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สรุปประเด็นสําคัญ 
 
อนุสัญญาหามระเบิดดาวกระจาย 
จํานวนประเทศทีล่งนามแลว 108 ประเทศ  
38 ประเทศซึ่งเคยใช ผลิต เก็บสะสม หรือโอนไดลงนามในอนุสัญญาฯ  ถือเปนการใหคํามัน่วาจะยุติกิจกรรมทุกอยางที่กลาวมา 
หลังมกีารใหสัตยาบันครบ 30 ประเทศตามที่กําหนดเมื่อเดือนกุมภาพันธ 2553 อนสุญัญาฯ ฉบับนี้จึงมีผลบังคับใชเปนกฎหมายระหวาง
ประเทศตั้งแตวนัที่ 1 สิงหาคม 2553 เปนตนไป 
นับจากวันที่ 1 ตลุาคม 2553, 42 ประเทศที่ลงนามไดใหสัตยาบันรับรองอนุสัญญาฯ ถือเปนประเทศสมาชิกที่ตองปฏบิัติตามขอบังคับทุก
ขอในอนุสัญญาฯ 
 
การใช 
นับแตสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่ 2  มีกองกําลังที่ใชระเบิดดาวกระจายอยางนอย 18 ประเทศ โดยใชในประเทศและดินแดนซึ่งมีความ
ขัดแยงทางการเมือง 39 แหง 
นับแตเปดใหมกีารลงนามเมื่อเดือนธันวาคม 2551 พบการใชระเบิดดาวกระจายเพียงกรณีเดียว  โดยรายงานขององคการนิรโทษกรรม
สากลระบวุา เปนไปไดที่สหรัฐอเมริกาไดยิงขีปนาวุธซึ่งบรรจุลูกระเบิดขนาดเล็กไปยังจุดที่สงสัยวา เปนคายฝกของกลุมอัลกออิดะหใน
เยเมน เมื่อเดือนธันวาคม 2552 
 
การเก็บสะสม 
คณะวิจัยและติดตามประเมินวากอนที่ทัว่โลกจะเริ่มรณรงคหามใชระเบิดดาวกระจาย ม ี 86 ประเทศซึง่เก็บสะสมระเบิดดาวกระจายนับ
ลานๆ ลูก ซึ่งหมายถึงจํานวนลูกระเบิดขนาดเล็กนับพันลานลูก 
ปจจุบนัมี 74 ประเทศที่เก็บสะสมระเบิดดาวกระจาย ในจํานวนนี้ 27 ประเทศไดลงนาม และ/หรือใหสัตยาบันแลว  
ประเทศสมาชิกซึง่ไดลงนาม และ/หรือใหสัตยาบนั 17 ประเทศยอมเปดเผยขอมูลเรื่องจํานวนระเบิดดาวกระจายในครอบครอง  นับรวม
แลวมีระเบิดดาวกระจายอยางนอย 1.1 ลานลูก หรือเทากับลูกระเบิดขนาดเล็กอยางนอย 146 ลานลูก กอนทีจ่ะเริ่มมีการทําลาย 
 
การทําลายระเบิดในคลังและมีในครอบครอง 
ประเทศสมาชิก 4 ประเทศ ไดแก เบลเยี่ยม มอลโดวา นอรเวย และสเปน กับประเทศผูลงนาม 2 ประเทศ คือ โคลอมเบียและโปรตุเกส ได
เสร็จสิ้นภารกิจการทําลายคลังระเบิดดาวกระจาย นบัรวมแลวมีการทาํลายระเบิดดาวกระจาย 176,000 ลูก หรือเทากับลูกระเบิดขนาดเล็ก
มากกวา 13.8 ลานลูก  ประเทศผูลงนามคืออัฟกานิสถานและแองโกลา รายงานเมื่อป 2553 วา ชวงที่มีโครงการทําลายอาวุธยุทโธปกรณไม
นานนี ้ตนไดทําลายคลังระเบิดดาวกระจายหมดแลว 
ออสเตรียและมอนเตเนโกรคาดวาจะเสร็จสิ้นการทําลายคลังระเบิดภายในป 2553  ขณะที่เยอรมนแีละอังกฤษซึ่งมีระเบดิดาวกระจายใน
ครอบครองมากทีสุ่ด ไดทําลายระเบิดชนิดนี้ไปเปนจํานวนมหาศาล  และอยางนอยอีกแปดประเทศกําลังอยูในกระบวนการทําลายคลัง
ระเบิด 
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แมอนสุัญญาฯ จะอนุญาตใหมีระเบิดดาวกระจายและลูกระเบิดขนาดเล็กในครอบครองไดจํานวนหนึ่ง เพื่อการฝกและพัฒนากองทพั แต
ถึงปจจุบันี้ประเทศสวนใหญเลือกที่จะไมเก็บไวในคลัง 
เบลเยี่ยม ฝร่ังเศส และสเปน ระบวุาตองการเก็บระเบดิดาวกระจายในจาํนวนหลักรอย หรือเทากับลูกระเบดิขนาดเล็กมากกวา 20,000 ลูก  
 
 
การผลิตและโอน 
15 ประเทศซึ่งเคยเปนประเทศผูผลิตไดลงนาม และ/หรือ ใหสัตยาบนัแลว  ถือเปนการสัญญาวาจะไมมกีารผลิตระเบิดชนิดนี้อีก 
มี 17 ประเทศที่ยังคงผลิตระเบิดดาวกระจาย หรือตองการสงวนสทิธิ์ในการผลิตในอนาคต   
ไมมีรายงานเรื่องการโอนระเบิดดาวกระจายในป 2552 หรือชวงหกเดือนแรกของป 2553 ยกเวนมีรายงานการโอนชิ้นสวนบางอยางจาก
เกาหลีเหนือไปยังปากสีถาน   
สิงคโปรและสหรฐัอเมริกาซึ่งไมไดเปนสมาชิกรับปากวาจะระงับการสงออกระเบิดดาวกระจายไวช่ัวคราว 
 
ประเด็นที่ยังตองตีความ 
ยังมีความเหน็ตางเรื่องการหามเขาไปมีสวนเกี่ยวของกับการใชระเบิดดาวกระจาย โดยเฉพาะกรณีการฝกกําลังพลรวมกับประเทศที่ไมได
เปนสมาชิกซึ่งยังอาจใชระเบิดดาวกระจาย  ประเทศสวนใหญที่ไดแสดงความคิดเห็นระบุวา การเขาไปมสีวนชวยเหลือโดยรับรูหรือจงใจ
ใชระเบิดดาวกระจายควรเปนเรื่องตองหาม แมจะเปนการฝกรวมก็ตาม  
รัฐบาลสวนใหญแสดงความคิดเห็นวาควรหามการถายโอนขามพรมแดน โดยประเทศที่ไมไดเปนสมาชิกไปยังประเทศสมาชิก 
นักลงทุนและสถาบันการเงินในประเทศตอไปนี้ คือ อารเจนตินา เบลเยี่ยม แคนาดา เดนมารก ฝร่ังเศส เยอรมนี ญี่ปุน เนเธอรแลนด 
นิวซแีลนด นอรเวย สวีเดน สวสิเซอรแลนด อังกฤษ และอื่นๆ ไดแสดงออกโดยหยุดลงทุนในประเทศทีม่กีารผลิตระเบิดดาวกระจาย  และ
อีกหลายประเทศแสดงความเห็นวาควรหามไมใหมีการลงทุนเพื่อผลิตระเบิดดาวกระจาย 
 
จํานวนผูเสียชีวติ 
มีการบันทึกจํานวนผูเสียชีวิตในอยางนอย 27 ประเทศกับ 3 พื้นที่ทีไ่ดรับผลกระทบ ในจํานวน 27 ประเทศ มี 6 ประเทศเปนสมาชิก และ 9 
ประเทศเปนผูลงนาม 
สิ้นสุดป 2552 จาํนวนผูเสียชีวิตทีไ่ดรับการยืนยันจากทั่วโลกนบัได 16,816 ราย  แตมีจํานวนมากทีไ่มไดรับการบันทึก  ทําใหเช่ือไดวา
จํานวนผูเสียชีวิตที่แทจริงคือ 58,000-85,000 เปนอยางนอย   
จํานวนผูเสียชีวิตซึ่งไดรับการยืนยันในเกาประเทศกบัหนึ่งพื้นที่ในป 2552 คือ 100 ราย 33 รายในจาํนวนนี้อยูที่ลาว  เปนไปไดวาจาํนวน
ผูเสียชีวิตที่แทจรงิสูงกวานีม้าก 
 
ประเทศที่ไดรับผลกระทบ 
เช่ือกันวาอยางนอย 23 ประเทศกับอีก 3 พื้นที่ยังมีลูกระเบิดที่ยังไมระเบิดตกคาง  และอีก 13 ประเทศหรือมากกวาที่อาจมีระเบิดชนิดนี้
ตกคางอยูเล็กนอย 
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ประเทศที่ไดรับผลกระทบหนักทีส่ดุ ไดแก ลาว เวียดนาม อิรัก และกัมพูชา  สวนประเทศที่ประสบปญหาอยางหนัก คือ เลบานอนและ
เซอรเบีย รวมถึงพื้นทีท่ีม่ีความขัดแยงนากอรโน-คาราบักห และซาฮาราตะวันตก 
เอเชียตะวันออกเฉียงใตเปนภูมิภาคที่ไดรับผลกระทบสูงสุด  และยุโรปเปนอันดับสอง 
ในจํานวน 42 ประเทศที่ไดใหสัตยาบัน เช่ือวาม ี5 ประเทศเปนอยางนอยที่ไดรับผลกระทบ 
 
การเก็บกูทําลาย 
ป 2552 มีการเก็บกูลูกระเบิดขนาดเล็กที่ยังไมระเบิด หรือ มีการสํารวจรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งใน 14 ประเทศกับอีก 3 พื้นทีเ่ทานั้น  ขณะที่
อีกหลายๆ พื้นทีม่กีารสํารวจและทาํลายนอยมาก    
ใน 9 ประเทศที่ไมมีการสํารวจหรอืกวาดลางทําลายลูกระเบิดขนาดเล็กที่ยังไมระเบิดเมือ่ป 2552  มีประเทศที่เปนสมาชิก 2 ประเทศ และ
เปนผูลงนาม 4 ประเทศ  
ป 2552 พืน้ทีท่ี่ไดรับการเก็บกูทําลายเศษซากระเบดิดาวกระจายวัดได 38 ตร.กม. และลูกระเบิดขนาดเล็กที่ถูกทําลายแลวมากกวา 55,156 
ลูก 
อัลบาเนียและแซมเบียซึ่งเปนสมาชิกประกาศวาไดทําการเก็บกูทําลายระเบิดดาวกระจายอยางเสร็จสมบรูณเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2552 
และเดือนพฤษภาคม 2553 ตามลําดับ 
 
การชวยเหลือผูประสบภัย 
ทั้ง 27 ประเทศทีม่ีผูประสบภัยจากระเบิดดาวกระจาย มีการดําเนินโครงการชวยเหลือผูประสบภัยแลวทั้งสิ้น  
อยางไรก็ตาม เกือบทุกประเทศตางเผชิญกับปญหาและอุปสรรคสาํคัญๆ ในการดูแลชวยเหลือผูประสบภัย ครอบครัว และชุมชน  
เนื่องจากหลายประเทศไมมีโครงการฝกอาชีพเพื่อชวยเหลือดานเศรษฐกิจ หรือการสนบัสนุนทางดานจติใจและสังคม อีกทั้งการบริการ
และความชวยเหลือในพื้นที่กันดารยังไมพอเพียง 
 
การสนับสนุนดานงบประมาณ 

มีรัฐบาลเพียงไมกีป่ระเทศทีใ่หเงินสนบัสนุนเฉพาะแกงานหามระเบิดดาวกระจาย  รํฐบาลเจ็ดประเทศแจงวาเงินชวยเหลือของทุกประเทศ
รวมกนัเทากบั 13.2 ลานดอลลารสหรัฐฯ โดยใชในงานรณรงคใหทกุประเทศยอมรับและปฏบิัติตามอนสุัญญา, การเตรียมงานประชุมกลุม
ประเทศสมาชิกครั้งที่ 1 (เปนเงินที่ใหผานกองทุนหามระเบิดดาวกระจายของรัฐบาลลาว), การเก็บกูทําลาย, การชวยเหลือผูประสบภัย, 
การทําลายคลังระเบิด และงานรณรงค   
รัฐบาลหลายประเทศใหเงินชวยเหลือโดยเจาะจงที่การรณรงคใหรัฐบาลทั่วโลกหันมายอมรับและปฏบิัติตามอนสุัญญา ตลอดจนการ
ทําลายคลังระเบิดของตน โดยไมมกีารแจงตัวเลข งบประมาณเพื่อการเก็บกูทําลายทีใ่หแกลาว เลบานอน และเวียดนาม ถูกใชไปเพื่อเก็บกู
ลูกระเบิดขนาดเล็กที่ยังไมระเบิดเปนสวนใหญ 
 


