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อนุสัญญาเจนีวาฉบับดั้งเดิม “ว่าด้วยการปรับปรุงสภาพความเป็นอยู่ของผู้บาดเจ็บที่
สังกัดกองทัพในสนามรบ” ได้รับการรับรองเมื่อ ค.ศ. 1864 และนับเป็นจุดเริ่มต้นของ
กฎหมายมนษุยธรรมระหวา่งประเทศสมยัใหม ่โดยมสีนธสิญัญาอืน่ๆ หลายฉบบัตามมา 
ซึ่งทั้งหมดนั้นมุ่งที่จะทำาให้หลักการพื้นฐานที่ว่า “สงครามต้องมีขอบเขตอันซึ่งทุกคนให้
ความเคารพเพ่ือรักษาชีวิตและศักด์ิศรีของมนุษยชาติ” ให้ปรากฎอย่างเป็นรูปธรรมข้ึนมา

นับตั้งแต่มีการรับรองอนุสัญญาเจนีวาฉบับดั้งเดิมเมื่อ 150 ปีก่อน ธรรมชาติของการ
ทำาสงครามได้เปลี่ยนแปลงไปจนจำาไม่ได้ การขัดกันทางอาวุธส่วนใหญ่ในปัจจุบันเกิดขึ้น
ภายในรัฐมากกว่าระหว่างรัฐ อาวุธและวิธีการทำาสงครามก็ได้ทวีความซับซ้อนจนยาก
ที่คนรุ่นบรรพชนจะจินตนาการไปถึง เห็นได้จากการใช้อาวุธแบบไร้คนควบคุม เช่น 
อากาศยานไร้คนขับ (หรือโดรน) การถามว่า “กฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ
ตามการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ทันหรือไม่” จึงนับว่าเป็นคำาถามที่มีเหตุผลคำาถามหนึ่ง

และคำาตอบของเราคือ “ตามทัน” เพราะหลักสำาคัญของกฎหมายมนุษยธรรมระหว่าง
ประเทศยังคงไม่ล้าสมัย แต่ตามความจริงแล้วกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ
ได้พัฒนาไปตามวิวัฒนาการของการขัดกันทางอาวุธและจะยังคงเป็นเช่นนั้นต่อไป 
ตลอดเวลา 150 กว่าปีที่ผ่านมา คณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศมีส่วนร่วม
อย่างแข็งขันในการสรา้งความแขง็แกรง่ให้แกก่ฎหมายมนษุยธรรมระหว่างประเทศและ
ทำาให้กฎหมายนี้มีความทันสมัยอยู่เสมอ

อย่างไรก็ตามเราไม่อาจหลบหนีความจริงท่ีว่า การขัดกันทางอาวุธยังคงสร้างความเสียหาย 
ให้เกิดข้ึนต่อชีวิตมนุษย์อย่างน่าตกใจ และพลเรือนก็เป็นกลุ่มคนท่ีต้องทุกข์ทนกับผลลัพธ์ 
จากการสู้รบอยู่เสมอ

การทดสอบที่แท้จริงของกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ คือการที่พลรบ รวมถึง
ผู้บังคับบัญชาของพวกเขา จะยอมปฏิบัติตามกฎหรือไม่ นั่นคือเหตุผลที่คณะกรรมการ
กาชาดระหว่างประเทศ พากเพียรบากบ่ันท่ีจะทำาให้กฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ 
ได้รับการยอมรับนับถือมากยิ่งขึ้นและทำาให้มีการปฏิบัติและบังคับใช้กฎหมาย ถึงที่สุด
แลว้ สิง่ทีจ่ำาเปน็นอกเหนอืจากการปฏบิตักิารทางกฎหมายและมนษุยธรรมคอื เจตจำานง
ทางการเมืองในการคุ้มครองพลเรือนและเคารพกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ 

ปีเตอร์ เมาเรอร์
ประธานคณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ 
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กฎหมายมนุษยธรรมระหวา่งประเทศ (International Humanitarian Law-IHL) กำากับ
ดูแลความสัมพันธ์ระหว่างรัฐองค์กรระหว่างประเทศและบุคคลอ่ืนๆ ในกฎหมายระหว่าง
ประเทศ กฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศเป็นแขนงหน่ึงของกฎหมายระหว่างประเทศ 
แผนกคดีเมือง ซ่ึงประกอบด้วยกฎท่ีมุ่งคุ้มครองบุคคลซ่ึงไม่ได้มีส่วนร่วมหรือยุติการมีส่วนร่วม 
โดยตรงในการขัดกันทางอาวุธ อีกท้ังจำากัดอาวุธและวีธีการทำาสงครามระหว่างการขัดกัน 
ทางอาวุธด้วยเหตุผลด้านมนุษยธรรม อีกนัยหนึ่งกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ
ประกอบด้วยสนธิสัญญาระหว่างประเทศหรือกฎหมายจารีตประเพณี (กล่าวคือ กฎซึ่ง
เกิดจากรัฐปฏิบัติและปฏิบัติตามพันธกรณี) ซึ่งมีเจตนาที่จะแก้ไขปัญหาด้านมนุษยธรรม
ท่ีเกิดข้ึนจากการขัดกันทางอาวุธโดยตรง ไม่ว่าจะเป็นการขัดกันทางอาวุธระหว่างประเทศ
หรือมิใช่ระหว่างประเทศ

1.� กฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศคืออะไร?
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กฎหมายมนุษยธรรมทั้ง 2 แขนงนี้ได้รับการตั้งชื่อตามเมืองที่มีการประมวลกฎหมายเหล่านี้เป็นครั้งแรก 
สืบเน่ืองจากการรับรองพิธีสารเพ่ิมเติมอนุสัญญาเจนีวาเม่ือวันท่ี 8 มิถุนายน ค.ศ. 1977 ซ่ึงผนวกท้ัง 2 แขนง
เข้าด้วยกัน ข้อแตกต่างของกฎหมายทั้งสองได้กลายมาเป็นเรื่องของความสนใจทางด้านประวัติศาสตร์ 
และวิชาการ

ศัพท์บัญญัติ
คำาว่า “กฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ” “กฎหมายว่าด้วยการขัดกันทางอาวุธ” และ “กฎหมาย
สงคราม” อาจกล่าวได้ว่าเป็นคำาพ้องที่มีความหมายเหมือนกัน แต่คณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ 
องค์กรระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัย และรัฐต่างๆ นิยมใช้คำาว่า “กฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ” 
(หรือกฎหมายมนุษยธรรม) 

เจนีวาและกรุงเฮก
กฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศมี 2 แขนง คือ
• กฎหมายเจนีวา ซึ่งเป็นประมวลกฎหมายที่คุ้มครอง

ผู้ตกเป็นเหย่ือของการขัดกันทางอาวุธ เช่น เจ้าหน้าท่ี 
ทหารซึ่งไม่สามารถสู้รบได้อีกต่อไป (หรือ hors de 
combat) และพลเรือนที่ไม่ได้มีส่วนหรือยุติการ     
มีส่วนร่วมในการขัดกันทางอาวุธ 

• กฎหมายกรุงเฮก ซึ่งเป็นประมวลกฎหมาย
ที่บัญญัติสิทธิและหน้าที่ของคู่พิพาทในการ 
ขัดกันทางอาวุธ อีกท้ังจำากัดอาวุธและวิธีการ
ทำาสงคราม
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ความจำาเป็นทางทหารและมนุษยธรรม
กฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศเป็นการประนีประนอมระหว่างหลักการสำาคัญ     
2 ประการ คือ มนุษยธรรมและความจำาเป็นทางทหาร หลักการทั้งสองเป็นพื้นฐาน     
ในการตรากฎทั้งหลายเหล่านั้น

หลักการว่าด้วยความจำาเป็นทางทหารเพียงอนุญาตให้ใช้ระดับและประเภทของกำาลัง
เท่าท่ีจำาเป็นในการบรรลุเป้าหมายของความขัดแย้งท่ีชอบด้วยกฎหมาย กล่าวคือ การจำานน
ของศัตรูทั้งหมดหรือบางส่วนโดยเร็วที่สุดด้วยการสูญเสียชีวิตและทรัพยากรน้อยที่สุด 
อย่างไรก็ตาม หลักการนี้ไม่ได้อนุญาตให้ใช้มาตรการใดที่กฎหมายมนุษยธรรมระหว่าง
ประเทศห้ามไว้ หลักการแห่งมนุษยธรรมเป็นหลักการที่ห้ามก่อให้เกิดความเดือดร้อน 
การบาดเจ็บหรือความเสียหายที่ไม่จำาเป็นต่อการบรรลุเป้าหมายที่ชอบด้วยกฎหมาย
ของความขัดแย้ง

กฎสำาคัญในกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ
ฝ่ายท่ีอยู่ในความขัดแย้งจะต้องแบ่งแยกระหว่างพลเรือนและพลรบในทุกขณะ เพ่ือละเว้น
ชวีติและทรพัย์สนิของพลเรอืน และจะตอ้งไมม่กีารโจมตปีระชากรพลเรอืนหรอืพลเรอืน
ใดๆ การโจมตกีระทำาไดต้อ่เปา้หมายทางทหารเทา่นัน้ ฝา่ยตา่งๆ ในความขดัแยง้หาไดม้ี
สิทธิในการเลือกอาวุธหรือวิธีการทำาสงครามอย่างเสรี การใช้อาวุธหรือวิธีการทำาสงคราม
โดยไม่เลือกเป้าหมาย รวมถึงการใช้อาวุธหรือวิธีการทำาสงครามซึ่งมีแนวโน้มจะก่อให้
เกิดการบาดเจ็บเกินขนาดหรือความทุกข์ทรมานโดยไม่จำาเป็น ถือเป็นเรื่องต้องห้าม

ห้ามมใิหฆ้า่หรอืทำาใหศ้ตัรบูาดเจบ็หากพวกเขายอมจำานนหรอืไมอ่าจสู้รบไดอ้กี และตอ้ง
เคารพต่อชีวิตและความเป็นหนึ่งเดียวของร่างกายและจิตใจของประชาชน ผู้ซึ่งไม่ได้
มีส่วนร่วมในสงครามหรือไม่อาจมีส่วนร่วมได้อีก ประชาชนเหล่านั้นจะต้องได้รับการ
คุ้มครองและปฏิบัติต่อด้วยมนุษยธรรมโดยปราศจากอคติในทุกสถานการณ์

“สงครามไม่ใช่เรื่องระหว่างคนต่อคน แต่เป็นเรื่องระหว่างรัฐต่อรัฐ
ซึ่งปัจเจกบุคคลกลายมาเป็นศัตรูกันโดยเหตุบังเอิญ ไม่ใช่ในฐานะมนุษย์

ไม่ใช่แม้กระทั่งในฐานะพลเรือน แต่ในฐานะทหาร...

เนื่องจากเป้าหมายของสงครามคือการทำาลายรัฐศัตรู การสังหารฝ่ายตรงข้ามที่ถืออาวุธ
จึงชอบด้วยกฎหมาย แต่ทันทีที่พวกเขาวางอาวุธลงและยอมจำานน พวกเขาจึงกลับมาอยู่ใน

ฐานะเพียงมนุษย์คนหนึ่ง มิใช่ศัตรูหรือตัวแทนของฝ่ายศัตรู
การพรากเอาชีวิตพวกเขาจึงไม่ชอบด้วยกฎหมายอีกต่อไป” 

ฌอง-ฌาค รุสโซ กล่าวเมื่อ ค.ศ. 1762
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จะต้องมีการค้นหา เคล่ือนย้าย และให้การรักษาผู้บาดเจ็บและป่วยไข้ทันทีท่ีสถานการณ์  
เอ้ืออำานวย บุคลากร สถานบริการ ยานพาหนะและอุปกรณ์ทางการแพทย์จะต้องได้รับ 
การละเว้น เครื่องหมายกาชาด เสี้ยววงเดือนแดง และคริสตัลสีแดงบนพื้นขาว เป็น
เครื่องหมายบ่งชี้ว่าบุคคลและวัตถุนั้นๆ ต้องได้รับความเคารพ 

ชีวิต ศักดิ์ศรี สิทธิส่วนบุคคล และความเชื่อทางการเมือง ศาสนา และอื่นๆ ของพลรบ
หรือพลเรือนที่ถูกฝ่ายตรงข้ามจับกุมและควบคุมจะต้องได้รับความเคารพ และได้รับ
ความคุ้มครองจากการล้างแค้นและความรุนแรงทั้งปวง พวกเขามีสิทธิที่จะได้ติดต่อกับ
ครอบครัวและได้รับความช่วยเหลือ หากมีการดำาเนินคดีอาญาใดๆ ต่อพวกเขา สิทธิใน
กระบวนการยุติธรรมของพวกเขาจะต้องได้รับการเคารพ

กฎต่างๆ ซึ่งสรุปไว้ข้างต้นถือเป็นหัวใจของกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ โดย
คณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศนำาเสนอไว้ในรูปแบบนี้ ด้วยมุ่งหวังที่จะสนับสนุน
การสร้างความเข้าใจในกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ ท้ังน้ีหนังสือถามตอบฉบับน้ี 
มิใช่เอกสารทางกฎหมายและไม่ได้มุ่งที่จะนำามาใช้แทนสนธิสัญญาซึ่งมีผลบังคับใช้อยู่ 

ข้อความข้างต้น ซึ่งรู้จักกันทั่วไปในนาม “ข้อกำาหนดมาร์แต็งส์ 
(Martens clause)” ปรากฎเป็นครั้งแรกในบทนำาของอนุสัญญา
กรุงเฮก ฉบับที่ 2 ว่าด้วยกฎหมายและจารีตของสงครามบนบก
เม่ือ ค.ศ. 1899 ซ่ึงได้รับแรงบันดาลใจจากศาสตราจารย์ ฟีโอดอร์ 
ฟีโอโดโรวิช มาร์แต็งส์ ผู้แทนประเทศรัสเซีย เพื่อเข้าร่วมงาน
ประชุมสันติภาพ ณ กรุงเฮก ประจำาปี ค.ศ. 1899 และต้ังช่ือตามท่าน
ความหมายที่แท้จริงของข้อกำาหนดมาร์แต็งส์ ยังเป็นที่ถกเถียง
กันอยู่ แต่ความหมายที่ตีความกันโดยทั่วไปคือ “สิ่งใดก็ตาม
ที่กฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศไม่ได้ห้ามไว้อย่างชัดเจน 
มิได้หมายความว่าจะสามารถกระทำาได้โดยอัตโนมัติ” คู่สงคราม
พึงระลึกไว้เสมอว่า การกระทำาของพวกเขาต้องเป็นไปตามหลัก
การแห่งมนุษยธรรมและบงการของมโนธรรมสำานึกของมหาชน

“พลเรือนและพลรบยังคงอยู่ภายใต้การคุ้มครองและอำานาจแห่งหลักการของ
กฎหมายระหว่างประเทศ ซึ่งได้มาจากจารีตที่สืบทอดต่อกันมาจากหลักการแห่ง

มนุษยธรรมและจากบงการของมโนธรรมสำานึกของมหาชน” 
ฟิโอดอร์ มาร์แต็งส์ กล่าวเมื่อ ค.ศ. 1899
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2.�� jus�ad�bellum�และ�jus�in�bello
� คืออะไร?

Jus ad bellum หรือ กฎหมายว่าด้วยการใช้กำาลังทหาร หมายถึง เงื่อนไขที่รัฐอาจ
ตัดสินใจก่อสงครามหรือใช้กองกำาลังติดอาวุธ โดยข้อห้ามในการใช้กำาลังในหมู่รัฐและ
ข้อยกเว้น (การป้องกันตนเองและการอนุญาตให้ใช้กำาลังโดยสหประชาชาติ) ซึ่งบรรจุ
อยู่ในกฎบัตรสหประชาชาติ ค.ศ. 1945 เป็นองค์ประกอบหลักของกฎหมายว่าด้วยการ
ใช้กำาลังทหาร (ดูกรอบหัวข้อ “ข้อห้ามในการทำาสงคราม”) 

Jus in bello หรือ กฎหมายมนุษยธรรม หมายถึง กฎหมายที่กำากับการใช้กำาลังทหาร
ของฝ่ายต่างๆ ในการขัดกันทางอาวุธ กฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศก็มีความหมาย 
เช่นเดียวกับ jus in bello ซ่ึงมุ่งท่ีจะลดความทุกข์ทรมานให้เหลือน้อยท่ีสุดด้วยการให้
ความคุ้มครองและช่วยเหลือผู้ตกเป็นเหยื่อของการขัดกันทางอาวุธทุกคนมากที่สุด
เท่าที่จะเป็นไปได้ 
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กฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศกับ	“หลักการความรับผิดชอบในการคุ้มครองพลเมืองของรัฐ”
ศูนย์แห่งโลกเพื่อหลักการความรับผิดชอบในการคุ้มครองพลเรือนของรัฐ (Global Centre for the 
Responsibility to Protect) ตั้งขึ้นเมื่อ ค.ศ. 2008 โดยมีบทบาทสำาคัญในการพัฒนาและส่งเสริมแนวคิด 
“หลักการความรับผิดชอบในการคุ้มครองพลเรือนของรัฐ หรือ อาร์ทูพี (R2P)” ซึ่งนิยามไว้ดังนี้ 

“หลักการความรับผิดชอบในการคุ้มครองพลเรือนของรัฐ เป็นหลักการซึ่งมุ่งที่จะทำาให้เกิดความมั่นใจว่า 
ประชาคมโลกจะไม่นิ่งดูดายเมื่อเกิดเหตุการณ์ฆ่าล้างเผ่าพันธุ์และการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างร้ายแรง
ในรูปแบบอื่น ประมุขแห่งรัฐและรัฐบาลได้ให้การรับรองหลักการความรับผิดชอบในการคุ้มครองพลเรือน
ของรัฐระหว่างการประชุมสุดยอดของโลก (World Summit) ประจำาปี ค.ศ. 2005 ของสมัชชาใหญ่แห่ง
สหประชาชาติ โดยหลักการกำาหนดเอาไว้ว่า หนึ่ง รัฐมีหน้าที่ในการคุ้มครองพลเรือนจากความโหดร้าย 
ป่าเถื่อนที่ส่งผลในวงกว้าง สอง ประชาคมโลกควรให้ความช่วยเหลือในการคุ้มครองดังกล่าว และสาม 
หากรัฐน้ันๆ ล้มเหลวในการดำาเนินการอย่างเหมาะสม ความรับผิดชอบน้ันจะต้องเป็นของประชาคมแห่งรัฐ 
ที่มีขนาดใหญ่ขึ้น ความรับผิดชอบในการคุ้มครองพลเรือนของรัฐ จึงควรได้รับความเข้าใจในฐานะเป็น
คำามัน่สญัญาทีผู่น้ำาของทกุประเทศใหไ้วแ้กบุ่รุษและสตรีทัง้มวลผูต้กอยูใ่นอนัตรายจากสงครามและการฆา่
ล้างเผ่าพันธุ์

กฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศจะต้องนำาไปใช้กับฝ่ายคู่สงครามทุกฝ่าย ไม่ว่าเหตุผลของความขัดแย้ง
หรือความชอบธรรมของสาเหตุท่ีต้องสู้รบกันน้ันจะเป็นเช่นไร หากไม่เช่นน้ันแล้ว การนำากฎหมายมาบังคับใช้
ย่อมจะเป็นไปไม่ได้เลย เนื่องจากทุกฝ่ายจะอ้างว่าตนต่างเป็นเหยื่อของการรุกราน ไม่เพียงเท่านั้น 
กฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศยังมีเจตนาที่จะคุ้มครองผู้ตกเป็นเหยื่อของการขัดกันทางอาวุธ ไม่ว่า
พวกเขาอยู่ฝ่ายใด นั่นคือเหตุผลที่ jus in bello หรือกฎหมายมนุษยธรรม จึงยังคงต้องแยกเป็นอิสระจาก 
jus ad bellum หรือกฎหมายว่าด้วยการใช้กำาลังทหาร

ข้อห้ามในการทำาสงคราม
ก่อนสงครามโลกครั้งที่ 1 สิ้นสุดนั้น การใช้กองกำาลังติดอาวุธยัง
ไม่เป็นการกระทำาที่ผิดกฎหมาย แต่ถือเป็นวิธีการที่ยอมรับได้ใน
การยุติการขัดแย้ง 

กติกาสันนิบาตชาติ ค.ศ. 1919 และสนธิสัญญาปารีส (สนธิสัญญา 
เค็ลลอก-บริอองด์) ค.ศ. 1928 มุ่งทำาให้สงครามเป็นส่ิงผิดกฎหมาย 
และการรับรองกฎบัตรสหประชาชาติเมื่อ ค.ศ. 1945 ถือเป็น
การตอกยำ้าแนวทางนี้ ดังข้อความที่ว่า “รัฐสมาชิกขององค์กรจัก
ต้องละเว้นการคุกคามหรือการใช้กำาลังในความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศ....” อย่างไรก็ตาม กฎบัตรสหประชาชาติก็เคารพในสิทธิ
การป้องกันตัวของรัฐทั้งในลักษณะปัจเจกหรือร่วมกับพันธมิตร
เพื่อตอบโต้การรุกรานโดยรัฐอื่น (หรือกลุ่มรัฐ) โดยคณะมนตรี
ความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ อาจอาศัยความตามบทที่ 7 ของ
กฎบัตรสหประชาชาติ ในการตัดสินใจใช้กำาลังร่วมกันเพื่อตอบโต้
ภัยคุกคามต่อสันติภาพ การก่อความไม่สงบ หรือการรุกราน 
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แนวคิดหลักการความรับผิดชอบในการคุ้มครองพลเรือนของรัฐจึงมีนัยยะว่า หากรัฐใดล้มเหลวท่ีจะกระทำาตาม
พันธกรณีในการคุ้มครองประชากรจากอาชญากรรม 4 ประเภทต่อไปนี้ ได้แก่ การฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ 
อาชญากรรมสงคราม การกวาดล้างชาติพันธุ์ และอาชญากรรมต่อมนุษยชาติ ประชาคมระหว่างประเทศ
จึงมีหน้าที่ร่วมกันในการคุ้มครองผู้คนจากอาชญากรรมเหล่านั้น ซึ่งการคุ้มครองดังกล่าวอาจกระทำาได้
หลายรูปแบบ ทั้งวิธีทางการทูต มาตรการด้านมนุษยธรรม หรือสันติวิธีรูปแบบอื่นๆ การใช้กำาลังทหารนั้น
อาจเป็นทางเลือกสุดท้ายได้ แต่ต้องได้รับอนุญาตจากคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติเสียก่อน 
ถึงแม้ว่าบางครั้งมีการพูดถึงหลักการความรับผิดชอบในการคุ้มครองพลเรือนของรัฐว่าเป็นบรรทัดฐานที่
เพิ่งเกิดขึ้นมาใหม่ แต่หลักการความรับผิดชอบในการคุ้มครองพลเรือนของรัฐก็มิใช่พันธกรณีทางกฎหมาย
ซึ่งผูกมัดประชาคมระหว่างประเทศ หากแต่เป็นเครื่องมือทางการเมืองอย่างหนึ่งเท่านั้น

กฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศไม่ได้ให้หลักเช่นนั้นในการทำาให้การใช้กำาลังทหารในความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศถูกกฎหมายหรือมีความชอบธรรม นอกจากน้ียังมิได้ห้ามรัฐมิให้ใช้กำาลังทหารเพ่ือจุดประสงค์ 
ทางด้านมนุษยธรรมเช่นกัน การใช้กำาลังอาวุธในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศชอบด้วยกฎหมายหรือไม่    
ใหพ้จิารณาตามกฎหมายวา่ด้วยการใชก้ำาลงัทหาร อย่างไรกต็าม ควรพงึระลกึไวว้า่เหตผุลพืน้ฐานทีซ่อ่นอยู่
ในหลักการความรับผิดชอบในการคุ้มครองพลเรือนและหน้าที่ในการเคารพกฎหมายมนุษยธรรมระหว่าง
ประเทศนั้นเหมือนกันในแง่ที่ว่า ทั้งคู่เน้นเรื่องความรับผิดชอบของประชาคมโลกในการสร้างให้เกิดการ
เคารพต่อกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ การป้องกันการละเมิดกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ
รวมถึงอาชญากรรมสงครามและอาชญากรรมระหว่างประเทศอ่ืนๆ การใช้กำาลังอาวุธในบริบทของหลักการ
ความรับผิดชอบในการคุ้มครองพลเรือนของรัฐอาจนับได้ว่าเป็นการร่วมมือปฏิบัติการรูปแบบหนึ่ง โดย
สหประชาชาติกล่าวไว้อย่างชัดแจ้งในข้อ 89 ของพิธีสารเพิ่มเติมอนุสัญญาเจนีวา ฉบับที่ 1 เมื่อวันที่ 8 
มิถุนายน ค.ศ. 1977 ดังข้อความต่อไปน้ี “ในสถานการณ์การละเมิดอนุสัญญาหรือพิธีสารฉบับน้ีอย่างร้ายแรง 
อัครภาคีผู้ทำาสัญญาเพียงชาติเดียวหรือหลายชาติมีหน้าที่ดำาเนินการร่วมกับสหประชาติตามบทบัญญัติใน
กฎบัตรสหประชาชาติ”

ตามหลักพื้นฐานว่าด้วยความเป็นกลางแล้ว คณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศไม่อาจเห็นด้วยหรือ
คัดค้านการแทรกแซงทางทหารของหลักการความรับผิดชอบในการคุ้มครองพลเรือนของรัฐ องค์กรจะไม่
แสดงความคิดเห็นต่อมาตรการที่ประชาคมระหว่างประเทศใช้เพื่อให้เกิดการเคารพกฎหมายมนุษยธรรม
ระหว่างประเทศ แต่อย่างไรก็ตามยังคงมีประเด็นสำาคัญคือ การใช้กำาลังทหารบนพื้นฐานของหลักการ
ความรับผิดชอบในการคุ้มครองพลเรือนของรัฐ และ/หรือตามพันธกรณีในทำาให้เกิดการเคารพกฎหมาย
มนุษยธรรมระหว่างประเทศจะต้องเป็นไปตามพันธกรณีที่เกี่ยวข้องภายใต้กฎหมายมนุษยธรรมระหว่าง
ประเทศและกฎหมายสิทธิมนุษยชน หรือพูดอีกอย่างหนึ่งว่ารัฐหรือองค์กรระหว่างประเทศที่มีส่วนในการ
ขัดกันทางอาวุธภายใต้บริบทของการปฏิบัติตามหลักการความรับผิดชอบในการคุ้มครองพลเรือนของรัฐ
จะต้องเคารพกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศอยู่ทุกขณะ 
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ใครคือผู้สถาปนากฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศร่วมสมัย
บุคคลผู้มีบทบาทสำาคัญในการให้กำาเนิดกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศร่วมสมัย 
ได้แก่ อังรี ดูนังต์ นักธุรกิจชาวสวิตเซอร์แลนด์ และ กิลโยม-อังรี ดูฟูร์ นายทหารชาว
สวิตเซอร์แลนด์ เมื่อ ค.ศ. 1859 ระหว่างการเดินทางในอิตาลี ดูนังต์ได้ประสบกับ
เหตุการณ์อันโศกสลดที่เกิดขึ้นหลังการขัดกันทางอาวุธที่ซอลเฟอริโน ภายหลังเดินทาง
กลับมายังเจนีวา เขาได้บันทึกประสบการณ์ของตนเองไว้ใหนังสือช่ือ “ความทรงจำาแห่งเมือง
ซอลเฟอริโน” ซึ่งได้รับการตีพิมพ์เมื่อ ค.ศ. 1862 พลเอกดูฟูร์ ผู้ซึ่งมีประสบการณ์ตรง
เก่ียวกับสงคราม จึงไม่รีรอท่ีจะสนับสนุนความคิดของดูนังต์ ด้วยการตอบรับเป็นประธาน
การประชุมทางการทูต ซึ่งจัดขึ้นเมื่อ ค.ศ. 1864 และอนุสัญญาเจนีวาฉบับแรกก็ได้มี
การรับรอง ณ การประชุมครั้งนี้

เมื่อ ค.ศ. 1863 ดูนังต์และดูฟูร์ร่วมกับกุสตาฟ โมอีนีเย่, หลุยส์ อัปเปีย และธีโอดอร์ 
โมนัวร์ ทั้งห้าคนรวมตัวกันก่อตั้ง “คณะกรรมการทั้งห้า” ซึ่งเป็นคณะกรรมการระหว่าง
ประเทศเพ่ือการบรรเทาทุกข์แก่ทหารท่ีได้รับบาดเจ็บ โดยต่อมาได้พัฒนาเป็นคณะกรรมการ
กาชาดระหว่างประเทศ (International Committee of the Red Cross  – ICRC) 
เมื่อ ค.ศ. 1876 

3.� กฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ
� มีที่มาอย่างไร?

ตั้งแต่โบราณกาล ความพยายามที่จะคุ้มครองผู้คนจากผลที่เลวร้ายที่สุดของสงครามได้
ปรากฎเกิดขึ้นอยู่หลายครั้ง (ดูกรอบ) อย่างไรก็ตาม ล่วงมาจนครึ่งหลังคริสต์ศตวรรษที่ 
19 จงึไดเ้กิดสนธสัิญญาระหวา่งประเทศขึน้เพือ่ใชก้ำากบัดแูลการทำาสงคราม รวมถงึสทิธิ
และความคุ้มครองสำาหรับผู้ตกเป็นหยื่อของการขัดกันทางอาวุธ

ดูฟูร์ (กล่าวแก่ดูนังต์): “เราจำาเป็นต้องพิจารณา
จากตัวอย่างต่างๆ ที ่ชัดเจนดังที ่ท่านได้กล่าว 
เกียรติภูมิแห่งสนามรบมิได้ให้สิ่งใดนอกจากความ
ทรมานและความอาดูร”

ดูนังต์: “ในโอกาสพิเศษ ดังเช่นที่ผู้นำากองทัพจาก
ชาติต่างๆ มาชุมนุมกันนี้ คงไม่มีอะไรดีไปกว่าการ
ถือโอกาสนี้กำาหนดหลักการระหว่างประเทศบาง
ประการ โดยอาศัยกลไกบังคับของอนุสัญญาที่มี
ลักษณะอันฝ่าฝืนมิได้ และเมื่อมีการยอมรับและ
ให้สัตยาบันร่วมกันแล้ว หลักการดังกล่าวคงจะ
เปน็หลกัการพืน้ฐานของสงัคมในการเยียวยารักษา
ผู้บาดเจ็บในประเทศต่างๆ ในยุโรปมิใช่หรือ”
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กฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศก่อนได้รับการจัดทำาประมวลกฎหมาย
คงไม่ถูกต้องนักหากจะกล่าวว่า การก่อตั้งคณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ เมื่อ ค.ศ. 1863 หรือการ
รับรองอนุสัญญาเจนีวาฉบับแรก เมื่อ ค.ศ. 1864 เป็นจุดเริ่มต้นของกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ
เช่นท่ีรู้จักกันในปัจจุบัน เช่นเดียวกับท่ีไม่มีสังคมใดในโลกท่ีไม่มีกฎของตัวเอง ดังน้ัน จึงไม่มีสงครามใดท่ีไร้กฎ 
ไม่ว่าจะเป็นแบบคร่าวๆ หรือชัดเจน ซ่ึงใช้บังคับต้ังแต่การเปิดฉากสู้รบ ขณะสู้รบ จนถึงยุติการขัดกันทางอาวุธ 

“โดยสรุปแล้ว การทำาสงครามของคนโบราณแสดงให้เห็นถึงกฎแห่งสงครามระหว่างประเทศที่รู้จักกันใน
ปัจจุบันอันหลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นกฎว่าด้วยการแยกประเภทของศัตรู กฎที่กำาหนดสภาวการณ์ 
แบบแผน และอำานาจในการเริ่มและยุติสงคราม กฎว่าด้วยข้อจำากัดเรื่องบุคคล เวลา สถานที่ และวิธีการ

ขัดกันทางอาวุธ แม้กระทั่งกฎซึ่งกำาหนดให้สงครามไม่ชอบด้วยกฎหมาย”

ควินซี่ ไรท์ 

กฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศร่วมสมัยเกิดขึ้นได้อย่างไร
เมื่อมีการโน้มน้าวโดยสมาชิกก่อตั้งทั้ง 5 คน รัฐบาลแห่งประเทศสวิตเซอร์แลนด์        
จึงได้จัดการประชุมทางการทูตขึ้นเมื่อ ค.ศ. 1864 โดยมีรัฐต่างๆ เข้าร่วมทั้งสิ้น 16 รัฐ
โดยรัฐเหล่าน้ีได้ให้การรับรองอนุสัญญาว่าด้วยการเยียวยาผู้บาดเจ็บและป่วยไข้ในกองทัพ
ในสนามรบและถือเป็นจุดกำาเนิดของกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศสมัยใหม่ 

มิติใหม่ที่อนุสัญญา	ค.ศ.	1864	ได้สร้างขึ้นมีอะไรบ้าง	
อนุสัญญาซ่ึงมีลักษณะเป็นสนธิสัญญาพหุภาคีน้ี ได้ประมวลและสร้างความแข็งแกร่งให้แก่ 
กฎหมายที่โบราณ ไม่เป็นระเบียบและไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ รวมถึงขนบของสงครามที่
ให้การคุ้มครองพลรบที่ป่วยไข้และบาดเจ็บกับผู้ให้การดูแลรักษาพวกเขา อนุสัญญานี้มี
คุณลักษณะที่สำาคัญดังนี้

• เป็นกฎท่ีเขียนข้ึนเป็นลายลักษณ์อักษรว่าด้วยการคุ้มครองพลรบท่ีบาดเจ็บเละป่วยไข้ 
ในลักษณะสากล

• มีลักษณะพหุภาคี เปิดกว้างแก่ทุกรัฐ
• กำาหนดพันธกรณีในการดูแลรักษาทหารที่บาดเจ็บและป่วยไข้โดยไม่เลือกปฏิบัติ 

(กล่าวคือ ไม่แบ่งแยกระหว่างมิตรหรือศัตรู)
• เคารพและแสดงสัญลักษณ์เครื่องหมายกาชาดของบุคลากร พาหนะ และอุปกรณ์

ทางการแพทย์ (กากบาทสีแดงบนพื้นขาว)
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มีการประกาศกฎหมายสงครามฉบับแรกก่อนยุคของเราหลายสหัสวรรษ นั่นคือ

“ข้าพเจ้าตรากฎหมายเหล่านี้ขึ้นมา เพื่อป้องกันมิให้ผู้ที่แข็งแกร่งกดขี่ผู้ที่อ่อนแอ”
พระเจ้าฮัมมูราบี กษัตริย์แห่งจักรวรรดิบาบิโลน

ประมวลกฎหมายลีเบอร์	(Lieber	Code)
จากยุคเริ่มต้นของการทำาสงครามไปจนถึงการถือกำาเนิดข้ึนของ
กฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศร่วมสมัย มีตราสารระหว่าง
ประเทศที่ได้รับการบันทึกไว้มากมายกว่า 500 ฉบับ ทั้งข้อตกลง
แลกเปล่ียนเชลยศึก ประมวลจรรยาบรรณ ข้อตกลงและข้อบทอ่ืนๆ 
ซึ่งมีจุดประสงค์เพื่อวางกฎระเบียบของการขัดกันทางอาวุธ
รวมถงึประมวลกฎหมายลเีบอร ์(lieber code) ทีอ่อกมาบงัคบัใช้
เม่ือเดือนเมษายน ค.ศ. 1863 ประมวลกฎหมายฉบับน้ีมีความสำาคัญ
เน่ืองจากเป็นจุดเริ่มต้นของความพยายามที่จะรวบรวมกฎหมาย
และจารีตประเพณีในการทำาสงครามท่ีมีอยู่ไว้ด้วยกัน อย่างไรก็ตาม
ประมวลกฎหมายน้ีไม่ได้มีสถานะเป็นสนธิสัญญาเฉกเช่นอนุสัญญา
เจนีวาฉบับแรก เน่ืองจากเป็นประมวลกฎหมายท่ีมีไว้สำาหรับทหาร
ฝ่ายรัฐทางเหนือในสงครามกลางเมืองอเมริกาเท่านั้น

ตำาราโบราณหลายฉบับ เช่น มหาภารตะ คัมภีร์ไบเบิ้ล และคัมภีร์อัลกุรอ่าน มีการกล่าวถึงกฎซึ่งเรียกร้อง
ให้มีความเคารพต่อศตัร ูตวัอยา่งเช่น บคีาเจต็ (Viqayet) ตำาราซ่ึงเขยีนขึน้ในชว่งปลายครสิตศ์ตวรรษที ่13 
เมื่ออาหรับมีอำานาจปกครองเหนือสเปน ก็มีกฎเกณฑ์ในการทำาสงครามอยู่ในนั้น

อัศวินในยุคกลางของยุโรปก็เช่นกัน พวกเขาต้องปฏิบัติตามกฎแห่งอัศวิน ซึ่งถือเป็นกฎแห่งเกียรติยศ
ที่ต้องเคารพผู้อ่อนแอและผู้ที่ไม่สามารถป้องกันตัวเองได้ ตัวอย่างเหล่านี้สะท้อนให้เห็นถึงความเป็นสากล
ของกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ
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กฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศร่วมสมัยถือกำาเนิดพร้อมกับอนุสัญญาเจนีวาฉบับแรก
เมื่อ ค.ศ. 1864 และได้มีพัฒนาการมาเป็นลำาดับขั้นตามความต้องการความช่วยเหลือ
ดา้นมนษุยธรรมทีเ่พิม่มากขึน้ อันเปน็ผลมาจากความกา้วหนา้ทางเทคโนโลยใีนการผลติ
อาวุธและการขัดกันทางอาวุธรูปแบบใหม่ๆ ส่วนใหญ่แล้ว พัฒนาการเหล่าน้ีเกิดข้ึนหลังจาก
มีเหตุการณ์ที่จำาเป็นต้องใช้เครื่องมือทางกฎหมายนั้นๆ เกิดขึ้น สนธิสัญญาต่อไปนี้คือ
สนธิสัญญาหลักๆ ของกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ ซ่ึงเรียงลำาดับตามปีท่ีมีการรับรอง 

ค.ศ. 1864 อนุสัญญาเจนีวาว่าด้วยการเยียวยาผู้บาดเจ็บในกองทัพในสนามรบ

ค.ศ. 1868 ปฏิญญาเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก (ห้ามการใช้ขีปนาวุธบางประเภทระหว่างสงคราม)

ค.ศ. 1899 อนุสัญญาเฮกว่าด้วยกฎหมายและจารีตประเพณีของสงครามทางบกและการประยุกต์ใช้
หลักการของอนุสัญญาเจนีวา ค.ศ. 1864 กับสงครามทางทะเล

ค.ศ. 1906 การทบทวนและพัฒนาการของอนุสัญญาเจนีวา ค.ศ. 1864

ค.ศ. 1907 การทบทวนอนุสัญญาเฮก ค.ศ. 1906 และรับรองอนุสัญญาฉบับใหม่

ค.ศ. 1925 พิธีสารเจนีวาว่าด้วยการห้ามการใช้ก๊าซท่ีมีผลต่อระบบทางเดินหายใจ ก๊าซพิษ หรือก๊าซอ่ืนๆ 
ในสงครามและการทำาสงครามด้วยอาวุธชีวภาพ

ค.ศ. 1929
อนุสัญญาเจนีวา 2 ฉบับ
• การทบทวนและพัฒนาการของอนุสัญญาเจนีวาฉบับ ค.ศ. 1906
• อนุสัญญาเจนีวาเกี่ยวกับการปฏิบัติต่อเชลยศึก

ค.ศ. 1949

อนุสัญญาเจนีวา 4 ฉบับ
1 ว่าด้วยการเยียวยาทหารที่บาดเจ็บหรือป่วยไข้ในกองทัพในสนามรบ
2 ว่าด้วยการเยียวยาทหารที่บาดเจ็บ ป่วยไข้ หรือประสบเหตุเรืออัปปางในการขัดกันทาง
   อาวุธทางทะเล
3 ว่าด้วยการปฏิบัติต่อเชลยศึก
4 ว่าด้วยการคุ้มครองพลเรือนในภาวะสงคราม

ค.ศ. 1972 อนุสญัญาวา่ดว้ยการหา้มพฒันา ผลติ และสะสมอาวธุบักเตร ี(ชวีะ) และอาวธุทอ็กซนิ และ
ว่าด้วยการทำาลายอาวุธเหล่านี้

ค.ศ. 1976 อนุสัญญาว่าด้วยการห้ามใช้เทคนิคการดัดแปลงสิ่งแวดล้อมในทางทหารหรือในทางที่เป็น
ปรปักษ์อื่นใด

4.� สนธิสัญญาฉบับใดบ้างท่ีก่อให้เกิดกฎหมาย
� มนุษยธรรมระหว่างประเทศและกฎหมายจารีต
� ประเพณีของกฎหมายมนุษยธรรมระหว่าง
� ประเทศคืออะไร?
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ค.ศ. 1977
พธิสีารเพิม่เตมิอนสุญัญาเจนวีา ค.ศ. 1949 ทัง้ 4 ฉบบั ชว่ยเสรมิสรา้งการคุม้ครองแกเ่หยือ่
การขัดกันทางอาวุธระหว่างประเทศ (พิธีสารเพิ่มเติม ฉบับที่ 1) และที่มิใช่ระหว่างประเทศ 
(พิธีสารเพิ่มเติม ฉบับที่ 2)

ค.ศ. 1980

อนุสัญญาว่าด้วยการห้ามใช้อาวุธตามแบบบางชนิด (Certain Conventional Weapons 
- CCW) ที่ก่อให้เกิดการบาดเจ็บร้ายแรงเกินความจำาเป็นหรือก่อให้เกิดผลโดยไม่จำากัด  
เป้าหมาย โดยประกอบด้วย
• พิธีสารฉบับที่ 1 ว่าด้วยสะเก็ดระเบิดที่ไม่อาจตรวจพบได้ด้วยการเอ็กซเรย์
• พิธีสารฉบับที่ 2 ว่าด้วยการห้ามหรือจำากัดการใช้ทุ่นระเบิด กับดัก และอาวุธอื่น ๆ
• พิธีสารฉบับที่ 3 ว่าด้วยการห้ามหรือจำากัดการใช้อาวุธเพลิง

ค.ศ. 1989 อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก (ข้อ 38)

ค.ศ. 1993 อนุสัญญาว่าด้วยการห้ามพัฒนา ผลิต การสะสม และการใช้อาวุธเคมี และว่าด้วยการ
ทำาลายอาวุธเหล่านี้

ค.ศ. 1995 พิธีสารฉบับที่ 4 ว่าด้วยอาวุธแสงเลเซอร์ที่มีผลทำาให้ตาบอด (เพิ่มเติมอนุสัญญาว่าด้วยการ
ห้ามใช้อาวุธตามแบบบางชนิด ค.ศ. 1980)

ค.ศ. 1996 พิธีสารแก้ไขว่าด้วยการห้ามหรือจำากัดการใช้ทุ่นระเบิด กับดัก และอาวุธอื่น ๆ (พิธีสาร  
ฉบับที่ 2 [แก้ไข] ของอนุสัญญาว่าด้วยการห้ามใช้อาวุธตามแบบบางชนิด ค.ศ. 1980)

ค.ศ. 1997 อนุสัญญาว่าด้วยการห้ามการใช้ การสะสม การผลิต และการขนย้ายทุ่นระเบิดสังหารบุคคล  
และว่าด้วยการทำาลายอาวุธเหล่านี้

ค.ศ. 1998 ธรรมนูญกรุงโรมว่าด้วยศาลอาญาระหว่างประเทศ

ค.ศ. 1999 พีธีสารฉบับท่ี 2 ของอนุสัญญากรุงเฮก ค.ศ. 1954 ว่าด้วยการคุ้มครองทรัพย์สินทางวัฒนธรรม 
ในสถานการณ์การขัดกันด้วยอาวุธ 

ค.ศ. 2000 พิธีสารเลือกรับของอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก เร่ือง ความเก่ียวพันของเด็กในความขัดแย้งกัน 
ด้วยกำาลังอาวุธ

ค.ศ. 2001 การแก้ไขข้อที่ 1 ของอนุสัญญาว่าด้วยการห้ามใช้อาวุธตามแบบบางชนิด ค.ศ. 1980 

ค.ศ. 2003 พีธีสารฉบับที่ 5 ว่าด้วยวัตถุระเบิดซึ่งตกค้างจากสงคราม (เพิ่มเติมอนุสัญญาว่าด้วยการ
ห้ามใช้อาวุธตามแบบบางชนิด ค.ศ. 1980)

ค.ศ. 2005 พิธีสารเพิ่มเติมอนุสัญญาเจนีวาและเกี่ยวข้องกับการรับรองเครื่องหมายพิเศษเพิ่มเติม 
(พิธีสารเพิ่มเติมฉบับที่ 3)

ค.ศ. 2006 อนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการคุ้มครองบุคคลทุกคนจากการหายสาบสูญโดยถูกบังคับ

ค.ศ. 2008 อนุสัญญาว่าด้วยระเบิดพวง

ค.ศ. 2013 สนธิสัญญาว่าด้วยการค้าอาวุธ
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สนธิสัญญาข้างต้นแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่า การขัดกันทางอาวุธบางเหตุการณ์ส่งผลกระทบ 
ไม่มากก็น้อยโดยทันทีต่อพัฒนาการทางกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ

ระหว่างสงครามโลกคร้ังท่ี 1 (ค.ศ. 1914-1918) มีการนำาวิธีการทำาสงครามในรูปแบบต่างๆ 
แม้จะไม่ใช่วิธีการใหม่ทั้งหมดมาใช้โดยกว้างขวางอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน เช่น 
การใช้ก๊าซพิษ การท้ิงระเบิดจากเคร่ืองบินเป็นคร้ังแรก และการจับเชลยศึกหลายแสนคน 
จึงทำาให้มีการจัดทำาสนธิสัญญา ค.ศ. 1925 และ ค.ศ. 1929 ขึ้นเพื่อรับมือกับพัฒนาการ
ด้านวิธีการทำาสงครามดังกล่าว
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อนุสัญญาเจนีวา ค.ศ. 1949 และพิธีสารเพิ่มเติม ค.ศ. 1977 มี
บทบัญญัติเกือบ 600 ข้อ และนับเป็นตราสารหลักของกฎหมาย
มนุษยธรรมระหว่างประเทศ (ดูคำาถามที่ 6 ) 

กฎหมายจารีตประเพณีของกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ
กฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศมีพัฒนาการจากการรับรองสนธิสัญญาโดยรัฐต่างๆ และกฎหมาย
จารีตประเพณีท่ีเกิดข้ึนเม่ือรัฐมีการปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมเพียงพอ (อย่างแพร่หลายตามแบบอย่างบ่อยคร้ัง
และสมำ่าเสมอ) รวมถึงการที่รัฐเชื่อว่าพวกเขามีพันธกรณีทางกฎหมายในการปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติสิ่งใด 
จารีตประเพณีผูกพันทุกรัฐ เว้นแต่รัฐซึ่งคัดค้านอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่การเริ่มก่อตั้งไปจนถึงการปฏิบัติหรือ
กฎดังกล่าว

เมื่อ ค.ศ. 1995 คณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศเริ่มทำาการศึกษากฎหมายจารีตประเพณีของ
กฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศโดยละเอียด ซึ่งใช้เวลาประมาณ 10 ปี และต่อมามีการจัดพิมพ์
กฎหมายนี้ขึ้นโดยสำานักพิมพ์มหาวิทยาลัยแคมบริดจ์เมื่อ ค.ศ. 2005 ผู้สนใจสามารถอ่านรายงานฉบับนี้
ได้ที่ https://www.icrc.org/customary-ihl

ฐานข้อมูลต่อไปนี้นำาเสนอข้อมูลล่าสุดจากรายงานการศึกษา โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้
• กฎ: ส่วนนี้ว่าด้วยบทวิเคราะห์กฎต่างๆ ที่มีอยู่ของกฎหมายจารีตประเพณีของกฎหมายมนุษยธรรม

ระหว่างประเทศ ถึงแม้ว่าจะจัดทำาอย่างละเอียดยิ่ง แต่การศึกษานี้ไม่ได้มีจุดประสงค์เพื่อให้เป็นการ
ประเมินกฎทั้งหมดในกฎหมายแขนงนี้อย่างละเอียด รายงานการศึกษาในส่วนนี้มีทั้งภาคภาษาอาหรับ 
จีน องักฤษ ฝรัง่เศส รสัเซยี และสเปน ส่วนบทสรปุของรายงานการศกึษาและรายนามกฎหมายจดัทำาไว้
ในภาษาอื่นๆ อีกหลายภาษา

• การปฏิบัติ: ส่วนนี้ว่าด้วยการปฏิบัติการที่สำาคัญตามกฎที่วิเคราะห์ไว้ในส่วนที่ 1 โดยคณะกรรมการ
กาชาดระหว่างประเทศร่วมกับสภากาชาดอังกฤษปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัยอยู่เสมอ ท้ังน้ี เครือข่ายผู้แทน 

 คณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศและสภากาชาดและสภาเสี้ยววงเดือนแดงประจำาประเทศต่างๆ
เป็นผู้รวบรวมข้อมูลจากท่ัวโลก และคณะวิจัยซ่ึงประจำาอยู่ท่ีศูนย์กฎหมายระหว่างประเทศเลาเทอร์พัคท์

 (Lauterpacht Centre for International Law) แห่งมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์เป็นผู้รวบรวมเข้าไว้ด้วยกัน

ในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 (ค.ศ. 1939-1945) อัตราการเสียชีวิตของพลเรือนและ 
เจ้าหน้าท่ีทหารมีสัดส่วนเท่าๆ กัน เม่ือเปรียบเทียบกับจำานวนผู้เสียชีวิตในช่วงสงครามโลก 
ครั้งที่ 1 ซึ่งอัตราการเสียชีวิตมีสัดส่วน 1 : 10 โดยเมื่อ ค.ศ. 1949 ประชาคมโลก
ได้แสดงปฏิกริยาต่ออัตราการเสียชีวิตท่ีสูงอย่างน่าตกใจ และโดยเฉพาะอย่างย่ิงผลกระทบ 
อันเลวร้ายที่เกิดขึ้นกับพลเรือน โดยแก้ไขอนุสัญญาที่บังคับใช้อยู่ในขณะนั้นและรับรอง
ตราสารฉบับใหม่ นั่นคืออนุสัญญาเจนีวาฉบับที่ 4 ว่าด้วยการคุ้มครองพลเรือน

ต่อมามีการจัดทำาพิธีสารเพิ่มเติม ค.ศ. 1977 เพื่อเป็นการตอบสนองต่อผลที่ตามมา
อันเน่ืองมาจากการสูญเสียชีวิตของผู้คนจากสงครามการปลดปล่อยประเทศจากอาณานิคม 
ซึ่งข้อ 3 ซึ่งมีอยู่ในอนุสัญญาเจนีวา ค.ศ. 1949 ทั้ง 4 ฉบับ (ข้อ 3 ร่วม) ให้ความ
คุ้มครองเพียงบางส่วนเท่านั้น
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5.� กฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ
� บังคับใช้เมื่อใด?

กฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศนำามาใช้เฉพาะในสถานการณ์การขัดกันทางอาวุธ 
โดยแบ่งการคุ้มครองออกเป็น 2 ประเภท คือ หนึ่ง สำาหรับการขัดกันทางอาวุธระหว่าง
ประเทศ และสองการขัดกันทางอาวุธที่มิใช่ระหว่างประเทศ ดังนั้นการนำากฎหมายไป
บังคับใช้ในเหตุการณ์ใดนั้นขึ้นอยู่กับประเภทการขัดกันทางอาวุธ 

ก.	การขัดกันทางอาวุธระหว่างประเทศ	
การขัดกันทางอาวุธระหว่างประเทศเกิดขึ้นเมื่อรัฐหนึ่งรัฐใดหรือมากกว่าเลือกใช้อาวุธ 
สู้รบกับอีกรัฐหนึ่ง การขัดกันทางอาวุธระหว่างรัฐหนึ่งรัฐใดกับองค์กรระหว่างประเทศ
นับเป็นการขัดกันทางอาวุธระหว่างประเทศเช่นกัน

สงครามปลดแอกซ่ึงประชาชนต่อสู้เพื่อปลดปล่อยตัวเองจากการเป็นอาณานิคมหรือ
ต่อต้านการยึดครองโดยชาวต่างชาติ และการต่อสู้กับการเหยียดสีผิวโดยใช้สิทธิใน
การกำาหนดเจตจำานงของตัวเอง จัดว่าเป็นการขัดกันทางอาวุธระหว่างประเทศภายใต้
เงื่อนไขบางประการ (ดูพิธีสารเพิ่มเติม ฉบับที่ 1ข้อ 1 วรรค 4 และ ข้อ 96 วรรค 3)
(ดูคำาถามที่ 8) 
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ข.	การขัดกันทางอาวุธที่ไม่ใช่ระหว่างประเทศ
ในปจัจบุนั การขดักันทางอาวธุทีไ่มใ่ชร่ะหวา่งประเทศเกดิขึน้เปน็จำานวนมาก การขดักนั
ทางอาวุธที่มิใช่ระหว่างประเทศ คือการขัดกันทางอาวุธที่เกิดขึ้นระหว่างกองทัพแห่งรัฐ
และกองกำาลังจัดต้ังติดอาวุธท่ีมิใช่ของรัฐ หรือระหว่างกองกำาลังจัดต้ังติดอาวุธด้วยกันเอง 
การท่ีจะพิจารณาว่าการขัดกันทางอาวุธใดเป็นการขัดกันทางอาวุธท่ีมิใช่ระหว่างประเทศ
หรอืไมน่ัน้ ใหด้จูากระดบัความตงึเครยีดวา่จะตอ้งสงูถงึระดบัหน่ึง อีกท้ังกลุ่มท่ีเก่ียวขอ้ง
จะต้องมีการจัดตั้งที่เป็นกิจลักษณะเพียงพอด้วย

สนธิสัญญาของกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศจำาแนกความต่างระหว่างการขัดกัน
ทางอาวุธทีมิ่ใชร่ะหวา่งประเทศไวต้ามความหมายในขอ้ 3 รว่ม และการขัดกันทางอาวธุ
ที่มิใช่ระหว่างประเทศซึ่งอยู่ในนิยามตามข้อ 1 ของพิธีสารเพิ่มเติมฉบับที่ 2 

•  ข้อ	3	ร่วม บังคับใช้กับการขัดกันทางอาวุธที่ไม่มีลักษณะระหว่างประเทศ ซึ่งเกิดขึ้น
 ในอาณาเขตของหนึ่งในอัครภาคีผู้ทำาสัญญา รวมถึงการขัดกันทางอาวุธที่มีกองกำาลัง
 จัดตั้งติดอาวุธที่มิใช่ของรัฐเข้าร่วมด้วย การขัดกันทางอาวุธที่มิใช่ระหว่างประเทศ 

อาจเกิดข้ึนระหว่างกองทัพของรัฐกับกองกำาลังจัดต้ังติดอาวุธท่ีมิใช่ของรัฐ หรือระหว่าง  
 กองกำาลังจัดตั้งติดอาวุธด้วยกันเอง
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• พิธีสารเพ่ิมเติมฉบับท่ี	2 บังคับใช้กับการขัดกันทางอาวุธท่ีเกิดข้ึนภายในอาณาเขตของ
อัครภาคีผู้ทำาสัญญาระหว่างกองทัพของรัฐและกองกำาลังฝ่ายตรงข้ามหรือกองกำาลัง

 ติดอาวุธอ่ืน ซ่ึงกระทำาการควบคุมพ้ืนท่ีส่วนหน่ึงของอาณาเขตเพ่ือช่วยให้พวกเขาสามารถ
 ปฏิบัติการทางทหารได้อย่างเป็นระบบและย่ังยืน และเพ่ือบังคับใช้ พิธีสารน้ีภายใต้อำานาจ
 การบังคับบัญชาของผู้รับผิดชอบ (ดูพิธีสารเพ่ิมเติมฉบับท่ี 2 ข้อ 1 วรรค 1) คำาจำากัด

ความของการขัดกันทางอาวุธที่มิใช่ระหว่างประเทศในพิธีสารเพิ่มเติมฉบับที่ 2 นั้น
แคบกว่าคำาจำากัดความของการขัดกันทางอาวุธท่ีมิใช่ระหว่างประเทศภายใต้ข้อ 3 ร่วม 
ใน 2 ประเด็น ได้แก่

1) ริเริ่มให้มีข้อกำาหนดในการควบคุมอาณาเขต โดยกำาหนดให้กองกำาลังติด
อาวุธที่มิใช่ของรัฐต้องมีการควบคุมอาณาเขต เพื่อให้พวกเขา “สามารถ
ปฏิบัติการทางทหารได้อย่างเป็นระบบและยั่งยืน และสามารถนำาพิธีสาร
นี้ไปบังคับใช้ได้” 

2) พิธีสารเพิ่มเติมฉบับที่ 2 บังคับใช้กับการขัดกันทางอาวุธระหว่างกองทัพ
ของรัฐกับกองกำาลังฝ่ายกบฏหรือกองกำาลังจัดต้ังติดอาวุธอ่ืนๆ และพิธีสาร 
เพ่ิมเติมฉบับท่ี 2 น้ีก็ไม่ได้บังคับใช้กับการขัดกันทางอาวุธระหว่างกองกำาลัง 
จัดตั้งติดอาวุธที่มิใช่รัฐด้วยกันเอง ซึ่งต่างจากข้อ 3 ร่วม

ในบริบทนี้ จำาต้องตระหนักไว้ว่า พิธีสารเพิ่มเติมฉบับที่ 2 “พัฒนาและมีส่วนเสริม” 
ข้อ 3 ร่วม “โดยปราศจากการดัดแปลงเงื่อนไขการบังคับใช้ที่มีอยู่” (ดูพิธีสารเพิ่มเติม
ฉบับที่ 2 ข้อ 1 วรรค 1) ซึ่งหมายความว่า คำานิยามที่มีขอบเขตนี้เกี่ยวข้องกับการบังคับ
ใช้พิธีสารเพิ่มเติมฉบับที่ 2 เท่านั้น ไม่เกี่ยวข้องกับกฎหมายการขัดกันทางอาวุธที่ไม่ใช่
ระดับระหว่างประเทศโดยทั่วไป 

การขดักนัทางอาวธุท่ีเปน็ท้ังแบบระหวา่งประเทศและไมใ่ชร่ะหวา่งประเทศ
ในเวลาเดียวกัน
ในบางสถานการณ์ การขัดกันทางอาวุธหลายเหตุการณ์อาจเกิดขึ้นในเวลาเดียวกันและ
ภายในอาณาเขตเดียวกันในกรณีเช่นน้ัน การแบ่งประเภทการขัดกันทางอาวุธและกฎหมาย 
ที่นำามาบังคับใช้จะขึ้นอยู่กับความสัมพันธ์ระหว่างคู่พิพาท

โดยพิจารณาจากตัวอย่างสมมตินี้ คือ รัฐ ก. มีส่วนในการขัดกันทางอาวุธที่ไม่ใช่ระหว่าง
ประเทศกับกองกำาลังจัดตั้งติดอาวุธที่มิใช่ของรัฐ รัฐ ข. เข้าแทรกแซงทางฝั่งกองกำาลัง
จัดตั้งติดอาวุธที่มิใช่ของรัฐ ดังนั้นรัฐ ก. และรัฐ ข. จึงมีส่วนในการขัดกันทางอาวุธ
ระหว่างประเทศ แต่การขัดกันทางอาวุธระหว่างรัฐ ก. กับกองกำาลังจัดตั้งติดอาวุธยังคง
เป็นการขัดกันทางอาวุธท่ีไม่ใช่ระดับระหว่างประเทศ ถ้ารัฐ ข. เข้าแทรกแซงทางฝ่ังรัฐ ก. 
ทั้งรัฐ ก. และฝั่งกองกำาลังจัดตั้งติดอาวุธที่มิใช่รัฐ กับรัฐ ข. และฝั่งกองกำาลังจัดตั้งติด
อาวุธที่มิใช่รัฐต่างมีส่วนในการขัดกันทางอาวุธที่ไม่ใช่ระหว่างประเทศ 



21

กฎหมายสำาคัญที่บังคับใช้กับการขัดกันทางอาวุธทั้งระดับระหว่าง
ประเทศและมิใช่ระหว่างประเทศ

การขัดกันทางอาวุธระหว่างประเทศ การขัดกันทางอาวุธที่มิใช่
ระหว่างประเทศ

อนุสัญญาเจนีวา 4 ฉบับ ข้อ 3 ร่วม

พิธีสารเพิ่มเติมฉบับที่ 1 พิธีสารเพิ่มเติมฉบับที่ 2 

กฎหมายจารีตประเพณีของกฎหมาย
มนุษยธรรมระหว่างประเทศสำาหรับ
การขัดกันทางอาวุธระหว่างประเทศ

กฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ
แบบจารีตสำาหรับการขัดกันทางอาวุธที่
มิใช่ระหว่างประเทศ

กฎสำาหรับการขัดกันทางอาวุธที่มิใช่ระหว่างประเทศยังคงมีรายละเอียดน้อยกว่า
กฎหมายสำาหรับการขัดกันทางอาวุธระดับระหว่างประเทศ ตัวอย่างเช่น ไม่มีสถานะ 
พลรบหรือเชลยศึกในกฎหมายที่ควบคุมการขัดกันทางอาวุธที่มิใช่ระหว่างประเทศ 
(ดูคำาจำากัดความคำาว่า “พลรบ” และ “เชลยศึก” ในคำาถามที่ 7) นั่นก็เพราะว่า
รัฐไม่ต้องการให้สมาชิกกองกำาลังจัดต้ังติดอาวุธที่มิใช่ของรัฐได้รับความคุ้มกันจาก
การดำาเนินคดีทางกฎหมายภายใต้กฎหมายภายในประเทศว่าด้วยการจับอาวุธ
ขึน้มาต่อสู ้เมือ่พิจารณาถงึหลกัอธิปไตยแหง่รฐัและความลังเลของรฐัทีจ่ะใหก้จิการ
ภายในประเทศอยู่ในประมวลกฎหมายระหว่างประเทศ จะเห็นว่าการเสริมสร้าง
ความแข็งแกร่งให้แก่ระบบการคุ้มครองในการขัดกันทางอาวุธที่มิใช่ระหว่าง
ประเทศนั้นเป็นเรื่องยาก อย่างไรก็ตามต้องเน้นยำ้าว่ากฎหมายจารีตประเพณีซึ่งมัก
เหมือนกันสำาหรับการขัดกันทางอาวุธทุกประเภทค่อยๆ เติมเต็มช่องว่างที่สำาคัญ
ระหว่างกฎหมายสนธิสัญญาที่ใช้กับการขัดกันทางอาวุธระหว่างประเทศและกฎ
ซึ่งใช้กับการขัดกันทางอาวุธที่มิใช่ระหว่างประเทศ

กฎหมายใดบังคับใช้กับความตึงเครียดและความวุ่นวายภายในประเทศ
เหตุการณ์หน่ึงเหตุการณ์ใดจะถูกจัดให้เป็นความตึงเครียดและความวุ่นวายภายในประเทศ (เช่น การจราจล 
และความรุนแรงซึ่งเกิดขึ้นในที่ห่างไกลและนานๆ จึงเกิดขึ้นครั้งหนึ่ง) ก็ต่อเมื่อการกระทำานั้นก่อให้เกิด
ความวุ่นวายในสังคม แต่ไม่ถึงระดับการขัดกันทางอาวุธ เหตุการณ์เหล่านี้ไม่อาจจัดให้เป็นการขัดกันทาง
อาวุธได้ เพราะระดับความรุนแรงยังไม่สูงพอ หรือเพราะว่า กลุ่มคนซึ่งหันไปพึ่งความรุนแรงมิได้จัดตั้ง
เป็นกองกำาลังติดอาวุธ

กฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศไม่ได้บังคับใช้กับเหตุการณ์ความรุนแรงซึ่งไม่ถึงระดับการขัดกันทาง
อาวุธ กรณีเหล่าน้ีมีข้อกำาหนดของกฎหมายสิทธิมนุษยชน (ดูคำาถามท่ี 9) และกฎหมายภายในประเทศกำากับอยู่
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ความเป็นมาของอนุสัญญาเจนีวา	ค.ศ.	1949
อนุสัญญาเจนีวาว่าด้วยการเยียวยาทหารที่บาดเจ็บหรือป่วยไข้ในกองทัพในสนามรบ
ได้รับการรับรองไปเมื่อ ค.ศ. 1864 ต่อมาอนุสัญญานี้ได้รับการแก้ไขและพัฒนาเมื่อ 
ค.ศ. 1906 และ ค.ศ. 1929 โดยเมื่อ ค.ศ. 1929 นั้น มีการรับรองอนุสัญญาว่าด้วยการ
ปฏบิตัติอ่เชลยศกึอกีฉบบั และตอ่มาเมือ่ ค.ศ. 1934 กไ็ดม้กีารจัดประชุมกาชาดระหว่าง
ประเทศคร้ังที ่15 ขึน้ทีก่รุงโตเกยีว และทีป่ระชมุไดร้บัรองเนือ้หาของอนสุญัญาระหวา่ง
ประเทศว่าด้วยการคุ้มครองพลเรือนสัญชาติศัตรูในดินแดนของปรปักษ์ หรือปกครอง
โดยปรปักษ์ ซึ่งอนุสัญญาฉบับนี้ร่างขึ้นโดยคณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ

6.� อนุสัญญาเจนีวาและพิธีสารเพิ่มเติม
� ของอนุสัญญาคืออะไร?
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แต่ว่าเนื้อหาดังกล่าวก็ไม่เกิดผลใดๆ เพราะรัฐต่างก็ปฏิเสธที่จะเรียกประชุมทางการทูต
เพื่อตัดสินใจว่าจะรับรองหรือไม่ ผลก็คือข้อกำาหนดต่างๆ ซึ่งอยู่ในฉบับร่างเขียนขึ้นที่
กรุงโตเกียวจึงไม่ถูกนำาไปบังคับใช้ระหว่างสงครามโลกครั้งที่ 2 รัฐต่างๆ เพิ่งรับรอง
อนุสัญญาเจนีวาทั้ง 4 ฉบับ ซึ่งเป็นรากฐานของกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ
ในปจัจบุนัเมือ่ ค.ศ. 1949 หลงัจากสงครามโลกคร้ังที ่2 ยตุลิงในขณะทีอ่นสัุญญาเจนวีา
3 ฉบับแรกพัฒนามาจากสนธิฉบับอ่ืนๆ ท่ีมีอยู่แล้ว อนุสัญญาเจนีวาฉบับท่ี 4 น้ันจึงเป็นการ 
ร่างข้ึนใหม่ท้ังหมด อนุสัญญาเจนีวานับเป็นสนธิสัญญากฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ
ฉบับแรกท่ีระบุถึงการคุ้มครองพลเรือนระหว่างการขัดกันทางอาวุธ จำานวนพลเรือนท่ีเสียชีวิต
ระหว่างสงครามโลกคร้ังท่ี 2 เป็นเหตุผลหน่ึงท่ีทำาให้เกิดการพัฒนาและรับรองสนธิสัญญา 
ดังกล่าว

ความเป็นมาของพิธีสารเพิ่มเติม	ค.ศ.	1977
อนุสัญญาเจนีวา ค.ศ. 1949 นับเป็นย่างก้าวสำาคัญของการพัฒนากฎหมายมนุษยธรรม
ระหว่างประเทศ อย่างไรก็ตามหลังการปลดปล่อยอาณานิคม เกิดความจำาเป็นที่จะต้อง
มีกฎท่ีใช้กับสงครามปลดแอก รวมถึงสงครามกลางเมืองซ่ึงเพ่ิมข้ึนอย่างมากในช่วงสงครามเย็น
ไม่เพียงเท่านั้นกฎสนธิสัญญาว่าด้วยการทำาสงคราม ไม่ได้มีพัฒนาการเลยนับตั้งแต่
ข้อบังคับกรุงเฮก ค.ศ. 1907 เน่ืองจากการแก้ไขอนุสัญญาเจนีวาอาจทำาให้ความก้าวหน้า 
บางประการเมื่อ ค.ศ. 1949 ต้องตกอยู่ในอันตรายได้ ดังนั้น จึงมีการตัดสินใจรับรอง
เนื้อหาใหม่ในรูปแบบพิธีสารเพิ่มเติมอนุสัญญาเจนีวา เมื่อ ค.ศ. 1977

ต่อมามีการรับรองพิธีสารเพิ่มเติมอนุสัญญาเจนีวาฉบับที่ 3 เมื่อ ค.ศ. 2005 ซึ่งตราสาร
นีใ้หค้วามสำาคญัตอ่เครือ่งหมายกาชาดเพิม่เตมิ นัน่คอื กรอบสีเ่หลีย่มจตรุสัสแีดงตะแคง
บนพ้ืนขาว ซ่ึงต่อมาเป็นท่ีรู้จักกันในนาม “คริสตัลแดง” เคร่ืองหมายกาชาดเพ่ิมเติมใหม่น้ี
เป็นเพียงการเพ่ิมทางเลือก มิได้หมายนำามาใช้แทนเคร่ืองหมายกาชาดและเส้ียววงเดือนแดง
กว่าเคร่ืองหมายใหม่จะออกมาเป็นรูปเป็นร่างและได้ช่ือเช่นน้ีต้องผ่านกระบวนการคัดเลือก 
อันยาวนาน จุดประสงค์ก็เพ่ือทำาให้เคร่ืองหมายใหม่น้ีปราศจากนัยยะทางการเมือง ศาสนา 
และนัยยะอื่นๆ และเป็นเครื่องหมายที่นำามาใช้กันได้ทั่วโลก (ดูคำาถามที่ 13) 
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เนื้อหาในอนุสัญญาเจนีวาและพิธีสารเพิ่มเติม	
อนุสัญญาเจนีวา	คุ้มครองปัจเจกชนทุกคนหรือกลุ่มปัจเจกชนทุกกลุ่มที่ไม่ได้มีส่วนร่วม
หรือยุติการมีส่วนร่วมในการขัดกันทางอาวุธ ดังนี้
• อนุสัญญาเจนีวาฉบับท่ี 1 คุ้มครองทหารท่ีบาดเจ็บและป่วยไข้บนบก รวมถึงสมาชิก 

หน่วยบริการทางการแพทย์ของกองทัพ
• อนุสัญญาเจนีวาฉบับท่ี 2 คุ้มครองบุคลากรทางทหารท่ีบาดเจ็บ ป่วยไข้ และเรืออับปาง
 ในทะเล รวมถึงสมาชิกหน่วยบริการทางการแพทย์ของกองทัพเรือ
• อนุสัญญาเจนีวาฉบับที่ 3 คุ้มครองเชลยศึก
• อนุสัญญาเจนีวาฉบับที่ 4 คุ้มครองพลเรือน เช่น
 -  พลเรือนต่างชาติในดินแดนของฝ่ายต่างๆ ในความขัดแย้ง รวมถึงผู้ลี้ภัย
 -  พลเรือนในดินแดนที่ถูกยึดครอง
 -  พลเรือนที่ถูกคุมขังหรือควบคุมตัว
 -  บุคลากรทางการแพทย์ ศาสนา และหน่วยป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน

ข้อ 3 ร่วมให้ความคุ้มครองขั้นตำ่าในการขัดกันทางอาวุธที่มิใช่ระหว่างประเทศ ซึ่งถือว่า
เป็นสนธิสัญญาฉบับย่อท่ีแสดงให้เห็นถึงมาตรฐานข้ันตำา่ท่ีคู่พิพาทต้องยึดถืออยู่ตลอดเวลา 
กฎซึ่งมีอยู่ในข้อ 3 ร่วมถือว่าเป็นกฎหมายจารีตประเพณี (ดูกรอบ)

พิธีสารเพิ่มเติมฉบับที่ 1 มีส่วนเสริมความคุ้มครองที่อนุสัญญาเจนีวา 4 ฉบับว่าด้วย
การขัดกันทางอาวุธระหว่างประเทศให้ไว้ ตัวอย่างเช่น การให้ความคุ้มครองแก่พลเรือน      
ทีบ่าดเจ็บ ปว่ยไข้ และเรืออับปาง และบคุลากรทางการแพทย์ฝา่ยพลเรอืน นอกจากนัน้
ยังมีกฎว่าด้วยพันธกรณีในการค้นหาผู้สูญหาย และให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม
แก่พลเรือน บุคคลทั้งปวงได้รับหลักประกันขั้นพื้นฐานไม่ว่าจะมีสถานะอย่างไร ไม่เพียง
เทา่นัน้ พธิสีารเพิม่เตมิฉบบัที ่1 ยงัไดป้ระมวลกฎหลายขอ้วา่ดว้ยการคุม้ครองประชากร
พลเรือนจากผลกระทบของสงครามเอาไว้ด้วย

พธิสีารเพิม่เตมิฉบบัที ่2 ไดร้บัการพฒันาและเพิม่เตมิจากขอ้ 3 รว่ม และมผีลบงัคบัใชก้บั
การขัดกันทางอาวุธท่ีไม่ใช่ระหว่างประเทศระหว่างกองกำาลังติดอาวุธของรัฐกับ “กองกำาลัง 
ติดอาวุธฝ่ายกบฏ หรือกองกำาลังจัดตั้งติดอาวุธอื่นซึ่งกระทำาการควบคุมส่วนหนึ่งของ
อาณาเขตเพื่อช่วยให้พวกเขาสามารถปฏิบัติการทางทหารได้อย่างเป็นระบบและยั่งยืน
(ดคูำาถามท่ี 5 เรือ่งเงือ่นไขในการนำาพธิสีารเพิม่เตมิฉบับที ่2 ไปบังคับใช)้ พธิสีารเพิม่เตมิ
ฉบับที่ 2 เพิ่มเติมความคุ้มครองขึ้นไปจากมาตรฐานขั้นตำ่าซึ่งมีอยู่ในข้อ 3 ร่วม โดยรวม
เอาข้อห้ามในการจู่โจมพลเรือนโดยตรง การลงโทษแบบเหมารวม การก่อการร้าย การข่มขืน 
การบงัคบัใหค้า้ประเวณแีละการกระทำาอนาจาร การใชง้านเยีย่งทาสและการปลน้สะดม
เข้าไว้ด้วย ทั้งยังมีกฎว่าด้วยการปฏิบัติต่อบุคคลซึ่งถูกพรากอิสรภาพ
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ข้อ	3	ร่วม
ในกรณีที่การขัดกันทางอาวุธที่มิใช่ระหว่างประเทศเกิดขึ้นในดินแดนของอัครภาคี
ผู้ทำาสัญญาแต่ละฝ่ายที่มีส่วนในความขัดแย้งต่างมีพันธกรณีในการนำาบทบัญญัติ
ดังต่อไปนี้ซึ่งเป็นมาตรฐานขั้นตำ่าไปบังคับใช้

1) บคุคลท่ีไมไ่ดม้สีว่นรว่มในสงคราม รวมทัง้ทหารซึง่ไดว้างอาวธุและผูท้ีไ่มส่ามารถ 
รบเนื่องจากการป่วยไข้ บาดเจ็บ ถูกคุมขัง หรือด้วยสาเหตุอื่นๆ ต้องได้รับการ
ปฏิบัติด้วยมนุษยธรรมในทุกสถานการณ์ โดยไม่แบ่งแยกเชื้อชาติ สีผิว ศาสนา
หรือศรัทธา เพศ ชาติกำาเนิดหรือความมั่งคั่ง หรือการแบ่งแยกด้วยเหตุผลอื่นใด

เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์นี้ ห้ามมิให้กระทำาการต่อไปนี้ต่อบุคคลที่กล่าวถึงข้างต้น
ในทุกเวลาและสถานที่ ได้แก่
ก. ใช้ความรุนแรงต่อชีวิตและต่อบุคคล โดยเฉพาะการฆาตกรรมทุกรูปแบบ การทำาให้
 พิการ การปฏิบัติที่เหี้ยมโหดและทารุณ
ข. จับเป็นตัวประกัน
ค. ยำา่ยีศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์ โดยเฉพาะการทำาให้เสียเกียรติและลดค่าความเป็นมนุษย์
ง. กำาหนดบทลงโทษและประหารชีวิต โดยปราศจากคำาพิพากษาของศาลในระบบปกติ 

ซึ่งเป็นการละเลยสิทธิในกระบวนการยุติธรรมที่อารยชนยอมรับ

2) ผู้ที่ได้รับบาดเจ็บและป่วยไข้ต้องได้รับการเคลื่อนย้ายและดูแลรักษา
 - องค์กรด้านมนุษยธรรมที่ไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด เช่น คณะกรรมการกาชาดระหว่าง
  ประเทศอาจเสนอบริการด้านการบรรเทาทุกข์แก่ฝ่ายต่างๆ ในความขัดแย้ง
 - ฝา่ยตา่งๆ ในความขดัแยง้ควรพยายามจดัใหม้กีารทำาขอ้ตกลงพเิศษเพือ่นำาขอ้
  กำาหนดบางส่วนหรือทั้งหมดในอนุสัญญาปัจจุบันมาบังคับใช้
 - การนำาบทบญัญตัดิงักลา่วมาใชจ้ะตอ้งไมส่ง่ผลกระทบตอ่สถานะทางกฎหมาย
  ของฝ่ายต่างๆ ในความขัดแย้ง 
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กฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศคุ้มครองผู้ตกเป็นเหย่ือการขัดกันทางอาวุธทุกคน 
ท้ังพลเรือนและพลรบท่ีได้วางอาวุธ ซ่ึงความคุ้มครองน้ันต่างกันไปและข้ึนอยู่กับว่าบุคคล 
ดังกล่าวเป็นพลรบหรือพลเรือน

การขัดกันทางอาวุธระหว่างประเทศ	

พลเรือน 
พลเรือนมีสิทธิได้รับความคุ้มครองใน 2 สถานการณ์ ได้แก่ 

1) ความคุ้มครองท่ัวไปจากอันตรายท่ีเกิดจากสงคราม (ดูคำาถามท่ี 11) พลเรือนหมายถึง
 บุคคลใดก็ตามท่ีมิใช่พลรบ (ดูคำาจำากัดความของ “พลรบ” ด้านล่าง) ต้องไม่ตกเป็น 

เป้าโจมตี ยกเว้นพลเรือนที่มีส่วนร่วมโดยตรงในสงคราม ตัวอย่างเช่น ถืออาวุธ
ต่อสู้กับศัตรู ในกรณีเช่นน้ันพวกเขาอาจตกเป็นเป้าโจมตีได้ แต่ก็เพียงในช่วงท่ีพวกเขา

 มีส่วนร่วมในสงครามโดยตรงเท่านั้น (ดูคำาถามที่ 11)

7.�� กฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ
� คุ้มครองใครบ้าง?
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2) พลเรือนเป็นผู้ได้รับความคุ้มครองภายใต้กฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศก็ต่อเม่ือ
 ตกอยู่ภายใต้การควบคุมของภาคีของความขัดแย้ง ภายใต้เงื่อนไขดังนี้
 -  ไม่ใช่พลเรือนของรัฐศัตรูนี้
 - ไม่ใช่พลเรือนของพันธมิตรของรัฐศัตรูน้ี (นอกจากว่ารัฐท้ังสองน้ีมิได้มีความสัมพันธ์
  ทางการทูตแบบปกติ)
 - ไม่ใช่พลเรือนของรัฐท่ีเป็นกลาง เช่น รัฐท่ีมิได้เป็นปรปักษ์ (นอกจากว่ารัฐท้ังสองได้มี
  ความสัมพันธ์ทางการทูตแบบปกติ) อย่างไรก็ตาม เมื่ออยู่ในดินแดนที่ถูกยึดครอง
  พลเรือนของรัฐที่เป็นกลางเป็นผู้ที่ได้รับการคุ้มครองเสมอ

เหตผุลทีพ่ลเรอืนเหลา่น้ีต้องได้รับการคุม้ครองโดยกฎหมายมนษุยธรรมระหวา่งประเทศ
เนื่องจากพวกเขาไม่ได้รับการคุ้มครองโดยรัฐของตัวเองอีกต่อไป โดยเนื่องจากรัฐกำาลัง
ทำาสงครามกับรัฐซึ่งพวกเขาตกอยู่ใต้อำานาจและรัฐของตนไม่มีความสัมพันธ์ทางการทูต
กับรัฐนั้น และมีความมุ่งหมายที่จะคุ้มครองพลเรือนจากการกระทำาตามอำาเภอใจของ
ฝ่ายตรงข้ามเนื่องจากความภักดีของพลเรือนต่อมาตุภูมิ 

พลเรือนที่ได้รับการคุ้มครองมีสิทธิได้รับการเคารพต่อชีวิต ศักดิ์ศรี สิทธิส่วนบุคคล 
และความเชื่อทางการเมือง ศาสนาและอื่นๆ พวกเขาต้องไม่ถูกทรมาน ไม่ถูกปฏิบัติ
ด้วยความโหดร้าย ไม่ถูกลงโทษทางกาย และต้องได้รับการคุ้มครองจากความรุนแรงหรือ 
การแก้แค้น 

พลเรือนตกอยู่ในภาวะเส่ียงอย่างย่ิงเม่ือกองทัพของศัตรูเข้ายึดครองพ้ืนท่ี หรือเม่ือพวกเขา
ถูกคุมขังอันเป็นผลจากการขัดกันทางอาวุธ ผู้ท่ียึดครองมีหน้าท่ีในการจัดหาอาหารและยา
ใหแ้กพ่ลเรอืนทีไ่ดร้บัการคุม้ครองในดนิแดนทีเ่ขา้ไปยดึครอง หา้มมใิหม้กีารส่งกลับและ
การบังคับให้ย้าย และยังห้ามไม่มีให้มีการยึดทรัพย์สิน กฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ 
มกีฎท่ีมรีายละเอยีดเกีย่วกบัการคุม้ครองพลเรอืนซึง่ถกูพรากเสรภีาพ โดยเฉพาะทีเ่กีย่ว
กับสภาพความเป็นอยู่ระหว่างถูกคุมขัง หลักประกันในกระบวนการยุติธรรมซึ่งพวกเขา
มีสิทธิได้รับ รวมถึงการปล่อยตัว (ดูคำาถามที่ 10)

พลรบที่ไม่อาจสู้รบได้
แม้ว่าจะได้รับการคุ้มครองจากการบาดเจ็บท่ีเกินขนาดหรือความทุกข์ทรมานท่ีไม่จำาเป็น 
พลรบไม่ได้รับการคุ้มครองจากผลกระทบจากสงคราม (ดูคำาถามที่ 12) ดังนั้นจึงอาจ
ถูกโจมตี เว้นแต่จะไม่สามารถรบอีกต่อไป 

ตามคำาจัดกัดความแล้ว สมาชิกทุกคนของกองกำาลังติดอาวุธของฝ่ายต่างๆ ในความขัดแย้ง
(ยกเว้นบุคลากรทางการแพทย์และศาสนา) ถือเป็นพลรบ กองทัพของแต่ละฝ่ายประกอบด้วย 
กองกำาลงัจดัตัง้ตดิอาวธุ กลุม่และหนว่ยทีอ่ยูภ่ายใตก้ารบงัคบับญัชาของผูร้บัผดิชอบตอ่
การกระทำาของผู้ใต้บังคับบัญชา (ดูพิธีสารเพ่ิมเติมฉบับท่ี 1 ข้อ 43 วรรค 1 และ 2 รวมถึง
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การศึกษาเรื่องกฎหมายจารีตประเพณีของกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศของ
คณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ กฎข้อท่ี 3 และ 4) โดยปกติแล้วกองทัพจะรวมถึง
สมาชิกของกองกำาลังติดอาวุธปกติด้วย และยังรวมถึงสมาชิกทหารกองหนุนและหน่วย
อาสาสมัคร (รู้จักกันในนาม “กองกำาลังทหารนอกแบบ”) รวมทั้งสมาชิกของขบวนการ
ต่อต้านจัดตั้ง
 
อนุสัญญาเจนีวาฉบับที่ 3 เข้มงวดมากกว่าพิธีสารเพิ่มเติมฉบับที่ 1 และมีการระบุ
เงื่อนไขเพิ่มเติมในการพิจารณาว่า สมาชิกของกองกำาลังทหารนอกแบบและขบวนการ
ต่อต้านควรได้รับสถานะเชลยศึกหรือไม่ 

พลรบจะมสีถานะเปน็ผูท้ีไ่มอ่าจสูร้บตอ่ไปไดก้ต็อ่เมือ่ตกอยูใ่ตอ้ำานาจของศตัร ูเมือ่แสดง
ความจำานงอย่างชัดเจนว่ายอมจำานน หรือเมื่อบาดเจ็บหรือป่วยไข้ถึงขั้นที่ไม่สามารถ
ป้องกันตัวเองอีกต่อไป เมื่ออยู่ในสถานการณ์ที่กล่าวไป พลรบเหล่านี้จะเป็นผู้อยู่นอก
วงการขัดกันทางอาวุธหากยุติท่าทีท่ีเป็นปรปักษ์และไม่พยายามหลบหนี พลรบต้องได้รับ 
การเคารพและการคุ้มครองทันทีที่ไม่อาจสู้รบได้

ไม่เพียงเท่านั้น เมื่อพลรบตกอยู่ใต้อำานาจของฝ่ายศัตรูเนื่องจากถูกจับ ยอมจำานน การ
ยอมแพห้มู ่หรอืเหตผุลอืน่ พวกเขาจะมสีถานะเปน็เชลยศกึ เมือ่เปน็เชน่นัน้ฝา่ยตรงขา้ม
ไม่สามารถประหารหรือลงโทษพลรบเหล่าน้ีเพราะเหตุมีส่วนร่วมโดยตรงในการขัดกัน 
ทางอาวุธ ความจริงแล้วพลรบมีสิทธิท่ีจะร่วมรบและยังได้รับการคุ้มครองจากโทษประหาร 
อันเนื่องมาจากการกระทำาอันเป็นปรปักษ์ของพวกเขาด้วย อย่างไรก็ตาม ถ้าพวกเขา
ประกอบอาชญากรรมสงคราม พวกเขาต้องรับผิดชอบต่อการกระทำาน้ัน (ดูคำาถามท่ี 19)

เชลยศึกมีสิทธิได้รับการปฏิบัติด้วยมนุษยธรรมและด้วยความเคารพต่อชีวิต ศักดิ์ศรี 
สิทธิส่วนบุคคล รวมถึงความเชื่อทางการเมือง ศาสนา และความเชื่ออื่นๆ ต้องไม่มีการ
ทรมาน การปฏิบัติอย่างโหดร้ายหรือการลงโทษทางร่างกาย และพวกเขาจะต้องได้รับ
การคุ้มครองจากการกระทำาท่ีรุนแรงหรือแก้แค้นทุกรูปแบบ กฎหมายมนุษยธรรมระหว่าง
ประเทศประกอบด้วยกฎท่ีละเอียดซ่ึงคุ้มครองเชลยศึก โดยเฉพาะในเร่ืองสภาพความเป็นอยู่ 
ท่ีคุมขัง หลักประกันในกระบวนการยุติธรรมซ่ึงพวกเขามีสิทธิได้รับ ไปจนถึงการปลอ่ยตวั
และการส่งกลับประเทศ (ดูคำาถามที่ 10) 

การขัดกันทางอาวุธที่มิใช่ระหว่างประเทศ
กฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศไม่ได้กล่าวถึงประเภทของบุคคลอย่างเฉพาะเจาะจง 
ในส่วนท่ีเป็นการขัดกันทางอาวุธท่ีมิใช่ระหว่างประเทศ น่ันเป็นเพราะว่ารัฐไม่ต้องการให้
สถานะ ‘พลรบ’ แก่สมาชิกกองกำาลังจัดตั้งติดอาวุธ อันจะนำามาซึ่งสิทธิการมีส่วน
โดยตรงในสงคราม ดังน้ันข้อ 3 ร่วมและพิธีสารเพ่ิมเติมฉบับท่ี 2 จึงระบุเอาไว้เพียงว่า
ทุกคนที่ไม่ได้มีส่วนร่วมในการทำาสงคราม หรือยุติการมีส่วนร่วมแล้วเป็นผู้มีสิทธิได้รับ
การคุ้มครองเช่นนี้ กฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศจึงสามารถคุ้มครองพลเรือน
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ความคุ้มครองสำาหรับผู้ท่ีบาดเจ็บ	ป่วยไข้	และเรืออับปาง	และผู้ให้บริการ
ทางการแพทย์	
ผู้ที่บาดเจ็บ ป่วยไข้ และเรืออับปาง ไม่ว่าจะมีสถานะใด มีสิทธิได้รับการคุ้มครอง 
ฝ่ายต่างๆ ในความขัดแย้งจะต้องทำาการค้นหา เคลื่อนย้าย และดูแลรักษาบุคคล
ซึ่งอยู่ในพื้นที่ที่ครอบครองอยู่ โดยบุคลากรทางการแพทย์ รวมทั้งสถานพยาบาล 
ยานพาหนะ และอุปกรณ์ทางการแพทย์ จะต้องได้รับการเคารพและคุ้มครองในทุก
สถานการณ์ พร้อมกันนี้ เครื่องหมายกาชาด เสี้ยววงเดือนแดง และคริสตัลแดงบน
พื้นขาว เป็นเครื่องหมายพิเศษอันเด่นชัดที่แสดงให้เห็นว่า บุคคลหรือวัตถุนั้นๆ ต้อง
ได้การคุ้มครอง (ดูคำาถามที่ 13)

การคุ้มครองเป็นพิเศษ:	เด็กและสตรี
ในระหวา่งการขดักนัทางอาวธุ บคุคลบางประเภท เช่น เดก็และสตร ีมคีวามตอ้งการ
จำาเพาะและความต้องการนั้นจะต้องได้รับการเคารพและคุ้มครองเป็นพิเศษ

เด็กจะต้องได้รับการดูแลและช่วยเหลือในสิ่งที่จำาเป็นต้องได้รับ และต้องมีการใช้
มาตรการทั้งหมดเท่าที่เป็นไปได้เพื่อการป้องกันไม่ให้เด็กที่อายุตำ่ากว่า 15 ปี เข้าไป
มีส่วนร่วมโดยตรงในสงคราม และเพ่ือให้ม่ันใจว่าพวกเขาจะไม่ถูกทอดท้ิงให้โดดเด่ียว
หากพวกเขาต้องกำาพร้าหรือพลัดพรากจากครอบครัวระหว่างเกิดการขัดกันทาง
อาวุธ การทำานุบำารุงและควรได้รับการอำานวยความสะดวกในการปฏิบัติกิจทางศาสนา 
ในทุกสถานการณ์ เด็กซึ่งถูกพรากอิสรภาพจะต้องได้รับการคุมขังแยกจากผู้ใหญ่ 
ยกเว้นบุคคลในครอบครัวในส่วนที่จัดสรรสำาหรับครอบครัว โดยเฉพาะบุคคลที่อายุ 
ตำ่ากว่า 18 ปี เมื่อกระทำาความผิดทางอาญาจะต้องไม่ต้องโทษประหารชีวิต

และผู้ซ่ึงยุติการมีส่วนร่วมในสงครามโดยตรง เน่ืองจากไม่มีสถานะ “พลรบ” ในการขัดกัน 
ทางอาวุธที่มิใช่ระหว่างประเทศ จึงไม่มีสถานะเชลยศึกเช่นกัน ซึ่งหมายความว่าสมาชิก
ของกองกำาลังติดอาวุธที่มิใช่ของรัฐที่จับอาวุธข้ึนสู้อาจถูกดำาเนินคดีภายใต้กฎหมาย
ภายในประเทศได้
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ความต้องการในด้านความช่วยเหลือ สขุภาพ และความคุม้ครองเป็นพิเศษของสตรี
ทีไ่ดร้บัผลกระทบจากการขดักันทางอาวธุจะตอ้งไดรั้บการเอาใจใส ่สตรมีคีรรภแ์ละ
แม่ที่อายุยังน้อยจะต้องได้รับการปฏิบัติดูแลเป็นพิเศษ ข้อห้ามเรื่องความรุนแรง
ทางเพศมีผลบังคับใช้ต่อชายและหญิงอย่างเท่าเทียม แต่มักจะเป็นผู้หญิงที่ต้องทน
ทุกข์จากความรุนแรงทางเพศซึ่งเกิดขึ้นระหว่างการขัดกันทางอาวุธ ดังนั้น สตรีจึง
ต้องการการคุ้มครองเป็นพิเศษจากความรุนแรงทางเพศทุกรูปแบบ เช่น โดยการ
แยกขังจากผู้ชาย ยกเว้นในบริเวณท่ีพักอาศัยเป็นครอบครัว นอกจากน้ันสตรียังต้อง
อยู่ภายใต้การดูแลโดยตรงจากเจ้าหน้าที่หญิงไม่ใช่เจ้าหน้าที่ชาย

การรับรองขั้นพื้นฐานไม่จำากัดสถานะ
นอกจากการคุ้มครองที่กล่าวถึงข้างต้นแล้ว กฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ
ยังให้การรับรองข้ันพ้ืนฐานบางประการท่ีมีผลบังคับใช้กับทุกคนท่ีไม่ได้ทำาการขัดกัน 
ทางอาวุธ ไม่ว่าพวกเขาจะอยู่ในสถานะใด (พิธีสารเพิ่มเติมฉบับที่ 1 ข้อ 75 และ
พิธีสารเพิ่มเติมฉบับที่ 2 ข้อ 4) 

บุคคล เกียรติยศ ความเช่ือ และการปฏิบัติกิจทางศาสนาของบุคคลท้ังหลายเหล่าน้ัน 
จะตอ้งไดร้บัการเคารพ และการกระทำาดงัตอ่ไปนีเ้ปน็สิง่ตอ้งหา้มในทกุสถานการณ ์
ไม่ว่าจะกระทำาโดยพลเรือนหรือเจ้าหน้าที่ทหาร ได้แก่
 ก. ความรุนแรงต่อชีวิต สุขภาพ และสุขภาวะทางร่างกายและจิตใจของบุคคล
  โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

• การฆาตกรรม
• การทรมานทั้งทางร่างกายและจิตใจ
• การลงโทษทางกาย
• การทำาให้พิการ

 ข. การกระทำาที่รุนแรงต่อศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ โดยเฉพาะการปฏิบัติที่ทำาให้
  เสื่อมเสียเกียรติและลดค่าความเป็นมนุษย์ การข่มขืน การบังคับค้าประเวณ ี
  และการกระทำาอนาจารทุกรูปแบบ
 ค. การจับเป็นตัวประกัน
 ง. การลงโทษแบบเหมารวม
 จ. การขู่ว่าจะกระทำาการรุนแรงซำ้า

ท้ายสุดนี้ การรับรองขั้นพื้นฐานซึ่งเป็นสิทธิของทุกคนที่ได้รับผลกระทบจากการ 
ขัดกันทางอาวุธนี้ยังรวมถึงหลักประกันทางศาลและการพิจารณาคดีอีกด้วย 
(พิธีสารเพิ่มเติมฉบับที่ 1 ข้อ 75 และพิธีสารเพิ่มเติมฉบับที่ 2 ข้อ 6)
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สนธิสัญญาและกฎจารีตประเพณีของกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศผูกมัดภาคี
ทั้งหมดในการขัดกันทางอาวุธไม่ว่าจะเป็นรัฐหรือกองกำาลังจัดตั้งติดอาวุธที่มิใช่ของรัฐ 
กฎจารตีประเพณขีองกฎหมายมนษุยธรรมระหวา่งประเทศมผีลบงัคบัใชก้บัภาคทีัง้หมด
ตลอดเวลา ไม่ว่าจะให้สัตยาบันต่อสนธิสัญญากฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ
หรือไม่ก็ตาม

รัฐและพันธกรณี
มเีพียงรัฐเทา่น้ันทีส่ามารถเขา้ร่วมเปน็ภาคใีนสนธสิญัญาระหวา่งประเทศเชน่ อนสุญัญา
เจนีวาและพิธีสารเพิ่มเติมอนุสัญญา นับตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ค.ศ. 2013 อนุสัญญา
เจนีวามีรัฐภาคีจำานวน 195 รัฐ การท่ีเกือบทุกประเทศท่ัวโลกได้ให้สัตยาบันต่ออนุสัญญานี้
พิสูจน์ให้เห็นถึงความสำาคัญของตัวอนุสัญญา นับตั้งแต่เดือนมีนาคม ค.ศ. 2014 พิธีสาร
เพ่ิมเติมฉบับท่ี 1 มีรัฐภาคีท้ังส้ินจำานวน 173 รัฐ พิธีสารเพ่ิมเติมฉบับท่ี 2 มีจำานวน 167 รัฐ
และพิธีสารเพิ่มเติมฉบับที่ 3 มีจำานวน 66 รัฐ

กองกำาลังจัดตั้งติดอาวุธที่มิใช่ของรัฐและพันธกรณี
หากรัฐท่ีกลุ่มต้ังอยู่เป็นภาคีในสนธิสัญญา กองกำาลังจัดต้ังติดอาวุธท่ีมิใช่ของรัฐก็มีพันธกรณี 
ตามข้อ 3 ร่วมและพิธีสารเพิ่มเติมฉบับที่ 2 (หากเข้าเงื่อนไขการบังคับใช้ ดูคำาถามที่ 5)
ในฐานะคู่พิพาทในการขัดกันทางอาวุธท่ีมิใช่ระหว่างประเทศ แต่ไม่ว่าจะอย่างไรพวกเขา 
ก็ถูกผูกมัดโดยกฎจารีตประเพณีของกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง
กับการขัดกันทางอาวุธที่มิใช่ระดับระหว่างประเทศอยู่ดี

8.� กฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ
� มีพันธะผูกพันใครบ้าง?
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ขบวนการปลดปล่อยแห่งชาติ	
ขบวนการปลดปล่อยแห่งชาติซึ่งต่อสู้กับการปกครองอาณานิคมเละการยึดครองโดย
ชาวต่างชาติ รวมทั้งต่อสู้กับระบอบการปกครองเหยียดสีผิว อันเป็นการใช้สิทธิในการ
กำาหนดเจตจำานงของตนเองของประชาชนที่พวกเขาเป็นตัวแทนอาจนำาอนุสัญญาเจนีวา
และพิธีสารเพิ่มเติมฉบับที่ 1 ไปบังคับใช้ได้ (เช่น กฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ
ท่ีเก่ียวข้องกับการขัดกันทางอาวุธระดับระหว่างประเทศ) ด้วยการส่งสารแต่เพียงฝ่ายเดียว 
ถึงผู้เก็บรักษาสนธิสัญญา เช่น สภาสหพันธรัฐแห่งสวิตเซอร์แลนด์ (พิธีสารเพิ่มเติม
ฉบับที่ 1 ดูข้อ 1 วรรค 4 และข้อ 96 วรรค 3) 

กฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศใช้กับการปฏิบัติการเพื่อสันติภาพซึ่ง
ดำาเนินการโดยหรือภายใต้การอุปถัมภ์ของสหประชาชาติหรือไม่
ด้วยความท่ีการปฏิบัติการเพ่ือสันติภาพน้ันมีหลายแง่มุม อีกท้ังสภาพแวดล้อมท่ีบุคลากร 
ปฏบิตังิานก็ยากและมีความรุนแรงยิง่กวา่เคย กองกำาลงันานาชาตท่ีิไดร้บัมอบภารกจิจึง
มีแนวโน้มที่จะใช้กำาลังมากขึ้น ในสถานการณ์เช่นนั้น การตั้งคำาถามต่อความสามารถใน
การบังคับใช้กฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศจึงสมควรยิ่ง

ประเด็นเรื่องความสามารถในการบังคับใช้ของกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศต่อ
กองกำาลังนานาชาติถูกเพิกเฉยมาเป็นเวลานาน โดยมักจะอ้างกันว่ากองกำาลังสหประชาชาติ
ไม่อาจนับเป็นภาคีในการขัดกันทางอาวุธได้ ดังน้ันจึงไม่ถูกผูกมัดด้วยกฎหมายมนุษยธรรม 
ระหว่างประเทศ นอกจากน้ันยังมีการกล่าวว่า กองกำาลังนานาชาติซ่ึงได้รับการประทับตรา
ความชอบธรรมระดับนานาชาติน้ันควรถือว่าเป็นกลาง ยุติธรรม และปราศจากการแบ่งแยก
เพราะเป้าหมายเดียวของกองกำาลังคือ การคืนและรักษาสันติภาพและความปลอดภัย
ของโลก

อย่างไรก็ตาม มุมมองต่อประเด็นเช่นนี้ปราศจากการแบ่งแยกอย่างชัดเจนระหว่าง
ความชอบธรรมในการก่อสงคราม (jus ad bellum) กับกฎหมายมนุษยธรรม (jus in bello)
การนำากฎหมายมนุษยธรรมไปใช้กับกองกำาลังนานาชาติจะต้องได้รับการพิจารณาบน
พ้ืนฐานข้อเท็จจริงเช่นเดียวกับกลุ่มอ่ืนๆ โดยไม่คำานึงถึงอาณัติระหว่างประเทศท่ีมอบหมาย 
ให้แก่กองกำาลังนานาชาติโดยคณะมนตรีความมั่นคงและคำาเรียกกล่าวฝ่ายตรงข้าม 

กฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ จะมีผลบังคับใช้ต่อกองกำาลังนานาชาติเม่ือกองกำาลัง
ได้เข้ามาเป็นคู่พิพาทในการขัดกันทางอาวุธ ไม่ว่าจะระดับระหว่างประเทศหรือมิใช่ ดังน้ัน
ตามกฎหมายแล้ว เมื่อกองกำาลังนานาชาติสู้รบกับกองทัพแห่งรัฐ ก็ต้องอยู่ภายใต้
กฎหมายมนษุยธรรมระหวา่งประเทศ ซึง่ใชก้บัการขัดกนัทางอาวุธระหว่างประเทศ เมือ่
พวกเขาสู้รบกับกองกำาลังจัดตั้งติดอาวุธกลุ่มหนึ่งหรือมากกว่า ก็จะอยู่ภายใต้กฎหมาย
มนุษยธรรมระหว่างประเทศซึ่งใช้กับการขัดกันทางอาวุธที่มิใช่ระหว่างประเทศ
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ปฏิบัติการรักษาสันติภาพและปฏิบัติการบังคับให้เกิดสันติภาพ
ปฏิบัติการเพื่อสันติภาพแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ การรักษาสันติภาพและ
ปฏิบัติการบังคับให้เกิดสันติภาพ

วัตถุประสงค์ของปฏิบัติการรักษาสันติภาพ คือ เพื่อให้เกิดความเคารพต่อข้อตกลง
หยุดยิงและเส้นแบ่งเขต และเพ่ือสรุปข้อตกลงถอนกองกำาลัง โดยในช่วง 5 ปีท่ีผ่านมา
ขอบเขตของปฏิบัติการรักษาสันติภาพได้ขยายกว้างขึ้นเพื่อให้ครอบคลุมภารกิจ
อ่ืนๆ ด้วย เช่น การกำากับดูแลการเลือกต้ัง การสนับสนุนการบรรเทาทุกข์ด้านมนุษยธรรม
และการเตรียมการให้ความช่วยเหลือในกระบวนการปรองดองแห่งชาติ ท้ังน้ีสมาชิก
ของกองกำาลังรักษาสันติภาพจะได้รับอนุญาตให้ใช้กำาลังเพื่อจุดประสงค์ในการ
ป้องกันตัวเองเท่านั้น และปฏิบัติการต่างๆ นั้นจะต้องได้รับความยินยอมของภาคี
ที่เกี่ยวข้องเสียก่อน

ปฏิบัติการบังคับให้เกิดสันติภาพ ซึ่งอยู่ภายใต้กฎบัตรสหประชาชาติ หมวดที่ 7 
จะดำาเนินการโดยกองกำาลังสหประชาชาติหรือโดยรัฐ กลุ่มรัฐ หรือองค์กรส่วนภูมิภาค 
ท้ังท่ีได้รับคำาเชิญจากรัฐท่ีเก่ียวข้องหรือได้รับมอบหมายจากคณะมนตรีความม่ันคง
แห่งสหประชาชาติ กองกำาลังเหล่านี้จะได้รับภารกิจให้ทำาการขัดกันทางอาวุธ เเละ
ได้รับอนุญาตให้ใช้มาตรการบีบบังคับเพื่อดำาเนินการตามคำาสั่งที่ได้รับให้บรรลุ 
อีกทั้งไม่จำาเป็นต้องได้รับความยินยอมจากฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

ในช่วงไม่กี่ปีมานี้ ความแตกต่างระหว่างปฏิบัติการทั้ง 2 ประเภทเริ่มปรากฎไม่
ชัดเจน เนื่องจากปฏิบัติการเพื่อสันติภาพมักดำาเนินการในลักษณะที่เป็นทั้งปฏิบัติ
การรักษาสันติภาพและปฏิบัติการบังคับให้เกิดสันติภาพ ด้วยเหตุนี้ ในปัจจุบัน
จึงนิยมใช้คำาที่มีความหมายกว้างๆ อย่าง “ปฏิบัติการสนับสนุนสันติภาพ” และ 
“ปฏิบัติการเพื่อสันติภาพ” มากกว่า

อาณัติของการปฏิบัติการเพื่อสันติภาพและชื่อที่เรียกขานว่า การรักษาสันติภาพ
หรือการบังคับให้เกิดสันติภาพ ไม่มีผลต่อการนำากฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ 
ไปบังคับใช้ ซึ่งพิจารณาบนพื้นฐานความจริงว่าเข้าตามเกณฑ์ต่างๆ ของการขัดกัน
ทางอาวุธตามบทบัญญัติในกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศท่ีเก่ียวข้อง โดยเฉพาะ
ข้อ 2 และ 3 หรือไม่ 
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พันธกรณีในการเคารพและทำาให้เกิดความเคารพต่อกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ	
ไม่เพียงแค่ภาคีในการขัดกันทางอาวุธท่ีมีพันธกรณีภายใต้กฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ รัฐทุกรัฐและ
ประชาคมโลกท้ังหมดจะต้อง “เคารพและทำาให้เกิดความเคารพ” ต่อกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศด้วย

ข้อ 1 ร่วม กล่าวไว้ว่า “อัครภาคีผู้ทำาสัญญาจะเคารพและกระทำาการเพื่อให้เกิดการเคารพอนุสัญญาซึ่ง
บังคับใช้อยู่ในปัจจุบันในทุกสถานการณ์” (ดูพิธีสารเพิ่มเติมฉบับที่ 1 ข้อ 1 วรรค 1) 

พันธกรณีของฝ่ายต่างๆ ในความขัดแย้งท่ีจะต้องให้ความเคารพและกระทำาการเพ่ือให้เกิดความเคารพมีอยู่ใน
กฎหมายจารีตประเพณีของกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศเช่นกัน (ดูการศึกษาว่าด้วยกฎหมายจารีต
ประเพณีของกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศของคณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ กฎข้อท่ี 139) 
• “ให้ความเคารพ” หมายความว่า ภาคีในสนธิสัญญากฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศจะต้องนำา

สนธิสัญญาเหล่านี้ไปใช้ด้วยความสุจริตใจ
• “กระทำาการเพื่อให้เกิดการเคารพ” มีความหมายที่กว้างกว่า กล่าวคือ รัฐภาคีของสนธิสัญญากฎหมาย
 มนุษยธรรมระหว่างประเทศ ไม่ว่าจะมีส่วนในความขัดแย้งหรือไม่ รวมถึงประชา สังคมโลกทั้งหมด
 จะต้องดำาเนินการทุกขั้นตอนเท่าที่เป็นไปได้เพื่อให้มั่นใจว่า ทุกคนเคารพกฎ โดยเฉพาะฝ่ายต่างๆ 

ในความขัดแย้ง

การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับอนุสัญญาเจนีวาและพิธีสารเพิ่มเติมเป็น
หน้าที่ของใคร
รัฐมีพันธกรณีทางกฎหมายในการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับอนุสัญญาเจนีวาและ
พิธีสารเพิ่มเติมอนุสัญญา ดังนี้ 

“อัครภาคีผู้ทำาสัญญา จะดำาเนินการเผยแพร่เนื้อหาของอนุสัญญาที่มีผลบังคับใช้
ในปัจจุบันให้เป็นที่รับรู้กันในประเทศตนอย่างกว้างขวางเท่าที่จะเป็นไปได้ ทั้งใน
ยามสงบและยามสงคราม และจะดำาเนินการเพื่อให้มีการศึกษาเนื้อหาดังกล่าวใน
กำาหนดการทางทหาร และพลเรือนหากเป็นไปได้ เพื่อให้หลักการของอนุสัญญา
เป็นท่ีรู้จักในหมู่พลเรือนท้ังปวง โดยเฉพาะกองกำาลังต่อสู้ติดอาวุธ บุคลากรทางการแพทย์
และอนุศาสนาจารย์” (อนุสัญญาเจนีวาฉบับที่ 1 และ 2 ข้อ 47 และ 48 ตามลำาดับ 
และอนุสัญญาเจนีวาฉบับที่ 3 และ 4 ข้อ 127 และ 144 ตามลำาดับ)

“อัครภาคีผู้ทำาสัญญา จะดำาเนินการเผยแพร่เน้ือหาของอนุสัญญาและพิธีสารฉบับน้ี
ให้เป็นที่รับรู้ในประเทศตนอย่างกว้างขวางเท่าที่จะเป็นไปได้ ทั้งในยามสงบและ   
ยามสู้รบ และจะดำาเนินการเพื่อให้มีการศึกษาเนื้อหาในกำาหนดการเรียนการสอน
ทางทหาร และส่งเสริมให้เกิดการศึกษาเน้ือหาดังลก่าวในหมู่ประชาชนพลเรือน เพ่ือให้ 
กองทัพและประชาชนพลเรือนรู้จักตราสารเหล่าน้ี” (พิธีสารเพ่ิมเติมฉบับท่ี 1 ข้อ 83)

“พธิสีารฉบบันีจ้ะตอ้งไดร้บัการเผยแพรอ่ยา่งกว้างขวางเทา่ทีจ่ะเปน็ไปได”้ (พธิสีาร
เพิ่มเติมฉบับที่ 2 ข้อ 19)
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กฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศคืออะไร
กฎหมายสิทธิมนุษยชน คือชุดกฎหมายระหว่างประเทศ โดยถือกำาเนิดจากสนธิสัญญาหรือจารีตประเพณี
บนพื้นฐานที่ว่า ปัจเจกบุคคลและกลุ่มบุคคลสามารถคาดหวังและ/หรืออ้างสิทธิบางประการซึ่งต้องได้รับ
ความเคารพและคุ้มครองโดยรัฐ เนื้อหามาตรฐานสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศตั้งอยู่บนหลักการและ
แนวทางที่ไม่ได้มีพื้นฐานมาจากสนธิสัญญาจำานวนมาก (“กฎหมายอย่างอ่อน”)

สนธิสัญญาหลักด้านกฎหมายสิทธิมนุษยชน มีดังต่อไปนี้
ก. ตราสารระดับสากล
 • อนุสัญญาว่าด้วยการป้องกันและลงโทษความผิดอาญาฐานฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ ค.ศ. 1948 
 • อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติในทุกรูปแบบ ค.ศ. 1965
 • กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ค.ศ. 1966 
 • กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ค.ศ. 1966 
 • อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ ค.ศ. 1979
 • อนุสัญญาต่อต้านการทรมานและการปฏิบัติหรือการลงโทษที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรม และยำ่ายี  

 ศักดิ์ศรี ค.ศ. 1984
 • อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก ค.ศ.1989
 • อนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการคุ้มครองสิทธิของคนงานและสมาชิกครอบครัว ค.ศ. 1999
 • อนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการคุ้มครองบุคคลทุกคนจากการหายสาบสูญโดยถูกบังคับ ค.ศ. 2006
 • อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ ค.ศ. 2006

ข. ตราสารระดับภูมิภาค 
 • อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิมนุษยชนแห่งยุโรป ค.ศ. 1950 
 • อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิมนุษยชนแห่งอเมริกา ค.ศ. 1969
 • กฎบัตรแอฟริกาว่าด้วยสิทธิมนุษยชนและสิทธิปวงชน ค.ศ. 1981

องคก์รดา้นสทิธมินษุยชน เชน่ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนเพือ่กตกิาระหวา่งประเทศวา่ดว้ยสทิธพิลเมอืง
และสิทธิทางการเมือง และศาลสิทธิมนุษยชนแห่งยุโรปเพื่ออนุสัญญาว่าด้วยสิทธิมนุษยชนแห่งยุโรปเป็น
ผู้กำากับดูแลสนธิสัญญาเหล่านี้

9.� ข้อแตกต่างระหว่างกฎหมายมนุษยธรรม
� ระหว่างประเทศและกฎหมายสิทธมนุษยชน
� มีอะไรบ้าง?
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ในขณะที่กฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศและกฎหมายสิทธิมนุษยชนได้ต่างพัฒนาแตกต่างกันไป 
แต่สนธิสัญญาว่าด้วยสิทธิมนุษยชนบางฉบับก็ยังมีข้อบังคับจากกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ
รวมอยู่ด้วย ตัวอย่างเช่น อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กและพิธีสารเลือกรับของอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กเก่ียวกับ
การมีส่วนร่วมของเด็กในการขัดกันทางอาวุธ และอนุสัญญาว่าด้วยการบังคับให้บุคคลสูญหาย

กฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศและกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศเป็น
ประมวลกฎหมายระหว่างประเทศที่ส่งเสริมซึ่งกันและกัน โดยมีเป้าหมายบางประการ
ที่เหมือนกัน ทั้งกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศและกฎหมายสิทธิมนุษยชนต่าง
พยายามที่จะให้การคุ้มครองชีวิต สุขภาพ และศักดิ์ศรีของปัจเจกบุคคล แม้ว่ามาจาก
ต่างมุมมอง ซ่ึงเป็นเหตุผลว่า ทำาไมสาระสำาคัญของกฎบางข้อจึงมีความคล้ายกันท้ังท่ีเส้น
ทางการพัฒนานั้นต่างกันมาก ตัวอย่างเช่น กฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศและ
กฎหมายสิทธิมนุษยชนห้ามมิให้มีการทรมานหรือการปฏิบัติอย่างโหดเห้ียม กำาหนดสิทธิ
ขั้นพื้นฐานสำาหรับบุคคลที่ต้องผ่านการพิจารณาความอาญา ห้ามมิให้มีการเลือกปฏิบัติ
ประกอบด้วยบทบัญญัติสำาหรับการคุ้มครองสตรีและเด็ก และกำากับดูแลประเด็นต่างๆ 
ท่ีเก่ียวกับสิทธิในการได้รับการรักษาพยาบาลและการเข้าถึงอาหาร อย่างไรก็ตาม ท้ังสอง
กฎหมายก็มีความแตกต่างท่ีสำาคัญ ท้ังท่ีมา ขอบเขตของการนำาไปบังคับใช้ องค์กรท่ีนำาไป
บังคับใช้ และความแตกต่างอ่ืนๆ

ความเป็นมา	
กฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ ซ่ึงมีจุดกำาเนิดมาต้ังแต่สมัยโบราณ ได้รับการประมวล
เม่ือคร่ึงหลังคริสต์ศตวรรษท่ี 19 ด้วยการโน้มน้าวของอังรี ดูนังต์ บิดาผู้ก่อต้ังคณะกรรมการ
กาชาดระหว่างประเทศ (ดูคำาถามท่ี 6) กฎหมายสิทธิมนุษยชนเป็นประมวลกฎหมายท่ีใหม่กว่า
อันมีที่มาจากการประกาศสิทธิมนุษยชนแห่งชาติบางฉบับ ซึ่งได้รับอิทธิพลจากแนวคิด
ของยุคเรืองปัญญา หรือ the Enlightenment (เช่น คำาประกาศอิสรภาพของสหรัฐอเมริกา 
ค.ศ. 1776 และคำาประกาศแห่งสิทธิของมนุษย์และพลเมืองของฝร่ังเศส ค.ศ. 1789 
กฎหมายสิทธิมนุษยชนเพ่ิงถือกำาเนิดข้ึนในฐานะกฎหมายระหว่างประเทศแขนงหน่ึงภาย
หลังสงครามโลกคร้ังท่ี 2 ภายใต้การอำานวยการของสหประชาชาติ ปฏิญญาสากลว่าด้วย
สิทธิมนุษยชน (Universal Declaration of Human Rights - UDHR) ค.ศ. 1948 ให้
คำาจำากัดความกฎหมายสิทธิมนุษยชนในระดับระหว่างประเทศเป็นครั้งแรก ที่ประชุม
สมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติได้ลงมติท่ีไม่มีการผูกมัดทางกฎหมาย และในปี ค.ศ. 1966
นีเ่องท่ีปฏญิญาสากลนีไ้ดร้บัการแปลงให้เปน็สนธสิญัญาดา้นสทิธมินษุยชน นัน่คอืกตกิา
ระหวา่งประเทศวา่ดว้ยสิทธพิลเมืองและสิทธทิางการเมอืง และกติการะหว่างประเทศว่า
ด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม (ดูกรอบ) 

ขอบเขตการบังคับใช้ช่ัวคราว
ขณะท่ีกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศใช้กับการขัดกันทางอาวุธโดยเฉพาะ (ดูคำาถาม
ท่ี 5) แต่กฎหมายสิทธิมนุษยชนน้ันจะมีผลบังคับใช้ในทุกขณะ ไม่ว่าจะเป็นในยามสงบหรือ
ยามเกิดการขัดกันทางอาวุธ อย่างไรก็ตาม สนธิสัญญาสิทธิมนุษยชนต่างจากกฎหมาย
มนุษยธรรมระหว่างประเทศตรงท่ีบางฉบับอนุญาตให้รัฐบาลสามารถละพันธกรณีบาง
ประการระหว่างเหตุฉุกเฉินสาธารณะท่ีเป็นอันตรายต่อชีวิตคนในชาติ 
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อยา่งไรก็ตาม การละเวน้นัน้ตอ้งมคีวามจำาเปน็และเปน็สดัสว่นตอ่ความวิกฤต ิอกีท้ังตอ้ง
ไม่นำามาใช้โดยเลือกปฏิบัติ และต้องไม่ขัดแย้งกับกฎอื่นๆ ของกฎหมายระหว่างประเทศ 
รวมท้ังบทบัญญัติของกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ แต่ห้ามละเว้นสิทธิมนุษยชน
บางประการ ซ่ึงรวมถึงสิทธิในชีวิต ข้อห้ามมิให้มีการทรมานและการปฏิบัติหรือการลงโทษ
ที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรม และยำ่ายีศักดิ์ศรี ข้อห้ามมิให้มีทาสและการเป็นข้ารับใช้และ
ข้อห้ามมิให้มีกฎหมายอาญาที่มีผลย้อนหลัง 

ขอบเขตการบังคับใช้ทางกายภาพ
ความแตกต่างสำาคัญอีกประการหนึ่งระหว่างกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ
และกฎหมายสิทธิมนุษยชนคือ การมีสภาพบังคับนอกอาณาเขต กฎหมายมนุษยธรรม
ระหว่างประเทศ ซึ่งกำากับดูแลการขัดกันทางอาวุธระหว่างประเทศที่มีผลบังคับใช้นอก
อาณาเขต ไม่ได้เป็นประเด็นของการถกเถียง เนื่องจากวัตถุประสงค์คือ เพื่อกำากับความ
ประพฤติของรัฐหนึ่งหรือมากกว่าที่มีส่วนในการขัดกันทางอาวุธในดินแดนของผู้อื่น
และรวมถึงการขัดกันทางอาวุธท่ีมิใช่ระหว่างประเทศ ซ่ึงมีลักษณะนอกอาณาเขตอยู่ด้วย
ภาคีในความขัดแย้งน้ันๆ ไม่อาจละท้ิงพันธกรณีต่อกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ 
เมื่อความขัดแย้งลุล่วงข้ามดินแดนของรัฐใดรัฐหนึ่ง แม้จะมีผู้คัดค้านที่มีชื่อจำานวนหนึ่ง 
แตก็่เป็นทีย่อมรบัอยา่งกวา้งขวางวา่ กฎหมายสทิธมินษุยชนมผีลบงัคบัใชน้อกอาณาเขต
ตามคำาตัดสินของศาลระดับภูมิภาคและระหว่างประเทศ แต่อย่างไรก็ตามการกำาหนด
ขอบเขตการบังคับใช้ที่จำาเพาะเจาะจงยังไม่มี โดยทั่วไปแล้วองค์กรด้านสิทธิมนุษยชน
ยอมรับการมีผลบังคับใช้นอกอาณาเขตของกฎหมายสิทธิมนุษยชน เมื่อรัฐมีอำานาจ
เหนืออาณาเขตใดๆ (เช่นการยึดครอง) หรือบุคคลใดบุคคลหน่ึง (เช่นการคุมขัง) แต่กฎหมาย 
ที่มาจากคำาตัดสินของผู้พิพากษาเรื่องสิทธิมนุษยชนนั้นยังไม่มีข้อสรุปในเรื่องของการ
บังคับใช้บรรทัดฐานด้านสิทธิมนุษยชนที่ควบคุมการใช้กำาลังนอกอาณาเขต

ขอบเขตการบังคับใช้ในแง่บุคคล
กฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศมุ่งหมายที่จะคุ้มครองบุคคลซึ่งไม่มีส่วนหรือยุติ
การมีส่วนในสงคราม กฎหมายนี้คุ้มครองพลเรือนและพลรบที่ไม่อาจสู้รบได้ เช่น ได้รับ
บาดเจ็บ ป่วย และเรืออับปาง หรือเชลยศึก (ดูคำาถามท่ี 7) กฎหมายสิทธิมนุษยชน ซ่ึงได้รับ 
การพัฒนาขึ้นสำาหรับช่วงเวลาสงบเป็นหลักนั้น จะมีผลบังคับใช้กับทุกบุคคลภายในเขต
อำานาจรฐั โดยมไิด้มีการแบ่งแยกระหวา่งพลรบและพลเรอืน หรอืกำาหนดประเภทบคุคล
ที่ต้องได้รับการคุ้มครองเฉกเช่นกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ 
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ภาคีซึ่งถูกผูกมัดโดยกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศและกฎหมาย
สิทธิมนุษยชน
กฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศนั้นมีผลผูกพันภาคีทุกฝ่ายในการขัดกันทางอาวุธ 
ดังนั้นกฎหมายจึงกำาหนดสิทธิและพันธกรณีที่เท่าเทียมกันระหว่างรัฐและฝั่งที่มิใช่รัฐ 
เพ่ือประโยชน์แก่ทุกคนท่ีอาจได้รับผลกระทบจากการปฏิบัติการของฝ่ายต่างๆ (ความสัมพันธ์
แนวราบ) (ดูคำาถามที่ 8) ส่วนกฎหมายสิทธิมนุษยชนควบคุมดูแลความสัมพันธ์ระหว่าง
รัฐและบุคคลผู้ซ่ึงอยู่ในอาณาเขตรัฐและ/หรือภายใต้ขอบเขตอำานาจทางกฎหมายของ
รัฐอย่างชัดเจน (ความสัมพันธ์แนวดิ่ง) อีกทั้งกำาหนดพันธกรณีของรัฐต่อปัจเจกบุคคล
หลากหลายประการ ดังนั้นกฎหมายสิทธิมนุษยชนจึงมีผลผูกพันเพียงแค่รัฐ ดังที่เห็นได้
จากการทีส่นธสิญัญาสทิธมินษุยชนและแหลง่ท่ีมาของมาตรฐานดา้นสทิธิมนษุยชนอืน่ๆ 
ไม่ได้เป็นมีการกำาหนดพันธกรณีทางกฎหมายต่อกองกำาลังติดอาวุธที่มิใช่ของรัฐ เหตุผล
ก็เพราะกองกำาลังประเภทนี้ส่วนใหญ่ไม่สามารถปฏิบัติตามพันธกรณีตามกฎหมายสิทธิ
มนุษยชนได้ทั้งหมด เนื่องจากกองกำาลังเหล่านี้ไม่สามารถเคลื่อนไหวในพ้ืนท่ีท่ีมีการนำา
บรรทัดฐานสิทธิมนุษยชนไปบังคับใช้ซ่ึงแตกต่างจากรัฐบาล แต่หลักเกณฑ์โดยท่ัวไปเก่ียวกับ
กองกำาลังติดอาวุธท่ีมิใช่ของรัฐน้ีมีข้อยกเว้นสำาคัญประการหน่ึงคือ กรณีท่ีกลุ่มใดกลุ่มหน่ึง
มีความสามารถกระทำาการเฉกเช่นเจ้าหน้าท่ีรัฐ โดยท่ัวไปแล้วก็สืบเน่ืองมาจากการควบคุม
อาณาเขตอย่างมีเสถียรภาพ ดังน้ันอาจถือได้ว่าพวกเขามีความรับผิดชอบด้านสิทธิมนุษยชน
โดยพฤตินัย
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ขอบเขตการบังคับใช้ที่สำาคัญ	
กฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศและกฎหมายสิทธิมนุษยชนมีกฎที่สำาคัญร่วมกัน 
(เช่นการห้ามมิให้มีการทรมาน) แต่ท้ังคู่ก็ประกอบด้วยบทบัญญัติท่ีแตกต่างกันอย่างมาก
กฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศพูดถึงหลายประเด็นท่ีอยู่นอกขอบเขตของกฎหมาย
สิทธิมนุษยชน เช่น สถานะ “พลรบ” และ “เชลยศึก” การคุ้มครองตราเครื่องหมาย
กาชาดและเส้ียววงเดือนแดง และความชอบด้วยกฎหมายของอาวุธบางชนิด ส่วนกฎหมาย
สิทธิมนุษยชนพูดถึงประเด็นต่างๆ ท่ีเก่ียวกับชีวิตท่ีกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ
ไม่ได้กำากับดูแล เช่น เสรีภาพของสื่อ สิทธิในการชุมนุม สิทธิในการลงคะแนน สิทธิใน
การหยดุงานประทว้งและดา้นอืน่ๆ และมบีางประเดน็ทีท่ัง้กฎหมายมนษุยธรรมระหวา่ง
ประเทศและกฎหมายสิทธิมนุษยชนกำากับดูแลแต่ด้วยวิธีที่ต่างกัน บางครั้งก็ขัดแย้งกัน 
โดยเฉพาะกรณีที่เกี่ยวกับการใช้กำาลังและการคุมขัง 
• ในส่วนท่ีเก่ียวข้องกับการใช้กำาลัง กฎของกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศว่าด้วย

การทำาสงครามน้ันยอมรับว่า การใช้กำาลังอาวุธเป็นปกติวิสัยในการทำาสงคราม เพราะว่า
 เป้าหมายสูงสุดของปฏิบัติการทางทหาร คือเพ่ือการได้เปรียบกองกำาลังของศัตรู ดังน้ัน
 ฝา่ยตา่งๆ ในการขดักนัทางอาวธุจงึไดร้บัอนญุาตใหใ้ชอ้าวธุหรืออยา่งนอ้ยกฎหมายก็

ไม่ได้ขัดขวางมิให้โจมตีวัตถุทางทหารของแต่ละฝ่าย รวมถึงบุคคลในฝ่ายศัตรู กฎหมาย
 มนุษยธรรมระหว่างประเทศจึงไม่มีการห้ามการโจมตีต่อเป้าหมายเหล่าน้ัน ไม่ว่าผู้กระทำา
 จะเป็นรัฐหรือฝ่ายท่ีมิใช่รัฐ ในทางตรงกันข้ามการกระทำารุนแรงต่อพลเรือนและวัตถุของ



 พลเรือนรวมถึงการโจมตีโดยไม่เลือกเป้าหมาย นับเป็นการกระทำาที่ผิดกฎหมาย ด้วยเพราะจุดประสงค์
หลกัขอ้หน่ึงของกฎหมายมนษุยธรรมระหวา่งประเทศคอื การละเวน้ไมใ่ห้พลเรอืนและวตัถขุองพลเรอืน

 ได้รับผลกระทบจากสงคราม และภายใต้กฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศน้ัน จะต้องมีการเตือนล่วง
หน้าก่อนการเข้าโจมตี เพ่ือให้เกิดความสูญเสียซ่ึงชีวิตและทรัพย์สินของพลเรือนน้อยท่ีสุด (ดูคำาถามท่ี 11) 
กฎหมายสิทธิมนุษยชนถือกำาเนิดข้ึน เพ่ือคุ้มครองบุคคลจากการข่มเหงโดยรัฐและมิได้กำากับดูแลการขัดกัน
ทางอาวุธระหว่างฝ่ายต่างๆ ในความขัดแย้ง หากกำากับการใช้กำาลังในการบังคับใช้กฎหมาย การบังคับใช้

 กฎหมายยึดถือหลัก “จับกุมตัว แต่ไม่ฆ่า” กล่าวคือ การใช้กำาลังต้องเป็นวิธีสุดท้ายเพื่อการป้องกันตัว 
เมื่อวิธีการอื่นๆ ไม่ได้ผลแล้วหรือไม่มีทีท่าว่าจะบรรลุผลท่ีต้องการ อีกท้ังการบรรลุเป้าหมายท่ีชอบด้วย
กฎหมายจะต้องไม่กระทำาเกินกว่าเหตุ (เช่น เพ่ือป้องกันอาชญากรรม เพ่ือช่วยจับกุมผู้กระทำาความผิด หรือ
ผู้ต้องสงสัยท่ีชอบด้วยกฎหมายและเพ่ือรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสังคมและความปลอดภัย) 

• ส่วนเร่ืองการคุมขังน้ัน ท้ังกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศและกฎหมายสิทธิมนุษยชนมีกฎเกี่ยวกับ
 การปฏิบัติต่อผู้ต้องขังอย่างมีมนุษยธรรม ทั้งในเรื่องของสภาพความเป็นอยู่และสิทธิในการพิจารณาคดี
 อย่างยุติธรรม แต่กฎหมายท้ังสองมีความแตกต่างกันในเร่ืองความคุ้มครองตามวิธีพิจารณาความระหว่าง
 การกักกัน เช่น การคุมขังบุคคลในข้อหาท่ีไม่เก่ียวกับอาชญากรรมข้ึนอยู่กับส่ิงท่ีเขาหรือเธอกระทำาเป็นการ
 คุกคามต่อความปลอดภัยของเจ้าหน้าท่ีราชทัณฑ์เพียงใด ทั้งนี้โดยทั่วไปแล้วภายใต้กฎหมายมนุษยธรรม

ระหว่างประเทศนั้น การกักกันไม่ใช่เรื่องต้องห้ามในระหว่างการขัดกันทางอาวุธ ศาลไม่จำาเป็นต้องเป็น
 ผู้พิจารณาว่าการคุมขังน้ันๆ ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ (ดูคำาถามท่ี 10) แต่ในยามสงบ การคุมขังท่ีไม่เก่ียวกับ

อาชญากรรม (เช่นเก่ียวกับการบริหาร) เป็นเรื่องผิดปกติ ส่วนใหญ่แล้วประชาชน สูญเสียอิสรภาพเพราะ
ตกเป็นผู้ต้องสงสัยในข้อหาคดีอาชญากรรม กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง

 จึงรับรองสิทธิในเสรีภาพของบุคคลและระบุว่า ปัจเจกบุคคลท่ีต้องขังทุกคนไม่ว่าด้วยเหตุผลใด มีสิทธิได้รับ
 การพิจารณาทบทวนโดยศาลว่าการคุมขังน้ันชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ กฎหมายสิทธิมนุษยชนท่ีเก่ียวกับ
 เรื่องนี้ตั้งอยู่บนสมมติฐานว่า ศาลยังคงปฏิบัติหน้าที่อยู่ ระบบยุติธรรมสามารถรองรับบุคคลทุกคนที่ถูก

จับกุมทุกช่วงเวลาไม่ว่าจะมีจำานวนเท่าใดก็ตาม จะมีการให้คำาปรึกษาทางกฎหมาย เจ้าหน้าที่บังคับใช้
กฎหมายมีความสามารถในการปฏิบัติหน้าท่ีเป็นต้น โดยสถานการณ์ต่างๆ ระหว่างท่ีเกิดการขัดกันทางอาวุธ

 นั้นมีความแตกต่างกันมากดังที่สะท้อนให้เห็นในบทบัญญัติของกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ

การมีผลกระทบซึ่งกันและกันของกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศและกฎหมายสิทธิมนุษยชน 
ซ่ึงควบคุมการใช้กำาลังและความคุ้มครองตามวิธีพิจารณาความสำาหรับการกักกันตัว อย่างน้อยก็ในการขัดกัน 
ทางอาวุธระหว่างประเทศ จะต้องได้รับการแก้ไขโดยการอ้างถึงบทกฎหมายเฉพาะ นั่นคือบทบัญญัติของ
กฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศท่ีออกแบบมาเพ่ือจัดการกับท้ังประเด็นท้ังสองน้ันโดยเฉพาะ (ดูกรอบ)
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การมีผลกระทบซึ่งกันและกันของกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศและกฎหมาย
สิทธิมนุษยชน
การมีผลกระทบซึ่งกันและกันของกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศและกฎหมายสิทธิมนุษยชน ถือว่า
ยังเป็นหัวข้อที่ได้รับความสนใจในทางกฎหมายอย่างมาก โดยเฉพาะในประเด็นด้านผลที่ตามมาต่อการ
ปฏิบัติการทางทหาร

เมื่อพิจารณาเนื้อหาในความเห็นเชิงปรึกษาว่าด้วยความชอบด้วยกฎหมายของการคุกคามของหรือการใช้
อาวุธนิวเคลียร์ ค.ศ. 1996 ซึ่งมีการกล่าวถึงการนำาสิทธิมนุษยชนไปบังคับใช้ในสถานการณ์การขัดกันทาง
อาวุธเป็นครั้งแรก ศาลยุติธรรมระหว่างประเทศเห็นว่า การคุ้มครองที่กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิ
พลเรือนและสิทธิทางการเมืองให้ไว้นั้นไม่ได้สิ้นสุดในช่วงเวลาสงคราม และตามหลักการแล้ว สิทธิที่จะไม่
ถูกพรากชีวิตตามอำาเภอใจ จะมีผลบังคับใช้ในช่วงสงครามเช่นกัน ศาลมีความเห็นเพิ่มเติมว่า การวินิจฉัย
ว่าการกระทำาใดทีถ่อืเปน็การพรากชวีติตามอำาเภอใจจะตอ้งใชก้ฎหมายพเิศษทีม่ผีลบงัคบัใช ้เชน่ กฎหมาย
ที่มีผลบังคับใช้กับการขัดกันทางอาวุธ ซึ่งมุ่งควบคุมดูแลการทำาสงคราม

คำากล่าวนี้ถูกมองว่าเป็นการยุติประเด็นเรื่องการมีผลกระทบซึ่งกันและกันของกฎหมายมนุษยธรรม
ระหว่างประเทศและกฎหมายสิทธิมนุษยชนและได้แสดงนัยยะว่า กฎหมายสิทธิมนุษยชน ซึ่งถือว่ามีผล
บังคับใช้ในทุกกรณี ถือเป็นกฎหมายท่ัวไป ขณะท่ีกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ ซ่ึงมีผลบังคับใช้เมื่อ
มีการขัดกันทางอาวุธเกิดขึ้น ถือเป็นกฎหมายพิเศษ พูดอีกอย่างหนึ่งก็คือ เมื่อกฎหมายสิทธิมนุษยชนและ
กฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศขัดแย้งกัน กฎหมายตัวหลังถือว่ามีอำานาจมากกว่า เนื่องจากบัญญัติ
ขึ้นเพื่อดูแลการขัดกันทางอาวุธโดยเฉพาะนั่นเอง

แม้ว่าจะมีการตั้งคำาถามเรื่องของความหมายและแม้กระทั่งประโยชน์ของหลักการของกฎหมายพิเศษ  
แต่ก็มีการยอมรับกันโดยท่ัวไปว่า การวินิจฉัยประเด็นการมีผลกระทบซ่ึงกันและกันของกฎหมายมนุษยธรรม
ระหว่างประเทศและกฎหมายสิทธิมนุษยชนนั้นมีความจำาเป็นยิ่ง พูดโดยรวมก็คือ ถึงแม้ว่ากฎหมาย
ระหว่างประเทศท้ังสองแขนงน้ีสัมพันธ์กัน แต่แนวคิดเร่ืองความสัมพันธ์กันน้ีไม่สามารถแก้ไขปัญหาประเด็น 
ทางกฎหมายที่ซับซ้อนของการมีผลกระทบซึ่งกันและกันที่เกิดขึ้นเป็นครั้งคราวได้ ตัวอย่างเช่น เมื่อนำา
กฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศและกฎหมายสิทธิมนุษยชนไปบังคับใช้กับเหตุการณ์เดียวกัน อาจ
ทำาให้เกิดผลลัพธ์ที่ขัดแย้งกันได้ เพราะเมื่อเริ่มมีพัฒนากฎหมายนั้นเป็นครั้งแรก กฎหมายทั้งคู่ก็ได้สะท้อน
ให้เห็นสถานการณ์ที่ต่างกันอยู่แล้ว
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10.� กฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ
� กล่าวเกี่ยวกับการลิดรอนเสรีภาพไว้อย่างไร?

กฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศให้การคุ้มครองทุกคนที่ไม่ได้มีส่วนหรือยุติการมี
ส่วนโดยตรงในสงคราม (ดูคำาถามที่ 1) นอกจากคุ้มครองทั่วไปที่ให้แก่บุคคลผู้มิอาจ
สู้รบได้แล้ว กฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศยังให้การคุ้มครองจำาเพาะแก่ผู้ซึ่งถูก
ลิดรอนเสรีภาพ โดยบทบัญญัติเหล่านี้แตกต่างกันไปตามประเภทการขัดกันทางอาวุธ
และตามสถานะของผู้ที่ถูกคุมขัง 



เชลยศึกในการขัดกันทางอาวุธระหว่างประเทศ
เชลยศึก คือพลรบที่ถูกจับกุม (ดูคำาถามที่7) การกักกันตัวพวกเขาไม่ได้เป็นการลงโทษ 
แต่เป็นวิธีป้องกันไม่ให้กลับเข้าร่วมรบได้อีก เชลยศึกจะต้องได้รับการปลดปล่อยและ
ส่งกลับประเทศทันทีหลังสงครามยุติ ผู้มีอำานาจในการคุมขังอาจดำาเนินคดีและคุมขัง
เชลยศึกด้วยข้อหาอาชญากรรมสงครามที่ได้ก่อหรือข้อหาละเมิดกฎหมายมนุษยธรรม
ระหว่างประเทศข้ออ่ืนๆ ไม่ใช่ด้วยเหตุผลเพียงเพราะพวกเขาเข้าร่วมการขัดกันทางอาวุธ 
โดยตรง (ดูกรอบเรื่องความแตกต่างระหว่างการกักกันตัวและการคุมขัง) 

เชลยศึกจะตอ้งไดร้ับการปฏบิัติด้วยมนุษยธรรมในทุกสถานการณ์ กฎหมายมนุษยธรรม
ระหว่างประเทศให้การคุ้มครองพวกเขาจากการกระทำารุนแรงทุกประเภท ซึ่งรวมถึง
การข่มขู่ การดูหมิ่น และการตกเป็นเป้าสายตาของสาธารณชน เชลยศึกมีสิทธิ์ได้รับ
ความเคารพต่อชีวิต ศักดิ์ศรี สิทธิส่วนบุคคล และความเชื่อทางการเมือง ศาสนาและ
อื่นๆ กฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศยังกำาหนดเงื่อนไขขั้นตำ่าในการคุมขังไว้อย่าง
ละเอยีด ซึง่ครอบคลมุประเดน็ตา่งๆ เชน่ ที่อยูอ่าศยั อาหาร เสือ้ผา้ สขุอนามยั และการ
บริการทางการแพทย์ นอกจากนั้น เชลยศึกยังมีสิทธิ์ที่จะติดต่อและแลกเปลี่ยนข่าวสาร
กับครอบครัวด้วย

พลเรือนผู้ถูกกักกันในการขัดกันทางอาวุธระหว่างประเทศ
ฝ่ายที่อยู่ในการขัดกันทางอาวุธอาจกักกันตัวพลเรือนได้หากสามารถพิสูจน์เหตุผลอัน
จำาเป็นทางด้านความมั่นคง การกักกันเป็นมาตรการด้านความมั่นคง และไม่อาจถูกใช้
เป็นวิธีหนึ่งในการลงโทษ ซึ่งหมายความว่า ผู้ถูกกักกันจะต้องได้รับการปล่อยตัวทันที
ภายหลังเหตุอันเป็นปัจจัยให้เขาหรือเธอถูกกักกันนั้นยุติลง
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ในส่วนของความคุ้มครองตามวิธีพิจารณาความ พลเรือนผู้ถูกกักกันจะต้องได้รับทราบ
ถึงสาเหตุที่ถูกกักกัน และจะต้องสามารถได้รับการทบทวนคำาตัดสินจากศาลหรือ
คณะกรรมการบริหารที่มีความเหมาะสมภายในระยะเวลาอันสั้นเท่าที่จะเป็นไปได ้
และหากมีการยืนยันคำาตัดสินเดิม จะต้องมีการทบทวนเป็นระยะ อย่างน้อย 2 ครั้งต่อปี

การปฏิบัติต่อผู้ถูกกักกันและสภาพการกักกันของพลเรือนที่ถูกกักกันจะคล้ายคลึงกับ
ของเชลยศึก (ดูข้างบน) ผู้ถูกกักกันที่เป็นพลเรือนจะต้องได้รับการปฏิบัติด้วยความ
มีมนุษยธรรมในทุกสถานการณ์ กฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศคุ้มครองพวก
เขาจากการกระทำารุนแรงทุกรูปแบบ รวมถึงการข่มขู่ การดูหมิ่น และการทำาให้ตกเป็น
เป้าสายตาของสาธารณชน ผู้ถูกกักกันที่เป็นพลเรือนมีสิทธิ์ได้รับความเคารพต่อชีวิต 
ศักด์ิศรี สิทธิส่วนบุคคลและความเช่ือทางการเมือง ศาสนาและอ่ืนๆ กฎหมายมนุษยธรรม 
ระหวา่งประเทศยังกำาหนดเงื่อนไขขั้นตำ่าในการคมุขังไว ้ซึ่งครอบคลมุประเดน็ตา่งๆ เชน่
ที่อยู่อาศัย อาหาร เสื้อผ้า สุขอนามัย และการบริการทางการแพทย์ นอกจากนั้น 
พลเรือนที่ถูกควบคุมตัวยังมีสิทธิ์ที่จะติดต่อและแลกเปลี่ยนข่าวสารกับครอบครัวด้วย

บุคคลซึ่งถูกลิดรอนเสรีภาพในการขัดกันทางอาวุธที่มิใช่ระหว่างประเทศ	
ข้อ 3 ร่วม ระบุว่า บุคคลที่ถูกคุมขังเนื่องจากการขัดกันทางอาวุธที่มิใช่ระหว่างประเทศ
จะต้องได้รับการปฏิบัติด้วยความมีมนุษยธรรมในทุกสถานการณ์ โดยไม่มีการแบ่งแยก 
และยังกำาหนดให้มีการพิจารณาคดีอย่างเป็นธรรมตามหลักประกันในกระบวนการ
ยตุธิรรมท่ีจำาเปน็ทุกข้อ ข้อ 3 รว่มได้รบัการหนนุเสรมิจากพธิสีารเพิม่เตมิฉบบัที ่2 ขอ้ 4 
ขอ้ 5 และขอ้ 6 บทบญัญตัเิหลา่นีป้ระกอบดว้ย 1) หลักประกนัข้ันพืน้ฐาน (เชน่ ข้อหา้ม
เกี่ยวความรุนแรงต่อชีวิต สุขภาพ และสุขภาวะร่างกายและจิตใจ 2) ความคุ้มครอง
จำาเพาะสำาหรับบุคคลซึ่งถูกจำากัดอิสรภาพ ไม่ว่าด้วยการกักกันหรือการคุมขังอันมี
สาเหตมุาจากการขดักนัทางอาวธุ (ตวัอยา่งเชน่ สตรจีะตอ้งถูกกกักนัหรอืคมุขงัแยกจาก
บรุษุ และจะตอ้งอยูภ่ายใตก้ารกำากบัดแูลโดยผูค้มุสตร ีไมใ่ชบ่รษุ) 3) การคุม้ครองบคุคล
ซึ่งถูกดำาเนินคดีและลงโทษจากความผิดทางอาญาที่เกี่ยวข้องกับการขัดกันทางอาวุธ 

ควรระลึกไว้ด้วยว่า บทบัญญัติเหล่านี้มีผลผูกพันต่อรัฐและกลุ่มกองกำาลังจัดตั้งติดอาวุธ
ที่มิใช่ของรัฐเช่นเดียวกับที่บัญญัติไว้ในข้อ 3 ร่วม และเช่นเดียวกับข้อ 3 ร่วมอีกประการ
คือ พิธีสารฉบับที่ 2 ไม่ได้ให้สถานะพิเศษแก่สมาชิกของกองทัพหรือกองกำาลังติดอาวุธ
ทีต่กอยูใ่นมอืของศตัร ูดงันัน้ จงึไมม่สีถานะเชลยศกึในการขดักนัทางอาวธุทีม่ใิชร่ะหวา่ง
ประเทศ (ดูคำาถามที่ 7) ด้วยเหตุนี้เอง บทบัญญัติที่ให้หลักประกันขั้นตำ่าแก่บุคคลที่ถูก
ลิดรอนเสรีภาพจึงมีความสำาคัญอย่างยิ่ง
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การคุมขังระยะยาวในการขัดกันทางอาวุธ มี 2 รูปแบบ ได้แก่ 
การกักกัน เช่น การคุมขังโดยอำานาจฝ่ายบริหารด้วยเหตุผลด้าน
ความม่ันคง และการคุมขังด้วยจุดประสงค์เพ่ือดำาเนินคดีทางอาญา

- การกักกัน คือ คำาศัพท์ที่ใช้ในกฎหมายมนุษยธรรมระหว่าง 
ประเทศเพื่อแสดงถึงการคุมขังบุคคลที่เชื่อว่าเป็นภัยคุกคาม
ต่อความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ผู้คุมขังโดยไม่เจตนาที่จะ
ดำาเนินคดีอาญาต่อบุคคลนั้น

- การคุมขัง ด้วยจุดประสงค์เพื่อดำาเนินคดีทางอาญา คือการ
ลิดรอนเสรีภาพของผู้ต้องหาทางอาญา มีผลไปจนถึงการ
พิพากษาลงโทษขั้นสุดท้ายหรือการตัดสินปล่อยตัวจำาเลย

การยึดตัวประกัน
การยึดตัวประกัน เป็นการจับกุมหรือคุมขังบุคคล (ตัวประกัน) 
ร่วมกับการขู่เอาชีวิต ทำาร้าย หรือคุมขังเป็นตัวประกันต่อไป  
เพ่ือบีบบังคับให้บุคคลท่ี 3 กระทำาหรือไม่กระทำาส่ิงใดตามเง่ือนไข 
ที่เปิดเผยหรือไม่เปิดเผย เพื่อให้เกิดการปล่อยตัวประกันเป็นการ 
กระทำาต้องห้าม

45

การคุ้มครองที่ให้แก่บุคคลที่ถูกพรากอิสรภาพในการขัดกันทางอาวุธที่มิใช่ระหว่าง
ประเทศมีรายละเอียดและความชัดเจนน้อยกว่าในการขัดกันทางอาวุธระหว่างประเทศ 
จำานวนบทบัญญัติของกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศในกรณีหลังจึงมีมากกว่า 
ตัวอย่างเช่น ไม่มีการลงรายละเอียดในกฎว่าด้วยสภาพทางวัตถุของการคุมขังระหว่าง
การขัดกันทางอาวุธระดับที่มิใช่ระหว่างประเทศ อีกทั้งขาดหลักประกันในกระบวนการ
ยุติธรรมสำาหรับบุคคลที่ถูกกักกัน ด้วยเหตุผลเหล่านี้ คณะกรรมการกาชาดระหว่าง
ประเทศจึงระบุว่า การคุ้มครองบุคคลที่ถูกลิดรอนเสรีภาพในการขัดกันทางอาวุธที่มิใช่
ระหว่างประเทศเป็นข้อกฎหมายที่ควรเสริมสร้างให้เกิดความเข้มแข็ง (ดูคำาถามที่ 20)
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11.� กฎสำ�คัญของกฎหมายมนุษยธรรมระหว่าง
� ประเทศที่ควบคุมการทำ�สงครามมีอะไรบ้าง?

มีกฎพื้นฐานสำาคัญอยู่ 3 ประการที่กำากับวิธีการที่ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดในการขัดกันทางอาวุธ
อาจนำามาใช้ในปฏิบัติการทางทหารนั่นคือการทำาสงครามโดยประกอบด้วยกฎว่าด้วย
การแบง่แยก กฎวา่ดว้ยความไดส้ดัสว่น และกฎว่าด้วยการปอ้งกนัไว้กอ่น ซึง่กฎทัง้หมด
ต่างมีจุดประสงค์เพื่อคุ้มครองพลเรือนจากผลกระทบของสงคราม นอกจากกฎเหล่านี้   
แล้วยงัมขีอ้หา้มวา่ดว้ยการบาดเจบ็เกนิขนาดหรอืการเจ็บปวดโดยไม่จำาเปน็ ซึง่คุ้มครอง
พลรบและเป้าหมายการโจมตีท่ีชอบด้วยกฎหมายอ่ืนๆ กฎหมายเหล่าน้ีได้รับการประมวล
ไว้ในพิธีสารเพิ่มเติมอนุสัญญาฉบับที่ 1 และปรากฎอยู่ในกฎหมายจารีตประเพณีของ
กฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศสำาหรับการขัดกันทางอาวุธระหว่างประเทศและที่
มิใช่ระหว่างประเทศด้วย



การแบ่งแยก
กฎพื้นฐานว่าด้วยการแบ่งแยกกำาหนดให้ฝ่ายต่างๆ ในการขัดกันทางอาวุธแบ่งแยก
ระหวา่งพลเรอืนและวตัถขุองพลเรอืนกบัพลรบและวตัถทุางทหารอยูท่กุขณะ ฝา่ยตา่งๆ 
ในการขัดกันทางอาวุธอาจตั้งเป้าโจมตีได้แต่พลรบหรือวัตถุทางทหารเท่านั้น ห้ามมิให้
โจมตีพลเรือนหรือวัตถุของพลเรือน เว้นแต่พลเรือนดังกล่าวจะมีส่วนร่วมโดยตรงในการ
ขัดกันทางอาวุธ (ดูกรอบ) การโจมตีนั้นจะต้องจำากัดอยู่เพียงวัตถุทางทหารและไม่อาจ
พุ่งเป้าโจมตีไปยังวัตถุของพลเรือน และวัตถุทางทหารที่กล่าวถึงนั้นจำากัดเพียงวัตถุที่มี
ลักษณะ ที่ตั้ง วัตถุประสงค์ หรือการใช้งานที่ส่งผลต่อการปฏิบัติการทางทหาร ซึ่งการ
ทำาลายทั้งหมดหรือบางส่วน การยึดครอง หรือการทำาให้วัตถุเป้าหมายมีสภาพปลอดภัย
ในสถานการณ์นั้นๆ จะก่อเกิดความได้เปรียบทางทหาร ในส่วนของวัตถุทางทหารโดย
ทั่วไปหมายถึงสถานที่ทำาการ อาคาร และตำาแหน่งที่พลรบและสรรพาวุธรวมถึงเสบียง
และเครื่องมือเครื่องใช้ทางทหารอื่นๆ ตั้งอยู่ อีกทั้งยานพาหนะและเครื่องมือสื่อสาร 
ท้ังน้ี เม่ือวัตถุของพลเรือนถูกนำามาใช้เพ่ือจุดประสงค์ทางทหาร (เช่น รถไฟพลเรือนท่ีถูกใช้  
เพื่อลำาเลียงอาวุธและพลรบ) อาจนับได้ว่าเป็นวัตถุทางทหาร 

การหา้มมใิหโ้จมตโีดยไมเ่ลอืกเปา้หมายมาจากหลกัการแบง่แยกพลเรอืนออกจากพลรบ 
ซึ่งการโจมตีโดยไม่เลือกเป้าหมายมีลักษณะดังนี้
• ไม่พุ่งเป้าไปท่ีวัตถุทางทหารโดยเฉพาะ (เช่น การกราดยิงไปรอบทิศโดยไม่เล็งเฉพาะ 

เป้าหมายทางทหาร ทำาให้พลเรือนต้องตกอยู่ในอันตราย)
• ใช้อาวุธหรือวิธีการทำาสงครามที่ไม่อาจเจาะจงเป้าหมายไปที่วัตถุทางทหารเป็นการ

เฉพาะได้ (เช่น ขีปนาวุธพิสัยไกลที่ไม่สามารถกำาหนดเป้าหมายเจาะจง) 
• ใช้อาวุธหรือวิธีการทำาสงครามซึ่งไม่สามารถจำากัดผลกระทบ (เช่น ระเบิด 10 ตัน ที่

ใช้ทำาลายตึกได้ทั้งตึก) 

ความได้สัดส่วน
การโจมตีที่พุ่งเป้าที่พลรบหรือวัตถุทางทหารต้องสอดคล้องกับกฎแห่งความได้สัดส่วน 
ซึง่หมายความวา่หา้มมใิหม้กีารโจมตทีีม่โีอกาสทำาใหพ้ลเรอืนเสยีชวีติ บาดเจบ็และ/หรอื
สร้างความเสียหายแก่ทรัพย์สินของพลเรือนจนเกินไปเม่ือเทียบกับความได้เปรียบทางทหาร
ที่เห็นผลชัดเจนตามที่คาดการณ์ไว้ พูดอีกอย่างหนึ่งก็คือการโจมตีวัตถุทางทหาร 
กระทำาได้ก็ต่อเมื่อมีการประเมินแล้วว่าความสูญเสียทางพลเรือนที่จะเกิดนั้นไม่มากเกิน
กว่าความได้เปรียบทางทหารที่ตั้งเป้าไว้
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การป้องกันความเสียหายไว้ล่วงหน้า
ฝา่ยทีอ่ยูใ่นการขัดกันทางอาวธุจะตอ้งระมดัระวังอยู่ทกุขณะทีจ่ะไมท่ำารา้ยพลเรอืนหรอื
ทำาลายวัตถุของพลเรือนระหว่างการปฏิบัติการทางทหาร ฝ่ายที่ทำาการโจมตีจะต้อง
ทำาการตรวจสอบทกุวถิทีางเทา่ทีท่ำาไดเ้พือ่ใหแ้น่ใจวา่ เปา้หมายน้ันๆ เปน็วตัถทุางทหาร 
อีกทั้งต้องเลือกอาวุธและวิธีการโจมตีที่หลีกเลี่ยงอันตรายต่อพลเรือนและวัตถุของ
พลเรือนโดยไม่ตั้งใจ หรือก่อให้เกิดอันตรายน้อยที่สุด และยังต้องไม่ทำาการโจมตีหาก
เห็นได้ชัดว่า ความสูญเสียหรือความเสียหายที่จะเกิดขึ้นนั้นสูงเกินกว่าความได้เปรียบ
ทางทหารที่เห็นผลชัดเจนตามที่คาดการณ์ไว้ อีกทั้งต้องมีการแจ้งเตือนให้พลเรือนทราบ
ล่วงหน้าหากจะมีการโจมตีท่ีอาจส่งผลต่อพลเรือน นอกเสียจากว่าสถานการณ์ไม่เอ้ืออำานวย
รวมทั้งต้องมีการป้องกันความเสียหายจากผลกระทบการโจมตีไว้ก่อนล่วงหน้าด้วย 
ตัวอย่างเช่น วัตถุทางทหารจะต้องอยู่ในตำาแหน่งท่ีไกลจากพลเรือนและวัตถุของพลเรือน 
เท่าท่ีจะเป็นไปได้ และจะต้องมีการป้องกันความเสียหายท่ีจำาเป็นอ่ืนๆ ไว้ล่วงหน้าอีกด้วย

ข้อห้ามมิให้ก่อให้เกิดการบาดเจ็บเกินขนาดหรือความทุกข์ทรมาน
ที่ไม่จำาเป็น
การใช้อาวุธ ขีปนาวุธ และวัสดุอ่ืนๆ รวมถึงวิธีการทำาสงครามท่ีอาจก่อให้เกิดการบาดเจ็บ 
เกินขนาดหรือความทุกข์ทรมานที่ไม่จำาเป็นถือเป็นสิ่งต้องห้าม ข้อห้ามนี้มุ่งใช้กับพลรบ
เป็นการเฉพาะ เหตุที่ห้ามมิให้มีการใช้อาวุธบางประเภทนั้น เป็นเพราะว่าอาวุธนั้นๆ 
ทำาร้ายพลรบในลักษณะที่เกินกว่าจะรับได้ ถึงแม้ว่ากฎนี้จะเป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไป 
แต่ก็มีการถกเถียงกันถึงกฎเกณฑ์ที่ใช้ในการตัดสินว่า อาวุธนั้นก่อให้เกิดการบาดเจ็บ
เกินขนาดหรือความทุกข์ทรมานที่ไม่จำาเป็นหรือไม่ ศาลยุติธรรมระหว่างประเทศนิยาม
การเจ็บปวดโดยไม่จำาเป็นไว้ว่าเป็น “ความเสียหายท่ีอาจหลีกเล่ียงได้ท่ีเกิดจากการกระทำา
เพื่อบรรลุเป้าประสงค์ทางทหารอันชอบธรรม” (ความเห็นเชิงปรึกษาว่าด้วยความชอบ
ด้วยกฎหมายของการคุกคามหรือการใช้อาวุธนิวเคลียร์ ค.ศ. 1996 ตัวอย่างเช่น กฎท่ีห้าม
การเล็งเป้าที่นัยน์ตาของทหารด้วยเลเซอร์เฉกเช่นที่ปรากฎในพิธีสารเพิ่มเติมอนุสัญญา
ฉบับท่ี 4 ว่าด้วยการห้ามใช้อาวุธตามแบบบางชนิด (ดูคำาถามท่ี 12) ก็เกิดจากจากความเช่ือว่า 
การทำาให้สญูเสยีการมองเห็นอยา่งถาวรโดยเจตนาในลกัษณะนีเ้ทา่กบัเปน็การกอ่ใหเ้กดิ
การบาดเจ็บเกินขนาดหรือการเจ็บปวดโดยไม่จำาเป็น 
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การมีส่วนร่วมโดยตรงในสงคราม
พลเรือนได้รับการคุ้มครองจากการโจมตี เว้นแต่ในขณะนั้นพวกเขาจะมีส่วนร่วมใน
สงครามโดยตรง คณะกรรมการกาชาดระหวา่งประเทศไดจ้ดังานประชมุผูเ้ชีย่วชาญ
หลายครั้งที่ถกกันในเรื่องนี้เพื่อหารือว่าควรใช้หลักเกณฑ์ใดในการแบ่งแยก โดย
เมื่อ ค.ศ. 2009 คณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศได้จัดตีพิมพ์เอกสารอ้างอิง
ข้อสรุปจากการหารือดังกล่าว ชื่อเรื่องว่า คำาแนะนำาเชิงตีความว่าด้วยแนวคิดเรื่อง
การมีส่วนร่วมโดยตรงในสงครามภายใต้กฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ 
คำาแนะนำาเชิงตีความวางเงื่อนไขไว้ว่า พลเรือนจะถูกนับว่ามีส่วนร่วมโดยตรง
ในสงครามก็ต่อเมื่อ พวกเขากระทำาสิ่งใดซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการขัดกันทางอาวุธ
ระหว่างฝ่ายต่างๆ ในการขัดกันทางอาวุธ การกระทำาท่ีถือว่าเป็นการมีส่วนร่วมโดยตรง
ในการขัดกันทางอาวุธ จะต้องเป็นไปตามเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 

1 การกระทำานัน้ตอ้งสรา้งความเสยีหายถึงระดบัหนึง่ และผลจากการกระทำานัน้สง่
ผลต่อการปฏิบัติการทางทหารหรือความสามารถทางทหารของฝ่ายศัตรู หรือใน
กรณีที่การกระทำานั้นมีแนวโน้มจะทำาให้พลเรือนเสียชีวิตหรือบาดเจ็บหรือทำาให้
พลรบไม่สามารถรบต่อ หรือมีแนวโน้มจะทำาลายวัตถุของพลเรือน หรือที่เรียก
ว่า “threshold of harm”

2 ต้องมีความเชื่อมโยงโดยตรงระหว่างการกระทำาและความเสียหายที่อาจเกิดข้ึน
จากการกระทำานั้นหรือจากการปฏิบัติการทางทหารร่วมซึ่งการกระทำานั้นถือว่า
มีส่วนสำาคัญ หรือที่เรียกว่า “direct casual link”

3 จะต้องมีความเช่ือมโยงกับคู่สงคราม ซ่ึงหมายความว่าการกระทำาน้ันจะต้องต้ังใจ
ให้เกิดความเสียหายในระดับท่ีต้องการด้วยความช่วยเหลือของฝ่ายหน่ึงฝ่ายใด  
ในการขัดกันทางอาวุธเพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ฝ่ายตรงข้าม หรือที่เรียกว่า 
“belligerent nexus”

ตลอดช่วงเวลาที่พลเรือนกระทำาสิ่งใดดังที่กล่าวไว้ข้างต้น ถือว่าพลเรือนนั้นมี
ส่วนร่วมโดยตรงในการขัดกันทางอาวุธและสูญเสียความคุ้มครองจากการโจมตี 
นอกจากนั้น การมีส่วนร่วมโดยตรงในสงครามยังรวมถึงการเตรียมการเพื่อกระทำา
การข้างต้น และการเคลื่อนกำาลังพลไปและกลับจากพื้นที่ปฏิบัติการด้วย
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12.��กฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศควบคุม�
� อาวุธและวิธีการทำ�สงครามอย่างไร?

ฝ่ายต่างๆ ในการขัดกันทางอาวุธมิได้สิทธ์ิเลือกอาวุธและวิธีการทำาสงครามได้ตามอำาเภอใจ
กฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศห้ามการใช้อาวุธและวิธีในการทำาสงครามที่ไม่
เลือกเป้าหมาย หรือก่อให้เกิดการบาดเจ็บเกินขนาดหรือการเจ็บปวดโดยไม่จำาเป็น
(ดูคำาถามที่ 11) ข้อห้ามและข้อจำากัดเกี่ยวกับอาวุธในการทำาสงคราม และข้อห้ามเรื่อง
วิธีการทำาสงครามกำาเนิดมาจากหลักการดังต่อไปนี้

อาวุธ
อาวุธบางชนิดถูกห้ามใช้ในการขัดกันทางอาวุธโดยส้ินเชิงและตัวอาวุธเองอาจถือได้ว่า
ผิดกฎหมาย (เช่น ทุ่นระเบิดสังหารบุคคล ระเบิดพวง อาวุธเคมี) แต่ในบางสถานการณ์ 
ก็อาจใช้ได้ภายใต้ข้อจำากัด (เช่น ข้อห้ามการใช้อาวุธที่ก่อให้เกิดการเผาไหม้โดยอากาศ
ต่อวัตถุทางทหารซึ่งตั้งอยู่ในบริเวณที่มีพลเรือนหนาแน่น) 

ทุ่นระเบิดสังหารบุคคล
ภายใต้อนุสัญญาว่าด้วยการห้ามใช้ สะสม ผลิต และโอน และการทำาลายทุ่นระเบิดสังหาร
บุคคล (ค.ศ. 1977) รัฐต้องไม่ใช้ พัฒนา ผลิต สะสม หรือขนย้ายทุ่นระเบิดสังหาร
บุคคล หรือช่วยให้ผู้อื่นทำาเช่นนั้นในทุกสถานการณ์ รัฐจะต้องทำาลายทุ่นระเบิดสังหาร
บุคคลในครอบครองทั้งหมดและภายในกรอบเวลาที่กำาหนดแน่นอน อีกทั้งต้องเก็บกู้
ทุ่นระเบิดที่วางไว้ในพื้นที่ต่างๆ ให้หมด

ระเบิดพวง
อนุสัญญาว่าด้วยระเบิดพวง (ค.ศ. 2008) ห้ามมิให้ใช้ ผลิต สะสมหรือขนย้ายระเบิดพวง 
(ระเบดิ ลกูปนืใหญ ่จรวดหรอืขปีนาวธุทีป่ลอ่ยลูกระเบดิขนาดเล็กจำานวนมาก) นอกจาก
ข้อห้ามเหล่าน้ี รัฐท่ีมีระเบิดพวงในครอบครองจะต้องทำาลายอาวุธเหล่าน้ีและเก็บกู้ระเบิดพวง
ที่ยังไม่ระเบิด รวมถึงเศษระเบิดที่ยังตกค้างจากการพิพาทที่ผ่านมาออกจากพื้นที่ด้วย
นอกเหนือจากนั้นรัฐยังมีพันธกรณีในการให้ความช่วยเหลือแก่เหยื่อระเบิดพวงด้วย 
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อาวุธตามแบบอื่นๆ	
อนุสัญญาว่าด้วยข้อห้ามหรือข้อจำากัดในการใช้อาวุธตามแบบบางประเภท ซึ่งอาจก่อให้
เกิดการบาดเจ็บที่มากเกินหรือมีผลแบบไม่เจาะจงเป้าหมาย (CCW) ค.ศ. 1980 นั้น ก็มี
ข้อห้ามและข้อจำากัดเกี่ยวกับอาวุธบางประเภท ดังนี้ 
• พิธีสารฉบับที่ 1 ของ CCW ห้ามมิให้ใช้อาวุธใดๆ ที่ก่อให้เกิดการบาดเจ็บโดยสะเก็ด

ที่มิอาจตรวจพบในร่างกายมนุษย์ได้โดยเครื่องเอ็กซเรย์
• พิธีสารฉบับที่ 2 ห้ามหรือจำากัดการใช้ทุ่นระเบิด (ทั้งชนิดสังหารบุคคลและต่อต้าน

ยานพาหนะ) กับระเบิด รวมถึงเครื่องมือที่คล้ายคลึงกันอื่นๆ พิธีสารนี้ได้รับการแก้ไข
และเพิ่มเติมข้อบังคับใหม่ เมื่อ ค.ศ. 2006

• พิธีสารฉบับที่ 3 กำากับดูแลการใช้อาวุธเพลิง หรืออาวุธที่ออกแบบมาเพื่อทำาให้วัตถุ
ติดไฟ หรือเผาบุคคลด้วยเปลวไฟหรือความร้อนเป็นหลัก เช่น ระเบิดนาปาล์มและ
เครื่องพ่นไฟ

• พิธีสารฉบับท่ี 4 ห้ามการใช้และขนย้ายอาวุธแสงเลเซอร์โดยเฉพาะชนิดท่ีออกแบบ     
มาเพื่อให้ตาบอดถาวร

• พิธีสารฉบับที่ 5 กำาหนดให้ฝ่ายต่างๆในการขัดกันทางอาวุธใช้มาตรการทั้งหลายเพ่ือ
ลดอันตรายจากระเบิดที่หลงเหลือจากสงคราม (ระเบิดที่ยังไม่ระเบิดและสรรพาวุธที่
ถูกทิ้งไว้) 

ในเบื้องต้น อนุสัญญาว่าด้วยข้อห้ามหรือข้อจำากัดในการใช้อาวุธตามแบบบางประเภทฯ 
และพิธีสาร มีผลเฉพาะการขัดกันทางอาวุธระหว่างประเทศ (ยกเว้นพิธีสารฉบับที่ 2 ที่
ได้รับการแก้ไขเมื่อ ค.ศ. 2006) แต่การแก้ไขข้อ 1 ของอนุสัญญา เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 
ค.ศ. 2001 ได้ขยายกรอบการบังคับใช้ของสนธิสัญญาเหล่านี้ครอบคลุมไปยังการต่อสู้ที่
มิใช่ระหว่างประเทศด้วย 

อาวุธเคมีและอาวุธชีวภาพ	
หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ประชาคมโลกได้ห้ามไม่ให้มีการใช้อาวุธเคมีและอาวุธชีวภาพ 
(พิธีสารว่าด้วยการห้ามใช้ก๊าซที่ทำาให้หายใจไม่ออก ก๊าซพิษ หรือก๊าซชนิดอื่นๆ และ
การใช้สารชีวภาพในการทำาสงคราม ค.ศ. 1925) โดยเมื่อ ค.ศ. 1972 มีการห้ามมิให้
ใช้ พัฒนา สะสม และขนย้ายอาวุธเหล่านี้ รวมถึงกำาหนดให้ทำาลายอาวุธที่มีอยู่ใน
ครอบครอง ซึ่งข้อบัญญัติเพิ่มเติมเหล่านี้มีส่วนช่วยเสริมความเข้มแข็งให้แก่ข้อห้ามที่
มีอยู่เดิม ไม่เพียงเท่านั้น อนุสัญญาว่าด้วยอาวุธเคมียังห้ามการใช้สารควบคุมจลาจล 
(เช่น ก๊าซนำ้าตา) ในการทำาสงครามด้วย
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อาวุธนิวเคลียร์
ข้อห้ามเรื่องการใช้ระเบิดนิวเคลียร์ที่ชัดเจนและเป็นสากลนั้ยังไม่มี แต่มีสนธิสัญญาการ
ไม่แพร่ขยายอาวุธนิวเคลียร์ ค.ศ. 1968 มีเป้าหมายหลักเพื่อป้องกันการแพร่ขยายของ
อาวุธนิวเคลียร์และเพื่อมุ่งไปสู่การลดอาวุธนิวเคลียร์

อย่างไรก็ตาม เมื่อ ค.ศ. 1996 ศาลยุติธรรมระหว่างประเทศได้ให้ความเห็นว่า กฎหมาย
มนุษยธรรมระหว่างประเทศมีผลบังคับใช้ได้กับอาวุธนิวเคลียร์ โดยเฉพาะตามหลักการ
แบ่งแยกและการห้ามมิให้ก่อให้เกิดซ่ึงความทุกข์ทรมานโดยไม่จำาเป็น ในการนำาหลักเกณฑ์
ทั้งสองและกฎอื่นๆ ที่มีความเกี่ยวข้องกับอาวุธนิวเคลียร์ไปบังคับใช้นั้น ศาลยุติธรรม
ระหว่างประเทศได้ให้คำาวินิจฉัยไว้ว่า “โดยท่ัวไปแล้ว การขู่ว่าจะใช้หรือการใช้อาวุธนิวเคลียร์
จะค้านกับหลักการในกฎหมายระหว่างประเทศที่มีผลบังคับใช้ในการขัดกันทางอาวุธ” 
อย่างไรก็ตาม ศาลยุติธรรมระหว่างประเทศก็ไม่สามารถตัดสินว่า การใช้อาวธุนวิเคลยีร์
ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ แม้กระทั่งในภาวะที่มีการคุกคามต่อความอยู่รอดอย่างสูง

เมื่อ ค.ศ. 2011 สภาผู้แทนกลุ่มองค์กรกาชาดและเสี้ยววงเดือนแดงระหว่างประเทศ 
(อันประกอบด้วย คณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ สหพันธ์สภากาชาดและสภา
เสี้ยววงเดือนแดงระหว่างประเทศ และสภากาชาดและสภาเสี้ยววงเดือนแดงของแต่ละ
ประเทศ) ได้ให้การรับรองปณิธานสำาคัญที่ว่า “การปฏิบัติหน้าที่เพื่อการกำาจัดอาวุธ
นิวเคลียร์” ซึ่งแสดงให้เห็นจุดยืนของกลุ่มองค์กรกาชาดฯ ต่ออาวุธนิวเคลียร์ ปณิธาณ
นัน้กลา่ววา่ สำาหรบัสภาผู้แทนกลุ่มองค์กรกาชาดฯ ถอืวา่เป็นเร่ืองยากทีจ่ะคาดการณว์า่ 
การใช้อาวุธนิวเคลียร์ใดจะมีความสอดคล้องกับกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ 
โดยเฉพาะกฎแห่งการแบ่งแยก การป้องกันความเสียหายไว้ล่วงหน้า และความเป็นสัดส่วน
นอกจากนี้ สภาผู้แทนกลุ่มองค์กรกาชาดฯ ยังอุทธรณ์ต่อรัฐทั้งหลายให้รับประกนัวา่จะ
ไม่มีการใช้อาวุธนิวเคลียร์อีก และพยายามเจรจาเพื่อห้ามและกำาจัดอาวุธนิวเคลียร์ผ่าน
ข้อตกลงระหว่างประเทศที่มีผลผูกพันด้วยความเร่งด่วนและมุ่งมั่น 

การดำาเนินการเพื่อให้อาวุธแบบใหม่สอดคล้องกับกฎหมายมนุษยธรรม
ระหว่างประเทศ	
กฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศยังพยายามที่จะกำากับการพัฒนาเทคโนโลยีทาง
อาวุธและการจัดหาอาวุธใหม่ๆ ของรัฐ โดยพิธีสารเพิ่มเติมฉบับที่ 1 ข้อ 36 กำาหนดให้
รฐัภาคจีะตอ้งทำาให้การใชอ้าวธุแบบใหม ่หนทางและวธิทีำาสงครามทีศ่กึษา พฒันาไดม้า
หรือรับเอามา มีความสอดคล้องกับกฎต่างๆ แห่งกฎหมายระหว่างประเทศที่รัฐภาคีมี
พันธกรณีอยู่ และเพ่ือบรรลุจุดประสงค์น้ี การประเมินจะช่วยทำาให้กองทัพของรัฐสามารถ
ทำาการขัดกันทางอาวุธตามที่สอดคล้องกับพันธกรณีระหว่างประเทศของรัฐ
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วิธีการทำาสงคราม	
กฎหมายจารีตประเพณีและสนธิสัญญาของกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศได้
ห้ามวิธีการทำาสงครามไว้หลายอย่าง ดังตัวอย่างต่อไปนี้

การไม่ไว้ชีวิต
คำาสั่งว่าจะไม่มีการไว้ชีวิต และการคุกคามหรือไม่ไว้ชีวิตฝ่ายตรงข้ามระหว่างการขัดกัน
ทางอาวุธ ถือเป็นสิ่งต้องห้าม

โดยกองกำาลงัของฝา่ยศัตรูจะตอ้งไดรั้บโอกาสให้ยอมจำานนและถูกจบัเปน็นกัโทษ ทหาร
ที่บาดเจ็บจะต้องได้รับความเคารพและคุ้มครอง

การปล้นสะดม
การปล้นสะดม หรอืการใชก้ำาลงัยดึทรพัยส์นิสว่นบคุคลโดยกองทพัทีบุ่กเขา้โจมตีหรอืได้
รับชัยชนะจากฝ่ายศัตรู ถือเป็นสิ่งต้องห้าม

การทำาให้อดอาหาร
ห้ามใช้วิธีการทำาสงครามที่เป็นเหตุให้ประชากรพลเรือนต้องอดอาหาร โดยการโจมตี 
การทำาลาย เคลื่อนย้าย หรือทำาให้ไร้ซึ่งสิ่งจำาเป็นในการดำารงชีพของประชากรพลเรือน 
ถือเป็นสิ่งต้องห้ามเช่นกัน

การล่อลวง
การฆ่า การทำาให้บาดเจ็บ หรือการจับกุมฝ่ายตรงข้ามโดยใช้วิธีการล่อลวงถือเป็นส่ิงต้องห้าม
โดยพิธีสารเพ่ิมเติมฉบับท่ี 1 ข้อ 37 นิยาม “การล่อลวง” ไว้ว่าเป็น “การกระทำาท่ีเชิญชวน
ให้ศัตรูเกิดความม่ันใจและเช่ือว่าตนมีสิทธ์ิ หรือมีพันธกรณีท่ีจะได้รับการคุ้มครองภายใต้
กฎของกฎหมายระหว่างประเทศที่มีผลบังคับใช้ในการขัดกันทางอาวุธ ด้วยเจตนาที่จะ
ทรยศต่อความม่ันใจน้ัน” ซ่ึงรวมถึงการแสร้งบาดเจ็บหรือป่วยไข้เพ่ือท่ีจะโจมตีพลรบของ
ฝ่ายศัตรู เป็นต้น แต่กลอุบายสงคราม เช่น การกระทำาท่ีเจตนาสร้างความสับสนแก่ศัตรูท่ี
ไม่ละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศและเคารพข้อห้ามว่าด้วยการล่อลวงน้ัน สามารถกระทำาได้
รวมถึงการใช้การอำาพราง เป้าหลอก การปฏิบัติการหลอก และการให้ข้อมูลผิดๆ เป็นต้น
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13.� บทบัญญัติใดของกฎหมายมนุษยธรรม
� ระหว่างประเทศที่กำ�กับการใช้และคุ้มครอง��
� เครื่องหมายกาชาด?�

เครื่องหมายกาชาด เครื่องหมายเสี้ยววงเดือนแดง เครื่องหมายสิงโตและตะวันแดง 
และเครื่องหมายคริสตัลแดง เป็นเครื่องหมายที่เป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติ และ
การแสดงให้เห็นถึงการช่วยเหลือและการคุ้มครองผู้เจ็บป่วยและผู้บาดเจ็บในการขัดกัน
ทางอาวุธด้วยความเป็นกลางและไม่ลำาเอียง ถือว่าต้องได้รับความคุ้มครองภายใต้
กฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ เคร่ืองหมายเหล่าน้ีมีหน้าท่ีเด่นชัด 2 ประการ ได้แก่ 
หนึ่ง เป็นสัญลักษณ์แห่งการคุ้มครองที่ให้แก่บุคลากร หน่วยงาน และยานพาหนะทาง
การแพทย์ของกองทัพและแก่บุคลากรทางศาสนา (ใช้เพ่ือคุ้มครอง) สอง เคร่ืองหมายเหล่าน้ี
แสดงให้เห็นว่า บุคคลหรือวัตถุหน่ึงใดมีความเช่ือมโยงกับกลุ่มองค์กรกาชาดและเส้ียววงเดือน
แดงระหว่างประเทศ (ใช้เพ่ือบ่งช้ี) ดังท่ีกล่าวไว้ข้างต้น กลุ่มองค์กรกาชาดฯ ประกอบด้วย
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คณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ สหพันธ์สภากาชาดและสภาเสี้ยววงเดือนแดง
ระหว่างประเทศ และสภากาชาดและสภาเสี้ยววงเดือนแดงของแต่ละประเทศ

การใช้เพื่อเป็นเครื่องหมายคุ้มครอง
เจตนาหลักของเครื่องหมายกาชาด คือเพื่อให้หน่วยบริการทางการแพทย์ของกองทัพ 
ทั้งภาคพื้นดิน ทางทะเล และทางอากาศ ใช้เป็นเครื่องมือในการคุ้มครองการให้ความ
ช่วยเหลือ นอกจากนั้นบุคลากรทางการแพทย์ฝ่ายพลเรือน โรงพยาบาล และหน่วยการ
แพทย์ของพลเรือน ผู้ซึ่งได้รับมอบหมายให้ดูแลรักษาผู้บาดเจ็บ ป่วยไข้ และเรืออับปาง
ระหว่างการขัดกันทางอาวุธได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่รัฐผู้เกี่ยวข้องและผู้อยู่ภายใต้
การควบคุมดูแลให้ใช้เคร่ืองหมายกาชาดเพ่ือการคุ้มครองได้ เน่ืองจากเคร่ืองหมายดังกล่าว
มีเจตนาเพื่อแสดงการคุ้มครองแก่บุคคลและวัตถุบางประเภทระหว่างการขัดกันทาง
อาวุธ เครื่องหมายจึงต้องมีขนาดใหญ่มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ เพื่อให้เห็นได้ชัดเจน
แม้จากระยะไกล ตัวเครื่องหมายกาชาดมิได้ให้การปกป้อง แต่เป็นสัญลักษณ์แห่งการ
คุ้มครองที่มองเห็นได้ ซึ่งรับรองโดยอนุสัญญาเจนีวาและพิธีสารเพิ่มเติมอนุสัญญา

การใช้เพื่อเป็นเครื่องหมายบ่งชี้	
เครือ่งหมายกาชาดยังใชเ้พ่ือบง่ชี ้ท้ังในยามสูร้บและยามสงบ เพือ่แสดงใหเ้หน็วา่ บคุคล
หรือวัตถุหน่ึงใดมีส่วนเก่ียวข้องกับกลุ่มองค์กรกาชาดฯ หรือเป็นส่วนหน่ึงของกลุ่มองค์กร
กาชาดฯ ในกรณเีช่นนี ้เครือ่งหมายกาชาดจงึควรมขีนาดเล็ก เพือ่ปอ้งกนัไมใ่หเ้กดิความ
สับสนระหว่างการใช้เพื่อคุ้มครองและเพื่อบ่งชี้

คณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศและสหพันธ์ระหว่างประเทศฯ มีสิทธ์ิใช้เคร่ืองหมาย
กาชาดเพื่อวัตถุประสงค์ทั้งเพื่อการคุ้มครองและเพื่อบ่งชี้ได้ทุกขณะ

การใช้เครื่องหมายกาชาดในทางที่ผิด
การใชเ้ครือ่งหมายกาชาดใดๆ ทัง้ระหวา่งการขัดกนัทางอาวธุหรือยามสงบ ในลกัษณะท่ี
กฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศมิได้อนุญาต จะถือเป็นการใช้ท่ีผิดและเป็นส่ิงต้องห้าม
ลักษณะการใช้ที่ผิดมี 3 ประเภท ดังนี้
• การลอกเลยีนแบบ ซึง่หมายถงึการใชส้ญัลกัษณท์ีมี่รูปร่างและ/หรือสทีีอ่าจกอ่ใหเ้กดิ
 ความสับสนกับเครื่องหมายหนึ่งใดที่เป็นที่รู้จัก
• การแย่งชิงสิทธิ หรือการใช้เคร่ืองหมายโดยบุคคลหรือองค์กรซ่ึงไม่มีสิทธ์ิใช้ (ไม่ว่าจะเป็น
 บริษัทเชิงพาณิชย์ สถานประกอบการทางการแพทย์หรือเภสัชกรรม องค์กรนอก

ภาครัฐหรือปัจเจกบุคคล เป็นต้น) การแย่งชิงสิทธิยังรวมถึงความล้มเหลวของบุคคล
 ซึ่งได้รับอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายในการปฏิบัติตามกฎของกฎหมายมนุษยธรรม

ระหว่างประเทศ
• การทุจริต หรือการใช้เครื่องหมายเพื่อปลอมสถานะที่ได้รับความคุ้มครองขึ้นมา    
 เพ่ือสังหารศัตรู ทำาให้ศัตรูบาดเจ็บ หรือจับกุมศัตรู (ดูคำาถามท่ี 12) การใช้เคร่ืองหมาย
 อย่างทุจริตในสถานการณ์การขัดกันด้วยอาวุธถือเป็นอาชญากรรมสงครามอย่างหน่ึง
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การใชเ้ครือ่งหมายในทางทีผ่ดิระหวา่งสงครามหรอืช่วงเวลาสงบอาจเปน็ภยัตอ่ทัง้ระบบ
ความคุ้มครองซึ่งกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศสร้างไว้ เพราะคู่สงครามอาจ 
สูญเสียความไว้วางใจในหน้าที่คุ้มครองของเครื่องหมาย การใช้เครื่องหมายในทางที่ผิด
เป็นการบั่นทอนความสำาคัญทางสาธารณะของเครื่องหมายกาชาด และยังขัดขวางการ
เข้าถึงบุคคลหรือชุมชนซ่ึงได้รับผลกระทบจากวิกฤติอย่างปลอดภัยของกลุ่มองค์กร อีกท้ังยัง
บั่นทอนความสามารถในการส่งความช่วยเหลือและความคุ้มครองของกลุ่มองค์กรด้วย

กฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศระบุไว้ว่า รัฐจะต้องใช้มาตรการเพื่อป้องกันและ
ลงโทษการใช้เครื่องหมายกาชาดในทางที่ผิด ทั้งในยามสงครามและยามสงบ และออก
กฎหมายว่าด้วยการใช้และการคุ้มครองเครื่องหมายกาชาด จัดให้มีการควำ่าบาตรและ
การลงโทษที่เหมาะสมหากมีการใช้เครื่องหมายในทางที่ผิด

ทัง้น้ี	เครือ่งหมายพิเศษอนัเดน่ชัดภายใตก้ารรบัรองโดยกฎหมายมนษุยธรรมระหวา่ง
ประเทศมิได้มีเจตนาที่จะให้มีความสำาคัญหรือมีความเกี่ยวข้องใดๆ	 ในทางศาสนา	
ชนชาติ	เชื้อชาต	ิหรือการเมือง

1.	เครื่องหมายกาชาด	เครื่องหมายเสี้ยว
วงเดือนแดง	และเครื่องหมายสิงโตและ
พระอาทิตย์แดง

เมื่อ ค.ศ. 2005 พิธีสารเพิ่มเติมฉบับที่ 3 ได้
เพิ่มเครื่องหมายพิเศษอันเด่นชัดเข้ามาอีก
เครื่องหมายหนึ่ง คือ เครื่องหมายคริสตัลแดง
(ดูภาพที่ 2) เครื่องหมายคริสตัลแดงมีเจตนา
เพื่อใช้ภายใต้สภาพการเดียวกันและเพื่อ
วัตถุประสงค์เดียวกันกับเครื่องหมายซึ่งระบุไว้
ในอนุสัญญาเจนีวา เพื่อเป็นทางเลือกแก่รัฐ
ซึ่ งไม่ประสงค์ใช้ เครื่องหมายกาชาดหรือ
เครื่องหมายเสี้ยววงเดือนแดง 

เครื่องหมาย
อนุสัญญาเจนีวากำาหนดให้มีเครื่องหมาย 3 แบบ ได้แก่ เครื่องหมายกาชาด 
เครื่องหมายเสี้ยววงเดือนแดง และเครื่องหมายสิงโตและพระอาทิตย์แดง ซึ่งเป็น
เครื่องหมายที่ไม่มีการใช้แล้วในปัจจุบัน
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2.	เครื่องหมายคริสตัลแดง
สภากาชาดและสภาเสี้ยววงเดือนแดงของ
แต่ละประเทศที่ตัดสินใจใช้ เครื่องหมาย
คริสตัลแดงอาจนำาเครื่องหมายที่มีอยู่แล้วมา
ผสมผสานกันเพื่อจุดประสงค์ด้านการบ่งชี้
(ดูภาพที่ 3) ตัวเลือกหลัก ได้แก่ การใส่

เครื่องหมายกาชาดหรือเครื่องหมายเสี้ยววงเดือนแดง หรือเครื่องหมายกาชาดกับ
เครื่องหมายเสี้ยววงเดือนแดงคู่กันไว้ภายในเครื่องหมายคริสตัลแดง

3.	เครื่องหมายกาชาด	 เครื่องหมายเสี้ยววงเดือนแดง	 และเครื่องกาชาดกับ
เครื่องหมายเสี้ยววงเดือนแดงคู่กัน

นอกจากนี้ พิธีสารเพิ่มเติมฉบับที่ 3 ยังอนุญาตให้สภากาชาดและสภาเสี้ยววงเดือน
แดงของแต่ละประเทศที่ตัดสินใจใช้เครื่องหมายคริสตัลแดงใส่เครื่องหมายหรือ
สัญลักษณ์อื่นไว้ภายในคริสตัลแดงได้ โดยมีเงื ่อนไข 2 ประการ ได้แก่ หนึ่ง 
เคร่ืองหมายหรือสัญลักษณ์อ่ืนจะต้องมีการใช้อยู่ในปัจจุบัน สอง เคร่ืองหมายดังกล่าว
จะต้องมีการใช้เป็นประเด็นในการส่ือสารผ่านผู้เก็บรักษาอนุสัญญา (คณะมนตรีแห่ง
สมาพนัธรฐัสวสิ) ไปยงัอคัรภาคผีูท้ำาสญัญา (รฐัภาคอีืน่ๆ ของอนสุญัญาเจนวีา) และ
คณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศก่อนการรับรองพิธีสารเพิ่มเติมฉบับที่ 3 โดย
ปัจจุบัน มีเครื่องหมายอื่นเพียงเครื่องหมายเดียวเท่านั้นที่เป็นไปตามเงื่อนไขทั้งสอง
ข้อคือ เครื่องหมายโล่แดงของเดวิด (the red shield of David) ซึ่งสภากาชาด
อิสราเอลในประเทศอิสราเอล (Magen David Adom) ใช้มาตั้งแต่ช่วง ค.ศ. 1927 
(ดูภาพที่ 4)

4.	เครื่องหมายโล่แดงของเดวิดภายใน	
คริสตัลแดง
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14.� กฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ
� กล่าวเกี่ยวกับบุคคลสูญหายและการสาน
� สัมพันธ์ครอบครัวไว้อย่างไร?�

การขดักนัทางอาวธุและภยัพบิตัไิมเ่พยีงแตท่ิง้บาดแผลทางรา่งกาย แตย่งันำามาซ่ึงความ
ทุกข์ทรมานและความกังวลต่อชะตากรรมของบุตร สามีภรรยาหรือบิดามารดานานนับ
หลายปี ด้วยเพราะท่ามกลางความอลหม่าน ความต่ืนตระหนก และความหวาดกลัวน้ัน 
สมาชิกในครอบครัวอาจจำาต้องพลัดพรากจากกันภายในเวลาไม่กี่นาที อนุสัญญาเจนีวา
และพิธสีารเพ่ิมเติมของอนสุญัญาจงึพยายามทำาใหแ้นใ่จวา่จะไมม่ผีูใ้ดสญูหายไป โดยได้
บัญญัติพันธกรณีว่าด้วยการบันทึกข้อมูลของผู้ซึ่งถูกลิดรอนเสรีภาพ พันธกรณีว่าด้วย
ผู้เสียชีวิต และพันธกรณีว่าด้วยสิทธิของครอบครัวที่จะได้รับทราบถึงชะตากรรมของ
ญาติตนเอง
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ผู้ซึ่งถูกลิดรอนเสรีภาพ	
แต่ละฝ่ายในการขัดกันทางอาวุธจะต้องบันทึกรายละเอียดของบุคคลผู้ซึ่งถูกลิดรอน
เสรีภาพทุกคน เช่น เชลยศึกหรือพลเรือนที่ถูกกักกัน (ดูคำาถามที่ 10) ข้อมูลนี้จะต้องจัด
ให้มีไว้ในรูปแบบของบัตรการจับกุมตัวหรือการกักกันตัวและมอบให้แก่เชลยศึกหรือ  
ผู้ถูกกักกัน และจะต้องส่งรายละเอียดเดียวกันน้ีไปยังญาติพ่ีน้องของเชลยหรือผู้ถูกกักกันด้วย
ไม่ว่าจะผ่านทางฝ่ายที่ให้ความคุ้มครอง เช่น รัฐที่เป็นกลางซึ่งได้รับการแต่งตั้งให้ดูแล
ส่วนได้เสียของฝ่ายต่างๆ ในการขัดกันทางอาวุธ และประชาชนของตนท่ีตกอยู่ในประเทศ
ของศัตรู (ดูคำาถามที่ 19) หรือผ่านทางคณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ อีกทั้ง 
ผู้ซ่ึงถูกลิดรอนเสรีภาพยังคงมีสิทธิท่ีจะติดต่อส่ือสารกับครอบครัว (ถึงแม้สิทธิในการส่ือสาร
จะมีข้อจำากัดตามความจำาเป็นทางทหาร)

ผู้เสียชีวิต
แตล่ะฝา่ยในการขดักนัทางอาวธุจะตอ้งใชท้กุมาตรการทีเ่ปน็ไปไดใ้นการคน้หา รวบรวม 
และเคลื่อนย้ายผู้เสียชีวิต รวมถึงป้องกันการปล้นชิงศพ ฝ่ายต่างๆ ในการขัดกันทาง
อาวธุจะตอ้งพยายามอำานวยการขนสง่ศพผูเ้สียชวิีตกลับบา้น หากฝ่ายตรงขา้มหรือญาติ
ของผู้เสียชีวิตร้องขอ และจะต้องมีการจัดการแก่ร่างของผู้ตายด้วยความเคารพและจะต้อง
มีการเคารพและดูแลหลุมฝังศพอย่างเหมาะสมด้วย โดยจะต้องมีการบันทึกข้อมูลท้ังหมด 
ท่ีรวบรวมหามาได้ก่อนการฝัง รวมถึงมีการทำาเคร่ืองหมายหลุมศพเพ่ืออำานวยความสะดวก
แก่การพิสูจน์อัตลักษณ์

สิทธิในการรับทราบ
กฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศกำาหนดให้ฝ่ายต่างๆ ในการขัดกันทางอาวุธระหว่าง
ประเทศใช้ทุกมาตรการที่เป็นไปได้เพื่อให้ความชัดเจนเกี่ยวกับชะตากรรมของผู้สูญหาย 
(ดกูรอบ) ทัง้ยงัระบวุา่สมาชกิครอบครวัมสีทิธริบัทราบชะตากรรมของญาตพิีน่อ้งตนเอง 
ซ่ึงโดยหลักการแล้วกฎหมายภายในประเทศจะระบุว่าใครเป็น “สมาชิกในครอบครัวของ
บุคคลผู้สูญหาย” ถึงกระน้ันควรทราบไว้ด้วยว่า ทุกคำาจำากัดความจะต้องรวมถึงเครือญาติ 
ใกล้ชิดไว้ เช่น 
• บุตรที่เกิดจากการสมรสหรือนอกสมรส บุตรบุญธรรม และบุตรเลี้ยง
• คู่ชีวิต ไม่ว่าจะโดยการแต่งงานหรือไม่ก็ตาม
• บิดามารดา (รวมถึงบิดามารดาของสามี บิดามารดาของภรรยา และบิดามารดาบุญธรรม)
• พี่น้องที่เกิดจากบิดามารดาเดียวกันหรือต่างกัน หรือพี่น้องบุญธรรม

โดยแต่ละฝ่ายในการขัดกันทางอาวุธจะต้องค้นหาบุคคลท่ีฝ่ายตรงข้ามรายงานว่าสูญหาย

แม้ว่ากฎสนธิสัญญาสำาหรับการขัดกันทางอาวุธที่มิใช่ระหว่างประเทศได้รับการพัฒนา
น้อยกว่า แต่หลายกฎท่ีอธิบายไว้ข้างต้นก็ใช้ได้กับท้ังการขัดกันทางอาวุธท้ังระหว่างประเทศ
และที่มิใช่ระหว่างประเทศ ในฐานะเป็นกฎหมายจารีตประเพณี 
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บุคคลสูญหาย คือปัจเจกบุคคลท่ีครอบครัวไม่ได้รับข่าวคราวและ/หรือไม่ได้รับรายงาน
ที่เชื่อถือได้ว่าสูญหายเนื่องจากการขัดกันทางอาวุธทั้งระดับระหว่างประเทศและ
มิใช่ระหว่างประเทศ หรือจากสถานการณ์ความรุนแรงอื่นๆ

สถานการณ์ที่บ่งชี้ว่าบุคคลหายสาบสูญนั้นแตกต่างกันไป โดยตัวอย่างมีดังต่อไปนี้ 
• ครอบครัวไม่ได้รับทราบข่าวคราวจากญาติพี่น้องผู้ซึ่งถูกเกณฑ์เข้ากองทัพหรือ

เข้าร่วมกับกองกำาลังติดอาวุธ เน่ืองจากขาดช่องทางการติดต่อกับพวกเขา สมาชิก
ของกองทัพหรือกองกำาลังติดอาวุธอาจถูกประกาศว่าสูญหายในการปฏิบัติหน้าท่ีได้ 
เม่ือพวกเขาเสียชีวิตและขาดส่ิงท่ีจำาเป็นใดๆ ในการระบุตัวตน เชน่ ปา้ยประจำาตวั

• ปัจเจกบุคคลซึ่งถูกจับตัว จับกุม หรือลักพาตัว อาจถูกคุมขังไว้ในห้องลับหรือ
 สถานที่ซึ่งไม่อาจมีใครล่วงรู้และเสียชีวิตระหว่างคุมขัง ในหลายกรณีครอบครัว
 ไม่รู้ว่าพวกเขาอยู่ท่ีไหน หรือไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าเย่ียม หรือกระท่ังไม่ให้ติดต่อ 

ในกรณีนี้ ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ซึ่งถูกลิดรอนเสรีภาพมักไม่ได้รับการบันทึก (วันที่และ
สถานที่จับกุม การคุมขัง การเสียชีวิตหรือการฝังศพ) หรือบันทึกที่มีข้อมูลเหล่า
นั้นถูกปิดเป็นความลับหรือถูกทำาลาย 

• ผู้คนจำานวนมากถูกรายงานว่าสูญหายหลังการสังหารหมู่ ในหลายกรณี ศพของเหย่ือ
 การสังหารหมู่ถูกปล่อยทิ้งไว้ตรงสถานที่เสียชีวิต หรือไม่ก็ถูกฝังอย่างเร่งรีบ 

ถูกเคลื่อนย้ายไปที่อื่น หรือกระทั่งถูกทำาลายทิ้ง

• ผู้พลัดถิ่นและผู้ลี้ภัย กลุ่มผู้คนที่ถูกโดดเดี่ยวโดยการขัดกันทางอาวุธ และผู้คนท่ี
อาศัยอยู่ในเขตยึดครอง อาจส่งข่าวสารไปยังบุคคลอันเป็นท่ีรักของตนเองไม่ได้ ซึ่ง
อาจทำาให้เกิดการพลัดพรากอย่างยาวนาน

• เด็กสูญหายเนื่องจากการพลัดพรากจากครอบครัวซึ่งถูกบังคับให้ล้ีภัยจากพื้นที่
 การขัดกันด้วยอาวุธ ถูกบังคับให้เข้าร่วมกับกองทัพหรือกองกำาลังติดอาวุธถูกคุมขัง
 แม้กระทั่งถูกรับเลี้ยงด้วยความเร่งรีบและไม่มีพิธีรีตอง 

• ประการสุดทา้ยคอื เมือ่ศพถกูขดุขึน้มาและไดร้บัการชันสตูร กลบัขาดขอ้มลูท่ีจะ
นำาไปสู่การระบุอัตลักษณ์ของผู้เสียชีวิต เนื่องจากไม่ได้รับการจัดเก็บไว้ให้ดี
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กฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศจัดการกับการถูกบังคับให้หายสาบสูญอย่างไร
อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการคุ้มครองบุคคลทุกคนจากการหายสาบสูญโดยถูกบังคับ (ค.ศ. 2006) 
ให้คำาจำากัดความคำาว่า “ถูกบังคับ” หรือ “ถูกบังคับให้หายสาบสูญ” ไว้ดังนี้ 

“การจับกุม การคุมขัง การลักพาตัว หรือการลิดรอนเสรีภาพในรูปแบบอื่นใดโดยเจ้าหน้าที่รัฐหรือ
โดยบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่กระทำาโดยได้รับอนุญาต การสนับสนุนหรือการยินยอมจากรัฐ ซึ่งปฏิเสธที่จะ
ยอมรับว่ามีการลิดรอนเสรีภาพ หรือปกปิดชะตากรรมหรือตำาแหน่งสถานท่ีของบุคคลผู้หายสาบสูญ ซ่ึงทำาให้
บุคคลนั้นๆ ต้องตกอยู่ภายนอกการคุ้มครองของกฎหมาย” 

การบังคับบุคคลให้หายสาบสูญถือเป็นการละเมิดกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศหลายข้อ โดยชัดเจน
ท่ีสุดคือ ข้อห้ามว่าด้วยการลิดรอนเสรีภาพตามอำาเภอใจ การทรมานและการปฏิบัติท่ีโหดร้ายและไร้มนุษยธรรม
อื่นๆ และการฆาตกรรม นอกจากนั้น ข้อกำาหนดที่ครอบคลุมถึงการลงทะเบียน การเยี่ยมเยียน และ
การแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลผู้ถูกลิดรอนเสรีภาพในสถานการณ์การขัดกันทางอาวุธระหว่าง
ประเทศมีจุดมุ่งหมายเพ่ือป้องกันการบังคับบุคคลให้หายสาบสูญ นอกจากน้ีฝ่ายต่างๆ ในการขัดกันทางอาวุธ
ระหว่างประเทศจะต้องใช้มาตรการต่างๆ เพื่อป้องกันการหายสาบสูญ ซึ่งหมายรวมถึงการลงทะเบียนผู้
ซึ่งถูกลิดรอนเสรีภาพ ทั้งนี้ข้อห้ามการบังคับบุคคลให้หายสาบสูญควรได้รับการพิจารณาสืบเนื่องจากกฎ
ทีก่ำาหนดใหเ้คารพชวีติครอบครวัและกำาหนดให้แตล่ะฝา่ยในการขดักนัทางอาวธุใชท้กุมาตรการทีเ่ป็นไปได้
ในการดำาเนินการรับผิดชอบต่อบุคคลที่ได้รับรายงานว่าสูญหายซึ่งเป็นผลมาจากการขัดกันทางอาวุธ และ
จะต้องให้ข้อมูลที่มีเกี่ยวกับชะตากรรมของผู้สูยหายต่อสมาชิกครอบครัว ดังนั้น กฎหมายมนุษยธรรม
ระหว่างประเทศจึงห้ามมิให้มีการบังคับบุคคลให้หายสาบสูญ
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สำานักข่าวสารแห่งชาติ	(NatioNaL	iNformatioN	bureaux)
อนุสัญญาเจนีวา (ดูอนุสัญญาเจนีวาฉบับที่ 3 ข้อ 12 เเละอนุสัญญาเจนีวาฉบับที่ 4 
ข้อ 136) บัญญัติไว้ว่า เมื่อใดก็ตามที่การขัดกันทางอาวุธปะทุขึ้น และเมื่อมีการ
ยึดครองทุกกรณี แต่ละฝ่ายในการขัดกันทางอาวุธจะต้องจัดต้ังสำานักข่าวสารทางการ 
เพ่ือรับและส่งข้อมูลเก่ียวกับเชลยศึกและพลเรือนท่ีถูกกักกันตัวท่ีอยู่ในอำานาจของตน
โดยคู่สงครามทุกประเทศจะต้องแจ้งข้อมูลเชลยศึกและพลเรือนที่ถูกกักกันตัวแก่
สำานักข่าวสารของตน และจะต้องมอบรายละเอียดข้อมูลทุกอย่างท่ีหามาได้เก่ียวกับ
อัตลักษณ์ของบุคคลเหล่านี้ เพื่อที่สำานักข่าวสารจะได้แจ้งไปยังญาติใกล้ชิดอย่าง
รวดเร็วที่สุด ในส่วนของรัฐภาคีอนุสัญญาเจนีวา สภากาชาดหรือสภาเสี้ยววงเดือน
แดงของแต่ละประเทศจะเป็นผู้รับผิดชอบดำาเนินการสำานักข่าวสารนี้

สำานกังานกลางเพือ่การสบืหาตดิตาม	(CeNtraL	traCiNg	CeNtre)
“จะต้องมีการจัดตั้งสำานักงานกลางเพื่อการประสานข้อมูลเกี่ยวกับเชลยศึกขึ้นใน
ประเทศที่เป็นกลาง โดยคณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศจะต้องเสนอให้กลุ่ม
ผู้อำานาจที่เกี่ยวข้องทำาการจัดตั้งสำานักงานกลางเพื่อการประสานข้อมูลดังกล่าวขึ้น
หากพิจารณาเห็นชอบว่ามีความจำาเป็นที่จะต้องจัดตั้ง ทั้งนี้ สำานักงานนี้มีหน้าที่
จัดเก็บข้อมูลทั้งหมดของเชลยศึก ซึ่งรวบรวมได้มาจากแหล่งต่างๆ ทั้งจากภาครัฐ
และเอกชน แล้วส่งต่อไปยังประเทศมาตุภูมิของเชลยศึกหรือประเทศที่ให้ความ
คุ้มครองอย่างรวดเร็วเท่าที่จะเป็นไปได้” (อนุสัญญาเจนีวาฉบับที่ 3 ข้อ 123 เเละดู
อนุสัญญาเจนีวาฉบับท่ี 4 ข้อ 140 เก่ียวกับพลเรือนท่ีถูกกักกันตัว) ท้ังน้ี คณะกรรมการ
กาชาดระหว่างประเทศจะเป็นผู้รับผิดชอบสำานักงานน้ี ซ่ึงเปล่ียนช่ือใหม่เม่ือ ค.ศ. 1960
ว่า “สำานักงานกลางเพ่ือการสืบหาติดตาม” เพ่ือสะท้อนให้เห็นถึงการดำาเนินงานท้ังหมด
โดยสำานกังาน โดยการดำาเนนิงานยงัครอบคลุมถงึบุคคลประเภทอืน่ๆ ทีม่ใิชน่กัโทษ 
พลเรือนและผู้ลี้ภัยด้วย
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15.��กฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ
� ให้ความช่วยเหลือในแง่การเข้าถึงและ
� ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมอย่างไร?

ไม่ว่าจะระดับระหว่างประเทศหรือมิใช่ระหว่างประเทศ การขัดกันทางอาวุธล้วนก่อให้เกิด
ความต้องการความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมมีเพิ่มมากยิ่งขึ้น สงครามมักเป็นเหตุให้
ประชากรพลเรือนขาดแคลนส่ิงจำาเป็นพ้ืนฐาน เช่น อาหาร นำา้และท่ีพักพิง และไม่สามารถ
เข้าถึงบริการทางการแพทย์และอ่ืนๆ ท่ีจำาเป็นได้ โดยเหตุผลอาจแตกต่างกันไป อาจเป็นเพราะ
บ้านเรือนอาจถูกทำาลายเน่ืองจากปฏิบัติการขัดกันทางอาวุธ และพ้ืนท่ีเพาะปลูกอาจใช้งาน
ไม่ได้เน่ืองจากมีทุ่นระเบิด ระเบิดพวง หรือเศษส่วนของระเบิด ประเภทอ่ืนๆ จากการขัดกัน
ทางอาวุธกระจัดกระจายอยู่เต็มพื้นที่
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ประชากรทัง้หมดทกุคนอาจถกูบงัคบัใหต้อ้งยา้ยทิง้ถิน่ฐาน ท้ิงแหล่งรายได้อนัเปน็จารตี
ประเพณี นอกจากนี้สาธารณูปโภคทางด้านเศรษฐกิจและด้านอื่นๆ อาจถูกทำาลายหรือ
ทำาให้ต้องหยุดชะงัก ซ่ึงส่งผลต่อความมีเสถียรภาพของท้ังประเทศหรือภูมิภาคเป็นระยะ
เวลานาน 

ภายใต้กฎหมายระหว่างประเทศ รัฐมีภาระหน้าที่รับผิดชอบเบื้องต้นในการตอบสนอง
ความต้องการขั้นพื้นฐานของพลเรือนและประชากรพลเรือนที่อยู่ภายใต้การปกครอง
ของตนเอง อย่างไรก็ตามหากรัฐไม่สามารถหรือไม่เต็มใจปฏิบัติหน้าท่ีตามความรับผิดชอบ
ของตนเอง กฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศกำาหนดให้ผู้อ่ืน เช่น องค์กรด้านมนุษยธรรม
เขา้มาปฏบิตักิารบรรเทาทกุขไ์ด ้โดยขึน้อยูก่บัการยนิยอมของรฐัทีเ่กีย่วขอ้ง ทัง้นีใ้นการ
ที่จะปฏิบัติงานดังกล่าวนั้น องค์กรด้านมนุษยธรรมจะต้องได้รับสิทธิในการเข้าถึงผู้คนที่
ได้รับผลกระทบอย่างรวดเร็ว โดยไม่ถูกขัดขวาง
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โดยดูกรอบของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมได้ในอนุสัญญา
เจนีวาและพิธีสารเพิ่มเติม ค.ศ. 1977 รวมทั้งในกฎหมายจารีตประเพณีของกฎหมาย
มนุษยธรรมระหว่างประเทศ พร้อมกันนี้ กฎของกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ
ว่าด้วยความช่วยเหลือและการเข้าถึงด้านมนุษยธรรมกล่าวไว้ว่า หน่ึง เม่ือประชากรพลเรือน
ปราศจากเคร่ืองอุปโภคบริโภคท่ีพอเพียง ปฏิบัติการเพ่ือบรรเทาทุกข์จะต้องได้รับอนุญาต
ใหเ้ขา้ถงึ โดยในสถานการณท์ีม่กีารเขา้ยดึครองนัน้ ฝา่ยทีย่ดึครองจะตอ้งใหอ้นญุาตดว้ย
เช่นกัน สอง กฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศระบุเง่ือนไขการควบคุมดูแลปฏิบัติการ
ดังกล่าวโดยละเอียด โดยมุ่งหมายเพื่ออำานวยความสะดวกให้แก่การส่งการบรรเทาทุกข์
ด้านมนุษยธรรมไปยังผู้ได้รับผลกระทบซึ่งเป็นผู้เดือดร้อน

พันธกรณีในการปฏิบัติการบรรเทาทุกข์
บทบัญญัติที่เกี่ยวข้องของพิธีสารเพิ่มเติมฉบับที่ 1 และ 2 กำาหนดไว้ว่า การดำาเนินการ
เพ่ือการบรรเทาทุกข์ “จะต้องดำาเนินการ” เม่ือประชากรขาดแคลนส่ิงจำาเป็นในการดำารงชีพ
ซ่ึงเป็นการสร้างพันธกรณีทางกฎหมายไว้อย่างชัดเจน อย่างไรก็ตามพิธีสารเพ่ิมเติมยังระบุว่า
พันธกรณีดังกล่าวน้ันจะข้ึนอยู่กับความยินยอมของรัฐท่ีเก่ียวข้องด้วย (ยกเว้นระหว่างการ
เข้ายึดครอง) ดังนั้น จึงต้องหาจุดสมดุลระหว่างข้อกำาหนดทั้งสองซึ่งขัดกันอย่างชัดเจน
กล่าวคือจะต้องปฏิบัติการบรรเทาทุกข์และจะต้องได้รับความยินยอมจากรัฐที่เกี่ยวข้อง

เงื่อนไขในการให้ความยินยอมนั้นต่างกันไปตามบริบท
• ในการขัดกันทางอาวุธระหว่างประเทศ กรณีที่ไม่ได้เกิดขึ้นในดินแดนที่ถูกยึดครอง 

ฝ่ายต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องจะต้องไม่ระงับความยินยอมแก่ปฏิบัติการบรรเทาทุกข์โดยพลการ
 โดยการขัดขวางปฏิบัติการบรรเทาทุกข์ใดๆ จะต้องตั้งอยู ่บนเหตุผลที่สมควร
 โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากประชากรพลเรือนกำาลังเผชิญความอดอยาก และองค์กรด้าน
 มนุษยธรรมที่ให้การบรรเทาทุกข์โดยปราศจากความลำาเอียงและไม่เลือกปฏิบัติ

สามารถบรรเทาสถานการณ์นั้นได้ รัฐนั้นๆ จะต้องให้ความยินยอม 

• กฎที่กล่าวไว้ข้างต้นยังบังคับใช้กับการขัดกันทางอาวุธที่มิใช่ระหว่างประเทศด้วย 
อย่างไรก็ตาม ประเด็นดังกล่าวยังคงเป็นประเด็นที่มีการถกเถียงกันอยู่ว่า จำาเป็น
หรือไม่ที่ต้องได้รับความยินยอมจากรัฐเจ้าของดินแดนหากการบรรเทาทุกข์นั้นเป็น
ไปเพื่อพลเรือนในอาณาเขตที่อยู่ภายใต้การควบคุมของกองกำาลังติดอาวุธที่มิใช่รัฐ 

• ในดินแดนยึดครอง ฝ่ายอำานาจที่ยึดครองมีหน้าที่ในการทำาให้ประชากรได้รับอาหาร 
และอุปกรณ์ทางการแพทย์ และควรนำาเข้าอาหาร อุปกรณ์ทางการแพทย์ และ

 สิ่งของอื่นๆ ที่จำาเป็นมามอบให้ หากดินแดนยึดครองมีให้ไม่เพียงพอ หากประชากร
 ทั้งหมดหรือส่วนหนึ่งของดินแดนยึดครองไม่ได้รับสิ่งของที่จำาเป็นเพียงพอ รัฐที่ยึด

ครองมีพันธกรณีในการให้ความยินยอมแก่โครงการการบรรเทาทุกข์เพื่อช่วยเหลือ
ประชากร
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รายงานการศึกษาของคณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศว่าด้วยกฎหมายจารีต
ประเพณ ีซึง่ตพีมิพเ์มือ่ค.ศ. 2005 ระบถุงึกฎตา่งๆ วา่ดว้ยการจดัหาความชว่ยเหลอื
ด้ามนุษยธรรม ซึ่งกฎเหล่านี้ใช้ได้ทั้งระหว่างการขัดกันทางอาวุธระหว่างประเทศ
และที่มิใช่ระหว่างประเทศ ดังนี้ 
• การบรรเทาทุกข์ด้านมนุษยธรรม: บุคคลหรือวัตถุที่ใช้ในปฏิบัติการบรรเทาทุกข์
 ด้านมนุษยธรรมจะต้องได้รับความเคารพและคุ้มครอง

• ฝ่ายต่างๆ ในการขัดกันทางอาวุธจะต้องอนุญาตและอำานวยความสะดวกเพื่อ
ให้การช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมอันปราศจากความลำาเอียงและดำาเนินการโดย
ไม่มีการแบ่งแยก ส่งผ่านไปยังประชากรพลเรือนผู้เดือดร้อนโดยเร็วและไม่ถูก
ขัดขวาง ภายใต้สิทธิในการควบคุมของฝ่ายที่อยู่ในการขัดกันทางอาวุธ

• ฝ่ายต่างๆ ในการขัดกันทางอาวุธจะต้องทำาให้บุคลากรผู้ทำาหน้าที่ให้ความชว่ย
เหลือด้านมนุษยธรรมมีเสรีภาพในการเคลื่อนไหวที่จำาเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่ 
โดยเสรีภาพในการเคลื่อนไหวดังกล่าวอาจถูกจำากัดได้ชั่วคราวในกรณีที่มีความ
จำาเป็นทางทหาร

• การใช้วิธีทำาให้ประชากรพลเรือนอดอาหารในการทำาสงครามถือเป็นส่ิงต้องห้าม

การบรรเทาทุกข์ด้านมนุษยธรรมจะต้องปฏิบัติเงื่อนไขใดบ้าง
กฎชุดที่สองเกี่ยวกับเงื่อนไขต่างๆ ที่การบรรเทาทุกข์ด้านมนุษยธรรมจะต้องปฏิบัติตาม 
มีดังต่อไปนี้ 
• มนุษยธรรม ความไม่ลำาเอียง และการไม่เลือกปฏิบัติ: บทบัญญัติของกฎหมาย

มนุษยธรรมระหว่างประเทศมีผลบังคับใช้ต่อการช่วยเหลือที่มีลักษณะไม่ลำาเอียง
และมีมนุษยธรรม และดำาเนินการโดยปราศจากการแบ่งแยก ซึ่งหมายความว่า การ
บรรเทาทุกข์นั้นจะต้องมอบให้แก่ผู้เดือดร้อนทุกคนโดยไม่คำานึงถึงว่าบุคคลเหล่านั้น
อยู่ฝ่ายใด นับถือศาสนาอะไร หรือเพศใด เป็นต้น 

• การควบคุม: ฝ่ายที่อนุญาตให้การบรรเทาทุกข์ผ่านทางอาจควบคุมการขนส่ง ด้วย
การกำาหนดข้อตกลงทางเทคนิค รวมถึงการออกบทบัญญัติสำาหรับการตรวจสอบเพื่อ

 ควบคุมทางผ่านนั้นๆ 

กฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศกับ	“สิทธิในการแทรกแซงด้วยเหตุผลด้านมนุษยธรรม”
ตราบเท่าที่ “สิทธิ หรือกระทั่งหน้าที่ ในการแทรกแซง” ประหนึ่งเป็นการพิสูจน์ว่า การแทรกแซงโดยใช้
อาวุธด้วยเหตุผลด้านมนุษยธรรมนั้นมีความถูกต้อง ประเด็นนี้จึงไม่ใช่เรื่องของกฎหมายมนุษยธรรม
ระหว่างประเทศ แต่เป็นเรื่องของกฎว่าด้วยความชอบธรรมตามกฎหมายในการใช้กองทัพดำาเนินความ
สัมพันธ์ระหว่างประเทศ พูดอีกอย่างหน่ึงก็คือ เป็นเร่ืองของความชอบธรรมในการใช้กำาลังทหาร (jus ad bellum)
นั่นเอง โดยแนวคิดเรื่อง “ความรับผิดชอบในการคุ้มครอง” จึงค่อยๆ เข้ามาแทนที่ความเชื่อเรื่อง “สิทธิ” 
หรือ “หน้าที่” ที่จะแทรกแซงด้วยเหตุผลทางด้านมนุษยธรรม (ดูคำาถามที่ 2) 
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16.� กฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศคุ้มครอง�
� ผู้ลี้ภัยและผู้พลัดถิ่นภายในประเทศอย่างไร?

ผู้ลี้ภัย หมายถึง ผู้คนที่ข้ามพรมแดนระหว่างประเทศและเป็นผู้ที่ตกอยู่ในภาวะเสี่ยง
หรือตกเป็นเหย่ือของการไล่ทำาร้ายและสังหารในประเทศตนเอง ส่วนผู้พลัดถ่ินภายในประเทศ
หมายถึงผู้คนท่ีไม่ได้ข้ามพรมแดนระหว่างประเทศ แต่หลบหนีออกจากภูมิลำาเนาตนเอง 
(ดูกรอบด้านล่าง) 

ผู้ล้ีภัยได้รับการคุ้มครองโดยกฎหมาย ได้แก่ อนุสัญญาว่าด้วยสถานภาพผู้ล้ีภัย (ค.ศ. 1951)
และอนุสัญญาว่าด้วยลักษณะพิเศษของปัญหาผู้ล้ีภัยในแอฟริกา (ค.ศ. 1959) และกฎหมาย
สิทธิมนุษยชน และโดยเฉพาะหลักการไม่ส่งผู้ล้ีภัยกลับไปยังดินแดนหรือถ่ินท่ีชีวิตและเสรีภาพ
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จะถูกคุกคาม บุคคลเหล่าน้ีมีสิทธิตามอำานาจหน้าท่ีของสำานักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ล้ีภัยแห่ง
สหประชาชาติ (UNHCR) และเมื่ออยู่ในรัฐที่กำาลังสู้รบ ผู้ลี้ภัยยังได้รับการคุ้มครอง
โดยกฎหมายมนษุยธรรมระหว่างประเทศอกีด้วย นอกจากกฎหมายมนษุยธรรมระหวา่ง
ประเทศจะให้การคุ้มครองโดยท่ัวไปแก่พลเรือนแล้ว ผู้ล้ีภัยยังได้รับความคุ้มครองเป็นพิเศษ
ภายใต้อนุสัญญาเจนีวาฉบับที่ 4 และพิธีสารเพิ่มเติมฉบับที่ 1 ตัวอย่างเช่น อนุสัญญา
เจนีวาฉบับที่ 4 ข้อ 44 บัญญัติไว้ว่า ผู้ที่เป็นฝ่ายควบคุมตัวไม่ควรปฏิบัติต่อผู้ล้ีภัยผู้ซ่ึง
ตามความเป็นจริงแล้วเป็นผู้ท่ีไม่ได้รับการคุ้มครองจากรัฐบาลเฉกเช่นศัตรูชาวต่างชาติ 
พิธีสารเพิ่มเติมฉบับที่ 1 ข้อ 73 เพิ่มเติมไว้ด้วยว่า ผู้ล้ีภัยจะต้องได้รับการเคารพว่าเป็น
บุคคลภายใต้การคุ้มครองในทุกสถานการณ์โดยปราศจากการแบ่งแยก

อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันยังไม่มีสนธิสัญญาสากลใดที่กล่าวถึงความต้องการการคุ้มครอง
ของผู้พลัดถิ่นภายในประเทศเป็นการเฉพาะ โดยอนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองและ
ช่วยเหลือผู้พลัดถิ่นภายในประเทศในแอฟริกา (อนุสัญญากัมปาลา) ซึ่งมีผลบังคับใช้
เมื่อเดือนธันวาคม ค.ศ. 2012 ถือเป็นสนธิสัญญาระหว่างประเทศฉบับแรกที่กล่าวถึง
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ประเด็นการช่วยเหลือและคุ้มครองผู้พลัดถ่ินภายในประเทศ โดยท่ีผู้พลัดถ่ินภายในประเทศ
ได้รับการคุ้มครองโดยประมวลกฎหมายหลายฉบับรวมถึงกฎหมายภายในประเทศ 
กฎหมายสิทธมินษุยชน และกฎหมายมนษุยธรรมระหวา่งประเทศ (หากอยู่ในรฐัทีอ่าศยั
อยูเ่ขา้รว่มในการขดักนัทางอาวธุ) สว่นหลกัการช้ีแนะว่าดว้ยการพลัดถิน่ภายในประเทศ
ของสหประชาชาต ิ(ค.ศ. 1998) เปน็ตราสารทีไ่มม่ขีอ้ผกูมดัทีส่ำาคัญต่อผู้พลัดถิ่นภายใน
ประเทศ หลักการเหล่าน้ีสะท้อนให้เห็นถึงกฎหมายระหว่างประเทศท่ีมีอยู่ และเป็นท่ีรู้จัก
อย่างกว้างขวางในฐานะกรอบระหว่างประเทศสำาหรับการคุ้มครองผู้พลัดถ่ินภายในประเทศ
ตลอดทุกช่วงของการพลัดถ่ิน รวมถึงการคืนถ่ิน การต้ังรกรากใหม่ และการปรับตัวให้เข้ากับ
สิ่งแวดล้อมอีกครั้ง 

หากกฎของกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศสำาหรับการคุ้มครองพลเรือนได้รับการ
เคารพ กฎเหล่าน้ีก็จะช่วยป้องกันการพลัดถ่ินได้ โดยข้อห้ามท่ีควรพูดถึงเป็นพิเศษมีดังน้ี
• การโจมตีพลเรือนและทรัพย์สินของพลเรือนโดยตรง หรือการโจมตีโดยไม่เลือกเป้าหมาย
• การทำาให้ประชากรพลเรือนอดอยากและการทำาลายวัตถุที่จำาเป็นต่อการอยู่รอด
• การลงโทษหมู่แบบเหมารวม ซึ่งอาจเป็นในรูปแบบของการทำาลายที่อยู่อาศัย 

นอกจากนี้ กฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศยังระบุไว้อย่างชัดเจนว่า ห้ามมิให้มี
การบีบบังคับพลเรือนให้ออกจากที่พักอาศัย นอกเสียจากว่าเป็นไปด้วยเหตุผลทางด้าน
ความปลอดภัยหรือเหตุผลทางการทหารที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ 

ทั้งนี้ จะต้องมีการใช้มาตรการที่เป็นไปได้ทั้งหมดเพื่อให้แน่ใจว่า พลเรือนผู้พลัดถิ่นมี
ที่พักพิง สุขอนามัย สุขภาพ ความปลอดภัย และโภชนาการอย่างน่าพึงพอใจ และ
สมาชิกครอบครัวได้อยู่พร้อมหน้าพร้อมตากัน โดยกฎท่ีกำาหนดให้ฝ่ายต่างๆ ในการขัดกัน
ทางอาวุธ อนุญาตให้การส่งส่ิงของบรรเทาทุกข์ไปถึงมือพลเรือนท่ีเดือดร้อนถือว่าเป็นการ
ให้ความคุ้มครองแก่ผู้พลัดถิ่นภายในประเทศด้วยเช่นกัน 

กฎทั้งหมดเหล่านี้อยู่ภายใต้กฎหมายจารีตประเพณีของกฎหมายมนุษยธรรมระหว่าง
ประเทศ และมีผลบังคับใช้ต่อท้ังการขัดกันทางอาวุธระหว่างประเทศและภายในประเทศ

ผู้ลี้ภัยคือใคร
อนุสัญญาว่าด้วยสถานะผู้ลี้ภัย ข้อ 1 ตามที่ได้รับการดัดแปลงแก้ไขโดยพิธีสาร 
ค.ศ. 1967 ให้คำาจำากัดความ “ผู้ล้ีภัย” ไว้ว่า บุคคลใดก็ตามซ่ึงเป็น “ผู้ท่ีหวาดกลัวว่า
จะถูกประหัตประหารอันเนื่องมาจากเชื้อชาติ ศาสนา สัญชาติ หรือสมาชิกภาพใน
กลุ่มทางสังคมหรือทัศนะทางการเมือง ที่ได้ออกจากรัฐที่ตนมีสัญชาติอยู่ และที่ไม่
ประสงค์จะรับความคุ้มครองจากรัฐของตนอันเนื่องมาจากความกลัวดังกล่าว หรือ
เป็นผู้ที่ไร้สัญชาติ ซึ่งได้ออกจากรัฐที่เดิมมีถิ่นฐานพำานัก แต่ไม่ประสงค์ที่จะกลับไป
เพื่อพำานักในรัฐดังกล่าวด้วยเหตุความหวาดกลัวดังที่กล่าวมาข้างต้น”
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อนุสัญญาว่าด้วยลักษณะพิเศษของปัญหาผู้ล้ีภัยในแอฟริกา (ค.ศ. 1959) และปฏิญญา
คาร์ตาเฮน่า (ค.ศ. 1984) ว่าด้วยผู้ล้ีภัย ได้ขยายคำาจำากัดความให้ครอบคลุมถึงผู้คน
ท่ีหลบหนีจากเหตุการณ์ความวุ่นวายต่างๆ เช่น การขัดกันทางอาวุธและสถานการณ์
ความรุนแรงอื่นๆ 

ผู้พลัดถิ่นภายในประเทศคือใคร
หลักการชี้แนะว่าด้วยการพลัดถิ่นภายในประเทศของสหประชาชาติ (ค.ศ. 1998) 
นิยามความหมายของคำาว่า “ผู้พลัดถ่ินภายในประเทศ” ไว้ว่าเป็น “บุคคลหรือกลุ่มบุคคล
ซึ่งถูกใช้กำาลังหรือบีบบังคับให้จำาต้องหลบหนีหรืออพยพย้ายจากถิ่นฐานบ้านเกิด
หรือถิ่นที่อยู่ปกติ สืบเนื่องมาจากการขัดกันทางอาวุธหรือเพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบ
จากการขัดกันทางอาวุธ สถานการณ์ความรุนแรงที่ขยายวงกว้าง การละเมิดสิทธิ
มนษุยชน ภยัพบัิตอินัเกดิทางธรรมชาติหรือท่ีมนุษย์สร้างขึน้ และกลุม่บคุคลเหลา่น้ี
ยังมิได้ข้ามเขตแดนที่ได้รับการยอมรับระหว่างประเทศ” 

ผู้อพยพที่ติดอยู่ท่ามกลางการขัดกันทางอาวุธ
ปัจจุบัน ยังไม่มีคำานิยามที่เป็นที่ยอมรับกันโดยสากลสำาหรับคำาว่า “ผู้อพยพ” และการตัดสินในอพยพ
อาจเป็นได้ทั้ง “โดยสมัครใจ” และ “ถูกบังคับ” ถึงแม้ว่าการแบ่งแยกประเภทของการอพยพจะไม่ชัดเจน     
เท่ากันกับในอดีตที่ผ่านมา โดยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นปัจจุบันทันด่วน เช่น การขัดกันทางอาวุธหรือภัยพิบัติ 
อาจเปน็เหตผุลเฉพาะหนา้ ซึง่บงัคบัใหผู้อ้พยพตอ้งละทิง้ถิน่ฐาน รวงมถึงการแสวงหาโอกาสทางเศรษฐกจิ
ที่ดีขึ้น ความเสื่อมโทรมของสิ่งแวดล้อมที่ค่อยๆ เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง การปราบปรามสิทธิที่เพิ่มมากขึ้น 
(โดยเฉพาะกรณีของชนกลุ่มน้อย) และการมีเครือข่ายครอบครัวในพื้นที่ที่มีเสถียรภาพมากกว่า เหล่านี้
อาจเป็นตัวกำาหนดว่า ผู้อพยพจะย้ายไปที่ใดและนานเพียงไร โดยปัจจุบันมีการนำาคำาว่า “การอพยพแบบ
ผสมผสาน” มาใช้เพ่ืออธิบายการหลบหนีจากการขัดกันทางอาวุธแก่ผู้แสวงหาการล้ีภัย ผู้ล้ีภัย และประชาชน
ไรร้ฐัผสมกบัแรงงานอพยพ “การอพยพแบบผสมผสาน” จงึอธิบายท้ังสถานการณแ์ละปจัจยัตา่งๆ ท่ีมกีาร
ผสมผสานทำาให้เกิดการอพยพเคลื่อนย้ายของประชากร

เม่ือผู้อพยพจำานวนมากข้ามพรมแดนระหว่างประเทศ พวกเขาจะไม่มีคุณสมบัติเป็นผู้ล้ีภัยและก็มิใช่ผู้พลัดถ่ิน
ภายในประเทศตามคำานยิาม ไมว่า่ตน้เหตขุองการพลดัถิน่จะเปน็เชน่ไรกต็าม ความเสีย่งและความตอ้งการ
ความคุ้มครองของคนเหล่านี้ และการคุกคามต่อสิทธิมนุษยชนที่อาจพบเจอระหว่างการเดินทาง ได้แก่ 
การค้ามนุษย์ จึงควรเป็นสิ่งที่จะต้องได้รับการเหลียวแลจัดการ

ปัจจุบันยังไม่มีสนธิสัญญาสากลใดท่ีกล่าวถึงประเด็นการคุ้มครองผู้อพยพท้ังปวงเป็นการเฉพาะ แต่ประเด็น 
ดังกล่าวปรากฎในรูปของบทบัญญัติในประมวลกฎหมายหลายฉบับ เช่น กฎหมายภายในประเทศ กฎหมาย
สิทธิมนุษยชน และกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศในกรณีที่อยู่ในรัฐที่เข้าร่วมการขัดกันทางอาวุธ 
ทั้งนี้ ผู้อพยพที่อยู่ในเขตแดนของรัฐที่มีส่วนร่วมในการขัดกันทางอาวุธถือว่ามีสถานะเป็นพลเรือน
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17.� วัตถุที่ได้รับการคุ้มครองเป็นพิเศษภายใต้
� กฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศมีอะไรบ้าง?

ภายใต้บทบัญญัติท่ัวไปของกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ วัตถุของพลเรือนได้รับ
การคุ้มครองจากการโจมตี นอกจากนี้วัตถุบางอย่างยังได้รับความเห็นชอบคุ้มครองเป็น
พิเศษภายใต้ฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ ไม่ว่าจะด้วยเพราะวัตถุน้ันมีความสำาคัญ
ต่อการคุ้มครองผู้ตกเป็นเหย่ือการขัดกันทางอาวุธ ประชากรพลเรือน หรือมวลมนุษยชาติ 
โดยทั่วไป หรือด้วยเพราะความสุ่มเสี่ยงที่จะถูกทำาลายและทำาให้เสียหายในช่วงที่มีการ
ขัดกันทางอาวุธ ดังตัวอย่างต่อไปนี้
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หน่วยบริการและยานพาหนะทางการแพทย์

คำาว่า “หน่วยบริการทางการแพทย์” หมายถึง สถานประกอบการ
หรือหน่วยอื่นๆ ที่จัดขึ้นไว้เพื่อวัตถุประสงค์ทางการแพทย์ ทั้งทาง
ทหารหรอืพลเรือน ทัง้ทีต่ัง้อยูห่รอืเคลื่อนที ่และทัง้ถาวรหรอืชัว่คราว 
คำานี้หมายความรวมถึงโรงพยาบาลและหน่วยงานที่คล้ายคลึงกัน 
ศูนย์บริการโลหิต ศูนย์และสถาบันเวชศาสตร์ป้องกันโรค คลังอุปกรณ์ 
ทางการแพทย ์และรา้นขายยาและอปุกรณก์ารแพทยข์องหนว่ยนัน้ๆ 

คำาว่า “ยานพาหนะทางการแพทย์” หมายถึง ยานพาหนะในการ
ขนส่งใดๆ ทั้งของทหารหรือพลเรือน ทั้งแบบถาวรหรือชั่วคราว ตาม
ที่ได้รับมอบหมายให้ทำาหน้าที่ขนส่งทางการแพทย์ภายใต้การควบคุม
ของเจ้าพนักงานของฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดในการพิพาท ซึ่งหมายความรวม
ถึงการขนส่งทั้งทางบก ทางนำ้าหรือทางอากาศ เช่น รถพยาบาล เรือ
พยาบาล และอากาศยานทางการแพทย์

การคุ้มครองเป็นพิเศษสำาหรับหน่วยบริการและยานพาหนะทางการแพทย์ภายใต้
กฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศเป็นรูปแบบเสริมของการคุ้มครองเพ่ือให้ผู้บาดเจ็บ
และผู้ป่วยได้รับการดูแลทางการแพทย์ โดยการคุ้มครองของกฎหมายมนุษยธรรมระหว่าง
ประเทศแก่หน่วยบริการและยานพาหนะทางการแพทย์มีมานานแล้ว ดังท่ีปรากฎในอนุสัญญา
เจนีวา ค.ศ. 1864 หรือกฎข้อบังคับกรุงเฮก ค.ศ 1899 และ 1907 ซ่ึงมีการให้รายละเอียด
เพิ่มเติมไว้ในอนุสัญญาเจนีวา ฉบับที่ 1 และ 4 ในเรื่องหน่วยบริการและยานพาหนะ
ทางการแพทย์ของทหาร โรงพยาบาลพลเรือน และวิธีการขนส่งทางแพทย์บางวิธี
ท้ังน้ีเม่ือ ค.ศ. 1977 ความคุ้มครองน้ีได้ขยายไปครอบคลุมหน่วยบริการและยานพาหนะ
ทางการแพทย์พลเรือนในทุกสถานการณ์เป็นการเฉพาะ โดยการคุ้มครองหน่วยบริการ
และยานพาหนะทางการแพทย์ในการขัดกันทางอาวุธที่มิใช่ระหว่างประเทศถือกำาเนิด
มาจากข้อ 3 ร่วม ซึ่งกำาหนดว่า จะต้องเคลื่อนย้ายและดูแลผู้ป่วยและผู้บาดเจ็บ 
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การคุ้มครองนี้กำาหนดไว้อย่างชัดเจนในพิธีสารเพิ่มเติมฉบับที่ 2 ซึ่งปัจจุบัน การปฏิบัติ
ของรัฐได้สร้างพันธกรณีในการเคารพและคุ้มครองหน่วยบริการและยานพาหนะ
ทางการแพทย์ ทั้งของทหารและพลเรือน เพื่อให้เป็นบรรทัดฐานของกฎหมายจารีต
ประเพณีของกฎหมายระหว่างประเทศที่ใช้ได้กับการขัดกันทางอาวุธระหว่างประเทศ
และมิใช่ระหว่างประเทศ 

ในพันธกรณีท่ีจะต้องเคารพและคุ้มครองหน่วยบริการและยานพาหนะท่ีได้รับมอบหมาย
เฉพาะเพื่อวัตถุประสงค์ทางการแพทย์ในทุกสถานการณ์นั้น
• เคารพ หมายถึง หน่วยบริการและยานพาหนะทางการแพทย์จะต้องไม่ถูกโจมตี และ

การปฏิบัติหน้าท่ีของหน่วยบริการและยานพาหนะทางการแพทย์จะต้องไม่ถูก
 ขัดขวาง
• คุ้มครอง หมายถึง หน่วยบริการและยานพาหนะทางการแพทย์จะต้องได้รับความ

ช่วยเหลือระหว่างปฏิบัติหน้าที่ รวมถึงได้รับการคุ้มครองจากการโจมตีหรือการเข้า
มาแทรกแซงโดยมือที่ 3 ที่สำาคัญยิ่งคือ หน่วยบริการทางการแพททย์จะต้องไม่ตั้งอยู่

 ในรัศมีของวัตถุทางทหาร อีกท้ังห้ามมิให้ใช้หน่วยบริการทางการแพทย์และยานพาหนะ
 เป็นเกราะป้องกันวัตถุทางทหารจากการโจมตีในทุกสถานการณ์

หากหนว่ยบรกิารและยานพาหนะทางการแพทยถ์กูใชก้ระทำาการใดๆ อนันอกเหนอืจาก
การปฏิบัติหน้าที่ด้านมนุษยธรรมและเป็นอันตรายต่อศัตรู จะทำาให้หน่วยบริการและ
ยานพาหนะทางการแพทย์นั้นสูญเสียสถานะได้รับการคุ้มครองและอาจโดนโจมตีได้
ทั้งนี้ก่อนการโจมตีจะต้องมีการแจ้งเตือนล่วงหน้าและกำาหนดกรอบเวลาที่เหมาะสม 
โดยการโจมตอีาจกระทำาไดก้ต็อ่เมือ่เปา้หมายไมส่นใจคำาเตอืน ตวัอยา่งการกระทำาทีเ่ปน็
อันตรายต่อศัตรู ได้แก่ การใช้หน่วยบริการทางการแพทย์เป็นเกราะกำาบังแก่พลรบที่ยัง
ทำาการรบไดอ้ยู ่หรอืใชเ้ก็บอาวธุยทุโธปกรณ ์หรอืใชเ้ปน็หอสังเกตกุารณ ์หรอืเปน็เกราะ
ให้แก่ปฏิบัติการทางทหาร อย่างไรก็ตาม แม้จะเป็นการโจมตีวัตถุทางทหาร แต่ผู้โจมตีก็
ยังจะต้องทำาตามกฎความเป็นสัดส่วนและการป้องกันความเสียหายไว้ล่วงหน้า เพื่อเห็น
แกบุ่คลากรทางการแพทย์ ผูบ้าดเจบ็ และผูป้ว่ย ซึง่อาจอยูภ่ายในหนว่ยบรกิารหรอืยาน
พาหนะทางการแพทย์นั้นๆ ที่เป็นภัยต่อฝ่ายตรงข้ามอยู่นั่นเอง 

ประการสุดท้าย หน่วยบริการทางการแพทย์ที่ได้รับอนุญาตมีสิทธิ์ที่จะติดเครื่องหมาย
พิเศษอันเด่นชัด (ดูคำาถามที่ 13) แต่หน่วยบริการและยานพาหานะทางการพทย์จะต้อง
ได้รับความเคารพและคุ้มครองเป็นพิเศษไม่ว่าจะติดแสดงเครื่องหมายพิเศษอันเด่นชัด
หรือไม่ก็ตาม เพียงแต่การติดเครื่องหมายจะช่วยทำาให้การะบุบ่งชี้สะดวกขึ้น
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ทรัพย์สินทางวัฒนธรรม
โดยทั่วไปแล้วทรัพย์สินทางวัฒนธรรมได้รับการคุ้มครองในฐานะวัตถุของพลเรือน 
นอกจากนั้น จะต้องระมัดระวังเป็นพิเศษเพื่อไม่ไห้เกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สินทาง
วัฒนธรรม เนื่องจากเป็นทรัพย์สินของพลเรือนที่มีค่ามากที่สุดอย่างหนึ่ง ความจำาเป็นที่
จะต้องระมัดระวังจะยิ่งมีเพิ่มมากขึ้นหากเมื่อทรัพย์สินทางวัฒนธรรมนั้นๆ เป็นมรดก
สำาคัญยิ่งที่ผู้คนให้ความกังวลและเป็นห่วง 

สาระสำาคญัทางกฎหมายในการใหค้วามคุม้ครองเปน็พเิศษแก่ ทรพัยสิ์นทางวัฒนธรรม
นั้นกำาหนดไว้ในกฎข้อบังคับกรุงเฮก ค.ศ. 1907 อนุสัญญากรุงเฮกว่าด้วยการคุ้มครอง
ทรัพย์สินทางวัฒนธรรมจากสถานการณ์การขัดกันทางอาวุธและพิธีสารเพิ่มเติม
อนุสัญญากรุงเฮก ค.ศ. 1954 และในพิธีสารเพิ่มเติม พค.ศ. 1977 ทั้งนี้ พันธกรณีใน
การเคารพและคุ้มครองทรัพย์สินทางวัฒนธรรมยังบรรจุไว้ในกฎหมายจารีตประเพณีว่า
ด้วยการขัดกันทางอาวุธระหว่างประเทศและที่มิใช่ระหว่างประเทศ

ในพันธกรณีที่จะต้องเคารพและคุ้มครองทรัพย์สินทางวัฒนธรรมนั้น
• เคารพ หมายถึง การปฏิบัติการทางทหารจะต้องมีความระมัดระวังเป็นพิเศษ เพ่ือ

หลีกเล่ียงความเสียหายท่ีจะเกิดข้ึนต่อทรัพย์สินทางวัฒนธรรม นอกเสียจากว่าทรัพย์สิน
 เหล่านั้นถูกทำาให้เป็นวัตถุทางทหาร 
• คุ้มครอง หมายถึง การยึดหรือทำาลายทรัพย์สินทางวัฒนธรรมหรือการตั้งใจทำาให้

ทรัพย์สินทางวัฒนธรรมเสียหายล้วนเป็นสิ่งต้องห้าม ฝ่ายยึดครองจะต้องป้องกัน
 การนำาทรัพย์สินทางวัฒนธรรมออกไปจากดินแดนท่ียึดครองโดยผิดกฎหมาย และจะต้อง
 นำาทรัพย์สินท่ีถูกนำาออกไปโดยผิดกฎหมายกลับคืนสู่เจ้าพนักงานของดินแดนท่ีถูกยึดครอง

คำาว่า “ทรัพย์สินทางวัฒนธรรม” หมายถึง ทรัพย์สินทั้งที่
เคลื่อนย้ายได้และไม่ได้ เพื่อวัตถุประสงค์ทางด้านศาสนา ศิลปะ 
วิทยาศาสตร์ การศึกษา หรือการกุศล หรือเพื่อเป็นอนุสรณ์สถาน
ทางประวัติศาสตร์ โดยทรัพย์สินที่มีความสำาคัญยิ่งต่อมรดกทาง
วัฒนธรรมของคนทั้งปวง เช่น อนุสรณ์สถานทางประวัติศาสตร์
หรือสถาปัตยกรรม แหล่งโบราณคดี งานศิลป์ หนังสือ หรืออาคาร
ที่มีวัตถุประสงค์หลักและมีประสิทธิผลเพื่อบรรจุทรัพย์สินทาง
วัฒนธรรม และศูนย์ท่ีบรรจุเก็บทรัพย์สินทางวัฒนธรรมจำานวนมาก
อาจต้องแสดงเครื่องหมายเพื่อเป็นที่รู้จักโดยใช้สัญลักษณ์โล่
สีนำ้าเงินขาว (ดูภาพในหน้าถัดไป) 
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นอกจากน้ี ยังมีพันธกรณีอ่ืนในการเคารพและคุ้มครองทรัพย์สินท่ีถือว่ามีความสำาคัญย่ิง	
ต่อมรดกทางวัฒนธรรมของคนทั้งปวง ดังนี้

• อนุสัญญากรุงเฮกว่าด้วยการคุ้มครองทรัพย์สินทางวัฒนธรรม ค.ศ. 1954 มุ่งเสริม
การคุ้มครองทรัพย์สินที่ถือว่ามีความสำาคัญยิ่งต่อมรดกทางวัฒนธรรมของคน   

 ทั้งปวงด้วยประการต่างๆ ดังนี้ หนึ่ง ส่งเสริมให้ติดเครื่องหมายโล่สีนำ้าเงินขาวบน
ทรัพย์สินนั้นๆ (ดูรูปในหน้าติดกัน) 

• ทรัพย์สินนั้นๆ จะต้องไม่เป็นเป้าโจมตีเว้นแต่มีความจำาเป็นทางทหารอย่างยิ่งยวด 
พิธีสารฉบับที่ 2 ของอนุสัญญากรุงเฮก ค.ศ. 1954 อธิบายไว้ว่า การละเว้นใน
กรณีความจำาเป็นทางทหารจะเป็นไปได้ก็ต่อเมื่อและตราบใดที่ (1) ทรัพย์สินทาง

 วัฒนธรรมนั้นถูกทำาให้เป็นเป้าหมายทางทหารและ (2) ไม่มีวิธีการอื่นใดที่จะทำาให้
 ได้เปรียบทางการทหารเท่ากับการโจมตีวัตถุนั้น โดยพิธีสารฉบับที่ 2 ได้กำาหนด

เพิ่มเติมไว้ว่า ความจำาเป็นนั้นจะต้องได้รับคำาสั่งจากระดับการบังคับบัญชาเท่านั้น 
 และในกรณีท่ีมีการจู่โจมจะต้องมีการเตือนล่วงหน้าตามสถานการณ์จะเอ้ืออำานวย
 อีกทั้ง พิธีสารเพิ่มเติมฉบับที่ 1 ข้อ 53 วรรค 1 และพิธีสารเพิ่มเติมฉบับที่ 2 ข้อ 16
 ได้ระบุไว้มากกว่านั้น คือจะไม่มีการละเว้นใดๆ ในกรณีที่มีความจำาเป็นอย่างยิ่งยวด
 ต่อการปฏิบัติการทางทหาร โดยข้อเหล่านี้ครอบคลุมเฉพาะทรัพย์สินทางวัฒนธรรม
 ที่มีความสำาคัญมากเพียงจำานวนหนึ่ง เช่น ทรัพย์สินซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของมรดกทาง

วัฒนธรรมหรือจิตวิญญาณของปวงชน (หรือมวลมนุษยชาติ) โดยทรัพย์สินที่พิธีสารเพิ่ม
เติมให้ความครอบคลุมนั้นจะต้องมีความสำาคัญอย่างยิ่งและผู้คนให้ความสนใจ และ
อาจจะไม่ต้องมีเครื่องหมายกำากับไว้ก็ได้ 

• การใช้ทรัพย์สินนั้นไปในทางทหาร ซึ่งมีแนวโน้มว่าจะทำาให้ถูกทำาลายหรือเสียหาย
 ถือเป็นส่ิงต้องห้ามนอกจากว่าทรัพย์สินน้ันจะมีความจำาเป็นอย่างย่ิงยวดต่อปฏิบัติการ
 ทางทหาร และน่ีก็เช่นกัน พิธีสารฉบับท่ี 2 ของอนุสัญญากรุงเฮก ค.ศ. 1954 อธิบายไว้ว่า
 การละเว้นในกรณีที่มีความจำาเป็นอย่างยิ่งยวดต่อปฏิบัติการทางทหาร ในการใช้
 ทรัพย์สินทางวัฒนธรรมเพ่ือวัตถุประสงค์ท่ีมีแนวโน้มจะทำาลายหรือสร้างความเสียหาย
 “ตราบเท่าที่ไม่มีตัวเลือกอื่นที่เป็นไปได้ระหว่างการใช้ทรัพย์สินทางวัฒนธรรมกับวิธี

อ่ืนท่ีเป็นไปได้เพ่ือให้ได้มาซ่ึงความได้เปรียบทางทหารท่ีคล้ายกัน” ท้ังน้ีพิธีสารฉบับท่ี 2
 ยังกำาหนดเพิ่มเติมว่า ความจำาเป็นนั้นจะต้องมาจากระดับการบัญชาระดับหนึ่งและ
 พิธีสารเพ่ิมเติมฉบับท่ี 1 ข้อ 53 วรรค 1 และ พิธีสารเพ่ิมเติมฉบับท่ี 2 ข้อ 16 ได้ระบุไว้
 มากกว่านั้น คือจะไม่มีการละเว้นใดๆ ในกรณีที่มีความจำาเป็นอย่างยิ่งยวดต่อการ

ปฏิบัติการทางทหาร 
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• การขโมย การปล้นสะดม หรือการยักยอกทรัพย์สินนั้นๆ ทุกรูปแบบ และการทำาลาย
 ทรัพย์สินทุกประการถือเป็นสิ่งต้องห้าม

ตราโล่สีนำา้เงินขาวเพ่ือบ่งช้ีการคุ้มครองต่อทรัพย์สิน
ที่ถือว่ามีความสำาคัญยิ่งต่อมรดกทางวัฒนธรรม
ของคนทั้งปวง

สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ

คำาว่า “ส่ิงแวดล้อมธรรมชาติ” หมายถึง พลศาสตร์ องค์ประกอบ 
และโครงสร้างของโลก รวมถึงชีวชาติ เปลือกโลก อุทกภาคและ
ชั้นบรรยากาศ และจักรวาล รวมถึงพืชพรรณ (พืช ป่าไม้ เป็นต้น) 
สัตว์ป่า จุลินทรีย์ ดิน หิน อากาศ นำา้ และทรัพยากรธรรมชาติอ่ืนๆ
และภูมิอากาศ

การขดักนัทางอาวธุอาจเปน็เหตใุหส้ิง่แวดลอ้มธรรมชาตเิสยีหายเปน็ระยะเวลายาวนาน 
ท้ังนีก้ารใชอ้าวธุบางชนิด โดยเฉพาะอาวธุเคมแีละนวิเคลยีรอ์าจสง่ผลกระทบทางลบต่อ
สิ่งแวดล้อมอย่างยาวนาน ผลกระทบดังกล่าวอาจเป็นหนึ่งในกลยุทธ์ทางทหาร โดยภาคี
ในการขัดกันทางอาวุธเล็งเป้าไปที่ส่วนประกอบของสิ่งแวดล้อมเพื่อทำาให้ศัตรูอ่อนแอ 
แต่การกระทำาดังกล่าวอาจก่อให้เกิดผลกระทบจากการพิพาทท่ีไม่ได้เจตนาได้ การทำาลาย
ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการทำาลายท่อระบายนำ้า บ่อเกรอะ โรงไฟฟ้า และโรงงานเคมีภัณฑ์
และอุตสาหกรรมอื่นๆ รวมถึงการทำาลายให้กลายเป็นซากปรักหักพัง ทั้งหมดอาจส่งผล
ให้เกิดการปนเปื้อนสารพิษในแหล่งนำ้า พื้นที่เพาะปลูกและอากาศ อันส่งผลกระทบต่อ
สุขภาพของประชากรทั้งปวง แม้ว่าความเสียหายทางสิ่งแวดล้อมในระดับหนึ่งจะเป็น
ที่ยอมรับได้ในฐานะปกติวิสัยของการพิพาท แต่ความเสียหายนั้นจะต้องอยู่ในขอบเขต
สัดส่วนที่มีความพอดี 

ดังนั้นกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ จึงตระหนักการจำากัดความเสียหายทาง
สิ่งแวดล้อมดังนี้ ประการที่หนึ่ง โดยทั่วไปแล้วสิ่งแวดล้อมจะได้รับการคุ้มครองในฐานะ
ทรัพย์สินของพลเรือน จึงได้รับการคุ้มครองจากการโจมตีโดยตรง รวมถึงความเสียหาย
ที่มากเกินด้วย นอกจากนี้กฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศยังกำาหนดให้มีการเตือน
ล่วงหน้าเท่าที่เป็นไปได้ เพื่อหลีกเลี่ยงและเพื่อลดความเสียหายแก่สิ่งแวดล้อมโดยไม่ได้
ต้ังใจ โดยตามความจริงแล้ว กฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศให้การคุ้มครองส่ิงแวดล้อม
ธรรมชาติจาก “ความเสียหายท่ีรุนแรงในวงกว้างและยาวนาน” โดยเฉพาะอย่างย่ิงสนธิสัญญา
และกฎหมายจารีตประเพณีในการขัดกันทางอาวุธระหว่างประเทศประกาศห้ามวิธีการ
ทำาสงครามใดๆ ที่เจตนาหรือคาดหวังให้ก่อความเสียหาย
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ต่อส่ิงแวดล้อมธรรมชาติ การปฏิบัติของรัฐได้ต้ังกฎน้ีข้ึนไว้เพ่ือเป็นบรรทัดฐานของกฎหมาย 
จารีตประเพณีของกฎหมายระหว่างประเทศ บ้างบอกว่าหมายความรวมถึงการขัดกัน
ทางอาวุธที่มิใช่ระหว่างประเทศด้วย

ประการสุดท้าย อนุสัญญาว่าด้วยข้อห้ามการใช้เทคนิคการดัดแปลงสิ่งแวดล้อมทางการ
ทหารหรือสงครามอื่นๆ ค.ศ. 1976 (ENMOD) กำาหนดให้ความคุ้มครองเพิ่มเติมต่อ     
ส่ิงแวดล้อมระหว่างท่ีมีการขัดกันทางอาวุธ โดยอนุสัญญาฉบับน้ีระบุห้ามมิให้มีการดัดแปลง
ส่ิงแวดล้อมโดยต้ังใจเพ่ือก่อให้เกิด “ผลกระทบท่ีรุนแรงในวงกว้างและยาวนาน” อันถือเป็น
การสร้างปรากฎการณ์ต่างๆ เช่น พายุเฮอร์ริเคน คล่ืนยักษ์ หรือการเปล่ียนแปลงสภาพอากาศ
เพื่อเป็นวิธีในการทำาลาย สร้างความเสียหายหรือทำาให้บาดเจ็บแก่รัฐภาคีอื่นๆ พูดง่ายๆ
ก็คือ การตั้งใจทำาลายสิ่งแวดล้อมธรรมชาติเพื่อเป็นอาวุธถือเป็นสิ่งต้องห้าม
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สถานท่ีซ่ึงประกอบด้วยพลังอันตรายจะต้องไม่ถูกโจมตี แม้วัตถุเหล่าน้ีจะถูกทำาให้กลายเป็น
เปา้หมายทางทหารเพราะการโจมตดีงักลา่วอาจก่อให้เกิดการปลดปลอ่ยพลงัทีอั่นตราย 
และผลที่ตามมาคือ การสูญเสียซึ่งชีวิตพลเรือนจำานวนมาก ดังนั้น เป้าหมายทางทหาร
ที่ตั้งอยู่ที่หรืออยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงสถานที่เหล่านี้จะต้องไม่ถูกโจมตี หากการโจมตีจะ
นำาไปสู่การสูญเสียซึ่งชีวิตพลเรือนจำานวนมาก ทั้งนี้กฎดังกล่าวได้รับการระบุไว้อย่าง
ชัดเจนในพิธีสารเพิ่มเติมฉบับที่ 1 และในกฎหมายจารีตประเพณีสำาหรับการขัดกันทาง
อาวุธท้ังระดับระหว่างประเทศและมิใช่ระหว่างประเทศ อน่ึง เพ่ือเป็นการอำานวยความสะดวก
ในการบ่งชี้วัตถุเหล่านี้นั้น ภาคีที่อยู่ในการขัดกันทางอาวุธอาจทำาเครื่องหมายหรือ
สัญลักษณ์พิเศษประกอบด้วยจุดสีส้มสด 3 จุด เรียงเป็นระนาบเดียวกัน (ดูภาพด้านล่าง) 

สถานที่ซึ่งประกอบด้วยพลังอันตราย

คำาว่า “สถานท่ีซ่ึงประกอบด้วยพลังอันตราย” หมายถึง เข่ือน คันกันนำา้
และโรงไฟฟ้าพลังนิวเคลียร์
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18.��กฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศกล่าวถึง
� การก่อการร้ายอย่างไรบ้าง?

กฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศไม่ได้กำาหนดให้คำานิยามคำาว่า “การก่อการร้าย” 
แตห่า้มการกระทำาสว่นใหญท่ีเ่กดิขึน้ในสถานการณ์การขดักนัทางอาวธุ ซึง่ในกรณีทัว่ไป
อาจนบัวา่เปน็ “การกอ่การรา้ย” โดยหลกัการพ้ืนฐานของกฎหมายมนษุยธรรมระหว่าง
ประเทศระบุว่า บุคคลซึ่งสู้รบในสงครามจะต้องแบ่งแยกระหว่างพลรบและพลเรือน 
และวัตถขุองพลเรอืนกบัวัตถทุางทหารอยูต่ลอดเวลา หลักการแบง่แยกนีถ้อืเปน็พืน้ฐาน
สำาคัญของกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ (ดูคำาถามที่ 11) กฎต่างๆ ภายใต้
กฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศหลายข้อมุ่งไปที่การคุ้มครองผลเรือนโดยเฉพาะ 
เช่น การห้ามโจมตีโดยไม่เลือกเป้าหมาย หรือการห้ามใช้ “โล่มนุษย์” ก็เป็นกฎที่มาจาก
หลักการนี้ ทั้งนี้กฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศยังห้ามมิให้มีการยึดตัวประกัน
ด้วยเช่นกัน ในสถานการณ์การขัดกันทางอาวุธนั้น การอธิบายการกระทำารุนแรงโดย
เจตนาต่อพลเรือนหรือทรัพย์สินของพลเรือนว่าเป็น “ผู้ก่อการร้าย”ไม่ได้มีนัยยะสำาคัญ
ทางกฎหมาย ด้วยเพราะว่าการกระทำาดังกล่าวถือเป็นการละเมิดกฎหมายมนุษยธรรม
ระหว่างประเทศอย่างร้ายแรงอยู่แล้ว 

ไมเ่พยีงเทา่นัน้ กฎหมายมนุษยธรรมระหวา่งประเทศยงัหา้ม “มาตรการ” การกอ่การรา้ย 
และ “การกระทำาการก่อการร้าย” ไว้โดยเฉพาะอีกด้วย โดยอนุสัญญาเจนีวาฉบับที่ 4
ข้อ 33 กล่าวไว้ว่า “การลงโทษหมู่แบบเหมารวม เช่นเดียวกับมาตรการข่มขู่หรือ
การก่อการร้าย ต่างล้วนเป็นสิ่งต้องห้าม” พิธีสารเพิ่มเติมฉบับที่ 2 ข้อ 4 ได้ระบุห้าม 
“การกระทำาการก่อการร้าย” ต่อบุคคลซึ่งไม่ได้มีส่วนร่วมหรือยุติการมีส่วนร่วมในการ
ขัดกันทางอาวุธ โดยจุดประสงค์หลักของบทบัญญัติเหล่านี้คือเพื่อเน้นยำ้าว่า ไม่ว่าจะ
เป็นปัจเจกบุคคลหรือประชากรพลเรือน จะต้องไม่ถูกลงโทษหมู่แบบเหมารวม ซ่ึงรวมถึง
การก่อการร้ายด้วย นอกจากนี้ พิธีสารเพิ่มเติมฉบับที่ 1 และ 2 ยังห้ามการกระทำาที่
พุ่งเป้าไปท่ีการแผ่ขยายความหวาดกลัวในหมู่ประชากรพลเรือนว่า “การกระทำาความรุนแรง
หรือข่มขู่ว่าจะใช้ความรุนแรงอันมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อแผ่กระจายความหวาดกลัว
ในหมู่ประชากรพลเรือนถือเป็นสิ่งต้องห้าม” (ดูพิธีสารเพิ่มเติมฉบับที่ 1 ข้อ 5 วรรค 2
และพิธีสารเพิ่มเติมฉบับที่ 2 ข้อ 13 วรรค 2) บทบัญญัติเหล่านี้ไม่ได้ห้ามการโจมตี
ที่ชอบด้วยกฎหมายต่อเป้าหมายทางทหารซึ่งอาจแผ่กระจายความหวาดกลัวในหมู่
พลเรือน แต่ว่าห้ามการโจมตีที่พุ่งทำาให้พลเรือนหวาดกลัว ตัวอย่างเช่น การยิงปืนใหญ่
ใส่หรือซุ่มยิงพลเรือนในบริเวณเขตเมือง 

คณะกรรมการกาชาดระหวา่งประเทศมจีดุยนืตอ่การกอ่การรา้ยอยา่งไร
คณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศประณามการกระทำารุนแรงอันปราศจาก
การแยกแยะและสร้างความหวาดกลัวในหมู่ประชากรพลเรือน โดยเห็นได้จากการ
ประณามในหลายโอกาสที่ผ่านมา
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เนื่องจากกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศมีผลบังคับใช้เฉพาะระหว่างการขัดกัน
ทางอาวุธ จึงไม่ได้ควบคุมดูแลการก่อการร้ายท่ีเกิดข้ึนในยามสงบ แต่ทว่าการกระทำาการ 
ก่อการร้ายก็อยู่ภายใต้กฎหมาย เช่น กฎหมายภายในประเทศและระหว่างประเทศ   
โดยเฉพาะกฎหมายสิทธิมนุษยชน ไม่ว่าผู้ก่อการจะมีแรงจูงใจเฉกเช่นใด เจ้าพนักงาน
บังคับใช้กฎหมายภายในประเทศและระหว่างประเทศจะต้องจัดการกับการก่อการร้าย
ที่เกิดขึ้นนอกสถานการณ์การการขัดกันด้วยอาวุธ โดยรัฐอาจใช้หลากหลายมาตรการ
เพื่อป้องกันหรือปราบปรามการก่อการร้าย เช่น รวบรวมข่าวกรอง ประสานความร่วม
มือระหว่างตำารวจและฝ่ายตุลาการ การส่งผู้ร้ายข้ามแดน มาตรการบังคับทางอาญา 
การสืบสวนทางการเงิน การอายัติทรัพย์สิน หรือการกดดันทางการทูตและเศรษฐกิจ
ต่อรัฐที่ถูกกล่าวหาว่าให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ก่อการร้ายที่ต้องสงสัย

แล้วที่เรียกกันว่า	“สงครามต่อต้านการก่อการร้าย”	ล่ะ
คำานี้ถูกนำามาใช้เพื่ออธิบายมาตรการและปฏิบัติการที่มีเป้าหมายในการป้องกันและต่อสู้กับการโจมตีของ
ผู้ก่อการร้าย มาตรการเหล่านี้รวมถึงการหาข่าวกรอง มาตรการลงโทษทางการเงิน และความร่วมมือ
ด้านตุลาการ และอาจรวมถึงการขัดกันทางอาวุธ ทั้งนี้ การแบ่งประเภททางกฎหมายของการกระทำา
ที่เรียกกันติดปากว่า “สงครามต่อต้านการก่อการร้าย” ถือเป็นประเด็นที่มีการโต้เถียงกันอย่างมาก แม้ว่า
คำานี้จะได้กลายมาเป็นส่วนหนึ่งของการพูดคุยในแต่ละวันในบางประเทศ แต่เมื่อดูในบริบทของกฎหมาย
มนุษยธรรมระหว่างประเทศแล้วนั้น จะพบว่ายังคงมีความจำาเป็นที่จะต้องพินิจพิเคราะห์ว่า คำานี้เป็นแค่
เครื่องมือเชิงโวหารหรือหมายถึงการขัดกันทางอาวุธระดับโลกตามความหมายทางกฎหมาย เมื่อพิจารณา
จากการวิเคราะห์ข้อเท็จจริงที่มีอยู่ คณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศไม่ได้เห็นด้วยว่ากำาลังมีการ
ก่อสงครามโลก การแบ่งประเภททางกฎหมายของสถานการณ์ความรุนแรงที่เป็นส่วนหนึ่งของสงคราม
ต่อต้านการก่อการร้ายตามที่เรียกๆ กันนั้นจะต้องพิจารณาเป็นกรณีๆ ไป พูดง่ายๆ ก็คือ หากความรุนแรง
ถึงข้ันมีการขัดกันทางอาวุธ ไม่ว่าจะระหว่างประเทศหรือมิใช่ระหว่างประเทศ กฎหมายมนุษยธรรมระหว่าง
ประเทศจะมีผลบังคับใช้ (ดูคำาถามที่ 5 ) หากไม่ถึงขั้นนั้น ก็ให้ใช้ประมวลกฎหมายอื่นๆ 

ยกตัวอย่างเช่น การสู้รบเพื่อต่อต้านการก่อการร้าย ซึ่งปฏิบัติการหลังการโจมตีสหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่
11 กันยายน ค.ศ. 2001 เทียบเท่ากับการขัดกันทางอาวุธตามท่ีกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศนิยามไว้
โดยสงครามในอัฟกานิสถานที่ปฏิบัติการโดยกองกำาลังผสมซึ่งนำาโดยสหรัฐอเมริกา ซึ่งเริ่มต้นขึ้นเมื่อเดือน
ตุลาคม ค.ศ. 2001 ถือเป็นตัวออย่างหน่ึง ท้ังน้ี อนุสัญญาเจนีวาและกฎของกฎหมายจารีตประเพณีกฎหมาย
ระหว่างประเทศมีผลบังคับใช้กับการขัดกันทางอาวุธซึ่งฝ่ายหนึ่งคือกองกำาลังผสมนำาโดยสหรัฐอเมริกา
และอีกฝ่ายคืออัฟกานิสถาน อย่างไรก็ตามความรุนแรงในส่วนอื่นๆ ของโลก ซึ่งมักถูกอธิบายว่าป็น 
“การก่อการร้าย” กระทำาโดยกลุ่ม (เครือข่าย) ที่จัดตั้งขึ้นอย่างหลวมๆ หรือปัจเจกบุคคลที่มีอุดมการณ์
เดียวกัน ยังถือเป็นประเด็นที่น่าสงสัยอยู่ว่า กลุ่มและเครือข่ายเหล่านี้สามารถจัดให้เป็นภาคีในการขัดกัน
ทางอาวุธรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งได้หรือไม่ 

“การก่อการร้าย” นับเป็นปรากฎการณ์อย่างหนึ่ง ทั้งในทางกฎหมายและการกระทำาจริงแล้วนั้น จึงมิอาจ
ทำาสงครามกับปรากฎการณ์ได้ แต่ทำาสงครามกับฝ่ายที่ระบุได้ว่ามีส่วนร่วมในการขัดกันทางอาวุธ และ
ด้วยเหตุผลเหล่านี้ จึงควรใช้คำาว่า “การสู้รบต่อต้านการก่อการร้าย” จึงเป็นการเรียกที่เหมาะสมมากกว่า 
“สงครามต่อต้านการก่อการร้าย”
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กฎหมายใดที่มีผลบังคับใช้กับผู้ถูกคุมขังในการสู้รบเพื่อต่อต้านการก่อการร้าย
1. บุคคลที่ถูกคุมขังเนื่องจากการขัดกันทางอาวุธระหว่างประเทศ อันเป็นส่วนหนึ่งของการต่อสู้กับผู้

ก่อการร้าย เช่นกรณีประเทศอัฟกานิสถานจนกระทั่งถึงการจัดตั้งรัฐบาลใหม่ เมื่อเดือนมิถุนายน ค.ศ. 
2002 จะต้องได้รับการคุ้มครองโดยกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศท่ีมีผลใช้กับการขัดกัน ทาง
อาวุธระหว่างประเทศ 

 ก. พลรบท่ีถูกจับกุม จะต้องได้รับสถานะเชลยศึก และอาจถูกควบคุมตัวแค่จนถึงสงครามยุติ โดยเชลยศึก
  จะต้องไมถ่กูดำาเนนิคดเีพยีงเพราะเขา้รว่มสงคราม แตอ่าจถกูดำาเนนิคดสีำาหรบัอาชญกรรมสงครามที่
  ได้กระทำาไป ในกรณีนี้ พวกเขาอาจถูกควบคุมตัวจนกว่าจะพ้นโทษที่ได้รับ ทั้งนี้ ถ้าสถานะเชลยศึก
  ของผู้ต้องขังเป็นที่น่าสงสัย จะต้องมีการแต่งตั้งศาลที่มีอำานาจเพื่อตัดสินประเด็นนี้

 ข. พลเรือนที่ถูกคุมขังด้วยเหตุผลอันจำาเป็นด้านความปลอดภัย จะต้องได้รับการคุ้มครองตามที่
  อนุสัญญาเจนีวาฉบับที่ 4 กำาหนดให้ไว้ โดยพลรบที่มีคุณสมบัติไม่ตรงตามเกณฑ์สถานะเชลยศึก 
  (ตัวอย่างเช่น ผู้ท่ีไม่ได้ถืออาวุธอย่างเปิดเผย) หรือพลเรือนท่ีมีส่วนร่วมในการสู้รบโดยตรงในการขัดกัน
  ด้วยอาวุธระหว่างประเทศ (ที่เรียกกันว่า “คู่ต่อสู้ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ได้รับสิทธิพิเศษ) 
  จะได้รับการคุ้มครองตามอนุสัญญาเจนีวาฉบับที่ 4 หากถอืสัญชาตขิองฝ่ายศัตร ูแตต่า่งจากเชลยศึก
  ตรงท่ีว่า คนกลุ่มน้ีอาจถูกดำาเนินคดีภายใต้กฎหมายภายในประเทศของรัฐท่ีควบคุมตัวในข้อหาถืออาวุธ
  รวมทัง้การกระทำาผดิทางอาญาทีไ่ดก้ระทำา พวกเขาอาจถกูจำาคกุจนกวา่จะพน้โทษท่ีได้รับ หากไมถ่กู
  ดำาเนินคดี พวกเขาจะต้องได้รับการปล่อยตัวทันทีท่ีเหตุผลความจำาเป็นด้านความปลอดภัยท่ีนำามาซ่ึง
  การควบคุมตัวส้ินสุดลง

2. บุคคลซึ่งถูกคุมขังเนื่องจากการขัดกันทางอาวุธที่มิใช่ระหว่างประเทศ ถือเป็นส่วนหนึ่งของการต่อสู้
กับการก่อการร้ายจะได้รับการคุ้มครองตามที่ระบุไว้ในข้อ 3 ร่วม ของพิธีสารเพิ่มเติมฉบับที่ 2 ใน
กรณีที่มีผลบังคับใช้ได้ และกฎของกฎหมายจารีตประเพณีของกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ
ที่เกี่ยวข้อง โดยกฎของกฎหมายสิทธิมนุษยชนและกฎหมายภายในประเทศจะมีผลบังคับใช้เช่นกัน 

 ทั้งนี้บุคคลซ่ึงถูกคุมขังมีสิทธิที่จะได้รับการการพิจารณาคดีที่เป็นธรรมตามกฎหมายมนุษยธรรม
ระหว่างประเทศและกฎหมายสิทธิมนุษยชน หากพวกเขาต้องถูกดำาเนินคดีสำาหรับอาชญากรรมที่

 อาจได้กระทำาลงไป

3. บุคคลทั้งปวงซึ่งถูกคุมขังโดยไม่เกี่ยวกับการขัดกันทางอาวุธในการต่อสู้กับการก่อการร้ายจะได้รับการ
คุ้มครองโดยกฎหมายภายในประเทศของรัฐที่ควบคุมตัวและโดยกฎหมายสิทธิมนุษยชน โดยพวกเขา 

 ได้รับการคุ้มครองด้วยการพิจารณาคดีอย่างยุติธรรมตามกฎหมาย หากพวกเขาต้องถูกดำาเนินคดี
เนื่องจากอาชญากรรมที่ได้ก่อกระทำา 

มิอาจมีผู้ใดซึ่งถูกจับกุมระหว่างการต่อสู้กับการก่อการร้ายจะได้รับพิจารณาว่าอยู่นอก
ขอบเขตของกฎหมาย	ในการคุ้มครองทางกฎหมาย	นั้นไม่มีคำาว่า	“หลุมดำา” 
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19.��มีการนำ�กฎหมายมนษุยธรรมระหวา่งประเทศ
� ไปบังคับใช้อย่างไรบ้าง?

การนำากฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศไปบังคับใช้ หรือการนำากฎไปสู่การปฏิบัติ 
เป็นความรับผิดชอบที่สำาคัญเป็นอันดับแรกของรัฐภาคีในอนุสัญญาเจนีวาและพิธีสาร
เพิ่มเติมอนุสัญญาเจนีวา ความรับผิดชอบนี้เริ่มตั้งแต่ข้อ 1 ร่วมของอนุสัญญาเจนีวาทั้ง 
4 ฉบับ ซึ่งกำาหนดให้รัฐเคารพและทำาให้มีการเคารพอนุสัญญาในทุกสถานการณ์
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มาตรการการบังคับใช้บางประการจะกำาหนดให้มีการรับรองกฎหมายหรือกฎข้อบังคับ 
มาตรการอื่นๆ จะกำาหนดให้มีการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาสำาหรับกองทัพ รวมทั้ง
สาธารณชนท่ัวไป การสรรหาบุคคล และ/หรือการอบรมบุคลากร การจัดทำาบัตรประจำาตัว
และเอกสารอ่ืนๆ การจัดต้ังโครงสร้างพิเศษ และการริเร่ิมระเบียบการด้านบริหารและวางแผน
โดยนอกจาน้ีรัฐยังจะต้องป้องกันไม่ให้มีการละเมิดกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ
และหากมีการละเมิดเกิดขึ้น ก็จะต้องลงโทษผู้กระทำาผิดด้วย 
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การป้องกัน	การเฝ้าสังเกต	และการปราบปราม
รัฐมีหน้าที่ใช้มาตรการเชิงกฎหมายและเชิงปฏิบัติที่มีเป้าหมายเพื่อทำาให้มีการปฏิบัติ
ตามกฎหมายมนุษธรรมระหว่างประเทศทุกประการ ท้ังในยามสงบและระหว่างการขัดกัน
ทางอาวุธเกิดขึ้น สนธิสัญญากฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศยังกำาหนดให้มีกลไล
จำานวนหนึ่งเพื่อทำาให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายด้วย

กฎและกลไกเหล่านี้แบ่งออกเป็น 3 ประเภทอย่างกว้าง ดังนี้ 
1.	มาตรการป้องกัน
 • เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ 
 • แปลสนธิสญัญากฎหมายมนษุยธรรมระหวา่งประเทศเปน็ภาษาของแตล่ะประเทศ
 • แปลงกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศให้เป็นกฎหมายภายในประเทศ เม่ือจำาเป็น
  และรับรองบทบัญญัติเก่ียวกับการออกกฎหมายและกฎหมายเพ่ือทำาให้มีการปฏิบัติ
  ตามกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ 
 • อบรมบุคคลกรเพ่ืออำานวยความสะดวกในการบังคับใช้กฎหมายมนุษยธรรมระหว่าง
  ประเทศและแต่งตั้งที่ปรึกษาทางกฎหมายในกองทัพ
 • ป้องกันอาชญากรรมสงครามและลงโทษผู้ก่ออาชญากรรมสงคราม
 • ส่งเสริมการเคารพเคร่ืองหมายกาชาด เคร่ืองหมายเส้ียววงเดือนแดง และเคร่ืองหมาย
  คริสตัลแดง

2. มาตรการและกลไกเพ่ือเฝ้าติดตามการปฏิบัติตามกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ		
			ระหว่างสถานการณ์ความขัดแย้ง
 • ฝ่ายทีใ่หค้วามคุม้ครองหรอืตวัแทนของพวกเขา ฝา่ยทีใ่หค้วามคุม้ครองคือ รัฐที่
  เป็นกลาง ซึง่ไดร้บัการแตง่ตัง้ใหด้แูลสว่นไดเ้สยีของฝา่ยตา่งๆ ในความขดัแยง้และ
  ประชาชนของตนในประเทศศัตรู บทบาทของฝ่ายท่ีให้ความคุ้มครอง คือการปฏิบัติการ
  บรรเทาทกุขแ์ละคุม้ครองเพือ่ชว่ยเหลอื ผูไ้ดร้บัผลกระทบและดแูลใหม้กีารปฏบิตัิ
  ตามกฎหมายมนุษยธรรมระหวา่งประเทศ โดยมกีารเขา้เยีย่มเชลยศกึหรอืพลเรอืน
  ท่ีถูกควบคุมตัว เป็นต้น องค์กรระหว่างประเทศท่ีให้การรับรองความเป็นกลางและ
  ความมีประสิทธิภาพอาจทำาหน้าที่เป็นตัวแทนฝ่ายที่ให้ความคุ้มครอง
 • กระบวนการไต่สวน จะต้องมีการไต่สวนการละเมิดท่ีถูกกล่าวหา หากภาคี ความขัดแย้ง
  ร้องขอ และหากภาคีที่เกี่ยวข้องเห็นด้วยกับกระบวนการที่จะต้องปฏิบัติตาม
 • คณะกรรมาธิการแสวงหาความจริงด้านสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ	คณะกรรมาธิการฯ 
  น้ี ซ่ึงจัดต้ังข้ึนภายใต้พิธีสารเพ่ิมเติมฉบับท่ี 1 ข้อ 90 อาจสืบสวนการละเมิดอนุสัญญา
  เจนีวาหรือพิธีสารเพ่ิมเติมฉบับท่ี 1 อย่างร้ายแรง และให้ความช่วยเหลือในการฟ้ืนฟู
  ความเคารพต่ออนุสัญญาเจนีวา ถึงแม้ว่าอำานาจหน้าท่ีอย่างเป็นทางการจะครอบคลุมถึง
  แค่สถานการณ์การขดักันทางอาวธุระหวา่งประเทศแตค่ณะกรรมาธกิารฯ ไดแ้สดง
  ความยินดีที่จะทำาการไต่สวนเรื่องที่เกี่ยวกับการขัดกันทางอาวุธที่มิใช่ระหว่าง
  ประเทศหากภาคีให้การยินยอม 
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• ความร่วมมือกับสหประชาชาติ ในเหตุการณ์ที่มีการละเมิดกฎหมายมนุษยธรรม
ระหว่างประเทศอย่างร้ายแรงรัฐภาคีของอนุสัญญาเจนีวาและพิธีสารเพ่ิมเติมอนุสัญญา

 จะต้องให้ความร่วมมือกับสหประชาชาติและปฏิบัติการสอดคล้องกับกฎบัตรสหประชาชาติ
• คณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ คณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศเป็น
 องค์ประกอบหลักของกระบวนการเฝ้าติดตาม โดยอาศัยอำานาจตามอาณัติท่ีมอบให้

ภายใต้อนุสัญญาเจนีวา พิธีสารเพ่ิมเติมอนุสัญญาและธรรมนูญของกลุ่มองค์กรกาชาดและ
เส้ียววงเดือนแดงระหว่างประเทศ  (ดูคำาถามที่ 20)

3.	มาตรการปราบปราม
 มาตรการเหล่านี้มาจากหน้าที่ของฝ่ายต่างๆ ในความขัดแย้ง เพื่อป้องกันและยุติ

การละเมิดทั้งปวง หน้าที่สำาคัญมีดังต่อไปนี้
 • หน้าท่ีของรัฐในการปราบปรามด้วยการดำาเนินคดีการละเมิดท่ีถือว่าเป็นอาชญากรรม
  สงครามภายในประเทศ
 • หน้าท่ีของผู้บัญชาการเหล่าทัพในการริเร่ิมการลงโทษหรือการปฏิบัติทางวินัยต่อผู้ท่ี
  ละเมิดอนุสัญญาเจนีวาและพิธีสารเพิ่มเติมอนุสัญญา
 • หน้าท่ีของรัฐในการทำาให้ผู้บังคับบัญชารับผิดชอบทางวินัยและทางอาญา หากพวกเขา
  ล้มเหลวที่จะใช้ทุกมาตรการตามอำานาจในการป้องกันหรือปราบปรามการฝ่าฝืน
  กฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ
 • พันธกรณีระหว่างรัฐในการให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกันในประเด็นทางอาญา

มาตรการเหล่านี้ทำาหน้าที่เป็นสิ่งยับยั้งการละเมิดที่สำาคัญ (ดูคำาถามที่ 21) 

สาเหตุหลักของความทุกข์ร้อนในการขัดกันทางอาวุธ คือการไร้ซึ่งความสามารถในการ
เคารพกฎหมายที่ใช้บังคับ ไม่ว่าจะเป็นเพราะขาดเครื่องมือหรือแรงจูงใจทางการเมือง 
มากกว่าการขาดแคลนหรือไม่มีกฎ โดยช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมานี้ จุดเน้นสำาคัญอยู่ที่การ
พฒันาวธิพีจิารณาความอาญาเพือ่ดำาเนนิคดแีละลงโทษผูซ้ึง่ละเมดิกฎหมายมนษุยธรรม
ระหว่างประเทศอย่างร้ายแรง แต่วิธีการท่ีเหมาะสมสำาหรับการยุติและการแก้ไขการละเมิด
ณ นาทีท่ีเกิดข้ึนยังคงขาดแคลน โดยกระบวนการส่วนใหญ่ภายใต้กฎหมายมนุษยธรรม 
ระหว่างประเทศนั้นไม่มีการใช้หรือแทบไม่มีการใช้ในภาคปฏิบัติเลย ไม่เพียงเท่านั้น 
กระบวนการเหล่านี้มีผลเฉพาะในกรณีการขัดกันทางอาวุธระหว่างประเทศ จริงอยู่ที่
กลไกในการเฝ้าติดตามและการบังคับใช้ได้รับการพัฒนานอกขอบเขตของกฎหมาย
มนุษยธรรมระหว่างประเทศ แต่ว่าก็มีข้อจำากัด ด้วยเหตุผลท้ังหมดเหล่าน้ี คณะกรรมการ
กาชาดระหว่างประเทศเช่ือว่ากลไกในการเฝ้าติดตามและทำาให้มีการปฏิบัติตามกฎหมาย 
มนุษยธรรมระหว่างประเทศจะต้องได้รับการเสริมหนุนให้แข็งแกร่ง (ดูคำาถามที่ 20)
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20.�บทบาทของคณะกรรมการกาชาดระหว่าง
� ประเทศในการพัฒนาและทำ�ให้มีการเคารพ
� ต่อกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ
� หมายความว่าอย่างไร?

ในฐานะผู้อภิบาลและผู้ส่งเสริมกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ คณะกรรมการ
กาชาดระหว่างประเทศปฏิบัติงานเพื่อคุ้มครองและช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการ
ขัดกันทางอาวุธและสถานการณ์ความรุนแรงอื่นๆ อีกทั้งดูแลให้มีการเคารพกฎหมาย
ฉบับนี้ (ดูกรอบ) ซึ่งคณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศได้ให้ความช่วยเหลือด้วยการ
เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ สนับสนุนการบังคับใช้ใน
ระดับภายในประเทศ เฝ้าติดตามการเคารพกฎหมาย และเตือนฝ่ายต่างๆ ในความขัดแย้ง
ถึงพันธกรณีของตน นอกจากน้ี คณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศยังมีบทบาทสำาคัญ
ในการพัฒนาปรับปรุงกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศด้วย 
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พันธกิจของคณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ
“คณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ (ไอซีอาร์ซี) เป็นองค์กรด้านมนุษยธรรมท่ี
ปราศจากความลำาเอียง มีความเป็นกลางและเป็นอิสระ โดยมีภารกิจด้านมนุษยธรรม
เพื่อคุ้มครองชีวิตและศักดิ์ศรีของผู้ได้รับผลกระทบจากการขัดกันทางอาวุธและ
สถานการณ์ความรุนแรงอ่ืนๆ พร้อมกันน้ียังให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ได้รับผลกระทบด้วย

นอกจากนี้คณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศยังพยายามป้องกันความทุกข์
ทรมานด้วยการส่งเสริมและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ของกฎหมายมนุษยธรรม
และหลักการด้านมนุษยธรรมสากล

คณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ จัดตั้งขึ้นเมื่อ ค.ศ. 1863 เป็นองค์กรต้น
กำาเนิดของอนุสัญญาเจนีวาและกลุ่มองค์กรกาชาดและเส้ียววงเดือนแดงระหว่าง
ประเทศ โดยทำาหน้าที่กำากับการและประสานงานกิจกรรมต่างๆ ในระดับระหว่าง
ประเทศซึ่งดำาเนินการโดยกลุ่มองค์กรในสถานกาณณ์ที่มีการขัดกันทางอาวุธและ
สถานการณ์ความรุนแรงอื่นๆ”

งานด้านการคุ้มครอง
การดำาเนินงานของคณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศในการคุ้มครองผู้คน
ระหว่างเกิดการขัดกันทางอาวุธและสถานการณ์ความรุนแรงอื่นๆ มีเป้าหมายเพื่อ
ให้เกิดการเคารพกฎหมายที่อยู่ในการบังคับใช้อย่างเต็มที่ แม้มิอาจปกป้องผู้คน
ในทางกายภาพได้ แต่คณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศมุ่งมั่นที่จะลดภยัน
อันตรายทีผู่้คนต้องเผชิญใหเ้หลือตำ่าทีสุ่ด รวมถงึปอ้งกันและยตุิการข่มเหงที่เกิดขึ้น
ทำาให้สิทธิและเสียงของผู้คนได้รับความสนใจ พูดอีกอย่างก็คือคณะกรรมการกาชาด 
ระหว่างประเทศทำาหน้าที่เฝ้าติดตามการเคารพกฎหมายมนุษยธรรมระหว่าง
ประเทศ และรายงานการละเมิดแก่เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องให้รับทราบ โดยภาระงาน
ด้านการคุ้มครองยังรวมถึงการดำาเนินงานที่เกี่ยวกับการคุมขัง (การเยี่ยมเยียน
เรือนจำา การประเมินสภาพการคุมขัง เป็นต้น) การคุ้มครองประชากรพลเรือน และ
การฟื้นฟูสานสัมพันธ์ครอบครัว 

งานด้านการช่วยเหลือ
เป้าหมายของความช่วยเหลือที่ดำาเนินการโดยคณะกรรมการกาชาดระหว่าง
ประเทศ คือเพื่อรักษาชีวิตและ/หรือ คืนศักดิ์ศรีของปัจเจกบุคคลหรือชุมชนที่ได้
รับผลกระทบจากการขัดกันทางอาวุธหรือสถานการณ์ความรุนแรงอื่นๆ และอาจ
จัดการแก้ปัญหาเรื่องสาเหตุและสถานการณ์การละเมิดเหล่านี้ด้วยการลดโอกาส
ความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น ทั้งนี้กิจกรรมด้านการช่วยเหลือแตกต่างกันไปตามแต่
สถานการณ์ โดยครอบคลุมเรื่องต่างๆ อย่างกว้างขวาง ตั้งแต่ข้อกำาหนดเรื่องอาหาร
หรือยา ไปจนถึงการสร้างขีดความสามารถในการให้บริการท่ีจำาเป็น เช่น การซ่อมแซม
ระบบประปาหรือสถานบริการทางการแพทย์ และการอบรมบุคลากรทางด้านการ
ดูแลสุขภาพเบื้องต้น ศัลยแพทย์ และเจ้าหน้าที่เทคนิคด้านกายอุปกรณ์ 



90

ธรรมนูญของกลุ่มองค์กรกาชาดและเส้ียววงเดือนแดงระหว่างประเทศ ระบุบทบาท
สำาคัญของคณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศไว้ดังต่อไปนี้

“รับผิดชอบภาระงานที่ได้รับมอบหมายภายใต้อนุสัญญาเจนีวา ปฏิบัติงานเพื่อให้มี
การบงัคบัใชก้ฎหมายมนษุยธรรมระหว่างประเทศทีบั่งคบัใช้กบัการขดักนัทางอาวธุ
อย่างสัตย์ซื่อ และรับการร้องเรียนเกี่ยวกับการละเมิดกฎหมายมนุษยธรรมระหว่าง
ประเทศอย่างร้ายแรง” (ข้อ 5 วรรค 2 (ค))

“ปฏิบัติงานเพ่ือสร้างความเข้าใจและเผยแพร่ความรู้ในเรื่องกฎหมายมนุษยธรรม
ระหว่างประเทศที่มีผลบังคับใช้กับการขัดกันทางอาวุธ และจัดเตรียมการพัฒนา
ปรับปรุงกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ” (ข้อ 5 วรรค 2 (ช))

การเผยแพร่และการบังคับใช้กฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ	
การเพิกเฉยต่อกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศถือเป็นอุปสรรคสำาคัญต่อการ
เคารพกฎหมาย ด้วยเหตุผลนี้ คณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศจึงคอยยำ้าเตือน
รัฐต่างๆ ถึงพันธกรณีของตนในการทำาให้กฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศเป็นท่ีรู้จัก
อย่างกว้างขวางภายในประเทศ นอกจากน้ันยังส่งเสริมให้มีการผนวกกฎหมายมนุษยธรรม
ระหว่างประเทศเข้าไว้ในหลักสูตรการศึกษา การอบรมทางทหาร และหลักสูตรมหาวิทยาลัย
ดว้ยเพือ่ใหบ้รรลเุปา้หมายดงักลา่ว คณะกรรมการกาชาดระหวา่งประเทศยงัยำา้เตือนรฐั
ต่างๆ อีกด้วยว่า รัฐจะต้องดำาเนินการทุกขั้นตอนที่จำาเป็นเพื่อทำาให้มีการนำากฎหมาย
ไปปฏิบัติในระดับภายในประเทศและมีผลบังคับใช้อย่างมีประสิทธิผล คณะกรรมการ
กาชาดระหว่างประเทศดำาเนินการเช่นนั้นโดยจัดให้มีบริการด้านคำาแนะนำาเกี่ยวกับ
กฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศเพ่ือให้คำาแนะนำาเชิงเทคนิคแก่รัฐ พร้อมท้ังช่วยเหลือ
เจ้าหน้าที่ของรัฐเหล่านั้นดำาเนินการรับเอากฎหมายและข้อบังคับการเพื่อไปบังคับใช้
ภายในประเทศด้วย 

การเฝา้ตรวจตราการเคารพกฎหมายมนษุยธรรมระหวา่งประเทศและเตือน
คู่สงครามถึงพันธกรณีของตน
อนุสัญญาเจนีวาทั้ง 4 ฉบับ และพิธีสารเพิ่มเติม มอบหมายภารกิจจำาเพาะเจาะจงให้แก่
คณะกรรมการกาชาดระหวา่งประเทศเพือ่ปฏบัิตงิานในสถานการณก์ารขัดกนัทางอาวุธ   
โดยขณะเกิดการขัดกันทางอาวุธระหว่างประเทศ คณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ 
มีสิทธิเข้าไปเยี่ยมเชลยศึกและพลเรือนที่ถูกควบคุมตัวเพื่อให้แน่ใจว่า พวกเขาได้รับการ
ปฏิบัติและอยู่ในสภาพการคุมขังที่สอดคล้องกับกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ 
ทัง้นี ้ขอ้มลูเกีย่วกบัผูต้อ้งขงัจะตอ้งถกูสง่ไปยงัสำานักงานกลางเพ่ือการสบืหาตดิตามของ
คณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ ซ่ึงมีหน้าท่ีรับประกันว่าผู้ต้องขังจะไม่หายสาบสญู 
นอกจากนี้ คณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศยังให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม 
เช่น จัดส่งอาหาร อุปกรณ์ทางการแพทย์ และเส้ือผ้าให้แก่ผู้เดือดร้อนด้วย
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นอกเหนือจากภาระงานที่ได้รับมอบหมายภายใต้สนธิสัญญากฎหมายมนุษยธรรม
ระหว่างประเทศแล้วนั้น คณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศยังมีสิทธิที่จะเสนอร่าง
กฎหมายได้อย่างกว้างขวาง (ดูอนุสัญญาเจนีวาฉบับที่ 1, 2 และ 3 ข้อ 3 และ ข้อ 9 
กับอนุสัญญาเจนีวาฉบับที่ 4 ข้อ 10) โดยคณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศอาจให้
ความช่วยเหลือแก่ฝ่ายต่างๆ ในการขัดกันทางอาวุธ และมีสิทธิที่จะเสนอร่างกฎหมาย
ในสถานการณ์ที่ยังไม่ถึงขั้นการขัดกันทางอาวุธ แต่ควรจัดให้มีการปฏิบัติการด้าน
มนุษยธรรม ซึ่งระบุอยู่ในธรรมนูญของกลุ่มองค์กรกาชาดและเสี้ยววงเดือนแดงระหว่าง
ประเทศ ทั้งนี้ ในสถานการณ์ที่กฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศไม่มีผลบังคับใช้นั้น
คณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศอาจเสนอความช่วยเหลือแก่รัฐบาล โดยไม่แทรกแซง
กิจการภายในประเทศของรัฐนั้นๆ 

จากข้อสรุปที่ได้จากงานด้านการคุ้มครองและการช่วยเหลือ หากมีการละเมิดกฎหมาย
มนุษยธรรมระหว่างประเทศ คณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศจะส่งหนังสือลับ
แสดงความกังวลถึงเจ้าหน้าที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง การรักษาความลับถือเป็นวิธีการทำางาน
หลักของคณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ วิธีการนี้เป็นนโยบายและการปฏิบัติ
ของคณะกรรมการกาชาดระหวา่งประเทศมาอย่างยาวนาน ซ่ึงมรีากฐานมาจากหลกัการ
ความเป็นกลางและความไม่ลำาเอียงโดยตรง นอกจากนี้ยังช่วยให้คณะกรรมการกาชาด
ระหว่างประเทศสามารถสร้างให้มีและรักษาการพูดคุยอย่างสร้างสรรค์กับภาคีของการ
ขัดกันทางอาวุธและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ ซึ่งช่วยให้เข้าไปในพื้นที่การขัดกันทางอาวุธ 
สถานท่ีคุมขัง และผู้ได้รับผลกระทบจากการขัดกันทางอาวุธและสถานการณ์ความรุนแรง
อืน่ๆ ได ้พร้อมทัง้ยังชว่ยทำาให้มั่นใจได้วา่ ผูไ้ด้รบัประโยชนแ์ละเจา้หนา้ทีค่ณะกรรมการ
กาชาดระหว่างประเทศเองจะได้รับความปลอดภัย ท้ังน้ีการส่งหนังสือลับเพ่ือแสดงความ
กังวลระดับทวิภาคีถึงภาคีของการขัดกันทางอาวุธเป็นวิธีปฏิบัติงานที่คณะกรรมการ
กาชาดระหว่างประเทศเลือกเพื่อยุติการละเมิดกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ
หรือกฎพื้นฐานอื่นๆ ที่คุ้มครองบุคคลในสถานการณ์ความรุนแรง หรือเพื่อป้องกัน
การเกิดการละเมิดกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ อย่างไรก็ตามการกระทำา
วิธีนี้มีส่วนเสริมให้แก่งานอื่นๆ ด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งคณะกรรมการกาชาดระหว่าง
ประเทศสงวนสิทธิ์ในการประณามการละเมิดกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศต่อ
สาธารณะภายใต้เงื่อนไขว่า (1) การละเมิดนั้นมีความสำาคัญอย่างมากและเกิดขึ้นซำ้า
หลายคร้ังหรือมีแนวโน้มท่ีจะเกิดซำา้อีก (2) ผู้แทนของคณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ
พบเห็นการละเมิดด้วยตาตัวเองหรือการบันทึกการมีอยู่ และขอบเขตของการละเมิดมาจาก
แหล่งข่าวที่เชื่อถือและพิสูจน์ได้ (3) การส่งหนังสือลับแสดงความกังวลในระดับทวิภาคี
และความพยายามในการขับเคล่ือนด้านมนุษยธรรม (เช่นการเรียกร้องให้บุคคลภายนอก
มีอิทธิพลต่อการดำาเนินการของภาคีของการขัดกันทางอาวุธผู้ซ่ึงละเมิดกฎหมาย
มนุษยธรรมระหว่างประเทศ) ล้มเหลวในการยุติการละเมิดและ (4) การเผยแพร่เช่นนั้น
อยู่ในความสนใจของบุคคลหรือประชากรที่ได้รับผลกระทบหรือถูกคุกคาม

พัฒนาการของกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ	
สนธิสัญญาท่ีพัฒนามาเป็นกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศได้รับการรับรองจากรัฐ 
นอกจากนี้ ภายใต้ธรรมนูญกลุ่มองค์กรกาชาดและเสี้ยววงเดือนแดงระหว่างประเทศ 
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คณะกรรมการกาชาดระหวา่งประเทศยงัมภีารกจิในการ “เตรยีมการพัฒนา” กฎหมาย
มนุษยธรรมระหว่างประเทศ และเพื่อทำาภารกิจดังกล่าวให้ลุล่วงคณะกรรมการกาชาด
ระหว่างประเทศจะเตรียมร่างเน้ือหาเพ่ือให้ท่ีประชุมทางการทูตพิจารณา ตัวอย่างเช่น คณะ
กรรมการกาชาดระหว่างประเทศเป็นผู้ร่างอนุสัญญาเจนีวาฉบับแรกโดยร่วมปรึกษากับ
รัฐต่างๆ เสนอและอภิปราย แก้ไขและรับรอง ณ ที่ประชุมทางการทูต พร้อมกันนี้
คณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศยังจัดให้มีการปรึกษาหารือกับรัฐและภาคีอื่นๆ 
ที่สนใจ โดยมีเป้าหมายเพื่อทำาให้การบรรลุข้อตกลงเกี่ยวกับกฎใหม่มีความเป็นไปได้
หรือทำาให้กฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศแข็งแกร่งยิ่งขึ้น ตัวอย่างเช่น ภายหลัง
การประชุมกาชาดและเสี้ยววงเดือนแดงระหว่างประเทศครั้งที่ 31 และการรับรองมติ
ข้อท่ี 1 ว่าด้วยการเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้แก่การคุ้มครองทางกฎหมายสำาหรับผู้ได้รับ
ผลกระทบจากการขัดกันทางอาวุธ ดู (http://www.icrc.org/eng/resources/documents/
resolution/31-international-conference-resolution-1-2011.htm) คณะกรรมการ
กาชาดระหว่างประเทศได้ปรึกษาหารือกับรัฐต่างๆ เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้แก่
กฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศในด้านการคุมขังและทำาให้มีการปฏิบัติตาม
กฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศมากขึ้น (ดูคำาถามที่ 10 และ 19)
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21.� ภายใต้กฎหมายระหว่างประเทศน้ัน
� ผู้ต้องสงสัยว่าเป็นอาชญากรสงครามจะถูก
� ดำ�เนินคดีอย่างไรบ้าง?

อาชญากรรมสงคราม ซ่ึงก่อกระทำาระหว่างสถานการณ์การขัดกันทางอาวุธระหว่างประเทศ
และมิใช่ระหว่างประเทศ ถือเป็นการละเมิดกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศอย่าง
ร้ายแรง โดยดูคำาจำากัดความหรือรายการอาชญากรรมสงครามได้ในตำาราทางกฎหมาย
ต่างๆ รวมทัง้ธรรมนญูศาลทหารระหวา่งประเทศทีจ่ดัทำาขึน้ ณ เมอืงนเูร็มเบร์ิกภายหลงั
สงครามโลกครั้งที่ 2 รวมถึงอนุสัญญาเจนีวาและพิธีสารเพิ่มเติมอนุสัญญา ธรรมนูญ 
และกฎหมายที่มาจากคำาพิพากษาของศาลของศาลอาญาระหว่างประเทศสำาหรับกรณี
ประเทศยูโกสลาเวีย (ขณะน้ัน) และประเทศรวันดา ธรรมนูญกรุงโรมของศาลอาญาระหว่าง
ประเทศ และศาลระหว่างประเทศและศาลผสม
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ข้อ 8 ของธรรมนูญศาลอาญาระหว่างประเทศประกอบด้วยรายการอาชญากรรมสงคราม
ท่ีรัฐต่างๆ ร่างข้ึนในรูปแบบสนธิสัญญา และธรรมนูญน้ียังเป็นคู่มือท่ีมีประโยชน์คู่มือหน่ึง
ที่ระบุการกระทำาที่รัฐต่างๆ ถือว่าเป็นการละเมิดกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ
อย่างร้ายแรงภายใต้กฎหมายระหว่างประเทศเบบจารีตประเพณี ท้ังน้ี การออกกฎหมาย
รวมถึงกฎหมายท่ีมาจากคำาพิพากษาของศาลของหลายๆ ประเทศยังประกอบด้วยคำาจำากัด
ความคำาว่า อาชญากรรมสงครามอีกด้วย

อาชญากรรมสงครามคืออะไร
การกระทำาต่อไปนี้จัดว่าเป็นอาชญากรรมสงคราม 
• การสังหารบุคคลที่ได้รับการคุ้มครองโดยเจตนา (เช่น พลรบที่บาดเจ็บหรือป่วยไข้ 

เชลยศึก พลเรือน) 
• การทรมานหรือการปฏิบัติอย่างไร้มนุษยธรรมต่อบุคคลที่ได้รับการคุ้มครอง
• การสร้างความทุกข์ทรมานอย่างยิ่งหรือทำาให้บาดเจ็บอย่างร้ายแรงแก่บุคคลที่ได้รับ

การคุ้มครอง
• การโจมตีประชากรพลเรือน
• การเนรเทศหรือการโยกย้ายที่ผิดกฎหมาย
• การใช้อาวุธหรือวิธีการทำาสงครามต้องห้าม
• การใช้ตราเคร่ืองหมายกาชาดหรือเส้ียววงเดือนแดงหรือสัญลักษณ์เพ่ือการคุ้มครองอ่ืนๆ
 อย่างไม่เหมาะสม 
• การทำาให้บาดเจ็บหรือฆ่าปัจเจกบุคคลของกองทัพหรือประเทศคู่สงครามด้วยวิธีที่ไม่

ถูกต้อง
• การปล้นสะดมทรัพย์สินของทางการหรือเอกชน

ถึงแม้ว่าสนธิสัญญากฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศเกี่ยวกับการขัดกันทางอาวุธ
ท่ีมิใช่ระหว่างประเทศไม่มีบทบัญญัติว่าด้วยการกำาหนดให้การละเมิดกฎหมายมนุษยธรรม
เร่ืองอาชญากรรมสงครามภายใต้กฎหมายระหว่างประเทศแบบจารีตประเพณี ครอบคลุม 
ถึงการละเมิดท่ีร้ายแรงซ่ึงกระทำาในสถานการณ์การขัดกันทางอาวุธท่ีมิใช่ระหว่างประเทศ
(ดูกฎข้อที่ 156 ในการศึกษากฎหมายจารีตประเพณีของกฎหมายมนุษยธรรมระหว่าง
ประเทศของคณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ และข้อ 8 วรรค 2 ค) ง) จ) และฉ) 
ของธรรมนูญกรุงโรม) 

อาชญากรรมต่อมนุษยชาติและการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์คืออะไร
กฎหมายระหว่างประเทศกล่าวถึงอาชญากรรมประเภทอื่น เช่น อาชญากรรมต่อมวล
มนุษยชาติและการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ อาชญากรรมต่อมวลมนุษยชาติถือเป็นการกระทำา
อันโหดร้าย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการโจมตีอย่างเป็นระบบหรืออย่างกว้างขวางอันมี
เป้าหมายโดยตรงต่อประชากรพลเรือน โดยรู้ถึงการกระทำาน้ัน ตัวอย่างของความโหดร้าย 
เช่นนั้น ได้แก่ การฆาตกรรม การทำาลายล้าง การทำาให้เป็นทาส การเนรเทศ การคุมขัง 
การทรมาน การข่มขืน และการดำาเนินคดีในข้อหาต่างๆ 
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ภายใต้ธรรมนูญศาลอาญาระหว่างประเทศ อาชญากรรมฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ครอบคลุม
การกระทำาท่ีมีเจตนาทำาลายกลุ่มศาสนา เช้ือชาติ ชาติพันธ์ุท้ังหมดหรือส่วนหน่ึง” มีดังต่อไปน้ี
ก) ฆ่าสมาชิกของกลุ่ม ข) ทำาร้ายร่างกายหรือจิตใจของสมาชิกของกลุ่มอย่างร้ายแรง 
ค) กระทำาโดยไตร่ตรองหรือโดยคาดการณ์ไว้แล้วเพ่ือให้เกิดแก่หรือนำาพามาสู่สมาชิกของ
กลุ่มซ่ึงทุกขเวทนาในสภาพความเป็นอยู่ ง) ใช้มาตรการท่ีเจตนาป้องกันมิให้มีการกำาเนิด
ทารกภายในกลุ่ม จ) ใช้กำาลังนำาพาผู้เยาว์ในกลุ่มไปยังอีกกลุ่มหนึ่ง 

พันธกรณีของรัฐในส่วนของการดำาเนินคดีผู้ต้องหาคดีอาชญากรรมสงคราม
หรือการส่งผู้ร้ายข้ามแดน
ในการเข้ามาเป็นภาคีในอนุสัญญาเจนีวาหรือพิธีสารเพ่ิมเติมฉบับท่ี 1 รัฐรับหน้าท่ีในการ
ออกกฎหมายท่ีจำาเป็นต่อการลงโทษบุคคลท่ีมีความผิดฐาน “ละเมิดอนุสัญญาและพิธีสาร
อยา่งรา้ยแรง” นอกจากนี ้รฐัยงัมพีนัธกรณใีนการดำาเนนิคดีบคุคลทีต่อ้งสงสยัว่ากระทำา
การละเมิดร้ายแรงในศาลภายในประเทศ หรือส่งตัวบุคคลนั้นเพื่อดำาเนินคดีในรัฐอื่น

โดยท่ัวไปแลว้ กฎหมายอาญาของรฐัมผีลบงัคบัใชก้บัอาชญากรรมท่ีกระทำาในอาณาเขต
หรือกระทำาโดยประชาชนในชาติเท่านั้น แต่รัฐกำาลังออกกฎหมายเพิ่มเติมที่ช่วยให้ศาล
ภายในประเทศสามารถดำาเนินคดีอาชญากรรมท่ีเกิดข้ึนนอกอาณาเขต โดยภายใต้กฎหมาย
มนุษยธรรมระหว่างประเทศ รัฐได้รับการกำาหนดให้หาตัวผู้ท่ีละเมิดกฎหมายมนุษยธรรม
ระหว่างประเทศอย่างร้ายแรงมาลงโทษ ไม่ว่าบุคคลน้ันจะถือครองสัญชาติใดหรือกระทำาผิด
ณ ที่ใด หลักการนี้ซึ่งรู้จักกันในนาม เขตอำานาจศาลสากล มีความจำาเป็นยิ่งในการรับ
ประกันว่าการละเมิดที่ร้ายแรงนั้นจะถูกปราบปรามอย่างมีประสิทธิผล ทั้งนี้ เขตอำานาจ
ศาลสากลกำาหนดหลกัพืน้ฐานในกฎหมายระหวา่งประเทศสำาหรบักฎหมายของรฐัทีช่ว่ย
ให้ศาลในรัฐหนึ่งรัฐใดสามารถดำาเนินคดีบุคคลผู้ซึ่งก่ออาชญากรรมระหว่างประเทศใน
รัฐอื่น

ในบางสถานการณ์ การพิจารณาคดีอาญาข้อหาละเมิดกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ
อย่างร้ายแรง เช่นอาชญากรรมสงคราม รวมถึงแต่ไม่จำากัดอยู่เพียงการละเมิดที่ร้ายแรง
จะต้องนำาฟ้องโดยเจ้าหน้าท่ีรัฐ โดยการศึกษากฎหมายจารีตประเพณีของกฎหมายมนุษยธรรม
ระหว่างประเทศของคณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศยืนยันว่า รัฐมีพันธกรณีใน
การสืบสวนอาชญากรรมสงครามที่ถูกกล่าวหาว่ากระทำาโดยประชาชนหรือกองทัพของ
รัฐหรือโดยผู้อื่นในอาณาเขตของรัฐ รวมทั้งอาชญากรรมอื่นๆ ที่อยู่ในเขตอำานาจของ
ศาล นอกจากนี้รัฐยังมีพันธกรณีในการดำาเนินคดีบุคคลต้องสังสัยในข้อหาอาชญากรรม
สงครามตามความเหมาะสมอีกด้วย 
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ศาลระหว่างประเทศมีบทบาทอย่างไร
ศาลอาญาระหว่างประเทศ (ไอซีซี) ซึ่งตั้งขึ้นโดยรัฐต่างๆ ภายใต้ธรรมนูญกรุงโรม 
มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม ค.ศ. 2002 ศาลนี้เป็นหลักหมายสำาคัญในการ
ต่อสู้ของประชาคมระหว่างประเทศ เพื่อไม่ให้ผู้ก่ออาชญากรรมสงครามฆ่าล้าง
เผ่าพันธ์ุ ก่ออาชญากรรมต่อมวลมนุษยชาติและอาชญากรรมอันเป็นการรุกรานลอยนวล
ถึงแม้ว่ารัฐจะมีความรับผิดชอบหลักในการดำาเนินคดีผู้ต้องหาคดีอาชญากรรม
สงคราม แต่ในกรณีที่อยู่ในขอบเขตอำานาจ ศาลอาญาระหว่างประเทศอาจปฏิบัติ
หน้าที่เมื่อศาลภายในประเทศมิยินยอมหรือมิอาจกระทำาได้

โดยก่อนการต้ังศาลอาญาระหว่างประเทศน้ัน คณะมนตรีความม่ันคงแห่งสหประชาชาติ
ได้ตั้งศาลอาญาระหว่างประเทศข้ึนมาเพื่อพิจารณาคดีอดีตยูโกสลาเวียและการฆ่า
ล้างเผ่าพันธ์ุในรวันดา (รู้จักกันในนามย่อว่า ไอซีทีวาย และ ไอซีทีอาร์) เม่ือ ค.ศ. 1993 
และ ค.ศ. 1994 เพื่อทำาการไต่สวนผู้ต้องหาคดีก่ออาชญากรรมสงครามระหว่าง
เกิดความขัดแย้งในประเทศเหล่านั้น ทั้งนี้ กลไกเพื่อศาลอาญาระหว่างประเทศ 
ซึ่งตั้งขึ้นโดยคณะมนตรีความมั่นคงเมื่อวันที่ 22 ธันวาคม ค.ศ. 2010 มีภารกิจใน
การปฏิบัติหน้าที่อันจำาเป็นของไอซีทีวายและไอซีทีอาร์หลังจากที่ศาลเหล่านั้นได้
ทำาตามอาณัติโดยสมบูรณ์ และดำารงไว้ซึ่งหน้าที่ของศาลเหล่านั้น 

ศาลพิเศษหรือศาลผสม ซึ่งตั้งขึ้นภายในรัฐ เช่น กัมพูชา ติมอร์ตะวันออก และ
เซียร์ร่า ลีโอน ที่มีจำานวนมากขึ้น ได้ทำาการลงโทษอาชญากรรมสงคราม โดยศาล
ผสมมีขอบเขตอำานาจทั้งระดับภายในประเทศและระหว่างประเทศ

การก่ออาชญากรรมระหว่างประเทศเกิดขึ้นเพราะเหตุใด
คำาถามน้ีอาจตอบได้หลายแบบ บ้างอ้างว่าต้องโทษความไม่รู้กฎหมาย บ้างว่าเป็นผลท่ีตามมาตามธรรมชาติ
ของสงคราม หรือว่าเป็นเพราะกฎหมายระหว่างประเทศ (รวมถึงกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ) 
ขาดระบบรวมศูนย์ที่มีประสิทธิภาพในการควำ่าบาตร ตามความเป็นจริงแล้ว มีการละเมิดกฎหมายและ
ก่ออาชญากรรมทั้งในสงครามและยามสงบ และไม่ว่าจะอยู่ภายใต้ขอบเขตอำานาจศาลระดับประเทศหรือ
ระหว่างประเทศ ถึงกระนั้นนั่นไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องยอมจำานนต่อความเป็นจริงเรื่องการละเมิด
กฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ และยุติการมุ่งมั่นสร้างความเคารพต่อประมวลกฎหมายนี้ให้มีมาก
ยิ่งขึ้น รวมถึงละทิ้งผู้ตกเป็นเหยื่อการขัดกันทางอาวุธให้เป็นไปตามยถากรรม เหล่านี้ไม่ใช่ทางเลือก นั่นจึง
เป็นเหตุผลว่า ทำาไมการละเมิดกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศจึงต้องถูกประณาม และจะต้องมีการ
ใช้มาตรการเพื่อป้องกันและลงโทษผู้กระทำาผิด การลงโทษฐานก่ออาชญากรรมสงครามจึงเป็นเครื่องมือที่
สำาคัญในการบังคับใช้กฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ ไม่ว่าจะระดับชาติหรือระหว่างประเทศก็ตาม
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พันธกิจ
คณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ (ไอซีอาร์ซี) เป็นองค์กรที่มี
ความเป็นกลางไม่ลำาเอียงและเป็นอิสระ และมีพันธกิจด้านมนุษยธรรม
เพื่อให้การคุ้มครองชีวิตและศักดิ์ศรีมนุษย์ รวมถึงดำาเนินการเพื่อช่วย
เหลอืผูไ้ดร้บัผลกระทบจากการขดักนัดว้ยอาวธุและสถานการณค์วาม
รุนแรงอื่นๆ นอกจากนี้เพื่อป้องกันผู้คนให้พ้นจากความทุกข์ทรมาน 
ไอซีอาร์ซี ยังมุ่งม่ันท่ีจะส่งเสริมและเสริมสร้างกฎหมายมนุษยธรรมและ
หลักการมนุษยธรรมสากลให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น อนึ่ง ไอซีอาร์ซีก่อตั้งขึ้น
เมื่อ ค.ศ. 1863 และเป็นองค์กรผู้ให้กำาเนิดอนุสัญญาเจนีวาและกลุ่ม
องค์กรกาชาดและเสี้ยววงเดือนแดงระหว่างประเทศ ซึ่งไอซีอาร์ซี
ให้การกำากับและประสานงานกิจกรรมระหว่างประเทศที่ดำาเนินการ
โดยกลุ่มองค์กรกาชาดฯ ในสถานการณ์ที่มีการขัดกันด้วยอาวุธและ
สถานการณ์ความรุนแรงอื่นๆ
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