



  




เมื่ อวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๔ เวลา ๐๖.๐๐ น. เกิดเหตุปะทะกันระหวางทหารไทยและกัมพูชาตามแนว
ชายแดนไทย-กั มพู ชา บริ เวณปราสาทตาเมื องธม ปราสาทตาควาย อําเภอพนมดงรั ก จั งหวั ดสุ ริ นทร
(หางตัวเมืองประมาณ ๖๐ กิโลเมตร) และบริเวณอําเภอบานกรวด จังหวัดบุรีรัมย ทําใหลูกกระสุนปนใหญ
ตกเขามาในฝ งไทย มี ทหารผู เสียชีวิต๗ ราย บาดเจ็ บ ๑๒๐ ราย และราษฎรเสี ยชีวิ ต๔ ราย (ผลกระทบจากการสู รบ
๑ ราย เสียชีวิตในศูนยอพยพ๓ ราย) บาดเจ็บ ๕ ราย มีการอพยพราษฎรที่ไดรับผลกระทบ จํานวน๔๕,๗๙๖
ราย นั บถึ งวั นที๒่ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ไปยั งจุ ดพั กพิ งชั่ วคราวรวม๔๓ จุ ด ในพื้ นที่ อําเภอพนมดงรั ก อําเภอปราสาท
อําเภอสังขะ และอําเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร และอําเภอบานกรวด จังหวัดบุรีรัมยทั้งนี้ ในวันที่ ๒ พฤษภาคม
๒๕๕๔ ประชาชนที่อพยพไดเดินทางกลับบานพักของตนเองแลว

สภาพความเสียหาย และผลกระทบจากการปะทะระหวางทหารไทยและกัมพูชา ตามแนวชายแดนบริเวณ อ.พนมดงรัก จ.สุรินทร


สรุ ปการปฏิ บั ติ งานบรรเทาทุ กข ผู ประสบภั ยจากการปะทะชายแดนไทย
-กั มพู ชา
ในการปฏิ บัติ งานบรรเทาทุ กข ผู ประสบภัยจากการปะทะบริ เวณชายแดนไทย
-กัมพูชาสํานั กงานบรรเทาทุ กข ฯ
สภากาชาดไทย ได จั ดหน วยเคลื่ อนที่ เร็ วจากสถานี กาชาดที่ ๑ จั งหวั ดสุ ริ นทร และสถานี กาชาดที่ ๔
จังหวัดนครราชสีมา เขาไปประเมินสถานการณ และใหความชวยเหลือเบื้องตนแกราษฎรผูไดรับผลกระทบตาม
จุดพักพิงตางๆในวันที่เกิดการปะทะกัน(๒๒ เมษายน ๒๕๕๔) โดยเขาถึงพื้นที่ประสบภัยไดในเวลา๐๙.๓๐ น.
หลังจากนั้น จึงสงหนวยบรรเทาทุกข เขาไปใหความชวยเหลือตามความตองการในพื้นที่ โดยปฏิบัติงานรวมกับ
เหลากาชาดจังหวัดที่ประสบภัย ดังนี้
ตั้งแตวันที่ ๒๒ เมษายน - ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๔ สํานักงานบรรเทาทุกขและประชานามัยพิทักษ
สภากาชาดไทย โดย สถานีกาชาดที่ ๑ จังหวัดสุรินทร สถานีกาชาดที่ ๔ จังหวัดนครราชสีมา สถานีกาชาดที่ ๗
จ.อุ บลราชธานี ฝ ายประสานงานสถานี กาชาด ฝ ายบรรเทาทุ กข และฝ าย / หน วยต างๆที่ เกี่ ยวข อง
ร วมกั บเหล า กาชาดจั งหวั ดสุ ริ น ทร และ เหล ากาชาดจั งหวั ด บุ รี รั มย ออกปฏิ บั ติ งานบรรเทาทุ ก ข
และใหความชวยเหลือผู อพยพหนีภัยจากการปะทะบริเวณชายแดนไทย-กัมพูชา รวม ๓๕ ครั้ ง ในพื้นที่
อําเภอพนมดงรัก อําเภอปราสาท อําเภอสังขะ อําเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร และอําเภอบานกรวด จังหวัดบุรีรัมย
รวมมูลคาทั้งสิ้น ๒,๔๑๔,๕๗๖.๐๐ บาท ดังนี้
จังหวัดสุรินทร
๑. หน วยเคลื่ อนที่ เร็ว(RAT TEAM) จาก สถานี กาชาดที่ ๑ จ.สุริ นทร และสถานี กาชาดที๔่ จ.นครราชสี มา
เข า ไปประเมิ น และให ค วามช ว ยเหลื อ เบื้ องต น แก ผู ประสบภั ย จากการปะทะชายแดนไทย -กั ม พู ช า
พรอมนําเครื่องอุปโภคบริโภค และน้ําดื่มไปให ณ จุดอพยพ และสงใหกับ อบต. นําไปชวยเหลือผูประสบภัย
๒. มอบชุ ดเครื่ องอุ ปโภค บริ โภค และของบริ จาค แก ผู ประสบภั ย จํานวน ๑๘,๕๒๐ ราย
พรอมชุดยาสามัญประจําบาน ๙๐๐ ชุด อาหารพรอมรับประทาน ๔,๑๙๗ ชุด (ขาวกระปองพรอมรับประทาน
และอาหารสําเร็ จรู ป) และชุ ดสุ ขอนามั ย(Hygiene Kits) ๑,๒๕๘ ชุ ด ทั้ งนี้ สํานั กงานบรรเทาทุ กข ฯ ได จั ดส งเครื่ องอุ ปโภค
บริโภค และของบริจาค จํานวน๗ คันรถบรรทุกใหญไปที่ สถานี กาชาดที๑่ จ.สุ รินทร เพื่ อใชบรรเทาทุ กขผู ประสบภัย
จากการปะทะชายแดนไทย-กัมพูชาในขณะนี้
๓. มอบชุดธารน้ําใจฯ รวม ๑,๑๐๐ ชุด ในวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๔ โดย เลขาธิการสภากาชาดไทย
ดังนี้
- ณ ศูนยพักพิงชั่วคราวโรงเรียนกันทราราม ต.กันตรวจระมวล อ.ปราสาท จํานวน ๖๐๐ ชุด
- ณ ศูนยพักพิงชั่วคราวโรงเรียนตานีวิทยา ต.ตานี อ.ปราสาท  จํานวน ๕๐๐ ชุด
๔. หนวยครัวเคลื่อนที่ สภากาชาดไทยโดยสํานักงานบรรเทาทุกขฯ ปฏิบัติงานตั้ งแตวันที่๒๔ เมษายน –
๒ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ณ ศู น ย พั ก พิ ง ชั่ วคราวโรงเรี ย นปราสาทวิ ท ยาคาร อ.ปราสาท จ.สุ ริ น ทร
ใหความชวยเหลืออาหารพรอมรับประทาน โดยประกอบอาหารเพื่ อแจกจายใหราษฎรผู ไดรับผลกระทบเจาหนาที่
และอาสาสมัคร รวม ๓๐,๑๖๕ ชุด ในพื้ นที่ จ.สุรินทร และจ.บุรีรัมย รวม ๕ อําเภอ ไดแก อ.พนมดงรัก อ.ปราสาท
อ.สังขะ อ.กาบเชิง จ.สุรินทร และ อ.บานกรวด จ.บุรีรัมย


๕. หนวยรถผลิตน้ําดื่ มสภากาชาดไทย ปฏิบัติงานตั้ งแตวันที่ ๒๔ เมษายน – ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๔
ณ ศู นย พั กพิ งชั่ วคราวโรงเรี ยนปราสาทวิ ทยาคารอ.ปราสาท จ.สุ ริ นทร โดยให ความช วยเหลื อด านการผลิ ตน้ําดื่ มสะอาด
เพื่อแจกจายใหราษฎรผู ไดรับผลกระทบในพื้ นที่ จังหวัดสุรินทรรวมทั้งสิ้น ๒๗๐,๐๐๐ ลิตร
จังหวัดบุรีรัมย
๑. หนวยเคลื่อนที่ เร็ว (RAT TEAM) จากสถานีกาชาดที่ ๔ จ.นครราชสีมา เขาไปบรรเทาทุกขและ
ประเมินความตองการของผู ประสบภัย ณ จุดอพยพในพื้ นที่ อ.บานกรวด
๒. มอบชุดธารน้ําใจฯ รวม ๑,๑๐๐ ชุด ดังนี้
- วั นที่๒๓ เมษายน ๒๕๕๔: สถานี กาชาดที่๑ จ.สุ ริ นทรร วมกั บเหล ากาชาดจั งหวั ดบุ รี รั มยมอบชุ ดธารน้ําใจฯ
๗๐๐ ชุด แกผู ประสบภัยจากการปะทะชายแดนไทย-กัมพูชาบริเวณ อ.บานกรวด
- วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๔ : เลขาธิการสภากาชาดไทย มอบชุดธารน้ําใจฯ แกผูประสบภัยจากการปะทะ
บริเวณชายแดนไทย-กัมพูชา จํานวน ๔๐๐ ชุด ณ ศูนยพักพิงชั่ วคราวโรงเรียนโนนเจริญพิทยาคาร ต.โนนเจริญ
อ.บานกรวด จ.บุรีรัมย
จากเหตุการณดังกลาวสํานักงานบรรเทาทุกขฯ สภากาชาดไทยไดจัดประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการ
ภัยพิบัติทันทีที่เกิดเหตุการณพรอมสรุปขอมูล สถานการณ และความตองการในพื้นที่ รวมทั้งใหความชวยเหลือ
ประชาชนที่ไดรับความเดือดรอนในดานตางๆนอกจากนี้ ไดสั่งการเตรียมพรอมทุกดานทั้ งการสํารองเครื่ องอุปโภค
บริ โภคยา และเวชภั ณฑ รถบรรทุกสําหรับขนส งของการจั ดทีมเตรี ยมพรอมทั้ งหนวยเคลื่ อนที่ เร็ วหน วยบรรเทาทุ กข
ฝ ายต างๆที่ เกี่ ยวข อรวมทั
ง ้ งให สถานี กาชาดต างๆจั ดเตรี ยมเจ าหน าที่ ไกรณี
ว มี การร องขอเพิ่ มเติ มจะได ปฏิ บั ติ งานได ทั นที
ณ วั นที่๒ พฤษภาคม ๒๕๕๔ สํานั กงานบรรเทาทุ กข ฯ ได สิ้ นสุ ดการปฎิ บั ติ งานของหน วยต างๆในพื้ นที่ แล ว
ทั้งหนวยครัวเคลื่อนที่และหนวยรถผลิตน้ําดื่ม จังหวัดสุรินทร แตไดสั่งการใหสถานีกาชาดที่ ๑ จ.สุรินทร
ยังคงดําเนินการเรื่ องกิจกรรมดานสุขภาพของผู ประสบภัย ณ ศูนยพักพิงชั่ วคราวตางๆ รวมทั้ งมีเต็นทประสานงาน
ของสภากาชาดไทย ที่ ศู นย พั กพิ งชั่ วคราวขนาดใหญ ซึ่ งมี เจ าหน าที่ จากสถานี กาชาดที่ ๑ จ.สุ ริ นทร
และเหล ากาชาดจั งหวั ดสุ ริ นทร ประจําอยู ที่ เต็ นท ดั งกล าว เพื่ ออํานวยความสะดวกเรื่ องการประสานงาน
และสอบถามความตองการของผู ประสบภัย ที่ ยังคงพักอยูที่ ศูนยพักพิงชั่ วคราวขณะนี้ จนกวาจะมีการปด
ศูนยพักพิงชั่ วคราวอยางเปนทางการ



ประมวลภาพการบรรเทาทุ กข ผู ประสบภั ยจากการปะทะชายแดนไทย-กั มพู ชา
จั งหวั ดสุ ริ นทร และจั งหวั ดบุ รี รั มย
วันที่ ๒๒ เมษายน - ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๔

วันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๔ ผู อํานวยการสํานั กงานบรรเทาทุกขฯ
รวมกับนายกเหลากาชาดจังหวัดสุรินทรและคณะกรรมการ
เหลากาชาดจังหวัด เยี่ยมหนวยครัวเคลื่อนที่สภากาชาดไทย
และหน วยรถผลิ ตน้ํ าดื่ มสภากาชาดไทยพร อมมอบเครื่ องอุ ปโภคบริโภค และของเด็กเลน ใหแกผูประสบภัย ณศูนยอํานวยการ
ช วยเหลื อผู ประสบภั ยจากการปะทะบริ เวณชายแดนไทย-กั มพู ชา
ที่จังหวัดสุรินทร และจังหวัดบุรีรัมย


วันที่ ๒๒-๒๖ เมษายน ๒๕๕๔ สํานักงานบรรเทาทุกขฯ
โดยสถานีกาชาดที่ ๑ จ.สุรินทร สถานีกาชาดที๔่ จ.นครราชสีมา
และสถานีกาชาดที่ ๗ จ.อุบลราชธานี รวมกับเหลากาชาด
จังหวัดสุรินทร และบุรีรัมย ใหความชวยเหลือผูประสบภัย
จากการปะทะบริเวณชายแดนไทย-กัมพูชา



วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๔ เลขาธิการสภากาชาดไทย พรอมคณะผูบริหารจากสํานักงานบรรเทาทุกขฯ สภากาชาดไทย
เยี่ ยมผู ประสบภัยจากการปะทะบริเวณชายแดนไทย-กัมพูชา ในพื้ นที่ จังหวัดสุรินทรและบุรีรัมพร
ย อมมอบชุดธารน้ําใจฯ๑,๕๐๐ ชุด
ณ ศูนยพักพิงชั่วคราวโรงเรียนกันทราราม ต.กันตรวจระมวล อ.ปราสาท, ศูนยพักพิงชั่วคราวโรงเรียนตานีวิทยา ต.ตานี อ.ปราสาท
จ.สุรินทร และศูนยพักพิงชั่วคราวโรงเรียนบานละหานทรายใหม .ตหินลาด อ.บานกรวด จ.บุรีรัมย


