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รายงานแนวปฏิบัติที่ด ี
เร่ือง “การพัฒนาวิธีการส ารวจ ค้นหา เก็บกู้ และท าลายทุ่นระเบิด” 

ของ หน่วยปฏิบัติการทุ่นระเบิดเพื่อมนุษยธรรมกองทัพเรือ 
และ หน่วยปฏิบัติการทุ่นระเบิดที่ 2 ศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติ 

................................................. 
 
1. ความส าคัญของผลงาน 

ก. ความเป็นมา 

1) อนุสัญญาออตตาวา  

ประเทศไทย ได้ลงนามในอนุสัญญาออตตาวา ว่าด้วย “การห้ามใช้ สะสม ผลิตและโอน และ
ท าลายทุ่นระเบิดสังหารบุคคล” เมื่อ ธ.ค.2540 ณ กรุงออตตาวา ประเทศแคนาดา และต่อมาได้ส่งมอบ
สัตยาบรรณสารแก่สหประชาชาติ เมื่อ พ.ย.2541 ส่งผลให้อนุสัญญามีผลบังคับใช้กับประเทศไทยเป็นต้น
มา การส ารวจสนามทุ่นระเบิดในประเทศไทยโดยศูนย์ปฏิบัติการส ารวจ (Survey Action Center : SAC) 
ได้เริ่มด าเนินการใน พ.ค.2543 เสร็จสิ้นใน มิ.ย.2545 พบว่ามีพ้ืนที่ที่มีอันตรายจากทุ่นระเบิดที่เกิดจากภัย
สงครามในอดีต รวม 24 จังหวัด (933 แห่ง) พ้ืนที่ประมาณ 2,556.7 ตารางกิโลเมตร มีชุมชนที่ประสบ
ปัญหาความเดือดร้อน 530 หมู่บ้าน ในจ านวนนี้เป็นหมู่บ้านตามแนวชายแดนไทย - กัมพูชา 297 
หมู่บ้าน ซึ่งแต่เดิมนั้นการด าเนินการตามอนุสัญญาออตตาวาประเทศไทยจะต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จ
ภายใน 10 ปี นับแต่อนุสัญญาออตตาวามีผลบังคับใช้ โดยมอบหมายให้ศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติ 
(Thailand Mine Action Center : TMAC) เป็นหน่วยรับผิดชอบ ควบคุมบังคับบัญชาการด าเนินการทั้งปวง 

2) ศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติ (ศทช.ศบท.บก.ทท.) 

ก) มีภารกิจในการวางแผน อ านวยการ ประสานงาน ก ากับดูแลและด าเนินกิจการทั้งปวง
เพ่ือให้การด าเนินงานเรื่องทุ่นระเบิดเป็นไปตามอนุสัญญา ว่าด้วยการห้ามใช้ สะสม ผลิตและโอน และ
การท าลายทุ่นระเบิดสังหารบุคคล ปฏิบัติหน้าที่เป็นศูนย์ประสานงานกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง
ควบคุมและก ากับดูแลการปฏิบัติการเก็บกู้ทุ่นระเบิด มีหน่วยปฏิบัติการทุ่นระเบิดด้านมนุษยธรรมที่ 1 ถึง 
4 (นปท. 1 - 4) เป็นหน่วยรอง ท าการค้นหา เก็บกู้และท าลายทุ่นระเบิดในพื้นที่ท่ีได้รับมอบหมาย 

ข) ศทช.ศบท.ฯ เริ่มด าเนินการส ารวจพ้ืนที่ตั้งแต่ปี พ.ศ.2543 ด้วยวิธีการส ารวจพ้ืนที่ ที่มี
ผลกระทบจากทุ่นระเบิดเรียกว่า “พ้ืนที่อันตราย (Dangerous Area :DA)” ภายหลังจากปฏิบัติงานไปได้
ระยะหนึ่งแล้ว พบว่าบางพ้ืนที่ไม่พบทุ่นระเบิด เพราะพ้ืนที่ DA เป็นพ้ืนที่กว้าง ๆ ที่ต้องสงสัยว่ามีทุ่น
ระเบิดเท่านั้น (Suspect Hazardous Area :SHA) ในปี พ.ศ.2550 ศทช.ศบท.ฯ จึงส ารวจและปรับลด
พ้ืนที่จาก DA ให้เหลือเป็น “พ้ืนที่สนามทุ่นระเบิด” ที่แท้จริง (Mine Field :MF) และในปี พ.ศ. 2550 
ศทช.ศบท.ฯ ไดข้อต่ออนุสัญญาฯ ออกไปจนถึงปี พ.ศ.2561 
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ค) ในปี พ.ศ.2561 ประเทศไทยยังคงมีพ้ืนที่อันตรายต้องสงสัยอยู่ถึง 360 ตารางกิโลเมตร 
กระจายอยู่ใน 10 จังหวัด โดย ศทช.ศบท.ฯ ได้ขอต่ออนุสัญญาฯ ออกไปอีก 5 ปี และจะต้องด าเนินการ
ให้แล้วเสร็จภายใน พ.ศ. 2566 ตามมีวิสัยทัศน์ว่า “ประเทศไทยปลอดจากทุ่นระเบิดสังหารบุคคล พ้ืนที่
ปลอดภัยจากทุ่นระเบิดถูกน าไปใช้ประโยชน์เพ่ือการพัฒนาประเทศ” มีเปูาหมายในปี พ.ศ.2566 คือ 
Landmine Free Thailand 2023 “ทุ่นระเบิดหมดไป ชาวไทยเป็นสุข” 

3) กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด (กปช.จต.) /ศปก.ทร. 

ก) ภารกิจ ป้องกันชายแดน ไทย – กัมพูชา  และรักษาความมั่นคงในพ้ืนที่ จ.จันทบุรี และ จ.ตราด 
ทั้งทางบก และทางทะเล ตั้งแต่ปัจจุบัน จนกว่าจะประกาศวันป้องกันประเทศ ตามแผนป้องกันประเทศเพ่ือ
รักษาอธิปไตย และสถาปนาความมั่นคงตามแนวชายแดน  ให้เกิดความสงบเรียบร้อยในพ้ืนที่รับผิดชอบ 
และการเสริมความมั่นคงตามแนวชายแดน ตามแผนการพัฒนาพ้ืนที่เพ่ือเสริมความมั่นคงของชาติในระดับ
พ้ืนที่ของ กปช.จต. ปี 61 – 64 โดยมี 

ข) พันธกิจ 4 ประการ คือ 
1) การเฝูาตรวจและปูองกันชายแดน 
2) การจัดระเบียบพ้ืนที่ชายแดน 
3) การเสริมสร้างความสัมพันธ์กับประเทศกัมพูชา 
4) การรักษาความมั่นคง 

ค) กระบวนการหลัก (Core Process) 6 กระบวนการ 
1) การพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 
2) การรักษาอธิปไตยของชาติ (การปูองกันชายแดน) 
3) การคุ้มครองและรักษาผลประโยชน์ของชาติ 
4) การเสริมสร้างความมั่นคงตามแนวชายแดน 
5) การสร้างสัมพันธ์อันดีกับประเทศกัมพูชา 
6) การช่วยเหลือประชาชนที่ประสบสาธารณภัย 
 

 

ภาพที่ 1 : เชื่อมโยงพันธกิจของ กปช.จต. กับ นปท.ทร./นปท.2 
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4) หน่วยปฏิบัติการทุ่นระเบิดด้านมนุษยธรรมกองทัพเรือ/หน่วยปฏิบัติการทุ่นระเบิดด้าน
มนุษยธรรมท่ี 2 (นปท.ทร./นปท.2) 

ก) ภารกิจ “กวาดล้าง เก็บกู้ทุ่นระเบิดและสรรพาวุธระเบิดที่ยังไม่ระเบิด (UXO) ในพ้ืนที่
อันตรายต้องสงสัยว่ามีทุ่นระเบิด (SHA) ใน จ.จันทบุรี และ จ.ตราด ให้หมดสิ้นภายใน 31 ตุลาคม 2566 
ตามอนุสัญญาว่าด้วยการห้ามใช้  สะสม  ผลิต และโอน และการท าลายทุ่นระเบิดสังหารบุคคล” พ้ืนที่
รวม 409.1 ตารางกิโลเมตร ตั้งแต่ปี พ.ศ.2543 จนปัจจุบัน (ก.ย.61) ยังเหลือพ้ืนที่ SHA อยู่ 73.59 ตาราง
กิโลเมตร (ร้อยละ 17.98) และพ้ืนที่อ่ืนที่ได้รับมอบหมายจาก กปช.จต. เพ่ือให้เกิดความปลอดภัยใน
ชีวิตประจ าวันของประชาชนในพ้ืนที่ ลดอันตรายจากทุ่นระเบิดซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการด าเนินชีวิต อันจะ
ท าให้ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์จากทรัพยากรในพ้ืนที่ได้อย่างเต็มที่และคุ้มค่า ตลอดจนการแจ้ง
เตือนข่าวสารเกี่ยวกับทุ่นระเบิด และการช่วยเหลือ เยี่ยมเยียนผู้ประสบภัยจากทุ่นระเบิด  

ข) พันธกิจ 
1) แจ้งเตือน ให้ความรู้และสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับภัยอันตรายจากทุ่นระเบิด 
2) เก็บกู้ทุ่นระเบิดเพ่ือมนุษยธรรม โดยการกวาดล้างทุ่นระเบิดและสรรพาวุธที่ยั งไม่ระเบิด 

รวมถึงการส่งมอบพื้นท่ีที่ได้กวาดล้างแล้ว 
3) ท าลายทุ่นระเบิดและสรรพาวุธระเบิดท่ีได้จากการเก็บกู้ 
4) ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากทุ่นระเบิดและการด าเนินงานด้านกิจการพลเรือน 
5) สนับสนุนการเก็บกู้ทุ่นระเบิดให้กับหน่วยใน กปช.จต. 

ข. ความจ าเป็น 

ปัญหาทุ่นระเบิดของประเทศไทย เกิดขึ้นเนื่องจากตลอดระยะเวลากว่า 50 ปี ที่ผ่านมา ประเทศ
ไทยประสบปัญหาทั้งความขัดแย้งทางอุดมการณ์ แนวความคิดภายในประเทศ และความขัดแย้งระหว่าง
กลุ่มต่าง ๆ ของประเทศเพ่ือนบ้าน ทั้งนี้การแก้ปัญหาความขัดแย้งส่วนใหญ่มักจบลงด้วยการใช้คว าม
รุนแรง การใช้อาวุธ รวมทั้งการใช้ทุ่นระเบิด ซึ่งเป็นอาวุธที่นิยมใช้อย่างกว้างขวางในขณะนั้น ท าให้พ้ืนที่
ภายในบางส่วนและบริเวณชายแดนทั้ง 4 ด้าน รอบประเทศประสบปัญหาจากทุ่นระเบิด และสรรพาวุธ
ระเบิดที่ยังไม่ระเบิด (Unexploded Ordnance : UXO) ส่งผลกระทบต่อความปลอดภัย ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน ของประชาชนเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาชุมชน และการพัฒนาเศรษฐกิจ ตามแนวชายแดน
ร่วมกับประเทศเพ่ือนบ้าน 

ปัจจุบันกองบัญชาการปูองกันชายแดนจันทบุรีและตราด (กปช.จต.) มี พ้ืนที่รับผิดชอบตามแนว
ชายแดนไทย - กัมพูชา ทั้งใน จ.จันทบุรี และ จ.ตราด ซึ่งแต่เดิมบางแห่งเป็นพื้นที่การสู้รบ พ้ืนที่วางก าลัง
ของหน่วยทหาร จ าเป็นต้องมีการวางทุ่นระเบิดสังหารบุคคลและทุ่นระเบิดดักรถถัง เพ่ือเป็นการระวัง
ปูองกันจากการบุกรุก การเข้ายึดพ้ืนที่ของก าลังฝุายตรงข้าม ภายหลังพ้ืนที่ส่วนนี้ได้ใช้ท าประโยชน์ใน
ธุรกิจการเกษตร เช่น เป็นสวนผลไม้ ท าไร่ ท านา ตลอดจนใช้ปลูกพืชผักสวนครัวในชีวิตประจ าวันของ
ประชาชนในพ้ืนที่ รวมถึงการพัฒนาพ้ืนที่เพ่ือเป็นแหล่งท่องเที่ยว ที่พักบรรจุสินค้าเพ่ือการส่งออก และ
ท าถนนเชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบ้าน ดังนั้น นปท.ทร.ฯ เป็นหน่วยขึ้นตรงกับ กปช.จต. จึงเป็น
หน่วยงานรับผิดชอบในด้านการส ารวจ ค้นหา เก็บกู้ และท าลายทุ่นระเบิด ที่ยังคงหลงเหลือตกค้างอยู่ที่
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พ้ืนที่การสู้รบเดิม หรือพ้ืนที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับการมอบหมาย เพ่ือน าพื้นที่ดังกล่าวมาใช้ประโยชน์ด้านการ
พัฒนาชุมชนและประเทศต่อไป 

ค. ปัญหาภัยจากทุ่นระเบิด/สรรพาวุธระเบิดที่ยังไม่ระเบิดในพื้นที่ของ กปช.จต. 

1) ปัญหาภายนอก 

ก) มีทุ่นระเบิดหลายชนิด/ประเภท 
ประวัติศาสตร์การสู้รบเดิมในพ้ืนที่ตามแนวชายแดนไทย - กัมพูชา ทั้ง จ.จันทบุรี และ จ.ตราด 

กับการส ารวจทางเทคนิค ท าให้ทราบฝุาย/กองก าลังต่าง ๆ รวมถึงหลักนิยมในการวางก าลังตั้งรับหรือ
ปฏิบัติการทางทหารอ่ืน ๆ ซึ่งมีความหลากหลาย เช่น พรรคคอมมิวนิสต์กัมพูชา (ภายหลังเป็นพรรค
กัมพูชาประชาธิปไตย) ซึ่งดูแลเขมรแดง ก่อตั้งรัฐบาลพลัดถิ่นร่วมกับกลุ่มเจ้าสีหนุและกลุ่มนายซอนซาน 
ได้รับการรับรองจากรัฐบาลไทย สหรัฐอเมริกา จีนแดง อย่างถูกต้องตามกฎหมายสามารถมีผู้แทนอยู่ใน
องค์การสหประชาชาติ (UN) อาวุธยุทโธปกรณ์ส่วนใหญ่ได้รับการสนับสนุนจากจีน, พรรคปฏิวัติ
ประชาชนกัมพูชา (ภายหลังเป็นพรรคประชาชนกัมพูชา) ที่มีแกนน าคือ เฮงสัมริน ฮุนเซน เจียซิม ได้รับ
การสนับสนุนจากเวียดนาม มีโซเวียต และยุโรปตะวันออกให้การรับรอง อาวุธยุทโธปกรณ์ส่วนใหญ่ได้รับ
การสนับสนุนจากโซเวียตและบางประเทศในยุโรปตะวันออก, และการปกปูองรักษาอธิปไตยของประเทศ
ไทย โดยอาวุธยุทโธปกรณ์ส่วนใหญ่มาจากประเทศสหรัฐอเมริกา 

การมีทุ่นระเบิดหลายชนิด/ประเภท ในพ้ืนที่ ท าให้เจ้าหน้าที่ส ารวจ เก็บกู้ทุ่นระเบิดท างาน
ได้ยากล าบาก จ าเป็นต้องใช้ผู้มีความรู้ความช านาญมาก ที่จะรู้จักกับรูปแบบการท างานและการนิรภัย
ของทุ่นระเบิดได้ครบทุกชนิด/ประเภท รวมถึงการน าทุ่นระเบิดแบบมาตรฐานมาดัดแปลงเป็นทุ่นระเบิด
แบบแสวงเครื่องในรูปแบบต่าง ๆ 

ข) ประชาชนไม่ทราบถึงวิธีการปฏิบัติเมื่อพบทุ่นระเบิด/สรรพาวุธระเบิด 
การส ารวจและเก็บกู้ทุ่นระเบิดของ นปท.ทร.ฯ จะด าเนินการในพ้ืนที่อันตรายต้องสงสัยว่ามี

ทุ่นระเบิด (SHA) เป็นหลัก ส่วนใหญ่การตรวจพบทุ่นระเบิดโดยเจ้าหน้าที่ส ารวจของ นปท.ทร.ฯ แต่ใน
บางครั้งก็ถูกตรวจพบโดยประชาชนในพ้ืนที่ ทั้งภายในและภายนอกพ้ืนที่อันตรายต้องสงสัยฯ โดยที่
ประชาชนบางส่วนยังไม่ทราบถึงวิธีการปฏิบัติ เนื่องจากคิดว่าเป็นทุ่นระเบิด/สรรพาวุธระเบิดที่เก่า ไม่
สามารถระเบิดหรือท างานได้แล้วจึงท าการเคลื่อนย้ายเองหรือน าไปใช้ประโยชน์อย่างอ่ืน เช่น ถอดเอา
โลหะไปขาย เป็นต้น 

ค) ประชาชนบางส่วนมีการสะสมทุ่นระเบิด/สรรพาวุธระเบิด 
การสะสมทุ่นระเบิด/สรรพาวุธระเบิดของผู้กระท าผิดกฎหมาย เพ่ือน าไปใช้ในการข่มขู่ 

วางตัวเป็นผู้มีอิทธิพลในพื้นที่ ตลอดจนการก่อเหตุทางด้านการเมืองทั้งในส่วนกลางและภูมิภาค การลอบ
ท าร้ายบุคคลส าคัญ รวมถึงการมีแนวความคิดที่ว่าการมีทุ่นระเบิด/สรรพาวุธระเบิดไว้ในครอบครองเป็น
สิ่งโก้หรูแสดงถึงความมีอ านาจ 
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ง) ผู้มีอิทธิพลต่อการให้ข้อมูลข่าวสารในพ้ืนที ่
พ้ืนที่อันตรายต้องสงสัยฯ บางส่วนเป็นปุารกทึบ มีต้นไม้สูงใหญ่ซึ่งเป็นไม้หวงห้ามจ านวน

มาก ท าให้มีผู้กระท าผิดกฎหมายในการลักลอบตัดไม้หวงห้าม ซึ่งมีนายทุนหรือผู้มีอิทธิพลคอยสนับสนุน 
การให้ข้อมูลพ้ืนที่การสู้รบ การวางก าลังทางทหารในอดีต ของประชาชนในพ้ืนที่แก่เจ้าหน้าที่ส ารวจของ 
นปท.ทร.ฯ จึงถูกเพ่งเล็งจากบุคคลดังกล่าว ว่าชักน าเจ้าหน้าที่เข้ามากีดขวางการกระท าผิดกฎหมายของ
ตน ดังนั้น ประชาชนบางส่วนจึงเลือกที่จะไม่ให้ข้อมูลข่าวสารแก่เจ้าหน้าที่ฯ เพ่ือความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินจากการถูกท าร้ายของผู้กระท าผิดกฎหมาย 

2) ปัญหาภายใน 

ก) การผลัดเปลี่ยนก าลังพล 
การผลัดเปลี่ยนก าลังพลมาปฏิบัติราชการชายแดน ณ กองบัญชาการปูองกันชายแดน

จันทบุรีและตราด จะด าเนินการเป็นวงรอบ 6 เดือน หรือ วงรอบ 1 ปี ซึ่งการบรรจุก าลังพลมาปฏิบัติงาน
นั้น จะเป็นการพิจารณาในภาพรวมของหน่วยจัดเตรียมก าลังพล ประกอบด้วยก าลังพลจากหลายพรรค 
เหล่า เช่น เหล่าทหาราบ ทหารปืนใหญ่ ทหารช่าง ทหารสื่อสาร ทหารขนส่ง สรรพาวุธ พยาบาล การเงิน 
เป็นต้น แต่การปฏิบัติการทุ่นระเบิดฯ มีความจ าเป็นและต้องการผู้มีความรู้ ความช านาญเกี่ยวกับการ
สรรพาวุธ เพื่อค้นหา เก็บกู้ ท าลายทุ่นระเบิดและสรรพาวุธระเบิดที่ยังไม่ระเบิด ได้แก่ เจ้าหน้าที่ตรวจค้น
และท าลายทุ่นระเบิด (EOD) เจ้าหน้าที่ส ารวจทางเทคนิคที่ต้องใช้เครื่องมือในการค้นหาทุ่นระเบิด เช่น 
MineLap หรือ Vallon หรือการใช้สุนัขตรวจค้นทุ่นระเบิดซึ่งมีความสามารถในการบังคับสุนัขให้ปฏิบัติ
ตามค าสั่ง การใช้เครื่องจักรกลกวาดล้างทุ่นระเบิด Medium MineWolf หรือ Mini MineWolf เป็นต้น 

ข) ขาดแคลนก าลังพลผู้มีความรู้ความช านาญ 
นปท.ทร.ฯ จัดเจ้าหน้าที่มาปฏิบัติราชการจากหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน (นย.) และหน่วย

เทคนิคตามสายวิทยาการที่เกี่ยวข้อง ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนตามวงรอบประจ าปี ท าให้ก าลังพลซึ่งมา
ปฏิบัติราชการใหม่ ขาดความรู้ความช านาญในการส ารวจ ค้นหา เก็บกู้และท าลายทุ่นระเบิด เนื่องจากยัง
ไม่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรการปฏิบัติการทุ่นระเบิดที่เกี่ยวข้อง เช่น การส ารวจทางเทคนิคและที่ไม่ใช่
ทางเทคนิค (NTS/TS Level 1 - 2), การฝึกร่วมผสมการปฏิบัติการทุ่นระเบิดเพ่ือมนุษยธรรม (EOD 
Level 1 - 2), การตรวจค้นและท าลายทุ่นระเบิด (TMAC), หลักสูตรทบทวนผู้บังคับสุนัขตรวจค้นทุ่น
ระเบิด, การฝึกภาคสนามการกวาดล้างและท าลายสนามทุ่นระเบิด (LMD) หลักสูตรการแจ้งเตือนและให้
ความรู้เกี่ยวกับอันตรายจากทุ่นระเบิด 

 

ค) โครงสร้างการจัดหน่วยและบรรจุก าลังพลตามอัตราของ ศทช.ฯ ไม่สอดคล้องกับการบรรจุ
ก าลังพลของ นปท.ทร. 

โครงสร้างการจัดหน่วยและบรรจุก าลังพลตามอัตราที่ ศทช.ฯ ก าหนดให้ นปท.ทร.ฯ เป็น
การจัดโครงสร้างตามลักษณะงาน แบ่งออกเป็นชุดปฏิบัติงานตามหน้าที่ ได้แก่ ชุดส ารวจที่ไม่ใช่ทาง
เทคนิค ชุดส ารวจทางเทคนิค ชุดสุนัขตรวจค้นทุ่นระเบิด หมวดตรวจค้นและท าลายทุ่นระเบิด ชุด
รักษาพยาบาล เป็นต้น ซึ่งเป็นการจัดหน่วยที่ต้องใช้ก าลังพลจ านวนมาก แต่การบรรจุอัตราก าลังของ 
นปท.ทร.ฯ (จ านวน 87 อัตรา) เพ่ือให้ปฏิบัติงานตามโครงสร้างฯ ของ ศทช.ฯ นั้น ไม่เพียงพอต่อการ



- 6 - 
 

ปฏิบัติงาน ซึ่งตามแนวทางการส ารวจด้วยวิธีการส ารวจตามหลักฐาน (EBS) ไม่มีความจ าเป็นต้องใช้
เจ้าหน้าที่ทุกชุดในการปฏิบัติ ท าให้เจ้าหน้าที่บางส่วนไม่มีภาระงานตามหน้าที่ของตนเอง ตัวอย่างเช่น 
การส ารวจที่ไม่ใช่ทางเทคนิคยังไม่มีความจ าเป็นต้องใช้ชุดตรวจค้นและท าลายทุ่นระเบิด ท าให้เจ้าหน้าที่
ส ารวจฯ ท างานอย่างหนักแต่เจ้าหน้าทีบ่างส่วนที่ไม่เก่ียวข้องยังไม่มีภาระงานต้องท า เป็นต้น  

ง. แนวทางการแก้ปัญหา 

1) พัฒนาองค์บุคคล 

ก) ก าลังพลทุกนาย ของ นปท.ทร.ฯ ต้องได้รับการฝึก/อบรมหลักสูตรการปฏิบัติงานทุ่นระเบิด
ด้านมนุษยธรรมตามหน้าที่ภาระงานของตนเอง และงานอื่น ๆ ที่สามารถท าแทนกันได้ 

(1) หลักสูตรการฝึก/อบรม ของ ศทช.ฯ ในห้วงไตรมาศที่ 1 และ 2 ของทุกปี ได้แก่ การ
ส ารวจทางเทคนิคและที่ไม่ใช่ทางเทคนิค (NTS/TS Level 1 - 2), การฝึกร่วมผสมการปฏิบัติการทุ่น
ระเบิดเพ่ือมนุษยธรรม (EOD Level 1 - 2), การตรวจค้นและท าลายทุ่นระเบิด (TMAC), หลักสูตร
ทบทวนผู้บังคับสุนัขตรวจค้นทุ่นระเบิด, การฝึกภาคสนามการกวาดล้างและท าลายสนามทุ่นระเบิด 
(LMD) หลักสูตรการแจ้งเตือนและให้ความรู้เกี่ยวกับอันตรายจากทุ่นระเบิด 

(2) การฝึก/อบรม ภายในหน่วย นปท.ทร.ฯ โดยผู้ที่มีความรู้ ความช านาญของหน่วย ซึ่งจะ
เป็นการฝึก/อบรม ในภาคที่ตั้งทั้งในห้องเรียนและสนามฝึกจ าลอง และการฝึกปฏิบัติงานในพ้ืนที่จริง 
(พ้ืนที่อันตรายต้องสงสัยว่ามีทุ่นระเบิด) ให้กับก าลังพลที่มาปฏิบัติงานใหม่หรือไม่เคยผ่านการฝึก/อบรม 
หลักสูตรการปฏิบัติงานทุ่นระเบิดด้านมนุษยธรรมมาก่อน โดยจะท าการฝึก/อบรมในช่วงการผลัดเปลี่ยน
ก าลังพลในเดือนตุลาคมของทุกปี  

(3) การประชุมวางแผนการปฏิบัติ ทั้งก่อนออกปฏิบัติงานและภายหลังจากการปฏิบัติงาน 
เจ้าหน้าที่ของแต่ละชุดต้องร่วมประชุมเพ่ือให้มั่นใจได้ว่า เจ้าหน้าที่ทุกนายเข้าใจถึงเปูาหมาย ลักษณะ
พ้ืนที่ ข้อพึงระมัดระวัง รวมถึงการสรุปบทเรียนที่ได้ภายหลังจากการออกปฏิบัติงานเพ่ือน าข้อมูลมาเก็บ
รวบรวมไว้ใช้ในการปฏิบัติงานครั้งต่อไป เนื่องจากการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติงาน 5 ปี การส ารวจทาง
เทคนิคใน 2 ปีแรก จ าเป็นต้องท าเครื่องหมายแจ้งเตือนในพ้ืนที่ยืนยันหรือต าแหน่งที่ตรวจพบทุ่นระเบิด 
ส่วนการด าเนินการเก็บกู้และท าลายทุ่นระเบิดในปีที่ 3 - 5 นั้น อาจจะเป็นเจ้าหน้าที่ที่มาปฏิบัติงานใหม่
เนื่องจากการผลัดเปลี่ยนก าลังพล ซึ่งมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องทราบลักษณะพ้ืนที่ ข้อพึงระมัดระวัง 
หรือข้อมูลอื่น ๆ อันจะท าให้เกิดความปลอดภัยและความส าเร็จของภารกิจ 

ข) การจัดท าบัญชีผู้เชี่ยวชาญในด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการทุ่นระเบิด ทั้งเป็น
บุคคลที่ปฏิบัติงานอยู่ใน นปท.ทร.ฯ ในอดีตและปัจจุบัน หน่วยงานหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการ
ด าเนินการด้านต่าง ๆ เช่น การทหารช่าง การวางสนามทุ่นระเบิด การเก็บกู้และท าลาย เส้นทาง
ลาดตระเวน ฯลฯ  

ค) ประชาชนที่อาศัยและมีที่ท ากินอยู่ในพ้ืนที่อันตรายต้องสงสัยว่ามีทุ่นระเบิด จะต้องได้
รับทราบขั้นตอน วิธีการปฏิบัติเมื่อพบทุ่นระเบิดหรือสรรพาวุธระเบิดที่ยังไม่ระเบิด (UXO) ตลอดจน
ทราบถึงวิธีการช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากทุ่นระเบิด ทั้งในขณะได้รับอันตรายหรือการรักษาตัว การได้รับ
สิทธิ์คนพิการและผู้ดูแลคนพิการ ซึ่งทาง นปท.ทร.ฯ จะจัดเจ้าหน้าที่ชุดแจ้งเตือนและให้ความรู้เกี่ยวกับ
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ทุ่นระเบิด การสาธิตการปฏิบัติเมื่อพบเจอทุ่นระเบิดให้กับประชาชนในพ้ืนที่ การฝึกอบรมฟ้ืนฟู
อาสาสมัครทหารพรานนาวิกโยธิน การฝึกอบรมก าลังประชาชนต าบลชายแดน และร่วมกิจกรรมอ่ืน ๆ 
กับหน่วยงานราชการในพ้ืนที่ ตลอดจนการเยียวยาช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากทุ่นระเบิด ด้วยการมอบของ
ใช้ส าหรับยังชีพ การพบปะเยี่ยมเยียนตามวงรอบ 

2) การจัดหน่วยให้เหมาะสม 

การแบ่งชุดปฏิบัติงานตามหน้าที่ ได้แก่ ชุดส ารวจที่ไม่ใช่ทางเทคนิค ชุดส ารวจทางเทคนิค ชุด
สุนัขตรวจค้นทุ่นระเบิด หมวดตรวจค้นและท าลายทุ่นระเบิด ชุดรักษาพยาบาล ท าให้ต้องใช้ก าลังพล
จ านวนมากเพ่ือมาบรรจุตามอัตรา แต่ก าลังพลของ นปท.ทร.ฯ มีค่อนข้างน้อย การตามแผนการ
ปฏิบัติงาน 5 ปี ของ ศทช.ฯ และ นปท.ทร.ฯ ที่จะด าเนินการส ารวจทั้งทางเทคนิคและที่ไม่ใช่ทางเทคนิค
ให้แล้วเสร็จในปี 62 และ 63 นั้น นปท.ทร.ฯ จึงได้ปรับชุดปฏิบัติงานขึ้นใหม่เป็น 3 ชุดปฏิบัติการ (ชุด
ส ารวจฯ) ซึ่งในแต่ละชุดฯ จะมีเจ้าหน้าที่ครบทุกหน้าที่ในการปฏิบัติแบบเบ็ดเสร็จ สามารถด าเนินการได้
ทั้งการส ารวจทางเทคนิคและที่ไม่ใช่ทางเทคนิค ตลอดจนการเก็บกู้ทุ่นระเบิดบางทุ่นที่มีความจ าเป็น
เร่งด่วนออกจากพ้ืนที่ได้ทันที แต่หากไม่มีการเก็บกู้ทุ่นระเบิดในขณะนั้น เจ้าหน้าที่ทุกนายจะช่วยกัน
ปฏิบัติงานส ารวจที่ไม่ใช่ทางเทคนิคและการส ารวจทางกายภาพอีกด้วย ท าให้งานในการส ารวจฯ เป็นไป
ได้อย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้น ส่วนเจ้าหน้าที่ที่มีจ านวนจ ากัด ไม่สามารถแบ่งเป็น 3 ชุดปฏิบัติการได้นั้น ให้
รวมอยู่ในส่วนกลางเพ่ือสนับสนุนทุกชุดปฏิบัติการเป็นภาพรวม 

3) สร้างเครือข่ายการแจ้งเตือนภัยและพัฒนาให้มีประสิทธิภาพ 

ก) เครือข่ายการแจ้งเตือนภัยจากประชาชน หน่วยงานที่ผ่านการฝึก/อบรมฯ โดยการสร้าง
เครือข่ายการแจ้งเตือนภัยด้วยระบบการติดต่อสื่อสารที่สะดวก ง่ายต่อการเข้าถึง เช่น ระบบ
โทรศัพท์เคลื่อนที่ ระบบข้อความทางไลน์ (LINE) เป็นต้น ซึ่งประชาชนหรือหน่วยงานที่ผ่านการฝึกอบรม
นั้นจะทราบถึงขั้นตอนการปฏิบัติในการท าเครื่องหมายแจ้งเตือนภัยจากทุ่นระเบิด และประสานการ
ปฏิบัติมายังหน่วยที่รับผิดชอบในการเก็บกู้และท าลายตามล าดับต่อไป 

ข) เครือข่ายการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารภายในหน่วยงาน 
(1) ระหว่างชุดปฏิบัติต่อชุดปฏิบัติ เพ่ือแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารใหม่ ๆ หรือประสบการณ์ 

รูปแบบ ประเภทของทุ่นระเบิด วิธีการวางแบบมาตรฐานและแบบแสวงเครื่อง 
(2) ระหว่างแต่ละ นปท. และ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องใน ศทช.ฯ (ศูนย์ฝึกตรวจค้นและท าลาย

ทุ่นระเบิด, ศูนย์การสุนัขทหาร, ศูนย์แจ้งเตือนและให้ความรู้ฯ, องค์การความช่วยเหลือแห่งประชาชนชาว
นอร์เวย์ ฯลฯ) 
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จ. แนวความคิดในการปฏิบัติ 
 

 
ภาพที่ 2 : งานตามพันธกิจของ นปท.ทร. 

 
1) การส ารวจ ค้นหา เก็บกู้ และท าลายทุ่นระเบิดในพ้ืนที่รับผิดชอบ 

ก) ในพ้ืนที่อันตรายต้องสงสัยว่ามีทุ่นระเบิด (SHA) 
ข) นอกพ้ืนที่อันตรายต้องสงสัยว่ามีทุ่นระเบิด 
 

 
ภาพที่ 3 : การส ารวจตามหลักฐาน (EBS) 

 
2) การแจ้งเตือนข่าวสารเกี่ยวกับทุ่นระเบิด/สรรพาวุธระเบิด 
3) ส ารวจข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับทุ่นระเบิด/สรรพาวุธระเบิดในพื้นที่รับผิดชอบ 
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4) เยี่ยมเยียน ติดตามคุณภาพชีวิตผู้ประสบภัยจากทุ่นระเบิด 

2. จุดประสงค์และเป้าหมายของการด าเนินงาน 

ก. วัตถุประสงค์ (ระยะกลาง/ยาว : ปี พ.ศ.2566 ทุ่นระเบิดหมดไปจาก จ.จันทบุรี และ จ.ตราด) 

1) เพ่ือให้ประชาชนในพื้นท่ีมีความปลอดภัยในชีวิตประจ าวัน 
2) เพ่ือให้ประชาชนสามารถเข้าใช้ทรัพยากรธรรมชาติได้อย่างคุ้มค่าและเต็มประสิทธิภาพ 
3) เพ่ือให้เกิดความม่ันคงตามแนวชายแดน จ.จันทบุรี และ จ.ตราด 
4) เพ่ือให้เกิดการพัฒนาพ้ืนที่ชายแดนซึ่งน าไปสู่การพัฒนาประเทศ 

ข. เป้าหมายการด าเนินการ (ระยะสั้น ปี พ.ศ.2562-2563) 
1) พัฒนาศักยภาพก าลังพลของ นปท.ทร.ฯ ให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ฝึกทักษะการเรียนรู้

ร่วมกันเป็นทีม สามารถปฏิบัติงานได้อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ 
2) พัฒนาการปฏิบัติงานของ นปท.ทร.ฯ โดยจัดการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ก่อนออกปฏิบัติงานจริง 

พัฒนาแนวความคิดและการวางแผนงานให้เป็นระบบ มีระบบหมุนเวียนเปลี่ยนการท างาน มีระบบพ่ีเลี้ยง 
หรือที่ปรึกษาในการท างาน 

3) พัฒนาศักยภาพขององค์กรในการปฏิบัติงานทุ่นระเบิดด้านมนุษยธรรม ให้เป็นมาตรฐานและ/
หรือมีประสิทธิภาพเทียบเท่าหรือมากกว่า นปท. อ่ืน ๆ และมีบัญชีผู้เชี่ยวชาญด้านการปฏิบัติการทุ่น
ระเบิด/สรรพาวุธระเบิด 

4) สามารถยกเลิกพ้ืนที่อันตรายต้องสงสัยว่ามีทุ่นระเบิด โดยการกวาดล้างทุ่นระเบิดให้หมดไปจาก
พ้ืนที่ จ.จันทบุรี และ จ.ตราด ภายในปี พ.ศ.2566 ประชาชนและหน่วยงานราชการสามารถใช้พ้ืนที่ใน
การพัฒนาประเทศได้อย่างเต็มที่ 

3. กระบวนการผลิตผลงาน / ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ก. วิธีการด าเนินการ 

1) รับมอบภารกิจ 

ก) ศทช.ศบท.ฯ  
- นปท.2ฯ (นปท.ทร./นปท.2) เป็นหน่วยขึ้นตรงของศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติ 

กองบัญชาการทางทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย (ศทช.ศบท.ฯ) ได้รับมอบภารกิจในการส ารวจ ค้นหา 
เก็บกู้ และท าลายทุ่นระเบิดในพ้ืนที่อันตรายต้องสงสัยว่ามีทุ่นระเบิด (SHA) ใน จ.จันทบุรี และ จ.ตราด 
โดยด าเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2543 ภายใต้อนุสัญญาออตตาวา ประเทศแคนนาดา ว่าด้วย “การห้ามใช้ 
สะสม ผลิตและโอน และท าลายทุ่นระเบิดสังหารบุคคล” โดย ศทช.ศบท.ฯ มีเปูาหมายให้ นปท.2ฯ 
ด าเนินการส ารวจด้วยวิธีการส ารวจตามหลักฐาน (EBS) และกวาดล้างทุ่นระเบิด (Clearance) ให้หมดไป
จาก จ.จันทบุรี และ จ.ตราด ในปี พ.ศ.2566 

 



- 10 - 
 

ข) กปช.จต. 
- นปท.ทร. (นปท.ทร./นปท.2) เป็นหน่วยขึ้นตรงของกองบัญชาการปูองกันชายแดนจันทบุรี

และตราด (กปช.จต.) ขึ้นตรงต่อศูนย์ปฏิบัติการกองทัพเรือ (ศปก.ทร.) ตามล าดับ และเป็นหน่วยขึ้น
ควบคุมทางยุทธการของศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติฯ ได้รับมอบภารกิจในการค้นหา เก็บกู้ และ
ท าลายทุ่นระเบิดและสรรพาวุธระเบิดที่ยังไม่ระเบิด เพ่ือให้เกิดความปลอดภัยต่อประชาชนและก าลัง
ทหารที่ปฏิบัติการในพ้ืนที่รับผิดชอบของ กปช.จต. 
 
 

 
ภาพที่ 4 : กระบวนการผลิตงานของ นปท.ทร./นปท.2 

2) ศึกษา วิเคราะห์พื้นที่ปฏิบัติการ 

ก) พ้ืนที่อันตรายต้องสงสัยว่ามีทุ่นระเบิด (SHA) 
(1) พ้ืนที่มีความชัดเจนด้านเขตแดน 
(2) พ้ืนที่ยังไม่มีความชัดเจนด้านเขตแดน 

ข) พ้ืนที่ยืนยันว่ามีทุ่นระเบิด (CHA) 
ค) พ้ืนที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

3) วางแผนปฏิบัติงาน/โครงการ 
ก) การศึกษา อบรม ระดับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน 
ข) แผนการส ารวจ ค้นหา เก็บกู้ และท าลายทุ่นระเบิด 
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(1) การด าเนินการในพ้ืนที่อันตรายต้องสงสัยว่ามีทุ่นระเบิด 
(2) การด าเนินการนอกพ้ืนที่อันตรายต้องสงสัยว่ามีทุ่นระเบิด 
(3) การด าเนินการในพ้ืนที่ไม่ชัดเจนด้านเขตแดน 

ค) แผนการแจ้งเตือนข่าวสารเกี่ยวกับทุ่นระเบิด/สรรพาวุธระเบิด 
ง) แผนการเยี่ยมเยียนผู้ประสบภัยจากทุ่นระเบิด 
จ) การพบปะเยี่ยมเยียนเจ้าหน้าที่ฝุาย กพช. และ ศทช.กพช. 
ฉ) กิจกรรมเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 

4) เสนอของบประมาณ 
ก) ศทช.ศบท.ฯ  : งบปฏิบัติการเก็บกู้ทุ่นระเบิดด้านมนุษยธรรมฯ และการอบรมให้

ความรู้การแจ้งเตือนภัยจากทุ่นระเบิด สิ่งอุปกรณ์อ่ืน ๆ ได้แก่ ค่าซ่อมยานพาหนะ ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง ค่า
ดินระเบิดท าลาย ค่าตอบแทนพิเศษ ค่าฝุาอันตรายเป็นครั้งคราว ฯลฯ 

ข) กปช.จต.   : ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง ค่าดินระเบิดท าลาย 
ค) หน่วยงานอื่น ๆ  : (จ.จันทบุรี, จ.ตราด) 

5) ด าเนินการตามแผน 
ก) แผนการปฏิบัติงาน 5 ปี ในการยกเลิกและปรับลดพื้นที่อันตรายต้องสงสัยฯ 
ข) แผนการปฏิบัติงานประจ าปี ในการส ารวจ ค้นหา เก็บกู้ทุ่นออกจากพ้ืนที่ และการอบรมแจ้ง

เตือนภัยจากทุ่นระเบิดให้กับประชาชน หน่วยงานราชการในพ้ืนที่ 
ค) แผนการสนับสนุนพื้นที่ปลอดภัยในการเสด็จของพระบรมวงศานุวงศ์ 
ง) โครงการเก็บกู้ทุ่นระเบิดฯ เพ่ือสนับสนุนหน่วยงานราชการอ่ืน ๆ  

6) ตรวจสอบประกันคุณภาพและควบคุมคุณภาพแบบมีส่วนร่วม (QA/QC) 
ก) ตรวจสอบประกันคุณภาพและควบคุมคุณภาพ (QA/QC) โดยผู้บังคับบัญชาและ

คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งจาก นปท.ทร.ฯ ก่อนการปฏิบัติงานและภายหลังการปรับลดพ้ืนที่
อันตรายต้องสงสัยฯ 

ข) ตรวจสอบประกันคุณภาพและควบคุมคุณภาพแบบมีส่วนร่วม (QA/QC แบบมีส่วนร่วม) 
โดยเชิญผู้บังคับบัญชาหน่วยเหนือ หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องหรือใช้ประโยชน์ในพ้ืนที่ ฝุายปกครอง
และประชาชนในพ้ืนที่ ร่วมตรวจสอบฯ กับคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งจาก นปท.ทร.ฯ เพ่ือให้ผู้ใช้
ประโยชน์ในพื้นท่ีเกิดความม่ันใจในความปลอดภัย 

7) ส่งมอบพื้นที่ปลอดภัยจากทุ่นระเบิด/สรรพาวุธระเบิด 
ก) หน่วยงานราชการเจ้าของพ้ืนที่ 
ข) หน่วยงานอื่น ๆ และประชาชนที่ใช้ประโยชน์ในพื้นท่ี 
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ข. ผลที่ได้รับและการน าไปใช้ 

1) การด าเนินการตามแผนปฏิบัติการที่ได้รับอนุมัติงบประมาณ (เปูาหมาย วัตถุประสงค์) อย่างมี
ประสิทธิภาพ ได้พ้ืนที่ยกเลิกและปรับลดฯ เป็นไปตามเปูาหมาย 

2) ก าลังพลที่มาผลัดเปลี่ยนการปฏิบัติงานใหม่มีความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงานภายใน
เวลาอันรวดเร็ว เกิดความช านาญ และความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน 

3) การบูรณาการร่วมกันกับส่วนราชการอ่ืน ๆ 
ก) พบปะ เยี่ยมเยียน ประชาชน ชุมชน และผู้ประสบภัยจากทุ่นระเบิด 
ข) การตรวจสอบประกันคุณภาพและควบคุมคุณภาพแบบมีส่วนร่วม ท าให้เกิดความมั่นใจใน

การใช้พื้นท่ีภายหลังจากการยกเลิกและปรับลดฯ แล้ว 
 

 
ภาพที่ 5 : การพัฒนาการปฏิบัติงานของ นปท.ทร.ฯ 

ค. การพัฒนาผลงาน 

1) การฝึก/อบรมฯ ก าลังพลภายในหน่วยก่อนออกปฏิบัติงานจริง (Unit School) 
2) ส่งก าลังพลเข้าร่วมการฝึก Cobra Gold ร่วมกับทหารสหรัฐฯ ในหัวข้อ “การฝึกภาคสนามการ

กวาดล้างและท าลายสนามทุ่นระเบิด (LMD)” และการฝึกแลกเปลี่ยนผู้เชี่ยวชาญด้านทุ่นระเบิด (EOD 
Level 1-2)  

3) การจัดท าบัญชีผู้เชี่ยวชาญการปฏิบัติการทุ่นระเบิดและการมีผู้เชี่ยวชาญด้านทุ่นระเบิด/
สรรพาวุธระเบิด เพ่ิมมากข้ึน 

4) จัดชุดปฏิบัติงานใหม่ให้เหมาะสมการการปฏิบัติงานตามแผน 5 ปี 
5 จัดท าเครือข่ายแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและการแจ้งเตือนภัย 
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4. ผลการด าเนินการ / ผลสัมฤทธิ์ / ประโยชน์ที่ได้รับ 

ก. ผลการด าเนินงานที่น าไปใช ้(Out Put) 

1) การพัฒนาก าลังพลของ นปท.ทร.ฯ 
ก) ก าลังพลของ นปท.ทรฯ มีการแบ่งปันความรู้จากการปฏิบัติงาน (OPL) เป็นบุคคลแห่งการ

เรียนรู้ มีขีดความสามารถในการปฏิบัติงานสูงขึ้น 
ข) มีกระบวนความคิดที่เป็นระบบ มีการวางแผนเรื่องพ้ืนที่ อันตราย และข้อจ ากัดก่อนการ

ปฏิบัติงานและสรุปผลการปฏิบัติงานร่วมกันเพื่อเป็นข้อมูลต่อการปฏิบัติงานภายหลัง 
ค) มีระบบหมุนเวียนเปลี่ยนการปฏิบัติงานเมื่อต้องผลัดเปลี่ยนก าลังพลตามวงรอบประจ าปี ซึ่ง

ก าลังพลที่มาบรรจุทดแทน จะสามารถปฏิบัติงานตามมาตรฐาน (NMAS) ได้ในเวลาอันรวดเร็ว 
ง) มีระบบพ่ีเลี้ยง หรือที่ปรึกษาในการปฏิบัติงาน โดยมีเครือข่ายการแจ้งเตือนและการ

แลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างหน่วยเหนือ หน่วยข้างเคียง ชุดปฏิบัติการ และประชาชนในพื้นท่ี   

2) การพัฒนาการปฏิบัติงานในการส ารวจ ค้นหา เก็บกู้ และท าลายทุ่นระเบิด 
ก) การปฏิบัตงิานเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล (ตัวชี้วัด) และเกิดนวัตกรรมของหน่วย 
ข) มีการสร้างความรู้ การแบ่งปันความรู้ และการจัดความรู้ให้เป็นระบบ ด้วยการจัดท าคู่มือใน

การปฏิบัติงานในด้านต่าง ๆ ตลอดจนใช้สื่อข้อมูลแบบดิจิตอล ในการเผยแพร่ความรู้ 
ค) มีการถอดประสบการณ์และการเรียนรู้จากการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในด้านต่าง ๆ เพ่ือ

น ามาฝึก/อบรมให้กับก าลังพลที่มาผลัดเปลี่ยนตามวงรอบของหน่วยเองทั้งในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
ก่อนออกปฏิบัติงานจริง  

 

 
ภาพที่ 5 : ผลการปฏิบัติงานของแต่ละ นปท.ฯ (ม.ค.62) 
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3) การพัฒนาหน่วยงาน นปท.ทร.ฯ ให้เป็นมาตรฐานสากล 

ก) การปฏิบัติงานของ นปท.ทร.ฯ เป็นไปตามมาตรฐานการปฏิบัติการทุ่นระเบิดสากล 
(International Mine Action Standards : IMAS) และมาตรฐานการปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติ 
(Nationat Mine Action Standards : NMAS) เพ่ือยืนยันถึงความปลอดภัย ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน การประกันคุณภาพ การรับรองคุณภาพ การด าเนินกิจกรรมด้านทุ่น
ระเบิดโดยการปรับลดพ้ืนที่ (Land Release Methodology) การส่งมอบพ้ืนที่ ข้อก าหนดด้านการ
จัดการคุณภาพ การฝึก/อบรม และคุณสมบัติของก าลังพลที่ปฏิบัติงาน การจัดการข้อมูล การพิจารณา
สิ่งแวดล้อมและการส่งก าลังบ ารุง (หมายเหตุ : มาตรฐานการปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติ ได้น าข้อมูล
ส่วนใหญ่มาจากมาตรฐานแห่งชาติของลาว กัมพูชา และซูดาน มาปรับใช้งาน)  

ข) น าบทเรียนหรือความรู้ที่ได้จากการปฏิบัติงาน มาทบทวนถึงปัญหาข้อขัดข้อง และบริบทที่
เปลี่ยนไปของการปฏิบัติงาน เพ่ือน ามาหารือกับ ศทช.ฯ และ นปท.ฯ อ่ืน ๆ ในการปรับปรุงมาตรฐานใน
การปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติ (NMAS) ให้ทันสมัยยิ่งขึ้น 

ค) การฝึก/อบรมก าลังพลให้รู้ถึงหน้าที่ ความรับผิดชอบ ตลอดจนการสร้างความรู้ การแบ่งปัน
ความรู้ และการจัดความรู้ให้เป็นระบบ ด้วยการจัดท าคู่มือในการปฏิบัติงาน การสร้างเครือข่ายการแจ้ง
เตือนและการแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างหน่วยเหนือและหน่วยข้างเคียง เป็นการเพ่ิมขีดความสามารถใน
การปฏิบัติงานให้สูงขึ้น เทียบเท่าหรือมากกว่า นปท.ฯ อื่น ๆ 

ง) เกิดความร่วมมือกับองค์กรอ่ืนในการปฏิบัติงานด้านทุ่นระเบิด ได้แก่ องค์กรความช่วยเหลือ
แห่งประชาชนชาวนอร์เวย์ (Norwegian People’s Aid : NPA) และหน่วยปฏิบัติการทุ่นระเบิดเพ่ือ
มนุษยธรรมแห่งชาติกัมพูชา (Cambodian Mine Action Center : CMAC) 

4) การพัฒนาพื้นที่ตามแนวชายแดนให้เกิดความม่ันคง 

ก) จัดกิจกรรมการแจ้งเตือนและให้ความรู้เกี่ยวกับทุ่นระเบิด ตลอดจนการปฏิบัติเมื่อพบเจอ
ทุ่นระเบิด เมื่อประสบภัยจากทุ่นระเบิด สิทธิคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ ให้ประชาชน หน่วยงาน
ราชการในพ้ืนที่ได้รับทราบ 

ข) พื้นที่ตามแนวชายแดน จ.จันทบุรี และ จ.ตราด ที่เป็นพ้ืนที่อันตรายต้องสงสัยว่ามีทุ่นระเบิด
ลดน้อยลง ประชาชนใช้ชีวิตประจ าวันได้อย่างมีความสุข หน่วยงานราชการอ่ืน ๆ เช่น กรมปุาไม้ กรม
อุทยานสัตว์ปุาและพันธุ์พืช ต ารวจตระเวนชายแดน อาสาสมัครทหารพราน ใช้พ้ืนที่ในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและการลาดตระเวนด้านความม่ันคงได้อย่างปลอดภัย 

ค) เกิดการพัฒนาพ้ืนที่ด้านเศรษฐกิจและสังคม เช่น การท าถนน พ้ืนที่พักสินค้า ที่ท่องเที่ยว 
จุดผ่อนปรนทางการค้าระหว่างประเทศ 

ง) เกิดความศรัทธา เชื่อมั่น ต่อหน่วยงานทางทหาร และเป็นที่พ่ึงพาของประชาชนในพื้นท่ี 
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ข. ประโยชน์ที่ได้รับ (Out Come) 

1) ผู้ให้บริการ 

ก) นปท.ทร./นปท.2 
(1) สร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนในการใช้ชีวิตประจ าวันอย่างปลอดภัย จากอันตราย

จากทุ่นระเบิด/สรรพาวุธระเบิดท่ียังหลงเหลืออยู่ในพื้นท่ี จ.จันทบุรี และ จ.ตราด 
(2) ประชาชนในพ้ืนที่ไม่ตื่นตระหนก และทราบถึงวิธีการปฏิบัติเมื่อพบทุ่นระเบิด ท าให้ไม่

เกิดอันตรายซ้ าซ้อนหากมีผู้ประสบภัยจากทุ่นระเบิด 

ข) กปช.จต. 
(1) เกิดความมั่นคงในพ้ืนที่ตามแนวชายแดน พ้ืนที่ปฏิบัติงานในความรับผิดชอบของ 

กปช.จต. ปราศจากทุ่นระเบิด/สรรพาวุธระเบิดท่ียังไม่ระเบิด 
(2) การเตรียมและส่งมอบพื้นท่ีปลอดภัยเพื่อเตรียมรับเสด็จของพระบรมวงศานุวงศ์ในพ้ืนที่

รับผิดชอบของ กปช.จต. เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
(3) เกิดความเชื่อม่ันและศรัทธาของประชาชนในพื้นท่ี 

ค) ศทช.ศบท.ฯ 
(1) สามารถปรับลดพ้ืนที่อันตรายต้องสงสัยว่ามีทุ่นระเบิด (SHA) ได้ตามเปูาหมายตาม

แผนปฏิบัติงาน 5 ปี และภายใต้สัตยาบรรณต่อรัฐภาคีภายใต้อนุสัญญาออตตาวา ประเทศแคนนาดา 
(2) ส่งมอบพื้นท่ีปลอดภัยจากอันตรายจากทุ่นระเบิดให้แก่เจ้าของพ้ืนที่ เพ่ือใช้ในการพัฒนา

ประเทศต่อไป 

ง) กองทัพเรือ 
(1) เกิดความรัก เชื่อมั่น และศรัทธาต่อกองทัพเรือ ตามค าที่ว่า “กองทัพเรือจะเป็นกองทัพ

ที่ประชาชนเชื่อม่ันและภาคภูมิใจ” ด้วยเจตนารมณ์ “ทหารเรือจะอยู่เคียงข้างประชาชน” 
(2) เกิดความม่ันคงตามแนวชายแดนอย่างยั่งยืน ในพ้ืนที่รับผิดชอบทางบกของกองทัพเรือ 
(3) สนับสนุนประเทศชาติในการพัฒนาพ้ืนที่ชายแดน จ.จันทบุรี และ จ.ตราด ให้ปลอดภัย

จากทุ่นระเบิด/สรรพาวุธระเบิดท่ียังไม่ระเบิด 

2) ผู้รับบริการ 

ก) ประชาชนในพื้นท่ี 
(1) มีความปลอดภัยจากอันตรายจากทุ่นระเบิด สามารถใช้พ้ืนที่ท าเกษตรกรรม การค้าขาย 

การหาของปุา และด ารงชีพได้อย่างมีความสุข 
(2) คนพิการได้รับการเยียวยาทั้งทางจิตใจและการจัดหาอุปกรณ์แขน ขาเทียม ให้/ทดแทน 

ตลอดจนการเยี่ยมเยียนมอบของยังชีพ และสนับสนุนการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้กับคนพิการและ
ผู้ดูแลคนพิการ 

(3) ประชาชนได้รับทราบข่าวสารและการแจ้งเตือนภัยจากทุ่นระเบิด/สรรพาวุธระเบิดที่ยัง
ไม่ระเบิด พร้อมทั้งทราบถึงวิธีการปฏิบัติเมื่อพบเจอ  
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ข) หน่วยงานความมั่นคงในพ้ืนที่ เกิดความปลอดภัยและมั่นใจจากอันตรายจากทุ่นระเบิด ใน
การใช้เส้นทางลาดตระเวนเพ่ือแสดงก าลัง การปูองกันการรุกล้ าอธิปไตยของชาติ และการกระท าผิด
กฎหมายทั้งปวง ทั้งเส้นทางภายในและเส้นทางตามแนวเขตแดน ได้แก่ 

(1) ชุดควบคุมทหารพรานนาวิกโยธิน (ชค.ทพ.นย. 1 - 4)  
(2) ต ารวจตระเวนชายแดน 
(3) ฉก.นย.จันทบุรี 
(4) ฉก.นย.ตราด 
(5) ฉก.นย.182 

ค) ส่วนราชการในอ่ืน ๆ ในพ้ืนที่เกิดความปลอดภัยและมั่นใจจากอันตรายจากทุ่นระเบิด ใน
การใช้เส้นทางลาดตระเวนเพ่ือปูองกันการลุกล้ าผืนปุาและท าลายทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนการ
พัฒนาพื้นที่เพ่ือการเกษตร การค้า ได้แก่ 

(1) กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปุา และพันธุ์พืช 
(2) กรมปุาไม้ 
(3) กรมการปกครอง 

3) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ก) ส่วนราชการในพ้ืนที่ (การพัฒนาพื้นท่ี) 
(1) กรมแผนที่ทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย 
(2) กรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม 
(3) จ.จันทบุรี 
(4) จ.ตราด 

ข) การฝึก/อบรมการแจ้งเตือนและให้ความรู้เกี่ยวกับทุ่นระเบิดสนับสนุนหน่วย ดังนี้ 
(1) ศูนย์จัดระบบปูองกันเพ่ือจัดระเบียบพื้นที่ชายแดน (ศปชด.กปช.จต.) 
(2) หน่วยเฉพาะกิจทหารพรานนาวิกโยธิน (ทพ.นย.) 
(3) โรงเรียน, เทศบาล, อ าเภอ, จังหวัด 
(4) ส านักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 17  
(5) การจัดงานวันเด็ก, และการจัดงานประเพณีในพื้นที่รับผิดชอบ 

5. ปัจจัยความส าเร็จ 

ก. ก าลังพลทุกคนในหน่วยงานได้แบ่งปันประสบการณ์ ความรู้ และเทคนิคต่าง ๆ ของตนเองให้แก่
ส่วนรวมทั้งในหน้าที่ความรับผิดชอบหลัก และงานที่ด าเนินการเป็นส่วนรวม 

ข. ผู้บังคับบัญชาตามล าดับชั้นให้ความสนใจในรายละเอียดของเนื้องาน จัดให้มีการประชุมก่อน
ปฏิบัติงาน (Brief) เพ่ือให้ก าลังพลทุกนายรับทราบถึงภารกิจ ข้อจ ากัด รวมถึงการสรุปและวิจารณ์การ
ปฏิบัติงาน (After Action Review) เพ่ือรับทราบปัญหา ข้อขัดข้องและแนวทางการแก้ไข อันจะท าให้
เกิดการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพเพ่ิมมากข้ึนด้วย 
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ค. การจัดตั้งเครือข่ายข้อมูลข่าวสารการปฏิบัติงานเกี่ยวกับทุ่นระเบิด เพ่ือสนับสนุนข้อมูลเกี่ยวกับทุ่น
ระเบิดในทันทีเมื่อตรวจพบทุ่นระเบิดชนิดใหม่ ๆ หรือที่ไม่รู้จัก รวมถึงการวิเคราะห์วิธีการท างาน การจุด
ระเบิดหรืออันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นกับเจ้าหน้าที่ได ้

ง. ก าลังพลที่มาปฏิบัติงานทุกนายต้องผ่านการฝึก/อบรมการปฏิบัติงานเกี่ยวกับทุ่นระเบิดของ ศทช.ฯ 
แต่หากการผลัดเปลี่ยนก าลังผู้มาปฏิบัติราชการชายแดนนั้น ไม่ตรงกับห้วงการเปิดการฝึก/อบรม ของ 
ศทช.ฯ ซึ่งจะด าเนินการในช่วงไตรมาศที่ 1 และ 2 ของปี นปท.ทร.ฯ จะต้องเปิดการฝึก/อบรมฯ ของ
หน่วยเอง (Unit School) เพ่ือให้ก าลังพลที่มาปฏิบัติราชการใหม่นั้น มีความรู้ความสามารถในการ
ปฏิบัติงานได้  

6. บทเรียนที่ได้รับ (Lesson Learned) 

   ก. การจดบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับทุ่นระเบิดที่ไม่เป็นแบบตามมาตรฐาน (แบบแสวงเครื่อง) เป็นเรื่อง
ส าคัญ เพราะความรู้ที่ได้มาจากการฝึก/อบรมนั้นเป็นเพียงทฤษฎีตามแบบมาตรฐานหรือแบบที่ได้มีการ
จดบันทึกเอาไว้แล้ว แต่บางครั้งการรบจริงในภาวะขาดแคลน จ าเป็นต้องหาสิ่งของหรือยุทโธปกรณ์ที่มีใน
ขณะนั้นมาใช้เป็นอาวุธเพ่ือใช้ในการระวังปูองกันหน่วยของตนเอง ซึ่งอาจจะไม่ได้เป็นไปตามแบบ
มาตรฐานที่รู้จักทุกครั้งไป ดังนั้น เมื่อเจ้าหน้าที่ส ารวจฯ ตรวจพบทุ่นระเบิดดังกล่าวจ าเป็นต้องจดบันทึก
รูปแบบของทุ่นระเบิด วิธีการวาง และวิธีการเก็บกู้ไว้เป็นหลักฐานภายหลังด้วย 

ข. ตามแผนปฏิบัติการ 5 ปี ก าหนดให้ปี 62 - 63 จะต้องส ารวจพ้ืนที่อันตรายต้องสงสัยฯ ให้ครบทั้ง 
73.59 ตารางกิโลเมตร นั้น เป็นเรื่องยากเนื่องจากเจ้าหน้าที่ชุดส ารวจฯ มีจ านวนจ ากัด แต่ใน
ขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ส่วนอ่ืน ๆ ก็ยังไม่ได้มีภาระงานในการปฏิบัติอย่างเต็มที่ ท าให้ต้องสูญเสีย
ความสามารถในการปฏิบัติงานไป จึงควรฝึก/อบรมให้เจ้าหน้าที่ประจ าส่วนต่าง ๆ มีความสามารถ
เพ่ิมเติมในการส ารวจที่ไม่ใช่ทางเทคนิคและการส ารวจทางเทคนิคเพ่ิมเติม เพ่ือเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพ
ให้กับเจ้าหน้าที่ชุดส ารวจฯ ด้วยอีกช่องทางหนึ่ง 

7. การเผยแพร่ / การได้รับการยอมรับ / รางวัลที่ได้รับ 

ก. การเผยแพร่ 

1) Web site ของ ศทช.ศบท.ฯ http://tmac.rtarf.mi.th/tmacindex/index.php 
2) Web site ของ กปช.จต.  http://www.ctbdc.navy.mi.th/ 
3) ระบบ Line ประสานงานของ ศทช.ศบท.ฯ เป็นระบบการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับทุ่น

ระเบิดระหว่างแต่ละ นปท.ฯ ส่วนบริหาร ส่วนราชการและองค์กรอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง  
4) ระบบ Line ประสานงานของ นปท.ทร./นปท.2 เป็นระบบการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร

เกี่ยวกับทุ่นระเบิดระหว่างชุดปฏิบัติงานของ นทป.ทร.ฯ และส่วนบริหาร 
5) กิจกรรมเสาธง 5 นาที เป็นการแจ้งเตือนภัยเกี่ยวกับทุ่นระเบิด ให้กับนักเรียนในโรงเรียนที่อยู่

ใกล้พื้นที่อันตรายต้องสงสัย ฯ ภายหลังจากการเคารพธงชาติ 
6) การแจ้งเตือนภัยเกี่ยวกับทุ่นระเบิด (เวทีชาวบ้าน/จังหวัดเคลื่อนที่/อ าเภอเคลื่อนที่) 
7) การฝึกอบรมก าลังประชาชนต าบลชายแดน 
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8) การฝึกฟ้ืนฟูอาสาสมัครทหารพรานนาวิกโยธิน 
9) การประกวดภาพวาดในหัวข้อ “ทุ่นระเบิดเป็นวัตถุอันตราย ห้ามเข้าใกล้” ของเด็กนักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปีที่ 3 - 6 ในพ้ืนที่ จ.ตราด และ จ.จันทบุรี ในวันทุ่นระเบิดสากลของทุกปี 

ข. การได้รับการยอมรับ 

1) การ QA/QC แบบมีส่วนร่วม ได้แก่ การตรวจสอบและประเมินผล การประกันคุณภาพและการ
ควบคุมคุณภาพ ที่ใช้ในการตรวจสอบและประเมินผลเฉพาะพ้ืนที่อันตรายต้องสงสัยฯ (SHA) ที่จะ
ด าเนินการยกเลิกให้เป็นพ้ืนที่ปลอดภัย ด้วยการส ารวจตามหลักฐาน (EBS) โดยจะต้องเชิญผู้แทน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ชุมชน  ผู้ใช้พ้ืนที่ เจ้าของพ้ืนที่ และผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้ามาร่วมประชุมชี้แจง 
และมีส่วนร่วมในกิจกรรมการ QA/QC ด้วยอย่างน้อยจ านวน 1 ครั้งในแต่ละพ้ืนที่ฯ ซึ่งในแต่ละครั้งจะ
เชิญผู้แทนของศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติ เข้าร่วมสังเกตการณ์ด้วย 

2) ได้รับการเสนอเพ่ือรับการเยี่ยมชมการปฏิบัติงานภาคสนามของหน่วยปฏิบัติการทุ่นระเบิดด้าน
มนุษยธรรม ศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติ ต่อ Mr.Gregory Cathcart เจ้าหน้าที่ฝุายเลขานุการ
อนุสัญญาห้ามทุ่นระเบิดสังหารบุคคล (Implementation Support Unit : ISU) ในระหว่างวันที่ 28 
ก.พ.62 ณ พื้นท่ียืนยันว่ามีทุ่นระเบิด (CHA 239-01) และพ้ืนที่อันตรายต้องสงสัย ฯ (SHA 268-03)   

3) การบูรณาการกับส่วนราชการอ่ืน ๆ ในการจัดแสดงนิทรรศการการแจ้งเตือนภัยเกี่ยวกับทุ่น
ระเบิดและการสาธิตการตรวจค้นทุ่นระบิดด้วยอุปกรณ์ตรวจค้นฯ และสุนัขตรวจค้นทุ่นระเบิด ในการจัด
งานของส่วนราชการต่าง ๆ และประชาชนในพื้นท่ี ได้แก่ 

ก) จังหวัดเคลื่อนที่/อ าเภอเคลื่อนที่ 
ข) การประชุมหมู่บ้าน/เวทีชาวบ้าน 
ค) สนับสนุนงานวันเด็กแห่งชาติ 
ง) สนับสนุนการจัดงานวันวิชาการของโรงเรียนในพื้นที่ 
จ) การจัดงานรวมพลคนกู้ภัย ของศูนย์ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 17 

4) การขอรับการสนับสนุนในการเก็บกู้ทุ่นระเบิดจากส่วนราชการในพ้ืนที่ 
ก) การค้นหาวัตถุระเบิดและการตรวจสอบพ้ืนที่ เพ่ือสนับสนุนกองอ านวยการถวายความ

ปลอดภัยให้กับพระบรมวงศานุวงศท์ี่มาปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพ้ืนที่ จ.จันทบุรี และ จ.ตราด 
ข) การเก็บกู้และท าลายทุ่นระเบิดบริเวณพ้ืนที่อ่ืน ๆ นอกเหนือจากพ้ืนที่อันตรายต้องสงสัยว่ามี

ทุ่นระเบิด เมื่อได้รับการประสาน/แจ้งเตือนจากหน่วยงานหรือประชาชนในพ้ืนที่ 
5) การเข้าร่วมปฏิบัติงานในการส ารวจที่ไม่ใช่ทางเทคนิค ขององค์การช่วยเหลือประชาชนชาว

นอร์เวย์ (NPA) ในพ้ืนที่รับผิดชอบของ นปท.ทร.ฯ ตามที่ นปท.ทร.ฯ มอบหมาย 
6) ได้รับค าชมเชยจากกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงการต่างประเทศในการสนับสนุนการค้นหา 

เก็บกู้ทุ่นระเบิดเพ่ือสนับสนุนการท าถนน พ้ืนที่พักสินค้า และจุดผ่อนปรนทางการค้า ณ บริเวณบ้าน
สะพานหิน ต.แหลมกลัด อ.เมือง จ.ตราด  

 
 
 



- 19 - 
 

ค. รางวัลที่ได้รับ 

1) ประกาศเกียรติคุณจากโรงเรียนในพ้ืนที่ในการให้การสนับสนุนกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ในการ
จัดนิทรรศการ การสาธิตการปฏิบัติงานการเก็บกู้ทุ่นระเบิด 

2) ประกาศนียบัตรรางวัลการจัดการความรู้ระดับผ่านเกณฑ์ประเมินขั้นพ้ืนฐาน (Achievement) 
ของ กปช.จต. ปี พ.ศ.2559 หัวข้อ “การปรับลดพ้ืนที่อันตรายจากทุ่นระเบิด” 

3) ประกาศนียบัตรรางวัลการจัดการความรู้ระดับก้าวหน้า (Advanced Award) ของ กปช.จต. ปี 
พ.ศ.2560 หัวข้อ “การปรับลดพ้ืนที่อันตรายจากทุ่นระเบิดด้วยวิธีการส ารวจตามมาตรฐาน (EBS)” 

4) ประกาศนียบัตรผ่านการประเมินระดับปฏิบัติการตามมาตรฐานการปฏิบัติการทุ่นระเบิด
แห่งชาติ และได้รับอนุญาตให้สามารถด าเนินการกิจกรรมด้านการปฏิบัติการทุ่นระเบิดเพ่ือมนุษยธรรมใน
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2562 ของศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติ 

 
................................................................................... 

 
      น.ท.ทิวากร นุกิจ หน.ส่วนแผนฯ (15 มี.ค.62) 
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องค์ความรู้สนับสนุนแบบรายงานแนวปฏิบัติที่ดี 

 

 

 -   ระเบียบปฏิบัติประจ ำ (รปจ.) นปท.2 / นปท.ทร. พ.ศ.2561 

 -   มำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนทุ่นระเบิดแห่งชำติ (NMAS) 

 -   กำรยกเลิกพ้ืนที่อันตรำยต้องสงสัยว่ำมีทุ่นระเบิด (SHA) ด้วยวิธีกำรส ำรวจตำมหลักฐำน (EBS) 

 -   คู่มือทุ่นระเบิดในพ้ืนที่ จ.จันทบุรี และ จ.ตรำด 
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 การฝึกอบรมแบบ Unit School ก่อนการปฏิบัติงาน (ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ) 
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 การประชุมก่อนออกปฏิบตัิงาน (Brief) และประชุมสรุปภายหลังปฏิบัติงาน (AAR) 
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 การส ารวจที่ไม่ใช่ทางเทคนิค 
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 การส ารวจทางเทคนิค 

 - การส ารวจทางกายภาพ (สายตา) 
 - การตรวจค้นด้วยเครื่องตรวจจับโลหะ (Vallon, Mine Lap) 
 - การตรวจค้นด้วยสุนัขตรวจค้นทุ่นระเบิด 
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 การเก็บกู้และท าลายทุ่นระเบิด 

 - การเก็บกู้ 
 - การท าลาย 

 - การใช้เครื่องจักรกลกวาดล้างทุ่นระเบิด 

 

  

  

  



- 26 - 
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 การอบรมแจ้งเตือนและให้ความรู้เกี่ยวกับทุ่นระเบดิ 

 - การอบรมแจ้งเตือนภัยจากทุ่นระเบิด 

 - การจัดนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับทุ่นระเบิด 

 - การจัดงานรณรงค์ด้านทุ่นระเบิดสากล 

 - การประกวดวาดภาพเยาวชนเกี่ยวกับภัยจากทุ่นระเบิด 
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 การติดตามคุณภาพชีวิตของผู้ประสบภัยจากทุ่นระเบิด 
- การเยี่ยมเยียนและมอบของยังชีพแก่ผู้ประสบภัยจากทุ่นระเบิด 

- ประสานงาน จัดหา มอบ แขนเทียม ขาเทียม แก่ผู้พิการ 

- ส่งเสริมอาชีพให้แก่ผู้พิการและผู้ดูแลคนพิการ 
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 การสร้างเครือข่ายการแจ้งเตือนภัยจากทุ่นระเบิด 
 - การอบรมประชาชนเครือข่ายแจ้งเตือนภัย 

 - เครือข่ายแจ้งเตือนภัยผ่าน Application LINE (ภายนอก / ภายใน / ประชาชน) 
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 การสร้างความสัมพันธ์กับเจ้าหน้าที่ของกัมพูชา 
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การจัดการความรู้ของ กปช.จต. ประจ าปี งป.๖๒ 
 ๑. การรับทราบแนวทางในการจัดการความรู้ของ ทร. ประจ าปี งป.๖๒ เพ่ือน ามาเป็นแนวทางในการด าเนินการ
จัดการความรู้ของ กปช.จต. 

              
 ๒. มีกระบวนการในการก าหนดแนวทางในการจัดการความรู้ของ กปช.จต. ประจ าปี งป.๖๒ โดย เสธ.กปช.จต.
ประธานคณะกรรมการจัดการความรู้ กปช.จต. ได้เชิญคณะกรรมการจัดการความรู้ของ กปช.จต. เข้าร่วมประชุม
หารือก าหนดแนวทาง รวมทั้งแผนการจัดการความรู้เพ่ือให้เชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์ ภารกิจ/พันธกิจ ของ กปช.จต. 
รวมทั้งทบทวนการด าเนินการจัดการความรู้ที่ผ่านมาเพ่ือมาเป็นแนวทางในการปรับปรุงการท างาน 

             
 ๓. การมีส่วนร่วมในกระบวนการจัดการความรู้ของ ทร. โดยการน าองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อหน่วยงาน
ภายใน ทร. ไปจัดนิทรรศการแสดงผลงานในวันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทร. รวมทั้งศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้และน าองค์
ความรู้ที่เป็นประโยชน์ที่สามารถน ากลับมาใช้พัฒนาหน่วย กปช.จต. ได้ 
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 ๔. การกระตุ้นก าลังพลของ กปช.จต. ให้มีการจัดการความรู้และน าไปถ่ายทอดต่อยอดจนเกิดเป็นวิธีการหรือ
นวัตกรรมในการปฏิบัติงาน และน าไปสู่ความเป็นมืออาชีพในการปฏิบัติงาน ส่งผลลัพธ์ที่ดีสู่ประชาชน โดยได้
จัดการบรรยายขยายเครือข่ายผู้ส่งเสริมการจัดการความรู้ KM Fa ให้กับหน่วยภายใน กปช.จต. 

                     

               
 ๕. ด าเนินการจัดการความรู้ โดยก าหนดให้หน่วยต่างๆ ก าหนดหัวข้อองค์ความรู้ที่ส าคัญส่งผลต่อการบรรลุ
ภารกิจของหน่วย และน าไปใช้ปฏิบัติงานน าไปสู่กระบวนการปฏิบัติที่ดี 
  - การแสวงหาความรู้ 

                 
  - ก าหนดผู้เชี่ยวชาญแต่ละสาขาความรู้ และท าเนียบผู้เชี่ยวชาญ 
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  - การถ่ายทอดองค์ความรู้  

  

  
  - การปฏิบัติที่ด ี
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 ๖. การประเมินผลการจัดการความรู้ของ กปช.จต. เพ่ือติดตามความก้าวหน้าในการจัดการความรู้ของหน่วย
รวมทั้งผลลัพธ์ที่ได้จากการน าองค์ความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการปฏิบัติงาน  

            
 ๗. สร้างบรรยากาศในการจัดการความรู้ โดยการจัดนิทรรศการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และยกย่องชมเชยภายใน
หน่วย กปช.จต. เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้ 
 

       

 

  
 ๘. การรวบรวมและจัดเก็บองค์ความรู้ โดยให้หน่วยต่างๆ ด าเนินการเก็บข้อมูลองค์ความรู้ของหน่วยในรูปแบบ
คู่มือ ไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ และในระบบกรรมวิธีข้อมูลของ กปช.จต. เพ่ือให้ง่ายต่อการสืบค้นและน ามาใช้ปฏิบัติงาน 
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Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner



ท ำเนียบผู้เชี่ยวชำญ 
 

ผู้เชี่ยวชำญด้ำน กำรทหำรช่ำง และ กำรวำงสนำมทุ่นระเบิด 

ชื่อ - สกุล     น.อ. ศุภชัย  พ้ืนพรม 

ต ำแหน่ง       เสธ.ฉก.นย.จันทบุรี 

หน่วยงำน        กปช.จต. 

โทรศัพท์      086 - 3299034 

ประวัติกำรท ำงำน 
    - ผบ.มว.ทหำรช่ำงที่ 1   ร้อย.ช.1 พัน.ช.พล.นย. 
 - ผบ.ร้อย.ช.ที่ 1 พันช.พล.นย. 
 - นยก.พัน.ช.พล.นย. 
 - รอง ผบ.พัน.ช.พล.นย. 
 - ผบ.พัน.ช.พล.นย. 
รำชกำรพิเศษ  
 - ผบ.ร้อย.ช.กจต. ปี 46 
  
 

ประสบกำรณ์ในกำรท ำงำน 

 - ปฏิบัติงำนด้ำนทหำรช่ำง ตำมสำยงำน 
 - ไทย - อิรัก ปี 45 
 - ปฏิบัติรำชกำรชำยแดน กจต. ปี 46 
 - ปัจจุบัน ปฏิบัติหน้ำที่ เสธ.ฉก.นย.จันทบุรี ซึ่งรับผิดชอบตำมแนวชำยแดนไทย - กัมพูชำ 
 พ้ืนที ่จว.จันทบุรี   
  
 
 
 
 

 

 

 

 

รูปภำพ 

ผู้รับรอง  น.อ.                        ต ำแหน่ง   รอง ผบ.นปท.ทร./นปท.๒ 



ท ำเนียบผู้เชี่ยวชำญ 
 

ผู้เชี่ยวชำญด้ำน พ้ืนที่ตำมแนวชำยแดนใน อ.บ่อไร่ จ.ตรำด 

ชื่อ - สกุล     น.อ.ปรำกำร   ข ำฉวี   

ต ำแหน่ง       หน.ชค.ทพ.นย.1 ฉก.ทพ.นย.    

หน่วยงำน      ฉก.ทพ.นย.    

โทรศัพท์        081 - 7321965 

ประวัติกำรท ำงำน 
    - นลว.ผท.พัน.ป.2 กรม ป.พล.นย.   - ผบ.พัน.ปกค.กรม ป.พล.นย.  
 - ผบ.ร้อย ค.พัน.ป.2 กรม ป.พล.นย. - หน.ฝกพ.พล.นย. 
 - ผบ.ร้อย.ปตอ.ฯ    - หน.ส่วนสนับสนุน ศปชด.กปช.จต. 
 - นยก.พัน.ปตอ.ฯ   - ผช.หก.กพ.กปช.จต. 
 - นยก.กรม ป.ฯ    - หน.ชค.ทพ.นย.1 ฉก.ทพ.นย. 
 - รอง ผบ.พัน.ปตอ.ฯ 
 - หน.แผนกฝึก ยก.นย. 
  
 

ประสบกำรณ์ในกำรท ำงำน 

 - ปฏิบัติหน้ำที่ในพื้นที่รับผิดชอบ ตำมแนวชำยแดนไทย - กัมพูชำ ด้ำน จว.ตรำด ในพ้ืนที่  
 รับผิดชอบของ ชค.ทพ.นย.1 ฉก.ทพ.นย ซึ่งเป็นพ้ืนที่ทีเ่คยมีกำรสู้รบของทหำรเขมรแดง   
 และมีกำรวำงกับระเบิดและทุ่นระเบิดในพ้ืนที่ และยังคงหลงเหลืออยู่ โดยสำมำรถควบคุม 
 และให้ค ำแนะน ำในกำรปฏิบัติ พร้อมประสำนแจ้งข้อมูลและอ ำนวยควำมสะดวกให้ 
 กับ จนท.นปท.ทร./นปท.2 ในกำรใช้พ้ืนที่ทีจ่ะปฏิบัติกำรงำนได้ 
  
 
 
 
 

 

 

ผู้ผู้รับรอง  น.อ.                        ต ำแหน่ง   รอง ผบ.นปท.ทร./นปท.๒ 

 

 

 

รูปภำพ 



ท ำเนียบผู้เชี่ยวชำญ 

 

ผู้เชี่ยวชำญด้ำน    พ้ืนที่ตำมแนวชำยแดนใน อ.สอยดำว จ.จันทบุรี 

ชื่อ - สกุล     น.อ.ไมตรี   บุตรบุรี 

ต ำแหน่ง      หน.ชค.ทพ.นย.2 ฉก.ทพ.นย.   

หน่วยงำน     ฉก.ทพ.นย.  

โทรศัพท์      083 - 1116458   

ประวัติกำรท ำงำน 
 - อจ.ผศษ.รร.นร.    
 - รอง ผบ.กรม ร.3 พล.นย 
 - ประจ ำ นย. 
  
  
  
  
 

ประสบกำรณ์ในกำรท ำงำน 

 ปัจจุบันปฏิบัติงำนในพ้ืนที่ชำยแดนไทย - กัมพูชำ ด้ำน จว.จันทบุรี ซึ่งเป็นพ้ืนที่ทีเ่คยมีกำรสู้รบ    
และยังคงมีวัตถุระเบิดหลงเหลืออยู่ในพ้ืนที่ พร้อมทั้งให้ค ำแนะน ำและอ ำนวยควำมสะดวกให้กับหน่วยงำน  
ที่เก่ียวข้องในกำรเก็บกู้วัตถุระเบิดที่ตรวจพบ 
 
  
  
  
 
 
 
 

 
ผู้ผู้รับรอง  น.อ.                        ต ำแหน่ง   รอง ผบ.นปท.ทร./นปท.๒ 

 

 

 

รูปภำพ 



ท ำเนียบผู้เชี่ยวชำญ 
 

ผู้เชี่ยวชำญด้ำน พ้ืนที่ตำมแนวชำยแดนใน อ.เมือง และ อ.คลองใหญ่ จ.ตรำด 

ชื่อ - สกุล    น.อ.ธรรมนูญ  วรรณำ  

ต ำแหน่ง      หน.ชค.ทพ.นย.3 ฉก.ทพ.นย.   

หน่วยงำน     ฉก.ทพ.นย.  

โทรศัพท์        081-8880265 

ประวัติกำรท ำงำน 
    - ผบ.มว.ปืนเล็ก พัน.ร.ฉก.นย.ตรำด 
 - ผบ.มว.ปืนเล็ก ฉก.นย.182 
 - ผบ.ร้อย.ปืนเล็ก ฉก.นย.182 
 - ผบ.พัน.ร.ฉก.นย.ตรำด 
 - ผบ.ฉก.นย.182 
 - หน.ชค.ทพ.นย.3 ฉก.ทพ.นย. 
  
   
 

ประสบกำรณ์ในกำรท ำงำน 

 ท ำงำนในพ้ืนที่ อ.คลองใหญ่ จว.ตรำด นำนหลำยปี ตำมต ำแหน่งหน้ำที่ ตั้งแต่ ผบ.มว.   
จนถึง ผบ.พัน.ฯ   
  
  
  
  
 
 
 
 

 

 

ผู้รับรอง  น.อ.                        ต ำแหน่ง   รอง ผบ.นปท.ทร./นปท.๒ 

 

 

 

รูปภำพ 



ท ำเนียบผู้เชี่ยวชำญ 
 

ผู้เชี่ยวชำญด้ำน  พ้ืนที่ตำมแนวชำยแดน อ.โป่งน้ ำร้อน จ.จันทบุรี 

ชื่อ - สกุล     น.อ.ปณต   มีมอญ    

ต ำแหน่ง        หน.ชค.ทพ.นย.4 ฉก.ทพ.นย. 

หน่วยงำน       ฉก.ทพ.นย. 

โทรศัพท์       081 – 5919717   ทร. 37433  

ประวัติกำรท ำงำน 
 ผ่ำนกำรปฏิบัติงำนมำตำมล ำดับ ตั้งแต่ ผบ.มว.อำวุธ ร้อย.ปืนเล็ก, ผบ.ร้อย.ปืนเล็ก พัน.ร.1  
กรม ร.1 พล.นย., ผบ.พัน.ฝ.1 กฝท.ศฝ.นย., ผบ.พัน.ร.1 รอ. กรม ร.1 พล.นย.    
 เคยด ำรงต ำแหน่ง รอง ผบ.หน่วย และ ฝอ.ฯ ในหน่วยต่ำงๆ ดังนี้ ผช.นยก.บก.พัน.ร.1 กรม ร.1 
พล.นย., ประจ ำแผนกเตรียมกำร กษศ.รร.นย.ศฝ.นย., รอง ผบ.พัน.ลว.พล.นย., รรก.หน.แผนและ  
โครงกำร ศป.นย., เสธ.กรม ร.1 พล.นย., หน.ก ำลังพล กพ.นย., รอง ผอ.กพ.นย.    
 เคยปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรชำยแดนในต ำแหน่ง ผบ.พัน.ร.ฉก.นย.จันทบุรี, ผบ.พัน.ร.ฉก.นย.ตรำด  
ผบ.ฉก.นย.182 ปัจจุบันด ำรงต ำแหน่ง หน.ชค.ทพ.นย.4 ฉก.ทพ.นย.  
  
 

ประสบกำรณ์ในกำรท ำงำน 

 ปัจจุบันปฏิบัติงำนในพ้ืนที่ที่ยังมีวัตถุระเบิดหลงเหลืออยู่ โดยสำมำรถควบคุม และให้ค ำแนะน ำ 
เมื่อพบเห็นวัตถุระเบิด ท ำให้ก ำลังพลในสังกัดปลอดภัย และสำมำรถประสำนแจ้งข้อมูลและอ ำนวยควำม  
สะดวกให้หน่วยงำนเกี่ยวข้องด ำเนินกำรเก็บกู้วัตถุระเบิดที่ตรวจพบให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย  
  
  
  
 
 
 
 

 

 

ผู้รับรอง  น.อ.                 ต ำแหน่ง   รอง ผบ.นปท.ทร./นปท.๒ 

 

 

รูปภำพ 



ท ำเนียบผู้เชี่ยวชำญ 

 

ผู้เชี่ยวชำญด้ำน  กำรท ำลำยทุ่นระเบิด  

ชื่อ - สกุล     ร.ต.มำรุต วำรีรตัน์ 

ต ำแหน่ง       ผบ.มว. ตรวจค้นและท ำลำย ฯ 

หน่วยงำน      นปท.ทร./นปท.๒ 

โทรศัพท์       ๐๘๑๖๙๘๕๔๑๘  

ประวัติกำรท ำงำน 
   - จนท.นิรภัยถอดท ำลำยอมภัณฑ์ แผนกถอดท ำลำยอมภัณฑ์ สพ.ทร.  
   - จนท.ถอดท ำลำยอมภัณฑ์ มว.ปฏิบัติกำรใต้น้ ำและถอดท ำลำยอมภัณฑ์ แผนกสรรพำวุธ ฐท.สข. ฯ 
   - นำยทหำรถอดท ำลำยอมภัณฑ์ มว.ถอดท ำลำยอมภัณฑ์ ร้อย.สล.และบริกำร กรม สน.พล.นย.   
  
  
รำชกำรพิเศษ -  
  
  
 

ประสบกำรณ์ในกำรท ำงำน 

 - เป็น ผบ.มว. ตรวจค้นและท ำลำย ฯ สนับสนุนภำรกิจ กำรตรวจค้นและท ำลำย ทุ่นระเบิด และ 
สรรพวุธที่ยังไม่ระเบิด พื้นที่ปฏิบัติงำนอยู่ใน จว.จันทบุรี และ  จว.ตรำด  พื้นที่ท่ีได้รับแจ้งว่ำพบ วัตถุ  
ระเบิด ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ท ำกินของชำวบ้ำนซึ่งเป็นบริเวณใกล้เคียงกับจุดที่มีกำรสู้รบกันในอดีต  
  
  
 
 
 
 

 

 

ผู้รับรอง  น.อ.                        ต ำแหน่ง   รองผบ.นปท.ทร./นปท.๒ 

 

 

รูปภำพ 



ท ำเนียบผู้เชี่ยวชำญ 
 

ผู้เชี่ยวชำญด้ำน   กำรส ำรวจที่ไม่ใช่ทำงเทคนิค (NTS) 

ชื่อ - สกุล     พ.จ.อ.อดิศักดิ์ สุวะศรี 

ต ำแหน่ง        จนท. ประจ ำหนว่ยตรวจค้นและท ำลำย 

หน่วยงำน      นปท.ทร./นปท.๒ 

โทรศัพท์        ๐๙๗๒๓๐๕๕๔๘ 

ประวัติกำรท ำงำน 
   - พลขับรถ ตอนขนส่ง มว.บริกำร ร้อย.บก.พัน.รนบ.พล.นย. 
   - ผู้บังคับรถ มว.รถสะเทินน้ ำสะเทินบกที่ ๓ ร้อย.รนบ.๓ พัน.รนบ.พล.นย. 
   - ผู้บังคับรถ มว.รถสะเทินน้ ำสะเทินบกที่ ๒ ร้อย.รนบ.๓ พัน.รนบ.พล.นย. 
  
  
รำชกำรพิเศษ -  
  
  
 

ประสบกำรณ์ในกำรท ำงำน 

        - ฝึกอบรม จนท. ใหม่ที่มำปฏิบัติรำชกำรในส่วนของเทคนิคกำรส ำรวจ เช่น กำรส ำรวจที่ไม่ใช่ทำง 
เทคนิค รวมถึงกำรให้ค ำแนะน ำกำรปฏิบัติต่ำง ตำมมำตรฐำนกำรปฏิบัติกำรทุ่น ระเบิดแห่งชำติ (NMAS) 
    
  
  
 
 
 
 

 

 

ผู้รับรอง  น.อ.                        ต ำแหน่ง   รอง ผบ.นปท.ทร./นปท.๒ 

 

 

รูปภำพ 



ท ำเนียบผู้เชี่ยวชำญ 
 

ผู้เชี่ยวชำญด้ำน  กำรใช้เครื่องจักรกลกวำดล้ำง  

ชื่อ - สกุล     พ.จ.อ.ปริญญำ นิลบดี 

ต ำแหน่ง      จนท.ส ำรวจที่ไม่ใช่ทำงเทคนิค ชุดส ำรวจที่ไม่ใช่ทำงเทคนิคท่ี ๑ ฯ   

หน่วยงำน    นปท.ทร./นปท.๒   

โทรศัพท์        ๐๙๑๘๕๑๖๗๘๕ 

ประวัติกำรท ำงำน  
   - พลขับรถ บก.มว.ทหำรช่ำงที่ ๒ ร้อย.ช.๒ พัน.ช.พล.นย 
   - ผบ.หมู่ทหำรช่ำงที่ ๒ มว.ทหำรช่ำงที่ ๑ ร้อย.ช.๒ พัน.ช.พล.นย. 
   - พันจ่ำยำนยนต์ บก.ร้อย.ช.๒ พัน.ช.พล.นย. 
  
  
รำชกำรพิเศษ -   
  
  
 

ประสบกำรณ์ในกำรท ำงำน 

       - เป็นผู้ใช้ เครื่องจักรกลในกำรกวำดล้ำงทุ่นระเบิด และพิจำรณำสภำพภูมิประเทศของสนำมทุ่น ฯ  
ในกำรใช้เครื่องจักรกลเข้ำกวำดล้ำง ปัจจุบันได้พ้ืนที่สนำมทุ่น ฯ ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่รำบ  
  
  
  
 
 
 
 

 

 

ผู้รับรอง  น.อ.                        ต ำแหน่ง   รอง ผบ.นปท.ทร./นปท.๒ 

 

 

รูปภำพ 



ท ำเนียบผู้เชี่ยวชำญ 
 

ผู้เชี่ยวชำญด้ำน  กำรแจ้งเตือนให้ควำมรู้  

ชื่อ - สกุล     พ.จ.อ.อัครเดช สุทธิวงศ์กุล 

ต ำแหน่ง      จนท.กรรมวิธีข้อมูล ส่วนรวบรวมข่ำวสำร ฯ   

หน่วยงำน    นปท.ทร./นปท.๒   

โทรศัพท์      ๐๙๘๕๓๘๒๐๐๑   

ประวัติกำรท ำงำน 
   - จนท.ถ่ำยภำพ บก.ร้อย.ลว.นบ.พัน.ลว.พล.นย.      
   - เสมียนกองร้อย ร้อย.ลว.นบ.ที่ ๑ พัน.ลว.พล.นย.  
   - พันจ่ำส่งก ำลัง ตอนสัมภำระ บก.ร้อย.ถ.พัน.ถ.พล.นย.  
  
  
รำชกำรพิเศษ -  
  
  
 

ประสบกำรณ์ในกำรท ำงำน 

  - จัดนิทรรศกำรและแจ้งเตือนถึงภัยจำกวัตถุระเบิด ในเขตพ้ืนที่ จว.จันทบุรี,จว.ตรำด รวมถึงกำรเยี่ยม  

ผู้ที่ประสบภยัจำกกำรเหยยีบทุ่นระเบิด และสร้ำงเครือค่ำยในชุมชนเพ่ือน ำไปสู่ควำมร่วมมือในกำรปฏบิัติงำนร่วมกัน  
  
  
  
 
 
 
 

 

 

ผู้รับรอง  น.อ.                        ต ำแหน่ง   รอง ผบ.นปท.ทร./นปท.๒ 

 

 

รูปภำพ 



ท ำเนียบผู้เชี่ยวชำญ 
 

ผู้เชี่ยวชำญด้ำน    กำรส ำรวจทำงเทคนิค  (TS) 

ชื่อ - สกุล    จ.อ.ชำตรี แก้วทำสี 

ต ำแหน่ง    จนท.หน้ำที่ส ำรวจทำงเทคนิค ชุดส ำรวจทำงเทคนิค ที่ ๒ ฯ  

หน่วยงำน      นปท.ทร./นปท.๒ 

โทรศัพท์      ๐๘๑๔๓๒๔๒๑๓   

ประวัติกำรท ำงำน 
   - ผบ.หมู่ มว.ฝึกที่ ๑ ร้อย.ฝ.๕ พัน.ฝ.๒ กฝท.ศฝ.นย.  
  
  
  
  
รำชกำรพิเศษ -  
  
  
 

ประสบกำรณ์ในกำรท ำงำน  
      - ฝึกอบรม จนท. ใหม่ที่มำปฏิบัติรำชกำรในส่วนของเทคนิคกำรส ำรวจ เช่น กำรส ำรวจทำงเทคนิค 
  
  
  
  
  
 
 
 
 

 

 

ผู้รับรอง  น.อ.                        ต ำแหน่ง   รอง ผบ.นปท.ทร./นปท.๒ 

 

 

รูปภำพ 



ท ำเนียบผู้เชี่ยวชำญ 
 

ผู้เชี่ยวชำญด้ำน  กำรใช้สุนัขตรวจค้นระเบิด  

ชื่อ - สกุล     พ.จ.อ.สุเมธ สำหร่ำย 

ต ำแหน่ง       รอง. หวัหน้ำชดุสนุขัตรวจค้นทุน่ระเบิด ฯ  

หน่วยงำน      นปท.ทร./นปท.๒ 

โทรศัพท์        ๐๖๔๓๕๒๖๓๖๒ 

ประวัติกำรท ำงำน 
   - ผู้บังคับสุนัข หมู่สุนัขตรวจค้นทุ่นระเบิด มว.สุนัขทหำร ร้อย.บก.และบริกำร พัน.ลว.พล.นย. 
   - ทหำรรำบแกะรอย ชุดสะกดรอย มว.สุนัขทหำร ร้อย.บก.และบริกำร พัน.ลว.พล.นย.   
  
  
  
รำชกำรพิเศษ -   
  
  
 

ประสบกำรณ์ในกำรท ำงำน 

 - ใช้สุนัขเพ่ือท ำกำรพิสูจน์ทรำบตรวจค้นทุ่นระเบิด และท ำกำรฝึกทบทวนขีดสมรรถนะของสุนัขตรวจ 
ค้นทุ่นระเบิด พร้อมกับให้กำรสัตวรักษ์  
  
  
  
  
 
 
 
 

 

 

ผู้รับรอง  น.อ.                        ต ำแหน่ง   รอง ผบ.นปท.ทร./นปท.๒ 

 

 

รูปภำพ 



 

 








