดอยางถูกตองตอไป
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กิตติกรรมประกาศ
รายงานการศึกษาสวนบุคคลเรื่อง“อนุสัญญาวาดวยระเบิดพวงและการไมเขารวมของไทย”
เปนสวนหนึ่งของการฝกอบรมหลักสูตรนักบริหารการทูต รุนที่ 2 สถาบันการตางประเทศเทวะวงศ
วโรปการ กระทรวงการตางประเทศ ประจําป พ.ศ. 2553
การศึกษาสวนบุคคลฉบับนี้ จะไมสามารถเกิดขึ้น และเปนผลสําเร็จไดหากไมได รับความ
กรุณาและความรวมมือชวยเหลือจากบุคคลตางๆ ซึ่งผูเขียนขอแสดงความขอบคุณมา ณ ที่นี้
ขอขอบพระคุณ นายธีรกุล นิยม ปลัดกระทรวงการตางประเทศ และคณะผูบริหารระดับสูง
ของกระทรวงที่เห็นความสําคัญ และความจําเปนของการจัดหลักสูตรนักบริหารการทูตตอเนื่องเปน
รุนที่ 2 และใหโอกาสผูเขียนไดเขารวมรับการอบรมดังกลาว
ขอขอบคุณ นายมานพชัย วงศภักดี และนายทรงพล สุขจันทร ผูบังคับบัญชาที่ใหการ
ผลักดันและสนับสนุนตอผูเขียน ทําใหสามารถเขารวมรับการอบรมครั้งนี้ไดซึ่งชวยขยายโลกทัศน
และพัฒนาวิสัยทัศนของผูเขียน รวมทั้งเปนการสงเสริมความกาวหนาของผูใ ตบังคับบัญชา
ขอขอบคุ ณ เอกอั ค รราชทู ตเพ็ ญศั ก ดิ์ ชลารั ก ษ ศาสตราจารย ดร. ไชยวั ฒน ค้ํา ชู
และรองศาสตราจารย ดร. อภิญญา รัตนมงคลมาศ คณะอาจารยที่ปรึกษา ซึ่งใหคําปรึกษาและ
ขอแนะนําที่เปนประโยชนอยางยิ่งตลอดเวลาการเขารับการอบรม จนทําใหรายงานการศึก ษาครั้งนี้
สําเร็จลุลวงไปได
ขอขอบคุณ นายเจษฎา กตเวทิน ผูอํานวยการสถาบันการตางประเทศเทวะวงศวโรปการ
และเจาหนาที่สถาบันทุกๆ ทาน ที่ไดทุมเทแรงกายและแรงใจในการจัดหลักสูตรนี้จนเปนผลสําเร็จ
กอประโยชนใหแกผูเขารวมอบรมทุกทาน
ขอขอบคุณ เอกอัครราชทูตสีหศักดิ์ พวงเกตุแกว และนายวิชาวัฒน อิศรภักดี อัครราชทูต
คณะผูแทนถาวรฯ ณ นครเจนีวา นางพาสนา พุทธิกําพล ผูอํานวยการกองสันติภาพ ความมั่นคงและ
การลดอาวุธ กรมองคการระหวางประเทศ และเจาหนาที่ นางสาวจิรัสยา พีรานนท นางธีรตา โรจนรังสี
และนางสาวภัทรัตน หงษทอง กรมเอเชียตะวันออก รวมทั้งนาวาอากาศโทชัยศาสตร นิวาศะบุตร
กองยุทธการทหารอากาศ กองทัพอากาศ และนางสาวลือจิต ถิ่นพังงา นักวิเคราะหนโยบายและแผน
ระดับชํานาญการ สํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติ ที่ใหขอมูล ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะต างๆ
ซึ่งเปนประโยชนตอการเขียนรายงานฉบับนี้
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บทที่ 1
บทนํา
1.1 ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
ระเบิดพวง (cluster munitions) หรืออาจมีการเรียกวาระเบิดดาวกระจาย ระเบิดลูกปราย
และระเบิดชุดพวง เปนระเบิดที่บรรจุระเบิดขนาดยอย (submunitions) ไวหลายรอยลูกและมีหลาย
ชนิดโดยจะมีการทิ้งลงจากเครื่องบิน หรือยิงจากพื้นดินโดยปนใหญหรือจากจรวดสูพื้นที่เปาหมาย
จากนั้นจะมีการระเบิดกลางอากาศปลอยลูกระเบิด และสะเก็ดระเบิดกระจายเปนวงกวางสามารถทําลายลาง
ผูคน รถถัง รวมทั้งกอเพลิงไหมได
ระเบิดพวงเริ่มใชครั้งแรกในชวงสงครามโลกครั้งที่ 2 เหตุการณการใชที่สําคัญ คือ การที่
เครื่องบินเยอรมนีทิ้งระเบิดพวงที่เมืองทา Grimsby ของอังกฤษ แมวาจะมีระเบิดยอยเพียง 1,000 ลูก
แตทําใหมีผูเสียชีวิตจํานวนมากทั้งจากระหวาง และหลังการทิ้งระเบิดเนื่องจากความพยายามในการ
กอบกูระเบิดตกคาง การใชระเบิดพวงครั้งใหญตอมาเกิดขึ้นระหวางสงครามเวียดนามหรืออินโดจีน
ซึ่งลาวเปนประเทศที่ไดรับผลกระทบมากที่สุดและเชื่อวายังมีระเบิด ยอยตกคา งกวา 9 ลา นลูก 1
จากนั้นก็มีการใชตอเนื่องมาโดยตลอด เชน ในสงคราม Gulf War ซึ่งประจักษชัดถึงการตกคางของ
ระเบิดยอยจํานวนมาก จากการรายงานของสหรัฐอเมริกาในการกอบกูระเบิดที่คูเวตพบระเบิดยอย
ตกคางอยูกวา 95,000 ลูก ซึ่งอาจเปนเพียง 1 ใน 4 ของระเบิดที่ยังตกคางในประเทศ นอกจากนี้ ก็มี
การใชระเบิดพวงในสมรภูมิการรบที่โคโซโว (2542) อัฟกานิสถาน (2544-2545) อิรัก (2546) และ
ในเลบานอน (2549)
การใชอาวุธดังกลาวทําใหพลเรือนตกอยูในความเสี่ยง ทั้งระหวางสถานการณความขัดแยง
และหลังความขัดแยงเนื่องจากระเบิดพวงเปนอาวุธที่มีความไมแมนยํา และมีอัตราคลาดเคลื่อนผิดพลาด
จากเปาหมายสูง ไมสามารถแยกแยะระหวางเปาหมายทางทหารหรือพลเรือนได โดยเฉพาะหากมีการ
ใชในเขตที่มีพลเรือนอยูหนาแนน ความสูญเสียชีวิตของพลเรือนยิ่งมีมากขึ้น นอกจากนี้ ลูกระเบิด
จํานวนมากอาจไมระเบิดในทันที แตมีการตกคางบนพื้นดินซึ่งมีอัตราถึงรอยละ 30 ระเบิดตกคาง
ดังกลาวจึงเปรียบเสมือนทุนระเบิดซึ่งพรอมระเบิดเมื่อไดรับการกระทบกระทั่งในเวลาตอมา อันเปน
การสรางความเสียหายตอชีวิตประชาชนผูบริสุทธิ์ที่พบเห็นโดยเฉพาะเด็กๆ เนื่องจากมีสีสันสดใส
ในแงของการทหาร ความเสี่ยงก็สามารถเกิดขึ้นไดเชนกันในกรณีที่ทหารจําเปนตองเขาถึงพื้นที่
1
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เพื่อบรรลุเปาหมายทางการทหารหลังจากมีการทิ้งระเบิดพวง รวมทั้งยังเปนอุปสรรคตอการเคลื่อนไหว
ของทหารในพื้นที่ที่มีระเบิดตกคางในเวลาตอมาดวย ในแงของเศรษฐกิจและสังคม การตกคางของ
ระเบิดเปนการขัดขวางการเขาถึงพื้นที่ของประชาชน และสงผลกระทบตอการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
และสังคมของผูคนในพื้นที่ สําหรับแงทางการเมืองนั้น ก็สามารถสรางความตึงเครียดและความไม
พอใจของผูประสบเคราะหกรรมตอประเทศผูใชระเบิดพวงได
การใชระเบิดพวงในสถานการณความขัดแยงตางๆ ขางตนกอใหเกิดปญหาดานมนุษยธรรม
ในวงกวาง United Nations Association of the United States of America รายงานวา ระเบิดพวงสงผล
กระทบตอชีวิตความเปนอยูของประชาชนราว 400 ลานคนทั่วโลก และรอยละ 85 ของผูสูญเสียชีวิต
เปนพลเรือน และรอยละ 23 เปนเด็ก
ตามรายงานของ Cluster Munition Coalition (CMC)2 รายงานวา ในปจจุบันมีประเทศที่
ใชระเบิดพวงอยางนอย 23 ประเทศ ประเทศที่ผลิต 34 ประเทศซึ่งมีการผลิตระเบิ ดพวง 210 ชนิด
และมีการสะสมอาวุธดังกลาวมากกวา 70 ประเทศ ซึ่งรวมถึงไทยดวย รวมแลวมีระเบิดพวงขนาด
ยอย (submunitions) ในโลกนับพันลานลูกทีเดียว
ระเบิ ด พวงได สั ง หารและทํา ลายพลเรื อ นผู บ ริ สุ ท ธิ์ ใ นสถานการณ ค วามขั ด แย ง ต า งๆ
เปนจํานวนมาก โดยเฉพาะจากเหตุการณที่อิส ราเอลใชระเบิดพวงซึ่งมีระเบิดยอยโจมตีกองกําลัง
Hezballah ทางตอนใต ของเลบานอนถึ ง 4 ล านลูกเมื่ อป 25493 ได รับการประณามจากประชาคม
ระหวางประเทศเปนอยางมาก CMC ดวยความรวมมือจากองคกรตางๆ ของสหประชาชาติ อาทิ
UN Development Programme (UNDP), UN Mine Action Service (UNMAS) และ UN Children’s
Fund (UNICEF) ตลอดจน International Committee of the Red Cross (ICRC) จึงไดรณรงคเพื่อให
ประชาคมตระหนักถึงผลกระทบอันรายแรงจากการใชระเบิดพวง โดยมีวัตถุประสงคเพื่อหาทางยุติ
อันตรายที่เกิดจากระเบิดพวง ทั้งนี้ นายโคฟ อันนัน เลขาธิการสหประชาติไดเรียกรองใหรัฐสมาชิก
ดําเนินการในเรื่องนี้เปนครั้งแรกเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2548 และตอมาในป 2549 ก็ไดเรียกรองให
ระงับการใชอาวุธชนิดนี้ดวยเหตุผลดานมนุษยธรรมที่กอใหเกิดความสูญเสียชีวิตและบาดเจ็บของ
ประชาชนผูบริสุทธิ์จํานวนมาก และเปนอุปสรรคตอการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคม
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CMC เปนเครือขายการรวมตัวขององคกรภาคเอกชนและภาคประชาสังคมในประเทศตางๆ ราว
300 แหงจากกวา 80 ประเทศ กอตั้งเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2546 โดยมีสมาชิกสําคัญไดแก Human
Rights Watch, Handicap International (HI), International Campaign to Ban Landmine (ICBL)
ซึ่งไดรับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพจากการรณรงคใหมีอนุสัญญาหามทุนระเบิดสังหารบุคคล
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ในปจ จุบัน มี ก ฎหมายมนุษ ยธรรมระหวา งประเทศหลายฉบับ แตก็ยัง ไมมี ขอ บทใดที่
ควบคุมการใชระเบิดพวงเปนการเฉพาะ แตการใชระเบิดพวงในสถานการณความขัดแยงทางกําลัง
อาวุ ธ นั้ น ถู ก ควบคุ ม โดยหลั ก การต า งๆ ในกฎหมายมนุ ษ ยธรรมระหว า งประเทศ เพื่ อ จํา กั ด
ผลกระทบตอพลเรือน ซึ่งถือวาเปนกฎหมายจารีตประเพณี (customary international law) ดวย
ไดแก 1) การแบงแยกระหวางเปาหมายทางทหารและเปาหมายพลเรือน (the rule of distinction)
2) การหามโจมตีโดยไมจํากัดเปาหมาย (the rule prohibiting indiscriminate attacks) 3) กรณีที่
การโจมตีเปาหมายทางการทหารจะมีผลกระทบตอเปาหมายพลเรือนอยางหลีกเลี่ยงไมได ประโยชน
ทางทหารที่จะไดรับจากการโจมตีเปาหมายทางทหารดังกลาว จะตองมากกวาผลกระทบตอพลเรือน
(proportionality) และ 4) การมีมาตรการปองกันผลกระทบของการโจมตีตอพลเรือนเทาที่จะเปนไป
ได (feasible precautions) ซึ่งหากพิจารณาจากลักษณะเฉพาะของระเบิดพวงที่มีผลกระทบตอพื้นที่
ในวงกวาง อีกทั้งมีความไมแมนยํา จึงนาจะเปนการยากหรือเปนไปไมไดเลยที่จะสามารถใชระเบิด
พวงโดยเคารพตอหลักกฎหมายจารีตประเพณี จึงมีการเรียกรองเรงรัดใหมีการจัดทํากลไกระหวาง
ประเทศเพื่อควบคุมการใชระเบิดพวงอยางจริงจัง ซึ่งในที่สุดก็สามารถผลักดันจัดทําความตกลง
ระหวางประเทศเพื่อควบคุม และหามการใชระเบิดพวงไดสําเร็จ โดยมีการรับรองอนุสัญญาวาดวย
ระเบิดพวง (Convention on Cluster Munitions - CCM) ที่กรุงดับลิน ประเทศไอรแลนด เมื่อวันที่
30 พฤษภาคม 2551
อนุสัญญามีผลบังคับใชเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2553 นับจากวันแรกที่ครบ 6 เดือนหลังจาก
เดือนที่มีการใหสัตยาบันสาร ใหการยอมรับ การอนุมัติหรือภาคยานุวัติครบ 30 ประเทศโดยลาว
ไดเสนอตัวเปนเจาภาพจัดประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาครั้งที่ 1 ที่เวียงจันทนในเดือนพฤศจิกายน 2553
ปจจุบันมี 107 ประเทศไดลงนามอนุสัญญาดังกลาว และมี 37 ประเทศที่ไดใหสัตยาบัน
ในกลุมอาเซียนและเอเชียตะวันออกที่ไดรวมลงนาม คือ ลาว อินโดนีเซีย ฟลิปปนสและญี่ปุน ซึ่งใน
จํานวนดังกลาว ลาว และญี่ปุนไดใหสัตยาบันแลว ประเทศสมาชิก NATO 20 จากจํานวน 28 ประทศ
ก็ไดรวมลงนามอนุสัญญา โดย 11 ประเทศไดใหสัตยาบันแลว ที่สําคัญ ไดแก เบลเยียม เดนมารก
ฝรั่งเศส เยอรมนี นอรเวย สเปนและสหราชอาณาจักร อยางไรก็ตาม สหรัฐอเมริกา รัสเซีย จีน อินเดีย
ปากีสถาน อิสราเอลไมไดรวมลงนามอนุสัญญาดังกลาว
สําหรับประเทศไทยก็ยังไมไดรวมลงนามในอนุสัญญาดังกลาวแมวาไทยจะมีสวนรวมใน
การจัดทําความตกลงมนุษยธรรมระหวางประเทศ และไดรับการยอมรับจากประชาคมระหวา ง
ประเทศในการลงนามอนุสัญญาหามทุนระเบิดสังหารบุคคล (Convention on the Prohibition of the

4
Use, Stockpiling, Production and Transfer of Anti-personnel Mines and on Their Destruction หรือ
Mine Ban Convention) ที่กรุงออตตาวาในป 25404
1.2 วัตถุประสงคของการศึกษา
1.2.1 เพื่อศึกษาที่มาและความสําคัญของอนุสัญญาว าดวยระเบิดพวง
1.2.2 เพื่อศึกษาประเด็นปญหาของไทยที่ไมเขารวมอนุสัญญาวาดวยระเบิดพวง
1.2.3 เพื่อศึกษาผลกระทบและขอพิจารณาเสนอแนะเกี่ยวกับบทบาทของไทย
1.3 ขอบเขตการศึกษา
1.3.1 ประวัติความเปนมาของการจัดทําอนุสัญญาวาดวยระเบิดพวง
1.3.2 สาระสําคัญของอนุสัญญาวาดวยระเบิดพวง
1.3.3 บทบาททาทีและสาเหตุที่ไทยไมเขารวมอนุสัญญาวาดวยระเบิดพวง
1.4 กรอบแนวคิดและทฤษฎี
1.4.1 กรอบความคิดเรื่องผลประโยชนแหงชาติ
1.4.2 กรอบความคิดสัจนิยมกับอุดมคตินิยม
1.4.3 นโยบายความมั่นคงของรัฐและนโยบายการตางประเทศ
1.4.4 กระบวนการจัดทําสนธิสัญญาหรือความตกลงของไทย
1.5 ระเบียบวิธีการศึกษา
1.5.1 การศึกษาเรื่องนี้เปนการศึกษาเชิงคุณภาพ (quantitative research) ซึ่งประกอบดวย
การศึกษาขอมูลเอกสาร (documentary research)
1.5.2 การศึกษาเอกสารขอมูล ใชวิธีการศึกษา คนคว า และรวบรวมขอมูลจากหนังสือ
บทความ เอกสารจากอินเตอรเน็ต ตลอดจนเอกสารทางราชการของหนวยงานที่เกี่ยวของ
1.5.3 การสนทนาหารือกับเจาหนาที่กระทรวงการตางประเทศ และเจาหนาที่หนวยปฏิบัติ
ที่เกี่ยวของ
4

ไทยเปนประเทศแรกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตที่เปนรัฐภาคี โดยเป นรัฐภาคีลําดับที่ 53
จาก 133 ประเทศ ไทยลงนามอนุสัญญาเมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2540 และใหสัตยาบันอนุสัญญาเมื่อ
วันที่ 27 พฤศจิกายน 2541 อนุสัญญามีผลบังคับใชเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2542
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1.6 ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
1.6.1 ไดรับทราบความเปนมาและความสําคัญของอนุสัญญาวาดวยระเบิดพวง
1.6.2 ไดรับทราบประเด็นปญหาของไทยตอการเขารวมอนุสัญญาระเบิดพวง
1.6.3 ไดศึกษาและหาขอเสนอแนะเตรียมทาทีสําหรับหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อ
การพิจารณาเกี่ยวกับการเขารวมอนุสัญญาวาดวยระเบิดพวง

บทที่ 2
กรอบแนวความคิดและทฤษฎี
ตามที่กลาวในบทที่ 1 ผูศึกษาเห็นวา ระเบิดพวงเปนอาวุธที่มีอานุภาพทําลายลางสูง กอใหเกิด
การสูญเสียชีวิตของผูบริสุทธิ์ทั้งในระหวาง และหลังสถานการณความขัดแยงทางอาวุธ มีผลกระทบ
ทางดานมนุษยธรรมในวงกวาง โดยเฉพาะลูกระเบิดที่ตกคางมีโอกาสจะคราชีวิตผูคนไดอีกหลายป
ใหหลังเชนเดียวกับทุนระเบิดสังหารบุคคลแตมีความรายแรงกวา เพราะระเบิดพวงออนไหวตอการ
กระทบกระทั่งมากกวา จึงทําใหผูพบระเบิดตกคางมักเสียชีวิต ตลอดจนเปนอุปสรรคตอการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมของประชาชนในพื้นที่ที่มีระเบิดตกคาง องคกรภาคประชาสังคมและประชาคม
ระหวางประเทศจึงรวมกันจัดทําอนุสัญญาวาดวยระเบิดพวงขึ้น เพื่อปกปองคุมครองชีวิตประชาชน
ผูบ ริสุทธิ์ ในสถานการณความขัดแยงตางๆ ในบทนี้ ผูศึกษาจะกลาวถึงกรอบแนวคิดที่จะนํามาใช
ในการศึกษาวิเคราะหความสําคัญของอนุสัญญาฉบับนี้ ประเด็นปญหาที่ไทยไมเขารวม ผลกระทบ
และขอเสนอแนะเกี่ยวกับบทบาทของไทย
2.1 แนวคิดผลประโยชนแหงชาติ
2.1.1 แนวทางสัจนิยม
2.1.1.1 มองวา ภารกิจสํา คัญของรัฐบาลคือการปกปองผลประโยชนข องรัฐซึ่ง
หมายถึงความอยูรอดและการตอสูเพื่ออํานาจ รัฐจึงแตกตางจากบุคคลและองคกรอื่นๆ ภายในรัฐ
และไม ส ามารถจะใช แ นวคิ ด ทางศี ล ธรรมที่ ใ ช กั บ บุ ค คล และองค ก รภายในรั ฐ มาตั ด สิ น โดย
นโยบายตางประเทศของรัฐได แตไมไดหมายความวานโยบายตางประเทศจะมีคุณธรรมไม ไดถา
หลักคุณธรรมนั้นสอดคลองหรือสะทอนผลประโยชนของรัฐ แตโดยทั่วไปพวกเขาจะมองวาคุณธรรม
เปนสิ่งฟุมเฟอย และจะใชมันก็ตอเมื่อหลักคุณธรรมนั้นเอื้อประโยชนตอผลประโยชนแหงชาติ 5
มาคิอาเวลลี (Machiavelli) มองวารัฐตองทําทุกอยางเพื่อรักษาผลประโยชนของตนเอง จนบางครั้ง
เปนการละเมิดตอศีลธรรมก็ตาม แตตองทําเพื่อรักษารัฐเอาไว ความอยูรอดปลอดภัยและความสมบูรณ
ของรัฐจึงถือเปนเปาหมายสูงสุด6
5
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2.1.1.2 จอรช เคนนาน (George Kennan) กลาววาความสําคัญยิ่งยวดของความอยู
รอดของชาติและผลประโยชนแหงชาติเปน “สิ่งสําคัญที่หลีกเลี่ยงไมได ” และไมอาจจะตัดสินไดวา
“ดี” หรือ “ไมดี” ดังนั้น เรื่องคุณธรรมไมเหมาะสมกับความสัมพันธระหวางประเทศ เฮนรี่ คิสซิงเจอร
(Henry Kissinger) ใหความสําคัญตอผลประโยชนแหงชาติมากกวาหลักคุณธรรม เพราะเห็นวา
ผลประโยชนแหงชาติทํา ใหชาติมีเอกภาพ มีจุดมุงหมายที่ชัดเจน และทําใหเกิดความเชื่อมั่นใน
ตนเองไมหลงทางหรือทําลายผลประโยชนของตนเอง7
2.1.1.3 ในทัศนะของฮานส เจ. มอรเกนธอ (Hans J. Morgenthau) ปรมาจารย
ทางดานความสัมพันธระหวางประเทศนั้น ผลประโยชนคืออํานาจ การเมืองเปนเรื่องของการตอสู
แยงชิงอํานาจ โดยอํา นาจนั้นเปนทั้ง วิธีก ารและเปา หมาย ผลประโยชนแหง ชาติเปนหัวใจของ
การเมือง และเปนหลัก สากลเหนือกาลเวลา เปรีย บเสมือนดาวนํา ทางของผู นํา รัฐ การนํา หลัก
ศีลธรรมสากลมาใชกับการดําเนินการทางการเมืองโดยตรงยอมไมอาจใชได ดังนั้นจึงตองปรับให
เขากับสถานการณความเปนจริง ทั้งมอรเกนธอและคิสซิงเจอรมองวา คนทุ กคนมีทั้งความดีและ
ความชั่วอยูในตัวและใครๆ ก็มีความตองการที่จะควบคุมคนอื่นกันทั้งนั้น ดวยเหตุนี้สงครามจึงเปน
สิ่งที่มักจะเกิดขึ้นอยูเสมอ ดวยเหตุนี้แตละรัฐจึงมีหนาที่ของตัวเอง สิ่งนั้นคือการปกปองประเทศ
ของตัวเองไว แนวความคิดนี้อาจจะเรียกไดอีกประการหนึ่งวาเปน “เรียลโพลิติก” (Realpolitik) ซึ่ง
เชื่อวาแตละชาติตองปกปองประเทศของตัวเองไว
2.1.1.4 มอรเกนธอเห็นวา แนวความคิดผลประโยชนแหงชาติ ประกอบดวยสอง
สวน คือสวนที่มีความหมายพื้นฐานหลักที่ถาวร กับอีกสวนที่มีความหมายสามารถเปลี่ยนแปลงไป
ไดตามสถานการณและบริบ ททางการเมืองและวัฒนธรรมของชาตินั้นๆ มอรเกนธอเรียกสวน
แรกวาเปน “แกนแท” ของผลประโยชนแหงชาติ นั่นคือสวนที่แกนของผลประโยชนแหงชาติของ
ทุกชาติ เปาหมายเบื้องตนยอมตองเกี่ยวพันกับ “ความอยูรอด” นั่นคือการปกปองรักษาอัตลักษณ
ทางกายภาพ การเมือง วัฒนธรรมของตนเอาไวจากการรุกรานของชาติอื่นกอนสิ่งใด เพราะหากไม
สามารถอยูรอด ผลประโยชนอื่นๆ ที่ตามมายอมไมมีความหมาย ความอยูรอดซึ่งหมายถึงบูรณภาพ
ของเขตแดน สถาบันทางการเมืองและวัฒนธรรมของชาติจึงถือเปนสวนที่จําเปนพื้นฐานที่สุดของ
ผลประโยชนแหงชาติของทุกชาติ สําหรับสวนที่สองมีความหมายถึงสิ่งอื่นๆ ไดมากมาย ซึ่งไมได
ถู ก กํ า หนดจากความจํ า เป น ดั ง กล า วข า งต น แต ถู ก กํ า หนดจากป จ จั ย หลายอย า งไม ว า จะเป น
บุค ลิก ภาพ ความเห็น สาธารณะ ผลประโยชนข องภาคสว น การเมือ งระหวา งพรรคและวิถี
ประเพณีทางการเมือง และศีลธรรม โดยในแตละชวงเวลาสามารถผันแปรไปไดหลากหลายและ
7
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เปลี่ยนแปลงไดตลอดเวลา อยางไรก็ตาม มอรเกนธอไดกลาวไวในหนังสือชื่อ การเมืองระหวาง
ประเทศคือการตอสูเพื่ออํานาจและสันติภาพวา รัฐจําตองเห็นแกตัวและแสวงหาอํานาจ จนบางครั้ ง
ก็ตองสูรบกันเพื่อใหไดมาซึ่งอํานาจและผลประโยชนซึ่งผลประโยชนที่รัฐตองตอสูเพื่อใหไดมา คือ
- ผลประโยชนแหงชาติระดับแรกคือการพิทักษรักษาการคงอยูของรัฐทางการเมือง
เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และดินแดน
- ผลประโยชนแหงชาติระดับที่สอง คือการคุมครองพลเมืองของตนในตางแดน
และรักษาไวซึ่งสิทธิในการคุมกันทางการทูต8
2.1.1.5 ผลประโยชนข องชาติ เปนเรื่อ งที่แตล ะรัฐแตล ะชาติตา งนิย ามกันเอง
เพราะมีสภาวะและองคประกอบยอยที่มีความแตกตางกันไป ดังนั้นรัฐแตละรัฐตองพยายามทุกวิธี
เพื่ อที่ จะดํา รงรั ก ษาผลประโยชน ข องชาติ ต นตามที่ ไ ด นิ ย ามไว ซึ่ ง การกํา หนดนิ ย ามของ คํา ว า
ผลประโยชนแหงชาตินั้นเปนเรื่องยากที่จะระบุไดอยางชัดเจน และมีความคลุมเครือ ตามพจนานุกรม
คําศัพทนโยบายตางประเทศอังกฤษ-ไทย : รวมรวมและเรียบเรียงโดยพลเรือตรี รศ.ทองใบ ธีรานันทางกูร
ระบุวาผลประโยชนแหงชาติของรัฐเปนแนวความคิดกวาง ๆ เกี่ยวกับปจจัยต าง ๆ ที่ประกอบเปน
ปจ จัย ที่จํา เปน อยา งยิ่ง ของรัฐ ปจ จัย ที่จํา เปน อยา งยิ่ง เหลา นี้ ก็คือ การปกปองตัว เอง เอกราช
บูรณภาพแหงดินแดน ความมั่นคงทางทหาร และความเจริญรุงเรืองทางเศรษฐกิจ แตดวยเหตุที่
ผลประโยชนแหงชาติตาง ๆ เหลานี้ไมมีผลประโยชนใดเพียงหนึ่งเดียวที่มีความโดดเดนครอบงําใน
การทําหนาที่ดําเนินนโยบายของรัฐบาล ดังนั้น แนวความคิดเรื่องผลประโยชนแหงชาตินี้ในเวลาใช
ภาษาอังกฤษจึงใชในรูปของพหูพจนวา "national interests"
2.1.1.6 ตามนโยบายความมั่นคงแหงชาติ พ.ศ. 2550-2554 ไดกําหนดผลประโยชน
แหงชาติเปนเปาหมายหลักอันสําคัญยิ่งของประชาชนสวนรวมในชาติ ซึ่งสอดคลองกับแนวทางสัจนิยม
ดังนี้ 1) การมีเอกราช อธิปไตย และบูรณภาพแหงเขตอํานาจรัฐ 2) การดํารงอยูอยางมั่นคง ยั่งยืน
ของสถาบันหลักของชาติ 3) ความปรองดอง ความสามัคคีของคนในชาติ 4) การดํารงอยูอยางมั่นคง
ของชาติและประชาชนจากการคุกคามทุกรูปแบบ 5) ความปลอดภัย ความเปนธรรม และความอยู
ดีมีสุขของประชาชน การมีเกียรติและศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย 6) การดํารงอยูอยางมั่นคงของ
ฐานทรัพยากรธรรมชาติ และสิทธิเหนือทรัพยากรชีวภาพของชาติ 7) การอยูรวมกันอยางสันติสุข
กับประเทศเพื่อนบาน 8) การมีเกียรติและศักดิ์ศรีในประชาคมระหวางประเทศ
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2.1.2 แนวคิดอุดมคตินิยม
2.1.2.1 แนวทางอุดมคติคํานึงถึงเรื่องของศีลธรรม มนุษยธรรรมและจริยธรรม
เปนหลักการใหญ พวกแนวคิดอุดมคตินิยมจึงเห็นวาการคิดคํานวณและมองสิ่งตางๆบนรากฐาน
ของผลประโยชนถือวาเปนเรื่องผิดศีลธรรม และจะนํามาซึ่งอันตรายหายนะตางๆ มนุษยไมไดชั่วราย
แตเกิดมาเปนคนดีและมีธรรมชาติที่ดีและสามารถพัฒนาไดหากมีการปฏิรูปสังคม พัฒนาเศรษฐกิจ
และใหการศึกษา เชน เคนเนท ทอมปสัน (Kenneth Thompson) กลาววา “มนุษยในสวนลึกของ
หัวใจเปนผูมีคุณธรรม” และเนนวา “มนุษยไดแสวงหาความยุติธรรมอยางไมลดละ”
2.1.2.2 ผลประโยชนสวนรวมที่สําคัญคือ ความมั่นคงรวมกันและสันติภาพ และ
ความรวมมือระหวางประเทศจะกอใหเกิดสันติภาพได การยึดถือหลักศีลธรรมในการดําเนินนโยบาย
เปนพื้นฐานในการสรางความไววางใจระหวางรัฐ เปนเงื่อนไขที่สามารถนําไปสูสภาวะสันติภาพที่
ถาวรตอไปได มองวาทําอยางไรที่จะใหไดมาซึ่งสันติภาพ ไมมีการเตรียมพรอมทางการทหาร ไมมี
การแขงขันอาวุธ
2.1.2.3 ใหความสําคัญกับการสรางสถาบันและองคการระหวางประเทศเพื่อ ทํา
หนาที่เปนตัวกลางในการสรางความรวมมือและแกไขปญหา มุงเนนที่จะสรางความมั่งคั่งความ
เจริญรุงเรือง การเปนอยูที่ดีซึ่งกันและกัน และรวมกันแกไขปญหาที่เกิดขึ้น
2.1.2.4 เนนการมีกฎหมายระหวางประเทศที่จะใชเปนเครื่องมือ ในการควบคุม
พฤติกรรมของผูแสดงบทบาททั้งหลาย ถามีกฎหมายระหวางประเทศหรือองคการระหวางประเทศ
ประเทศตางๆ ก็จะแกปญหาดวยวิธีสันติ ความขัดแยงระหวางประเทศก็อาจจะลดนอย
2.1.2.5 สนับสนุนใหมีการเจรจาลดอาวุธ เนนความสําคัญของคานิยม คุณธรรม
กฎหมาย และระเบียบปฏิบัติระหวางประเทศและความปรองดองของผลประโยชนระหวางประเทศ
ในการกําหนดและดําเนินนโยบายตางประเทศ Immanuel Kant กลาววา การกระทําที่เปนคุณธรรม
นั้นเปนเรื่องของการตัดสินใจเลือกระหวางหลักการตางๆ ที่มีอยู นโยบายที่มีคุณธรรมคือการเลื อก
ตัดสินใจโดยยึดหนาที่มากกวาผลประโยชนสวนตัว และการเมืองและกฎหมายจึงตองตั้งอยูบน
พื้นฐานของคุณธรรม
2.1.2.6 หลักการของแนวทางอุดมคติพอสรุปได ดังนี้ 1) คานิยมและศีลธรรมเปน
สิ่งจําเปนในสังคม เปนสิ่งที่ตองนํามาศึกษา ทั้งนี้ก็เพื่อจะไดมีหลักการหรือมาตรฐานที่จะใชแนะให
มนุษยไดปฏิบัติตนไดถูกตอง เพื่อความยุติธรรม ถูกตองและสันติภาพ 2) เชื่อในพลังของเหตุผล ถา
ไดรับฟงเหตุผลแลว ก็จะเลือกแนวทางที่ชอบดวยศีลธรรมพรอมกับนําพาสังคมไปสูความกาวหนา
และพัฒนา 3) เชื่อมติมหาชนยอมถูกตอง เพราะโดยธรรมชาติแลวมนุษยตองการสิ่งที่ดีที่ถูกที่ควร
และที่เปนจริง
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2. 2 ถอยแถลงนโยบายของรัฐบาล วันที่ 29 ธันวาคม 2551
2.2.1 นโยบายความมั่นคงของรัฐ
2.2.1.1 เสริมสรางและพัฒนาศักยภาพการปองกันประเทศใหมีความพรอมในการ
รักษาเอกราช อธิปไตย และบูรณภาพแหงดินแดน รวมทั้งการคุมครองผลประโยชนของชาติ โดย
การเตรียมความพรอมของกองทัพ การฝกกําลังพลใหเกิดความชํานาญในการปฏิบัติภารกิจ และ
การจัดงบประมาณใหสอดคลองกับภารกิจของแตละเหลาทัพ ตลอดจนจัดใหมีแผนการสํารองอาวุธ
และพลังงานเพื่อความมั่นคง สนับสนุนและสงเสริมการวิจัยและการพัฒนาอุตสาหกรรมปองกัน
ประเทศทั้งภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อใหสามารถผลิตอาวุธยุ ทโธปกรณไดเอง ปรับสิทธิประโยชน
กําลังพล เบี้ยเลี้ยงและคาเสบียงสนามของทหารหลักและทหารพราน รวมทั้งสวัสดิการของกําลังพล
ใหสอดคลองกับสภาวะเศรษฐกิจ พัฒนาความรวมมือทางการทหารกับประเทศเพื่อนบาน และมิตร
ประเทศอื่นๆ และสงเสริมบทบาทในการรักษาสันติภาพของโลกภายใตกรอบสหประชาชาติ
2.2.1.2 เสริมสรางสันติภาพของการอยูรวมกันกับประเทศเพื่อนบาน มุงเนนการ
แกไขปญหาความขัดแยงดวยการเจรจาโดยสันติวิธี ใหความสําคัญกับการสํารวจและการปกปนเขต
แดนกับประเทศเพื่อนบานอยางถูกตองตามขอตกลงและสนธิสัญญา ประสานงานและรวมมือกับ
ประเทศเพื่อนบานในการปองกันและแกไขปญหาที่กระทบตอความมั่นคงในพื้นที่ชายแดน รวมทั้ง
เสริมสรางความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชนในบริเวณชายแดน
2.2.1.3 เสริมสรางศักยภาพในการจัดการกับปญหาภัยคุกคามขามชาติ โดยให
ความสําคัญแกการพัฒนาระบบและกลไกตางๆ ใหพรอมที่จะปองกันและแกไขปญหาการกอการราย
และอาชญากรรมขามชาติทุกรูปแบบ รวมทั้งพัฒนากฎหมาย และบังคับใชกฎหมายที่เกี่ยวของอยาง
มีประสิทธิภาพ ตลอดจนพัฒนาเครือขายความรวมมือกับนานาประเทศ และสงเสริมการปฏิบัติตาม
พันธกรณีระหวางประเทศภายใตกรอบสหประชาชาติ
2.2.2 นโยบายการตางประเทศและเศรษฐกิจระหวางประเทศ
2.2.2.1 พัฒนาความสัมพันธกับ ประเทศเพื่อนบานในทุก มิติและทุก ระดับ เพื่อ
สงเสริมความเขาใจอันดีและการเคารพซึ่งกันและกัน เพื่อใหเกิดเสถียรภาพความมั่นคงและความ
เจริญรุงเรืองรวมกันของภูมิภาค โดยสงเสริมความรวมมือในทุกสาขากับประเทศเพื่อนบานภายใต
กรอบความรวมมืออนุภูมิภาคตางๆ และเรงแกไขปญหากับประเทศเพื่อนบานโดยสันติวิธีบนพื้นฐาน
ของสนธิสัญญาและกฎหมายที่เกี่ยวของ
2.2.2.2 สงเสริมการมีบทบาทรวมกับประชาคมโลก ในเรื่องการกําหนดบรรทัดฐาน
ระหวางประเทศ โดยเฉพาะเรื่องการคาสินคาเกษตร และกฎระเบียบดานทรัพยสินทางปญญา
การปกปองรักษาและฟนฟูสันติภาพและความมั่นคง การสงเสริมและคุมครองคานิยมประชาธิปไตย
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สิทธิมนุษยชน มนุษยธรรม การอนุรักษและแกไขปญหาสิ่งแวดลอมและพลั งงาน ตลอดจนรวมมือ
ในการแกไขประเด็นปญหาขามชาติทุกดานที่สงผลกระทบตอความมั่นคงของมนุษย รวมทั้งสงเสริม
ใหไทยเปนที่ตั้งของสํานักงานสาขาขององคการระหวางประเทศ และมีความรวมมือทางวิชาการกับ
ประเทศกําลังพัฒนาเพิ่มขึ้น
2.2.2.3 สนับสนุนการเขารวมในขอตกลงระหวางประเทศทั้งทวิภาคีและพหุภาคี
ที่เปนประโยชนตอประเทศ เรงรัดการใหสัตยาบันในขอตกลงที่ไดลงนามไวแลวและปรับปรุงแกไข
ขอตกลงที่กอใหเกิดผลกระทบทางลบตอประชาชนและสังคม
2.3 กระบวนการจัดทําสนธิสัญญาหรือความตกลงของไทย
2.3.1 ประเทศไทยไมมีก ฎหมายหรือระเบีย บเกี่ย วกับ ขั้นตอนการทํา สนธิสัญญาเปน
ลายลักษณอักษร จึงอาศัยทางปฏิบัติในการพิจารณาเรื่องนี้โดยอาศัยมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวของ
และหลักการและแนวทางตามกฎหมายระหวางประเทศวาดวยสนธิสัญญาตามอนุสัญญาเวียนนาวา
ดวยกฎหมายสนธิสัญญา ค.ศ. 1969 เปนพื้นฐานในการพิจารณา
2.3.2 ประเทศไทยถือวา การทํา สนธิสัญญาเปนอํา นาจของฝา ยบริหาร กระทรวงการ
ตางประเทศเปนหนวยงานรับผิดชอบเรื่องความสัมพันธกับตางประเทศ ดังนั้น คณะรัฐมนตรีจึงให
หนวยงานที่เกี่ยวของขอความคิดเห็น/หารือกับกระทรวงการตางประเทศ เพื่อประกอบการพิจารณา
ดวย และตนฉบับความตกลงระหวางประเทศทั้งที่เปนการกระทําระหวางรัฐตอรัฐ รัฐบาลตอรัฐบาล
หรือกับองคการระหวางประเทศจะเก็บรักษาไวที่กรมสนธิสัญญา และกฎหมาย กระทรวงการตางประเทศ
ตามนัยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2545 ซึ่งในทางปฏิบัติจะรวมถึงตราสารทางกฎหมายที่
เกี่ยวของ เชน สัตยาบันสาร ภาคยานุวัติสาร สารใหการยอมรับ สารใหความเห็นชอบ หนังสือมอบ
อํานาจเต็ม หนังสือทางการทูตแจงการบังคับใช ตออายุ หรือบอกเลิกสนธิสัญญารวมทั้งตองแจง
ขอมูลเกี่ยวกับสถานะสนธิสัญญา เชน วันบังคับใช และวันที่เขาเปนภาคีส นธิสัญญาดังกลาวดวย
2.3.3 ตามมาตรา 190 ของรัฐธรรมนูญ 2550 หนังสือสัญญาที่มีบทเปลี่ยนแปลงอาณาเขต
ไทยหรือพื้นที่นอกราชอาณาเขตที่ไทยมีสิทธิอธิปไตย สัญญาที่ตองออกพระราชบัญญัติเพื่อใหเปน
ตามหนังสือสัญญา สัญญาที่มีผลกระทบตอความมั่นคงทางเศรษฐกิจหรือสัง คมอยางกวางขวาง และ
สัญญาที่มีผลผูกพันดานการคา การลงทุน หรืองบประมาณของประเทศอยางมีนัยสําคัญตองขอ
ความเห็นชอบจากรัฐสภา
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2.4 สรุปกรอบแนวความคิด
2.4.1 อุดมคตินิยมและสัจนิยมมีมุมมองที่แตกตางกี่ยวกับหลักเกณฑในการดําเนินนโยบาย
โดยอุดมคตินิยมตั้งอยูบนรากฐานของนามธรรม เชน หลักคุณธรรม ศีลธรรม มนุษยธรรม สัจนิยม
โดยพื้นฐานแลวมีลักษณะแบบประจักษและยึดแนวทางปฏิบัติ โดยคํานึงถึง ผลประโยชนแหงชาติ
เปนสําคัญ จากรากฐานแนวความคิดที่แตกตางกัน จึงมีขอเสนอแนะเกี่ยวกับหลักในการตัดสินใจ
และดําเนินนโยบายที่แตกตางกัน การดําเนินนโยบายโดยยึดถือผลประโยชนแหงชาติที่ตั้งอยูบน
พื้นฐานของผลประโยชนของตนเองไดรับการวิเคราะหจากฝายอุดมคตินิยมวา เปนการมองธรรมชาติ
ของมนุษยในแงลบเกินไปจนละเลยความรวมมือระหวางประเทศ ความสําคัญของคานิยมคุณธรรม
กฎหมายและระเบียบปฏิบัติระหวางประเทศ และความปรองดองของผลประโยชนรวมกัน ระหวาง
ประเทศ นักคิดแนวอุดมคตินิยม เชน John Locke, Immanuel Kant, John Stuart Mill เห็นรวมกันวา
มนุษยเปนผูมีเหตุผลและมีจิตสํานึกที่ตองการสันติภาพที่ถาวรและความปรองดองระหวางประเทศ
มนุษยสามารถจะสรางระเบียบขึ้นมาได โดยการสรางระบบความมั่นคงปลอดภัยรวมกันและสราง
องคกรระหวางประเทศ เพื่อทํา หนา ที่แกไ ขปญหาความขัดแยง ระหวา งประเทศได อยา งไรก็ ดี
แนวคิ ด อุ ด มคติ นิ ย มได เ สื่ อ มความนิ ย มลงในช ว งหลั ง สงครามโลกครั้ ง ที่ ส อง และได รั บ การ
วิพากษวิจารณวาไมเพียงพอที่จะใชในการวิเคราะหความสัมพันธระหวางประเทศ เนื่องจากเกิด
เหตุการณสงครามเย็น มีการแขงขันแกงแยง และชวงชิงอํานาจจากกันและกันใหมากที่สุดระหวาง
สหรัฐอเมริกาและสหภาพโซเวียต อันมีผลใหเกิดสภาวะสงครามเย็น ซึ่งทําใหเกิดมีความขัดแยง
ตลอดจนความไมไ วว างใจซึ่ง กัน และกัน อยูต ลอดเวลา ณ จุด นี ้เ อง อาจจะกลา วไดวา เปน
จุดเริ่มตนของการแขงขันกันในการสั่งสม และสรางอาวุธและอาวุธนิวเคลียรที่มีอานุภาพทําลายลาง
ฝายตรงขาม เกิดสถานการณความขัดแยงซึ่งมีการใชอาวุธรูปแบบตางๆในพื้นที่ตางๆทั่วโลก โดย
เนนความสําคัญของผลประโยชนแหงชาติ และความมั่นคงของชาติเปนสํา คัญ กอใหเกิดความ
สูญเสียของชีวิตผูคนและทรัพยสินจํานวนมหาศาล การสิ้นสุดสงครามเย็นเปดโอกาสใหระเบียบ
โลกมีลักษณะเปน rules - based มากขึ้น เกิด norm ใหมๆ ดานมนุษยธรรม สิทธิมนุษยชน ฯลฯ
แนวคิดเกี่ยวกับหลักคุณธรรม มนุษยธรรม จริยธรรม ไดรับการฟนฟู และไดรับความนิยมมากขึ้น
โดยมีวัตถุประสงค เพื่อใหโลกมีสันติภาพและความมั่นคงมากขึ้น และความทารุณโหดรายของ
สงครามตางๆ ลดนอยลง ใหความสําคัญกับมนุษยมากที่สุด โดย Kant กลาววาเราตองปฏิบัติตอ
มนุษยในฐานะที่มนุษยเปนจุดมุงหมายในตัวเองมากกว ามองมนุษยเปนเพียงเครื่องมือ จึงมีการเนน
ใหความสําคัญเกี่ยวกับความรวมมือระหวางประเทศ การเจรจาลดอาวุธ การควบคุมการแพรกระจาย
อาวุธนิวเคลียรและจรวด การหามทดลองอาวุธนิวเคลียร การใหความสําคัญในการจัดทําความตกลง
ระหวางประเทศทั้งในกรอบสหประชาชาติและนอกกรอบสหประชาชาติโดยเห็นวาเปนสิ่งจําเปน
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เพื่อบัง คับใหคนมีหลัก คุณธรรม มนุษยธรรมโดยเฉพาะเมื่อคํา นึง ถึง วามนุษยไ มใ ชคนดีทุก คน
เสมอไป การจัดทําอนุสัญญาระเบิดพวงจึงเปนหนึ่งในตัวอยางที่แสดงใหเห็นถึงความพยายามใน
การใชหลัก การคุ ณธรรม มนุ ษยธรรม จริย ธรรม ใหค วามสํ าคั ญต อ ความมั่ นคงของมนุ ษย และ
ชี้ใหเห็นวามนุษยธรรมเปนคานิยมหนึ่งที่มีความสําคัญ และเปนบรรทัดฐานและเครื่องมือตัดสินการ
กระทําของประเทศหนึ่งๆ ได
2.4.2 ตามนโยบายความมั่นคงของรัฐ กองทัพยังเปนพลังอํานาจหลักที่เปนพื้นฐานใน
การขับเคลื่อนรัฐ และรักษาผลประโยชนของชาติดานความมั่นคง อยางไรก็ตาม การเปลี่ยนแปลง
ตางๆ ในโลกปจจุบันก็มีสวนทําใหพลังอํานาจอื่นๆ เชนบทบาททางการทูตตอการรักษาผลประโยชน
ของชาติไดเชนกัน การดําเนินการทางการทูตนั้น สามารถใชท้ังการเจรจา หรือแมกระทั่งการใช
ยุทธศาสตรทางการทูตแทนยุทธศาสตรทหาร
2.4.3 ตามนโยบายตางประเทศสนับสนุนการเขารวมขอตกลงระหวางประเทศ ทั้งทวิภาคี
และพหุภาคีที่เปนประโยชนตอประเทศ กระทรวงการตางประเทศเปนหนวยงานกลางที่รับผิดชอบ
เรื่องความสัมพันธกับตางประเทศ และคณะรัฐมนตรีไดมอบหมายใหหนวยงานที่เกี่ยวของ ขอความ
คิดเห็นของกระทรวงการตางประเทศเพื่อประกอบการพิจารณาจัดทําความตกลงตางๆ และโดยที่
การควบคุม/การลดการใชอาวุธทุกชนิดเปนเรื่องที่อยูในความดูแลของหนวยปฏิบัติ หลายหนวย การ
จะเขารวมในอนุสัญญาวาดวยระเบิดพวง ซึ่งมีเนื้อหาสาระเกี่ยวกับอาวุธในเชิงรุก จึงจะตองมีการ
เจรจาหารือระหวางกระทรวงการตางประเทศ กับหนวยงานความมั่นคงที่เกี่ยวของ เพื่อพิจารณาถึง
ความเปนไปได หรือผลกระทบในการเขารวมและการปฏิบัติตามพันธกรณี ดังนั้น กระทรวงการ
ตางประเทศ จึงมีสวนรวมในการประเมินและติดตามพัฒนาการและทาทีของประเทศตางๆ รวมทั้ง
แสวงหาขอมูลเพื่อประกอบการหารือ และประสานทาทีกับหนวยปฏิบัติของไทยในการกําหนด
บทบาท และทาทีไทยเพื่อผลประโยชนของประเทศชาติตอไป
2.4.4 ผูศึกษาจะใชแนวคิดที่กลาวมาขางตนที่เกี่ยวของกับเรื่องผลประโยชนแหงชาติ หลัก
คุณธรรมและมนุษยธรรม บทบาทของกองทัพ และกระทรวงการตางประเทศเปนกรอบแนวทางเพื่อ
วิเคราะหขอมูลที่มีความเกี่ยวของกับประเด็นที่จะศึกษา เพื่อจะนําไปสูคําตอบตามวัตถุประสงคของ
การศึกษาที่ตั้งไว

บทที่ 3
ผลการศึกษาวิจัย
3.1 ประวัติความเปนมาของการจัดทําอนุสัญญาวาดวยระเบิดพวง
ความพยายามในการแสวงหากลไกเพื่อแกไขปญหาผลกระทบดานมนุษยธรรมจากการใช
ระเบิดพวงซึ่งไมสามารถแยกแยะเปาหมายระหวางพลเรือนและทหารไดมีการดําเนินไปพรอมๆกัน
ใน เวทีที่สําคัญ 2 แหง คือ 1) ภายใตกรอบการพิจารณาของอนุสัญญาหามใชอาวุธ ตามแบบบาง
ชนิดที่กอใหเกิดความบาดเจ็บรายแรงเกินความจําเปน หรือกอใหเกิดผลโดยไมจาํ กัดเปาหมาย
(Convention on Prohibitions or Restrictions on the Use of Certain Conventional Weapons Which
May Be Deemed to be Excessively Injurious or to Have Indiscriminate Effects –CCW)9 และ
2) ภายใตกรอบกระบวนการออสโล (Oslo Process)
3.1.1 ภายใตกรอบการพิจารณาของอนุสัญญาหามใชอาวุธตามแบบบางชนิดที่กอใหเกิด
ความบาดเจ็บรายแรงเกินความจํา เปนหรือกอใหเกิดผลโดยไมจํา กัดเปา หมาย (Convention on
Prohibitions or Restrictions on the Use of Certain Conventional Weapons Which May Be Deemed
to be Excessively Injurious or to Have Indiscriminate Effects –CCW)
3.1.1.1 หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ผลกระทบดานมนุษยธรรมอันเกิดจากการใช
ระเบิดพวงและอาวุธอื่นๆ ไดรับการกลาวขานเปนอยางมากในชวงทศวรรษที่ 1960 และตนทศวรรษ
ที่ 1970 ซึ่งเปนชวงสงครามเวียดนามหรืออินโดจีน โดยประชาคมระหวางประเทศไดแสดงความ
หวงกังวล เนื่องมาจากมีการใชระเบิดพวงอยางแพรหลาย อันนําไปสูการจัดทํา Protocol to the
Geneva Conventions on the Protection of Victims of International Armed Conflicts ในป 1977
และ อนุสัญญา CCW ในป 1980 อยางไรก็ตาม อนุสัญญา CCW ที่จัดทําขึ้นนี้ไมมีการกลาวถึงอาวุธ
ชนิดระเบิดพวงเปนการเฉพาะ

9

อนุสัญญาจัดทําขึ้นเมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2523 และมีผลบังคับใชเมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2526 ปจจุบัน
มีรัฐภาคี 111 ประเทศ (กัมพูชา ลาวและฟลิปปนส) และมี 5 ประเทศที่ใหการลงนามแตยังไมไดให
สัตยาบัน (เวียดนาม) สวนประเทศไทยไมไดเปนภาคี
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3.1.1.2 ไดมีการหารือเกี่ยวกับเรื่องระเบิดพวงในกรอบอนุสัญญา CCW เมื่อเกิด
สถานการณความขัดแยงในโคโซโว อัฟกานิสถาน และอิรักในเวลาตอมา ซึ่งมีประชาชนผูบริสุทธิ์
ไดรับผลกระทบจากอาวุธชนิดนี้เปนจํานวนมาก โดยกลุมประเทศที่ใหความสําคัญดานมนุษยธรรม
เชน นอรเวย เบลเยียมและออสเตรีย รวมทั้งองคกรเอกชนและภาคประชาสังคมตางๆ ที่สําคัญ คือ
CMC ไดรณรงคอยางแข็งขันใหมีการควบคุมและหาทางแกไขการใชระเบิดพวง ดังนั้น ในปลายป
2544 รัฐภาคีอนุสัญญา CCW จึงไดจัดตั้งกลุมผูเชี่ยวชาญภาครัฐ (Group of Governmental Experts GGE) เพื่อหาหนทางแกไขปญหาระเบิดตกคางหลังสงคราม อันนําไปสูการจัดทําพิธีสารตอทาย
ฉบับที่ 5 ในป 2546 (CCW : Protocol V on Explosive Remnants of War - ERW)10 กําหนด
แนวทางในการเก็บกูและกําจัดวัตถุระเบิด ชนิดตางๆ ซึ่งตกคางจากสงครามและสงผลกระทบดาน
มนุษยธรรมตอพลเรือน แตพิธีสารนี้ก็ไมไดกลาวถึงระเบิดพวงปนการเฉพาะเชนกัน
3.1.1.3 ในการประชุมทบทวนอนุสัญญา CCW ครั้งที่ 3 (CCW’s Third Review
Conference) เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2549 ไดมีการหยิบยกประเด็นผลกระทบจากการใชระเบิดพวง
จากความขัดแยงระหวางอิสราเอล และเลบานอน ระหวางเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม 2549 ขึ้นหารือ
ตามการเรียกรองของกลุมประเทศตางๆ อาทิ ออสเตรีย เบลเยี ยม เดนมารก เยอรมนี ไอรแลนด
นอรเวย เปรู สวีเดน รวมดวยกับ CMC, ICRC และเลขาธิการสหประชาชาติ เพื่อใหมีการจัดทํา
รางความตกลงระหวางประเทศเพื่อยุติการใชอาวุธระเบิดพวงโดยเห็นวา พิธีสาร ERW ซึ่งมุงเนน
การดําเนินมาตรการภายหลังความขัดแยงสิ้นสุดเทานั้น (post conflict measures) ไมเพียงพอที่จะ
แกไขปญหาผลกระทบดานมนุษยธรรมของระเบิดพวงที่เกิดขึ้น ทั้งในระหวางเกิดสถานการณความ
ขัดแยง และภายหลั งสถานการณ ความขั ดแย งได เปนเพีย งการลดความเสี่ ยงและผลกระทบจาก
ระเบิดพวงเทานั้น แตขอเสนอนี้ไมไดรับการรับรองจากที่ประชุมซึ่ง เห็นวาการหารือควรอยูภายใต
ขอบเขตพิธีสาร ERW มากกวา ที่จะแสวงหากลไกระหวางประเทศใหม เพราะมีกลไกที่ควบคุม
อาวุธที่นาจะครอบคลุมระเบิดพวงอยูแลว จึงไมมีความจําเปนที่จะตองแยกประเด็นของระเบิดพวง
ออกจากวัตถุระเบิ ด ชนิดต างๆ ซึ่ งตกคา งจากสงคราม โดยเฉพาะประเทศมหาอํา นาจซึ่ง เป นทั้ ง
ประเทศผลิต/ ใช/ และสะสมระเบิดพวง เชน สหรัฐอเมริกา รัสเซีย จีน อินเดีย ปากีสถาน ไมเห็น
ดวย ทําใหนอรเวย ซึ่งเปนประเทศแกนนําสําคัญในการผลักดัน ใหมีการยุติการใชอาวุธระเบิดพวง
ไดประกาศเจตนารมณเมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2549 ที่จะเริ่มกระบวนการหารือนอกกรอบ CCW
เพื่อจัดทําความตกลงระหวางประเทศที่มีผลผูกพันทางกฎหมายในการยุติการใชระเบิดพวง อัน
นําไปสูกระบวนการออสโล (Oslo Process)
10

พิธีสารจัดทําขึ้นเมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2546 และมีผลบังคับใชเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2549
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3.1.1.4 อยางไรก็ดี ระหวางที่กรอบกระบวนการออสโลกําลังดําเนิน การเพื่อ
จัดทํากลไกระหวางประเทศเพื่อยุติการใชระเบิดพวง การประชุมรัฐภาคีอนุสัญญา CCW เมื่อเดือน
พฤศจิกายน 2550 ไดรับรองขอตัดสินใจใหก ลุม ผูเชี่ย วชาญภาครัฐ (GGE) หารือกันเพื่อยกรา ง
ขอเสนอเพื่อหาทางแกไขผลกระทบดานมนุษยธรรมของระเบิดพวงโดยใหมีความสมดุลระหวางมิติ
ทางทหารและดานมนุษยธรรมดวย (mandate to negotiate a proposal to address urgently the
humanitarian impact of cluster munitions, while striking a balance between military and
humanitarian considerations) ซึ่งการที่ที่ประชุม CCW ไดมีมติดังกลาวสวนหนึ่งอาจเปนเพราะ
สหรัฐอเมริกาซึ่งมีผลประโยชนเกี่ยวของรายใหญ ไดปรับเปลี่ยนทาที โดยเกรงวาจะเปนการเพิ่ม
ความชอบธรรมใหกับกระบวนการออสโล ที่พยายามหาทางจัดทํากลไกระหวางประเทศนอกกรอบ
สหประชาชาติ แมจะตระหนักวาการมี mandate เรื่องระเบิดพวงจะไมไดหมายความวากระบวนการ
ออสโลจะดําเนินการตอไปไมได แตอยางนอยก็คิดวาจะสามารถควบคุมการหารือในกรอบ CCW
ไดมากกวา และหากมีการยกรางกฎเกณฑเรื่องนี้ในกรอบ CCW ในอนาคต สหรัฐอเมริกาก็นาจะ
ยอมรับกฎเกณฑดังกลาวไดมากกวา อยางไรก็ตาม โดยขอตัดสินใจดังกลาวมี สารัตถะที่ออนและ
คลุมเครือ กลาวคือไมมีความชัดเจนเกี่ยวกับรูปแบบวาขอเสนอที่ตัดสินใจรับรองเห็นพองกันนั้นจะ
ใหมีสถานะเปนกฎหมายระหวางประเทศหรือไม ไม มีการระบุกรอบเวลาการหารือในการยกราง
ขอเสนอดังกลาว นอกจากนี้ กรอบ CCW ถือเปนกรอบการเจรจาดานการควบคุมอาวุธตามแบบ ซึ่ง
เกี่ยวของโดยตรงกับการเมือง และความมั่นคงของประเทศตางๆ อีกทั้งประเทศที่ผลิต/ใช/สะสม
มองวาปญหาของระเบิดพวงไมไดเกิดจากลักษณะเฉพาะของระเบิดพวงเอง แตเกิดจากสภาวะของ
การใชอาวุธดังกลาว โดยไมเคารพหลักการตางๆ ในกฎหมายมนุษยธรรมระหวางประเทศมากกวา
นอกจากนี้ การดําเนินงานภายใตอนุสัญญา CCW อยูบนพื้นฐานของหลักการฉันทามติ จึงมิใชเรื่อง
งายที่จะประสบผลสําเร็จในการหารือภายใตกรอบอนุสัญญาดังกลาว การเจรจาเรื่องระเบิดพวงใน
กรอบอนุสัญญา CCW จึงเปนไปคอนขางลาชา และไมมีความคืบหนาเทาที่ควร
3.1.2 ภายใตกรอบกระบวนการออสโล (Oslo Process)
3.1.2.1 การประชุมที่กรุงออสโล (Oslo Conference on Cluster Munitions) ระหวาง
วันที่ 22-23 กุมภาพันธ 2550
CMC และ Norwegian Peoples Aid ซึ่งเปนองคกรเอกชน และดวยการสนับสนุน
จากรัฐบาลนอรเวย ไดเริ่มกระบวนการออสโลหารือในการจัดทําความตกลงระหวางประเทศที่มีผล
ผูกพันทางกฎหมายเพื่อยุติการใชระเบิดพวง โดยมีประเทศ องคกรระหวางประเทศ อาทิ UNICEF,
UNDP, OCHA, UNIDIR, และ ICRC ไดเขารวมประชุม และมีการรับรองปฏิญญาออสโล (Oslo
Declaration) ซึ่งมีสาระสําคัญ 4 ประการ คือ 1) สนับสนุนการจัดทําความตกลงระหวางประเทศ
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เพื่อหามการใช/ผลิต/สะสม/กักเก็บ และเคลื่อนยายอาวุธระเบิดพวงที่กอใหเกิดอันตรายรายแรงตอ
พลเรือน (cluster munitions that cause unacceptable harm to civilians) ใหแลวเสร็จภายในป 2551
2) เพื่อจัดตั้งกลไกความรวมมือและการใหความชวยเหลือเพื่อประกันการดูแลและฟ นฟูผูประสบภัย
3) รณรงคใหตระหนักถึงปญหาทางมนุษยธรรมที่เกิดจากระเบิดพวงในระดับรัฐบาล และในเวที
ระหวางประเทศตางๆ และ 4) จะจัดการประชุมหารือในเรื่องนี้อยางตอเนื่ อง ทั้งนี้ มีประเทศตางๆ
รวมรับรองปฏิญญาดังกลาวจํานวน 46 ประเทศจากจํานวน 49 ประเทศที่เขาประชุม ประเทศกลุม
อาเซียนที่รวมรับรองปฏิญญาไดแก อินโดนีเซีย และกัมพูชา ขณะที่ไทยไมไดเขารวมการประชุม
ครั้งนี้
3.1.2.2 การประชุมที่กรุงลิมา ประเทศเปรู (Lima Conference on Cluster Munitions LCCM) ระหวางวันที่ 23-25 พฤษภาคม 2550
เปนการประชุมสานตอของกระบวนการออสโล โดยมีผูเขารวม 68 ประเทศ ซึ่งเปนที่
นาสังเกตวามีประเทศกําลังพัฒนาจากภูมิภาคอเมริกาใต เอเชียและแอฟริกาเขารวมดวยหลายประเทศ
โดยมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เบื้องตนอยางกวางๆ ในประเด็นตางๆ เชน ขอบเขตและคําจํากัด
ความของชนิดระเบิดพวง ระยะเวลาการดําเนินการ การเก็บกู /เก็บกัก /และทําลาย การชวยเหลือ
ผูประสบภัย และความชวยเหลือและรวมมือระหวางประเทศ
ประเด็นที่ไดรับการถกเถียงกันมากที่สุด คือเรื่องขอบเขตและคําจํากัดความของระเบิด
พวง เพราะหลายประเทศซึ่งแม จะยืนยันสนั บสนุ นการหารือในกรอบกระบวนการออสโล แต ก็เป น
ประเทศที่ยังมีการใช /สะสมระเบิ ดพวง อาทิ ฝรั่งเศส เยอรมนี ญี่ ปุน สหราชอาณาจักร แคนาดาและ
ฟนแลนด ยังคงตองการมีขอสงวนและใหมีพันธกรณีที่คอนขางยืดหยุนโดยไมควรตั้งเปาหมายไวสูง
เกินไปดวยการหามการใช/สะสมและใหทําลายระเบิดพวงทุกชนิด โดยเห็นวาควรมีการยกเวนระเบิดพวง
บางประเภทที่ไมมีผลกระทบรายแรง มีความแมนยําสูง หรือติดตั้งอุปกรณทําลายตัวเองเมื่อไมระเบิด
รวมทั้งยังมีทาทีและแสดงความหวังวาจะมีการพิจารณาเรื่องระเบิดพวงภายใตกรอบอนุสัญญา CCW ดวย
เพื่อเปนการเสริมซึ่งกันและกัน ในขณะที่นอรเวย เบลเยียม ออสเตรีย และ CMC สนับสนุนการหาม
ระเบิดพวงอยางสิ้นเชิง และเห็นวาแมจะมีการปรับปรุงลักษณะทางเทคนิคของระเบิดพวงก็ไมสามารถ
แกไขผลกระทบดานมนุษยธรรมของอาวุธชนิดนี้ได เนื่องจากระเบิดพวงเปนอาวุธที่ถูกออกแบบมาเพื่อ
ใชโจมตีเปาหมายขนาดใหญ ทําใหยากที่จะจํากัดผลกระทบของอาวุธดังกลาวตอเปาหมายเฉพาะทาง
ทหารเทานั้น สําหรับการหารือในกรอบ CCW ก็ไมสามารถคาดหวังไดเนื่องจากมีการหารือในเรื่องนี้มา
เปนเวลานานแลว แตก็ไมประสบผลสําเร็จ
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ในการประชุมครั้งนี้ ไมมีการเจรจารางความตกลง และไมมีการจัดทําเอกสารการ
ประชุม เพียงแตจะนําขอคิดเห็นจากที่ประชุมครั้งนี้ไปประกอบการจัดเตรียมรางความตกลงและจะเริม่ ตน
การเจรจารางความตกลงในการประชุมครั้งตอไปที่กรุงเวียนนา
3.1.2.3 การประชุมที่ กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย (Vienna Conference on
Cluster Munitions) ระหวางวันที่ 5-7 ธันวาคม 2550
ผูแทนรัฐบาล 138 ประเทศเขารวมการประชุมครั้งนี้ ซึ่งมากกวาการประชุมที่กรุง
ลิมาถึง 70 ประเทศ โดยมีทั้งที่เปนประเทศผูผลิต/ ผูใช /สะสมในคลังอาวุธ รวมถึงประเทศที่ประสบ
ภัยจากระเบิดพวง ตลอดจนองคการระหวางประเทศ และองคกรเอกชนและภาคประชาสังคมที่มี
บทบาทเรื่ องระเบิดพวงที่สําคั ญ เช น CMC ไดมี การแลกเปลี่ย นความคิดเห็นเกี่ ยวกับ แนวคิ ด
(concept) ในร างสนธิสัญญา (Vienna Discussion Text) ที่ไดมีการปรับ แก ตามข อคิ ดเห็ น /
ขอเสนอแนะที่ไดรับจากภาคสวนตางๆ ในชวงการประชุมที่กรุงลิมา
ประเทศที่เขารวมประชุมไดแสดงความสนับสนุนการดําเนินการภายใตกระบวนการ
ออสโล รวมทั้งสนับสนุนประเด็นการแยกขอบทการชวยเหลือผูประสบภัยออกมาเปนการเฉพาะให
เด น ชั ด แต ที ่ ป ระชุ ม ก็ ยั ง ต อ งหารื อ ในประเด็ น ต า งๆ อี ก ต อ ไป อาทิ ขอบเขตและคํ า นิ ย าม
“ผูประสบภัย” พันธกรณีของรัฐ แนวทางการจัดทํารายงานประจําป เรื่องการชวยเหลือผูประสบภัย
กรอบเวลาการทําลายระเบิดพวง การเก็บระเบิดพวงเพื่อการพัฒนาและฝกซอมดานเทคนิค การเก็บกู
และทําลาย ระยะเวลาผอนปรน (transitional period) การปฏิบัติการทางการทหารหรือดําเนินกิจกรรม
ที่เกี่ยวของกับประเทศที่มิใชรัฐภาคี (interoperability)
อยางไรดี ประเด็นสําคัญหลักที่ยังคงมีการถกเถียงกันอยางมากก็ยังคงเปนเรื่องของ
คํานิยามและประเภทของระเบิดพวงเนื่องจากปฏิญญาออสโลอันใชเปนพื้นฐานในการหารือได ระบุ
เอาไววาหามใชระเบิดพวงที่กอใหเกิดอันตรายรายแรงตอพลเรือน(cluster munitions that cause
unacceptable harm to civilians) จึงทําใหประเทศตางๆ มีความคิดเห็ นแตกตางกันเกี่ยวกับ
หลั กเกณฑ ในการจํา แนกชนิ ดของระเบิ ดพวง กล าวคื อ 1) ระเบิ ดพวงที่ กออันตรายร า ยแรงต อ
พลเรือน หมายถึงระเบิดพวงที่มีความไมแมนยําและไมนาเชื่อถือ (inaccurate and unreliable) และ
2) ระเบิดพวงที่ไมกออันตรายรายแรงตอพลเรือน ดังนั้น จึงทําใหเกิดแนวความคิดเปน 2 ฝาย คือ
ฝายที่ตองการสนับสนุนการหามระเบิดบางชนิด (partial ban) และฝายที่ตองการหามระเบิดพวง
อยางสิ้นเชิง (total ban) โดยฝายแรกไดแก สหราชอาณาจักร เยอรมนี ฝรั่งเศส อิตาลี เนเธอรแลนด
ฟนแลนด แคนาดา เช็ก สโลวาเกีย สวิตเซอรแลนด ออสเตรเลียและญี่ปุน ซึ่งเห็นวาหากระเบิดพวง
ชนิดใดสามารถปรับปรุงทางเทคนิคใหมีความแมนยําและนาเชื่ อถือได อาทิ มีอัตราการไมระเบิดต่ํา
กวารอยละ 1 หรือมีกลไกทําลายตัวเอง ก็ไมนาจะหาม ในขณะที่ฝายหลัง ซึ่งไดแกนอรเวย เบลเยียม
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ออสเตรีย นิวซีแลนด เซเนกัล กัมพูชา ลาว มาเลเซีย อินโดนีเซีย บังกลาเทศ เม็กซิโก ไนจีเรีย และ
CMC เห็ นว า แม ระเบิ ด พวงจะมี อั ต ราการไม ร ะเบิ ด ต่ํา กว า ร อ ยละ 1 ก็ ยั ง คงส ง ผลกระทบด า น
มนุษยธรรม อีกทั้งยังไมมีระเบิดพวงชนิดใดที่มีอัตราการไมระเบิดในการปฏิบัติงานจริงต่ํากวารอย
ละ 1 ดวย
3.1.2.4 การประชุมที่กรุงเวลลิงตัน ประเทศนิวซีแลนด (Wellington Conference
on Cluster Munitions) ระหวางวันที่ 18-22 กุมภาพันธ 2551
มีผูเขารวมประชุม 123 ประเทศรวมทั้งองคการระหวางประเทศ และองคกรภาค
ประชาสังคมตางๆ ที่ประชุมยังคงมีทาทีแตกตางกันเปน 2 ฝายอยางชัดเจนในเกือบทุกเรื่อง ทั้งใน
เรื่องนิยามและประเภทของระเบิดพวง (partial ban และ total ban) ระยะเวลาเปลี่ยนผานการปฏิบัติ
ตามพันธกรณี (transitional period) ซึ่งฝายแรกเสนอใหมีระยะเวลาเปลี่ยนผานการปฏิบัติตาม
พันธกรณีเพื่อหาอาวุธทดแทนในขณะที่ฝายหลังเห็นวาการมี transitional period เสมือนเปนการ
ขัดแยงตอเจตนารมณที่จะหามระเบิดพวงและหลักการวา หากประทศหนึ่งเห็นวาระเบิดพวงมีผล
รายแรงก็ไมควรตองใชอีกตอไป
การปฏิบัติการรวมทางทหารกับรัฐที่ ไมใชภาคี (interoperability) ซึ่งฝายแรกเสนอ
ใหมีการยกเวนกรณีที่ตองใชระเบิดพวงเพื่อปฏิบัติการทางการทหาร หรือดําเนินกิจกรรมที่เกี่ยวของ
กับประเทศที่มิใชรัฐภาคี เพื่อมิใหเปนอุปสรรคตอกรอบความรวมมือทวิภาคี รวมทั้งเพื่อเปนการ
โนมนาวใหประเทศที่ยังหวงกังวลในเรื่องนี้สามารถเขารวมเปนภาคีอนุสัญญาในอนาคต ซึ่งฝายหลัง
ไมเห็นดวย โดยเฉพาะนอรเวยและ CMC เห็นวาเรื่อง interoperability เปนประเด็นใชอางทางการเมือง
ซึ่งเรื่องนี้สามารถแกไขและมีทางออกไดในระดับการปฏิบัติ โดยรัฐภาคีสามารถกําหนดกฎหมาย
ภายในเพื่อรองรับการหามใช และไมเอาผิดกับทหาร ซึ่งจะมีผลตอการปฏิบัติในกรอบทวิภาคีกับ
ประเทศอื่นๆ ที่ไมไดเปนรัฐภาคีอนุสัญญาได
ในสวนซึ่งเกี่ยวกับระยะเวลาการเก็บกูทําลายระเบิดพวง ฝายแรกตองการใหศึกษา
ประสบการณจากการเก็บกูทุนระเบิดสังหารบุคคล ซึ่งสามารถดําเนินการไดงายกวาระเบิดพวงแต
ก็ยังใชเวลานาน และเห็นวาระยะเวลา 5 ปและใหขยายอีก 5 ปในการเก็บกูทําลายระเบิดพวงตกคาง
นั้นไมเพียงพอ ไมสอดคลองกับความเปนจริง และควรคํานึงถึงขอเท็จจริงวาบางประเทศอาจตองใช
เวลานานกวาหากมีจํานวนระเบิดพวงตกคางมากกวาประเทศอื่นๆ แต ฝายหลังเห็นวาควรกําหนด
ระยะเวลาที่นอยที่สุดไวกอน ไมมีความจําเปนตองเพิ่มชวงเวลาการเก็บกู และการขอขยายไดอีก 5 ป
เพียงพอแลว
ฝายแรกตองการใหเก็บรักษาระเบิดพวงไวจํานวนนอยที่สุดที่แตละประเทศเห็นวา
จําเปนเพื่อวัตถุประสงคใชในการศึกษาและฝกอบรมเพื่อการเก็บกู และการเขารวมในปฏิบัติการทาง
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ทหารและรักษาสันติภาพ และควรขยายระยะเวลาการทําลายระเบิดพวงในคลังอาวุธออกไปมากกว า
6 ป ในขณะที่ฝายหลังไมเห็นความจําเปนที่จะคงเก็บระเบิดพวงไวเพื่อการศึกษา และเวลาที่กําหนด
ในการทําลายระเบิดพวงนาจะเพียงพอแลว ไมเห็นดวยกับการขยายระยะเวลาออกไปมากกวา 10 ป
และการขยายระยะเวลาออกไปอาจจะไมสะทอนเจตนารมณความพรอมที่จะดําเนินการ
ฝายแรกเห็นวาการใหความชวยเหลือ ไมค วรเปน การผูก มัดทางกฎหมาย และ
ประเทศผูรับควรจะกําหนดมาตรการที่จะประกันวาในการรับความชวยเหลือ ประเทศนั้นจะดําเนินการ
ไดทันตามเวลาและมีประสิทธิผล สวนฝายหลังย้ําวา ประเทศที่ไ ดรับ ผลกระทบจากระเบิดพวง
เกิดขึ้นจากการใชของประเทศอื่นๆ ความชวยเหลือจากตางประเทศจึงเปนสิ่ งสําคัญและจะตองมี
อยางตอเนื่องและพอเพียงโดยเฉพาะจากประเทศผูใช
อย า งไรก็ ดี ทั้ ง สองฝ า ยมี ท า ที ไ ปในแนวทางเดี ย วกั น เกี่ ย วกั บ การช ว ยเหลื อ
ผูประสบภัย และนิยามของผูประสบภัย โดยประเทศที่มีผูประสบภัยควรมีบทบาทหลักและมีความ
รับผิดชอบในการดําเนินงาน มีการจัดทําแผนดําเนินการ/ระเบียบกฎหมาย ที่จะคุมครอง รวมทั้งทํา
การสํารวจจํานวนผูประสบภัยโดยความชวยเหลือของตางประเทศเปนกลไกเสริม และไมควรมีการ
แบงแยก (Discriminate) การปฏิบัติระหวางผูประสบภัยจากระเบิดพวงและผูพิการจากสาเหตุ อื่น
แมประเทศตางๆ จะแสดงทาทีแตกตางกันในหลายๆประเด็น แตหลังเสร็จสิ้นการ
ประชุม 71 ประเทศก็ไดรวมรับรองปฏิญญาเวลลิงตัน (Declaration of the Wellington Conference
on Cluster Munitions) ซึ่งเปนเอกสารสะทอนเจตนารมณทางการเมืองของประเทศที่รวมรับรอง
ปฏิญญาที่จะใหมีการเจรจาเพื่อจัดทํารางอนุสัญญาตามกรอบกระบวนการออสโลใหบรรลุผลสําเร็จ
ในการประชุมครั้งตอไปที่กรุงดับลิน ประเทศไอรแลนด
3.1.2.5 การประชุมที่กรุงดับลิน (Dublin Diplomatic Conference on Cluster
Munitions) ระหวางวันที่ 19-30 พฤษภาคม 2551
ที่ประชุมไดหารือเกี่ยวกับขอบทตางๆ ซึ่งเปนประเด็นที่สําคัญที่ยังไมสามารถตกลง
กันไดตั้งแตการประชุมที่กรุงเวียนนา และกรุงเวลลิงตัน และโดยที่การประชุมครั้งนี้กําหนดเปาหมาย
ไวชัดเจนวาจะใหที่ประชุมยอมรับรางอนุสัญญาวาดวยระเบิดพวงโดยฉันทามติ ดังนั้นไอรแลนดใน
ฐานะประธานจึงไดพยายามประนีประนอมกับประเทศ และกลุมประเทศต างๆ ที่มีความคิดเห็น
แตกตางกันเพื่อใหขอบทตางๆ เปนที่ยอมรับ ทั้งนี้ ไดมีการจัดตั้งกลุมยอยเพื่อหารือประเด็นสําคัญที่
ยังหาขอตกลงรวมกันไมได โดยประธานไดแตงตั้งให เลบานอน ชิลี ฝรั่งเศส ฮังการี มอริทัวเนีย
เม็กซิโก นอรเวย และแซมเบีย ซึ่งเปนรองประธาน ทําหนาที่ Friends of the President หาขอยุติใน
แตละประเด็นกอนเสนอใหที่ประชุมรับรองอนุสัญญาโดยฉันทามติ ซึ่งในที่สุดเมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม
2551 ประเทศผูรวมประชุม 107 ประเทศก็ไดรับรองอนุสัญญาวาดวยระเบิดพวงโดยฉันทามติ ซึ่ง
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ตอมาไดมีการลงนามที่กรุงออสโลในปลายป 2551 จํานวน 94 ประเทศ โดยนอรเวย ไอรแลนด
รัฐวาติกันและเซียราเลโอนไดใหสัตยาบันอนุสัญญาดังกลาวในโอกาสเดียวกันนี้
จากการศึกษาประวัติความเปนมาของการจัดทําอนุสัญญา ทําใหเห็น แนวความคิด
2 แบบในกระบวนการแสวงหากลไกระหวางประเทศที่เกี่ยวกั บอาวุธระเบิดพวง กลาวคือ ระหวาง
ผลประโยชนแหงชาติตามแนวสัจนิยม กับผลประโยชนสวนรวมและความมั่นคงของมนุษย บน
หลักการดานศีลธรรม คุณธรรมและมนุษยธรรม จะเห็นไดวาการหารือภายใตกรอบสหประชาชาติ
ในกรอบของอนุสัญญา CCW เพื่อจัดทํากฎหมายระหวางประเทศเพื่อหามการใช ระเบิดพวงใช
เวลานาน เปนไปอยางลาชาและไมมีผลคืบหนาเทาที่ควร ทั้งนี้ เนื่องจากรัฐภาคีสําคัญมีสวนไดสวน
เสียกับการผลิต/ใช/สะสมระเบิดพวงโดยตรง และตองการปกปกรักษาอํานาจและผลประโยชนทั้ง
ความมั่น คงทางทหาร และความเจริญ รุง เรือ งทางเศรษฐกิจ จุด มุง หมายคือ การพิทัก ษรัก ษา
ผลประโยชนแหงตน มิติดานผลประโยชนแหงชาติจึงมีความสําคัญเหนือ หลักคุณธรรม ศีลธรรม
และมนุษยธรรม ในขณะที่การหารือภายใตกรอบกระบวนการออสโลเปนไปอยางรวดเร็วและประสบ
ความสําเร็จในระยะเวลาอันสั้น เนื่องจากประเทศขนาดกลางและขนาดเล็ก ใหความสําคัญกับการใช
หลัก การศีล ธรรม คุณธรรมและมนุษ ยธรรม และเห็น ความสํา คัญ ของผลประโยชนสว นรวม
เนนการมีกฎหมายระหวางประเทศ เพื่อใชเปนกลไกในการควบคุมและลดอาวุธที่มีอานุภาพอัน
รายแรงเชนระเบิดพวง รวมทั้ง พยายามชี้ใหเห็นวา หลัก การดัง กลา วเปนคา นิย มที่มีค วามสํา คัญ
และการแสวงหากลไกและกฎระเบียบปฏิบัติรวมกันระหวางประเทศเพื่อผลประโยชนสวนรวมและ
ความมั่นคงของมนุษยเปนสิ่งที่เกิดขึ้นได ซึ่งแมประเทศมหาอํานาจก็ไมสามารถหยุดยั้งกระบวนการนี้ได
ความสําเร็จของการจัดทําอนุสัญญาดังกลาวเกิดขึ้นไดจากการผลักดัน และเจตนารมณ
อันแรงกลาของประเทศขนาดกลางและขนาดเล็ก อาทิ นอรเวย เบลเยี่ยม ไอรแลนด นิวซีแลนด
ออสเตรีย เปรู ที่ใ หค วามสํา คัญในเรื่องมนุษ ยธรรม อีก ทั้ง ยัง ไดรับ การสนับ สนุนอยา งแข็ง ขัน
จากองคก รระหวา งประเทศ เชน ICRC องคก รเอกชนและภาคประชาสัง คม เชน CMC ซึ่ง มี
ICBL เปนสมาชิก ที่สํา คัญ ซึ่ง มีบ ทบาทนํา ในการรณรงคจัดทํา อนุสัญญาหา มทุนระเบิดสัง หาร
บุคคล
3.2 สาระสําคัญของอนุสัญญาวาดวยระเบิดพวง
3.2.1 ขอบังคับทั่วไปและขอบเขตของพันธกรณี (Article 1 General obligations and
scope of application) : หามใช/ พัฒนา/ ผลิต/ ไดรับ/สะสม /เก็บกัก หรือเคลื่อนยาย ทั้งทางตรงหรือ
ทางออมในอาวุธระเบิดพวงแกผูใดก็ตาม และหามชวยเหลือ สงเสริมหรือชักจูงผูใดใหเขารวมใน
กิจกรรมที่รัฐภาคีถูกหามไวภายใตอนุสัญญานี้
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3.2.2 คําจํากัดความ (Article 2 Definitions) : อาวุธตามรูปแบบที่สามารถปลอยลูกระเบิด
ย อ ย (submunitions) ที่ แ ต ล ะลู ก มี น้ํ า หนั ก ไม เ กิ น 20 กิ โ ลกรั ม โดยมี ก ารยกเว น ระเบิ ด พวงบาง
ประเภทที่มีความแมนยําตอเปาหมายและมีอัตราความสี่ ยงต่ํา อาทิ ยกเวนลูกระเบิดยอยที่สามารถจับ
เปาหมายได ลูกระเบิดยอยที่มีกลไกสามารถทําลายตัวเองได ลูกระเบิดยอยที่สามารถยุติการทํางาน
ของตัวเองได เชนแบตเตอรรีมีอายุการใชงานที่ สั้น จึงยุติการทํางานของลูกระเบิดโดยการหมดอายุ
การใชของแบตเตอรรี
3.2.3 การเก็บสะสมและการทําลายระเบิดพวงในคลังอาวุธ (Article 3 Storage and
stockpile destruction) : ตองทําลายระเบิดพวงในคลังสะสมโดยเร็วที่สุดเทาที่จะทํา ได แตตองไม
เกิน 8 ปหลังจากอนุสัญญามีผลบังคับใชตอรัฐภาคีนั้นๆ ดวยวิธีการที่สอดคลองกับมาตรฐานสากล
และไมเปนภัยตอสุขภาพของสาธารณชนและสิ่งแวดลอม และสามารถขอขยายเวลาไดอีก ไมเกิน 4
ป และในสถานการณพิเศษอาจขอขยายไดอีก ครั้งไมเกิน 4 ป รัฐภาคีไดรับอนุญาตใหเก็บกักและ
เคลื่อนยายระเบิดพวงเพื่อการพัฒนา และฝกอบรมในการตรวจจับระเบิดพวง การกวาดกูระเบิดพวง
หรือวิธีการทําลายระเบิดพวง แตจํานวนของระเบิดพวงตามวัตถุประสงคที่ระบุไวขางตนจะตองไม
เกิน จํา นวนขั้นต่ํา สุดที่ จํา เปนโดยเด็ด ขาด ทั้ง นี้ ตองทํา รายงานรายละเอี ย ดเสนอตอ เลขาธิก าร
สหประชาชาติ
3.2.4 การเก็บกูและทําลายระเบิดพวงตกคางและการใหการศึกษาความรูความเขาใจเพื่อลด
ความเสี่ยงจากระเบิดพวง (Article 4 Clearance and destruction of cluster munition remnants and
risk reduction education) : รัฐภาคีตองดําเนินการทําลายระเบิดพวงตกคางใหแลวเสร็จโดยเร็วที่สุด
แตตองไมเกิน 10 ป หลังจากอนุสัญญามีผลบังคับใชตอรัฐภาคีนั้นๆ โดยหากไมแลวเสร็จ สามารถ
ขอขยายระยะเวลาไดอีกไมเกิน 5 ป และยังขอขยายระยะเวลาจากการขอครั้งแรกไดอีก รวมทั้งรัฐ
ภาคีตองดําเนินการใหความรูและแจงเตือนภัยของระเบิดพวงที่ตกคางแกประชาชน
3.2.5 การใหความชวยเหลือผูประสบภัย (Article 5 Victim assistance) : รัฐภาคีตองให
ความชวยเหลือผูประสบภัยจากระเบิดพวงอยางทั่วถึง ทั้งการแพทย การฟนฟูสภาพรางกายและจิตใจ
และการกลับคืนสูสังคมและเศรษฐกิจ โดยเปนไปตามกฎหมายดานมนุษยธรรมและสิทธิมนุษยชน
ระหวางประเทศ รวมทั้งทําการสํารวจขอมูลที่เกี่ยวของกับผูประสบภัย และการไมเลือกปฏิบัติ
ระหวางผูประสบภัยจากระเบิดพวงและผูพิการจากสาเหตุอื่น
3.2.6 ความชวยเหลือและรวมมือระหวางประเทศ (Article 6 International cooperation and
assistance) : รัฐภาคีมีสิทธิในการแสวงหาและขอรับความชวยเหลือในการดําเนินการตามพันธกรณี
อนุสัญญา โดยใหรัฐภาคีที่สามารถจะดําเนินการไดใหความชวยเหลือแกรัฐภาคีที่ไดรับผลกระทบ
จากระเบิดพวงในการดําเนินการตางๆ ทั้งในดานเทคนิค เครื่องมืออุปกรณ และการเงิ น เชน การเก็บ
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กู การทําลายระเบิดพวงในคลังอาวุธ และการใหความชวยเหลือผูประสบภัยจากระเบิดพวง และรัฐ
ภาคีที่ขอรับความชวยเหลือจะตองอํานวยความสะดวกในการดําเนินการเพื่อใหความชวยเหลือของ
รัฐภาคีผูให
3.2.7 มาตรการดานความโปรงใส (Article 7 Transparency measures) : รัฐภาคีจะตอง
รายงานตอเลขาธิการสหประชาชาติทุกปเกี่ยวกับขอมูลระเบิดพวงของประเทศตนเอง อาทิ จํานวนที่
เก็บอยูในคลัง ประเภท แผนงานและวิธีการทําลายระเบิดพวง พื้นที่ เสี่ยงภัยระเบิดพวง สถานการณ
ดําเนินงานดานการเก็บขอมูลและทําลายระเบิดพวง โครงการการแจงเตือนและใหความรูตอประชาชน
เกี่ยวกับระเบิดพวง
3.2.8 การอํานวยความสะดวก การใหความชัดเจนตอการปฏิบัติตามพันธกรณี (Article 8
Facilitation and clarification of compliance) : รัฐภาคีเห็นชอบที่จะรวมมือและปรึกษาหารือกัน
เกี่ยวกับการปฏิบัติตามขอกําหนดของอนุสัญญานี้ และดําเนินงานรวมกันดวยเจตนารมณของความ
รวมมือเพื่อชวยใหรัฐภาคีปฏิบัติตามขอบังคับภายใตอนุสัญญานี้ หากรัฐภาคีหนึ่งหรือมากกวาประสงค
จะขอความชัดเจน และขอแกไขปญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามขอกําหนดของรัฐสมาชิกอีกรัฐหนึ่ง
รัฐนั้นอาจยื่นคําขอความชัดเจนในเรื่ องดัง กลา วไปยัง รัฐสมาชิก อีก รัฐหนึ่ง โดยผา นเลขาธิก าร
สหประชาชาติ คําขอดังกลาวจะตองมีขอมูลที่เหมาะสมประกอบ รัฐภาคีแตละรัฐจะตองหลีกเลี่ยง
คําขอความชัดเจนที่ขาดมูลฐาน โดยใชความระมัดระวังเพื่อหลีกเลี่ยงการใชไปในทางที่ผิด
3.2.9 มาตรการดําเนินการระดับชาติ (Article 9 National implementation measures) : รัฐ
ภาคีแตละรัฐจะดําเนินมาตรการดานกฎหมาย ดานบริหาร และอื่นๆ ที่เหมาะสม รวมทั้งการกําหนด
บทลงโทษเพื่อปองกันและปราบปรามกิจกรรมใดๆ ที่กระทําโดยบุคคลหรือบนดินแดนในเขตอํานาจ
ปกครองหรือเขตควบคุมของรัฐภาคีซึ่งถูกหามสําหรับรัฐภาคีภายใตอนุสัญญานี้ และตองดําเนินการ
ออกกฎหมายภายในเพื่อปฏิบัติตามพันธกรณีของอนุสัญญา
3.2.10 การแกไขขอพิพาท (Article 10 Settlement of disputes) : หากมีขอพิพาทเกิดขึ้น
ระหวางรัฐภาคี จะตองเจรจาเพื่อหาขอยุติโดยเร็วโดยการเจรจาหรือวิธีสันติอื่นๆ ซึ่งรวมถึง การเสนอตอ
ที่ประชุมของรัฐภาคีและศาลยุติธรรมระหวางประเทศ
3.2.11 การประชุมของรัฐภาคีครั้งแรกจะมีขึ้นภายใน 1 ป หลังจากอนุสัญญามีผลบังคับใช
และจะมีการประชุมรัฐภาคีเปนประจําทุกปโดยเลขาธิการสหประชาชาติเปนผูเรียกประชุม จนกวา
จะมีก ารประชุม ทบทวนอนุสัญญาครั้ง แรกซึ่ง จะมีขึ้นใน 5 ป หลัง จากอนุสัญญามีผลบัง คับ ใช
องคการระหวางประเทศ และองคการเอกชนสามารถไดรับเชิญใหเขารวมในฐานะผูสังเกตการณ
การประชุมทบทวนจะมีขึ้นไดอีกหากรัฐภาคีรองขอแตระยะเวลาตองหางกันไมนอยกวา 5 ป รัฐภาคี
สามารถขอแกไขอนุสัญญาไดตลอดเวลา โดยแจงคําขอไปยังเลขาธิการสหประชาชาติ ซึ่งจะตองไดรับ
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เสียงสนับสนุนขางมากจากรัฐภาคีภายใน 90 วันหลังจากการเวียนคําขอ เลขาธิการสหประชาชาติจึง
จะสามารถเรียกประชุมรัฐภาคีเพื่อพิจารณาแกไข รัฐภาคีและรัฐที่ประสงคจะเขารวมการประชุ มตอง
ใหเงินสนับสนุนการจัดประชุมรัฐภาคีและการประชุมทบทวน (Article 11 Meeting of States Parties,
Article 12 Review Conference, Article 13 Amendments, Article 14 Cost and administrative tasks)
3.2.12 จะมีการประชุมลงนามอนุสัญญาวันที่ 3 ธันวาคม 2551 ณ กรุงออสโล ประเทศ
นอรเวยและหลังจากนั้นจะเปดลงนามที่สํานักงานใหญสหประชาชาติ ณ นครนิวยอรก จนกวา
อนุสัญญาจะมีผลบังคับใชและเปดใหมีการภาคยานุวัติไดตอไป ทั้งนี้ อนุสัญญามีผลบังคับใชวันแรกที่
ครบ 6 เดือน หลังจากเดือนที่มีการใหสัตยาบันสาร ใหการยอมรับ การอนุ มัติหรือภาคยานุวัติครบ
30 ประเทศ (Article 15 Signature, Article 16 Ratification, acceptance, approval or accession,
Article 17 Entry into force)
3.2.13 เมื่อมีการใหสัตยาบัน การยอมรับ การอนุมัติหรือภาคยานุวัติ แลว รัฐใดก็ตามอาจจะ
ประกาศการปฏิบัติตามมาตราที่ 1 ของอนุสัญญานี้เปนการชั่วคราวในระหวางที่รอใหอนุสัญญามีผล
บังคับใช มาตราตางๆ ของอนุสัญญานี้ไมมีการตั้งข อสงวนใด และอนุสัญญานี้จะไมมีระยะเวลา
จํากั ด รัฐภาคี มีสิ ทธิ ที่จะถอนสมาชิ กภาพไดโดยใช อํานาจอธิ ปไตยแหง ชาติ รั ฐจะแจ งการถอน
สมาชิกภาพไปยังรัฐภาคีอื่ นๆ ทั้งหมด ผูเก็บอนุสัญญาซึ่งหมายถึงเลขาธิการสหประชาชาติ และ
คณะมนตรีความมั่นคงแหงสหประชาชาติ หนังสือถอนสมาชิกภาพจะตองมีคําอธิ บายเหตุผลที่ชัก
จูงใหถอนสมาชิกภาพ การถอนสมาชิกภาพจะมีผล 6 เดือนหลังจากที่ผูเก็บอนุสัญญาไดรับหนังสือ
ถอนสมาชิก ภาพ อยา งไรก็ตาม หากกอนครบกํา หนด 6 เดือน รัฐภาคีที่ถ อนสมาชิก ภาพอยูใ น
ความขัดแยงทางอาวุธ การถอนสมาชิกภาพจะไมมีผลกอนการสิ้นสุดของความขัดแยงทางอาวุธ
(Article 18 Provisional application, Article 19 Reservations, Article 20 Duration and withdrawal)
3.2.14 สัมพันธภาพกับรัฐที่มิใชภาคีอนุสัญญา (Article 21 Relations with States not party
to this Convention) : สงเสริมใหรัฐอื่นๆ ใหสัตยาบัน ยอมรับ อนุมัติหรือภาคยานุวัติอนุสัญญา
รวมทั้งพยายามขัดขวางไมใหรัฐอื่นๆ ที่ไมใชภาคีใชระเบิดพวง โดยไมคํานึงถึงขอบทที่ 1 รัฐภาคี
เจาหนาที่ทางทหารและคนชาติของรัฐภาคีอาจมีความรวมมือและปฏิบัติการทางทหารกับรัฐที่มิใช
ภาคีซึ่ง ดํา เนิน กิจ กรรมที่ถูก หา มสํา หรับ รัฐภาคี แตรัฐภาคีไ มส ามารถใช / พัฒนา/ผลิต /ไดรับ
สะสม หรือเคลื่อนยายระเบิดพวง
จากการศึกษาพบวา การเจรจาหารือระหวางประเทศตางๆ ระหวางการจัดทําอนุสัญญา ทํา
ใหสาระของอนุสัญญาไดมีการปรับเพื่อใหไดรับการยอมรับกันไดของทุกฝายโดยฉันทามติ ทําให
อนุสัญญาดังกลาวไมมีผลบังคับการหามใชระเบิดพวงอยางสิ้นเชิง (total ban) แมอนุสัญญานี้จะ
เกิดขึ้นดวยเหตุผลดานมนุษยธรรรมเปนพื้นฐาน แตก็สะทอนใหเห็นถึงความเปนจริงดวยวา หลาย
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ประเทศสนับสนุนการจัดทําอนุสัญญาดังกลาวบนพื้นฐานของหลักคุณธรรม ศีลธรรมและมนุษยธรรรม
ซึ่งยังสามารถเอื้อตอผลประโยชนดานเศรษฐกิจและความมั่นคงของตนได การที่ไมมีการหามใช
ระเบิดพวงอยางสิ้นเชิงเปนการเปดโอกาสใหประเทศที่มีเทคโนโลยีสูง สามารถผลิตและใชระเบิดพวง
ที่เรียกกันวา smart cluster munitions ได อีก ทั้ง ยัง ไดรับผลประโยชนใ นเชิง เศรษฐกิจ ในการ
จํา หนา ยระเบิดพวงที่ไ มขัด ตออนุสัญ ญาใหป ระเทศอื่นๆได หรือประเด็น interoperability ซึ่ง
หลายๆ ประเทศตองการใหมี ทําให ตองมีการระบุเรื่องนี้แยกเปนขอบทที่ 21 เพื่อไมใหเปนการทํา
ใหขอบทที่ 1 ออนแอลง แตก็เปนการแสดงใหเห็นถึงการคํานึงถึงผลประโยชน ดานความรวมมือ
ทางทหารที่จะไดรับกับรัฐอื่นๆ ที่ไมไดเปนภาคีอนุสัญญานี้ อยางไรก็ตาม การมีกฎหมายวาดวย
ระเบิดพวงก็ถือวาเปนการสราง norm ดานมนุษยธรรมในการควบคุมและลดระเบิดพวงซึ่งเปนที่
ยอมรับกันโดยทั่วไป ซึ่งจะทําใหผูใชระเบิดพวงที่มีอันตรายอยางรายแรงตอพลเรือน ยอมไดรับการ
ประณามจากประชาคมระหวางประเทศแมวาจะเปนภาคีหรือไมก็ตาม นอกจากนี้ ขอบทเกี่ยวกับ
การชวยเหลือผูประสบภัยจากระเบิดพวงมีค วามเขมแข็ง และใหแนวทางแกรัฐภาคีในการใหความ
ชวยเหลือผูประสบภัยอยางละเอียดโดยอาศัยประสบการณและบทเรียนจากอนุสัญญาหามทุ นระเบิด
สังหารบุคคลซึ่งจะทําใหรัฐภาคีสามารถมีแผนงานเพื่อชวยเหลือผูป ระสบภัยไดอยางมีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น
3.3 บทบาทและทาทีของไทยในกระบวนการจัดทําอนุสัญญาวาดวยระเบิดพวง
3.3.1 ประเทศไทยไดเขารวมการประชุม ที่กรุงลิมา โดยเอกอัครราชทูต ณ กรุงลิมาใน
ฐานะหัวหนาคณะผูแ ทนไทยไดกลาวถอยแถลงถึงทาทีของไทยอยางกวางๆ แสดงความยินดีและชื่น
ชมความพยายามของประเทศตางๆ ในการริเริ่มกระบวนการออสโลเพื่อจัดทําความตกลงระหวาง
ประเทศเพื่อหามการใชระเบิดพวง และเห็นวาการจัดทําความตกลงควรเปนไปอยางเปนขั้นเปนตอน
คํานึงถึงทาทีของทุกฝายที่เกี่ยวของและเรียนรูจากประสบการณและความยากลําบากในการปฏิบัติ
ตามพันธกรณีอนุสัญญาหามทุนระเบิดสังหารบุคคล และควรมีป ระเด็นเรื่องการใหความชวยเหลือ
ในพันธกรณีของความตกลง
3.3.2 ในการประชุมที่กรุงเวียนนา เอกอัครราชทูตผูแทนถาวรฯ ณ กรุงเวียนนาซึ่งเปน
หัวหนาคณะไดเขารวมการประชุมและกลาวถอยแถลงสรุปสาระได ดังนี้
3.3.2.1 ไทยตระหนักถึงผลกระทบดานมนุษยธรรมของระเบิดพวงและสนับสนุน
การยกรางกฎหมายระหวางประเทศเพื่อควบคุมการใชอาวุธดังกลาว โดยไทยตองการใหกฎหมาย
ระหวางประเทศที่จะมีการยกรางอยูบนพื้นฐานของขอเท็จจริงและสามารถนําไปปฏิบัติได โดยควร
คํานึงถึงปจจัยตางๆ ที่เกี่ยวของ อาทิ ระดับการพัฒนาของแตละประเทศ
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3.3.2.2 ไทยเห็นวา รางสนธิสัญญา (Vienna Discussion Text) ครอบคลุมประเด็น
สําคัญอยางครบถวนและไดเสนอขอคิดเห็นเพิ่มเติมตอเอกสารดังกลาว ดังนี้
- ประเทศตางๆ ควรตกลงเรื่องคําจํากัดความของระเบิดพวง ซึ่งจะชวยกํา หนด
แนวทางสําหรับการหารือในกรอบกระบวนการออสโลตอไป
- พันธกรณีภายใตอนุสัญญาใหมนี้ควรอยูบนพื้นฐานของขอเท็จจริงและสามารถ
นําไปปฏิบัติได โดยคํานึงถึงความจําเปนที่ชอบธรรมของประเทศตางๆ
- ย้ําความสําคัญของการมีขอบทเรื่องความชวยเหลือและรวมมือระหวางประเทศ
เพื่อประกันใหการอนุวัติอนุสัญญามีประสิทธิภาพ
- การกําหนดกรอบเวลาในการเก็บกูระเบิด พวงตกคางและทําลายระเบิดพวงควร
คํานึงถึงลักษณะเฉพาะและประเด็นทาทายที่แตละประเทศตองเผชิญ
- อนุสัญญาควรเปนเครื่องมือเพื่อเสริม สรา งความมั่นใจระหวา งประเทศตา งๆ
และชวยปองกันการผลิต/ใช/สะสมและเคลื่อนยายในอนาคต ทั้งนี้ ผูแทนไทยไดใหขอคิดเห็นเพิ่มเติม
ในวาระการหารือเรื่องการชวยเหลือผูประสบภัยจากระเบิดพวง โดยสนับสนุนการมีขอบทเรื่อง
การชวยเหลือผูประสบภัยเปนการเฉพาะ รวมทั้งระบุเกี่ยวกับการเก็บขอมูลเรื่องผูประสบภัย ซึ่งเปน
ปจจัยสําคัญที่จะสงผลตอประสิทธิภาพของการดําเนินงานเพื่ อชวยเหลือผูประสบภัย โดยเสนอใหมี
การแยกเรื่องการเก็บขอมูลเปนวรรคตางหาก เพื่อใหเกิดความชัดเจนยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ไทยยังสนับสนุน
การเพิ่มการระบุเรื่อง risk education โดยเห็นวาเรื่องดังกลาวมีความสําคัญตอทั้งการดําเนินงานดาน
การเก็บกูระเบิดพวง และการปองกันไมใหมีจํานวนผูประสบภัยจากระเบิดพวงเพิ่มขึ้น
3.3.3 โดยที่บรรยากาศการหารือในที่ประชุมที่กรุงเวลลิงตัน แบงเปน 2 ฝายที่แตกตางกัน
มาก ซึ่งหากมีการกลาวถอยแถลงแสดงทาที ก็อาจถูกตีความเอียงไปขางใดขางหนึ่ง กอปรกับไทยอยู
ระหวางการติดตามขั้นตอนการเจรจาและทาที ของประเทศตางๆ ผูแทนไทยจึงไมไดแสดงทาทีใดๆ
ในการประชุมครั้งนี้ อีกทั้ งไมไดรับรองปฏิญญาเวลลิงตันดวยเนื่องจากยังไมพรอมที่จะมีพันธะ
ผูกมัดในเรื่องนี้
3.3.4 ในการประชุมที่กรุงดับลิน รองอธิบดีกรมองคการระหวางประเทศ ซึ่ง เปนหัวหนา
คณะผูแทนไทยเขารวมการประชุม ซึ่งไดกลาวถอยแถลงย้ําเจตนารมณ สนับสนุนการยกรางกฎหมาย
ระหวางประเทศเพื่อหามการใชระเบิดพวง ประเด็นดานมนุษยธรรมเปนเรื่องสําคัญของนโยบาย
ตางประเทศไทย ไทยกําลังประเมินศักยภาพของไทยหากจะอนุวัติอนุสัญญาในอนาคต ซึ่งจะตองทํา
เปนขั้นตอน และใชเวลาเพื่อพิจารณางบประมาณและเห็นวาควรมีการพิจารณาเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
ความชวยเหลือประเทศที่มีระเบิดพวงในคลังอาวุธ และที่ไดรับผลกระทบจากระเบิดพวง รวมทั้งสนับสนุน
เรื่องการชวยเหลือผูประสบภัย ความรวมมือและความชวยเหลือระหวางประเทศ ไทยพรอมจะรวมมือ
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กับประเทศและองคการระหวางประเทศตางๆ ในเรื่องนี้เทาที่ทําได และย้ําวาไทยสนับสนุนการหาม
ระเบิดพวง และจะเสนอใหรัฐบาลพิจารณาเขาเปนภาคี ในโอกาสแรกที่เห็นเหมาะสม อยางไรก็ดี
ไทยตองพิจารณาความพรอมในการที่จะปฏิบัติตามพันธกรณีของอนุสัญญาเมื่อเขาเปนภาคี ซึ่งอาจ
ตองใชเวลา และงบประมาณในการดําเนินการที่เกี่ยวของ และใหจัดตั้งกองทุนสนับสนุนการดําเนินงาน
ที่เกี่ยวกับระเบิดพวงตอไป
3.3.5 เอกอั ค รราชทู ต ณ กรุ ง ออสโล ซึ่ ง เป นหั วหน า คณะเข า ร วมสั ง เกตการณ ใ นการ
ประชุมลงนามอนุสัญญาที่กรุงออสโลเมื่อเดือนธันวาคม 2551 ไดกลาวถอยแถลง สาระสําคัญ ดังนี้
- ไทยใหความสําคัญตอหลักการดานมนุษยธรรมและสนับสนุนหลักการอนุสัญญา
โดยไดเขารวมกระบวนการออสโลมาโดยตลอด
- ไทยมีระเบิดพวงจํานวนหนึ่ง ซึ่งเปนประเภทที่ตองทําลายตามอนุสัญญาโดยเร็ว
ซึ่งไทยจําเปนตองพิจารณาอยางรอบคอบกอน เนื่องจากกระบวนการทําลายนั้นมีคาใชจายสูง และ
จําเปนตองมีผูเชี่ยวชาญดําเนินการทําลายอยางปลอดภัย ทั้งนี้ ไทยตองพิจารณาใหรอบดานและ
สรางสมดุลระหวางมิติดานความมั่นคงแหงชาติและหลักการดานมนุษยธรรม
- ไทยสนับสนุนเรื่องการชวยเหลือผูประสบภัยและยินดีใหความชวยเหลือในดาน
นี้ตอประเทศตางๆ ที่ไดรับผลกระทบ
- ไทยเห็นวา การหามใชระเบิดพวงเฉพาะบางประเภท แตสามารถใชระเบิดพวงที่
มีเทคโนโลยีสูงกวาและแมนยํากวา (smart cluster munitions)ไดนั้น จะทําใหเกิดความเหลื่อมล้ําใน
การอนุวัติอนุสัญญาโดยประเทศที่มี smart cluster munitions จะสามารถใชระเบิดพวงเหลานี้ไดโดย
ไมตองไดรับโทษใดๆ ซึ่งจะทําใหเกิดความไมเทาเทียมระหวางรัฐภาคี ดังนั้น ไทยหวังที่จะเห็นการ
หามการใชระเบิดพวงทุกประเภทในอนาคต
ถอยแถลงตางๆของผูแทนไทยย้ําใหเห็นวา ไทยชื่นชมความพยายามของประชาคม
ระหวางประเทศในการจัดทําอนุสัญญาภายใตกรอบกระบวนการออสโลดวยเหตุผลดานมนุษยธรรม
ซึ่งเปนหลัก การที่นโยบายตางประเทศไทยใหความสําคัญ ไทยจึงสนับสนุน และใหความสนใจ
เกี่ย วกับเรื่องนี้ แตโดยที่การดําเนินการดัง กลาวเปนไปคอนขางรวดเร็วและตอเนื่อง ซึ่ง ไทยอยู
ระหวางการติดตามประเมินศึกษา จึงไมไดแสดงความพรอมและทาทีอยางชัดเจนเกี่ยวกับการจะเขา
รวมอนุสัญญานี้ดวยขอกังวลเกี่ยวกับกับผลประโยชนแหงชาติดานความมั่นคงของไทย เนื่องจาก
ไทยมีระเบิดพวงในครอบครอง ซึ่งตองคํานึงถึง ภาระผูกพันตามพันธกรณีที่จะเกิดขึ้นจากการเขา
รวมอนุสัญญาดังกลาว การเขารวมการประชุมในกรอบกระบวนการออสโลของไทยจึงเปนการ
สั ง เกตการณ แ ละติ ด ตามท า ที ข องประเทศต า งๆ โดยเฉพาะประเทศเพื ่ อ นบ า น รวมทั ้ ง
พัฒนาการการจัดทําความตกลงเพื่อประกอบการกําหนดทาทีของไทยตอไป
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3.4 สาเหตุที่ไทยไมเขารวมอนุสัญญาวาดวยระเบิดพวง
จากความเปนมาของการจัดทําอนุสัญญา และเนื้อหาสาระของอนุสัญญาวาดวยระเบิดพวง
แสดงใหเห็นถึงความพยายามของกลุมประเทศที่ใหความสําคัญดานมนุษยธรรม ที่จะสรางกฎหมาย
ระหวางประเทศใหมีความเขมแข็งยิ่งขึ้นโดยมีมาตรการทั้งปองกันและเยียวยาอยางทั่วถึง ทั้งในชวง
ระหวางและหลังความขัดแยง ซึ่งแตกตางจากการเก็บกูระเบิดหลังสงครามของพิธีสารตอทาย ฉบับ
ที่ 5 ของ อนุสัญญา CCW โดยอนุสัญญาวาดวยระเบิดพวงมุงหวังที่จะลดการบาดเจ็บ ลมตาย และ
ความเดือดรอนของประชาชน นอกจากนี้ ยังมีวัตถุประสงคเพื่อควบคุม และลดอาวุธอันรายแรงเชน
ระเบิดพวงดวย ซึ่งอาจกลาวไดวาอนุสัญญานี้มีลักษณะคลายคลึงกับอนุสัญญาหามทุนระเบิดสังหาร
บุคคลซึ่งไทยเปนภาคี และทําใหหลายประเทศสงสัยวาเหตุใดไทยถึงไมเขารวมอนุสัญญาฉบับนี้
โดยที่ผานมาไทยก็มีนโยบายสนับสนุนและใหความสําคัญกับหลักการมนุษยธรรม
อยางไรก็ดี เมื่อพิจารณาแลว จะเห็นไดวา การตัดสินใจในการเขารวมอนุสัญญาหามทุน
ระเบิดสังหารบุคคลนั้น ไทยมีเหตุผลอันเนื่องมาจากการที่ไทยไดรับผลกระทบโดยตรงจากอาวุธ
ชนิดนี้ที่ยังหลงเหลืออยูเปนจํานวนมากบริเวณชายแดนไทย-กัมพูชา ซึ่งทําใหประชาชนผูบริสุทธิ์
ตองกลายเปนเหยื่อของทุนระเบิดเหลานี้ และเปนภาระของรัฐบาลไทยในการใหความชวยเหลือดาน
มนุ ษ ยธรรม การเข า เป น ภาคี อ นุ สั ญ ญาดั ง กล า วเป น โอกาสที่ ไ ทยได รั บ ความช ว ยเหลื อ ตาม
ขอกําหนดของอนุสัญญาในการกวาดกูทําลายทุนระเบิดสังหารบุคคลที่หลงเหลืออยูจํานวนมาก ซึ่ง
เทากับเปนการชวยแบงเบาภาระทางด านงบประมาณของรัฐบาลไทย อีกทั้งยังทําใหเกิดภาพลักษณ
ที่ดีของไทยในสายตาของประเทศตาง ๆ และองคการดานมนุษยธรรมดวย
สําหรับระเบิดพวงนั้น หนวยปฏิบัติดานความมั่นคงถือวาเปนอาวุธในเชิงรุกซึ่งยังมีความ
จําเปนในการปองกันประเทศ เมื่อพิจารณาวาไทยมีชายแดนโดยรอบติดตอกับประเทศเพื่อนบานซึ่ง
ยังไมเขารวมเปนภาคีอนุสัญญาวาดวยระเบิดพวงยกเวนลาวประเทศเดียวเทานั้น (พมาและสิงคโปร
ไมเคยเขารวมการประชุม ในขณะที่ไทย กัมพูชา เวียดนาม และมาเลเซีย เคยเขารวมการประชุมใน
กรอบกระบวนการออสโลแตไมไดรวมลงนาม) ในมุมมองของหนวยงานดานความมั่นคงของไทย
กําลังทางอากาศ เปนสวนหนึ่งของกําลังรบทางทหารที่มีบทบาท และอิทธิพลสําคัญในการรักษา
เอกราชและบูรณภาพแหงดินแดน และมีคุณลักษณะพิเศษที่แตกตางจากกําลังทางบกและกําลังทาง
เรือ ไดแ ก ความเร็ว (speed) พิส ัย บิน (range) ความออ นตัว (flexibility) และความแมน ยํ า
(accuracy) จึงทําใหกําลังทางอากาศที่มีขีดความสามารถสูงเปนปจจัยสําคัญในการปฏิบัติการทาง
ทหาร
กองทัพอากาศเห็นวา การครองอากาศไดกอนเปนสิ่งจําเปนที่จะประกันชัยชนะหรือหลีกเลี่ยง
ความพายแพ การสงครามทางภาคพื้นไมสามารถสําเร็จไดถากองกําลังภาคพื้นและหนวยสนับสนุน
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ถูกขาศึกโจมตีทางอากาศอยางตอเนื่อง การครองอากาศมิไดหมายความถึงการมีกําลังทางอากาศ
มากกวา อีก ฝา ยหนึ่ง หรือมีกํา ลัง ทางอากาศและขีดความสามารถเหนื อชั้น กวา อีก ฝา ยหนึ่ง แต
หมายถึงขีดความสามารถในการบินตอขาศึกขณะที่ขาศึกกระทําเชนเราไมได วิธีการไดมาซึ่งการ
ครองอากาศโดยปกติ หมายถึงการทําลายศักยภาพในการใชกําลังทางอากาศของอีกฝายหนึ่ง หรือทํา
ใหขาศึกสูญเสียความสามารถในการใชกําลังทางอากาศดวยวิธี 1) ทําลายกําลังทางอากาศขาศึกใน
อากาศ และ 2) ทําลายกําลังทางอากาศขาศึกตั้งแตอยูบนภาคพื้น ในปจจุบันและอนาคต การครอง
อากาศกลายเปนเงื่อนไขชี้ขาดที่กระทบตอผลแพชนะของสงคราม กําลังทางอากาศของชาติซึ่งจะ
เปนผูชนะสงครามตองมีขีดความสามารถทางทหารที่จะใหไดมาและรักษาไวซึ่งการครองอากาศ
อยางตอเนื่อง วิธีการที่มีผลมากที่สุดในการทําลายกําลังทางอากาศขาศึกเพื่อใหไ ดมาซึ่งการครอง
อากาศ คือ การทําลายเปาหมายบนพื้นดินที่เปนกําลังอากาศและ/หรือที่มีความเกี่ยวของใกลชิดกับ
กําลังทางอากาศขาศึก โดยทําลายเปาหมายเหลานี้ใหหมดกําลังที่จะทําการตอสูตอไปดวยการระเบิด
ทําลาย ดังนั้น ความสําเร็จในการครองอากาศจะกระทําไดดวยการจูโจมอย างเฉียบพลันตอเปาหมาย
ที่เปนระบบกําลังทางอากาศขาศึกดวยกําลังทางอากาศที่เหมาะสมเทานั้น โดยมุงหมายใหขาศึกสูญเสีย
ความสามารถในการใชกําลังทางกําลังอากาศทั้งมวล
สําหรับกองทัพอากาศ ระเบิดพวงเปนอาวุธที่ใชงายและมีอานุภาพทําลายในพื้นที่ ในวงกวาง
สามารถทําลายสนามบิน ระบบเรดาร เครื่องบินบนภาคพื้น รถถัง รถหุมเกราะและอาวุธยุทโธปกรณตางๆ
มีประสิทธิภาพในการถวงเวลา และยับยั้งทําใหขาศึกไมสามารถเขาถึงพื้ นที่หรือตองใชเวลาในการ
ซอมแซม ถือเปนความไดเปรียบเชิงยุทธศาสตรในการครองอากาศของไทย เพราะหากปลอยให
เครื่องบินขาศึกหลุดเขามาในไทย ก็จะทําใหเกิดความสูญเสียสูงได แมไทยไมมีนโยบายที่จะใชอาวุธ
ชนิดนี้รุกรานประเทศเพื่อนบานใดๆ แตกองทัพอากาศก็ตองเตรียมพรอมตามนโยบายความมั่นคง
ของรัฐและบทบาทหนาที่ในความรับผิดชอบหากเกิดภาวะสงครามซึ่งเปนสิ่งที่ไมสามารถคาดการณได
แมวาโอกาสจะเกิดขึ้นอาจมีไมมากนักก็ตาม ดังนั้น แมจะสนับสนุนหลักการมนุษยธรรมและเขา
รวมการประชุมในกรอบกระบวนการออสมาโดยตลอด รวมทั้งแสดงความชื่นชมความสําเร็จของ
การมีอนุสัญญาดังกลาว ไทยยังไมพรอมที่จะเขารวมอนุสัญญาดังกลาวได ผูศึกษาพอสรุปสาเหตุได
ดังนี้
3.4.1 สาระสําคัญของอนุสัญญา คือ การหามใช/พัฒนา/ผลิต/ไดรับ/สะสม/กักเก็บและ
เคลื่อนยาย รวมทั้งตองทําลายระเบิดพวง โดยมีการยกเวนระเบิดพวงบางประเภทที่มีความแมนยํา
ตอเปาหมายและมีอัตราความเสี่ยงต่ํา แมจะไมเคยใชระเบิดพวงแตกองทัพอากาศไทยมีระเบิดพวง
อยูในครอบครองจํานวนหนึ่ง จากรายงาน Banning Cluster Munitions : Government Policy and
Practice ไทยไดรับระเบิดพวง ชนิด Rockeye 500 ลูก และ CBU-71 200 ลูก จากสหรัฐอเมริกา
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ระหวางป 2513-2538 ซึ่งระเบิดพวงดังกลาวไมอยูในขายไดรับการยกเวนตามนิยามจํากัดความ
ระเบิดพวง เนื่องจากเปนระเบิดพวงที่ไมมีความแมนยําและไมมีความนาเชื่อถือ จึงไมสามารถเก็บไว
ใชไดและตองทําลายตามพันธกรณีเมื่อเขาเปนภาคีอนุสัญญาวาดวยระเบิดพวง
3.4.2 โดยที ่ร ะเบิด พวงเปน อาวุธ เชิง รุก ซึ ่ง สามารถสกัด กั ้น การรุก รานไดอ ยา งมี
ประสิท ธิภ าพ ใชไ ดง า ยและหยุด ยั ้ง ฝา ยตรงขา มไดด ีที ่ส ุด เนื ่อ งจากมีอ านุภ าพทํ า ลายลา ง
เปา หมายในวงกวา ง ซึ่ง ไทยยัง มีค วามจํา เปนที่จะตองเก็บ รัก ษาเพื่อเสริม สรา งศัก ยภาพในการ
ปองกันประเทศ เอกราชและบูรณภาพแหงดินแดน
3.4.3 ระเบิดพวงเปนอาวุธ จําเปนตอการเสริมสรางความมั่นคงของประเทศโดยเฉพาะ
การปองกันการรุกราน หรือกรณีเกิดปญหาความขัดแยงหรือขอพิพาทกับประเทศเพื่อนบานที่มีเขต
แดนรวมกันเปนระยะทางยาว หากไทยเขาเปนภาคีอนุสัญญายอมสงผลใหไทยไมสามารถใชหรือ
จัดหาระเบิดพวงได เทากับเปนการลดขีดความสามารถ และกระทบตอยุทธศาสตรการปองกัน
ประเทศจากการรุกรานของฝายตรงขาม โดยเฉพาะเมื่อพิจารณาวาประเทศเพื่อนบานที่มีชายแดน
ติดตอกับไทยยังไมเขารวมในอนุสัญญาดังกลาวยกเวนลาว
3.4.4 การทําลายระเบิดพวงในคลังอาวุธในระยะเวลากําหนดตามอนุสัญญา 16 ป จะตอง
ใชเทคโนโลยี และวิธีการที่มีมาตรฐานและไมเปนอันตรายตอสุขภาพของสาธารณชนและสิ่งแวดลอม
ซึ่งจะมีคาใชจายที่สูงและตองมีงบประมาณรองรับ ซึ่งในสภาวการณปจจุบัน การใชงบประมาณ
จํานวนมากในการทําลายระเบิดพวงเพื่อใหเปนไปตามพันธกรณีของอนุสัญญา คงไมใชส่งิ สําคัญ
ลําดับแรกของไทยที่จะดําเนินการในชั้นนี้
3.4.5 หากตองทําลาย และไมสามารถใชระเบิดพวงได อีกตอไป ไทยจําเปนตองจัดหา
อาวุธยุทโธปกรณที่มีประสิทธิภาพทัดเทียม หรือสูงกวาทดแทน หรือระเบิดพวงที่มีความแมนยํา
กวา (smart cluster munitions) นั่นหมายถึงการใชงบประมาณที่สูงในการจัดหาอาวุธดังกลาวซึ่ง
ปจจุบันไทยคงยังไมมีงบประมาณรองรับในเรื่องนี้เชนกัน
3.4.6 จากประสบการณการเปนภาคีอนุสัญญาหามทุนระเบิดสังหารบุคคล ไทยประสบ
ปญหาดานงบประมาณในการทําลายอาวุธดังกลาว ซึ่งแมวาอนุสัญญานี้จะมีขอบทเกี่ยวกับการให
ความชวยเหลือในการกวาดกูทําลายทุนระเบิดสังหารบุคคลแกประเทศภาคีที่ตองการความชวยเหลือ
แตในความเปนจริงไทยกลับไมไดรับความชวยเหลือเทาที่ควร อีกทั้ง ตองมีภาระรับผิดชอบในการ
ทําลายอาวุธดังกลาวโดยใชงบประมาณของประเทศเปนหลัก หากไทยเขารวมอนุสัญญาวาดวย
ระเบิดพวง ไทยเกรงวาจะเปนการเพิ่มภาระใหกับไทยในการทําลายระเบิ ดพวงเนื่องจากไทยไมมี
ผูประสบภัยจากระเบิดพวงและไมมีระเบิดพวงตกคาง จึงมีความหวงกังวลถึงการจะไดรับความ
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ชวยเหลือจากรัฐภาคีอื่นๆ ในการทําลายระเบิดพวงเมื่อคํานึงวา มีรัฐภาคีอื่นๆ อีกจํานวนมากที่ไดรับ
ผลกระทบจากภัยระเบิดพวงอยางรุนแรงที่ตองการความชวยเหลือมากกวาไทย
3.4.7 เมื่อเปรียบเทียบระหวางทุนระเบิดสังหารบุคคลซึ่งสงผลกระทบตอประชาชนชาว
ไทยซึ่งอยูในพื้นที่ที่มีผลกระทบ กับระเบิดพวงซึ่งไทยไมมีระเบิดตกคางและไมมีผูประสบภัย ไทย
ควรใหความสําคัญของการใชงบประมาณในการทํา ลายทุนระเบิดสังหารบุคคลมากกวาระเบิดพวง
ซึ่งในขณะนี้ไทยก็ยังไมสามารถกวาดกูทําลายทุนระเบิดสังหารบุคคลไดหมด ทําใหไทยตองขอขยาย
ระยะเวลาการทําลาย ซึ่งไมเปนผลดีตอภาพลักษณของไทยในดานการปฏิบัติตามพันธกรณี และหาก
ไทยจะเขาเปนภาคีอนุสัญญาวาดวยระเบิดพวงอีกฉบับดวยแลว ไทยก็คงไมสามารถทําลายระเบิดพวง
ไดตามพันธกรณีไดเชนกัน ซึ่งยิ่งสรางภาพลักษณในเชิงลบมากยิ่ งขึ้นอันไมกอประโยชนอันใดตอ
ประเทศไทย นอกจากนี้ การทําลายระเบิดพวงยังอาจสงผลกระทบตอยุทธศาสตรและยุทธวิธีในการ
ปองกันประเทศของไทยอีกทางหนึ่งไดดวย
ดังนั้น แมไทยใหความสําคัญกับหลักการมนุษยธรรมและสนับสนุนการเขารวมความตกลง
ระหวางประเทศ แตในขณะนี้ ไทยยังไมพรอมที่จะเขาเปนภาคีอนุสัญญาวาดวยระเบิดพวง ในฐานะ
หนวยงานที่มีปฏิสัมพันธกับประเทศและองคกรตางประเทศ กระทรวงการตางประเทศไดรับแรง
กดดัน/โนมนาวเพื่อใหไทยเขาเปนภาคีอนุสัญญาฉบั บนี้โดยไดรับขอสังเกตและขอคิดเห็นตางๆ ซึ่ง
หนวยงานดานความมั่นคงก็ไดรับทราบในเรื่องนี้เชนกัน ดังนี้
ก. ประเทศไทยไมเคยใชระเบิดพวงที่อยูในครอบครอง แตจากการประเมินอายุของระเบิด
พวงที่อยูในคลังอาวุธของไทยที่ไดรับจากสหรัฐ ฯ นั้น ระเบิดพวงซึ่งมีจํานวนไมมากนักนั้น นาจะมี
อายุป ระมาณ 15-43 ป ขึ้น ไป จึง นา จะตอ งพิจารณาถึง ผลดีผลเสีย ของความแมน ยํา และความ
นาเชื่อถือของระเบิดพวงเหลานั้น รวมทั้งเหตุผลความเหมาะสมที่จะคงอาวุธเหลา นี้ในการใชใน
เหตุการณในอนาคต ทั้งนี้ นาย Mark Hiznay11 นักวิจัยอาวุโสของ Human Rights Watch ของ
สหรัฐอเมริกากลาววา ระเบิดพวงมีอายุการใชงาน ซึ่งระเบิดพวงที่อยูในคลังอาวุธสํารองจํานวนมาก
มีอายุเกินกวา 20 ป ซึ่งจะเปนอันตรายทั้งในการใชและการเก็บสะสมไว
ข. การทําลายระเบิดพวงในคลังอาวุธจะตองใชเทคโนโลยีและวิธีที่ไดมาตรฐาน ซึ่งตองใช
จายงบประมาณจํานวนมาก แตผูแทน Norwegian Peoples Aid ซึ่งเคยรวมงานกับศูนยทุนระเบิด
แหงชาติ (ศทช.) มากอน ทราบวาในปจจุบันมีเทคโนโลยีหลายแบบที่จะชวยลดคาใชจายในการ
ทํา ลายระเบิ ด พวงได นอกจากนี้ ผู แ ทนเยอรมั น เคยแจ ง กั บ ผู แ ทนไทยระหว า งการประชุ ม
International Conference on Convention on Cluster Munitions ที่ชิลีเมื่อเดือนมิถุนายน 2553 วา
ตนทุนในการทําลายขึ้นอยูกับจํานวนและชนิดของระเบิดพวง รวมทั้งเทคนิคที่เลือก ซึ่งในปจจุบัน
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ตนทุนในการทําลายลดลงกวาเดิม รวมทั้งเสนอทางเลือกใหประเทศภาคี รวมทั้งประเทศที่ยังไมได
เปนภาคีพิจารณาความเปนไปไดในการเคลื่อนยายระเบิดพวงในคลังอาวุธไปทําลายในประเทศอื่น
เนื่องจากเปนทางเลือกที่ประหยัดและสะดวกกวาการทําลายเอง นอกจากนี้ ประเทศผูใหความชวยเหลือ
หลายประเทศก็ยืนยันความพรอมที่จะใหความชวยเหลือรวมมือแกประเทศภาคีที่ ประสบปญหาใน
การอนุวัติอนุสัญญาดังกลาว ทั้งดานเทคนิคและงบประมาณหากมีแผนงานที่ชัดเจน
ค. ปจจุบันประเทศที่ลงนามในอนุสัญญามีแนวโนมจะเพิ่มจํานวนขึ้นเรื่อยๆ ขณะนี้กวา
รอยละ 50 ของประเทศสมาชิกสหประชาชาติก็ไดรับรองพันธกรณีตามอนุสัญญาแลว นอกจากนี้
ประเด็นตางๆ เชน การตอตานการใชระเบิดพวงที่เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ การรณรงคที่เขมขนโดยเฉพาะ
จากประเทศและองคกรที่มีบทบาทดานมนุษยธรรมเพื่อทําลายอาวุธชนิดนี้ การเพิ่มระดับความเขมขน
ในการเรียกรองประเด็นดานมนุษยธรรม ทางเลือก/เทคโนโลยีที่เปนไปไดในการทําลายระเบิดพวง
ในคลังอาวุธ จะเปนปจจัยที่สงผลใหเหตุผลของไทยที่ไมเขารวมเปนภาคี ขาดน้ําหนักลงไปเรื่อยๆ
ง. แมประเทศผูผลิต/ใช/สะสม ที่สําคัญ เชน สหรัฐอเมริกา รัสเซีย จีน อินเดีย ปากีสถาน
และอิสราเอล จะไมเขารวมในอนุสัญญาดังกลาว แตก็ไมไดหมายความวาอนุสัญญานี้จะลดความสําคัญ
เมื่อพิจารณาวามีประเทศรวมลงนามแลวกวา 100 ประเทศ และไดรับการสนับสนุนจากองคกรระหวาง
ประเทศ องคกรเอกชนและองคกรภาคประชาสังคมจํานวนมากมาย รวมทั้งเลขาธิการสหประชาชาติ
ซึ่งเปนผูเก็บรักษาอนุสัญญา ซึ่งแสดงใหเห็นถึงการยอมรับกันโดยทั่วไปถึงความไมเห็นดวยกับการ
ใชระเบิดพวงซึ่งมีผลกระทบดานมนุษยธรรมในวงกวาง การใชอาวุธชนิดนี้ยอมไดรับวิพากษวิจารณ/
ประณามจากประชาคมโลก แมไทยไมไดเปนภาคี แตในความเปนจริงแลว ไทยก็อาจจะไมสามารถ
ใชอาวุธดังกลาวได หรือหากใช ในกรณีเกิดภาวะสงคราม ไทยก็คงไมรอดจากการถูกประณามจาก
ประชาคมโลก นอกจากนี้ ยังเปนที่ทราบโดยทั่วไปวา ประเทศเพื่อนบานของไทย ไดรับผลกระทบ
เสียหายอยางรุนแรงจากระเบิดพวงในชวงสงครามอินโดจีน ในกรณีที่มีขอขัดแยง /ขอพิพาทและ
หากไทยมีการใชระเบิดพวงเพื่อรักษาความมั่นคงของไทยก็เสมือนเปนการซ้ําเติ มสถานการณดาน
มนุษยธรรมในประเทศเหลานี้ยิ่งขึ้น ซึ่งไมนาจะสงผลดีตอภาพลักษณของไทย
จ. ประเทศไทยมีบทบาทแข็งขันตอเนื่องในการปฏิบัติตามพันธกรณีในฐานะที่เปนรัฐภาคี
อนุสัญญาหามทุนระเบิดสังหารบุคคล ซึ่งมีวัตถุประสงคหลักดานมนุษยธรรมเชนกั น โดยสามารถ
ลดพื้นที่ปลอดภัยไดถึงประมาณ 2,000 ตารางกิโลเมตร หรือรอยละ 78 ของพื้นที่ 12 แสดงใหเห็นวา
ไทยใหความสําคัญกับหลักการมนุษยธรรม ซึ่งหากไทยจะพิจารณาเขารวมอนุสัญญา ก็ จะเปนการ
สงเสริมภาพลักษณ และสรางความเชื่อมั่นและไววางใจระหวางประเทศเพื่อนบานเปนอยางดี และ
12
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เปนการเสริมและรับกับบทบาทของไทยที่ผานมาในเวทีโลกในเรื่องการใหความสําคัญกับ หลักการ
ดานมนุษยธรรม

บทที่ 4
สรุปและขอเสนอแนะ
4.1 ขอสรุป
4.1.1 อนุสัญญาวาดวยระเบิดพวงจัดทําขึ้นดวยเหตุผลดานมนุษยธรรมเปนสําคัญ เพื่อเปน
กลไกระหวางประเทศในการควบคุม และลดอาวุธที่มีอานุภาพในการทําลายลางในวงกวางซึ่ง สราง
ความสูญเสีย ทั้ง ชีวิต และทรัพ ยสินของประชาชนผูบ ริสุท ธิ์ ม านานหลายทศวรรษ แมป ระเทศ
มหาอํานาจหลายประเทศจะไมเขารวมเปนภาคี แตมีประเทศที่ยอมรับจํานวนเพิ่มมากขึ้น เปนลําดับ
กอปรกับการรณรงคอยางแข็งขันขององคกรเอกชนดานมนุษยธรรมตางๆ เพื่อทําลายอาวุธชนิดนี้
จึงคาดวาการใชอาวุธชนิดนี้จะมีแนวโนมลดลง และผูใชยอมไดรับการประณามจากประชาคมโลก
4.1.2 การหารือเพื่อจัดทําอนุสัญญาระเบิดพวงภายในกรอบอนุสัญญา CCW ไมประสบ
ความสําเร็จเนื่องจากประเทศมหาอํานาจซึ่งเปนรัฐภาคีและเปนผูผลิต/สะสมอาวุธชนิดนี้ไมเห็นดวย
กับการใหมีกลไกระหวางประเทศใหมสําหรับระเบิดพวงเปนการเฉพาะดวยยังใหความสําคัญกับ
ผลประโยชนแหงชาติดานการทหาร ความมั่นคงของประเทศ และเศรษฐกิจมากกวามิติดานมนุษยธรรม
จึงทําใหเกิดการหารือนอกกรอบเพื่อหากลไกระหวางประเทศและนําไปสูการรับรองของสหประชาชาติ
ในภายหลัง อนุสัญญาวาดวยระเบิดพวงซึ่งคํานึงถึงผลประโยชน และความมั่นคงสวนรวมจึงจัดทํา
ขึ้นไดภายใตกรอบกระบวนการออสโล เชนเดียวกับการจัดทําอนุสัญญาหามทุนระเบิดสังหารบุคคล
ภายใตกรอบกระบวนการออตตาวา
4.1.3 รัฐไมไดเปนตัวแสดงเพียงอยางเดียวในโลกปจจุบัน แตมีตัวแสดงอื่นๆ เชน องคกร
ระหวา งประเทศ องคก รเอกชนและองคก รภาคประชาสัง คมตา งๆ ไดเ ขา มามีสวนรว มและมี
บทบาทมากขึ้น ซึ่งความสําเร็จของการจัดทําอนุสัญญานี้ก็ไดรับการสนับสนุนอยางแข็งขันจากองคกร
ตางๆ ดังกลาว นอกเหนือจากบทบาทของประเทศที่ใหความสําคัญกับประเด็นดานมนุษยธรรม
4.1.4 ไทยมีนโยบายใหความรวมมือกับนานาชาติ และมีจุ ดเดนเรื่องการใหความรวมมือ
หรือการใหความชวยเหลือทางดานมนุษยธรรมอยูแลว เชนการใหความชวยเหลือแกผูอพยพลี้ภัย
ตางๆ การเขาเปนภาคีอนุสัญญาหามทุนระเบิดสังหารบุคคล และมีบทบาทในเวทีพหุภาคีตางๆ ทั้งใน
กรอบสหประชาชาติ และอื่นๆ เชน Human Security Network ซึ่งหลักการของ Oslo Process ก็
สอดคลองกับหลักการและบทบาทของไทย อยางไรก็ตาม ผลประโยชนแหงชาติเพื่อรักษาประเทศ
เอาไวซึ่งความอยูรอดปลอดภัยยังถือเปนเปาหมายสูงสุด ความไมพรอมในการปฏิบัติตามพันธกรณี
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มิติดานมนุษยธรรมอยางเดียว จึงยังไมเพียงพอที่จะทําใหไทยเขารวมอนุสัญญาวาดวยระเบิดพวงได
เนื่องจากยังตองคํานึงถึง ปญหาและอุปสรรคดานความมั่นคง งบประมาณในการจัดหาอาวุธ ที่ มี
ประสิทธิภาพเทาเทียมหรือสูงกวาทดแทน และในการแสวงหาเทคโนโลยีในการทําลายอาวุธชนิดนี้
ในคลังอาวุธ
4.1.5 บทบาทและนโยบายของไทยดานมนุษยธรรมที่ผานมา คาดวากระทรวงการตางประเทศ
โดยเฉพาะคณะผูแทนถาวรฯ ณ นครเจนีวา จะวางตัวลําบาก และจะไดรับแรงกดดันจากประเทศ
และองคกรตางๆ ที่ใหความสําคัญดานมนุษยธรรมเพื่อโนมนาวใหไทยเขารวมอนุสัญญาดังกลาว
ซึ่งที่ผานมาก็มีการขอเขาพบเจาหนาที่ระดับสูงของกระทรวงการตางประเทศจากองคกร Human
Rights Watch และประธาน Thailand Campaign to Ban Landmine (TCBL) เพื่อหารือเรื่องระเบิด
พวง การขอจัดการประชุมเพื่อใหความรูเกี่ยวกับระเบิดพวงแกหนวยงานไทยของ ICRC ในประเทศ
ไทย การขอเขาพบผูแทนคณะผูแทนถาวรฯ ณ นครเจนีวา จากประเทศตางๆ และองคกร CMC เปน
ตน นอกจากนี้ ความพยายามจะสงเสริมความเปนสากลของอนุสัญญาหลังจากที่มีผลบังคับใชและ
การจะจัดใหมีการประชุมรัฐภาคี ครั้งที่ 1 ในปลายปนี้ ที่เวี ยงจันทน จึงคาดหมายไดวา นับจากนี้
ตอไป ไทยจะไดรับการติดตอ/ทาบทาม/กดดันจากนานาประเทศ และองคกรดานมนุษยธรรมให
พิจารณาเขารวมเปนภาคีอนุสัญญาดังกลาวอยางตอเนื่อง
4.2 ขอเสนอแนะ
4.2.1 ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย
4.2.1.1 ควรมีการพิจารณาในแงนโยบายในระดับสูง เพื่อหาขอยุติวาสมควร
และจําเปนหรือไมที่ไทยจะเขารวมอนุสัญญาวาดวยระเบิดพวง โดยพิจารณาขอบทและพันธกรณีที่
จะตองปฏิบัติ ตามอนุ สัญญาอยางจริ งจังถี่ ถวนวา จะสามารถกระทําไดหรือไมอยา งไร ประกอบ
ขอสังเกต และขอคิดเห็น ที่ไ ดรับจากประเทศและองคก รระหวางประเทศตางๆ ที่เกี่ย วกับ ทา ที
ไทยในเรื่องนี้
4.2.1.2 หากไดขอสรุปชัดเจนวาไมมีความจํา เปนในการเขาเปนภาคี เนื่องจาก
การเขารวมอนุสัญญาดังกลาวไมกอประโยชน ดวยไทยไมมีระเบิดพวงตกคาง และไมมีผูประสบภัย
จากอาวุธชนิดนี้ แตกลับจะเปนการสรางภาระดานงบประมาณ ทั้งในการทําลายและจัดซื้ออาวุธ
ทดแทนในขณะที่ไทยยังตองแบกภาระในการกวาดกูทําลายทุนระเบิดสังหารบุคคลและอาจกระทบ
ตอยุทธศาสตรการปองกันประเทศ กระทรวงการตางประเทศ และหนวยปฏิบัติดานความมั่น ควร
รวมหารือเพื่อกําหนดทาทีในเชิงรุก โดยยืนยันทาทีไทยและชี้ใหเห็นถึงปญหาอุปสรรคที่ไทยไดรับ
จากการเขาเปนภาคีอนุสัญญาหามทุนระเบิดสังหารบุคคลในชวงกวา 10 ปที่ผานมา ซึ่งแมจะมีขอ
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บทใหความชวยเหลือแกรัฐภาคีที่ตองการความชวยเหลือ แตขอเท็จจริงไทยไดรับความชวยเหลือ
จํา นวนน อยมาก ทั้ ง ๆที่ ไ ทยดํ า เนิ นการตามพั นธกรณี อย า งแข็ ง ขั น โดยไทยต อ งรั บ ผิ ดชอบด า น
งบประมาณเปนหลัก มาโดยตลอด อีกทั้ งถูก มองในแงลบทุกครั้งที่ ไทยขอขยายเวลาการทํา ลาย
เนื่องจากติ ดขัดป ญหาด านงบประมาณแผ นดิน ในขณะที่ บางประเทศไดรับความช วยเหลือเป น
จํานวนมาก ซึ่งไทยสงสัยหลักเกณฑในการจัดสรรความชวยเหลือ ดังนั้น จะมีหลักประกันใดวาไทย
จะไดรับความชวยเหลือตามพันธกรณีของอนุสัญญาวาดวยระเบิดพวงอยางจริงจัง และตอเนื่องใน
การทํ าลายอาวุ ธ ชนิดนี้ อี ก ทั้ ง ไทยไมเคยใช ระเบิดพวง ประเทศและองคก รด า นมนุ ษ ยธรรมที่
ตองการใหไทยเขาเปนภาคีอนุสัญญานี้ จึงไมควรกดดันไทย แตควรที่จะมุงโนมนาวประเทศที่ มีการ
ผลิต/ใชระเบิดพวงใหยกเลิกการผลิต/ใชจะเปนการดีกวา
4.2.1.3 หากเห็น ควรจะตองเขา รวมเปนภาคีอนุสัญญาฉบับ นี้ ดวยเหตุผลดา น
มนุษยธรรม และเพื่อภาพลักษณของไทยในเรื่องนี้ ก็ ควรหารือกันในระดับนโยบายระดับสูงวาควร
ดําเนินการเชนไร ทั้งในเรื่องของการทําลายระเบิดพวงที่มีอยูและการสรรหาอาวุธทดแทน การปรับ
ยุทธศาสตรและยุทธวิธีทางดานอาวุธและการปองกันประเทศ การจัดสรรงบประมาณเพื่อรองรับ
การดําเนินการดังกลาว รวมทั้งความเปนไปไดในการปฏิบัติตามพันธกรณีอนุสัญญาในขอบทอื่นๆ
โดยกองทัพ อากาศ ซึ่ง เปน หนว ยปฏิบัติที่รับ ผิดชอบเรื่องอาวุธ ระเบิดพวงโดยตรงควรจะตอ ง
พิจารณาหาทางตอบโจทยเหลานี้ใหไดดวย
4.2.1.4 เพื่อหลีกเลี่ยงหรือลดโอกาสที่จะนําไปสูความขัดแยงทางอาวุธ รวมทั้ง
ปองกันมิใหความขัดแยงขยายขอบเขตออกไปเหนือการควบคุม รัฐบาลควรเสริม สรา งสภาวะ
แวดลอมและการอยูรวมกับประเทศเพื่อนบานอยางสันติ รวมทั้ง พัฒนาความรวมมือทางทหารกับ
กองทัพ ของประเทศเพื่อนบา นอยา งใกลชิดในทุก ระดับ เพื่อสง เสริม ความเขา ใจอันดี และเพื่อ
เสริมสรางบรรยากาศความเปนมิตร ความไวเนื้อเชื่อใจซึ่งกันและกัน ตลอดจนการมีปฏิสัมพันธ
แลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารระหวางกัน
4.2.1.5 รัฐบาลควรสนับสนุนกองทัพอากาศใหมี/พัฒนาระบบเทคโนโลยี และระบบ
อาวุธที่ทันสมัย มีระบบการแจงเตือนภัยทางทหารที่มีขีดความสามารถในการปองปรามทางยุทธศาสตร
และการพึ่งตนเองไดอยางมั่นใจเพื่อเตรียมรับในทุกสถานการณ
4.2.2 ขอเสนอแนะในการดําเนินการ
4.2.2.1 ควรติดตามพัฒนาการและทาทีของประเทศตางๆ รวมทั้งองคกรที่เกี่ยวกับ
อนุสัญญาอยางใกลชิดโดยหนวยงานที่เกี่ยวของ โดยเฉพาะกระทรวงการตางประเทศและคณะ
ผูแ ทนถาวรฯ ณ นครเจนีวา ซึ่งเปนหนวยงานที่มีโอกาสติดตอกับองคกรเอกชนและผูแทนของประเทศ
ตางๆ เพื่อจะไดประมวลและประเมินขอมูล ทาทีและความคิดเห็นของประเทศตางๆ ทั้งที่สนับสนุน
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และไมเห็นดวยกับอนุสัญญานี้ โดยเฉพาะประเทศเพื่อนบานที่มีชายแดนติดตอกับไทย เพื่อประโยชน
ประกอบการหารือของสวนราชการไทยที่เกี่ยวของในการกําหนดทาทีไดอยางถูกตองเหมาะสม
ตอไป
4.2.2.2 กรณีที่ไทยไมเขารวมเปนภาคีอนุสัญญานี้ แมจะสงผลกระทบตอภาพลักษณ
ของไทยซึ่ง ถือเปนประเทศ moderate และมีนโยบายสนับ สนุนหลัก การมนุษ ยธรรมและสิท ธิ
มนุษยชนมาโดยตลอด แตเมื่อพิจารณาอยางถี่ถวนแลวเห็นวา การเขารวมเปนภาคีอนุสัญญายอม
ตองมีผลผูกพันทางกฎหมายและพันธะที่จะตองปฏิบัติตาม หากประเทศใดไมพรอมก็นาจะเปนสิทธิ
ของแตละประเทศที่พึงกระทําได ดังนั้น หากในปจจุบันไทยยังไมมีความพรอมจริงๆ ในการเขารวม
เปนภาคีอนุสัญญานี้ ก็ไมควรจะเรงรัดตัวเอง เพราะหากเขาเปนภาคีอนุสัญญาแลว ไมสามารถปฏิบัติ
ตามพันธกรณีไดก็จะเกิดผลเสียตอภาพลักษณของไทยมากกวาเสียอีก
4.2.2.3 ในการชี้แจงในเวทีประชุมใดๆ หรือกับประเทศ หรือองคกรใดๆ ไทยควร
ยืนยืนวา ยังใหความสําคัญและสนใจติดตามเรื่องนี้โดยตลอด แตยังคงตองใชเวลาศึกษาเรื่องการ
ทําลายระเบิดพวงที่มีอยู ทั้งในเรื่องของทางเทคนิคและงบประมาณ รวมทั้งการจัดหาอาวุธทดแทน
โดยเฉพาะอยา งยิ่ง ในปจ จุบัน การดํา เนิน การเพื่อ เสริม สรา งความเขม แข็ง ทางเศรษฐกิจ ยัง คง
เปนสิ่งสําคัญของประเทศไทย ไทยเปนชาติที่รักสงบ ที่ผานมา ไทยก็ไมเคยมีประวัติการใชระเบิด
พวงเพื่อรุกรานผูอื่น ตางประเทศจึงไมตองกังวลแมวาไทยจะยังไมได เขาเปนภาคีก็ตาม ซึ่งไทย
ตองการใหประเทศมีความพรอมที่จะปฏิบัติ ตามพันธกรณีไดอยางเต็มที่กอนที่จะเปนภาคี เพื่อให
อนุสัญญานี้มีความศักดิ์สิทธิ์และปฏิบัติไดจริงเมื่อเขาเปนภาคี
4.2.2.4 แสดงความสนับสนุนการชวยเหลือประเทศเพื่อนบาน ซึ่งมีผูประสบภัย
ซึ่งไทยมีประสบการณจากการดําเนินการตามอนุสัญญาหามทุนระเบิดสังหารบุคคล และมีความ
เชี่ยวชาญดานการทําขาเทียม โดยการรวมมือกับประเทศที่สามที่มีความสนใจและสนับสนุนเงินทุน
4.2.2.5 โดยที่หนวยปฏิบัติดานความมั่นคงเปนผูรับผิดชอบหลักในเรื่องระเบิด
พวง ดังนั้น หากหนวยปฏิบัติดานความมั่นคงมีความชัดเจนเกี่ยวกับนโยบาย แนวทาง หรือความ
ตองการที่เกี่ยวของกับระเบิดพวงในดานใดๆ ก็ตาม ก็จะเอื้อตอการดําเนินงานของกระทรวงการ
ตางประเทศ ทั้งในแงของการประสานงาน การแสดงทาที ตลอดจนการแสวงหาความชวยเหลือและ
ความรวมมือจากประเทศตางๆ ในดานเทคโนโลยี เครื่องมืออุปกรณ และการเงินได
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ภาคผนวก ก
Convention on Cluster Munitions, 30 May 2008
The States Parties to this Convention,
Deeply concerned that civilian populations and individual civilians continue to bear
the brunt of armed conflict,
Determined to put an end for all time to the suffering and casualties caused by cluster
munitions at the time of their use, when they fail to function as intended or when they
are abandoned,
Concerned that cluster munition remnants kill or maim civilians, including women
and children, obstruct economic and social development, including through the loss of
livelihood, impede post-conflict rehabilitation and reconstruction, delay or prevent the
return of refugees and internally displaced persons, can negatively impact on national
and international peace-building and humanitarian assistance efforts, and have other
severe consequences that can persist for many years after use,
Deeply concerned also at the dangers presented by the large national stockpiles of
cluster munitions retained for operational use and determined to ensure their rapid
destruction,
Believing it necessary to contribute effectively in an efficient, coordinated manner to
resolving the challenge of removing cluster munition remnants located throughout the
world, and to ensure their destruction,
Determined also to ensure the full realisation of the rights of all cluster munition
victims and recognising their inherent dignity,
Resolved to do their utmost in providing assistance to cluster munition victims,
including medical care, rehabilitation and psychological support, as well as providing
for their social and economic inclusion,
Recognising the need to provide age- and gender-sensitive assistance to cluster
munition victims and to address the special needs of vulnerable groups,
Bearing in mind the Convention on the Rights of Persons with Disabilities which,
inter alia, requires that States Parties to that Convention undertake to ensure and
promote the full realisation of all human rights and fundamental freedoms of all
persons with disabilities without discrimination of any kind on the basis of disability,
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Mindful of the need to coordinate adequately efforts undertaken in various fora to
address the rights and needs of victims of various types of weapons, and resolved to
avoid discrimination among victims of various types of weapons,
Reaffirming that in cases not covered by this Convention or by other international
agreements, civilians and combatants remain under the protection and authority of the
principles of international law, derived from established custom, from the principles
of humanity and from the dictates of public conscience,
Resolved also that armed groups distinct from the armed forces of a State shall not,
under any circumstances, be permitted to engage in any activity prohibited to a State
Party to this Convention,
Welcoming the very broad international support for the international norm prohibiting
anti-personnel mines, enshrined in the 1997 Convention on the Prohibition of the Use,
Stockpiling, Production and Transfer of Anti-Personnel Mines and on Their
Destruction,
Welcoming also the adoption of the Protocol on Explosive Remnants of War, annexed
to the Convention on Prohibitions or Restrictions on the Use of Certain Conventional
Weapons Which May be Deemed to be Excessively Injurious or to Have
Indiscriminate Effects, and its entry into force on 12 November 2006, and wishing to
enhance the protection of civilians from the effects of cluster munition remnants in
post-conflict environments,
Bearing in mind also United Nations Security Council Resolution 1325 on women,
peace and security and United Nations Security Council Resolution 1612 on children
in armed conflict,
Welcoming further the steps taken nationally, regionally and globally in recent years
aimed at prohibiting, restricting or suspending the use, stockpiling, production and
transfer of cluster munitions,
Stressing the role of public conscience in furthering the principles of humanity as
evidenced by the global call for an end to civilian suffering caused by cluster
munitions and recognising the efforts to that end undertaken by the United Nations,
the International Committee of the Red Cross, the Cluster Munition Coalition and
numerous other non-governmental organisations around the world,
Reaffirming the Declaration of the Oslo Conference on Cluster Munitions, by which,
inter alia, States recognised the grave consequences caused by the use of cluster
munitions and committed themselves to conclude by 2008 a legally binding
instrument that would prohibit the use, production, transfer and stockpiling of cluster
munitions that cause unacceptable harm to civilians, and would establish a framework
for cooperation and assistance that ensures adequate provision of care and
rehabilitation for victims, clearance of contaminated areas, risk reduction education
and destruction of stockpiles,
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Emphasising the desirability of attracting the adherence of all States to this
Convention, and determined to work strenuously towards the promotion of its
universalisation and its full implementation,
Basing themselves on the principles and rules of international humanitarian law, in
particular the principle that the right of parties to an armed conflict to choose methods
or means of warfare is not unlimited, and the rules that the parties to a conflict shall at
all times distinguish between the civilian population and combatants and between
civilian objects and military objectives and accordingly direct their operations against
military objectives only, that in the conduct of military operations constant care shall
be taken to spare the civilian population, civilians and civilian objects and that the
civilian population and individual civilians enjoy general protection against dangers
arising from military operations,
HAVE AGREED as follows:
Article 1
General obligations and scope of application
1. Each State Party undertakes never under any circumstances to:
(a) Use cluster munitions;
(b) Develop, produce, otherwise acquire, stockpile, retain or transfer to anyone,
directly or indirectly, cluster munitions;
(c) Assist, encourage or induce anyone to engage in any activity prohibited to a State
Party under this Convention.
2. Paragraph 1 of this Article applies, mutatis mutandis, to explosive bomblets that are
specifically designed to be dispersed or released from dispensers affixed to aircraft.
3. This Convention does not apply to mines.
Article 2
Definitions

For the purposes of this Convention:
1. “Cluster munition victims” means all persons who have been killed or suffered
physical or psychological injury, economic loss, social marginalisation or substantial
impairment of the realisation of their rights caused by the use of cluster munitions.
They include those persons directly impacted by cluster munitions as well as their
affected families and communities;
2. “Cluster munition” means a conventional munition that is designed to disperse or
release explosive submunitions each weighing less than 20 kilograms, and includes
those explosive submunitions. It does not mean the following:
(a) A munition or submunition designed to dispense flares, smoke, pyrotechnics or
chaff; or a munition designed exclusively for an air defence role;
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(b) A munition or submunition designed to produce electrical or electronic effects;
(c) A munition that, in order to avoid indiscriminate area effects and the risks posed
by unexploded submunitions, has all of the following characteristics:
(i) Each munition contains fewer than ten explosive submunitions;
(ii) Each explosive submunition weighs more than four kilograms;
(iii) Each explosive submunition is designed to detect and engage a single target
object;
(iv) Each explosive submunition is equipped with an electronic self-destruction
mechanism;
(v) Each explosive submunition is equipped with an electronic self-deactivating
feature;
3. “Explosive submunition” means a conventional munition that in order to perform
its task is dispersed or released by a cluster munition and is designed to function by
detonating an explosive charge prior to, on or after impact;
4.“Failed cluster munition” means a cluster munition that has been fired, dropped,
launched, projected or otherwise delivered and which should have dispersed or
released its explosive submunitions but failed to do so;
5. “Unexploded submunition” means an explosive submunition that has been
dispersed or released by, or otherwise separated from, a cluster munition and has
failed to explode as intended;
6. “Abandoned cluster munitions” means cluster munitions or explosive submunitions
that have not been used and that have been left behind or dumped, and that are no
longer under the control of the party that left them behind or dumped them. They may
or may not have been prepared for use;
7. “Cluster munition remnants” means failed cluster munitions, abandoned cluster
munitions, unexploded submunitions and unexploded bomblets;
8. “Transfer” involves, in addition to the physical movement of cluster munitions into
or from national territory, the transfer of title to and control over cluster munitions, but
does not involve the transfer of territory containing cluster munition remnants;
9. “Self-destruction mechanism” means an incorporated automatically-functioning
mechanism which is in addition to the primary initiating mechanism of the munition
and which secures the destruction of the munition into which it is incorporated;
10. “Self-deactivating” means automatically rendering a munition inoperable by
means of the irreversible exhaustion of a component, for example a battery, that is
essential to the operation of the munition;
11. “Cluster munition contaminated area” means an area known or suspected to
contain cluster munition remnants;
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12. “Mine” means a munition designed to be placed under, on or near the ground or
other surface area and to be exploded by the presence, proximity or contact of a
person or a vehicle;
13. “Explosive bomblet” means a conventional munition, weighing less than 20
kilograms, which is not self-propelled and which, in order to perform its task, is
dispersed or released by a dispenser, and is designed to function by detonating an
explosive charge prior to, on or after impact;
14. “Dispenser” means a container that is designed to disperse or release explosive
bomblets and which is affixed to an aircraft at the time of dispersal or release;
15. “Unexploded bomblet” means an explosive bomblet that has been dispersed,
released or otherwise separated from a dispenser and has failed to explode as intended.
Article 3
Storage and stockpile destruction
1. Each State Party shall, in accordance with national regulations, separate all cluster
munitions under its jurisdiction and control from munitions retained for operational
use and mark them for the purpose of destruction.
2. Each State Party undertakes to destroy or ensure the destruction of all cluster
munitions referred to in paragraph 1 of this Article as soon as possible but not later
than eight years after the entry into force of this Convention for that State Party. Each
State Party undertakes to ensure that destruction methods comply with applicable
international standards for protecting public health and the environment.
3. If a State Party believes that it will be unable to destroy or ensure the destruction of
all cluster munitions referred to in paragraph 1 of this Article within eight years of
entry into force of this Convention for that State Party it may submit a request to a
Meeting of States Parties or a Review Conference for an extension of the deadline for
completing the destruction of such cluster munitions by a period of up to four years. A
State Party may, in exceptional circumstances, request additional extensions of up to
four years. The requested extensions shall not exceed the number of years strictly
necessary for that State Party to complete its obligations under paragraph 2 of this
Article.
4. Each request for an extension shall set out:
(a) The duration of the proposed extension;
(b) A detailed explanation of the proposed extension, including the financial and
technical means available to or required by the State Party for the destruction of all
cluster munitions referred to in paragraph 1 of this Article and, where applicable, the
exceptional circumstances justifying it;
(c) A plan for how and when stockpile destruction will be completed;
(d) The quantity and type of cluster munitions and explosive submunitions held at the
entry into force of this Convention for that State Party and any additional cluster
munitions or explosive submunitions discovered after such entry into force;
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(e) The quantity and type of cluster munitions and explosive submunitions destroyed
during the period referred to in paragraph 2 of this Article; and
(f) The quantity and type of cluster munitions and explosive submunitions remaining
to be destroyed during the proposed extension and the annual destruction rate
expected to be achieved.
5. The Meeting of States Parties or the Review Conference shall, taking into
consideration the factors referred to in paragraph 4 of this Article, assess the request
and decide by a majority of votes of States Parties present and voting whether to grant
the request for an extension. The States Parties may decide to grant a shorter extension
than that requested and may propose benchmarks for the extension, as appropriate. A
request for an extension shall be submitted a minimum of nine months prior to the
Meeting of States Parties or the Review Conference at which it is to be considered.
6. Notwithstanding the provisions of Article 1 of this Convention, the retention or
acquisition of a limited number of cluster munitions and explosive submunitions for
the development of and training in cluster munition and explosive submunition
detection, clearance or destruction techniques, or for the development of cluster
munition counter-measures, is permitted. The amount of explosive submunitions
retained or acquired shall not exceed the minimum number absolutely necessary for
these purposes.
7. Notwithstanding the provisions of Article 1 of this Convention, the transfer of
cluster munitions to another State Party for the purpose of destruction, as well as for
the purposes described in paragraph 6 of this Article, is permitted.
8. States Parties retaining, acquiring or transferring cluster munitions or explosive
submunitions for the purposes described in paragraphs 6 and 7 of this Article shall
submit a detailed report on the planned and actual use of these cluster munitions and
explosive submunitions and their type, quantity and lot numbers. If cluster munitions
or explosive submunitions are transferred to another State Party for these purposes,
the report shall include reference to the receiving party. Such a report shall be
prepared for each year during which a State Party retained, acquired or transferred
cluster munitions or explosive submunitions and shall be submitted to the SecretaryGeneral of the United Nations no later than 30 April of the following year.
Article 4
Clearance and destruction of cluster munition remnants and risk reduction education

1. Each State Party undertakes to clear and destroy, or ensure the clearance and
destruction of, cluster munition remnants located in cluster munition contaminated
areas under its jurisdiction or control, as follows:
(a) Where cluster munition remnants are located in areas under its jurisdiction or
control at the date of entry into force of this Convention for that State Party, such
clearance and destruction shall be completed as soon as possible but not later than ten
years from that date;
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(b) Where, after entry into force of this Convention for that State Party, cluster
munitions have become cluster munition remnants located in areas under its
jurisdiction or control, such clearance and destruction must be completed as soon as
possible but not later than ten years after the end of the active hostilities during which
such cluster munitions became cluster munition remnants; and
(c) Upon fulfilling either of its obligations set out in sub-paragraphs (a) and (b) of this
paragraph, that State Party shall make a declaration of compliance to the next Meeting
of States Parties.
2. In fulfilling its obligations under paragraph 1 of this Article, each State Party shall
take the following measures as soon as possible, taking into consideration the
provisions of Article 6 of this Convention regarding international cooperation and
assistance:
(a) Survey, assess and record the threat posed by cluster munition remnants, making
every effort to identify all cluster munition contaminated areas under its jurisdiction or
control;
(b) Assess and prioritise needs in terms of marking, protection of civilians, clearance
and destruction, and take steps to mobilise resources and develop a national plan to
carry out these activities, building, where appropriate, upon existing structures,
experiences and methodologies;
(c) Take all feasible steps to ensure that all cluster munition contaminated areas under
its jurisdiction or control are perimeter-marked, monitored and protected by fencing or
other means to ensure the effective exclusion of civilians. Warning signs based on
methods of marking readily recognisable by the affected community should be utilised
in the marking of suspected hazardous areas. Signs and other hazardous area boundary
markers should, as far as possible, be visible, legible, durable and resistant to
environmental effects and should clearly identify which side of the marked boundary
is considered to be within the cluster munition contaminated areas and which side is
considered to be safe;
(d) Clear and destroy all cluster munition remnants located in areas under its
jurisdiction or control; and
(e) Conduct risk reduction education to ensure awareness among civilians living in or
around cluster munition contaminated areas of the risks posed by such remnants.
3. In conducting the activities referred to in paragraph 2 of this Article, each State
Party shall take into account international standards, including the International Mine
Action Standards (IMAS).
4. This paragraph shall apply in cases in which cluster munitions have been used or
abandoned by one State Party prior to entry into force of this Convention for that State
Party and have become cluster munition remnants that are located in areas under the
jurisdiction or control of another State Party at the time of entry into force of this
Convention for the latter.
(a) In such cases, upon entry into force of this Convention for both States Parties, the
former State Party is strongly encouraged to provide, inter alia, technical, financial,
material or human resources assistance to the latter State Party, either bilaterally or
through a mutually agreed third party, including through the United Nations system or
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other relevant organisations, to facilitate the marking, clearance and destruction of
such cluster munition remnants.
(b) Such assistance shall include, where available, information on types and quantities
of the cluster munitions used, precise locations of cluster munition strikes and areas in
which cluster munition remnants are known to be located.
5. If a State Party believes that it will be unable to clear and destroy or ensure the
clearance and destruction of all cluster munition remnants referred to in paragraph 1
of this Article within ten years of the entry into force of this Convention for that State
Party, it may submit a request to a Meeting of States Parties or a Review Conference
for an extension of the deadline for completing the clearance and destruction of such
cluster munition remnants by a period of up to five years. The requested extension
shall not exceed the number of years strictly necessary for that State Party to complete
its obligations under paragraph 1 of this Article.
6. A request for an extension shall be submitted to a Meeting of States Parties or a
Review Conference prior to the expiry of the time period referred to in paragraph 1 of
this Article for that State Party. Each request shall be submitted a minimum of nine
months prior to the Meeting of States Parties or Review Conference at which it is to
be considered. Each request shall set out:
(a) The duration of the proposed extension;
(b) A detailed explanation of the reasons for the proposed extension, including the
financial and technical means available to and required by the State Party for the
clearance and destruction of all cluster munition remnants during the proposed
extension;
(c) The preparation of future work and the status of work already conducted under
national clearance and demining programmes during the initial ten year period
referred to in paragraph 1 of this Article and any subsequent extensions;
(d) The total area containing cluster munition remnants at the time of entry into force
of this Convention for that State Party and any additional areas containing cluster
munition remnants discovered after such entry into force;
(e) The total area containing cluster munition remnants cleared since entry into force
of this Convention;
(f) The total area containing cluster munition remnants remaining to be cleared during
the proposed extension;
(g) The circumstances that have impeded the ability of the State Party to destroy all
cluster munition remnants located in areas under its jurisdiction or control during the
initial ten year period referred to in paragraph 1 of this Article, and those that may
impede this ability during the proposed extension;
(h) The humanitarian, social, economic and environmental implications of the
proposed extension; and
(i) Any other information relevant to the request for the proposed extension.
7. The Meeting of States Parties or the Review Conference shall, taking into
consideration the factors referred to in paragraph 6 of this Article, including, inter alia,
the quantities of cluster munition remnants reported, assess the request and decide by
a majority of votes of States Parties present and voting whether to grant the request for
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an extension. The States Parties may decide to grant a shorter extension than that
requested and may propose benchmarks for the extension, as appropriate.
8. Such an extension may be renewed by a period of up to five years upon the
submission of a new request, in accordance with paragraphs 5, 6 and 7 of this Article.
In requesting a further extension a State Party shall submit relevant additional
information on what has been undertaken during the previous extension granted
pursuant to this Article.
Article 5
Victim assistance
1. Each State Party with respect to cluster munition victims in areas under its
jurisdiction or control shall, in accordance with applicable international humanitarian
and human rights law, adequately provide age- and gender-sensitive assistance,
including medical care, rehabilitation and psychological support, as well as provide
for their social and economic inclusion. Each State Party shall make every effort to
collect reliable relevant data with respect to cluster munition victims.
2. In fulfilling its obligations under paragraph 1 of this Article each State Party shall:
(a) Assess the needs of cluster munition victims;
(b) Develop, implement and enforce any necessary national laws and policies;
(c) Develop a national plan and budget, including timeframes to carry out these
activities, with a view to incorporating them within the existing national disability,
development and human rights frameworks and mechanisms, while respecting the
specific role and contribution of relevant actors;
(d) Take steps to mobilise national and international resources;
(e) Not discriminate against or among cluster munition victims, or between cluster
munition victims and those who have suffered injuries or disabilities from other
causes; differences in treatment should be based only on medical, rehabilitative,
psychological or socio-economic needs;
(f) Closely consult with and actively involve cluster munition victims and their
representative organisations;
(g) Designate a focal point within the government for coordination of matters relating
to the implementation of this Article; and
(h) Strive to incorporate relevant guidelines and good practices including in the areas
of medical care, rehabilitation and psychological support, as well as social and
economic inclusion.

Article 6
International cooperation and assistance
1. In fulfilling its obligations under this Convention each State Party has the right to
seek and receive assistance.
2. Each State Party in a position to do so shall provide technical, material and
financial assistance to States Parties affected by cluster munitions, aimed at the
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implementation of the obligations of this Convention. Such assistance may be
provided, inter alia, through the United Nations system, international, regional or
national organisations or institutions, non-governmental organisations or institutions,
or on a bilateral basis.
3. Each State Party undertakes to facilitate and shall have the right to participate in the
fullest possible exchange of equipment and scientific and technological information
concerning the implementation of this Convention. The States Parties shall not impose
undue restrictions on the provision and receipt of clearance and other such equipment
and related technological information for humanitarian purposes.
4. In addition to any obligations it may have pursuant to paragraph 4 of Article 4 of
this Convention, each State Party in a position to do so shall provide assistance for
clearance and destruction of cluster munition remnants and information concerning
various means and technologies related to clearance of cluster munitions, as well as
lists of experts, expert agencies or national points of contact on clearance and
destruction of cluster munition remnants and related activities.
5. Each State Party in a position to do so shall provide assistance for the destruction of
stockpiled cluster munitions, and shall also provide assistance to identify, assess and
prioritise needs and practical measures in terms of marking, risk reduction education,
protection of civilians and clearance and destruction as provided in Article 4 of this
Convention.
6. Where, after entry into force of this Convention, cluster munitions have become
cluster munition remnants located in areas under the jurisdiction or control of a State
Party, each State Party in a position to do so shall urgently provide emergency
assistance to the affected State Party.
7. Each State Party in a position to do so shall provide assistance for the
implementation of the obligations referred to in Article 5 of this Convention to
adequately provide age- and gender-sensitive assistance, including medical care,
rehabilitation and psychological support, as well as provide for social and economic
inclusion of cluster munition victims. Such assistance may be provided, inter alia,
through the United Nations system, international, regional or national organisations or
institutions, the International Committee of the Red Cross, national Red Cross and
Red Crescent Societies and their International Federation, non-governmental
organisations or on a bilateral basis.
8. Each State Party in a position to do so shall provide assistance to contribute to the
economic and social recovery needed as a result of cluster munition use in affected
States Parties.
9. Each State Party in a position to do so may contribute to relevant trust funds in
order to facilitate the provision of assistance under this Article.
10. Each State Party that seeks and receives assistance shall take all appropriate
measures in order to facilitate the timely and effective implementation of this
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Convention, including facilitation of the entry and exit of personnel, materiel and
equipment, in a manner consistent with national laws and regulations, taking into
consideration international best practices.
11. Each State Party may, with the purpose of developing a national action plan,
request the United Nations system, regional organisations, other States Parties or other
competent intergovernmental or non-governmental institutions to assist its authorities
to determine, inter alia:
(a) The nature and extent of cluster munition remnants located in areas under its
jurisdiction or control;
(b) The financial, technological and human resources required for the implementation
of the plan;
(c) The time estimated as necessary to clear and destroy all cluster munition remnants
located in areas under its jurisdiction or control;
(d) Risk reduction education programmes and awareness activities to reduce the
incidence of injuries or deaths caused by cluster munition remnants;
(e) Assistance to cluster munition victims; and
(f) The coordination relationship between the government of the State Party concerned
and the relevant governmental, intergovernmental or non-governmental entities that
will work in the implementation of the plan.
12. States Parties giving and receiving assistance under the provisions of this Article
shall cooperate with a view to ensuring the full and prompt implementation of agreed
assistance programmes.

Article 7
Transparency measures
1. Each State Party shall report to the Secretary-General of the United Nations as soon
as practicable, and in any event not later than 180 days after the entry into force of this
Convention for that State Party, on:
(a) The national implementation measures referred to in Article 9 of this Convention;
(b) The total of all cluster munitions, including explosive submunitions, referred to in
paragraph 1 of Article 3 of this Convention, to include a breakdown of their type,
quantity and, if possible, lot numbers of each type;
(c) The technical characteristics of each type of cluster munition produced by that
State Party prior to entry into force of this Convention for it, to the extent known, and
those currently owned or possessed by it, giving, where reasonably possible, such
categories of information as may facilitate identification and clearance of cluster
munitions; at a minimum, this information shall include the dimensions, fusing,
explosive content, metallic content, colour photographs and other information that
may facilitate the clearance of cluster munition remnants;
(d) The status and progress of programmes for the conversion or decommissioning of
production facilities for cluster munitions;
(e) The status and progress of programmes for the destruction, in accordance with
Article 3 of this Convention, of cluster munitions, including explosive submunitions,
with details of the methods that will be used in destruction, the location of all
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destruction sites and the applicable safety and environmental standards to be
observed;
(f) The types and quantities of cluster munitions, including explosive submunitions,
destroyed in accordance with Article 3 of this Convention, including details of the
methods of destruction used, the location of the destruction sites and the applicable
safety and environmental standards observed;
(g) Stockpiles of cluster munitions, including explosive submunitions, discovered
after reported completion of the programme referred to in sub-paragraph (e) of this
paragraph, and plans for their destruction in accordance with Article 3 of this
Convention;
(h) To the extent possible, the size and location of all cluster munition contaminated
areas under its jurisdiction or control, to include as much detail as possible regarding
the type and quantity of each type of cluster munition remnant in each such area and
when they were used;
(i) The status and progress of programmes for the clearance and destruction of all
types and quantities of cluster munition remnants cleared and destroyed in accordance
with Article 4 of this Convention, to include the size and location of the cluster
munition contaminated area cleared and a breakdown of the quantity of each type of
cluster munition remnant cleared and destroyed;
(j) The measures taken to provide risk reduction education and, in particular, an
immediate and effective warning to civilians living in cluster munition contaminated
areas under its jurisdiction or control;
(k) The status and progress of implementation of its obligations under Article 5 of this
Convention to adequately provide age- and gender- sensitive assistance, including
medical care, rehabilitation and psychological support, as well as provide for social
and economic inclusion of cluster munition victims and to collect reliable relevant
data with respect to cluster munition victims;
(l) The name and contact details of the institutions mandated to provide information
and to carry out the measures described in this paragraph;
(m) The amount of national resources, including financial, material or in kind,
allocated to the implementation of Articles 3, 4 and 5 of this Convention; and
(n) The amounts, types and destinations of international cooperation and assistance
provided under Article 6 of this Convention.
2. The information provided in accordance with paragraph 1 of this Article shall be
updated by the States Parties annually, covering the previous calendar year, and
reported to the Secretary-General of the United Nations not later than 30 April of each
year.
3. The Secretary-General of the United Nations shall transmit all such reports received
to the States Parties.
Article 8
Facilitation and clarification of compliance
1. The States Parties agree to consult and cooperate with each other regarding the
implementation of the provisions of this Convention and to work together in a spirit of
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cooperation to facilitate compliance by States Parties with their obligations under this
Convention.
2. If one or more States Parties wish to clarify and seek to resolve questions relating to
a matter of compliance with the provisions of this Convention by another State Party,
it may submit, through the Secretary-General of the United Nations, a Request for
Clarification of that matter to that State Party. Such a request shall be accompanied by
all appropriate information. Each State Party shall refrain from unfounded Requests
for Clarification, care being taken to avoid abuse. A State Party that receives a
Request for Clarification shall provide, through the Secretary-General of the United
Nations, within 28 days to the requesting State Party all information that would assist
in clarifying the matter.
3. If the requesting State Party does not receive a response through the SecretaryGeneral of the United Nations within that time period, or deems the response to the
Request for Clarification to be unsatisfactory, it may submit the matter through the
Secretary-General of the United Nations to the next Meeting of States Parties. The
Secretary-General of the United Nations shall transmit the submission, accompanied
by all appropriate information pertaining to the Request for Clarification, to all States
Parties. All such information shall be presented to the requested State Party which
shall have the right to respond.
4. Pending the convening of any Meeting of States Parties, any of the States Parties
concerned may request the Secretary-General of the United Nations to exercise his or
her good offices to facilitate the clarification requested.
5. Where a matter has been submitted to it pursuant to paragraph 3 of this Article, the
Meeting of States Parties shall first determine whether to consider that matter further,
taking into account all information submitted by the States Parties concerned. If it
does so determine, the Meeting of States Parties may suggest to the States Parties
concerned ways and means further to clarify or resolve the matter under consideration,
including the initiation of appropriate procedures in conformity with international law.
In circumstances where the issue at hand is determined to be due to circumstances
beyond the control of the requested State Party, the Meeting of States Parties may
recommend appropriate measures, including the use of cooperative measures referred
to in Article 6 of this Convention.
6. In addition to the procedures provided for in paragraphs 2 to 5 of this Article, the
Meeting of States Parties may decide to adopt such other general procedures or
specific mechanisms for clarification of compliance, including facts, and resolution of
instances of non-compliance with the provisions of this Convention as it deems
appropriate.
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Article 9
National implementation measures
Each State Party shall take all appropriate legal, administrative and other measures to
implement this Convention, including the imposition of penal sanctions to prevent and
suppress any activity prohibited to a State Party under this Convention undertaken by
persons or on territory under its jurisdiction or control.
Article 10
Settlement of disputes
1. When a dispute arises between two or more States Parties relating to the
interpretation or application of this Convention, the States Parties concerned shall
consult together with a view to the expeditious settlement of the dispute by
negotiation or by other peaceful means of their choice, including recourse to the
Meeting of States Parties and referral to the International Court of Justice in
conformity with the Statute of the Court.
2. The Meeting of States Parties may contribute to the settlement of the dispute by
whatever means it deems appropriate, including offering its good offices, calling upon
the States Parties concerned to start the settlement procedure of their choice and
recommending a time-limit for any agreed procedure.
Article 11
Meetings of States Parties

1. The States Parties shall meet regularly in order to consider and, where necessary,
take decisions in respect of any matter with regard to the application or
implementation of this Convention, including:
(a) The operation and status of this Convention;
(b) Matters arising from the reports submitted under the provisions of this Convention;
(c) International cooperation and assistance in accordance with Article 6 of this
Convention;
(d) The development of technologies to clear cluster munition remnants;
(e) Submissions of States Parties under Articles 8 and 10 of this Convention; and
(f) Submissions of States Parties as provided for in Articles 3 and 4 of this
Convention.
2. The first Meeting of States Parties shall be convened by the Secretary-General of
the United Nations within one year of entry into force of this Convention. The
subsequent meetings shall be convened by the Secretary-General of the United
Nations annually until the first Review Conference.
3. States not party to this Convention, as well as the United Nations, other relevant
international organisations or institutions, regional organisations, the International
Committee of the Red Cross, the International Federation of Red Cross and Red
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Crescent Societies and relevant non-governmental organisations may be invited to
attend these meetings as observers in accordance with the agreed rules of procedure.
Article 12
Review Conferences

1. A Review Conference shall be convened by the Secretary-General of the United
Nations five years after the entry into force of this Convention. Further Review
Conferences shall be convened by the Secretary-General of the United Nations if so
requested by one or more States Parties, provided that the interval between Review
Conferences shall in no case be less than five years. All States Parties to this
Convention shall be invited to each Review Conference.
2. The purpose of the Review Conference shall be:
(a) To review the operation and status of this Convention;
(b) To consider the need for and the interval between further Meetings of States
Parties referred to in paragraph 2 of Article 11 of this Convention; and
(c) To take decisions on submissions of States Parties as provided for in Articles 3 and
4 of this Convention.
3. States not party to this Convention, as well as the United Nations, other relevant
international organisations or institutions, regional organisations, the International
Committee of the Red Cross, the International Federation of Red Cross and Red
Crescent Societies and relevant non-governmental organisations may be invited to
attend each Review Conference as observers in accordance with the agreed rules of
procedure.
Article 13
Amendments
1. At any time after its entry into force any State Party may propose amendments to
this Convention. Any proposal for an amendment shall be communicated to the
Secretary-General of the United Nations, who shall circulate it to all States Parties and
shall seek their views on whether an Amendment Conference should be convened to
consider the proposal. If a majority of the States Parties notify the Secretary-General
of the United Nations no later than 90 days after its circulation that they support
further consideration of the proposal, the Secretary-General of the United Nations
shall convene an Amendment Conference to which all States Parties shall be invited.
2. States not party to this Convention, as well as the United Nations, other relevant
international organisations or institutions, regional organisations, the International
Committee of the Red Cross, the International Federation of Red Cross and Red
Crescent Societies and relevant non-governmental organisations may be invited to
attend each Amendment Conference as observers in accordance with the agreed rules
of procedure.
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3. The Amendment Conference shall be held immediately following a Meeting of
States Parties or a Review Conference unless a majority of the States Parties request
that it be held earlier.
4. Any amendment to this Convention shall be adopted by a majority of two-thirds of
the States Parties present and voting at the Amendment Conference. The Depositary
shall communicate any amendment so adopted to all States.
5. An amendment to this Convention shall enter into force for States Parties that have
accepted the amendment on the date of deposit of acceptances by a majority of the
States which were Parties at the date of adoption of the amendment. Thereafter it shall
enter into force for any remaining State Party on the date of deposit of its instrument
of acceptance.

Article 14
Costs and administrative tasks
1. The costs of the Meetings of States Parties, the Review Conferences and the
Amendment Conferences shall be borne by the States Parties and States not party to
this Convention participating therein, in accordance with the United Nations scale of
assessment adjusted appropriately.
2. The costs incurred by the Secretary-General of the United Nations under Articles 7
and 8 of this Convention shall be borne by the States Parties in accordance with the
United Nations scale of assessment adjusted appropriately.
3. The performance by the Secretary-General of the United Nations of administrative
tasks assigned to him or her under this Convention is subject to an appropriate United
Nations mandate.
Article 15
Signature
This Convention, done at Dublin on 30 May 2008, shall be open for signature at Oslo
by all States on 3 December 2008 and thereafter at United Nations Headquarters in
New York until its entry into force.
Article 16
Ratification, acceptance, approval or accession
1. This Convention is subject to ratification, acceptance or approval by the
Signatories.
2. It shall be open for accession by any State that has not signed the Convention.
3. The instruments of ratification, acceptance, approval or accession shall be deposited
with the Depositary.
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Article 17
Entry into force
1. This Convention shall enter into force on the first day of the sixth month after the
month in which the thirtieth instrument of ratification, acceptance, approval or
accession has been deposited.
2. For any State that deposits its instrument of ratification, acceptance, approval or
accession after the date of the deposit of the thirtieth instrument of ratification,
acceptance, approval or accession, this Convention shall enter into force on the first
day of the sixth month after the date on which that State has deposited its instrument
of ratification, acceptance, approval or accession.

Article 18
Provisional application
Any State may, at the time of its ratification, acceptance, approval or accession,
declare that it will apply provisionally Article 1 of this Convention pending its entry
into force for that State.

Article 19
Reservations
The Articles of this Convention shall not be subject to reservations.

Article 20
Duration and withdrawal
1. This Convention shall be of unlimited duration.
2. Each State Party shall, in exercising its national sovereignty, have the right to
withdraw from this Convention. It shall give notice of such withdrawal to all other
States Parties, to the Depositary and to the United Nations Security Council. Such
instrument of withdrawal shall include a full explanation of the reasons motivating
withdrawal.
3. Such withdrawal shall only take effect six months after the receipt of the instrument
of withdrawal by the Depositary. If, however, on the expiry of that six-month period,
the withdrawing State Party is engaged in an armed conflict, the withdrawal shall not
take effect before the end of the armed conflict.
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Article 21
Relations with States not party to this Convention
1. Each State Party shall encourage States not party to this Convention to ratify,
accept, approve or accede to this Convention, with the goal of attracting the adherence
of all States to this Convention.
2. Each State Party shall notify the governments of all States not party to this
Convention, referred to in paragraph 3 of this Article, of its obligations under this
Convention, shall promote the norms it establishes and shall make its best efforts to
discourage States not party to this Convention from using cluster munitions.
3. Notwithstanding the provisions of Article 1 of this Convention and in accordance
with international law, States Parties, their military personnel or nationals, may
engage in military cooperation and operations with States not party to this Convention
that might engage in activities prohibited to a State Party.
4. Nothing in paragraph 3 of this Article shall authorise a State Party:
(a) To develop, produce or otherwise acquire cluster munitions;
(b) To itself stockpile or transfer cluster munitions;
(c) To itself use cluster munitions; or
(d) To expressly request the use of cluster munitions in cases where the choice of
munitions used is within its exclusive control.
Article 22
Depositary
The Secretary-General of the United Nations is hereby designated as the Depositary of
this Convention.
Article 23
Authentic texts
The Arabic, Chinese, English, French, Russian and Spanish texts of this Convention
shall be equally authentic.
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ประวัติผูเขียน
ชื่อ
นางสาวเสาวลักษณ ชัยชูสอน
การศึกษา
อักษรศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ประสบการณการรับราชการ
- นายเวร (ชั้น 1) กองการเจาหนาที่และฝกอบรม สํานักงาน
ปลัดกระทรวงการตางประเทศ กองประมวลและวิเคราะหขาว
กรมสารนิเทศ
- เลขานุการตรี สํานักงานเลขานุการกรม กรมการเมือง
- เลขานุการตรี สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอรรา
- เลขานุการโท กองการเมือง กรมองคการระหวางประเทศ
- เลขานุการเอก สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลี และกองการสังคม
กรมองคการระหวางประเทศ
- ที่ปรึกษา สํานักงานปลัดกระทรวงการตางประเทศ กองวัฒนธรรม
สัมพันธ กรมสารนิเทศ กองรับรอง และกองแบบพิธี กรมพิธีการทูต
- อัครราชทูตที่ปรึกษา สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกาฐมาณฑุ
- อัครราชทูตที่ปรึกษา สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงออสโล
- นักการทูต ระดับชํานาญการพิเศษ สํานักบริหารบุคคล สํานักงานปลัด
กระทรวงการตางประเทศ
- ผูอํานวยการกองยุโรป 3 กรมยุโรป
ตําแหนงปจจุบัน
นักการทูต ระดับชํานาญการพิเศษ สํานักบริหารบุคคล สํานักงานปลัด
กระทรวงการตางประเทศ

