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นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต
ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง

(คร้ังด�ารงต�าแหน่งผู้ว่าราชการ
จังหวัดศรีสะเกษ เมื่อ 1 ต.ค.53 – 23 พ.ย.54)

 จังหวดัศรสีะเกษติดกบัประเทศกมัพชูา 
โดยมี 3 อ�าเภอที่มีอาณาเขตติดกับจังหวัด 

พระวหิาร และจังหวดัอุดรมีชัย ของประเทศกมัพชูา 

คือ อ�าเภอกันทรลักษ์ ระยะทาง 76 กิโลเมตร 
อ�าเภอภูสิงห์ ระยะทาง 33 กิโลเมตร และ 

อ�าเภอขุนหาญ ระยะทาง 
18 กิโลเมตร มีช่องทาง 

ที่สามารถสัญจรไปมา 

ระหว่างประเทศไทยกับ
ประเทศกมัพชูา 16 ช่องทาง 
และจุดผ่อนปรน 2 ช่องทาง 
ได้แก่ จุดผ่อนปรนเขา 

พระวหิาร ชายแดนอ�าเภอ
กนัทรลกัษ์ และจุดผ่านแดน 

     ถาวรช่องสะง�า ชายแดน
อ�าเภอภูสิงห์ นอกจากนี้ยังมีช่องเขาที่สามารถ 

เดินไปมาหาสูก่นัได้อีก จ�านวน 3 ช่องทาง ได้แก่  
ด่านชายแดนช่องสะง�า อ�าเภอภสูงิห์ ช่องตาเฒ่า 
อ�าเภอกนัทรลกัษณ์ และช่องพระพะลยั อ�าเภอ
ขนุหาญ จากการทีมี่อาณาเขตติดต่อกนัจึงเป็น

 สมรภูมิเขาพระวิหาร
ภูมิศาสตร์ตามแนวชายแดน

รูปปราสาทเขาพระวิหาร
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ปัญหาที่น�าไปสู ่การสู ้รบกันในภาวะ 

ทีไ่ม่ปกติ แต่โดยสถานการณ์ทัว่ ๆ ไปแล้ว 

ชาวบ้านทัง้ 2 ประเทศ ได้เดินทางไปมาหาสู่
ซ้ือขายกนัมาเป็นเวลายาวนานแล้วโดยที่
ไม่มีเหตุการณ์ใดเกดิขึน้ 

เหตุการณ์ส�าคัญในอดีต 

 เดิมปราสาทเขาพระวิหารอยู่ใน
เขตปกครองของประเทศไทย แต่ฝ่าย
กัมพูชา ได ้ยื่นฟ ้องต ่อศาลยุติธรรม 

ระหว่างประเทศ (ศาลโลก) ณ กรงุเฮก ประเทศ
เนเธอร์แลนด์ เม่ือวันที่  6 ตุลาคม 2502  
ว่าประเทศไทยรกุล�า้อธปิไตยกมัพชูา และศาลโลก
ได้ตัดสินเม่ือวันที่ 15 มิถุนายน 2505 ให้ฝ่าย
กมัพชูาเป็นฝ่ายชนะคดี คณะรัฐมนตรีมีมติเม่ือ
วันที่ 10 กรกฎาคม 2505 ก�าหนดเส้นเขตแดน
ระหว่างประเทศไทยบริเวณเขาพระวิหาร ดังนี้
 “แนวเขตแดนตรงบันไดนาคห่างออกมา
ทางทิศเหนือ 20 เมตร แล้วลากเส้นต้ังฉาก 

กับแนวกึ่งกลางของบันไดนาค 100 เมตร  
ไปทางทิศใต้จนถึงหน้าผาใกล้กับเป้ยตาดี  
ส่วนทิศเหนือห่างจากบันไดนาค 20 เมตร  
ให้ลากเส้นโค้งไปจดหน้าผาตรงช่องบันไดหัก”
 

ข้อพิพาท 
“ปราสาทเขาพระวิหาร” 
 ระหว ่ า ง ไทย -กัมพู ชา 
ประเด็นข้อพิพาทส�าคัญ คอื พืน้ที่
ทัง้สองฝ่ายไม่สามารถตกลงกนัได้ 
เป็นพืน้ทีท่ีย่งัไม่มีความชัดเจน 4.6 
ตารางกโิลเมตร เนือ่งจากถอืแผนที่

คนละฉบับและการตีความค�าพิพากษาของ
ศาลโลกเม่ือปี 2505 ที่แตกต่างกัน จึงเป็น
ปัญหาใหญ่ทีต้่องเจรจากนัต่อไป แม้การเจรจา
หลายคร้ังจะไม่เป็นผลส�าเร็จแต่การที่ไม่มีการ 

สู้รบกันก็ถือว่าเป็นทางออกที่ดีที่สุด 

ห้วงแห่งความขัดแย้ง
 ความขัดแย้งระหว่างทหารไทยกับ
ทหารกัมพูชาเร่ืองพื้นที่ บริเวณรอบปราสาท
เขาพระวิหาร นับต้ังแต่เดือนมกราคมถึงเดือน
กุมภาพันธ์ 2554 เป็นห้วงเดือนที่ประเทศไทย
และประเทศกมัพชูา มีประเด็นปัญหาและมีการ

รูปทหารไทยเสริมก�าลังตามแนวชายแดน
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หยิบยกเอาปัญหาเรื่องเขตแดนจากกรณีที่มี
ประชาชนคนไทยต้องการพสิจูน์ข้อเทจ็จรงิเกีย่ว
กับเรื่องเขตแดนและน�าไปสู่การถูกจับกุมโดย
กมัพชูา และขึน้ศาลกมัพชูา ท�าให้กมัพชูาหยบิยก
น�าเรือ่งต่างๆ ทีเ่กีย่วกบัเขตแดน เช่น ตรงบรเิวณ
ปราสาทเขาพระวหิาร พืน้ที ่4.6 ตารางกโิลเมตร 
และพื้นที่อ่ืนๆ บริเวณชายแดนไทย ด้านจังหวดั
สรุนิทร์ ได้แก่ ปราสาทตาเมือนธม และปราสาท
ตาควาย มาตอบโต้ประเทศไทย โดยมีการแสดง
เจตนาทีจ่ะเข้ามายดึครองอย่างชัดเจน และน�าไป
สู ่การปะทะกันของกองก�าลังไทยและทหาร
กมัพชูา เม่ือวนัที ่4 - 7 กมุภาพนัธ์ 2554 ท�าให้
ราษฎรไทยหลายหม่ืนคนตามแนวชายแดนหนภียั
การสูร้บมาพกัพงิตามศูนย์อพยพ จ�านวน 41 ศูนย์ 

การเตรียมพร้อมรับภัย
 น า ย ส ม ศั ก ดิ์  สุ ว ร ร ณ สุ จ ริ ต  
ผูว่้าราชการจงัหวัดศรีสะเกษ ในขณะนัน้ มีความ
ห่วงใยราษฎร ทีอ่าศัยอยูต่ามแนวชายแดนไทย
กัมพูชาถึงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
เป็นอย่างยิ่ง จึงได้ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ 

ทีเ่กีย่วข้อง เพือ่เตรยีมความพร้อมในการรองรบั

สถานการณ์ และได้แจ้งเตือนราษฎรไทย  
ที่อาศัยอยู่ตามแนวชายแดนไทยมาโดยตลอด
ต้ังแต่เดือนมกราคม 2554 และเม่ือสถานการณ์
มีความตึงเครียดมากขึน้ จึงได้ให้มีการซักซ้อม
การปฏิบัติงานของอ�าเภอชายแดนอันประกอบ
ด้วย อ�าเภอกันทลักษ์ อ�าเภอขุนหาญ อ�าเภอ
ขุขันธ์ และอ�าเภอภูสิงห์ เพื่อให้มีการซักซ้อม
แผนพิทักษ ์พื้นที่ เขตหลังในระดับอ�าเภอ 

ทั้ง 4 อ�าเภอ 
 โดยต้ังสมมติฐานว่า เม่ือมีเหตุการณ์ 
สูร้บตามแนวชายแดนไทยกมัพชูา หวัหน้าส่วน
ราชการที่เกี่ยวข้องและนายอ�าเภอทั้ง 4 อ�าเภอ 
เตรียมด�าเนินการในด ้านต ่าง ๆ ให ้ เกิด 

ความพร้อม เช่น การแจ้งการเตอืนภยั การเข้าที่
หลุมหลบภัย การอพยพราษฎรไทยตามแนว
ชายแดนออกจากพืน้ทีอั่นตรายไปยงัจุดนดัหมาย 
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ผู ้อพยพตามสถานที่ต ่าง ๆ ที่ก�าหนดไว ้  
การประสานเส้นทางอพยพ และการให้ความ
ช่วยเหลอืผูอ้พยพ ณ จุดนดัหมาย การวางก�าลงั
พลเรือน อาสาสมัครพทิกัษ์พืน้ทีเ่ขตหลงัในการ
ป้องกันและรักษาความปลอดภัยของหมู่บ้าน 
การเฝ้าระวังดูแลผู้อพยพ ณ ศูนย์อพยพต่าง ๆ 
รวมทั้งการประสานขอความช่วยเหลือสิ่งของ
เครือ่งใช้ ทีจ่�าเป็นให้แก่ราษฎรผูป้ระสบภยัพบัิติ 
โดยให้อ�าเภอทั้ง 4 อ�าเภอ ด�าเนินการซักซ้อม
แผนการอพยพราษฎร ในหมู่บ้านทีค่าดว่าจะได้
รับผลกระทบ โดยมีก�านัน ผู้ใหญ่บ้าน และ 

ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่  
ร่วมประชุมและซักซ้อมก่อนทีจ่ะมีเหตุการณ์ปะทะ
กนัจรงิของทหารไทยกบัทหารกมัพชูา โดยผูว่้า
ราชการจังหวัดศรีสะเกษ ได้ออกตรวจเยี่ยม 

การซ้อมแผนการอพยพราษฎรไทย พร้อมให ้

ค�าแนะน�าเพิ่มเติม เพื่อให้การด�าเนินการต่าง ๆ  
เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ 
 จากการประเมินสถานการณ์รอบด้าน
และเหตุปัจจัยที่จะน�าไปสู ่การสู ้รบ อ�าเภอ
กันทรลักษ์ ถือเป็นจุดเสี่ยงที่ล่อแหลมต่อการ
เกิดเหตุการณ์สู้รบมากที่สุด เพราะ
เป็นพื้นที่ที่อยู่ในเขตพิพาท การอ้าง
สิทธิของไทยและกัมพูชาเหนือ 

ดินแดนพิพาท ในเนื้อที่ 4.6 ตาราง
กโิลเมตร ซ่ึงอยูบ่รเิวณด้านทศิตะวนัตก
ของปราสาทเขาพระวิหาร และมี
ความชัดเจนในด้านเตรียมก�าลังรบ
ของฝั่งกัมพูชาอย่างเต็มอัตราพร้อม
อาวุธสงครามปืนใหญ่และรถถัง
จ�านวนมากที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน  

ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ จึงได้มอบหมาย
ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด�าเนินการเตรียม 

ความพร้อม ดังนี้ 
  1. ด้านการป้องกันและพิทักษ์พ้ืนที่
เขตหลัง ให ้ปลัดจังหวัดศรีสะเกษ และ 

ผู ้ บัง คับการต�ารวจภูธรจังหวัดศรีสะเกษ 
ประสานการปฏิบัติและประสานงานกับทั้ง  
4 อ�าเภอ โดยเฉพาะอ�าเภอกันทรลักษ์ ให้แจ้ง
หมู่บ้านเตรียมพร้อมชุดรักษาความปลอดภัย
หมู่บ้าน (ชรบ.) ในหมู่บ้านอาสาพัฒนาและ
ป้องกนัตนเอง (หมู่บ้าน อพป.) ในทกุต�าบลของ
อ�าเภอกนัทรลกัษ์ โดยให้ปลดัอ�าเภอทกุคนออก
ตรวจเยี่ยมชุด ชรบ. เพื่อทบทวนการปฏิบัติงาน
หมู่บ้านที่อยู่ในพื้นที่ที่คาดว่ากระสุนตกที่ห่าง
จากชายแดนไม่เกิน 15 กิโลเมตร ที่เป็นเขต
อันตรายตามแนวชายแดน ได้เตรียมพร้อมเม่ือ
มีเหตุการณ์การสู้รบเกิดขึ้นจริง โดยให้มีการ 

เตรยีมความพร้อมท�าความสะอาดหลมุหลบภยั
ประจ�าหมู่บ้าน เตรยีมการจุดส�ารองในการหลบภยั 
เช่น ท่อน�้าตามถนนต่าง ๆ และการเตรียม 

ความพร ้อมการแจ้งเตือนภัย การเตรียม 

รูปผู้อพยพราษฎรจากภัยสงคราม
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ความพร้อมยานพาหนะชนิดต่าง ๆ ทั้งในส่วน
ของเอกชนประจ�าหมู่บ้านและในส่วนของทาง
ราชการทีจ่ะให้การสนบัสนนุ ทีจ่ะใช้ส�าหรบัการ
อพยพราษฎรไทยในพื้นที่อันตรายให้สามารถ
อพยพออกจากพื้นที่อันตรายได้โดยรวดเร็ว  
รวมทั้งแจ้งให้ส�านักงานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภยัจังหวดัศรสีะเกษ เตรยีมความพร้อม
ข้อมูลหมู่บ้าน ต�าบล ที่อยู ่ในพื้นที่อันตราย 

ให้สามารถประกาศเป็นเขตภัยพิบัติเพื่อให้
ความช่วยเหลือราษฎรตามแนวชายแดนได้
อย่างทันท่วงที 

องค์กรการกุศลต่าง ๆ และหน่วยงานที่เข้าไป
ตรวจเยี่ยมและมอบส่งของช่วยเหลือ รวมทั้ง
การอ�านวยการแถลงข่าวและประชาสัมพันธ์
การให้ความช่วยเหลือ 

 มีการเตรียมจัดต้ังศูนย์อ�านวยการ
เฉพาะกิจช ่วยเหลือผู ้ประสบภัยที่ ได ้ รับ 

ผลกระทบจากการปะทะกันตามแนวชายแดน
จังหวดัศรสีะเกษ ณ ที่ว่าการอ�าเภอกันทรลักษ์ 
เพื่อให้เกิดเอกภาพในหลายด้าน ได้แก่ การ
รายงานข้อมูลความเสียหายและการช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัย ผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บ บ้านเรือน 
พืน้ทีเ่กษตร และด้านอ่ืน ๆ ทีไ่ด้รับความเสยีหาย 
การประสานงานและอ�านวยการต้อนรับคณะ 

 2. ด้านการสาธารณสุขและการรักษา
พยาบาล เป็นอีกด้านหนึ่งที่มีความส�าคัญ 

โดยให้มีการเตรียมความพร้อม ได้แก่ การ
ปฐมพยาบาลและการน�าส่งผู้ป่วยเข้ารับการ
รกัษาพยาบาล รวมทัง้การรกัษาพยาบาลผูป่้วย 
ผู้ได้รับบาดเจ็บเม่ือมีเหตุการณ์การสู้รบเกิดขึ้น
จริงโดยมอบหมายให้นายแพทย์สาธารณสุข
จังหวัดศรีสะเกษ วางแผนการเตรียมความ
พร้อมบุคลากรทางการแพทย์ วัสดุ อุปกรณ์ 
เครื่องมือเครื่องใช้ และการวางแผน เส้นทาง 

การน�าส่งผู ้ป่วยและการประสานการเตรียม
ส�ารองเลือดให้มีความพร้อมในทุกด้าน โดยใน
ระดับพืน้ทีใ่ห้นายอ�าเภอกนัทรลักษ์ เป็นผู้ประสาน
การปฏบัิติกบัหน่วยงานโรงพยาบาลกนัทรลกัษ์ 
สถานอีนามัยทกุแห่ง ได้มีการประสานการปฏบัิติ

รูปผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ

รูปพังเกอร์ตามแนวที่มีวิถีกระสุน
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และการสื่อสารทั้งทางวิทยุสื่อสารและทาง
โทรศัพท์ให้ด�ารงการสื่อสารตลอดเวลา
  3. ด ้านการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภยั มอบหมายส�านกังานป้องกนัและ
บรรเทาสาธารณภัยจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมกับ
อ�าเภอกันทรลักษ์ และอีก 3 อ�าเภอ ได้แก่  
อ�าเภอขุนหาญ อ�าเภอขุขันธ์และอ�าเภอภูสิงห์ 
เตรียมความพร้อม ยานพาหนะและเครื่องมือ
เคร่ืองใช้ทีจ่�าเป็นในการอพยพ และการช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัย ดังนี้

ต�าบล เม่ือเกิดสถานการณ์การอพยพราษฎร  
ไปยังที่ปลอดภัยตามศูนย ์อพยพต ่าง  ๆ  
ที่ก�าหนด รวมทั้งการขอรับการสนับสนุน 

น�้ามันเช้ือเพลิง ในการอพยพราษฎรทั้งไปและ
กลับภูมิล�าเนาเม่ือภัยสงบลง
  (2) การเตรียมความพร้อมหลุม
หลบภยัประจ�าหมูบ้่าน หลุมหลบภยัประจ�า
สถานศึกษา โรงเรียนต่าง ๆ และที่หลบภัย
ส�ารองตามสถานการณ์ทีจ่�าเป็น เช่น ท่อน�า้ลอด
ตามเส้นทางต่าง ๆ โดยส�าหรับหลุมหลบภัย
ประจ�าหมู่บ้าน หลมุหลบภยัประจ�าสถานศึกษา 
โรงเรียน ให้มีการประสานหมู่บ้าน และสถาน
ศึกษาร่วมกันปรับปรุงซ่อมแซมและท�าความ
สะอาดให้มีสภาพพร้อมใช้งาน เพื่อรองรับ
สถานการณ์ ที่อาจเกิดขึ้น และรองรบัผูอ้พยพ 

ได้อย่างมีประสทิธภิาพ

  (1) การ เต รียมความพร ้อม 

ยานพาหนะ ทกุชนดิ โดยมอบหมายภารกจิให้ 

กองร้อยอาสารักษาดินแดน อ�าเภอกันทรลักษ์ 
ที่ 9 เป็นเจ้าภาพหลัก ในการประสานองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น อบต. เทศบาล เตรียม
พร้อมยานพาหนะ เช่น รถยนต์บรรทุก รถยนต์
บรรทกุเลก็ (ปิคอัพ) รถไถนาเดินตามทีมี่กระบะ
บรรทุกตอนท้าย รถจักรยานยนต์ ฯลฯ รวมทั้ง
รถยนต์ของส่วนราชการในพื้นที่ เพื่อให้มีความ
พร้อมสามารถประสานการปฏิบัติ เม่ือมีการ
อพยพเคลื่อนย้ายราษฎร โดยให้ผู้ใหญ่บ้าน 
ก�านัน เป็นผู้ประสานการปฏิบัติ ในหมู่บ้าน 

รูปการอพยพราษฎรหนีภัยสงคราม

รูปหลุมหลบภัยไทยประดิษฐ์
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  (3) การแจ้งเตอืนภยั เม่ือเกดิการ
ปะทะกนัของทหารของทัง้สองฝ่าย หรอืการสูร้บ
ที่ต่อเนื่องยาวนาน โดยมีการประชุมซักซ้อม 
ก�านัน ผู้ใหญ่บ้าน ณ ที่ท�าการก�านันทุกต�าบล 
ให้มีการเตรียมความพร้อมในการแจ้งเตือนภัย
และข่าวสาร การเตรียมพร้อมรับสถานการณ ์

ที่ อาจจะเกิดขึ้ น  ส� า รวจ  ซ ่อมปรับปรุ ง  
หอกระจายข่าวประจ�าหมู่บ้านให้มีสภาพพร้อมใช้ 
โดยหากเกดิเหตุการณ์สูร้บเกดิขึน้จรงิ ให้ผูใ้หญ่
บ้าน ก�านนั หรอืผูช่้วยผูใ้หญ่บ้าน สารวตัรก�านนั  
รวมถงึสมาชิกองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ได้ใช้
หอกระจายข่าวประจ�าหมู่บ้านในการแจ้งเตือน
ราษฎรให้เข้าหลุมหลบภัย เข้าที่ก�าบัง และแจ้ง
จุดนัดหมายในการเดินทาง ไปรวมกัน ณ  
จุดเตรยีมพร้อมในการเคลือ่นย้ายอพยพราษฎร
ประจ�าหมู่บ้าน เพื่ออพยพไปในที่ที่ปลอดภัย
จากวิถีกระสุน
  (4)  การเตรียมพร้อมจุดอพยพ
ราษฎร สถานที่ที่ปลอดภัย เบ้ืองต้นได้มีการ
ประสานสถานที่ราชการ เช่น ที่ว่าการอ�าเภอ
กนัทรลกัษ์ และทีว่่าการอ�าเภออีก 3 แห่ง ในการ
ใช้เป็นสถานที่รองรับผู้อพยพหลัก และเป็น 

ศูนย์อ�านวยการอพยพราษฎรประจ�าอ�าเภอ 
และหน่วยงาน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ในอ�าเภอกนัทรลกัษ์ รวมทัง้โรงเรียน สถานศกึษา
ในพื้นที่อ�าเภอกันทรลักษ์ เพื่อรองรับราษฎร 

ผู้อพยพเม่ือมีความจ�าเป็น
  (5) การส่ือสาร เป็นปัจจัยส�าคัญ
อีกประการหนึ่งของการบริหารงานเพื่อติดตาม
สถานการณ์และการสั่งการ ในการบริหาร
จัดการเกีย่วกบัปัญหาตามแนวชายแดน ดังนัน้ 

จึงได้ส่ังการให้อ�าเภอทกุแห่งของจังหวดัศรีสะเกษ  
ตรวจสอบสภาพพร้อมใช้งานของการติดต่อ
สื่อสารระหว่างจังหวัดกับอ�าเภอ ทางวิทยุ
สื่อสาร โทรศัพท์ โทรสาร และการสื่อสาร
ระหว่างหน่วยงานในพื้นที่รวมทั้งหมู ่บ ้าน 

ตามแนวชายแดน หมู่บ้าน อพป. หมู่บ้าน ปชด. 
โดยเฉพาะอ�าเภอตามแนวชายแดน 4 อ�าเภอ ให้มี
ความพร้อมและด�าเนินการสื่อสารตลอดเวลา 
อ�าเภอกันทรลักษ์ ให้ศูนย์วิทยุสื่อสารอ�าเภอ
กนัทรลกัษ์เป็นแม่ข่ายในการประสานเครอืข่าย 
ในระดับพื้นที่ ทั้งการประสานงานกับทหาร 
พลเรือน โรงพยาบาล และหมู่บ้านชายแดน

สงครามระอุ 

รูปการเสริมก�าลังเตรียมความพร้อม
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 จากที่ได้มีการประเมินสถานการณ  ์

ที่คาดว่าจะมีการปะทะกันของทหารไทยและ
ทหารกัมพูชา ตามแนวชายแดนไทยด้าน 

อ�าเภอกนัทรลกัษ์ จังหวดั ศรสีะเกษ ซ่ึงต่อมาได้
เกิดเหตุการณ์ปะทะกันของทหาร ทั้งสองฝ่ายที่
อยู่ในระดับรุนแรงด้วยอาวุธนานาชนิดที่ถึงขั้น
เรียกว่าเป็นการสู้รบของกองก�าลังทัง้สองประเทศ 

ในวันที่ 4 - 6 กุมภาพันธ์ 2554 ที่มีการสู้รบกัน
อย่างดุเดือดของทหารไทยกับทหารกัมพูชา 
บริเวณรอบปราสาท และภมูะเขอื ด้านชายแดน
ไทยอ�าเภอกนัทรลกัษ์ซ่ึงท�าให้มีกระสนุปืนใหญ่
ของทหารกัมพูชาตกเข้ามาในเขตพลเรือน 
บรเิวณหมู่บ้านภมิูซรอล ต�าบลเสาธงชัย อ�าเภอ
กันทรลักษ์ และหมู่บ้านใกล้เคียงหลายหมู่บ้าน 
ท�าให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สิน 

ทัง้ฝ่ายทหาร พลเรอืน และราษฎรไทย ผูท้ีอ่าศัย
อยู ่ตามแนวชายแดน โดยท�าให้มีหมู ่บ ้าน 

ทีไ่ด้รบัผลกระทบจ�านวน 76 หมู่บ้าน 8 ต�าบล  
ซ่ึงผูว่้าราชการจังหวดัศรีสะเกษ ได้ประกาศเป็นเขต 

ภัยพิบัติที่ราษฎรจะต้องได้รับความช่วยเหลือ
ตามสทิธแิละกฎหมาย ทีเ่กีย่วข้องในการชดเชย
ค่าเสียหายให้กับราษฎร 
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อพยพหลบกระสุน

 จากเหตุการณ์สู้รบตามแนวชายแดน
ระหว่างทหารไทยกับทหารกัมพูชา บริเวณ 

รอบปราสาทเขาพระวิหาร บริเวณภูมะเขือ  
ที่ชายแดนอ�าเภอกันทรลักษ์ เม่ือบ่ายวันศุกร์ที่ 
4 กุมภาพันธ์ 2554 ซ่ึงมีการปะทะกันของทหาร
ทัง้สองฝ่ายอย่างดเุดอืดรุนแรงและอย่างต่อเนือ่ง 

ท�าให ้กระสุนป ืนใหญ ่ของทหารกัมพูชา  
ตกเข้าในเขตพลเรือน ได้แก่ หมู่บ้านภูมิซรอล 
โรงเรียนภูมิซรอล ซ่ึงท�าให้เกิดไฟไหม้บ้านเรือน
ราษฎร จ�านวน 7 หลัง มีผู ้เสียชีวิต 1 คน  
ซ่ึงเหตุการณ์ต่อเนื่องในวันนั้นท�าให้ราษฎร 

หลายหมู่บ้านหลายต�าบลตามแนวชายแดน  

ได ้อพยพออกจากหมู ่บ ้านอย ่างรีบด ่วน  
โดยยานพาหนะเท่าที่จะท�าได้ในหมู่บ้าน เช่น 
รถยนต์บรรทุก รถปิคอัพ และรถไถนาเดินตาม
ที่มีกระบะบรรทุกท้าย รถจักรยานยนต์ หรือ 

แม้กระทั่งการเดินเท้า เพื่อมุ่งหน้าเข้าเขตเมือง
ตอนใน โดยมีที่หมายหลักคือที่ว่าการอ�าเภอ
กนัทรลักษ์ ซ่ึงมีระยะทางห่างจากชายแดนไทย
มากกว่า 35 กิโลเมตร ซ่ึงถือว ่าเป็นพื้นที ่
ที่ปลอดภัย หรือที่หมายอ่ืน ๆ รองลงไปเท่าที ่
จะสามารถเดินทางไปได้โดยการนัดหมายกัน
ของราษฎรในหมู่บ้าน ตามวดัและโรงเรยีนต่าง ๆ 

เช่น โรงเรียนบ้านท่าสว่าง ต�าบลโนนส�าราญ 

รูปชาวบ้าน อ.กันทรลักษ์ อพยพมาอยู่ศูนย์หอประชุมที่ว่าการอ�าเภอกันทรลักษ์ 
ขอบคุณภาพประกอบจาก http://www2.manager.co.th/
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อ�าเภอกนัทรลกัษ์ ซ่ึงระยะห่างจากชายแดนราว 
15 กโิลเมตร หรอืทีว่ทิยาลยัการอาชีพกนัทรลกัษ์ 
ต�าบลจานใหญ่ ที่มีระยะทางห่างจากชายแดน
ราว 50 กิโลเมตร โรงเรียน และองค์การบริหาร
ส่วนต�าบลหลายแห่ง รวมถงึราษฎรผูท้ีมี่พาหนะ
ต่างได้อพยพไปตามสถานทีร่าชการต่างอ�าเภอ
หลายอ�าเภอ เช่น ที่ว ่าการอ�าเภอศรีรัตนะ  
ทีว่่าการอ�าเภอขขุนัธ์ ทีว่่าการอ�าเภอเบญจลกัษ์ 
ที่ว่าการอ�าเภอโนนคูณ ที่ว่าการอ�าเภอไพรบึง 
ทีว่่าการอ�าเภอพยห์ุ ทีใ่กล้กบัอ�าเภอกนัทรลกัษ์ 
หรือแม้กระทัง่ทีว่่าการอ�าเภอกนัทรารมย์ ซ่ึงอยู่
ห่างจากชายแดนไทยมากกว่า 150 กิโลเมตร 
แม ้กระทั่ งชายแดนอ�าเภอภูสิงห ์  ที่ ไม ่ มี
เหตุการณ์การปะทะกันของทหาร ก็มีราษฎรได้
อพยพหนภียัไปอาศัยอยู ่ณ ทีว่่าการอ�าเภอภสิูงห์
เป็นจ�านวนมาก ท�าให้มีผู ้อพยพในคืนวันที่  
4 กุมภาพันธ์ 2554 มากกว่าสองหม่ืนคน

 จุดอพยพราษฎรทีใ่หญ่ทีส่ดุคือ ทีว่่าการ
อ�าเภอกนัทรลกัษ์ มีราษฎรอพยพอยูร่วมกนัราว 
15,000 คน โดยมีสถานทีพ่กัพงิอาศัยส�าคัญอยู่ 
4 จุด ได้แก่ จุดอพยพหอประชุมอ�าเภอหลงัใหม่
จุคนได้ประมาณ 3,000 คน จุดอพยพหอประชุม
หลงัเก่าทางเข้าทีว่่าการอ�าเภอจุคนได้ประมาณ 
5,000 คน จุดอพยพลานคอนกรีตบริเวณเสาธง
หน้าที่ว ่าการอ�าเภอมีเต็นท์ส�าหรับผู ้อพยพ
ประมาณ 2,500 คน จุดอพยพสนามหญ้าหน้าที่
ว่าการอ�าเภอกันทรลักษ์ มีเต็นท์นอนส�าหรับ 

ผู้อพยพประมาณ 4,500 คน และจุดอพยพอ่ืน ๆ 
จ�านวนมาก รวมทั้งสิ้นประมาณ 40,000 คน 
โดยมีจุดอพยพทีเ่ป็นศูนย์อ�านวยการหลกัต้ังอยู่
ที่ที่ว ่าการอ�าเภอกันทรลักษ์และศูนย์อพยพ 

อ่ืน ๆ อีก 41 ศูนย์

รปูศูนย์หลบภยัช่ัวคราว
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ปฏิบัติการช่วยเหลือ
 จังหวัดศรีสะเกษ โดยนายสมศักด์ิ 
สุวรรณสุจริต ผู ้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ  
เป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุดในการปฏิบัติงานของ
ฝ่ายพลเรือน ส�าหรับฝ่ายทหารได้แก่กองทัพ
ภาคที่  2 โดยแม่ทัพภาคที่  2 ในส่วนของ 

หน่วยงานที่ เกี่ยวข้องนั้นมีหลายหน่วยงาน 

ทีต้่องด�าเนนิการร่วมกัน สรุปได้ ดังนี้
 1. ด้านการพิทักษ์พื้นที่เขตหลัง มีกอง
อ�านวยการศูนย์เฉพาะกจิช่วยเหลอืผูป้ระสบภยั 
ที่ได้รับผลกระทบจากการปะทะกันตามแนว
ชายแดนจังหวัดศรีสะเกษ ต้ังอยู่ ณ ที่ว่าการ
อ�าเภอกนัทรลักษ์ ร่วมกบัฝ่ายทหารและหน่วยงาน
ทีเ่กีย่วข้องในการอ�านวยการบรหิารจัดการช่วยเหลือ 

ผู ้ อพยพเพื่ อป ้องกันและบรรเทาภัยพิบัติ  
โดยผูว่้าราชการจังหวดัศรสีะเกษได้มอบหมายให้ 

รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ปลัดจังหวัด 
ศรีสะเกษ เป็นผู ้อ�านวยการและประสาน 

การปฏิบัติ
 2. การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย 
ตามระเบียบกระทรวงการคลงัว่าด้วยเงินทดลอง

ราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณี
ฉุกเฉิน พ.ศ. 2546 และที่แก ้ไขเพิ่มเติม  
โดยมอบให้หัวหน้าส�านักงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยจังหวัดศรีสะเกษและ 

จ่าจังหวัดศรีสะเกษ ด�าเนินการ
 3.  การบ�ารุงซ ่อมแซมถนนหนทาง 

ทีเ่สียหาย การส�ารวจตรวจสอบหลุมหลบภยัและ 

การจัดสร้างหลมุหลบภยั มอบหมายโยธาธกิาร
และผงัเมืองจังหวดัศรสีะเกษ ร่วมกบัหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง เร่งส�ารวจและด�าเนินการ 
 4.  ก า ร แ จ ้ ง ข ่ า ว ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ ์ 
เม่ือมีการเกดิเหตุ มอบหมายนายอ�าเภอกนัทรลักษ์ 
ประสานงานกับหน่วยทหาร
 5.  การบรหิารจัดการศูนย์อพยพราษฎร
ทัง้ 41 แห่ง ได้แต่งต้ังให้นายอ�าเภอและหวัหน้า
ส่วนราชการจังหวัดออกตรวจเยี่ยมผู ้อพยพ 

ทุกวัน
 6.  ด้านการสาธารณสุขและการรักษา
พยาบาล ด้านสงัคมและการปฏบัิติการจิตวทิยา
ชุมชน มอบหมายให้นายแพทย์สาธารณสุข
จังหวัดศรีสะเกษ รับผิดชอบด�าเนินการ

รปูชาวบ้านทีอ่พยพหลบภยัส่วนใหญ่เป็นเด็กและสตรี
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 7. ด้านการฟื้นฟูจิตใจและบ�ารุงขวัญ
ของราษฎรผู้อพยพ มอบหมายให้ผู้อ�านวยการ
ส�านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและ 

การศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดศรีสะเกษ  
ผู ้อ�านวยส�านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด
ศรสีะเกษ วฒันธรรมจังหวดัศรสีะเกษ ผู้อ�านวยการ
ศนูย์การศกึษาพเิศษจังหวดัศรสีะเกษ ผูอ้�านวยการ
ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา  
เขต 1 และ เขต 4 รับผิดชอบด�าเนินการ 

ผลกระทบหลังควันปืน
  นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการ
จังหวัดศรีสะเกษ น�าคณะข้าราชการและ 

คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ 
เดินทางไปตรวจเยีย่มพร้อมมอบสิง่ของอุปโภค
บริโภค ทั้งที่ศูนย์รับผู้อพยพต่าง ๆ และก�าลัง 

พลทหารที่ปฏิบัติหน้าที่รักษาอธิปไตยของไทย 

บ ริ เ ว ณ ผ า ม อ อี แ ด ง  อุ ท ย า น แ ห ่ ง ช า ติ 

เขาพระวิหาร รวมทั้งจุดตรวจการณ์ตามแนว
ชายแดนไทย-กัมพูชา หลังจากการสู้รบได้สงบ
ลงแล้ว ผลกระทบโดยตรงคือราษฎร ผู้อพยพ
จ�านวนมากได้รับความเดือดร้อนไม่สามารถ
อาศัยอยู่ที่บ้านเรือนตนเอง และไม่สามารถ
ประกอบอาชีพท�ามาหากินได้ตามปกติสุขเป็น
เวลานาน การด�ารงชีพจึงเป็นโดยความล�าบาก 
แม้จะได้รับความช่วยเหลือจากองค์กรต่าง ๆ 
อาทิ สภากาชาดไทย มูลนิธิเพื่อนพึ่ง (ภาฯ)  
ยามยาก กองบัญชาการกองทพัไทย หน่วยพฒันา 

การเคลือ่นที ่(นพค.43) การประปาส่วนภมิูภาค 
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นต้น 
ผลกระทบที่ตามมาอีก ได้แก่ การท่องเที่ยว 

ที่ซบเซา ท�าให้การค้าขายชายแดนของราษฎร
ไทยชะงักไป ขาดรายได้จากปกติที่เคยมีรายได้
จากการจ�าหน่ายสินค้า

 รปูนายแผน วรรณเมธ ีเลขาธกิารสภากาชาดไทย นายสมศักด์ิ สุวรรณสุจรติ ผู้ว่าราชการจังหวดัศรสีะเกษ 
และนางนิภา สุวรรณสุจริต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วยคณะกรรมการเหล่ากาชาด มอบถุงธาร
น�้าใจแก่ราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากเหตุปะทะตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชา ณ ศูนย์อพยพโรงเรียนสิริขุนหาญ 
อ�าเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ
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ปัญหาของการอพยพหลบภัย
  ให ้ความช ่วยเหลือราษฎรผู ้ ได ้รับ 

ความเดือดร้อนจากการสู้รบตามแนวชายแดน
ไทย-กัมพูชา ที่ส�าคัญ ๆ ดังนี้ 
 1. ระยะทางการวิ่งไปที่หลุมหลบภัย 

ไกลมากบางแห่งห่างไกลเกินกว่า 500 เมตร  
จึงเป็นการเสีย่งต่อการถกูกระสนุปืนใหญ่ตกใส่ 
 2.  การแจ ้งเตือนราษฎรท�าได ้ไม ่
ครอบคลุมทั่วถึง เนื่องจากเหตุการณ์เกิดขึ้นเร็ว
มากและมีการใช้อาวธุหนกัเข้าปะทะกนั รวมทัง้
การแจ้งข่าวทางหอกระจายกไ็ม่สามารถกระท�า
ไ ด ้ เ นื่ อ ง จ า ก ทุ ก ค น อ ยู ่ ใ น ภ า ว ะ ต่ืน ก ลั ว 

จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

 3. ห้องสุขายังเป็นห้องรวมไม่ได้แยก
ชาย/หญงิ/เด็ก/คนชรา อาจเกดิความไม่สะดวก
และความไม่ปลอดภัย
 4. ขาดวัสดุสิ่งของที่จ�าเป็นในการด�ารง
ชีพของสตรีมีครรภ์ และเด็กทารกแรกเกิด  
ทีอ่พยพมากบัครอบครัวทีค่วรจะได้รับการดูแล
เป็นพิเศษ
 5. ยงัขาดการประเมินขดีความสามารถ
การยงิอาวธุปืนใหญ่ของฝ่ายตรงข้ามให้ชัดเจน 
ท�าให้ศูนย์อพยพขาดความปลอดภัย บางศูนย์
อยู่ในพื้นที่อันตรายที่อยู่ในวิถีกระสุนปืนใหญ่

รปูกระสุนปืนใหญ่ทีพ่บบรเิวณแนวชายแดน
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ประเทศไทยรวมเลือดเนือ้ชาตเิช้ือไทย
  ปรากฏการณ์การปะทะของทหารไทย
กับทหารกัมพูชาที่เกิดขึ้นดังกล่าว ซ่ึงทั้งสอง
ประเทศมีความพยายามครอบครองพื้นที่ทับ
ซ้อน 4.6 ตารางกิโลเมตรเพื่อให้ได้มาซ่ึง
บูรณภาพเหนือดินแดนดังกล่าว หรือที่เรียกว่า
อ�านาจอธิปไตย เป็นประเด็นแห่งความขัดแย้ง
ที่น�าไปสู ่การใช้ก�าลังทหารของกัมพูชาและ
ท�าให้เกิดการปะทะกับทหารไทย ระหว่าง 

วันที่ 4-6 กุมภาพันธ์ 2554 และน�าไปสู่ความ 

สูญเสียชีวิตและทรัพย์สินของราษฎรไทย  
ท�าให้มีผู้อพยพเป็นจ�านวนมากนับต้ังแต่วันที ่
มีการปะทะกันจนกระทั่งป ิดศูนย์ผู ้อพยพ  
เม่ือวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2554 รวม 9 วัน 

 การบริหารสถานการณ์ในภาวะที่มี 

ภัยพิบัติ อันเกิดจากการสู้รบตามแนวชายแดน
ระหว่างทหารไทยกับกัมพูชาเป็นเหตุการณ ์

ทางประวัติศาสตร์คร้ังส�าคัญของจังหวัดศรีสะเกษ 

ท�าให ้เห็นว ่าคนไทยทั้งประเทศมีการรวม 

จิตใจเป ็นหนึ่งเดียวของทุกภาคส ่วนและ
ประชาชนทั่วประเทศ ได้เข้ามามีส่วนร่วม 

ในการให้ความช่วยเหลือราษฎรตามแนว
ชายแดนผู้ได้รับผลกระทบ ท�าให้การช่วยเหลือ
ประชาชนและการพิทักษ์พื้นที่เขตหลังในเขต
ต�าบล และหมู่บ้านต่าง ๆ เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพยิ่ง
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