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ดูนังตเดจัด฿หมีการปฐมพยาบาล ดยการ
ชักชวนชาวบานมาชวยกันดูลผูบาดจใบทัๅงทีไ

ปนชาวฝรัไงศสละออสตรีย

฿นยามทุกขทน 

ราทุกคนตาง
ปนพีไนองกัน

นีไนาย! นีไมัน
หมายความวา
อยางเรกัน ?

ราปนฝายชนะสงครามตคุณกลับมา
รักษาทหารทีไปนฝายศัตรูของพวกรา

 นีไมันปนการทรยศตอประทศชาติ รูเหม!

ทานนายพัน ฿หผมอธิบายกอน

ลวคุณจะเปหาอุปกรณทำผลละ
ยาทีไจำปนมาจากเหน?

ผมจะดูลรืไองคา฿ชจายอง! 

ตมีสิไงหนึไงทีไทานชวยเด...

บอกมาส!ิ วาธอตองการอะเร?

ปลอยตัวพทย ผูชวย ละศัลยพทย
ชาวออสตรียทีไทานคุมขังเว
ละสงพวกขามา฿หผม!

ณ มืองซอลฟอริน ทางตอนหนือของประทศอิตาลี ฿นวันทีไ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2402 ทหารของกองทัพฝรัไงศสละออสตรียกำลังตอสูกันอยางดุดือด ฿นยในวันนัๅนทหารทีไสียชีวิตละ 

บาดจใบกวา 40,000 คนถูกทอดทิๅงอยู฿นสนามรบ จาหนาทีไทางการพทยเมสามารถทีไจะรับมือกับสถานการณเดละพวกขากใเมเดรับการปกปองปนพิศษ

อ, คนัๅนองรึ?!?

ดูนังต กลามากทีไขอสิไงนีๅ
กับผม อืม...

ความคิดนีๅกใเมลว
ผมจะลองดูวาผม
จะทำอะเรเดบาง

ราจะทำอะเรเด 
สงครามกใปนชนนีๅหละ!

อังร ีดูนังต นักธุรกิจชาวสวิสเดดินทางผานมา ขาดินทางมา
ถึงมืองซอลฟอรินพียงหนึไงชัไวมงหลังจากการสูรบยุติ

ขารูสึกสยดสยองกับสิไงทีไขาเดพบหใน

ขอบคุณมากครับ
ทานนายพัน สิไงดียว

ทีไผมปนหวงคือผูบาดจใบ
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มืไอกลับเปยังบานกิดของขาทีไนครจนีวา ดูนังตยังคงเมลืมหตุการณทีไกิดขึๅน ฿นป พ.ศ. 2405 ขาเดตีพิมพ 
หนังสือรืไอง ความทรงจำหงมืองซอลฟอริน หนังสือลมนีๅบรรจุความคิดสำคัญสองประการคือ
- จัดตัๅงคณะกรรมการบรรทาทุกข฿นยามสงบพืไออบรมอาสาสมัครทีไจะปนผูดูลผูบาดจใบ฿นยาม
  สงคราม(1)

- รางขอตกลงระดับระหวางประทศพืไอรับรองละ฿หการคุมครองคณะกรรมการดังกลาว (2)

ขาฝนฟอง
กินเป!

(1) การจัดตัๅงสภากาชาดละสภาสีๅยววงดือนดง฿นประทศตางโ
(2) การวางรากฐานของกฎหมายมนุษยธรรมระหวางประทศ (International Humanitarian Law - IHL)

เมหรอก! สิไงทีไขาคิดนัๅนถูกตองลว 

ราควรตองทำอะเรสักอยาง

฿นป พ.ศ. 2406 ดูนังตละชาวจนีวาอีกสีไคนเดกอตัๅง
คณะกรรมการกาชาดระหวางประทศ (International 

Committee of the Red Cross – ICRC) ขึๅน ซึไงนำเปสู

นีไปนสัญลักษณสากลพืไอปกปองจาหนาทีไ
ทางการพทยของกองทัพ฿นสนามรบ

ดังนัๅนพวกขาจะเมถูกจมตี

ละผูบาดจใบทุกคนจะเดรับการดูล
อยางทาทียมกันเมวาจะอยูฝาย฿ดกใตาม!

฿นป พ.ศ. 2407 อนุสัญญาวาดวยการปรับปรุงสภาพ
ของผูบาดจใบ฿นกองทัพภาคสนามเดรับการยอมรับ

฿นป พ.ศ. 2419 ประทศตุรกีตัดสิน฿จ฿ชครืไองหมายสีๅยววงดือนดง 
พืไอ฿หขากับวัฒนธรรมของตน

สภากาชาดละสภาสีๅยววงดือนดง
฿น 42 ประทศเดปฏิบัติงาน฿นชวง
สงครามลกครัๅงทีไหนึไง 

(พ.ศ. 2457-2461)

จำนวนความขัดยงทีไพิไมขึๅน พิสูจน฿หหในถึง 

ความสำคัญของความคิดพืๅนฐานนีๅซึไงกใคือ 

การรักษาเวซึไงความมีมนุษยธรรม ทามกลางสงคราม 

การรางกฎกณฑตางโพืไอควบคุมวีถี
หงการทำสงครามกใริไมปรากฏขึๅน ฿นป 
พ.ศ. 2450 อนุสัญญากรุงฮกหามมิ฿ห
฿ชอาวุธยาพิษละหามมิ฿หสังหารทหาร
ทีไยอมจำนน

฿นป พ.ศ. 2444 อังร ีดูนังตเดรับรางวัลนบล
สาขาสันติภาพปนคนรก 

สงครามลกครัๅงทีไหนึไงปนยุคหงอุตสาหกรรม฿หมทีไสามารถ
ผลิตอาวุธยุทธปกรณเดปนจำนวนมากละคราชีวิตทหาร
ละพลรือนจำนวนหลายลานคน กสพิษถูกนำมา฿ชอยาง
กวางขวาง

อาสาสมัครจำนวนหนึไงทีไทำงาน
อยู฿นนวหนา

คนอืไนโ ทำหนาทีไบรรจุพัสดุซึไงประกอบ 

เปดวย สืๅอผา อาหาร ยาสูบ วนตา 

ละยา

คณะกรรมการกาชาดระหวางประทศสงจดหมายละพัสดุ
      นับลาน฿หกับผูถูกคุมขัง …

… มวาจะมีดานป๛ดกัๅน ละนวรบ

สงครามสิๅนสุดลง฿นป พ.ศ. 2461 ตสิไงทีไตามมาคือภัยพิบัติ
ทางดานสาธารณสุข

฿นป พ.ศ. 2462 สภากาชาดละสภาสีๅยววงดือนดงเดกอตัๅงขึๅนปน 

“สันนิบาตกาชาด” พืไอปฏิบัติงานรวมกัน

ราตองดูล
ผูพลัดถิไน!

… ตอสูกับ
ความหิวหย !…

… ละรคระบาด !…

… สรางบริการ
        ดาน
        สาธารณ
        สุข!

กลุมองคกรกาชาดละสีๅยววงดือนดงระหวางประทศเดรับ
การยอมรับ฿นระดับสากลมากขึๅนรืไอยโ

จำนวนผูสียชีวิตจากเขหวัด฿หญสปนมีมากกวา
ผูทีไสียชีวิตจากสงครามทัๅงสีไป!

BD_int_Thai.indd   2-3BD_int_Thai.indd   2-3 11/20/08   4:49:23 PM11/20/08   4:49:23 PM



ความขัดยง฿หมเดกิดขึๅน฿นสปน อธิอปย ละจีน 

พลรือนถูกจมตีอยางตอนืไอง

ความขัดยงรุนรงหลานีๅปนลาง
บอกหตุถึงการทำลายลางอยาง
มหาศาลของสงครามลกครัๅงทีไสอง 

(พ.ศ. 2482 – 2488)

นักทษสงครามเดรับพัสดุมากกวา 

36 ลานชิๅนละจดหมายมากกวา 120 

ลานฉบับ

ผูทนของคณะกรรมการกาชาดระหวางประทศขายีไยมนักทษสงคราม฿นคายกักกัน
พืไอตรวจสอบวานักทษสงครามหลานัๅนเดรับการปฏิบัติตามหลักการอนุสัญญาจนีวาป 
พ.ศ. 2472 หรือเม

ตทวา ฿นระหวางสงคราม เมมี฿คร
สามารถปองกันมิ฿หกิดการฆาผูคน
นับลานอยางจง฿จเด ดยฉพาะ
อยางยิไง฿นกรณีของชาวยิว ละลก
กใขาสูอีกระดับของความหดหีๅยม

฿นป พ.ศ. 2492 รัฐตางโเดทบทวนสนธิสัญญากีไยวกับกฎหมายมนุษยธรรมตางโทีไมีอยูละเดรับอาอนุสัญญาฉบับ฿หมพืไอการปกปอง
คุมครองพลรือน฿นยามสงคราม ซึไงกใคือ อนุสัญญาจนีวาทัๅงสีไฉบับซึไงมีผลบังคับ฿ชจนถึงปจจุบัน

มตสงครามยังตอง
มีขอบขต!

กฎหมายมนุษยธรรมระหวางประทศมีรากฐานจากความคิดสำคัญสองประการคือ:

บุคคลทีไเมเดมีสวนรวม฿นการสูรบตอง
เดรับการคุมครอง

พิธีสารพิไมติมฉบับทีไหนึไงละสองป พ.ศ. 2520 เดผนวกขากับอนุสัญญา
จนีวา พิธีสารพิไมติมฉบับทีไสามป พ.ศ. 2548  เด฿หอกาสกสภากาชาด
ละสภาสีๅยววงดือนดง฿นการลือก฿ชสัญลักษณพิไมติมคือ คริสตัลดง

 การลือก฿ชอาวุธละ
 วีถีหงการสูรบตองมี
 ขอบขต

คณะกรรมการกาชาดระหวางประทศปกปองละ 

ชวยหลือผูทีไเดรับผลกระทบจากภัยสงคราม …

… ละอธิบาย฿หพลรบทุกฝายรับทราบถึงกฎทีไ 
พวกขาตอง฿หความคารพ

ถาพลรบผู฿ดยอมพ ขา
  จะตองเดรับการปฏิบัติ
     อยางหมาะสม

ราเดยินมาวาพลรบของทานผาหมูบานถวริมมนๅำ

ราจะจัดการกับคน 

ทีไรับผิดชอบ
รืไองนีๅอง

ผูทีไเดรับผลกระทบจากสงครามเดรับอาหารละ
สิไงจำปนตอการยังชีพ

มันมีจำนวนพียงพอ
สำหรับทุกคน!

… ฉีดวัคซีน฿หกับปศุสัตวผูทนกาชาดกำลัง
ขุดจาะบอนๅำ
บาดาล …

ดูสิ ธอทำเด!

ศูนยฟนฟูสมรรถภาพผูพิการดูล
บุคคลทีไสูญสียขน ขา จากกับดัก
ระบิด

คณะพทยทำการผาตัดผูบาดจใบ
ทีไนวหนาของสนามรบ

ครอบครัวทีไพลัดพรากจากสงคราม฿ชทรศัพทผานดาวทียมหรือจดหมาย
กาชาด พืไอ฿หครอบครัวสามารถติดตอสืไอสารกันเด

คณะกรรมการกาชาดระหวางประทศสืบหาผูสูญหายละชวย 

฿หครอบครัวของพวกขาเดกลับมาอยูรวมกันอีกครัๅงหนึไง

฿นทีไสุด!

ระหวางการสูรบ คณะกรรมการ
กาชาดระหวางประทศพยายาม
ทำ฿หน฿จวาพลรบละพลรือน
ทีไถูกจับเดรับการคารพทัๅงทาง
รางกายละจิต฿จ

ผมตองตือนคุณวา การทรมานละ
ทารุณนักทษปนสิไงตองหาม 

หากจำปน ผูทนของกาชาดจะชวยปรับปรุงสภาพสถานทีไคุมขัง

นีไคือผนการซอมซม
หองขังทีไราวางเว
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สำหรับคณะกรรมการกาชาดระหวางประทศ อาสาสมัครของสภากาชาด฿นตละประทศมีบทบาทสำคัญนืไองจากพวกขารูสถานการณ฿นพืๅนทีไปนอยางดี ฿นสถานการณทีไลวรายทีไสุด 

อาจมีพียงอาสาสมัครทานัๅนทีไสามารถขาถึงผูทีไเดรับผลกระทบเด

ตกใเมเดมีพียงตสงครามทานัๅน ภัยธรรมชาติสงผลกระทบ
กับผูคนหลายลานคน฿นตละป

ซึไงรวมถึง
ผนดินเหวดวย

ปญหาสภาพภูมิอากาศ
ทีไปลีไยนปลงทำ฿ห
กิดภัยลง พายุ 

ละนๅำทวม

ผูคนมากมายเมมีความรู฿นรืไองหลักสุขอนามัยพืๅนฐาน 

พวกขาขาดคลนนๅำดืไมทีไสะอาด ทัๅงการบริการดานสุขอนามัย
กใมีเมพียงพอ

...ทำลายชุมชนทัๅงชุมชน ชีวิตถูกคุกคามดยรคทีไอาจ
ดูหมือนวาเมรายรง

สภากาชาดทุมทุน
มหาศาล฿นการฝก
อบรมการปฐมพยาบาล

กลุมองคกรกาชาดละสีๅยววงดือนดงระหวางประทศยึดถือหลักการกาชาดซึไงทำ฿หพวกขา 

มีความชืไอมัไนละเดรับความคารพจากทุกฝาย

กลุมองคกรกาชาดฯ ตองปนอิสระ 

พืไอเมตองอนออนตอความคิดหใน
สาธารณะหรือรงกดดันทางการมือง

การเมลือกปฏิบัติหมายถึงการพยายามชวยหลือทุกคน 

ดยริไมจากบุคคลทีไตองการความชวยหลืออยางรงดวนทีไสุด ละปนการปฏิบตัิดยเมบงยกชืๅอชาต ิศาสนา วัตถุประสงค 
ดานการมือง หรือสถานะทางสังคม

฿นสถานการณ
ฉุกฉิน การปฏิบัติ
บบงายโ 

อาจสามารถ
รักษาชีวิตเวเด

เปทัไวลกรคอดส
พรกระจาย

หลักการสำคัญคือ ความปนกลาง 

พวกขาปฏิสธทีไจะขาขางฝายหนึไงฝาย฿ด

...จาหนาทีไกาชาดควรสามารถขาถึงผูทีไเดรับ
ความดือดรอนทุกคน

ขึๅนฝงด๋ียวนีๅ ! 
สึนามิกำลังมา !

การปฎิบัติงาน฿นฐานะองคกรทีไปนกลางทำ฿หคณะกรรมการกาชาดระหวางประทศสามารถสงนักทษสงครามละพลรือนกลับประทศของตนมืไอสงครามสิๅนสดุลง สหพันธสภากาชาดละสภาสีๅยววงดือนดงระหวางประทศซึไงมีชืไอดิมวา สันนิบาตชาด เดรับการกอตัๅงมืไอป พ.ศ. 2462 ทำหนาทีไประสานงานกับสภากาชาดของตละประทศ 

พืไอชวย฿หพวกขาตรียมรับมือกับรคระบาดละภัยพิบัติทีไกิดจากทัๅงภัยธรรมชาติละภัยจากนๅำมือมนุษย
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สภากาชาดจะตองป๛ดตัวกับทุกฝาย สภากาชาดละสภาสีๅยววงดือนดง
หลีกลีไยงการชวยหลือกลุม฿ดกลุมหนึไงพียงกลุมดียว

อาสาสมัครหลายลานคน ซึไงสวน฿หญปนคนหนุมสาว ปนพลังขับคลืไอนทีไสำคัญ
ทีไสุด฿นงานดานมนุษยธรรมทัไวลก พวกขากระตือรือรนทีไจะทำงานดย

มิหวังผลประยชนสวนตน ตปนเปพราะความปรารถนา
ทีไจะบรรทาความทุกขรอน฿หกผูทุกขยาก

...ความขา฿จซึไงกันละ
กัน มิตรภาพ การ฿หความ
รวมมือ ละสันติภาพทีไ
ยัไงยืนระหวางบุคคล

กลุมองคกรกาชาดฯ ประกอบเปดวย คณะกรรมการกาชาดระหวาง 
ประทศ (ICRC) สหพันธสภากาชาดละสภาสีๅยววงดือนดงระหวาง
ประทศ (Federation) ละสภากาชาดละสภาสีๅยววงดือนดง 
186 หง ทัไวลก

พืไอ฿หน฿จวา ทุกฝายจะเดรับความชวยหลืออยางทัไวถึง ฿นตละประทศจะมีสภากาชาดหรือ
สภาสีๅยววงดือนดงอยางหนึไงอยาง฿ดเดพียงอยางดียวทานัๅน

สภากาชาดของตละ
ประทศมีหนาทีไชวย
หลือกันละกัน

กลุมองคกรกาชาดฯมีปาหมาย฿นการปกปองชีวิต สุขภาพละ 

การคารพ฿นปจจกบุคคล
สนับสนุน
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