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อนุสัญญาเจนีวาฉบับดั้งเดิม “ว่าด้วยการปรับปรุงสภาพความเป็นอยู่ของผู้บาดเจ็บที่
สังกัดกองทัพในสนามรบ” ได้รับการรับรองเมื่อ ค.ศ. 1864 และนับเป็นจุดเริ่มต้นของ
กฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศสมัยใหม่ โดยมีสนธิสญ
ั ญาอืน่ ๆ หลายฉบับตามมา
ซึ่งทั้งหมดนั้นมุ่งที่จะทำ�ให้หลักการพื้นฐานที่ว่า “สงครามต้องมีขอบเขตอันซึ่งทุกคนให้
ความเคารพเพือ่ รักษาชีวติ และศักดิศ์ รีของมนุษยชาติ” ให้ปรากฎอย่างเป็นรูปธรรมขึน้ มา
นับตั้งแต่มีการรับรองอนุสัญญาเจนีวาฉบับดั้งเดิมเมื่อ 150 ปีก่อน ธรรมชาติของการ
ทำ�สงครามได้เปลี่ยนแปลงไปจนจำ�ไม่ได้ การขัดกันทางอาวุธส่วนใหญ่ในปัจจุบันเกิดขึ้น
ภายในรัฐมากกว่าระหว่างรัฐ อาวุธและวิธีการทำ�สงครามก็ได้ทวีความซับซ้อนจนยาก
ที่คนรุ่นบรรพชนจะจินตนาการไปถึง เห็นได้จากการใช้อาวุธแบบไร้คนควบคุม เช่น
อากาศยานไร้คนขับ (หรือโดรน) การถามว่า “กฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ
ตามการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ทันหรือไม่” จึงนับว่าเป็นคำ�ถามที่มีเหตุผลคำ�ถามหนึ่ง
และคำ�ตอบของเราคือ “ตามทัน” เพราะหลักสำ�คัญของกฎหมายมนุษยธรรมระหว่าง
ประเทศยังคงไม่ล้าสมัย แต่ตามความจริงแล้วกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ
ได้ พัฒนาไปตามวิวัฒนาการของการขัดกันทางอาวุธและจะยังคงเป็นเช่นนั้นต่อไป
ตลอดเวลา 150 กว่าปีที่ผ่านมา คณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศมีส่วนร่วม
อย่างแข็งขันในการสร้างความแข็งแกร่งให้แก่กฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศและ
ทำ�ให้กฎหมายนี้มีความทันสมัยอยู่เสมอ
อย่างไรก็ตามเราไม่อาจหลบหนีความจริงทีว่ า่ การขัดกันทางอาวุธยังคงสร้างความเสียหาย
ให้เกิดขึน้ ต่อชีวติ มนุษย์อย่างน่าตกใจ และพลเรือนก็เป็นกลุม่ คนทีต่ อ้ งทุกข์ทนกับผลลัพธ์
จากการสู้รบอยู่เสมอ
การทดสอบที่แท้จริงของกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ คือการที่พลรบ รวมถึง
ผู้บังคับบัญชาของพวกเขา จะยอมปฏิบัติตามกฎหรือไม่ นั่นคือเหตุผลที่คณะกรรมการ
กาชาดระหว่างประเทศ พากเพียรบากบัน่ ทีจ่ ะทำ�ให้กฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ
ได้รับการยอมรับนับถือมากยิ่งขึ้นและทำ�ให้มีการปฏิบัติและบังคับใช้กฎหมาย ถึงที่สุด
แล้ว สิง่ ทีจ่ �ำ เป็นนอกเหนือจากการปฏิบตั กิ ารทางกฎหมายและมนุษยธรรมคือ เจตจำ�นง
ทางการเมืองในการคุ้มครองพลเรือนและเคารพกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ

ปีเตอร์ เมาเรอร์
ประธานคณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ
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1. กฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศคืออะไร?
กฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ (International Humanitarian Law-IHL) กำ�กับ
ดูแลความสัมพันธ์ระหว่างรัฐองค์กรระหว่างประเทศและบุคคลอืน่ ๆ ในกฎหมายระหว่าง
ประเทศ กฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศเป็นแขนงหนึง่ ของกฎหมายระหว่างประเทศ
แผนกคดีเมือง ซึง่ ประกอบด้วยกฎทีม่ งุ่ คุม้ ครองบุคคลซึง่ ไม่ได้มสี ว่ นร่วมหรือยุตกิ ารมีสว่ นร่วม
โดยตรงในการขัดกันทางอาวุธ อีกทัง้ จำ�กัดอาวุธและวีธกี ารทำ�สงครามระหว่างการขัดกัน
ทางอาวุธด้วยเหตุผลด้านมนุษยธรรม อีกนัยหนึ่งกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ
ประกอบด้วยสนธิสัญญาระหว่างประเทศหรือกฎหมายจารีตประเพณี (กล่าวคือ กฎซึ่ง
เกิดจากรัฐปฏิบัติและปฏิบัติตามพันธกรณี) ซึ่งมีเจตนาที่จะแก้ไขปัญหาด้านมนุษยธรรม
ทีเ่ กิดขึน้ จากการขัดกันทางอาวุธโดยตรง ไม่วา่ จะเป็นการขัดกันทางอาวุธระหว่างประเทศ
หรือมิใช่ระหว่างประเทศ
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ศัพท์บัญญัติ

คำ�ว่า “กฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ” “กฎหมายว่าด้วยการขัดกันทางอาวุธ” และ “กฎหมาย
สงคราม” อาจกล่าวได้ว่าเป็นคำ�พ้องที่มีความหมายเหมือนกัน แต่คณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ
องค์กรระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัย และรัฐต่างๆ นิยมใช้ค�ำ ว่า “กฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ”
(หรือกฎหมายมนุษยธรรม)

เจนีวาและกรุงเฮก

กฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศมี 2 แขนง คือ
• กฎหมายเจนีวา ซึ่งเป็นประมวลกฎหมายที่คุ้มครอง • กฎหมายกรุงเฮก ซึ่งเป็นประมวลกฎหมาย
ผูต้ กเป็นเหยือ่ ของการขัดกันทางอาวุธ เช่น เจ้าหน้าที่
ที่บัญญัติสิทธิและหน้าที่ของคู่พิพาทในการ
ทหารซึ่งไม่สามารถสู้รบได้อีกต่อไป (หรือ hors de
ขัดกันทางอาวุธ อีกทัง้ จำ�กัดอาวุธและวิธกี าร
combat) และพลเรือนที่ไม่ได้มีส่วนหรือยุติการ
ทำ�สงคราม
มีส่วนร่วมในการขัดกันทางอาวุธ
กฎหมายมนุษยธรรมทั้ง 2 แขนงนี้ได้รับการตั้งชื่อตามเมืองที่มีการประมวลกฎหมายเหล่านี้เป็นครั้งแรก
สืบเนือ่ งจากการรับรองพิธสี ารเพิม่ เติมอนุสญ
ั ญาเจนีวาเมือ่ วันที่ 8 มิถนุ ายน ค.ศ. 1977 ซึง่ ผนวกทัง้ 2 แขนง
เข้าด้วยกัน ข้อแตกต่างของกฎหมายทั้งสองได้กลายมาเป็นเรื่องของความสนใจทางด้านประวัติศาสตร์
และวิชาการ
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ความจำ�เป็นทางทหารและมนุษยธรรม

กฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศเป็นการประนีประนอมระหว่างหลักการสำ�คัญ
2 ประการ คือ มนุษยธรรมและความจำ�เป็นทางทหาร หลักการทั้งสองเป็นพื้นฐาน
ในการตรากฎทั้งหลายเหล่านั้น
หลักการว่าด้วยความจำ�เป็นทางทหารเพียงอนุญาตให้ใช้ระดับและประเภทของกำ�ลัง
เท่าทีจ่ �ำ เป็นในการบรรลุเป้าหมายของความขัดแย้งทีช่ อบด้วยกฎหมาย กล่าวคือ การจำ�นน
ของศัตรูทั้งหมดหรือบางส่วนโดยเร็วที่สุดด้วยการสูญเสียชีวิตและทรัพยากรน้อยที่สุด
อย่างไรก็ตาม หลักการนี้ไม่ได้อนุญาตให้ใช้มาตรการใดที่กฎหมายมนุษยธรรมระหว่าง
ประเทศห้ามไว้ หลักการแห่งมนุษยธรรมเป็นหลักการที่ห้ามก่อให้เกิดความเดือดร้อน
การบาดเจ็บหรือความเสียหายที่ไม่จำ�เป็นต่อการบรรลุเป้าหมายที่ชอบด้วยกฎหมาย
ของความขัดแย้ง
“สงครามไม่ใช่เรื่องระหว่างคนต่อคน แต่เป็นเรื่องระหว่างรัฐต่อรัฐ
ซึ่งปัจเจกบุคคลกลายมาเป็นศัตรูกันโดยเหตุบังเอิญ ไม่ใช่ในฐานะมนุษย์
ไม่ใช่แม้กระทั่งในฐานะพลเรือน แต่ในฐานะทหาร...
เนื่องจากเป้าหมายของสงครามคือการทำ�ลายรัฐศัตรู การสังหารฝ่ายตรงข้ามที่ถืออาวุธ
จึงชอบด้วยกฎหมาย แต่ทันทีที่พวกเขาวางอาวุธลงและยอมจำ�นน พวกเขาจึงกลับมาอยู่ใน
ฐานะเพียงมนุษย์คนหนึ่ง มิใช่ศัตรูหรือตัวแทนของฝ่ายศัตรู
การพรากเอาชีวิตพวกเขาจึงไม่ชอบด้วยกฎหมายอีกต่อไป”
ฌอง-ฌาค รุสโซ กล่าวเมื่อ ค.ศ. 1762

กฎสำ�คัญในกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ

ฝ่ายทีอ่ ยูใ่ นความขัดแย้งจะต้องแบ่งแยกระหว่างพลเรือนและพลรบในทุกขณะ เพือ่ ละเว้น
ชีวติ และทรัพย์สนิ ของพลเรือน และจะต้องไม่มกี ารโจมตีประชากรพลเรือนหรือพลเรือน
ใดๆ การโจมตีกระทำ�ได้ตอ่ เป้าหมายทางทหารเท่านัน้ ฝ่ายต่างๆ ในความขัดแย้งหาได้มี
สิทธิในการเลือกอาวุธหรือวิธกี ารทำ�สงครามอย่างเสรี การใช้อาวุธหรือวิธกี ารทำ�สงคราม
โดยไม่เลือกเป้าหมาย รวมถึงการใช้อาวุธหรือวิธีการทำ�สงครามซึ่งมีแนวโน้มจะก่อให้
เกิดการบาดเจ็บเกินขนาดหรือความทุกข์ทรมานโดยไม่จำ�เป็น ถือเป็นเรื่องต้องห้าม
ห้ามมิให้ฆา่ หรือทำ�ให้ศตั รูบาดเจ็บหากพวกเขายอมจำ�นนหรือไม่อาจสูร้ บได้อกี และต้อง
เคารพต่อชีวิตและความเป็นหนึ่งเดียวของร่างกายและจิตใจของประชาชน ผู้ซึ่งไม่ได้
มีส่วนร่วมในสงครามหรือไม่อาจมีส่วนร่วมได้อีก ประชาชนเหล่านั้นจะต้องได้รับการ
คุ้มครองและปฏิบัติต่อด้วยมนุษยธรรมโดยปราศจากอคติในทุกสถานการณ์
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จะต้องมีการค้นหา เคลือ่ นย้าย และให้การรักษาผูบ้ าดเจ็บและป่วยไข้ทนั ทีทส่ี ถานการณ์
เอือ้ อำ�นวย บุคลากร สถานบริการ ยานพาหนะและอุปกรณ์ทางการแพทย์จะต้องได้รบั
การละเว้น เครื่องหมายกาชาด เสี้ยววงเดือนแดง และคริสตัลสีแดงบนพื้นขาว เป็น
เครื่องหมายบ่งชี้ว่าบุคคลและวัตถุนั้นๆ ต้องได้รับความเคารพ
ชีวิต ศักดิ์ศรี สิทธิส่วนบุคคล และความเชื่อทางการเมือง ศาสนา และอื่นๆ ของพลรบ
หรือพลเรือนที่ถูกฝ่ายตรงข้ามจับกุมและควบคุมจะต้องได้รับความเคารพ และได้รับ
ความคุ้มครองจากการล้างแค้นและความรุนแรงทั้งปวง พวกเขามีสิทธิที่จะได้ติดต่อกับ
ครอบครัวและได้รับความช่วยเหลือ หากมีการดำ�เนินคดีอาญาใดๆ ต่อพวกเขา สิทธิใน
กระบวนการยุติธรรมของพวกเขาจะต้องได้รับการเคารพ
กฎต่างๆ ซึ่งสรุปไว้ข้างต้นถือเป็นหัวใจของกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ โดย
คณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศนำ�เสนอไว้ในรูปแบบนี้ ด้วยมุ่งหวังที่จะสนับสนุน
การสร้างความเข้าใจในกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ ทัง้ นีห้ นังสือถามตอบฉบับนี้
มิใช่เอกสารทางกฎหมายและไม่ได้มุ่งที่จะนำ�มาใช้แทนสนธิสัญญาซึ่งมีผลบังคับใช้อยู่

“พลเรือนและพลรบยังคงอยู่ภายใต้การคุ้มครองและอำ�นาจแห่งหลักการของ
กฎหมายระหว่างประเทศ ซึ่งได้มาจากจารีตที่สืบทอดต่อกันมาจากหลักการแห่ง
มนุษยธรรมและจากบงการของมโนธรรมสำ�นึกของมหาชน”
ฟิโอดอร์ มาร์แต็งส์ กล่าวเมื่อ ค.ศ. 1899
ข้อความข้างต้น ซึ่งรู้จักกันทั่วไปในนาม “ข้อกำ�หนดมาร์แต็งส์
(Martens clause)” ปรากฎเป็นครั้งแรกในบทนำ�ของอนุสัญญา
กรุงเฮก ฉบับที่ 2 ว่าด้วยกฎหมายและจารีตของสงครามบนบก
เมือ่ ค.ศ. 1899 ซึง่ ได้รบั แรงบันดาลใจจากศาสตราจารย์ ฟีโอดอร์
ฟีโอโดโรวิช มาร์แต็งส์ ผู้แทนประเทศรัสเซีย เพื่อเข้าร่วมงาน
ประชุมสันติภาพ ณ กรุงเฮก ประจำ�ปี ค.ศ. 1899 และตัง้ ชือ่ ตามท่าน
ความหมายที่แท้จริงของข้อกำ�หนดมาร์แต็งส์ ยังเป็นที่ถกเถียง
กันอยู่ แต่ความหมายที่ตีความกันโดยทั่วไปคือ “สิ่งใดก็ตาม
ที่กฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศไม่ได้ห้ามไว้อย่างชัดเจน
มิได้หมายความว่าจะสามารถกระทำ�ได้โดยอัตโนมัติ” คู่สงคราม
พึงระลึกไว้เสมอว่า การกระทำ�ของพวกเขาต้องเป็นไปตามหลัก
การแห่งมนุษยธรรมและบงการของมโนธรรมสำ�นึกของมหาชน
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2. 	 jus ad bellum และ jus in bello
คืออะไร?
Jus ad bellum หรือ กฎหมายว่าด้วยการใช้ก�ำ ลังทหาร หมายถึง เงื่อนไขที่รัฐอาจ
ตัดสินใจก่อสงครามหรือใช้กองกำ�ลังติดอาวุธ โดยข้อห้ามในการใช้กำ�ลังในหมู่รัฐและ
ข้อยกเว้น (การป้องกันตนเองและการอนุญาตให้ใช้กำ�ลังโดยสหประชาชาติ) ซึ่งบรรจุ
อยู่ในกฎบัตรสหประชาชาติ ค.ศ. 1945 เป็นองค์ประกอบหลักของกฎหมายว่าด้วยการ
ใช้กำ�ลังทหาร (ดูกรอบหัวข้อ “ข้อห้ามในการทำ�สงคราม”)
Jus in bello หรือ กฎหมายมนุษยธรรม หมายถึง กฎหมายที่กำ�กับการใช้กำ�ลังทหาร
ของฝ่ายต่างๆ ในการขัดกันทางอาวุธ กฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศก็มคี วามหมาย
เช่นเดียวกับ jus in bello ซึง่ มุง่ ทีจ่ ะลดความทุกข์ทรมานให้เหลือน้อยทีส่ ดุ ด้วยการให้
ความคุ้มครองและช่วยเหลือผู้ตกเป็นเหยื่อของการขัดกันทางอาวุธทุกคนมากที่สุด
เท่าที่จะเป็นไปได้
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กฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศจะต้องนำ�ไปใช้กบั ฝ่ายคูส่ งครามทุกฝ่าย ไม่วา่ เหตุผลของความขัดแย้ง
หรือความชอบธรรมของสาเหตุทต่ี อ้ งสูร้ บกันนัน้ จะเป็นเช่นไร หากไม่เช่นนัน้ แล้ว การนำ�กฎหมายมาบังคับใช้
ย่อมจะเป็นไปไม่ได้เลย เนื่องจากทุกฝ่ายจะอ้างว่าตนต่างเป็นเหยื่อของการรุกราน ไม่เพียงเท่านั้น
กฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศยังมีเจตนาที่จะคุ้มครองผู้ตกเป็นเหยื่อของการขัดกันทางอาวุธ ไม่ว่า
พวกเขาอยู่ฝ่ายใด นั่นคือเหตุผลที่ jus in bello หรือกฎหมายมนุษยธรรม จึงยังคงต้องแยกเป็นอิสระจาก
jus ad bellum หรือกฎหมายว่าด้วยการใช้กำ�ลังทหาร

ข้อห้ามในการทำ�สงคราม

ก่อนสงครามโลกครั้งที่ 1 สิ้นสุดนั้น การใช้กองกำ�ลังติดอาวุธยัง
ไม่เป็นการกระทำ�ที่ผิดกฎหมาย แต่ถือเป็นวิธีการที่ยอมรับได้ใน
การยุติการขัดแย้ง
กติกาสันนิบาตชาติ ค.ศ. 1919 และสนธิสญ
ั ญาปารีส (สนธิสญ
ั ญา
เค็ลลอก-บริอองด์) ค.ศ. 1928 มุง่ ทำ�ให้สงครามเป็นสิง่ ผิดกฎหมาย
และการรับรองกฎบัตรสหประชาชาติเมื่อ ค.ศ. 1945 ถือเป็น
การตอกยํ้าแนวทางนี้ ดังข้อความที่ว่า “รัฐสมาชิกขององค์กรจัก
ต้องละเว้นการคุกคามหรือการใช้กำ�ลังในความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศ....” อย่างไรก็ตาม กฎบัตรสหประชาชาติก็เคารพในสิทธิ
การป้องกันตัวของรัฐทั้งในลักษณะปัจเจกหรือร่วมกับพันธมิตร
เพื่อตอบโต้การรุกรานโดยรัฐอื่น (หรือกลุ่มรัฐ) โดยคณะมนตรี
ความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ อาจอาศัยความตามบทที่ 7 ของ
กฎบัตรสหประชาชาติ ในการตัดสินใจใช้กำ�ลังร่วมกันเพื่อตอบโต้
ภัยคุกคามต่อสันติภาพ การก่อความไม่สงบ หรือการรุกราน

กฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศกับ “หลักการความรับผิดชอบในการคุม้ ครองพลเมืองของรัฐ”
ศูนย์แห่งโลกเพื่อหลักการความรับผิดชอบในการคุ้มครองพลเรือนของรัฐ (Global Centre for the
Responsibility to Protect) ตั้งขึ้นเมื่อ ค.ศ. 2008 โดยมีบทบาทสำ�คัญในการพัฒนาและส่งเสริมแนวคิด
“หลักการความรับผิดชอบในการคุ้มครองพลเรือนของรัฐ หรือ อาร์ทูพี (R2P)” ซึ่งนิยามไว้ดังนี้

“หลักการความรับผิดชอบในการคุ้มครองพลเรือนของรัฐ เป็นหลักการซึ่งมุ่งที่จะทำ�ให้เกิดความมั่นใจว่า
ประชาคมโลกจะไม่นิ่งดูดายเมื่อเกิดเหตุการณ์ฆ่าล้างเผ่าพันธุ์และการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างร้ายแรง
ในรูปแบบอื่น ประมุขแห่งรัฐและรัฐบาลได้ให้การรับรองหลักการความรับผิดชอบในการคุ้มครองพลเรือน
ของรัฐระหว่างการประชุมสุดยอดของโลก (World Summit) ประจำ�ปี ค.ศ. 2005 ของสมัชชาใหญ่แห่ง
สหประชาชาติ โดยหลักการกำ�หนดเอาไว้ว่า หนึ่ง รัฐมีหน้าที่ในการคุ้มครองพลเรือนจากความโหดร้าย
ป่าเถื่อนที่ส่งผลในวงกว้าง สอง ประชาคมโลกควรให้ความช่วยเหลือในการคุ้มครองดังกล่าว และสาม
หากรัฐนัน้ ๆ ล้มเหลวในการดำ�เนินการอย่างเหมาะสม ความรับผิดชอบนัน้ จะต้องเป็นของประชาคมแห่งรัฐ
ที่มีขนาดใหญ่ขึ้น ความรับผิดชอบในการคุ้มครองพลเรือนของรัฐ จึงควรได้รับความเข้าใจในฐานะเป็น
คำ�มัน่ สัญญาทีผ่ นู้ �ำ ของทุกประเทศให้ไว้แก่บรุ ษุ และสตรีทงั้ มวลผูต้ กอยูใ่ นอันตรายจากสงครามและการฆ่า
ล้างเผ่าพันธุ์
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แนวคิดหลักการความรับผิดชอบในการคุม้ ครองพลเรือนของรัฐจึงมีนยั ยะว่า หากรัฐใดล้มเหลวทีจ่ ะกระทำ�ตาม
พันธกรณีในการคุ้มครองประชากรจากอาชญากรรม 4 ประเภทต่อไปนี้ ได้แก่ การฆ่าล้างเผ่าพันธุ์
อาชญากรรมสงคราม การกวาดล้างชาติพันธุ์ และอาชญากรรมต่อมนุษยชาติ ประชาคมระหว่างประเทศ
จึงมีหน้าที่ร่วมกันในการคุ้มครองผู้คนจากอาชญากรรมเหล่านั้น ซึ่งการคุ้มครองดังกล่าวอาจกระทำ�ได้
หลายรูปแบบ ทั้งวิธีทางการทูต มาตรการด้านมนุษยธรรม หรือสันติวิธีรูปแบบอื่นๆ การใช้ก�ำ ลังทหารนั้น
อาจเป็นทางเลือกสุดท้ายได้ แต่ต้องได้รับอนุญาตจากคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติเสียก่อน
ถึงแม้ว่าบางครั้งมีการพูดถึงหลักการความรับผิดชอบในการคุ้มครองพลเรือนของรัฐว่าเป็นบรรทัดฐานที่
เพิ่งเกิดขึ้นมาใหม่ แต่หลักการความรับผิดชอบในการคุ้มครองพลเรือนของรัฐก็มิใช่พันธกรณีทางกฎหมาย
ซึ่งผูกมัดประชาคมระหว่างประเทศ หากแต่เป็นเครื่องมือทางการเมืองอย่างหนึ่งเท่านั้น
กฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศไม่ได้ให้หลักเช่นนั้นในการทำ�ให้การใช้กำ�ลังทหารในความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศถูกกฎหมายหรือมีความชอบธรรม นอกจากนีย้ งั มิได้หา้ มรัฐมิให้ใช้ก�ำ ลังทหารเพือ่ จุดประสงค์
ทางด้านมนุษยธรรมเช่นกัน การใช้กำ�ลังอาวุธในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศชอบด้วยกฎหมายหรือไม่
ให้พจิ ารณาตามกฎหมายว่าด้วยการใช้ก�ำ ลังทหาร อย่างไรก็ตาม ควรพึงระลึกไว้วา่ เหตุผลพืน้ ฐานทีซ่ อ่ นอยู่
ในหลักการความรับผิดชอบในการคุ้มครองพลเรือนและหน้าที่ในการเคารพกฎหมายมนุษยธรรมระหว่าง
ประเทศนั้นเหมือนกันในแง่ที่ว่า ทั้งคู่เน้นเรื่องความรับผิดชอบของประชาคมโลกในการสร้างให้เกิดการ
เคารพต่อกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ การป้องกันการละเมิดกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ
รวมถึงอาชญากรรมสงครามและอาชญากรรมระหว่างประเทศอืน่ ๆ การใช้ก�ำ ลังอาวุธในบริบทของหลักการ
ความรับผิดชอบในการคุ้มครองพลเรือนของรัฐอาจนับได้ว่าเป็นการร่วมมือปฏิบัติการรูปแบบหนึ่ง โดย
สหประชาชาติกล่าวไว้อย่างชัดแจ้งในข้อ 89 ของพิธีสารเพิ่มเติมอนุสัญญาเจนีวา ฉบับที่ 1 เมื่อวันที่ 8
มิถนุ ายน ค.ศ. 1977 ดังข้อความต่อไปนี้ “ในสถานการณ์การละเมิดอนุสญ
ั ญาหรือพิธสี ารฉบับนีอ้ ย่างร้ายแรง
อัครภาคีผู้ทำ�สัญญาเพียงชาติเดียวหรือหลายชาติมีหน้าที่ดำ�เนินการร่วมกับสหประชาติตามบทบัญญัติใน
กฎบัตรสหประชาชาติ”
ตามหลักพื้นฐานว่าด้วยความเป็นกลางแล้ว คณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศไม่อาจเห็นด้วยหรือ
คัดค้านการแทรกแซงทางทหารของหลักการความรับผิดชอบในการคุ้มครองพลเรือนของรัฐ องค์กรจะไม่
แสดงความคิดเห็นต่อมาตรการที่ประชาคมระหว่างประเทศใช้เพื่อให้เกิดการเคารพกฎหมายมนุษยธรรม
ระหว่างประเทศ แต่อย่างไรก็ตามยังคงมีประเด็นสำ�คัญคือ การใช้กำ�ลังทหารบนพื้นฐานของหลักการ
ความรับผิดชอบในการคุ้มครองพลเรือนของรัฐ และ/หรือตามพันธกรณีในทำ�ให้เกิดการเคารพกฎหมาย
มนุษยธรรมระหว่างประเทศจะต้องเป็นไปตามพันธกรณีที่เกี่ยวข้องภายใต้กฎหมายมนุษยธรรมระหว่าง
ประเทศและกฎหมายสิทธิมนุษยชน หรือพูดอีกอย่างหนึ่งว่ารัฐหรือองค์กรระหว่างประเทศที่มีส่วนในการ
ขัดกันทางอาวุธภายใต้บริบทของการปฏิบัติตามหลักการความรับผิดชอบในการคุ้มครองพลเรือนของรัฐ
จะต้องเคารพกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศอยู่ทุกขณะ
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3. กฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ
มีที่มาอย่างไร?

Frédéric Boissonnas/ICRC

ตั้งแต่โบราณกาล ความพยายามที่จะคุ้มครองผู้คนจากผลที่เลวร้ายที่สุดของสงครามได้
ปรากฎเกิดขึ้นอยู่หลายครั้ง (ดูกรอบ) อย่างไรก็ตาม ล่วงมาจนครึ่งหลังคริสต์ศตวรรษที่
19 จึงได้เกิดสนธิสญ
ั ญาระหว่างประเทศขึน้ เพือ่ ใช้ก�ำ กับดูแลการทำ�สงคราม รวมถึงสิทธิ
และความคุ้มครองสำ�หรับผู้ตกเป็นหยื่อของการขัดกันทางอาวุธ
ดูฟูร์ (กล่าวแก่ดูนังต์): “เราจำ�เป็นต้องพิจารณา
จากตั ว อย่ า งต่ า งๆ ที ่ ช ั ด เจนดั ง ที ่ ท ่ า นได้ ก ล่ า ว
เกียรติภูมิแห่งสนามรบมิได้ให้สิ่งใดนอกจากความ
ทรมานและความอาดูร”
ดูนังต์: “ในโอกาสพิเศษ ดังเช่นที่ผู้นำ�กองทัพจาก
ชาติต่างๆ มาชุมนุมกันนี้ คงไม่มีอะไรดีไปกว่าการ
ถือโอกาสนี้กำ�หนดหลักการระหว่างประเทศบาง
ประการ โดยอาศัยกลไกบังคับของอนุสัญญาที่มี
ลักษณะอันฝ่าฝืนมิได้ และเมื่อมีการยอมรับและ
ให้สัตยาบันร่วมกันแล้ว หลักการดังกล่าวคงจะ
เป็นหลักการพืน้ ฐานของสังคมในการเยียวยารักษา
ผู้บาดเจ็บในประเทศต่างๆ ในยุโรปมิใช่หรือ”

ใครคือผู้สถาปนากฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศร่วมสมัย

บุคคลผู้มีบทบาทสำ�คัญในการให้กำ�เนิดกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศร่วมสมัย
ได้แก่ อังรี ดูนังต์ นักธุรกิจชาวสวิตเซอร์แลนด์ และ กิลโยม-อังรี ดูฟูร์ นายทหารชาว
สวิตเซอร์แลนด์ เมื่อ ค.ศ. 1859 ระหว่างการเดินทางในอิตาลี ดูนังต์ได้ประสบกับ
เหตุการณ์อันโศกสลดที่เกิดขึ้นหลังการขัดกันทางอาวุธที่ซอลเฟอริโน ภายหลังเดินทาง
กลับมายังเจนีวา เขาได้บนั ทึกประสบการณ์ของตนเองไว้ใหนังสือชือ่ “ความทรงจำ�แห่งเมือง
ซอลเฟอริโน” ซึ่งได้รับการตีพิมพ์เมื่อ ค.ศ. 1862 พลเอกดูฟูร์ ผู้ซึ่งมีประสบการณ์ตรง
เกีย่ วกับสงคราม จึงไม่รรี อทีจ่ ะสนับสนุนความคิดของดูนงั ต์ ด้วยการตอบรับเป็นประธาน
การประชุมทางการทูต ซึ่งจัดขึ้นเมื่อ ค.ศ. 1864 และอนุสัญญาเจนีวาฉบับแรกก็ได้มี
การรับรอง ณ การประชุมครั้งนี้
เมื่อ ค.ศ. 1863 ดูนังต์และดูฟูร์ร่วมกับกุสตาฟ โมอีนีเย่, หลุยส์ อัปเปีย และธีโอดอร์
โมนัวร์ ทั้งห้าคนรวมตัวกันก่อตั้ง “คณะกรรมการทั้งห้า” ซึ่งเป็นคณะกรรมการระหว่าง
ประเทศเพือ่ การบรรเทาทุกข์แก่ทหารทีไ่ ด้รบั บาดเจ็บ โดยต่อมาได้พฒ
ั นาเป็นคณะกรรมการ
กาชาดระหว่างประเทศ (International Committee of the Red Cross – ICRC)
เมื่อ ค.ศ. 1876
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กฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศร่วมสมัยเกิดขึ้นได้อย่างไร

เมื่อมีการโน้มน้าวโดยสมาชิกก่อตั้งทั้ง 5 คน รัฐบาลแห่งประเทศสวิตเซอร์แลนด์
จึงได้จัดการประชุมทางการทูตขึ้นเมื่อ ค.ศ. 1864 โดยมีรัฐต่างๆ เข้าร่วมทั้งสิ้น 16 รัฐ
โดยรัฐเหล่านีไ้ ด้ให้การรับรองอนุสญ
ั ญาว่าด้วยการเยียวยาผูบ้ าดเจ็บและป่วยไข้ในกองทัพ
ในสนามรบและถือเป็นจุดกำ�เนิดของกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศสมัยใหม่

มิติใหม่ที่อนุสัญญา ค.ศ. 1864 ได้สร้างขึ้นมีอะไรบ้าง

อนุสญ
ั ญาซึง่ มีลกั ษณะเป็นสนธิสญ
ั ญาพหุภาคีน้ี ได้ประมวลและสร้างความแข็งแกร่งให้แก่
กฎหมายที่โบราณ ไม่เป็นระเบียบและไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ รวมถึงขนบของสงครามที่
ให้การคุ้มครองพลรบที่ป่วยไข้และบาดเจ็บกับผู้ให้การดูแลรักษาพวกเขา อนุสัญญานี้มี
คุณลักษณะที่สำ�คัญดังนี้
• เป็นกฎทีเ่ ขียนขึน้ เป็นลายลักษณ์อกั ษรว่าด้วยการคุม้ ครองพลรบทีบ่ าดเจ็บเละป่วยไข้
ในลักษณะสากล
• มีลักษณะพหุภาคี เปิดกว้างแก่ทุกรัฐ
• กำ�หนดพันธกรณีในการดูแลรักษาทหารที่บาดเจ็บและป่วยไข้โดยไม่เลือกปฏิบัติ
(กล่าวคือ ไม่แบ่งแยกระหว่างมิตรหรือศัตรู)
• เคารพและแสดงสัญลักษณ์เครื่องหมายกาชาดของบุคลากร พาหนะ และอุปกรณ์
ทางการแพทย์ (กากบาทสีแดงบนพื้นขาว)

กฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศก่อนได้รับการจัดทำ�ประมวลกฎหมาย

คงไม่ถูกต้องนักหากจะกล่าวว่า การก่อตั้งคณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ เมื่อ ค.ศ. 1863 หรือการ
รับรองอนุสัญญาเจนีวาฉบับแรก เมื่อ ค.ศ. 1864 เป็นจุดเริ่มต้นของกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ
เช่นทีร่ จู้ กั กันในปัจจุบนั เช่นเดียวกับทีไ่ ม่มสี งั คมใดในโลกทีไ่ ม่มกี ฎของตัวเอง ดังนัน้ จึงไม่มสี งครามใดทีไ่ ร้กฎ
ไม่วา่ จะเป็นแบบคร่าวๆ หรือชัดเจน ซึง่ ใช้บงั คับตัง้ แต่การเปิดฉากสูร้ บ ขณะสูร้ บ จนถึงยุตกิ ารขัดกันทางอาวุธ
“โดยสรุปแล้ว การทำ�สงครามของคนโบราณแสดงให้เห็นถึงกฎแห่งสงครามระหว่างประเทศที่รู้จักกันใน
ปัจจุบันอันหลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นกฎว่าด้วยการแยกประเภทของศัตรู กฎที่กำ�หนดสภาวการณ์
แบบแผน และอำ�นาจในการเริ่มและยุติสงคราม กฎว่าด้วยข้อจำ�กัดเรื่องบุคคล เวลา สถานที่ และวิธีการ
ขัดกันทางอาวุธ แม้กระทั่งกฎซึ่งกำ�หนดให้สงครามไม่ชอบด้วยกฎหมาย”
ควินซี่ ไรท์

12

มีการประกาศกฎหมายสงครามฉบับแรกก่อนยุคของเราหลายสหัสวรรษ นั่นคือ
“ข้าพเจ้าตรากฎหมายเหล่านี้ขึ้นมา เพื่อป้องกันมิให้ผู้ที่แข็งแกร่งกดขี่ผู้ที่อ่อนแอ”
พระเจ้าฮัมมูราบี กษัตริย์แห่งจักรวรรดิบาบิโลน

ตำ�ราโบราณหลายฉบับ เช่น มหาภารตะ คัมภีร์ไบเบิ้ล และคัมภีร์อัลกุรอ่าน มีการกล่าวถึงกฎซึ่งเรียกร้อง
ให้มคี วามเคารพต่อศัตรู ตัวอย่างเช่น บีคาเจ็ต (Viqayet) ตำ�ราซึง่ เขียนขึน้ ในช่วงปลายคริสต์ศตวรรษที่ 13
เมื่ออาหรับมีอ�ำ นาจปกครองเหนือสเปน ก็มีกฎเกณฑ์ในการทำ�สงครามอยู่ในนั้น
อัศวินในยุคกลางของยุโรปก็เช่นกัน พวกเขาต้องปฏิบัติตามกฎแห่งอัศวิน ซึ่งถือเป็นกฎแห่งเกียรติยศ
ที่ต้องเคารพผู้อ่อนแอและผู้ที่ไม่สามารถป้องกันตัวเองได้ ตัวอย่างเหล่านี้สะท้อนให้เห็นถึงความเป็นสากล
ของกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ

ประมวลกฎหมายลีเบอร์ (Lieber Code)

จากยุคเริ่มต้นของการทำ�สงครามไปจนถึงการถือกำ�เนิดขึ้นของ
กฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศร่วมสมัย มีตราสารระหว่าง
ประเทศที่ได้รับการบันทึกไว้มากมายกว่า 500 ฉบับ ทั้งข้อตกลง
แลกเปลีย่ นเชลยศึก ประมวลจรรยาบรรณ ข้อตกลงและข้อบทอืน่ ๆ
ซึ่ ง มี จุ ด ประสงค์ เ พื่ อ วางกฎระเบี ย บของการขั ด กั น ทางอาวุ ธ
รวมถึงประมวลกฎหมายลีเบอร์ (lieber code) ทีอ่ อกมาบังคับใช้
เมือ่ เดือนเมษายน ค.ศ. 1863 ประมวลกฎหมายฉบับนีม้ คี วามสำ�คัญ
เนื่องจากเป็นจุดเริ่มต้นของความพยายามที่จะรวบรวมกฎหมาย
และจารีตประเพณีในการทำ�สงครามทีม่ อี ยูไ่ ว้ดว้ ยกัน อย่างไรก็ตาม
ประมวลกฎหมายนีไ้ ม่ได้มสี ถานะเป็นสนธิสญ
ั ญาเฉกเช่นอนุสญ
ั ญา
เจนีวาฉบับแรก เนือ่ งจากเป็นประมวลกฎหมายทีม่ ไี ว้สำ�หรับทหาร
ฝ่ายรัฐทางเหนือในสงครามกลางเมืองอเมริกาเท่านั้น
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4. สนธิสัญญาฉบับใดบ้างที่ก่อให้เกิดกฎหมาย
มนุษยธรรมระหว่างประเทศและกฎหมายจารีต
ประเพณี ข องกฎหมายมนุ ษ ยธรรมระหว่ า ง
ประเทศคืออะไร?
กฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศร่วมสมัยถือกำ�เนิดพร้อมกับอนุสญ
ั ญาเจนีวาฉบับแรก
เมื่อ ค.ศ. 1864 และได้มีพัฒนาการมาเป็นลำ�ดับขั้นตามความต้องการความช่วยเหลือ
ด้านมนุษยธรรมทีเ่ พิม่ มากขึน้ อันเป็นผลมาจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในการผลิต
อาวุธและการขัดกันทางอาวุธรูปแบบใหม่ๆ ส่วนใหญ่แล้ว พัฒนาการเหล่านีเ้ กิดขึน้ หลังจาก
มีเหตุการณ์ที่จำ�เป็นต้องใช้เครื่องมือทางกฎหมายนั้นๆ เกิดขึ้น สนธิสัญญาต่อไปนี้คือ
สนธิสญั ญาหลักๆ ของกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ ซึง่ เรียงลำ�ดับตามปีทม่ี กี ารรับรอง

ค.ศ. 1864 อนุสัญญาเจนีวาว่าด้วยการเยียวยาผู้บาดเจ็บในกองทัพในสนามรบ
ค.ศ. 1868 ปฏิญญาเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก (ห้ามการใช้ขีปนาวุธบางประเภทระหว่างสงคราม)
สัญญาเฮกว่าด้วยกฎหมายและจารีตประเพณีของสงครามทางบกและการประยุกต์ใช้
ค.ศ. 1899 อนุ
หลักการของอนุสัญญาเจนีวา ค.ศ. 1864 กับสงครามทางทะเล
ค.ศ. 1906 การทบทวนและพัฒนาการของอนุสัญญาเจนีวา ค.ศ. 1864
ค.ศ. 1907 การทบทวนอนุสัญญาเฮก ค.ศ. 1906 และรับรองอนุสัญญาฉบับใหม่
ธสี ารเจนีวาว่าด้วยการห้ามการใช้กา๊ ซทีม่ ผี ลต่อระบบทางเดินหายใจ ก๊าซพิษ หรือก๊าซอืน่ ๆ
ค.ศ. 1925 พิในสงครามและการทำ
�สงครามด้วยอาวุธชีวภาพ
อนุสัญญาเจนีวา 2 ฉบับ
ค.ศ. 1929 • การทบทวนและพัฒนาการของอนุสัญญาเจนีวาฉบับ ค.ศ. 1906
• อนุสัญญาเจนีวาเกี่ยวกับการปฏิบัติต่อเชลยศึก
อนุสัญญาเจนีวา 4 ฉบับ
1 ว่าด้วยการเยียวยาทหารที่บาดเจ็บหรือป่วยไข้ในกองทัพในสนามรบ
าด้วยการเยียวยาทหารที่บาดเจ็บ ป่วยไข้ หรือประสบเหตุเรืออัปปางในการขัดกันทาง
ค.ศ. 1949 2 ว่อาวุ
ธทางทะเล
3 ว่าด้วยการปฏิบัติต่อเชลยศึก
4 ว่าด้วยการคุ้มครองพลเรือนในภาวะสงคราม
สญ
ั ญาว่าด้วยการห้ามพัฒนา ผลิต และสะสมอาวุธบักเตรี (ชีวะ) และอาวุธท็อกซิน และ
ค.ศ. 1972 อนุ
ว่าด้วยการทำ�ลายอาวุธเหล่านี้
สัญญาว่าด้วยการห้ามใช้เทคนิคการดัดแปลงสิ่งแวดล้อมในทางทหารหรือในทางที่เป็น
ค.ศ. 1976 อนุ
ปรปักษ์อื่นใด
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พิธสี ารเพิม่ เติมอนุสญ
ั ญาเจนีวา ค.ศ. 1949 ทัง้ 4 ฉบับ ช่วยเสริมสร้างการคุม้ ครองแก่เหยือ่
ค.ศ. 1977 การขัดกันทางอาวุธระหว่างประเทศ (พิธีสารเพิ่มเติม ฉบับที่ 1) และที่มิใช่ระหว่างประเทศ
(พิธีสารเพิ่มเติม ฉบับที่ 2)
อนุสัญญาว่าด้วยการห้ามใช้อาวุธตามแบบบางชนิด (Certain Conventional Weapons
- CCW) ที่ก่อให้เกิดการบาดเจ็บร้ายแรงเกินความจำ�เป็นหรือก่อให้เกิดผลโดยไม่จำ�กัด
าหมาย โดยประกอบด้วย
ค.ศ. 1980 เป้
• พิธีสารฉบับที่ 1 ว่าด้วยสะเก็ดระเบิดที่ไม่อาจตรวจพบได้ด้วยการเอ็กซเรย์
• พิธีสารฉบับที่ 2 ว่าด้วยการห้ามหรือจำ�กัดการใช้ทุ่นระเบิด กับดัก และอาวุธอื่น ๆ
• พิธีสารฉบับที่ 3 ว่าด้วยการห้ามหรือจำ�กัดการใช้อาวุธเพลิง
ค.ศ. 1989 อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก (ข้อ 38)
สัญญาว่าด้วยการห้ามพัฒนา ผลิต การสะสม และการใช้อาวุธเคมี และว่าด้วยการ
ค.ศ. 1993 อนุ
ทำ�ลายอาวุธเหล่านี้
ีสารฉบับที่ 4 ว่าด้วยอาวุธแสงเลเซอร์ที่มีผลทำ�ให้ตาบอด (เพิ่มเติมอนุสัญญาว่าด้วยการ
ค.ศ. 1995 พิห้าธมใช้
อาวุธตามแบบบางชนิด ค.ศ. 1980)
ไขว่าด้วยการห้ามหรือจำ�กัดการใช้ทุ่นระเบิด กับดัก และอาวุธอื่น ๆ (พิธีสาร
ค.ศ. 1996 พิฉบัธบีสารแก้
ที่ 2 [แก้ไข] ของอนุสัญญาว่าด้วยการห้ามใช้อาวุธตามแบบบางชนิด ค.ศ. 1980)
สญ
ั ญาว่าด้วยการห้ามการใช้ การสะสม การผลิต และการขนย้ายทุน่ ระเบิดสังหารบุคคล
ค.ศ. 1997 อนุ
และว่าด้วยการทำ�ลายอาวุธเหล่านี้
ค.ศ. 1998 ธรรมนูญกรุงโรมว่าด้วยศาลอาญาระหว่างประเทศ
ธสี ารฉบับที่ 2 ของอนุสญ
ั ญากรุงเฮก ค.ศ. 1954 ว่าด้วยการคุม้ ครองทรัพย์สนิ ทางวัฒนธรรม
ค.ศ. 1999 พีในสถานการณ์
การขัดกันด้วยอาวุธ
สี ารเลือกรับของอนุสญ
ั ญาว่าด้วยสิทธิเด็ก เรือ่ ง ความเกีย่ วพันของเด็กในความขัดแย้งกัน
ค.ศ. 2000 พิด้วธยกำ
�ลังอาวุธ
ค.ศ. 2001 การแก้ไขข้อที่ 1 ของอนุสัญญาว่าด้วยการห้ามใช้อาวุธตามแบบบางชนิด ค.ศ. 1980
ีสารฉบับที่ 5 ว่าด้วยวัตถุระเบิดซึ่งตกค้างจากสงคราม (เพิ่มเติมอนุสัญญาว่าด้วยการ
ค.ศ. 2003 พีห้าธมใช้
อาวุธตามแบบบางชนิด ค.ศ. 1980)
่มเติมอนุสัญญาเจนีวาและเกี่ยวข้องกับการรับรองเครื่องหมายพิเศษเพิ่มเติม
ค.ศ. 2005 พิ(พิธธีสีสารเพิ
ารเพิ่มเติมฉบับที่ 3)
ค.ศ. 2006 อนุสญ
ั ญาระหว่างประเทศว่าด้วยการคุม้ ครองบุคคลทุกคนจากการหายสาบสูญโดยถูกบังคับ
ค.ศ. 2008 อนุสัญญาว่าด้วยระเบิดพวง
ค.ศ. 2013 สนธิสัญญาว่าด้วยการค้าอาวุธ
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สนธิสญั ญาข้างต้นแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่า การขัดกันทางอาวุธบางเหตุการณ์สง่ ผลกระทบ
ไม่มากก็น้อยโดยทันทีต่อพัฒนาการทางกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ
ระหว่างสงครามโลกครัง้ ที่ 1 (ค.ศ. 1914-1918) มีการนำ�วิธกี ารทำ�สงครามในรูปแบบต่างๆ
แม้จะไม่ใช่วิธีการใหม่ทั้งหมดมาใช้โดยกว้างขวางอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน เช่น
การใช้กา๊ ซพิษ การทิง้ ระเบิดจากเครือ่ งบินเป็นครัง้ แรก และการจับเชลยศึกหลายแสนคน
จึงทำ�ให้มีการจัดทำ�สนธิสัญญา ค.ศ. 1925 และ ค.ศ. 1929 ขึ้นเพื่อรับมือกับพัฒนาการ
ด้านวิธีการทำ�สงครามดังกล่าว
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ในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 (ค.ศ. 1939-1945) อัตราการเสียชีวิตของพลเรือนและ
เจ้าหน้าทีท่ หารมีสดั ส่วนเท่าๆ กัน เมือ่ เปรียบเทียบกับจำ�นวนผูเ้ สียชีวติ ในช่วงสงครามโลก
ครั้งที่ 1 ซึ่งอัตราการเสียชีวิตมีสัดส่วน 1 : 10 โดยเมื่อ ค.ศ. 1949 ประชาคมโลก
ได้แสดงปฏิกริยาต่ออัตราการเสียชีวติ ทีส่ งู อย่างน่าตกใจ และโดยเฉพาะอย่างยิง่ ผลกระทบ
อันเลวร้ายที่เกิดขึ้นกับพลเรือน โดยแก้ไขอนุสัญญาที่บังคับใช้อยู่ในขณะนั้นและรับรอง
ตราสารฉบับใหม่ นั่นคืออนุสัญญาเจนีวาฉบับที่ 4 ว่าด้วยการคุ้มครองพลเรือน
ต่อมามีการจัดทำ�พิธีสารเพิ่มเติม ค.ศ. 1977 เพื่อเป็นการตอบสนองต่อผลที่ตามมา
อันเนือ่ งมาจากการสูญเสียชีวติ ของผูค้ นจากสงครามการปลดปล่อยประเทศจากอาณานิคม
ซึ่งข้อ 3 ซึ่งมีอยู่ในอนุสัญญาเจนีวา ค.ศ. 1949 ทั้ง 4 ฉบับ (ข้อ 3 ร่วม) ให้ความ
คุ้มครองเพียงบางส่วนเท่านั้น
อนุสัญญาเจนีวา ค.ศ. 1949 และพิธีสารเพิ่มเติม ค.ศ. 1977 มี
บทบัญญัติเกือบ 600 ข้อ และนับเป็นตราสารหลักของกฎหมาย
มนุษยธรรมระหว่างประเทศ (ดูคำ�ถามที่ 6 )

กฎหมายจารีตประเพณีของกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ

กฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศมีพัฒนาการจากการรับรองสนธิสัญญาโดยรัฐต่างๆ และกฎหมาย
จารีตประเพณีทเ่ี กิดขึน้ เมือ่ รัฐมีการปฏิบตั อิ ย่างเป็นรูปธรรมเพียงพอ (อย่างแพร่หลายตามแบบอย่างบ่อยครัง้
และสมํ่าเสมอ) รวมถึงการที่รัฐเชื่อว่าพวกเขามีพันธกรณีทางกฎหมายในการปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติสิ่งใด
จารีตประเพณีผูกพันทุกรัฐ เว้นแต่รัฐซึ่งคัดค้านอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่การเริ่มก่อตั้งไปจนถึงการปฏิบัติหรือ
กฎดังกล่าว
เมื่อ ค.ศ. 1995 คณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศเริ่มทำ�การศึกษากฎหมายจารีตประเพณีของ
กฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศโดยละเอียด ซึ่งใช้เวลาประมาณ 10 ปี และต่อมามีการจัดพิมพ์
กฎหมายนี้ขึ้นโดยสำ�นักพิมพ์มหาวิทยาลัยแคมบริดจ์เมื่อ ค.ศ. 2005 ผู้สนใจสามารถอ่านรายงานฉบับนี้
ได้ที่ https://www.icrc.org/customary-ihl
ฐานข้อมูลต่อไปนี้นำ�เสนอข้อมูลล่าสุดจากรายงานการศึกษา โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้
• กฎ: ส่วนนี้ว่าด้วยบทวิเคราะห์กฎต่างๆ ที่มีอยู่ของกฎหมายจารีตประเพณีของกฎหมายมนุษยธรรม
ระหว่างประเทศ ถึงแม้ว่าจะจัดทำ�อย่างละเอียดยิ่ง แต่การศึกษานี้ไม่ได้มีจุดประสงค์เพื่อให้เป็นการ
ประเมินกฎทั้งหมดในกฎหมายแขนงนี้อย่างละเอียด รายงานการศึกษาในส่วนนี้มีทั้งภาคภาษาอาหรับ
จีน อังกฤษ ฝรัง่ เศส รัสเซีย และสเปน ส่วนบทสรุปของรายงานการศึกษาและรายนามกฎหมายจัดทำ�ไว้
ในภาษาอื่นๆ อีกหลายภาษา
• การปฏิบัติ: ส่วนนี้ว่าด้วยการปฏิบัติการที่สำ�คัญตามกฎที่วิเคราะห์ไว้ในส่วนที่ 1 โดยคณะกรรมการ
กาชาดระหว่างประเทศร่วมกับสภากาชาดอังกฤษปรับปรุงข้อมูลให้ทนั สมัยอยูเ่ สมอ ทัง้ นี้ เครือข่ายผูแ้ ทน
คณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศและสภากาชาดและสภาเสี้ยววงเดือนแดงประจำ�ประเทศต่างๆ
เป็นผูร้ วบรวมข้อมูลจากทัว่ โลก และคณะวิจยั ซึง่ ประจำ�อยูท่ ศ่ี นู ย์กฎหมายระหว่างประเทศเลาเทอร์พคั ท์
(Lauterpacht Centre for International Law) แห่งมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์เป็นผูร้ วบรวมเข้าไว้ดว้ ยกัน
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5. กฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ
บังคับใช้เมื่อใด?
กฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศนำ�มาใช้เฉพาะในสถานการณ์การขัดกันทางอาวุธ
โดยแบ่งการคุ้มครองออกเป็น 2 ประเภท คือ หนึ่ง สำ�หรับการขัดกันทางอาวุธระหว่าง
ประเทศ และสองการขัดกันทางอาวุธที่มิใช่ระหว่างประเทศ ดังนั้นการนำ�กฎหมายไป
บังคับใช้ในเหตุการณ์ใดนั้นขึ้นอยู่กับประเภทการขัดกันทางอาวุธ

ก. การขัดกันทางอาวุธระหว่างประเทศ

การขัดกันทางอาวุธระหว่างประเทศเกิดขึ้นเมื่อรัฐหนึ่งรัฐใดหรือมากกว่าเลือกใช้อาวุธ
สู้รบกับอีกรัฐหนึ่ง การขัดกันทางอาวุธระหว่างรัฐหนึ่งรัฐใดกับองค์กรระหว่างประเทศ
นับเป็นการขัดกันทางอาวุธระหว่างประเทศเช่นกัน
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สงครามปลดแอกซึ่งประชาชนต่อสู้เพื่อปลดปล่อยตัวเองจากการเป็นอาณานิคมหรือ
ต่อต้านการยึดครองโดยชาวต่างชาติ และการต่อสู้กับการเหยียดสีผิวโดยใช้สิทธิใน
การกำ�หนดเจตจำ�นงของตัวเอง จัดว่าเป็นการขัดกันทางอาวุธระหว่างประเทศภายใต้
เงื่อนไขบางประการ (ดูพิธีสารเพิ่มเติม ฉบับที่ 1ข้อ 1 วรรค 4 และ ข้อ 96 วรรค 3)
(ดูคำ�ถามที่ 8)

ข. การขัดกันทางอาวุธที่ไม่ใช่ระหว่างประเทศ

ในปัจจุบนั การขัดกันทางอาวุธทีไ่ ม่ใช่ระหว่างประเทศเกิดขึน้ เป็นจำ�นวนมาก การขัดกัน
ทางอาวุธที่มิใช่ระหว่างประเทศ คือการขัดกันทางอาวุธที่เกิดขึ้นระหว่างกองทัพแห่งรัฐ
และกองกำ�ลังจัดตัง้ ติดอาวุธทีม่ ใิ ช่ของรัฐ หรือระหว่างกองกำ�ลังจัดตัง้ ติดอาวุธด้วยกันเอง
การทีจ่ ะพิจารณาว่าการขัดกันทางอาวุธใดเป็นการขัดกันทางอาวุธทีม่ ใิ ช่ระหว่างประเทศ
หรือไม่นนั้ ให้ดจู ากระดับความตึงเครียดว่าจะต้องสูงถึงระดับหนึง่ อีกทัง้ กลุม่ ทีเ่ กีย่ วข้อง
จะต้องมีการจัดตั้งที่เป็นกิจลักษณะเพียงพอด้วย
สนธิสญ
ั ญาของกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศจำ�แนกความต่างระหว่างการขัดกัน
ทางอาวุธทีม่ ใิ ช่ระหว่างประเทศไว้ตามความหมายในข้อ 3 ร่วม และการขัดกันทางอาวุธ
ที่มิใช่ระหว่างประเทศซึ่งอยู่ในนิยามตามข้อ 1 ของพิธีสารเพิ่มเติมฉบับที่ 2
• ข้อ 3 ร่วม บังคับใช้กับการขัดกันทางอาวุธที่ไม่มีลักษณะระหว่างประเทศ ซึ่งเกิดขึ้น
ในอาณาเขตของหนึ่งในอัครภาคีผู้ทำ�สัญญา รวมถึงการขัดกันทางอาวุธที่มีกองกำ�ลัง
จัดตั้งติดอาวุธที่มิใช่ของรัฐเข้าร่วมด้วย การขัดกันทางอาวุธที่มิใช่ระหว่างประเทศ
อาจเกิดขึน้ ระหว่างกองทัพของรัฐกับกองกำ�ลังจัดตัง้ ติดอาวุธทีม่ ใิ ช่ของรัฐ หรือระหว่าง
กองกำ�ลังจัดตั้งติดอาวุธด้วยกันเอง
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• พิธสี ารเพิม่ เติมฉบับที่ 2 บังคับใช้กบั การขัดกันทางอาวุธทีเ่ กิดขึน้ ภายในอาณาเขตของ
อัครภาคีผู้ทำ�สัญญาระหว่างกองทัพของรัฐและกองกำ�ลังฝ่ายตรงข้ามหรือกองกำ�ลัง
ติดอาวุธอืน่ ซึง่ กระทำ�การควบคุมพืน้ ทีส่ ว่ นหนึง่ ของอาณาเขตเพือ่ ช่วยให้พวกเขาสามารถ
ปฏิบตั กิ ารทางทหารได้อย่างเป็นระบบและยัง่ ยืน และเพือ่ บังคับใช้ พิธสี ารนีภ้ ายใต้อ�ำ นาจ
การบังคับบัญชาของผูร้ บั ผิดชอบ (ดูพธิ สี ารเพิม่ เติมฉบับที่ 2 ข้อ 1 วรรค 1) คำ�จำ�กัด
ความของการขัดกันทางอาวุธที่มิใช่ระหว่างประเทศในพิธีสารเพิ่มเติมฉบับที่ 2 นั้น
แคบกว่าคำ�จำ�กัดความของการขัดกันทางอาวุธทีม่ ใิ ช่ระหว่างประเทศภายใต้ขอ้ 3 ร่วม
ใน 2 ประเด็น ได้แก่
1) ริเริ่มให้มีข้อกำ�หนดในการควบคุมอาณาเขต โดยกำ�หนดให้กองกำ�ลังติด
อาวุธที่มิใช่ของรัฐต้องมีการควบคุมอาณาเขต เพื่อให้พวกเขา “สามารถ
ปฏิบัติการทางทหารได้อย่างเป็นระบบและยั่งยืน และสามารถนำ�พิธีสาร
นี้ไปบังคับใช้ได้”
2) พิธีสารเพิ่มเติมฉบับที่ 2 บังคับใช้กับการขัดกันทางอาวุธระหว่างกองทัพ
ของรัฐกับกองกำ�ลังฝ่ายกบฏหรือกองกำ�ลังจัดตัง้ ติดอาวุธอืน่ ๆ และพิธสี าร
เพิม่ เติมฉบับที่ 2 นีก้ ไ็ ม่ได้บงั คับใช้กบั การขัดกันทางอาวุธระหว่างกองกำ�ลัง
จัดตั้งติดอาวุธที่มิใช่รัฐด้วยกันเอง ซึ่งต่างจากข้อ 3 ร่วม
ในบริบทนี้ จำ�ต้องตระหนักไว้ว่า พิธีสารเพิ่มเติมฉบับที่ 2 “พัฒนาและมีส่วนเสริม”
ข้อ 3 ร่วม “โดยปราศจากการดัดแปลงเงื่อนไขการบังคับใช้ที่มีอยู่” (ดูพิธีสารเพิ่มเติม
ฉบับที่ 2 ข้อ 1 วรรค 1) ซึ่งหมายความว่า คำ�นิยามที่มีขอบเขตนี้เกี่ยวข้องกับการบังคับ
ใช้พิธีสารเพิ่มเติมฉบับที่ 2 เท่านั้น ไม่เกี่ยวข้องกับกฎหมายการขัดกันทางอาวุธที่ไม่ใช่
ระดับระหว่างประเทศโดยทั่วไป

การขัดกันทางอาวุธทีเ่ ป็นทัง้ แบบระหว่างประเทศและไม่ใช่ระหว่างประเทศ
ในเวลาเดียวกัน
ในบางสถานการณ์ การขัดกันทางอาวุธหลายเหตุการณ์อาจเกิดขึ้นในเวลาเดียวกันและ
ภายในอาณาเขตเดียวกันในกรณีเช่นนัน้ การแบ่งประเภทการขัดกันทางอาวุธและกฎหมาย
ที่นำ�มาบังคับใช้จะขึ้นอยู่กับความสัมพันธ์ระหว่างคู่พิพาท

โดยพิจารณาจากตัวอย่างสมมตินี้ คือ รัฐ ก. มีส่วนในการขัดกันทางอาวุธที่ไม่ใช่ระหว่าง
ประเทศกับกองกำ�ลังจัดตั้งติดอาวุธที่มิใช่ของรัฐ รัฐ ข. เข้าแทรกแซงทางฝั่งกองกำ�ลัง
จัดตั้งติดอาวุธที่มิใช่ของรัฐ ดังนั้นรัฐ ก. และรัฐ ข. จึงมีส่วนในการขัดกันทางอาวุธ
ระหว่างประเทศ แต่การขัดกันทางอาวุธระหว่างรัฐ ก. กับกองกำ�ลังจัดตั้งติดอาวุธยังคง
เป็นการขัดกันทางอาวุธทีไ่ ม่ใช่ระดับระหว่างประเทศ ถ้ารัฐ ข. เข้าแทรกแซงทางฝัง่ รัฐ ก.
ทั้งรัฐ ก. และฝั่งกองกำ�ลังจัดตั้งติดอาวุธที่มิใช่รัฐ กับรัฐ ข. และฝั่งกองกำ�ลังจัดตั้งติด
อาวุธที่มิใช่รัฐต่างมีส่วนในการขัดกันทางอาวุธที่ไม่ใช่ระหว่างประเทศ
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กฎหมายสำ � คั ญ ที่ บั ง คั บ ใช้ กั บ การขั ด กั น ทางอาวุ ธ ทั้ ง ระดั บ ระหว่ า ง
ประเทศและมิใช่ระหว่างประเทศ
การขัดกันทางอาวุธระหว่างประเทศ การขัดกันทางอาวุธที่มิใช่
ระหว่างประเทศ
อนุสัญญาเจนีวา 4 ฉบับ
ข้อ 3 ร่วม
พิธีสารเพิ่มเติมฉบับที่ 1
พิธีสารเพิ่มเติมฉบับที่ 2
กฎหมายจารีตประเพณีของกฎหมาย กฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ
มนุ ษ ยธรรมระหว่ า งประเทศสำ � หรั บ แบบจารีตสำ�หรับการขัดกันทางอาวุธที่
การขัดกันทางอาวุธระหว่างประเทศ มิใช่ระหว่างประเทศ
กฎสำ�หรับการขัดกันทางอาวุธที่มิใช่ระหว่างประเทศยังคงมีรายละเอียดน้อยกว่า
กฎหมายสำ�หรับการขัดกันทางอาวุธระดับระหว่างประเทศ ตัวอย่างเช่น ไม่มสี ถานะ
พลรบหรือเชลยศึกในกฎหมายที่ควบคุมการขัดกันทางอาวุธที่มิใช่ระหว่างประเทศ
(ดูคำ�จำ�กัดความคำ�ว่า “พลรบ” และ “เชลยศึก” ในคำ�ถามที่ 7) นั่นก็เพราะว่า
รัฐไม่ต้องการให้สมาชิกกองกำ�ลังจัดตั้งติดอาวุธที่มิใช่ของรัฐได้รับความคุ้มกันจาก
การดำ�เนินคดีทางกฎหมายภายใต้กฎหมายภายในประเทศว่าด้วยการจับอาวุธ
ขึน้ มาต่อสู้ เมือ่ พิจารณาถึงหลักอธิปไตยแห่งรัฐและความลังเลของรัฐทีจ่ ะให้กจิ การ
ภายในประเทศอยู่ในประมวลกฎหมายระหว่างประเทศ จะเห็นว่าการเสริมสร้าง
ความแข็ ง แกร่ ง ให้ แ ก่ ร ะบบการคุ้ ม ครองในการขั ด กั น ทางอาวุ ธ ที่ มิ ใช่ ร ะหว่ า ง
ประเทศนั้นเป็นเรื่องยาก อย่างไรก็ตามต้องเน้นยํ้าว่ากฎหมายจารีตประเพณีซึ่งมัก
เหมือนกันสำ�หรับการขัดกันทางอาวุธทุกประเภทค่อยๆ เติมเต็มช่องว่างที่สำ�คัญ
ระหว่างกฎหมายสนธิสัญญาที่ใช้กับการขัดกันทางอาวุธระหว่างประเทศและกฎ
ซึ่งใช้กับการขัดกันทางอาวุธที่มิใช่ระหว่างประเทศ

กฎหมายใดบังคับใช้กับความตึงเครียดและความวุ่นวายภายในประเทศ

เหตุการณ์หนึง่ เหตุการณ์ใดจะถูกจัดให้เป็นความตึงเครียดและความวุน่ วายภายในประเทศ (เช่น การจราจล
และความรุนแรงซึ่งเกิดขึ้นในที่ห่างไกลและนานๆ จึงเกิดขึ้นครั้งหนึ่ง) ก็ต่อเมื่อการกระทำ�นั้นก่อให้เกิด
ความวุ่นวายในสังคม แต่ไม่ถึงระดับการขัดกันทางอาวุธ เหตุการณ์เหล่านี้ไม่อาจจัดให้เป็นการขัดกันทาง
อาวุธได้ เพราะระดับความรุนแรงยังไม่สูงพอ หรือเพราะว่า กลุ่มคนซึ่งหันไปพึ่งความรุนแรงมิได้จัดตั้ง
เป็นกองกำ�ลังติดอาวุธ
กฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศไม่ได้บังคับใช้กับเหตุการณ์ความรุนแรงซึ่งไม่ถึงระดับการขัดกันทาง
อาวุธ กรณีเหล่านีม้ ขี อ้ กำ�หนดของกฎหมายสิทธิมนุษยชน (ดูค�ำ ถามที่ 9) และกฎหมายภายในประเทศกำ�กับอยู่
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6. อนุสัญญาเจนีวาและพิธีสารเพิ่มเติม
ของอนุสัญญาคืออะไร?
ความเป็นมาของอนุสัญญาเจนีวา ค.ศ. 1949

อนุสัญญาเจนีวาว่าด้วยการเยียวยาทหารที่บาดเจ็บหรือป่วยไข้ในกองทัพในสนามรบ
ได้รับการรับรองไปเมื่อ ค.ศ. 1864 ต่อมาอนุสัญญานี้ได้รับการแก้ไขและพัฒนาเมื่อ
ค.ศ. 1906 และ ค.ศ. 1929 โดยเมื่อ ค.ศ. 1929 นั้น มีการรับรองอนุสัญญาว่าด้วยการ
ปฏิบตั ติ อ่ เชลยศึกอีกฉบับ และต่อมาเมือ่ ค.ศ. 1934 ก็ได้มกี ารจัดประชุมกาชาดระหว่าง
ประเทศครัง้ ที่ 15 ขึน้ ทีก่ รุงโตเกียว และทีป่ ระชุมได้รบั รองเนือ้ หาของอนุสญ
ั ญาระหว่าง
ประเทศว่าด้วยการคุ้มครองพลเรือนสัญชาติศัตรูในดินแดนของปรปักษ์ หรือปกครอง
โดยปรปักษ์ ซึ่งอนุสัญญาฉบับนี้ร่างขึ้นโดยคณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ
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แต่ว่าเนื้อหาดังกล่าวก็ไม่เกิดผลใดๆ เพราะรัฐต่างก็ปฏิเสธที่จะเรียกประชุมทางการทูต
เพื่อตัดสินใจว่าจะรับรองหรือไม่ ผลก็คือข้อกำ�หนดต่างๆ ซึ่งอยู่ในฉบับร่างเขียนขึ้นที่
กรุงโตเกียวจึงไม่ถูกนำ�ไปบังคับใช้ระหว่างสงครามโลกครั้งที่ 2 รัฐต่างๆ เพิ่งรับรอง
อนุสัญญาเจนีวาทั้ง 4 ฉบับ ซึ่งเป็นรากฐานของกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ
ในปัจจุบนั เมือ่ ค.ศ. 1949 หลังจากสงครามโลกครัง้ ที่ 2 ยุตลิ งในขณะทีอ่ นุสญ
ั ญาเจนีวา
3 ฉบับแรกพัฒนามาจากสนธิฉบับอืน่ ๆ ทีม่ อี ยูแ่ ล้ว อนุสญ
ั ญาเจนีวาฉบับที่ 4 นัน้ จึงเป็นการ
ร่างขึน้ ใหม่ทง้ั หมด อนุสญ
ั ญาเจนีวานับเป็นสนธิสญ
ั ญากฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ
ฉบับแรกทีร่ ะบุถงึ การคุม้ ครองพลเรือนระหว่างการขัดกันทางอาวุธ จำ�นวนพลเรือนทีเ่ สียชีวติ
ระหว่างสงครามโลกครัง้ ที่ 2 เป็นเหตุผลหนึง่ ทีท่ �ำ ให้เกิดการพัฒนาและรับรองสนธิสญ
ั ญา
ดังกล่าว

ความเป็นมาของพิธีสารเพิ่มเติม ค.ศ. 1977

อนุสัญญาเจนีวา ค.ศ. 1949 นับเป็นย่างก้าวสำ�คัญของการพัฒนากฎหมายมนุษยธรรม
ระหว่างประเทศ อย่างไรก็ตามหลังการปลดปล่อยอาณานิคม เกิดความจำ�เป็นที่จะต้อง
มีกฎทีใ่ ช้กบั สงครามปลดแอก รวมถึงสงครามกลางเมืองซึง่ เพิม่ ขึน้ อย่างมากในช่วงสงครามเย็น
ไม่เพียงเท่านั้นกฎสนธิสัญญาว่าด้วยการทำ�สงคราม ไม่ได้มีพัฒนาการเลยนับตั้งแต่
ข้อบังคับกรุงเฮก ค.ศ. 1907 เนือ่ งจากการแก้ไขอนุสญ
ั ญาเจนีวาอาจทำ�ให้ความก้าวหน้า
บางประการเมื่อ ค.ศ. 1949 ต้องตกอยู่ในอันตรายได้ ดังนั้น จึงมีการตัดสินใจรับรอง
เนื้อหาใหม่ในรูปแบบพิธีสารเพิ่มเติมอนุสัญญาเจนีวา เมื่อ ค.ศ. 1977
ต่อมามีการรับรองพิธีสารเพิ่มเติมอนุสัญญาเจนีวาฉบับที่ 3 เมื่อ ค.ศ. 2005 ซึ่งตราสาร
นีใ้ ห้ความสำ�คัญต่อเครือ่ งหมายกาชาดเพิม่ เติม นัน่ คือ กรอบสีเ่ หลีย่ มจตุรสั สีแดงตะแคง
บนพืน้ ขาว ซึง่ ต่อมาเป็นทีร่ จู้ กั กันในนาม “คริสตัลแดง” เครือ่ งหมายกาชาดเพิม่ เติมใหม่น้ี
เป็นเพียงการเพิม่ ทางเลือก มิได้หมายนำ�มาใช้แทนเครือ่ งหมายกาชาดและเสีย้ ววงเดือนแดง
กว่าเครือ่ งหมายใหม่จะออกมาเป็นรูปเป็นร่างและได้ชอ่ื เช่นนีต้ อ้ งผ่านกระบวนการคัดเลือก
อันยาวนาน จุดประสงค์กเ็ พือ่ ทำ�ให้เครือ่ งหมายใหม่นป้ี ราศจากนัยยะทางการเมือง ศาสนา
และนัยยะอื่นๆ และเป็นเครื่องหมายที่นำ�มาใช้กันได้ทั่วโลก (ดูคำ�ถามที่ 13)
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เนื้อหาในอนุสัญญาเจนีวาและพิธีสารเพิ่มเติม

อนุสัญญาเจนีวา คุ้มครองปัจเจกชนทุกคนหรือกลุ่มปัจเจกชนทุกกลุ่มที่ไม่ได้มีส่วนร่วม
หรือยุติการมีส่วนร่วมในการขัดกันทางอาวุธ ดังนี้
• อนุสญ
ั ญาเจนีวาฉบับที่ 1 คุม้ ครองทหารทีบ่ าดเจ็บและป่วยไข้บนบก รวมถึงสมาชิก
หน่วยบริการทางการแพทย์ของกองทัพ
• อนุสญ
ั ญาเจนีวาฉบับที่ 2 คุม้ ครองบุคลากรทางทหารทีบ่ าดเจ็บ ป่วยไข้ และเรืออับปาง
ในทะเล รวมถึงสมาชิกหน่วยบริการทางการแพทย์ของกองทัพเรือ
• อนุสัญญาเจนีวาฉบับที่ 3 คุ้มครองเชลยศึก
• อนุสัญญาเจนีวาฉบับที่ 4 คุ้มครองพลเรือน เช่น
- พลเรือนต่างชาติในดินแดนของฝ่ายต่างๆ ในความขัดแย้ง รวมถึงผู้ลี้ภัย
- พลเรือนในดินแดนที่ถูกยึดครอง
- พลเรือนที่ถูกคุมขังหรือควบคุมตัว
- บุคลากรทางการแพทย์ ศาสนา และหน่วยป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
ข้อ 3 ร่วมให้ความคุ้มครองขั้นตํ่าในการขัดกันทางอาวุธที่มิใช่ระหว่างประเทศ ซึ่งถือว่า
เป็นสนธิสญ
ั ญาฉบับย่อทีแ่ สดงให้เห็นถึงมาตรฐานขัน้ ตํา่ ทีค่ พู่ พิ าทต้องยึดถืออยูต่ ลอดเวลา
กฎซึ่งมีอยู่ในข้อ 3 ร่วมถือว่าเป็นกฎหมายจารีตประเพณี (ดูกรอบ)
พิธีสารเพิ่มเติมฉบับที่ 1 มีส่วนเสริมความคุ้มครองที่อนุสัญญาเจนีวา 4 ฉบับว่าด้วย
การขัดกันทางอาวุธระหว่างประเทศให้ไว้ ตัวอย่างเช่น การให้ความคุ้มครองแก่พลเรือน
ทีบ่ าดเจ็บ ป่วยไข้ และเรืออับปาง และบุคลากรทางการแพทย์ฝา่ ยพลเรือน นอกจากนัน้
ยังมีกฎว่าด้วยพันธกรณีในการค้นหาผู้สูญหาย และให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม
แก่พลเรือน บุคคลทั้งปวงได้รับหลักประกันขั้นพื้นฐานไม่ว่าจะมีสถานะอย่างไร ไม่เพียง
เท่านัน้ พิธสี ารเพิม่ เติมฉบับที่ 1 ยังได้ประมวลกฎหลายข้อว่าด้วยการคุม้ ครองประชากร
พลเรือนจากผลกระทบของสงครามเอาไว้ด้วย
พิธสี ารเพิม่ เติมฉบับที่ 2 ได้รบั การพัฒนาและเพิม่ เติมจากข้อ 3 ร่วม และมีผลบังคับใช้กบั
การขัดกันทางอาวุธทีไ่ ม่ใช่ระหว่างประเทศระหว่างกองกำ�ลังติดอาวุธของรัฐกับ “กองกำ�ลัง
ติดอาวุธฝ่ายกบฏ หรือกองกำ�ลังจัดตั้งติดอาวุธอื่นซึ่งกระทำ�การควบคุมส่วนหนึ่งของ
อาณาเขตเพื่อช่วยให้พวกเขาสามารถปฏิบัติการทางทหารได้อย่างเป็นระบบและยั่งยืน
(ดูค�ำ ถามที่ 5 เรือ่ งเงือ่ นไขในการนำ�พิธสี ารเพิม่ เติมฉบับที่ 2 ไปบังคับใช้) พิธสี ารเพิม่ เติม
ฉบับที่ 2 เพิ่มเติมความคุ้มครองขึ้นไปจากมาตรฐานขั้นตํ่าซึ่งมีอยู่ในข้อ 3 ร่วม โดยรวม
เอาข้อห้ามในการจูโ่ จมพลเรือนโดยตรง การลงโทษแบบเหมารวม การก่อการร้าย การข่มขืน
การบังคับให้คา้ ประเวณีและการกระทำ�อนาจาร การใช้งานเยีย่ งทาสและการปล้นสะดม
เข้าไว้ด้วย ทั้งยังมีกฎว่าด้วยการปฏิบัติต่อบุคคลซึ่งถูกพรากอิสรภาพ
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ข้อ 3 ร่วม

ในกรณีที่การขัดกันทางอาวุธที่มิใช่ระหว่างประเทศเกิดขึ้นในดินแดนของอัครภาคี
ผู้ทำ�สัญญาแต่ละฝ่ายที่มีส่วนในความขัดแย้งต่างมีพันธกรณีในการนำ�บทบัญญัติ
ดังต่อไปนี้ซึ่งเป็นมาตรฐานขั้นตํ่าไปบังคับใช้
1) บุคคลทีไ่ ม่ได้มสี ว่ นร่วมในสงคราม รวมทัง้ ทหารซึง่ ได้วางอาวุธและผูท้ ไี่ ม่สามารถ
รบเนื่องจากการป่วยไข้ บาดเจ็บ ถูกคุมขัง หรือด้วยสาเหตุอื่นๆ ต้องได้รับการ
ปฏิบัติด้วยมนุษยธรรมในทุกสถานการณ์ โดยไม่แบ่งแยกเชื้อชาติ สีผิว ศาสนา
หรือศรัทธา เพศ ชาติกำ�เนิดหรือความมั่งคั่ง หรือการแบ่งแยกด้วยเหตุผลอื่นใด
เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์นี้ ห้ามมิให้กระทำ�การต่อไปนี้ต่อบุคคลที่กล่าวถึงข้างต้น
ในทุกเวลาและสถานที่ ได้แก่
ก. ใช้ความรุนแรงต่อชีวติ และต่อบุคคล โดยเฉพาะการฆาตกรรมทุกรูปแบบ การทำ�ให้
พิการ การปฏิบัติที่เหี้ยมโหดและทารุณ
ข. จับเป็นตัวประกัน
ค. ยํา่ ยีศกั ดิศ์ รีความเป็นมนุษย์ โดยเฉพาะการทำ�ให้เสียเกียรติและลดค่าความเป็นมนุษย์
ง. กำ�หนดบทลงโทษและประหารชีวติ โดยปราศจากคำ�พิพากษาของศาลในระบบปกติ
ซึ่งเป็นการละเลยสิทธิในกระบวนการยุติธรรมที่อารยชนยอมรับ
2) ผู้ที่ได้รับบาดเจ็บและป่วยไข้ต้องได้รับการเคลื่อนย้ายและดูแลรักษา
- องค์กรด้านมนุษยธรรมที่ไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด เช่น คณะกรรมการกาชาดระหว่าง
		 ประเทศอาจเสนอบริการด้านการบรรเทาทุกข์แก่ฝ่ายต่างๆ ในความขัดแย้ง
- ฝ่ายต่างๆ ในความขัดแย้งควรพยายามจัดให้มกี ารทำ�ข้อตกลงพิเศษเพือ่ นำ�ข้อ
		 กำ�หนดบางส่วนหรือทั้งหมดในอนุสัญญาปัจจุบันมาบังคับใช้
- การนำ�บทบัญญัตดิ งั กล่าวมาใช้จะต้องไม่สง่ ผลกระทบต่อสถานะทางกฎหมาย
		 ของฝ่ายต่างๆ ในความขัดแย้ง
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7. 	 กฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ
คุ้มครองใครบ้าง?
กฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศคุ้มครองผู้ตกเป็นเหยื่อการขัดกันทางอาวุธทุกคน
ทัง้ พลเรือนและพลรบทีไ่ ด้วางอาวุธ ซึง่ ความคุม้ ครองนัน้ ต่างกันไปและขึน้ อยูก่ บั ว่าบุคคล
ดังกล่าวเป็นพลรบหรือพลเรือน

การขัดกันทางอาวุธระหว่างประเทศ
พลเรือน
พลเรือนมีสิทธิได้รับความคุ้มครองใน 2 สถานการณ์ ได้แก่
1) ความคุม้ ครองทัว่ ไปจากอันตรายทีเ่ กิดจากสงคราม (ดูค�ำ ถามที่ 11) พลเรือนหมายถึง
บุคคลใดก็ตามทีม่ ใิ ช่พลรบ (ดูค�ำ จำ�กัดความของ “พลรบ” ด้านล่าง) ต้องไม่ตกเป็น
เป้าโจมตี ยกเว้นพลเรือนที่มีส่วนร่วมโดยตรงในสงคราม ตัวอย่างเช่น ถืออาวุธ
ต่อสูก้ บั ศัตรู ในกรณีเช่นนัน้ พวกเขาอาจตกเป็นเป้าโจมตีได้ แต่กเ็ พียงในช่วงทีพ่ วกเขา
มีส่วนร่วมในสงครามโดยตรงเท่านั้น (ดูคำ�ถามที่ 11)
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2) พลเรือนเป็นผูไ้ ด้รบั ความคุม้ ครองภายใต้กฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศก็ตอ่ เมือ่
ตกอยู่ภายใต้การควบคุมของภาคีของความขัดแย้ง ภายใต้เงื่อนไขดังนี้
- ไม่ใช่พลเรือนของรัฐศัตรูนี้
- ไม่ใช่พลเรือนของพันธมิตรของรัฐศัตรูน้ี (นอกจากว่ารัฐทัง้ สองนีม้ ไิ ด้มคี วามสัมพันธ์
		 ทางการทูตแบบปกติ)
- ไม่ใช่พลเรือนของรัฐทีเ่ ป็นกลาง เช่น รัฐทีม่ ไิ ด้เป็นปรปักษ์ (นอกจากว่ารัฐทัง้ สองได้มี
		 ความสัมพันธ์ทางการทูตแบบปกติ) อย่างไรก็ตาม เมื่ออยู่ในดินแดนที่ถูกยึดครอง
		 พลเรือนของรัฐที่เป็นกลางเป็นผู้ที่ได้รับการคุ้มครองเสมอ
เหตุผลทีพ่ ลเรือนเหล่านีต้ อ้ งได้รบั การคุม้ ครองโดยกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ
เนื่องจากพวกเขาไม่ได้รับการคุ้มครองโดยรัฐของตัวเองอีกต่อไป โดยเนื่องจากรัฐกำ�ลัง
ทำ�สงครามกับรัฐซึ่งพวกเขาตกอยู่ใต้อำ�นาจและรัฐของตนไม่มีความสัมพันธ์ทางการทูต
กับรัฐนั้น และมีความมุ่งหมายที่จะคุ้มครองพลเรือนจากการกระทำ�ตามอำ�เภอใจของ
ฝ่ายตรงข้ามเนื่องจากความภักดีของพลเรือนต่อมาตุภูมิ
พลเรือนที่ได้รับการคุ้มครองมีสิทธิได้รับการเคารพต่อชีวิต ศักดิ์ศรี สิทธิส่วนบุคคล
และความเชื่อทางการเมือง ศาสนาและอื่นๆ พวกเขาต้องไม่ถูกทรมาน ไม่ถูกปฏิบัติ
ด้วยความโหดร้าย ไม่ถกู ลงโทษทางกาย และต้องได้รบั การคุม้ ครองจากความรุนแรงหรือ
การแก้แค้น
พลเรือนตกอยูใ่ นภาวะเสีย่ งอย่างยิง่ เมือ่ กองทัพของศัตรูเข้ายึดครองพืน้ ที่ หรือเมือ่ พวกเขา
ถูกคุมขังอันเป็นผลจากการขัดกันทางอาวุธ ผูท้ ย่ี ดึ ครองมีหน้าทีใ่ นการจัดหาอาหารและยา
ให้แก่พลเรือนทีไ่ ด้รบั การคุม้ ครองในดินแดนทีเ่ ข้าไปยึดครอง ห้ามมิให้มกี ารส่งกลับและ
การบังคับให้ยา้ ย และยังห้ามไม่มใี ห้มกี ารยึดทรัพย์สนิ กฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ
มีกฎทีม่ รี ายละเอียดเกีย่ วกับการคุม้ ครองพลเรือนซึง่ ถูกพรากเสรีภาพ โดยเฉพาะทีเ่ กีย่ ว
กับสภาพความเป็นอยู่ระหว่างถูกคุมขัง หลักประกันในกระบวนการยุติธรรมซึ่งพวกเขา
มีสิทธิได้รับ รวมถึงการปล่อยตัว (ดูคำ�ถามที่ 10)

พลรบที่ไม่อาจสู้รบได้

แม้วา่ จะได้รบั การคุม้ ครองจากการบาดเจ็บทีเ่ กินขนาดหรือความทุกข์ทรมานทีไ่ ม่จ�ำ เป็น
พลรบไม่ได้รับการคุ้มครองจากผลกระทบจากสงคราม (ดูคำ�ถามที่ 12) ดังนั้นจึงอาจ
ถูกโจมตี เว้นแต่จะไม่สามารถรบอีกต่อไป
ตามคำ�จัดกัดความแล้ว สมาชิกทุกคนของกองกำ�ลังติดอาวุธของฝ่ายต่างๆ ในความขัดแย้ง
(ยกเว้นบุคลากรทางการแพทย์และศาสนา) ถือเป็นพลรบ กองทัพของแต่ละฝ่ายประกอบด้วย
กองกำ�ลังจัดตัง้ ติดอาวุธ กลุม่ และหน่วยทีอ่ ยูภ่ ายใต้การบังคับบัญชาของผูร้ บั ผิดชอบต่อ
การกระทำ�ของผูใ้ ต้บงั คับบัญชา (ดูพธิ สี ารเพิม่ เติมฉบับที่ 1 ข้อ 43 วรรค 1 และ 2 รวมถึง
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การศึกษาเรื่องกฎหมายจารีตประเพณีของกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศของ
คณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ กฎข้อที่ 3 และ 4) โดยปกติแล้วกองทัพจะรวมถึง
สมาชิกของกองกำ�ลังติดอาวุธปกติด้วย และยังรวมถึงสมาชิกทหารกองหนุนและหน่วย
อาสาสมัคร (รู้จักกันในนาม “กองกำ�ลังทหารนอกแบบ”) รวมทั้งสมาชิกของขบวนการ
ต่อต้านจัดตั้ง
อนุสัญญาเจนีวาฉบับที่ 3 เข้มงวดมากกว่าพิธีสารเพิ่มเติมฉบับที่ 1 และมีการระบุ
เงื่อนไขเพิ่มเติมในการพิจารณาว่า สมาชิกของกองกำ�ลังทหารนอกแบบและขบวนการ
ต่อต้านควรได้รับสถานะเชลยศึกหรือไม่
พลรบจะมีสถานะเป็นผูท้ ไี่ ม่อาจสูร้ บต่อไปได้กต็ อ่ เมือ่ ตกอยูใ่ ต้อ�ำ นาจของศัตรู เมือ่ แสดง
ความจำ�นงอย่างชัดเจนว่ายอมจำ�นน หรือเมื่อบาดเจ็บหรือป่วยไข้ถึงขั้นที่ไม่สามารถ
ป้องกันตัวเองอีกต่อไป เมื่ออยู่ในสถานการณ์ที่กล่าวไป พลรบเหล่านี้จะเป็นผู้อยู่นอก
วงการขัดกันทางอาวุธหากยุตทิ า่ ทีทเ่ี ป็นปรปักษ์และไม่พยายามหลบหนี พลรบต้องได้รบั
การเคารพและการคุ้มครองทันทีที่ไม่อาจสู้รบได้
ไม่เพียงเท่านั้น เมื่อพลรบตกอยู่ใต้อำ�นาจของฝ่ายศัตรูเนื่องจากถูกจับ ยอมจำ�นน การ
ยอมแพ้หมู่ หรือเหตุผลอืน่ พวกเขาจะมีสถานะเป็นเชลยศึก เมือ่ เป็นเช่นนัน้ ฝ่ายตรงข้าม
ไม่สามารถประหารหรือลงโทษพลรบเหล่านี้เพราะเหตุมีส่วนร่วมโดยตรงในการขัดกัน
ทางอาวุธ ความจริงแล้วพลรบมีสทิ ธิทจ่ี ะร่วมรบและยังได้รบั การคุม้ ครองจากโทษประหาร
อันเนื่องมาจากการกระทำ�อันเป็นปรปักษ์ของพวกเขาด้วย อย่างไรก็ตาม ถ้าพวกเขา
ประกอบอาชญากรรมสงคราม พวกเขาต้องรับผิดชอบต่อการกระทำ�นัน้ (ดูค�ำ ถามที่ 19)
เชลยศึกมีสิทธิได้รับการปฏิบัติด้วยมนุษยธรรมและด้วยความเคารพต่อชีวิต ศักดิ์ศรี
สิทธิส่วนบุคคล รวมถึงความเชื่อทางการเมือง ศาสนา และความเชื่ออื่นๆ ต้องไม่มีการ
ทรมาน การปฏิบัติอย่างโหดร้ายหรือการลงโทษทางร่างกาย และพวกเขาจะต้องได้รับ
การคุม้ ครองจากการกระทำ�ทีร่ นุ แรงหรือแก้แค้นทุกรูปแบบ กฎหมายมนุษยธรรมระหว่าง
ประเทศประกอบด้วยกฎทีล่ ะเอียดซึง่ คุม้ ครองเชลยศึก โดยเฉพาะในเรือ่ งสภาพความเป็นอยู่
ทีค่ มุ ขัง หลักประกันในกระบวนการยุตธิ รรมซึง่ พวกเขามีสทิ ธิได้รบั ไปจนถึงการปล่อยตัว
และการส่งกลับประเทศ (ดูคำ�ถามที่ 10)

การขัดกันทางอาวุธที่มิใช่ระหว่างประเทศ

กฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศไม่ได้กล่าวถึงประเภทของบุคคลอย่างเฉพาะเจาะจง
ในส่วนทีเ่ ป็นการขัดกันทางอาวุธทีม่ ใิ ช่ระหว่างประเทศ นัน่ เป็นเพราะว่ารัฐไม่ตอ้ งการให้
สถานะ ‘พลรบ’ แก่สมาชิกกองกำ�ลังจัดตั้งติดอาวุธ อันจะนำ�มาซึ่งสิทธิการมีส่วน
โดยตรงในสงคราม ดังนัน้ ข้อ 3 ร่วมและพิธสี ารเพิม่ เติมฉบับที่ 2 จึงระบุเอาไว้เพียงว่า
ทุกคนที่ไม่ได้มีส่วนร่วมในการทำ�สงคราม หรือยุติการมีส่วนร่วมแล้วเป็นผู้มีสิทธิได้รับ
การคุ้มครองเช่นนี้ กฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศจึงสามารถคุ้มครองพลเรือน
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และผูซ้ ง่ึ ยุตกิ ารมีสว่ นร่วมในสงครามโดยตรง เนือ่ งจากไม่มสี ถานะ “พลรบ” ในการขัดกัน
ทางอาวุธที่มิใช่ระหว่างประเทศ จึงไม่มีสถานะเชลยศึกเช่นกัน ซึ่งหมายความว่าสมาชิก
ของกองกำ�ลังติดอาวุธที่มิใช่ของรัฐที่จับอาวุธขึ้นสู้อาจถูกดำ�เนินคดีภายใต้กฎหมาย
ภายในประเทศได้

ความคุม้ ครองสำ�หรับผูท้ บ่ี าดเจ็บ ป่วยไข้ และเรืออับปาง และผูใ้ ห้บริการ
ทางการแพทย์

ผู้ที่บาดเจ็บ ป่วยไข้ และเรืออับปาง ไม่ว่าจะมีสถานะใด มีสิทธิได้รับการคุ้มครอง
ฝ่ายต่างๆ ในความขัดแย้งจะต้องทำ�การค้นหา เคลื่อนย้าย และดูแลรักษาบุคคล
ซึ่งอยู่ในพื้นที่ที่ครอบครองอยู่ โดยบุคลากรทางการแพทย์ รวมทั้งสถานพยาบาล
ยานพาหนะ และอุปกรณ์ทางการแพทย์ จะต้องได้รับการเคารพและคุ้มครองในทุก
สถานการณ์ พร้อมกันนี้ เครื่องหมายกาชาด เสี้ยววงเดือนแดง และคริสตัลแดงบน
พื้นขาว เป็นเครื่องหมายพิเศษอันเด่นชัดที่แสดงให้เห็นว่า บุคคลหรือวัตถุนั้นๆ ต้อง
ได้การคุ้มครอง (ดูคำ�ถามที่ 13)

การคุ้มครองเป็นพิเศษ: เด็กและสตรี

ในระหว่างการขัดกันทางอาวุธ บุคคลบางประเภท เช่น เด็กและสตรี มีความต้องการ
จำ�เพาะและความต้องการนั้นจะต้องได้รับการเคารพและคุ้มครองเป็นพิเศษ
เด็กจะต้องได้รับการดูแลและช่วยเหลือในสิ่งที่จำ�เป็นต้องได้รับ และต้องมีการใช้
มาตรการทั้งหมดเท่าที่เป็นไปได้เพื่อการป้องกันไม่ให้เด็กที่อายุตํ่ากว่า 15 ปี เข้าไป
มีสว่ นร่วมโดยตรงในสงคราม และเพือ่ ให้มน่ั ใจว่าพวกเขาจะไม่ถกู ทอดทิง้ ให้โดดเดีย่ ว
หากพวกเขาต้องกำ�พร้าหรือพลัดพรากจากครอบครัวระหว่างเกิดการขัดกันทาง
อาวุธ การทำ�นุบ�ำ รุงและควรได้รบั การอำ�นวยความสะดวกในการปฏิบตั กิ จิ ทางศาสนา
ในทุกสถานการณ์ เด็กซึ่งถูกพรากอิสรภาพจะต้องได้รับการคุมขังแยกจากผู้ใหญ่
ยกเว้นบุคคลในครอบครัวในส่วนที่จัดสรรสำ�หรับครอบครัว โดยเฉพาะบุคคลที่อายุ
ตํ่ากว่า 18 ปี เมื่อกระทำ�ความผิดทางอาญาจะต้องไม่ต้องโทษประหารชีวิต
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ความต้องการในด้านความช่วยเหลือ สุขภาพ และความคุม้ ครองเป็นพิเศษของสตรี
ทีไ่ ด้รบั ผลกระทบจากการขัดกันทางอาวุธจะต้องได้รบั การเอาใจใส่ สตรีมคี รรภ์และ
แม่ที่อายุยังน้อยจะต้องได้รับการปฏิบัติดูแลเป็นพิเศษ ข้อห้ามเรื่องความรุนแรง
ทางเพศมีผลบังคับใช้ต่อชายและหญิงอย่างเท่าเทียม แต่มักจะเป็นผู้หญิงที่ต้องทน
ทุกข์จากความรุนแรงทางเพศซึ่งเกิดขึ้นระหว่างการขัดกันทางอาวุธ ดังนั้น สตรีจึง
ต้องการการคุ้มครองเป็นพิเศษจากความรุนแรงทางเพศทุกรูปแบบ เช่น โดยการ
แยกขังจากผูช้ าย ยกเว้นในบริเวณทีพ่ กั อาศัยเป็นครอบครัว นอกจากนัน้ สตรียงั ต้อง
อยู่ภายใต้การดูแลโดยตรงจากเจ้าหน้าที่หญิงไม่ใช่เจ้าหน้าที่ชาย

การรับรองขั้นพื้นฐานไม่จ�ำ กัดสถานะ

นอกจากการคุ้มครองที่กล่าวถึงข้างต้นแล้ว กฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ
ยังให้การรับรองขัน้ พืน้ ฐานบางประการทีม่ ผี ลบังคับใช้กบั ทุกคนทีไ่ ม่ได้ท�ำ การขัดกัน
ทางอาวุธ ไม่ว่าพวกเขาจะอยู่ในสถานะใด (พิธีสารเพิ่มเติมฉบับที่ 1 ข้อ 75 และ
พิธีสารเพิ่มเติมฉบับที่ 2 ข้อ 4)
บุคคล เกียรติยศ ความเชือ่ และการปฏิบตั กิ จิ ทางศาสนาของบุคคลทัง้ หลายเหล่านัน้
จะต้องได้รบั การเคารพ และการกระทำ�ดังต่อไปนีเ้ ป็นสิง่ ต้องห้ามในทุกสถานการณ์
ไม่ว่าจะกระทำ�โดยพลเรือนหรือเจ้าหน้าที่ทหาร ได้แก่
ก. ความรุนแรงต่อชีวิต สุขภาพ และสุขภาวะทางร่างกายและจิตใจของบุคคล
		 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
• การฆาตกรรม
• การทรมานทั้งทางร่างกายและจิตใจ
• การลงโทษทางกาย
• การทำ�ให้พิการ
ข. การกระทำ�ที่รุนแรงต่อศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ โดยเฉพาะการปฏิบัติที่ทำ�ให้
		 เสื่อมเสียเกียรติและลดค่าความเป็นมนุษย์ การข่มขืน การบังคับค้าประเวณี
		 และการกระทำ�อนาจารทุกรูปแบบ
ค. การจับเป็นตัวประกัน
ง. การลงโทษแบบเหมารวม
จ. การขู่ว่าจะกระทำ�การรุนแรงซํ้า
ท้ายสุดนี้ การรับรองขั้นพื้นฐานซึ่งเป็นสิทธิของทุกคนที่ได้รับผลกระทบจากการ
ขั ด กั น ทางอาวุ ธ นี้ ยั ง รวมถึ ง หลั ก ประกั น ทางศาลและการพิ จ ารณาคดี อี ก ด้ ว ย
(พิธีสารเพิ่มเติมฉบับที่ 1 ข้อ 75 และพิธีสารเพิ่มเติมฉบับที่ 2 ข้อ 6)

30

8. กฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ
มีพันธะผูกพันใครบ้าง?
สนธิสัญญาและกฎจารีตประเพณีของกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศผูกมัดภาคี
ทั้งหมดในการขัดกันทางอาวุธไม่ว่าจะเป็นรัฐหรือกองกำ�ลังจัดตั้งติดอาวุธที่มิใช่ของรัฐ
กฎจารีตประเพณีของกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศมีผลบังคับใช้กบั ภาคีทงั้ หมด
ตลอดเวลา ไม่ว่าจะให้สัตยาบันต่อสนธิสัญญากฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ
หรือไม่ก็ตาม

รัฐและพันธกรณี

มีเพียงรัฐเท่านัน้ ทีส่ ามารถเข้าร่วมเป็นภาคีในสนธิสญ
ั ญาระหว่างประเทศเช่น อนุสญ
ั ญา
เจนีวาและพิธีสารเพิ่มเติมอนุสัญญา นับตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ค.ศ. 2013 อนุสัญญา
เจนีวามีรฐั ภาคีจ�ำ นวน 195 รัฐ การทีเ่ กือบทุกประเทศทัว่ โลกได้ให้สตั ยาบันต่ออนุสญ
ั ญานี้
พิสูจน์ให้เห็นถึงความสำ�คัญของตัวอนุสัญญา นับตั้งแต่เดือนมีนาคม ค.ศ. 2014 พิธีสาร
เพิม่ เติมฉบับที่ 1 มีรฐั ภาคีทง้ั สิน้ จำ�นวน 173 รัฐ พิธสี ารเพิม่ เติมฉบับที่ 2 มีจ�ำ นวน 167 รัฐ
และพิธีสารเพิ่มเติมฉบับที่ 3 มีจำ�นวน 66 รัฐ

กองกำ�ลังจัดตั้งติดอาวุธที่มิใช่ของรัฐและพันธกรณี

หากรัฐทีก่ ลุม่ ตัง้ อยูเ่ ป็นภาคีในสนธิสญ
ั ญา กองกำ�ลังจัดตัง้ ติดอาวุธทีม่ ใิ ช่ของรัฐก็มพี นั ธกรณี
ตามข้อ 3 ร่วมและพิธีสารเพิ่มเติมฉบับที่ 2 (หากเข้าเงื่อนไขการบังคับใช้ ดูคำ�ถามที่ 5)
ในฐานะคูพ่ พิ าทในการขัดกันทางอาวุธทีม่ ใิ ช่ระหว่างประเทศ แต่ไม่วา่ จะอย่างไรพวกเขา
ก็ถูกผูกมัดโดยกฎจารีตประเพณีของกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง
กับการขัดกันทางอาวุธที่มิใช่ระดับระหว่างประเทศอยู่ดี
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ขบวนการปลดปล่อยแห่งชาติ

ขบวนการปลดปล่อยแห่งชาติซึ่งต่อสู้กับการปกครองอาณานิคมเละการยึดครองโดย
ชาวต่างชาติ รวมทั้งต่อสู้กับระบอบการปกครองเหยียดสีผิว อันเป็นการใช้สิทธิในการ
กำ�หนดเจตจำ�นงของตนเองของประชาชนที่พวกเขาเป็นตัวแทนอาจนำ�อนุสัญญาเจนีวา
และพิธีสารเพิ่มเติมฉบับที่ 1 ไปบังคับใช้ได้ (เช่น กฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ
ทีเ่ กีย่ วข้องกับการขัดกันทางอาวุธระดับระหว่างประเทศ) ด้วยการส่งสารแต่เพียงฝ่ายเดียว
ถึงผู้เก็บรักษาสนธิสัญญา เช่น สภาสหพันธรัฐแห่งสวิตเซอร์แลนด์ (พิธีสารเพิ่มเติม
ฉบับที่ 1 ดูข้อ 1 วรรค 4 และข้อ 96 วรรค 3)

กฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศใช้กับการปฏิบัติการเพื่อสันติภาพซึ่ง
ดำ�เนินการโดยหรือภายใต้การอุปถัมภ์ของสหประชาชาติหรือไม่

ด้วยความทีก่ ารปฏิบตั กิ ารเพือ่ สันติภาพนัน้ มีหลายแง่มมุ อีกทัง้ สภาพแวดล้อมทีบ่ คุ ลากร
ปฏิบตั งิ านก็ยากและมีความรุนแรงยิง่ กว่าเคย กองกำ�ลังนานาชาติทไี่ ด้รบั มอบภารกิจจึง
มีแนวโน้มที่จะใช้กำ�ลังมากขึ้น ในสถานการณ์เช่นนั้น การตั้งคำ�ถามต่อความสามารถใน
การบังคับใช้กฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศจึงสมควรยิ่ง

ประเด็นเรื่องความสามารถในการบังคับใช้ของกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศต่อ
กองกำ�ลังนานาชาติถกู เพิกเฉยมาเป็นเวลานาน โดยมักจะอ้างกันว่ากองกำ�ลังสหประชาชาติ
ไม่อาจนับเป็นภาคีในการขัดกันทางอาวุธได้ ดังนัน้ จึงไม่ถกู ผูกมัดด้วยกฎหมายมนุษยธรรม
ระหว่างประเทศ นอกจากนัน้ ยังมีการกล่าวว่า กองกำ�ลังนานาชาติซง่ึ ได้รบั การประทับตรา
ความชอบธรรมระดับนานาชาตินน้ั ควรถือว่าเป็นกลาง ยุตธิ รรม และปราศจากการแบ่งแยก
เพราะเป้าหมายเดียวของกองกำ�ลังคือ การคืนและรักษาสันติภาพและความปลอดภัย
ของโลก
อย่างไรก็ตาม มุมมองต่อประเด็นเช่นนี้ปราศจากการแบ่งแยกอย่างชัดเจนระหว่าง
ความชอบธรรมในการก่อสงคราม (jus ad bellum) กับกฎหมายมนุษยธรรม (jus in bello)
การนำ�กฎหมายมนุษยธรรมไปใช้กับกองกำ�ลังนานาชาติจะต้องได้รับการพิจารณาบน
พืน้ ฐานข้อเท็จจริงเช่นเดียวกับกลุม่ อืน่ ๆ โดยไม่ค�ำ นึงถึงอาณัตริ ะหว่างประเทศทีม่ อบหมาย
ให้แก่กองกำ�ลังนานาชาติโดยคณะมนตรีความมั่นคงและคำ�เรียกกล่าวฝ่ายตรงข้าม
กฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ จะมีผลบังคับใช้ตอ่ กองกำ�ลังนานาชาติเมือ่ กองกำ�ลัง
ได้เข้ามาเป็นคูพ่ พิ าทในการขัดกันทางอาวุธ ไม่วา่ จะระดับระหว่างประเทศหรือมิใช่ ดังนัน้
ตามกฎหมายแล้ว เมื่อกองกำ�ลังนานาชาติสู้รบกับกองทัพแห่งรัฐ ก็ต้องอยู่ภายใต้
กฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ ซึง่ ใช้กบั การขัดกันทางอาวุธระหว่างประเทศ เมือ่
พวกเขาสู้รบกับกองกำ�ลังจัดตั้งติดอาวุธกลุ่มหนึ่งหรือมากกว่า ก็จะอยู่ภายใต้กฎหมาย
มนุษยธรรมระหว่างประเทศซึ่งใช้กับการขัดกันทางอาวุธที่มิใช่ระหว่างประเทศ
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ปฏิบัติการรักษาสันติภาพและปฏิบัติการบังคับให้เกิดสันติภาพ

ปฏิบัติการเพื่อสันติภาพแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ การรักษาสันติภาพและ
ปฏิบัติการบังคับให้เกิดสันติภาพ
วัตถุประสงค์ของปฏิบัติการรักษาสันติภาพ คือ เพื่อให้เกิดความเคารพต่อข้อตกลง
หยุดยิงและเส้นแบ่งเขต และเพือ่ สรุปข้อตกลงถอนกองกำ�ลัง โดยในช่วง 5 ปีทผ่ี า่ นมา
ขอบเขตของปฏิบัติการรักษาสันติภาพได้ขยายกว้างขึ้นเพื่อให้ครอบคลุมภารกิจ
อืน่ ๆ ด้วย เช่น การกำ�กับดูแลการเลือกตัง้ การสนับสนุนการบรรเทาทุกข์ดา้ นมนุษยธรรม
และการเตรียมการให้ความช่วยเหลือในกระบวนการปรองดองแห่งชาติ ทัง้ นีส้ มาชิก
ของกองกำ�ลังรักษาสันติภาพจะได้รับอนุญาตให้ใช้กำ�ลังเพื่อจุดประสงค์ในการ
ป้องกันตัวเองเท่านั้น และปฏิบัติการต่างๆ นั้นจะต้องได้รับความยินยอมของภาคี
ที่เกี่ยวข้องเสียก่อน
ปฏิบัติการบังคับให้เกิดสันติภาพ ซึ่งอยู่ภายใต้กฎบัตรสหประชาชาติ หมวดที่ 7
จะดำ�เนินการโดยกองกำ�ลังสหประชาชาติหรือโดยรัฐ กลุม่ รัฐ หรือองค์กรส่วนภูมภิ าค
ทั้งที่ได้รับคำ�เชิญจากรัฐที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมายจากคณะมนตรีความมั่นคง
แห่งสหประชาชาติ กองกำ�ลังเหล่านี้จะได้รับภารกิจให้ทำ�การขัดกันทางอาวุธ เเละ
ได้รับอนุญาตให้ใช้มาตรการบีบบังคับเพื่อดำ �เนินการตามคำ�สั่งที่ได้รับให้บรรลุ
อีกทั้งไม่จ�ำ เป็นต้องได้รับความยินยอมจากฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
ในช่วงไม่กี่ปีมานี้ ความแตกต่างระหว่างปฏิบัติการทั้ง 2 ประเภทเริ่มปรากฎไม่
ชัดเจน เนื่องจากปฏิบัติการเพื่อสันติภาพมักดำ�เนินการในลักษณะที่เป็นทั้งปฏิบัติ
การรักษาสันติภาพและปฏิบัติการบังคับให้เกิดสันติภาพ ด้วยเหตุนี้ ในปัจจุบัน
จึงนิยมใช้คำ�ที่มีความหมายกว้างๆ อย่าง “ปฏิบัติการสนับสนุนสันติภาพ” และ
“ปฏิบัติการเพื่อสันติภาพ” มากกว่า
อาณัติของการปฏิบัติการเพื่อสันติภาพและชื่อที่เรียกขานว่า การรักษาสันติภาพ
หรือการบังคับให้เกิดสันติภาพ ไม่มผี ลต่อการนำ�กฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ
ไปบังคับใช้ ซึ่งพิจารณาบนพื้นฐานความจริงว่าเข้าตามเกณฑ์ต่างๆ ของการขัดกัน
ทางอาวุธตามบทบัญญัตใิ นกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศทีเ่ กีย่ วข้อง โดยเฉพาะ
ข้อ 2 และ 3 หรือไม่
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พันธกรณีในการเคารพและทำ�ให้เกิดความเคารพต่อกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ

ไม่เพียงแค่ภาคีในการขัดกันทางอาวุธทีม่ พี นั ธกรณีภายใต้กฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ รัฐทุกรัฐและ
ประชาคมโลกทัง้ หมดจะต้อง “เคารพและทำ�ให้เกิดความเคารพ” ต่อกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศด้วย
ข้อ 1 ร่วม กล่าวไว้ว่า “อัครภาคีผู้ทำ�สัญญาจะเคารพและกระทำ�การเพื่อให้เกิดการเคารพอนุสัญญาซึ่ง
บังคับใช้อยู่ในปัจจุบันในทุกสถานการณ์” (ดูพิธีสารเพิ่มเติมฉบับที่ 1 ข้อ 1 วรรค 1)
พันธกรณีของฝ่ายต่างๆ ในความขัดแย้งทีจ่ ะต้องให้ความเคารพและกระทำ�การเพือ่ ให้เกิดความเคารพมีอยูใ่ น
กฎหมายจารีตประเพณีของกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศเช่นกัน (ดูการศึกษาว่าด้วยกฎหมายจารีต
ประเพณีของกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศของคณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ กฎข้อที่ 139)
• “ให้ความเคารพ” หมายความว่า ภาคีในสนธิสัญญากฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศจะต้องนำ�
สนธิสัญญาเหล่านี้ไปใช้ด้วยความสุจริตใจ
• “กระทำ�การเพื่อให้เกิดการเคารพ” มีความหมายที่กว้างกว่า กล่าวคือ รัฐภาคีของสนธิสัญญากฎหมาย
มนุษยธรรมระหว่างประเทศ ไม่ว่าจะมีส่วนในความขัดแย้งหรือไม่ รวมถึงประชา สังคมโลกทั้งหมด
จะต้องดำ�เนินการทุกขั้นตอนเท่าที่เป็นไปได้เพื่อให้มั่นใจว่า ทุกคนเคารพกฎ โดยเฉพาะฝ่ายต่างๆ
ในความขัดแย้ง

การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับอนุสัญญาเจนีวาและพิธีสารเพิ่มเติมเป็น
หน้าที่ของใคร

รัฐมีพันธกรณีทางกฎหมายในการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับอนุสัญญาเจนีวาและ
พิธีสารเพิ่มเติมอนุสัญญา ดังนี้
“อัครภาคีผู้ทำ�สัญญา จะดำ�เนินการเผยแพร่เนื้อหาของอนุสัญญาที่มีผลบังคับใช้
ในปัจจุบันให้เป็นที่รับรู้กันในประเทศตนอย่างกว้างขวางเท่าที่จะเป็นไปได้ ทั้งใน
ยามสงบและยามสงคราม และจะดำ�เนินการเพื่อให้มีการศึกษาเนื้อหาดังกล่าวใน
กำ�หนดการทางทหาร และพลเรือนหากเป็นไปได้ เพื่อให้หลักการของอนุสัญญา
เป็นทีร่ จู้ กั ในหมูพ่ ลเรือนทัง้ ปวง โดยเฉพาะกองกำ�ลังต่อสูต้ ดิ อาวุธ บุคลากรทางการแพทย์
และอนุศาสนาจารย์” (อนุสัญญาเจนีวาฉบับที่ 1 และ 2 ข้อ 47 และ 48 ตามลำ�ดับ
และอนุสัญญาเจนีวาฉบับที่ 3 และ 4 ข้อ 127 และ 144 ตามลำ�ดับ)
“อัครภาคีผทู้ �ำ สัญญา จะดำ�เนินการเผยแพร่เนือ้ หาของอนุสญ
ั ญาและพิธสี ารฉบับนี้
ให้เป็นที่รับรู้ในประเทศตนอย่างกว้างขวางเท่าที่จะเป็นไปได้ ทั้งในยามสงบและ
ยามสู้รบ และจะดำ�เนินการเพื่อให้มีการศึกษาเนื้อหาในกำ�หนดการเรียนการสอน
ทางทหาร และส่งเสริมให้เกิดการศึกษาเนือ้ หาดังลก่าวในหมูป่ ระชาชนพลเรือน เพือ่ ให้
กองทัพและประชาชนพลเรือนรูจ้ กั ตราสารเหล่านี”้ (พิธสี ารเพิม่ เติมฉบับที่ 1 ข้อ 83)
“พิธสี ารฉบับนีจ้ ะต้องได้รบั การเผยแพร่อย่างกว้างขวางเท่าทีจ่ ะเป็นไปได้” (พิธสี าร
เพิ่มเติมฉบับที่ 2 ข้อ 19)
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9. ข้อแตกต่างระหว่างกฎหมายมนุษยธรรม
ระหว่างประเทศและกฎหมายสิทธมนุษยชน
มีอะไรบ้าง?
กฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศคืออะไร

กฎหมายสิทธิมนุษยชน คือชุดกฎหมายระหว่างประเทศ โดยถือกำ�เนิดจากสนธิสัญญาหรือจารีตประเพณี
บนพื้นฐานที่ว่า ปัจเจกบุคคลและกลุ่มบุคคลสามารถคาดหวังและ/หรืออ้างสิทธิบางประการซึ่งต้องได้รับ
ความเคารพและคุ้มครองโดยรัฐ เนื้อหามาตรฐานสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศตั้งอยู่บนหลักการและ
แนวทางที่ไม่ได้มีพื้นฐานมาจากสนธิสัญญาจำ�นวนมาก (“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 และยํ่ายี		
ศักดิ์ศรี ค.ศ. 1984
• อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก ค.ศ.1989
• อนุสญ
ั ญาระหว่างประเทศว่าด้วยการคุม้ ครองสิทธิของคนงานและสมาชิกครอบครัว ค.ศ. 1999
• อนุสญ
ั ญาระหว่างประเทศว่าด้วยการคุม้ ครองบุคคลทุกคนจากการหายสาบสูญโดยถูกบังคับ ค.ศ. 2006
• อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ ค.ศ. 2006
ข. ตราสารระดับภูมิภาค
• อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิมนุษยชนแห่งยุโรป ค.ศ. 1950
• อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิมนุษยชนแห่งอเมริกา ค.ศ. 1969
• กฎบัตรแอฟริกาว่าด้วยสิทธิมนุษยชนและสิทธิปวงชน ค.ศ. 1981
องค์กรด้านสิทธิมนุษยชน เช่น คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนเพือ่ กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมือง
และสิทธิทางการเมือง และศาลสิทธิมนุษยชนแห่งยุโรปเพื่ออนุสัญญาว่าด้วยสิทธิมนุษยชนแห่งยุโรปเป็น
ผู้กำ�กับดูแลสนธิสัญญาเหล่านี้
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ในขณะที่กฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศและกฎหมายสิทธิมนุษยชนได้ต่างพัฒนาแตกต่างกันไป
แต่สนธิสัญญาว่าด้วยสิทธิมนุษยชนบางฉบับก็ยังมีข้อบังคับจากกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ
รวมอยูด่ ว้ ย ตัวอย่างเช่น อนุสญ
ั ญาว่าด้วยสิทธิเด็กและพิธสี ารเลือกรับของอนุสญ
ั ญาว่าด้วยสิทธิเด็กเกีย่ วกับ
การมีส่วนร่วมของเด็กในการขัดกันทางอาวุธ และอนุสัญญาว่าด้วยการบังคับให้บุคคลสูญหาย
กฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศและกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศเป็น
ประมวลกฎหมายระหว่างประเทศที่ส่งเสริมซึ่งกันและกัน โดยมีเป้าหมายบางประการ
ที่เหมือนกัน ทั้งกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศและกฎหมายสิทธิมนุษยชนต่าง
พยายามที่จะให้การคุ้มครองชีวิต สุขภาพ และศักดิ์ศรีของปัจเจกบุคคล แม้ว่ามาจาก
ต่างมุมมอง ซึง่ เป็นเหตุผลว่า ทำ�ไมสาระสำ�คัญของกฎบางข้อจึงมีความคล้ายกันทัง้ ทีเ่ ส้น
ทางการพัฒนานั้นต่างกันมาก ตัวอย่างเช่น กฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศและ
กฎหมายสิทธิมนุษยชนห้ามมิให้มกี ารทรมานหรือการปฏิบตั อิ ย่างโหดเหีย้ ม กำ�หนดสิทธิ
ขั้นพื้นฐานสำ�หรับบุคคลที่ต้องผ่านการพิจารณาความอาญา ห้ามมิให้มีการเลือกปฏิบัติ
ประกอบด้วยบทบัญญัติสำ�หรับการคุ้มครองสตรีและเด็ก และกำ�กับดูแลประเด็นต่างๆ
ทีเ่ กีย่ วกับสิทธิในการได้รบั การรักษาพยาบาลและการเข้าถึงอาหาร อย่างไรก็ตาม ทัง้ สอง
กฎหมายก็มคี วามแตกต่างทีส่ ำ�คัญ ทัง้ ทีม่ า ขอบเขตของการนำ�ไปบังคับใช้ องค์กรทีน่ ำ�ไป
บังคับใช้ และความแตกต่างอืน่ ๆ

ความเป็นมา

กฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ ซึง่ มีจดุ กำ�เนิดมาตัง้ แต่สมัยโบราณ ได้รบั การประมวล
เมือ่ ครึง่ หลังคริสต์ศตวรรษที่ 19 ด้วยการโน้มน้าวของอังรี ดูนงั ต์ บิดาผูก้ อ่ ตัง้ คณะกรรมการ
กาชาดระหว่างประเทศ (ดูค�ำ ถามที่ 6) กฎหมายสิทธิมนุษยชนเป็นประมวลกฎหมายทีใ่ หม่กว่า
อันมีที่มาจากการประกาศสิทธิมนุษยชนแห่งชาติบางฉบับ ซึ่งได้รับอิทธิพลจากแนวคิด
ของยุคเรืองปัญญา หรือ the Enlightenment (เช่น คำ�ประกาศอิสรภาพของสหรัฐอเมริกา
ค.ศ. 1776 และคำ�ประกาศแห่งสิทธิของมนุษย์และพลเมืองของฝรัง่ เศส ค.ศ. 1789
กฎหมายสิทธิมนุษยชนเพิง่ ถือกำ�เนิดขึน้ ในฐานะกฎหมายระหว่างประเทศแขนงหนึง่ ภาย
หลังสงครามโลกครัง้ ที่ 2 ภายใต้การอำ�นวยการของสหประชาชาติ ปฏิญญาสากลว่าด้วย
สิทธิมนุษยชน (Universal Declaration of Human Rights - UDHR) ค.ศ. 1948 ให้
คำ�จำ�กัดความกฎหมายสิทธิมนุษยชนในระดับระหว่างประเทศเป็นครั้งแรก ที่ประชุม
สมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติได้ลงมติทไ่ี ม่มกี ารผูกมัดทางกฎหมาย และในปี ค.ศ. 1966
นีเ่ องทีป่ ฏิญญาสากลนีไ้ ด้รบั การแปลงให้เป็นสนธิสญ
ั ญาด้านสิทธิมนุษยชน นัน่ คือกติกา
ระหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง และกติการะหว่างประเทศว่า
ด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม (ดูกรอบ)

ขอบเขตการบังคับใช้ชว่ั คราว

ขณะทีก่ ฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศใช้กบั การขัดกันทางอาวุธโดยเฉพาะ (ดูค�ำ ถาม
ที่ 5) แต่กฎหมายสิทธิมนุษยชนนัน้ จะมีผลบังคับใช้ในทุกขณะ ไม่วา่ จะเป็นในยามสงบหรือ
ยามเกิดการขัดกันทางอาวุธ อย่างไรก็ตาม สนธิสัญญาสิทธิมนุษยชนต่างจากกฎหมาย
มนุษยธรรมระหว่างประเทศตรงที่บางฉบับอนุญาตให้รัฐบาลสามารถละพันธกรณีบาง
ประการระหว่างเหตุฉกุ เฉินสาธารณะทีเ่ ป็นอันตรายต่อชีวติ คนในชาติ
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อย่างไรก็ตาม การละเว้นนัน้ ต้องมีความจำ�เป็นและเป็นสัดส่วนต่อความวิกฤติ อีกทัง้ ต้อง
ไม่นำ�มาใช้โดยเลือกปฏิบัติ และต้องไม่ขัดแย้งกับกฎอื่นๆ ของกฎหมายระหว่างประเทศ
รวมทัง้ บทบัญญัตขิ องกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ แต่หา้ มละเว้นสิทธิมนุษยชน
บางประการ ซึง่ รวมถึงสิทธิในชีวติ ข้อห้ามมิให้มกี ารทรมานและการปฏิบตั หิ รือการลงโทษ
ที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรม และยํ่ายีศักดิ์ศรี ข้อห้ามมิให้มีทาสและการเป็นข้ารับใช้และ
ข้อห้ามมิให้มีกฎหมายอาญาที่มีผลย้อนหลัง

ขอบเขตการบังคับใช้ทางกายภาพ

ความแตกต่างสำ�คัญอีกประการหนึ่งระหว่างกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ
และกฎหมายสิทธิมนุษยชนคือ การมีสภาพบังคับนอกอาณาเขต กฎหมายมนุษยธรรม
ระหว่างประเทศ ซึ่งกำ�กับดูแลการขัดกันทางอาวุธระหว่างประเทศที่มีผลบังคับใช้นอก
อาณาเขต ไม่ได้เป็นประเด็นของการถกเถียง เนื่องจากวัตถุประสงค์คือ เพื่อกำ�กับความ
ประพฤติของรัฐหนึ่งหรือมากกว่าที่มีส่วนในการขัดกันทางอาวุธในดินแดนของผู้อื่น
และรวมถึงการขัดกันทางอาวุธทีม่ ใิ ช่ระหว่างประเทศ ซึง่ มีลกั ษณะนอกอาณาเขตอยูด่ ว้ ย
ภาคีในความขัดแย้งนัน้ ๆ ไม่อาจละทิง้ พันธกรณีตอ่ กฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ
เมื่อความขัดแย้งลุล่วงข้ามดินแดนของรัฐใดรัฐหนึ่ง แม้จะมีผู้คัดค้านที่มีชื่อจำ�นวนหนึ่ง
แต่กเ็ ป็นทีย่ อมรับอย่างกว้างขวางว่า กฎหมายสิทธิมนุษยชนมีผลบังคับใช้นอกอาณาเขต
ตามคำ�ตัดสินของศาลระดับภูมิภาคและระหว่างประเทศ แต่อย่างไรก็ตามการกำ�หนด
ขอบเขตการบังคับใช้ที่จำ�เพาะเจาะจงยังไม่มี โดยทั่วไปแล้วองค์กรด้านสิทธิมนุษยชน
ยอมรับการมีผลบังคับใช้นอกอาณาเขตของกฎหมายสิทธิมนุษยชน เมื่อรัฐมีอำ�นาจ
เหนืออาณาเขตใดๆ (เช่นการยึดครอง) หรือบุคคลใดบุคคลหนึง่ (เช่นการคุมขัง) แต่กฎหมาย
ที่มาจากคำ�ตัดสินของผู้พิพากษาเรื่องสิทธิมนุษยชนนั้นยังไม่มีข้อสรุปในเรื่องของการ
บังคับใช้บรรทัดฐานด้านสิทธิมนุษยชนที่ควบคุมการใช้กำ�ลังนอกอาณาเขต

ขอบเขตการบังคับใช้ในแง่บุคคล

กฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศมุ่งหมายที่จะคุ้มครองบุคคลซึ่งไม่มีส่วนหรือยุติ
การมีส่วนในสงคราม กฎหมายนี้คุ้มครองพลเรือนและพลรบที่ไม่อาจสู้รบได้ เช่น ได้รับ
บาดเจ็บ ป่วย และเรืออับปาง หรือเชลยศึก (ดูค�ำ ถามที่ 7) กฎหมายสิทธิมนุษยชน ซึง่ ได้รบั
การพัฒนาขึ้นสำ�หรับช่วงเวลาสงบเป็นหลักนั้น จะมีผลบังคับใช้กับทุกบุคคลภายในเขต
อำ�นาจรัฐ โดยมิได้มกี ารแบ่งแยกระหว่างพลรบและพลเรือน หรือกำ�หนดประเภทบุคคล
ที่ต้องได้รับการคุ้มครองเฉกเช่นกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ

37

ภาคีซึ่งถูกผูกมัดโดยกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศและกฎหมาย
สิทธิมนุษยชน

กฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศนั้นมีผลผูกพันภาคีทุกฝ่ายในการขัดกันทางอาวุธ
ดังนั้นกฎหมายจึงกำ�หนดสิทธิและพันธกรณีที่เท่าเทียมกันระหว่างรัฐและฝั่งที่มิใช่รัฐ
เพือ่ ประโยชน์แก่ทกุ คนทีอ่ าจได้รบั ผลกระทบจากการปฏิบตั กิ ารของฝ่ายต่างๆ (ความสัมพันธ์
แนวราบ) (ดูคำ�ถามที่ 8) ส่วนกฎหมายสิทธิมนุษยชนควบคุมดูแลความสัมพันธ์ระหว่าง
รัฐและบุคคลผู้ซึ่งอยู่ในอาณาเขตรัฐและ/หรือภายใต้ขอบเขตอำ�นาจทางกฎหมายของ
รัฐอย่างชัดเจน (ความสัมพันธ์แนวดิ่ง) อีกทั้งกำ�หนดพันธกรณีของรัฐต่อปัจเจกบุคคล
หลากหลายประการ ดังนั้นกฎหมายสิทธิมนุษยชนจึงมีผลผูกพันเพียงแค่รัฐ ดังที่เห็นได้
จากการทีส่ นธิสญ
ั ญาสิทธิมนุษยชนและแหล่งทีม่ าของมาตรฐานด้านสิทธิมนุษยชนอืน่ ๆ
ไม่ได้เป็นมีการกำ�หนดพันธกรณีทางกฎหมายต่อกองกำ�ลังติดอาวุธที่มิใช่ของรัฐ เหตุผล
ก็เพราะกองกำ�ลังประเภทนี้ส่วนใหญ่ไม่สามารถปฏิบัติตามพันธกรณีตามกฎหมายสิทธิ
มนุษยชนได้ทั้งหมด เนื่องจากกองกำ�ลังเหล่านี้ไม่สามารถเคลื่อนไหวในพืน้ ทีท่ ม่ี กี ารนำ�
บรรทัดฐานสิทธิมนุษยชนไปบังคับใช้ซง่ึ แตกต่างจากรัฐบาล แต่หลักเกณฑ์โดยทัว่ ไปเกีย่ วกับ
กองกำ�ลังติดอาวุธทีม่ ใิ ช่ของรัฐนีม้ ขี อ้ ยกเว้นสำ�คัญประการหนึง่ คือ กรณีทก่ี ลุม่ ใดกลุม่ หนึง่
มีความสามารถกระทำ�การเฉกเช่นเจ้าหน้าทีร่ ฐั โดยทัว่ ไปแล้วก็สบื เนือ่ งมาจากการควบคุม
อาณาเขตอย่างมีเสถียรภาพ ดังนัน้ อาจถือได้วา่ พวกเขามีความรับผิดชอบด้านสิทธิมนุษยชน
โดยพฤตินัย
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ขอบเขตการบังคับใช้ที่ส�ำ คัญ

กฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศและกฎหมายสิทธิมนุษยชนมีกฎที่สำ�คัญร่วมกัน
(เช่นการห้ามมิให้มกี ารทรมาน) แต่ทง้ั คูก่ ป็ ระกอบด้วยบทบัญญัตทิ แ่ี ตกต่างกันอย่างมาก
กฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศพูดถึงหลายประเด็นทีอ่ ยูน่ อกขอบเขตของกฎหมาย
สิทธิมนุษยชน เช่น สถานะ “พลรบ” และ “เชลยศึก” การคุ้มครองตราเครื่องหมาย
กาชาดและเสีย้ ววงเดือนแดง และความชอบด้วยกฎหมายของอาวุธบางชนิด ส่วนกฎหมาย
สิทธิมนุษยชนพูดถึงประเด็นต่างๆ ทีเ่ กีย่ วกับชีวติ ทีก่ ฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ
ไม่ได้กำ�กับดูแล เช่น เสรีภาพของสื่อ สิทธิในการชุมนุม สิทธิในการลงคะแนน สิทธิใน
การหยุดงานประท้วงและด้านอืน่ ๆ และมีบางประเด็นทีท่ งั้ กฎหมายมนุษยธรรมระหว่าง
ประเทศและกฎหมายสิทธิมนุษยชนกำ�กับดูแลแต่ด้วยวิธีที่ต่างกัน บางครั้งก็ขัดแย้งกัน
โดยเฉพาะกรณีที่เกี่ยวกับการใช้กำ�ลังและการคุมขัง
• ในส่วนทีเ่ กีย่ วข้องกับการใช้ก�ำ ลัง กฎของกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศว่าด้วย
การทำ�สงครามนัน้ ยอมรับว่า การใช้ก�ำ ลังอาวุธเป็นปกติวสิ ยั ในการทำ�สงคราม เพราะว่า
เป้าหมายสูงสุดของปฏิบตั กิ ารทางทหาร คือเพือ่ การได้เปรียบกองกำ�ลังของศัตรู ดังนัน้
ฝ่ายต่างๆ ในการขัดกันทางอาวุธจึงได้รบั อนุญาตให้ใช้อาวุธหรืออย่างน้อยกฎหมายก็
ไม่ได้ขดั ขวางมิให้โจมตีวตั ถุทางทหารของแต่ละฝ่าย รวมถึงบุคคลในฝ่ายศัตรู กฎหมาย
มนุษยธรรมระหว่างประเทศจึงไม่มกี ารห้ามการโจมตีตอ่ เป้าหมายเหล่านัน้ ไม่วา่ ผูก้ ระทำ�
จะเป็นรัฐหรือฝ่ายทีม่ ใิ ช่รฐั ในทางตรงกันข้ามการกระทำ�รุนแรงต่อพลเรือนและวัตถุของ
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พลเรือนรวมถึงการโจมตีโดยไม่เลือกเป้าหมาย นับเป็นการกระทำ�ที่ผิดกฎหมาย ด้วยเพราะจุดประสงค์
หลักข้อหนึง่ ของกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศคือ การละเว้นไม่ให้พลเรือนและวัตถุของพลเรือน
ได้รบั ผลกระทบจากสงคราม และภายใต้กฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศนัน้ จะต้องมีการเตือนล่วง
หน้าก่อนการเข้าโจมตี เพือ่ ให้เกิดความสูญเสียซึง่ ชีวติ และทรัพย์สนิ ของพลเรือนน้อยทีส่ ดุ (ดูค�ำ ถามที่ 11)
กฎหมายสิทธิมนุษยชนถือกำ�เนิดขึน้ เพือ่ คุม้ ครองบุคคลจากการข่มเหงโดยรัฐและมิได้ก�ำ กับดูแลการขัดกัน
ทางอาวุธระหว่างฝ่ายต่างๆ ในความขัดแย้ง หากกำ�กับการใช้ก�ำ ลังในการบังคับใช้กฎหมาย การบังคับใช้
กฎหมายยึดถือหลัก “จับกุมตัว แต่ไม่ฆ่า” กล่าวคือ การใช้กำ�ลังต้องเป็นวิธีสุดท้ายเพื่อการป้องกันตัว
เมื่อวิธีการอื่นๆ ไม่ได้ผลแล้วหรือไม่มีทีท่าว่าจะบรรลุผลทีต่ อ้ งการ อีกทัง้ การบรรลุเป้าหมายทีช่ อบด้วย
กฎหมายจะต้องไม่กระทำ�เกินกว่าเหตุ (เช่น เพือ่ ป้องกันอาชญากรรม เพือ่ ช่วยจับกุมผูก้ ระทำ�ความผิด หรือ
ผูต้ อ้ งสงสัยทีช่ อบด้วยกฎหมายและเพือ่ รักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสังคมและความปลอดภัย)
• ส่วนเรือ่ งการคุมขังนัน้ ทัง้ กฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศและกฎหมายสิทธิมนุษยชนมีกฎเกี่ยวกับ
การปฏิบัติต่อผู้ต้องขังอย่างมีมนุษยธรรม ทั้งในเรื่องของสภาพความเป็นอยู่และสิทธิในการพิจารณาคดี
อย่างยุตธิ รรม แต่กฎหมายทัง้ สองมีความแตกต่างกันในเรือ่ งความคุม้ ครองตามวิธพี จิ ารณาความระหว่าง
การกักกัน เช่น การคุมขังบุคคลในข้อหาทีไ่ ม่เกีย่ วกับอาชญากรรมขึน้ อยูก่ บั สิง่ ทีเ่ ขาหรือเธอกระทำ�เป็นการ
คุกคามต่อความปลอดภัยของเจ้าหน้าทีร่ าชทัณฑ์เพียงใด ทั้งนี้โดยทั่วไปแล้วภายใต้กฎหมายมนุษยธรรม
ระหว่างประเทศนั้น การกักกันไม่ใช่เรื่องต้องห้ามในระหว่างการขัดกันทางอาวุธ ศาลไม่จำ�เป็นต้องเป็น
ผู้พิจารณาว่าการคุมขังนัน้ ๆ ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ (ดูค�ำ ถามที่ 10) แต่ในยามสงบ การคุมขังทีไ่ ม่เกีย่ วกับ
อาชญากรรม (เช่นเกีย่ วกับการบริหาร) เป็นเรื่องผิดปกติ ส่วนใหญ่แล้วประชาชน สูญเสียอิสรภาพเพราะ
ตกเป็นผูต้ อ้ งสงสัยในข้อหาคดีอาชญากรรม กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง
จึงรับรองสิทธิในเสรีภาพของบุคคลและระบุวา่ ปัจเจกบุคคลทีต่ อ้ งขังทุกคนไม่วา่ ด้วยเหตุผลใด มีสทิ ธิได้รบั
การพิจารณาทบทวนโดยศาลว่าการคุมขังนัน้ ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ กฎหมายสิทธิมนุษยชนทีเ่ กีย่ วกับ
เรื่องนี้ตั้งอยู่บนสมมติฐานว่า ศาลยังคงปฏิบัติหน้าที่อยู่ ระบบยุติธรรมสามารถรองรับบุคคลทุกคนที่ถูก
จับกุมทุกช่วงเวลาไม่ว่าจะมีจ�ำ นวนเท่าใดก็ตาม จะมีการให้คำ�ปรึกษาทางกฎหมาย เจ้าหน้าที่บังคับใช้
กฎหมายมีความสามารถในการปฏิบตั หิ น้าทีเ่ ป็นต้น โดยสถานการณ์ตา่ งๆ ระหว่างทีเ่ กิดการขัดกันทางอาวุธ
นั้นมีความแตกต่างกันมากดังที่สะท้อนให้เห็นในบทบัญญัติของกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ
การมีผลกระทบซึ่งกันและกันของกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศและกฎหมายสิทธิมนุษยชน
ซึง่ ควบคุมการใช้ก�ำ ลังและความคุม้ ครองตามวิธพี จิ ารณาความสำ�หรับการกักกันตัว อย่างน้อยก็ในการขัดกัน
ทางอาวุธระหว่างประเทศ จะต้องได้รับการแก้ไขโดยการอ้างถึงบทกฎหมายเฉพาะ นั่นคือบทบัญญัติของ
กฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศทีอ่ อกแบบมาเพือ่ จัดการกับทัง้ ประเด็นทัง้ สองนัน้ โดยเฉพาะ (ดูกรอบ)
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การมีผลกระทบซึ่งกันและกันของกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศและกฎหมาย
สิทธิมนุษยชน

การมีผลกระทบซึ่งกันและกันของกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศและกฎหมายสิทธิมนุษยชน ถือว่า
ยังเป็นหัวข้อที่ได้รับความสนใจในทางกฎหมายอย่างมาก โดยเฉพาะในประเด็นด้านผลที่ตามมาต่อการ
ปฏิบัติการทางทหาร
เมื่อพิจารณาเนื้อหาในความเห็นเชิงปรึกษาว่าด้วยความชอบด้วยกฎหมายของการคุกคามของหรือการใช้
อาวุธนิวเคลียร์ ค.ศ. 1996 ซึ่งมีการกล่าวถึงการนำ�สิทธิมนุษยชนไปบังคับใช้ในสถานการณ์การขัดกันทาง
อาวุธเป็นครั้งแรก ศาลยุติธรรมระหว่างประเทศเห็นว่า การคุ้มครองที่กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิ
พลเรือนและสิทธิทางการเมืองให้ไว้นั้นไม่ได้สิ้นสุดในช่วงเวลาสงคราม และตามหลักการแล้ว สิทธิที่จะไม่
ถูกพรากชีวิตตามอำ�เภอใจ จะมีผลบังคับใช้ในช่วงสงครามเช่นกัน ศาลมีความเห็นเพิ่มเติมว่า การวินิจฉัย
ว่าการกระทำ�ใดทีถ่ อื เป็นการพรากชีวติ ตามอำ�เภอใจจะต้องใช้กฎหมายพิเศษทีม่ ผี ลบังคับใช้ เช่น กฎหมาย
ที่มีผลบังคับใช้กับการขัดกันทางอาวุธ ซึ่งมุ่งควบคุมดูแลการทำ�สงคราม
คำ�กล่าวนี้ถูกมองว่าเป็นการยุติประเด็นเรื่องการมีผลกระทบซึ่งกันและกันของกฎหมายมนุษยธรรม
ระหว่างประเทศและกฎหมายสิทธิมนุษยชนและได้แสดงนัยยะว่า กฎหมายสิทธิมนุษยชน ซึ่งถือว่ามีผล
บังคับใช้ในทุกกรณี ถือเป็นกฎหมายทัว่ ไป ขณะทีก่ ฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ ซึง่ มีผลบังคับใช้เมื่อ
มีการขัดกันทางอาวุธเกิดขึ้น ถือเป็นกฎหมายพิเศษ พูดอีกอย่างหนึ่งก็คือ เมื่อกฎหมายสิทธิมนุษยชนและ
กฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศขัดแย้งกัน กฎหมายตัวหลังถือว่ามีอำ�นาจมากกว่า เนื่องจากบัญญัติ
ขึ้นเพื่อดูแลการขัดกันทางอาวุธโดยเฉพาะนั่นเอง
แม้ว่าจะมีการตั้งคำ�ถามเรื่องของความหมายและแม้กระทั่งประโยชน์ของหลักการของกฎหมายพิเศษ
แต่กม็ กี ารยอมรับกันโดยทัว่ ไปว่า การวินจิ ฉัยประเด็นการมีผลกระทบซึง่ กันและกันของกฎหมายมนุษยธรรม
ระหว่างประเทศและกฎหมายสิทธิมนุษยชนนั้นมีความจำ�เป็นยิ่ง พูดโดยรวมก็คือ ถึงแม้ว่ากฎหมาย
ระหว่างประเทศทัง้ สองแขนงนีส้ มั พันธ์กนั แต่แนวคิดเรือ่ งความสัมพันธ์กนั นีไ้ ม่สามารถแก้ไขปัญหาประเด็น
ทางกฎหมายที่ซับซ้อนของการมีผลกระทบซึ่งกันและกันที่เกิดขึ้นเป็นครั้งคราวได้ ตัวอย่างเช่น เมื่อนำ�
กฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศและกฎหมายสิทธิมนุษยชนไปบังคับใช้กับเหตุการณ์เดียวกัน อาจ
ทำ�ให้เกิดผลลัพธ์ที่ขัดแย้งกันได้ เพราะเมื่อเริ่มมีพัฒนากฎหมายนั้นเป็นครั้งแรก กฎหมายทั้งคู่ก็ได้สะท้อน
ให้เห็นสถานการณ์ที่ต่างกันอยู่แล้ว
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10. กฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ
กล่าวเกี่ยวกับการลิดรอนเสรีภาพไว้อย่างไร?
กฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศให้การคุ้มครองทุกคนที่ไม่ได้มีส่วนหรือยุติการมี
ส่วนโดยตรงในสงคราม (ดูคำ�ถามที่ 1) นอกจากคุ้มครองทั่วไปที่ให้แก่บุคคลผู้มิอาจ
สู้รบได้แล้ว กฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศยังให้การคุ้มครองจำ�เพาะแก่ผู้ซึ่งถูก
ลิดรอนเสรีภาพ โดยบทบัญญัติเหล่านี้แตกต่างกันไปตามประเภทการขัดกันทางอาวุธ
และตามสถานะของผู้ที่ถูกคุมขัง
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เชลยศึกในการขัดกันทางอาวุธระหว่างประเทศ

เชลยศึก คือพลรบที่ถูกจับกุม (ดูคำ�ถามที่7) การกักกันตัวพวกเขาไม่ได้เป็นการลงโทษ
แต่เป็นวิธีป้องกันไม่ให้กลับเข้าร่วมรบได้อีก เชลยศึกจะต้องได้รับการปลดปล่อยและ
ส่งกลับประเทศทันทีหลังสงครามยุติ ผู้มีอำ�นาจในการคุมขังอาจดำ�เนินคดีและคุมขัง
เชลยศึกด้วยข้อหาอาชญากรรมสงครามที่ได้ก่อหรือข้อหาละเมิดกฎหมายมนุษยธรรม
ระหว่างประเทศข้ออืน่ ๆ ไม่ใช่ดว้ ยเหตุผลเพียงเพราะพวกเขาเข้าร่วมการขัดกันทางอาวุธ
โดยตรง (ดูกรอบเรื่องความแตกต่างระหว่างการกักกันตัวและการคุมขัง)
เชลยศึกจะต้องได้รับการปฏิบัติด้วยมนุษยธรรมในทุกสถานการณ์ กฎหมายมนุษยธรรม
ระหว่างประเทศให้การคุ้มครองพวกเขาจากการกระทำ�รุนแรงทุกประเภท ซึ่งรวมถึง
การข่มขู่ การดูหมิ่น และการตกเป็นเป้าสายตาของสาธารณชน เชลยศึกมีสิทธิ์ได้รับ
ความเคารพต่อชีวิต ศักดิ์ศรี สิทธิส่วนบุคคล และความเชื่อทางการเมือง ศาสนาและ
อื่นๆ กฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศยังกำ�หนดเงื่อนไขขั้นตํ่าในการคุมขังไว้อย่าง
ละเอียด ซึง่ ครอบคลุมประเด็นต่างๆ เช่น ที่อยูอ่ าศัย อาหาร เสือ้ ผ้า สุขอนามัย และการ
บริการทางการแพทย์ นอกจากนั้น เชลยศึกยังมีสิทธิ์ที่จะติดต่อและแลกเปลี่ยนข่าวสาร
กับครอบครัวด้วย

พลเรือนผู้ถูกกักกันในการขัดกันทางอาวุธระหว่างประเทศ

ฝ่ายที่อยู่ในการขัดกันทางอาวุธอาจกักกันตัวพลเรือนได้หากสามารถพิสูจน์เหตุผลอัน
จำ�เป็นทางด้านความมั่นคง การกักกันเป็นมาตรการด้านความมั่นคง และไม่อาจถูกใช้
เป็นวิธีหนึ่งในการลงโทษ ซึ่งหมายความว่า ผู้ถูกกักกันจะต้องได้รับการปล่อยตัวทันที
ภายหลังเหตุอันเป็นปัจจัยให้เขาหรือเธอถูกกักกันนั้นยุติลง
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ในส่วนของความคุ้มครองตามวิธีพิจารณาความ พลเรือนผู้ถูกกักกันจะต้องได้รับทราบ
ถึงสาเหตุที่ถูกกักกัน และจะต้องสามารถได้รับการทบทวนคำ�ตัดสินจากศาลหรือ
คณะกรรมการบริหารที่มีความเหมาะสมภายในระยะเวลาอันสั้นเท่าที่จะเป็นไปได้
และหากมีการยืนยันคำ�ตัดสินเดิม จะต้องมีการทบทวนเป็นระยะ อย่างน้อย 2 ครั้งต่อปี
การปฏิบัติต่อผู้ถูกกักกันและสภาพการกักกันของพลเรือนที่ถูกกักกันจะคล้ายคลึงกับ
ของเชลยศึก (ดูข้างบน) ผู้ถูกกักกันที่เป็นพลเรือนจะต้องได้รับการปฏิบัติด้วยความ
มีมนุษยธรรมในทุกสถานการณ์ กฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศคุ้มครองพวก
เขาจากการกระทำ�รุนแรงทุกรูปแบบ รวมถึงการข่มขู่ การดูหมิ่น และการทำ�ให้ตกเป็น
เป้าสายตาของสาธารณชน ผู้ถูกกักกันที่เป็นพลเรือนมีสิทธิ์ได้รับความเคารพต่อชีวิต
ศักดิศ์ รี สิทธิสว่ นบุคคลและความเชือ่ ทางการเมือง ศาสนาและอืน่ ๆ กฎหมายมนุษยธรรม
ระหว่างประเทศยังกำ�หนดเงื่อนไขขั้นตํ่าในการคุมขังไว้ ซึ่งครอบคลุมประเด็นต่างๆ เช่น
ที่อยู่อาศัย อาหาร เสื้อผ้า สุขอนามัย และการบริการทางการแพทย์ นอกจากนั้น
พลเรือนที่ถูกควบคุมตัวยังมีสิทธิ์ที่จะติดต่อและแลกเปลี่ยนข่าวสารกับครอบครัวด้วย

บุคคลซึ่งถูกลิดรอนเสรีภาพในการขัดกันทางอาวุธที่มิใช่ระหว่างประเทศ

ข้อ 3 ร่วม ระบุว่า บุคคลที่ถูกคุมขังเนื่องจากการขัดกันทางอาวุธที่มิใช่ระหว่างประเทศ
จะต้องได้รับการปฏิบัติด้วยความมีมนุษยธรรมในทุกสถานการณ์ โดยไม่มีการแบ่งแยก
และยังกำ�หนดให้มีการพิจารณาคดีอย่างเป็นธรรมตามหลักประกันในกระบวนการ
ยุตธิ รรมทีจ่ �ำ เป็นทุกข้อ ข้อ 3 ร่วมได้รบั การหนุนเสริมจากพิธสี ารเพิม่ เติมฉบับที่ 2 ข้อ 4
ข้อ 5 และข้อ 6 บทบัญญัตเิ หล่านีป้ ระกอบด้วย 1) หลักประกันขัน้ พืน้ ฐาน (เช่น ข้อห้าม
เกี่ยวความรุนแรงต่อชีวิต สุขภาพ และสุขภาวะร่างกายและจิตใจ 2) ความคุ้มครอง
จำ�เพาะสำ�หรับบุคคลซึ่งถูกจำ�กัดอิสรภาพ ไม่ว่าด้วยการกักกันหรือการคุมขังอันมี
สาเหตุมาจากการขัดกันทางอาวุธ (ตัวอย่างเช่น สตรีจะต้องถูกกักกันหรือคุมขังแยกจาก
บุรษุ และจะต้องอยูภ่ ายใต้การกำ�กับดูแลโดยผูค้ มุ สตรี ไม่ใช่บรุษ) 3) การคุม้ ครองบุคคล
ซึ่งถูกดำ�เนินคดีและลงโทษจากความผิดทางอาญาที่เกี่ยวข้องกับการขัดกันทางอาวุธ
ควรระลึกไว้ด้วยว่า บทบัญญัติเหล่านี้มีผลผูกพันต่อรัฐและกลุ่มกองกำ�ลังจัดตั้งติดอาวุธ
ที่มิใช่ของรัฐเช่นเดียวกับที่บัญญัติไว้ในข้อ 3 ร่วม และเช่นเดียวกับข้อ 3 ร่วมอีกประการ
คือ พิธีสารฉบับที่ 2 ไม่ได้ให้สถานะพิเศษแก่สมาชิกของกองทัพหรือกองกำ�ลังติดอาวุธ
ทีต่ กอยูใ่ นมือของศัตรู ดังนัน้ จึงไม่มสี ถานะเชลยศึกในการขัดกันทางอาวุธทีม่ ใิ ช่ระหว่าง
ประเทศ (ดูคำ�ถามที่ 7) ด้วยเหตุนี้เอง บทบัญญัติที่ให้หลักประกันขั้นตํ่าแก่บุคคลที่ถูก
ลิดรอนเสรีภาพจึงมีความสำ�คัญอย่างยิ่ง
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การคุ้มครองที่ให้แก่บุคคลที่ถูกพรากอิสรภาพในการขัดกันทางอาวุธที่มิใช่ระหว่าง
ประเทศมีรายละเอียดและความชัดเจนน้อยกว่าในการขัดกันทางอาวุธระหว่างประเทศ
จำ�นวนบทบัญญัติของกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศในกรณีหลังจึงมีมากกว่า
ตัวอย่างเช่น ไม่มีการลงรายละเอียดในกฎว่าด้วยสภาพทางวัตถุของการคุมขังระหว่าง
การขัดกันทางอาวุธระดับที่มิใช่ระหว่างประเทศ อีกทั้งขาดหลักประกันในกระบวนการ
ยุติธรรมสำ�หรับบุคคลที่ถูกกักกัน ด้วยเหตุผลเหล่านี้ คณะกรรมการกาชาดระหว่าง
ประเทศจึงระบุว่า การคุ้มครองบุคคลที่ถูกลิดรอนเสรีภาพในการขัดกันทางอาวุธที่มิใช่
ระหว่างประเทศเป็นข้อกฎหมายที่ควรเสริมสร้างให้เกิดความเข้มแข็ง (ดูค�ำ ถามที่ 20)

การคุมขังระยะยาวในการขัดกันทางอาวุธ มี 2 รูปแบบ ได้แก่
การกักกัน เช่น การคุมขังโดยอำ�นาจฝ่ายบริหารด้วยเหตุผลด้าน
ความมัน่ คง และการคุมขังด้วยจุดประสงค์เพือ่ ดำ�เนินคดีทางอาญา
- การกักกัน คือ คำ�ศัพท์ที่ใช้ในกฎหมายมนุษยธรรมระหว่าง
ประเทศเพื่อแสดงถึงการคุมขังบุคคลที่เชื่อว่าเป็นภัยคุกคาม
ต่ อ ความปลอดภั ย ของเจ้ า หน้ า ที่ ผู้ คุ ม ขั ง โดยไม่ เจตนาที่ จ ะ
ดำ�เนินคดีอาญาต่อบุคคลนั้น
- การคุมขัง ด้วยจุดประสงค์เพื่อดำ�เนินคดีทางอาญา คือการ
ลิดรอนเสรีภาพของผู้ต้องหาทางอาญา มีผลไปจนถึงการ
พิพากษาลงโทษขั้นสุดท้ายหรือการตัดสินปล่อยตัวจำ�เลย

การยึดตัวประกัน

การยึดตัวประกัน เป็นการจับกุมหรือคุมขังบุคคล (ตัวประกัน)
ร่วมกับการขู่เอาชีวิต ทำ�ร้าย หรือคุมขังเป็นตัวประกันต่อไป
เพือ่ บีบบังคับให้บคุ คลที่ 3 กระทำ�หรือไม่กระทำ�สิง่ ใดตามเงือ่ นไข
ที่เปิดเผยหรือไม่เปิดเผย เพื่อให้เกิดการปล่อยตัวประกันเป็นการ
กระทำ�ต้องห้าม
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11. กฎสำ�คัญของกฎหมายมนุษยธรรมระหว่าง
ประเทศที่ควบคุมการทำ�สงครามมีอะไรบ้าง?
มีกฎพื้นฐานสำ�คัญอยู่ 3 ประการที่ก�ำ กับวิธีการที่ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดในการขัดกันทางอาวุธ
อาจนำ�มาใช้ในปฏิบัติการทางทหารนั่นคือการทำ�สงครามโดยประกอบด้วยกฎว่าด้วย
การแบ่งแยก กฎว่าด้วยความได้สดั ส่วน และกฎว่าด้วยการป้องกันไว้กอ่ น ซึง่ กฎทัง้ หมด
ต่างมีจุดประสงค์เพื่อคุ้มครองพลเรือนจากผลกระทบของสงคราม นอกจากกฎเหล่านี้
แล้วยังมีขอ้ ห้ามว่าด้วยการบาดเจ็บเกินขนาดหรือการเจ็บปวดโดยไม่จำ�เป็น ซึง่ คุม้ ครอง
พลรบและเป้าหมายการโจมตีทช่ี อบด้วยกฎหมายอืน่ ๆ กฎหมายเหล่านีไ้ ด้รบั การประมวล
ไว้ในพิธีสารเพิ่มเติมอนุสัญญาฉบับที่ 1 และปรากฎอยู่ในกฎหมายจารีตประเพณีของ
กฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศสำ�หรับการขัดกันทางอาวุธระหว่างประเทศและที่
มิใช่ระหว่างประเทศด้วย
46

การแบ่งแยก

กฎพื้นฐานว่าด้วยการแบ่งแยกกำ�หนดให้ฝ่ายต่างๆ ในการขัดกันทางอาวุธแบ่งแยก
ระหว่างพลเรือนและวัตถุของพลเรือนกับพลรบและวัตถุทางทหารอยูท่ กุ ขณะ ฝ่ายต่างๆ
ในการขัดกันทางอาวุธอาจตั้งเป้าโจมตีได้แต่พลรบหรือวัตถุทางทหารเท่านั้น ห้ามมิให้
โจมตีพลเรือนหรือวัตถุของพลเรือน เว้นแต่พลเรือนดังกล่าวจะมีส่วนร่วมโดยตรงในการ
ขัดกันทางอาวุธ (ดูกรอบ) การโจมตีนั้นจะต้องจำ�กัดอยู่เพียงวัตถุทางทหารและไม่อาจ
พุ่งเป้าโจมตีไปยังวัตถุของพลเรือน และวัตถุทางทหารที่กล่าวถึงนั้นจำ�กัดเพียงวัตถุที่มี
ลักษณะ ที่ตั้ง วัตถุประสงค์ หรือการใช้งานที่ส่งผลต่อการปฏิบัติการทางทหาร ซึ่งการ
ทำ�ลายทั้งหมดหรือบางส่วน การยึดครอง หรือการทำ�ให้วัตถุเป้าหมายมีสภาพปลอดภัย
ในสถานการณ์นั้นๆ จะก่อเกิดความได้เปรียบทางทหาร ในส่วนของวัตถุทางทหารโดย
ทั่วไปหมายถึงสถานที่ทำ�การ อาคาร และตำ�แหน่งที่พลรบและสรรพาวุธรวมถึงเสบียง
และเครื่องมือเครื่องใช้ทางทหารอื่นๆ ตั้งอยู่ อีกทั้งยานพาหนะและเครื่องมือสื่อสาร
ทัง้ นี้ เมือ่ วัตถุของพลเรือนถูกนำ�มาใช้เพือ่ จุดประสงค์ทางทหาร (เช่น รถไฟพลเรือนทีถ่ กู ใช้
เพื่อลำ�เลียงอาวุธและพลรบ) อาจนับได้ว่าเป็นวัตถุทางทหาร
การห้ามมิให้โจมตีโดยไม่เลือกเป้าหมายมาจากหลักการแบ่งแยกพลเรือนออกจากพลรบ
ซึ่งการโจมตีโดยไม่เลือกเป้าหมายมีลักษณะดังนี้
• ไม่พงุ่ เป้าไปทีว่ ตั ถุทางทหารโดยเฉพาะ (เช่น การกราดยิงไปรอบทิศโดยไม่เล็งเฉพาะ
เป้าหมายทางทหาร ทำ�ให้พลเรือนต้องตกอยู่ในอันตราย)
• ใช้อาวุธหรือวิธีการทำ�สงครามที่ไม่อาจเจาะจงเป้าหมายไปที่วัตถุทางทหารเป็นการ
เฉพาะได้ (เช่น ขีปนาวุธพิสัยไกลที่ไม่สามารถกำ�หนดเป้าหมายเจาะจง)
• ใช้อาวุธหรือวิธีการทำ�สงครามซึ่งไม่สามารถจำ�กัดผลกระทบ (เช่น ระเบิด 10 ตัน ที่
ใช้ทำ�ลายตึกได้ทั้งตึก)

ความได้สัดส่วน

การโจมตีที่พุ่งเป้าที่พลรบหรือวัตถุทางทหารต้องสอดคล้องกับกฎแห่งความได้สัดส่วน
ซึง่ หมายความว่าห้ามมิให้มกี ารโจมตีทมี่ โี อกาสทำ�ให้พลเรือนเสียชีวติ บาดเจ็บและ/หรือ
สร้างความเสียหายแก่ทรัพย์สนิ ของพลเรือนจนเกินไปเมือ่ เทียบกับความได้เปรียบทางทหาร
ที่เห็นผลชัดเจนตามที่คาดการณ์ไว้ พูดอีกอย่างหนึ่งก็คือการโจมตีวัตถุทางทหาร
กระทำ�ได้ก็ต่อเมื่อมีการประเมินแล้วว่าความสูญเสียทางพลเรือนที่จะเกิดนั้นไม่มากเกิน
กว่าความได้เปรียบทางทหารที่ตั้งเป้าไว้
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การป้องกันความเสียหายไว้ล่วงหน้า

ฝ่ายทีอ่ ยูใ่ นการขัดกันทางอาวุธจะต้องระมัดระวังอยูท่ กุ ขณะทีจ่ ะไม่ท�ำ ร้ายพลเรือนหรือ
ทำ�ลายวัตถุของพลเรือนระหว่างการปฏิบัติการทางทหาร ฝ่ายที่ทำ�การโจมตีจะต้อง
ทำ�การตรวจสอบทุกวิถที างเท่าทีท่ �ำ ได้เพือ่ ให้แน่ใจว่า เป้าหมายนัน้ ๆ เป็นวัตถุทางทหาร
อีกทั้งต้องเลือกอาวุธและวิธีการโจมตีที่หลีกเลี่ยงอันตรายต่อพลเรือนและวัตถุของ
พลเรือนโดยไม่ตั้งใจ หรือก่อให้เกิดอันตรายน้อยที่สุด และยังต้องไม่ทำ�การโจมตีหาก
เห็นได้ชัดว่า ความสูญเสียหรือความเสียหายที่จะเกิดขึ้นนั้นสูงเกินกว่าความได้เปรียบ
ทางทหารที่เห็นผลชัดเจนตามที่คาดการณ์ไว้ อีกทั้งต้องมีการแจ้งเตือนให้พลเรือนทราบ
ล่วงหน้าหากจะมีการโจมตีทอ่ี าจส่งผลต่อพลเรือน นอกเสียจากว่าสถานการณ์ไม่เอือ้ อำ�นวย
รวมทั้งต้องมีการป้องกันความเสียหายจากผลกระทบการโจมตีไว้ก่อนล่วงหน้าด้วย
ตัวอย่างเช่น วัตถุทางทหารจะต้องอยูใ่ นตำ�แหน่งทีไ่ กลจากพลเรือนและวัตถุของพลเรือน
เท่าทีจ่ ะเป็นไปได้ และจะต้องมีการป้องกันความเสียหายทีจ่ ำ�เป็นอืน่ ๆ ไว้ลว่ งหน้าอีกด้วย

ข้อห้ามมิให้ก่อให้เกิดการบาดเจ็บเกินขนาดหรือความทุกข์ทรมาน
ที่ไม่จำ�เป็น

การใช้อาวุธ ขีปนาวุธ และวัสดุอน่ื ๆ รวมถึงวิธกี ารทำ�สงครามทีอ่ าจก่อให้เกิดการบาดเจ็บ
เกินขนาดหรือความทุกข์ทรมานที่ไม่จำ�เป็นถือเป็นสิ่งต้องห้าม ข้อห้ามนี้มุ่งใช้กับพลรบ
เป็นการเฉพาะ เหตุที่ห้ามมิให้มีการใช้อาวุธบางประเภทนั้น เป็นเพราะว่าอาวุธนั้นๆ
ทำ�ร้ายพลรบในลักษณะที่เกินกว่าจะรับได้ ถึงแม้ว่ากฎนี้จะเป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไป
แต่ก็มีการถกเถียงกันถึงกฎเกณฑ์ที่ใช้ในการตัดสินว่า อาวุธนั้นก่อให้เกิดการบาดเจ็บ
เกินขนาดหรือความทุกข์ทรมานที่ไม่จำ�เป็นหรือไม่ ศาลยุติธรรมระหว่างประเทศนิยาม
การเจ็บปวดโดยไม่จ�ำ เป็นไว้วา่ เป็น “ความเสียหายทีอ่ าจหลีกเลีย่ งได้ทเ่ี กิดจากการกระทำ�
เพื่อบรรลุเป้าประสงค์ทางทหารอันชอบธรรม” (ความเห็นเชิงปรึกษาว่าด้วยความชอบ
ด้วยกฎหมายของการคุกคามหรือการใช้อาวุธนิวเคลียร์ ค.ศ. 1996 ตัวอย่างเช่น กฎทีห่ า้ ม
การเล็งเป้าที่นัยน์ตาของทหารด้วยเลเซอร์เฉกเช่นที่ปรากฎในพิธีสารเพิ่มเติมอนุสัญญา
ฉบับที่ 4 ว่าด้วยการห้ามใช้อาวุธตามแบบบางชนิด (ดูค�ำ ถามที่ 12) ก็เกิดจากจากความเชือ่ ว่า
การทำ�ให้สญ
ู เสียการมองเห็นอย่างถาวรโดยเจตนาในลักษณะนีเ้ ท่ากับเป็นการก่อให้เกิด
การบาดเจ็บเกินขนาดหรือการเจ็บปวดโดยไม่จำ�เป็น
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การมีส่วนร่วมโดยตรงในสงคราม

พลเรือนได้รับการคุ้มครองจากการโจมตี เว้นแต่ในขณะนั้นพวกเขาจะมีส่วนร่วมใน
สงครามโดยตรง คณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศได้จดั งานประชุมผูเ้ ชีย่ วชาญ
หลายครั้งที่ถกกันในเรื่องนี้เพื่อหารือว่าควรใช้หลักเกณฑ์ใดในการแบ่งแยก โดย
เมื่อ ค.ศ. 2009 คณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศได้จัดตีพิมพ์เอกสารอ้างอิง
ข้อสรุปจากการหารือดังกล่าว ชื่อเรื่องว่า คำ�แนะนำ�เชิงตีความว่าด้วยแนวคิดเรื่อง
การมีส่วนร่วมโดยตรงในสงครามภายใต้กฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ
คำ�แนะนำ�เชิงตีความวางเงื่อนไขไว้ว่า พลเรือนจะถูกนับว่ามีส่วนร่วมโดยตรง
ในสงครามก็ต่อเมื่อ พวกเขากระทำ�สิ่งใดซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการขัดกันทางอาวุธ
ระหว่างฝ่ายต่างๆ ในการขัดกันทางอาวุธ การกระทำ�ทีถ่ อื ว่าเป็นการมีสว่ นร่วมโดยตรง
ในการขัดกันทางอาวุธ จะต้องเป็นไปตามเกณฑ์ดังต่อไปนี้
1 การกระทำ�นัน้ ต้องสร้างความเสียหายถึงระดับหนึง่ และผลจากการกระทำ�นัน้ ส่ง
ผลต่อการปฏิบัติการทางทหารหรือความสามารถทางทหารของฝ่ายศัตรู หรือใน
กรณีที่การกระทำ�นั้นมีแนวโน้มจะทำ�ให้พลเรือนเสียชีวิตหรือบาดเจ็บหรือทำ�ให้
พลรบไม่สามารถรบต่อ หรือมีแนวโน้มจะทำ�ลายวัตถุของพลเรือน หรือที่เรียก
ว่า “threshold of harm”
2 ต้องมีความเชื่อมโยงโดยตรงระหว่างการกระทำ�และความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น
จากการกระทำ�นั้นหรือจากการปฏิบัติการทางทหารร่วมซึ่งการกระทำ�นั้นถือว่า
มีส่วนสำ�คัญ หรือที่เรียกว่า “direct casual link”
3 จะต้องมีความเชือ่ มโยงกับคูส่ งคราม ซึง่ หมายความว่าการกระทำ�นัน้ จะต้องตัง้ ใจ
ให้เกิดความเสียหายในระดับที่ต้องการด้วยความช่วยเหลือของฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด
ในการขัดกันทางอาวุธเพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ฝ่ายตรงข้าม หรือที่เรียกว่า
“belligerent nexus”
ตลอดช่วงเวลาที่พลเรือนกระทำ�สิ่งใดดังที่กล่าวไว้ข้างต้น ถือว่าพลเรือนนั้นมี
ส่วนร่วมโดยตรงในการขัดกันทางอาวุธและสูญเสียความคุ้มครองจากการโจมตี
นอกจากนั้น การมีส่วนร่วมโดยตรงในสงครามยังรวมถึงการเตรียมการเพื่อกระทำ�
การข้างต้น และการเคลื่อนกำ�ลังพลไปและกลับจากพื้นที่ปฏิบัติการด้วย
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12. 	กฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศควบคุม
อาวุธและวิธีการทำ�สงครามอย่างไร?
ฝ่ายต่างๆ ในการขัดกันทางอาวุธมิได้สทิ ธิเ์ ลือกอาวุธและวิธกี ารทำ�สงครามได้ตามอำ�เภอใจ
กฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศห้ามการใช้อาวุธและวิธีในการทำ�สงครามที่ไม่
เลือกเป้าหมาย หรือก่อให้เกิดการบาดเจ็บเกินขนาดหรือการเจ็บปวดโดยไม่จำ�เป็น
(ดูคำ�ถามที่ 11) ข้อห้ามและข้อจำ�กัดเกี่ยวกับอาวุธในการทำ�สงคราม และข้อห้ามเรื่อง
วิธีการทำ�สงครามกำ�เนิดมาจากหลักการดังต่อไปนี้

อาวุธ

อาวุธบางชนิดถูกห้ามใช้ในการขัดกันทางอาวุธโดยสิ้นเชิงและตัวอาวุธเองอาจถือได้ว่า
ผิดกฎหมาย (เช่น ทุ่นระเบิดสังหารบุคคล ระเบิดพวง อาวุธเคมี) แต่ในบางสถานการณ์
ก็อาจใช้ได้ภายใต้ข้อจำ�กัด (เช่น ข้อห้ามการใช้อาวุธที่ก่อให้เกิดการเผาไหม้โดยอากาศ
ต่อวัตถุทางทหารซึ่งตั้งอยู่ในบริเวณที่มีพลเรือนหนาแน่น)

ทุ่นระเบิดสังหารบุคคล

ภายใต้อนุสญ
ั ญาว่าด้วยการห้ามใช้ สะสม ผลิต และโอน และการทำ�ลายทุน่ ระเบิดสังหาร
บุคคล (ค.ศ. 1977) รัฐต้องไม่ใช้ พัฒนา ผลิต สะสม หรือขนย้ายทุ่นระเบิดสังหาร
บุคคล หรือช่วยให้ผู้อื่นทำ�เช่นนั้นในทุกสถานการณ์ รัฐจะต้องทำ�ลายทุ่นระเบิดสังหาร
บุคคลในครอบครองทั้งหมดและภายในกรอบเวลาที่กำ�หนดแน่นอน อีกทั้งต้องเก็บกู้
ทุ่นระเบิดที่วางไว้ในพื้นที่ต่างๆ ให้หมด

ระเบิดพวง

อนุสญ
ั ญาว่าด้วยระเบิดพวง (ค.ศ. 2008) ห้ามมิให้ใช้ ผลิต สะสมหรือขนย้ายระเบิดพวง
(ระเบิด ลูกปืนใหญ่ จรวดหรือขีปนาวุธทีป่ ล่อยลูกระเบิดขนาดเล็กจำ�นวนมาก) นอกจาก
ข้อห้ามเหล่านี้ รัฐทีม่ รี ะเบิดพวงในครอบครองจะต้องทำ�ลายอาวุธเหล่านีแ้ ละเก็บกูร้ ะเบิดพวง
ที่ยังไม่ระเบิด รวมถึงเศษระเบิดที่ยังตกค้างจากการพิพาทที่ผ่านมาออกจากพื้นที่ด้วย
นอกเหนือจากนั้นรัฐยังมีพันธกรณีในการให้ความช่วยเหลือแก่เหยื่อระเบิดพวงด้วย
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อาวุธตามแบบอื่นๆ

อนุสัญญาว่าด้วยข้อห้ามหรือข้อจำ�กัดในการใช้อาวุธตามแบบบางประเภท ซึ่งอาจก่อให้
เกิดการบาดเจ็บที่มากเกินหรือมีผลแบบไม่เจาะจงเป้าหมาย (CCW) ค.ศ. 1980 นั้น ก็มี
ข้อห้ามและข้อจำ�กัดเกี่ยวกับอาวุธบางประเภท ดังนี้
• พิธีสารฉบับที่ 1 ของ CCW ห้ามมิให้ใช้อาวุธใดๆ ที่ก่อให้เกิดการบาดเจ็บโดยสะเก็ด
ที่มิอาจตรวจพบในร่างกายมนุษย์ได้โดยเครื่องเอ็กซเรย์
• พิธีสารฉบับที่ 2 ห้ามหรือจำ�กัดการใช้ทุ่นระเบิด (ทั้งชนิดสังหารบุคคลและต่อต้าน
ยานพาหนะ) กับระเบิด รวมถึงเครื่องมือที่คล้ายคลึงกันอื่นๆ พิธีสารนี้ได้รับการแก้ไข
และเพิ่มเติมข้อบังคับใหม่ เมื่อ ค.ศ. 2006
• พิธีสารฉบับที่ 3 กำ�กับดูแลการใช้อาวุธเพลิง หรืออาวุธที่ออกแบบมาเพื่อทำ�ให้วัตถุ
ติดไฟ หรือเผาบุคคลด้วยเปลวไฟหรือความร้อนเป็นหลัก เช่น ระเบิดนาปาล์มและ
เครื่องพ่นไฟ
• พิธสี ารฉบับที่ 4 ห้ามการใช้และขนย้ายอาวุธแสงเลเซอร์โดยเฉพาะชนิดทีอ่ อกแบบ
มาเพื่อให้ตาบอดถาวร
• พิธีสารฉบับที่ 5 กำ�หนดให้ฝ่ายต่างๆในการขัดกันทางอาวุธใช้มาตรการทั้งหลายเพือ่
ลดอันตรายจากระเบิดที่หลงเหลือจากสงคราม (ระเบิดที่ยังไม่ระเบิดและสรรพาวุธที่
ถูกทิ้งไว้)
ในเบื้องต้น อนุสัญญาว่าด้วยข้อห้ามหรือข้อจำ�กัดในการใช้อาวุธตามแบบบางประเภทฯ
และพิธีสาร มีผลเฉพาะการขัดกันทางอาวุธระหว่างประเทศ (ยกเว้นพิธีสารฉบับที่ 2 ที่
ได้รับการแก้ไขเมื่อ ค.ศ. 2006) แต่การแก้ไขข้อ 1 ของอนุสัญญา เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม
ค.ศ. 2001 ได้ขยายกรอบการบังคับใช้ของสนธิสัญญาเหล่านี้ครอบคลุมไปยังการต่อสู้ที่
มิใช่ระหว่างประเทศด้วย

อาวุธเคมีและอาวุธชีวภาพ

หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ประชาคมโลกได้ห้ามไม่ให้มีการใช้อาวุธเคมีและอาวุธชีวภาพ
(พิธีสารว่าด้วยการห้ามใช้ก๊าซที่ทำ�ให้หายใจไม่ออก ก๊าซพิษ หรือก๊าซชนิดอื่นๆ และ
การใช้สารชีวภาพในการทำ�สงคราม ค.ศ. 1925) โดยเมื่อ ค.ศ. 1972 มีการห้ามมิให้
ใช้ พัฒนา สะสม และขนย้ายอาวุธเหล่านี้ รวมถึงกำ�หนดให้ทำ�ลายอาวุธที่มีอยู่ใน
ครอบครอง ซึ่งข้อบัญญัติเพิ่มเติมเหล่านี้มีส่วนช่วยเสริมความเข้มแข็งให้แก่ข้อห้ามที่
มีอยู่เดิม ไม่เพียงเท่านั้น อนุสัญญาว่าด้วยอาวุธเคมียังห้ามการใช้สารควบคุมจลาจล
(เช่น ก๊าซนํ้าตา) ในการทำ�สงครามด้วย

52

อาวุธนิวเคลียร์

ข้อห้ามเรื่องการใช้ระเบิดนิวเคลียร์ที่ชัดเจนและเป็นสากลนั้ยังไม่มี แต่มีสนธิสัญญาการ
ไม่แพร่ขยายอาวุธนิวเคลียร์ ค.ศ. 1968 มีเป้าหมายหลักเพื่อป้องกันการแพร่ขยายของ
อาวุธนิวเคลียร์และเพื่อมุ่งไปสู่การลดอาวุธนิวเคลียร์
อย่างไรก็ตาม เมื่อ ค.ศ. 1996 ศาลยุติธรรมระหว่างประเทศได้ให้ความเห็นว่า กฎหมาย
มนุษยธรรมระหว่างประเทศมีผลบังคับใช้ได้กับอาวุธนิวเคลียร์ โดยเฉพาะตามหลักการ
แบ่งแยกและการห้ามมิให้กอ่ ให้เกิดซึง่ ความทุกข์ทรมานโดยไม่จ�ำ เป็น ในการนำ�หลักเกณฑ์
ทั้งสองและกฎอื่นๆ ที่มีความเกี่ยวข้องกับอาวุธนิวเคลียร์ไปบังคับใช้นั้น ศาลยุติธรรม
ระหว่างประเทศได้ให้ค�ำ วินจิ ฉัยไว้วา่ “โดยทัว่ ไปแล้ว การขูว่ า่ จะใช้หรือการใช้อาวุธนิวเคลียร์
จะค้านกับหลักการในกฎหมายระหว่างประเทศที่มีผลบังคับใช้ในการขัดกันทางอาวุธ”
อย่างไรก็ตาม ศาลยุติธรรมระหว่างประเทศก็ไม่สามารถตัดสินว่า การใช้อาวุธนิวเคลียร์
ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ แม้กระทั่งในภาวะที่มีการคุกคามต่อความอยู่รอดอย่างสูง
เมื่อ ค.ศ. 2011 สภาผู้แทนกลุ่มองค์กรกาชาดและเสี้ยววงเดือนแดงระหว่างประเทศ
(อันประกอบด้วย คณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ สหพันธ์สภากาชาดและสภา
เสี้ยววงเดือนแดงระหว่างประเทศ และสภากาชาดและสภาเสี้ยววงเดือนแดงของแต่ละ
ประเทศ) ได้ให้การรับรองปณิธานสำ�คัญที่ว่า “การปฏิบัติหน้าที่เพื่อการกำ�จัดอาวุธ
นิวเคลียร์” ซึ่งแสดงให้เห็นจุดยืนของกลุ่มองค์กรกาชาดฯ ต่ออาวุธนิวเคลียร์ ปณิธาณ
นัน้ กล่าวว่า สำ�หรับสภาผูแ้ ทนกลุม่ องค์กรกาชาดฯ ถือว่าเป็นเรือ่ งยากทีจ่ ะคาดการณ์วา่
การใช้อาวุธนิวเคลียร์ใดจะมีความสอดคล้องกับกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ
โดยเฉพาะกฎแห่งการแบ่งแยก การป้องกันความเสียหายไว้ลว่ งหน้า และความเป็นสัดส่วน
นอกจากนี้ สภาผู้แทนกลุ่มองค์กรกาชาดฯ ยังอุทธรณ์ต่อรัฐทั้งหลายให้รับประกันว่าจะ
ไม่มีการใช้อาวุธนิวเคลียร์อีก และพยายามเจรจาเพื่อห้ามและกำ�จัดอาวุธนิวเคลียร์ผ่าน
ข้อตกลงระหว่างประเทศที่มีผลผูกพันด้วยความเร่งด่วนและมุ่งมั่น

การดำ�เนินการเพื่อให้อาวุธแบบใหม่สอดคล้องกับกฎหมายมนุษยธรรม
ระหว่างประเทศ

กฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศยังพยายามที่จะกำ�กับการพัฒนาเทคโนโลยีทาง
อาวุธและการจัดหาอาวุธใหม่ๆ ของรัฐ โดยพิธีสารเพิ่มเติมฉบับที่ 1 ข้อ 36 กำ�หนดให้
รัฐภาคีจะต้องทำ�ให้การใช้อาวุธแบบใหม่ หนทางและวิธที �ำ สงครามทีศ่ กึ ษา พัฒนาได้มา
หรือรับเอามา มีความสอดคล้องกับกฎต่างๆ แห่งกฎหมายระหว่างประเทศที่รัฐภาคีมี
พันธกรณีอยู่ และเพือ่ บรรลุจดุ ประสงค์น้ี การประเมินจะช่วยทำ�ให้กองทัพของรัฐสามารถ
ทำ�การขัดกันทางอาวุธตามที่สอดคล้องกับพันธกรณีระหว่างประเทศของรัฐ
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วิธีการทำ�สงคราม

กฎหมายจารีตประเพณีและสนธิสัญญาของกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศได้
ห้ามวิธีการทำ�สงครามไว้หลายอย่าง ดังตัวอย่างต่อไปนี้

การไม่ไว้ชีวิต

คำ�สั่งว่าจะไม่มีการไว้ชีวิต และการคุกคามหรือไม่ไว้ชีวิตฝ่ายตรงข้ามระหว่างการขัดกัน
ทางอาวุธ ถือเป็นสิ่งต้องห้าม
โดยกองกำ�ลังของฝ่ายศัตรูจะต้องได้รบั โอกาสให้ยอมจำ�นนและถูกจับเป็นนักโทษ ทหาร
ที่บาดเจ็บจะต้องได้รับความเคารพและคุ้มครอง

การปล้นสะดม

การปล้นสะดม หรือการใช้ก�ำ ลังยึดทรัพย์สนิ ส่วนบุคคลโดยกองทัพทีบ่ กุ เข้าโจมตีหรือได้
รับชัยชนะจากฝ่ายศัตรู ถือเป็นสิ่งต้องห้าม

การทำ�ให้อดอาหาร

ห้ามใช้วิธีการทำ�สงครามที่เป็นเหตุให้ประชากรพลเรือนต้องอดอาหาร โดยการโจมตี
การทำ�ลาย เคลื่อนย้าย หรือทำ�ให้ไร้ซึ่งสิ่งจำ�เป็นในการดำ�รงชีพของประชากรพลเรือน
ถือเป็นสิ่งต้องห้ามเช่นกัน

การล่อลวง

การฆ่า การทำ�ให้บาดเจ็บ หรือการจับกุมฝ่ายตรงข้ามโดยใช้วธิ กี ารล่อลวงถือเป็นสิง่ ต้องห้าม
โดยพิธสี ารเพิม่ เติมฉบับที่ 1 ข้อ 37 นิยาม “การล่อลวง” ไว้วา่ เป็น “การกระทำ�ทีเ่ ชิญชวน
ให้ศตั รูเกิดความมัน่ ใจและเชือ่ ว่าตนมีสทิ ธิ์ หรือมีพนั ธกรณีทจ่ี ะได้รบั การคุม้ ครองภายใต้
กฎของกฎหมายระหว่างประเทศที่มีผลบังคับใช้ในการขัดกันทางอาวุธ ด้วยเจตนาที่จะ
ทรยศต่อความมัน่ ใจนัน้ ” ซึง่ รวมถึงการแสร้งบาดเจ็บหรือป่วยไข้เพือ่ ทีจ่ ะโจมตีพลรบของ
ฝ่ายศัตรู เป็นต้น แต่กลอุบายสงคราม เช่น การกระทำ�ทีเ่ จตนาสร้างความสับสนแก่ศตั รูท่ี
ไม่ละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศและเคารพข้อห้ามว่าด้วยการล่อลวงนัน้ สามารถกระทำ�ได้
รวมถึงการใช้การอำ�พราง เป้าหลอก การปฏิบตั กิ ารหลอก และการให้ขอ้ มูลผิดๆ เป็นต้น

54

13. บทบัญญัติใดของกฎหมายมนุษยธรรม
ระหว่างประเทศที่กำ�กับการใช้และคุ้มครอง		
เครื่องหมายกาชาด?
เครื่องหมายกาชาด เครื่องหมายเสี้ยววงเดือนแดง เครื่องหมายสิงโตและตะวันแดง
และเครื่องหมายคริสตัลแดง เป็นเครื่องหมายที่เป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติ และ
การแสดงให้เห็นถึงการช่วยเหลือและการคุ้มครองผู้เจ็บป่วยและผู้บาดเจ็บในการขัดกัน
ทางอาวุธด้วยความเป็นกลางและไม่ลำ�เอียง ถือว่าต้องได้รับความคุ้มครองภายใต้
กฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ เครือ่ งหมายเหล่านีม้ หี น้าทีเ่ ด่นชัด 2 ประการ ได้แก่
หนึ่ง เป็นสัญลักษณ์แห่งการคุ้มครองที่ให้แก่บุคลากร หน่วยงาน และยานพาหนะทาง
การแพทย์ของกองทัพและแก่บคุ ลากรทางศาสนา (ใช้เพือ่ คุม้ ครอง) สอง เครือ่ งหมายเหล่านี้
แสดงให้เห็นว่า บุคคลหรือวัตถุหนึง่ ใดมีความเชือ่ มโยงกับกลุม่ องค์กรกาชาดและเสีย้ ววงเดือน
แดงระหว่างประเทศ (ใช้เพือ่ บ่งชี)้ ดังทีก่ ล่าวไว้ขา้ งต้น กลุม่ องค์กรกาชาดฯ 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
การควบคุมดูแลให้ใช้เครือ่ งหมายกาชาดเพือ่ การคุม้ ครองได้ เนือ่ งจากเครือ่ งหมายดังกล่าว
มีเจตนาเพื่อแสดงการคุ้มครองแก่บุคคลและวัตถุบางประเภทระหว่างการขัดกันทาง
อาวุธ เครื่องหมายจึงต้องมีขนาดใหญ่มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ เพื่อให้เห็นได้ชัดเจน
แม้จากระยะไกล ตัวเครื่องหมายกาชาดมิได้ให้การปกป้อง แต่เป็นสัญลักษณ์แห่งการ
คุ้มครองที่มองเห็นได้ ซึ่งรับรองโดยอนุสัญญาเจนีวาและพิธีสารเพิ่มเติมอนุสัญญา

การใช้เพื่อเป็นเครื่องหมายบ่งชี้

เครือ่ งหมายกาชาดยังใช้เพือ่ บ่งชี้ ทัง้ ในยามสูร้ บและยามสงบ เพือ่ แสดงให้เห็นว่า บุคคล
หรือวัตถุหนึง่ ใดมีสว่ นเกีย่ วข้องกับกลุม่ องค์กรกาชาดฯ หรือเป็นส่วนหนึง่ ของกลุม่ องค์กร
กาชาดฯ ในกรณีเช่นนี้ เครือ่ งหมายกาชาดจึงควรมีขนาดเล็ก เพือ่ ป้องกันไม่ให้เกิดความ
สับสนระหว่างการใช้เพื่อคุ้มครองและเพื่อบ่งชี้
คณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศและสหพันธ์ระหว่างประเทศฯ มีสทิ ธิใ์ ช้เครือ่ งหมาย
กาชาดเพื่อวัตถุประสงค์ทั้งเพื่อการคุ้มครองและเพื่อบ่งชี้ได้ทุกขณะ

การใช้เครื่องหมายกาชาดในทางที่ผิด

การใช้เครือ่ งหมายกาชาดใดๆ ทัง้ ระหว่างการขัดกันทางอาวุธหรือยามสงบ ในลักษณะที่
กฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศมิได้อนุญาต จะถือเป็นการใช้ทผ่ี ดิ และเป็นสิง่ ต้องห้าม
ลักษณะการใช้ที่ผิดมี 3 ประเภท ดังนี้
• การลอกเลียนแบบ ซึง่ หมายถึงการใช้สญ
ั ลักษณ์ทมี่ รี ปู ร่างและ/หรือสีทอี่ าจก่อให้เกิด
ความสับสนกับเครื่องหมายหนึ่งใดที่เป็นที่รู้จัก
• การแย่งชิงสิทธิ หรือการใช้เครือ่ งหมายโดยบุคคลหรือองค์กรซึง่ ไม่มสี ทิ ธิใ์ ช้ (ไม่วา่ จะเป็น
บริษัทเชิงพาณิชย์ สถานประกอบการทางการแพทย์หรือเภสัชกรรม องค์กรนอก
ภาครัฐหรือปัจเจกบุคคล เป็นต้น) การแย่งชิงสิทธิยงั รวมถึงความล้มเหลวของบุคคล
ซึ่งได้รับอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายในการปฏิบัติตามกฎของกฎหมายมนุษยธรรม
ระหว่างประเทศ
• การทุจริต หรือการใช้เครื่องหมายเพื่อปลอมสถานะที่ได้รับความคุ้มครองขึ้นมา
เพือ่ สังหารศัตรู ทำ�ให้ศตั รูบาดเจ็บ หรือจับกุมศัตรู (ดูค�ำ ถามที่ 12) การใช้เครือ่ งหมาย
อย่างทุจริตในสถานการณ์การขัดกันด้วยอาวุธถือเป็นอาชญากรรมสงครามอย่างหนึง่
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การใช้เครือ่ งหมายในทางทีผ่ ดิ ระหว่างสงครามหรือช่วงเวลาสงบอาจเป็นภัยต่อทัง้ ระบบ
ความคุ้มครองซึ่งกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศสร้างไว้ เพราะคู่สงครามอาจ
สูญเสียความไว้วางใจในหน้าที่คุ้มครองของเครื่องหมาย การใช้เครื่องหมายในทางที่ผิด
เป็นการบั่นทอนความสำ�คัญทางสาธารณะของเครื่องหมายกาชาด และยังขัดขวางการ
เข้าถึงบุคคลหรือชุมชนซึง่ ได้รบั ผลกระทบจากวิกฤติอย่างปลอดภัยของกลุม่ องค์กร อีกทัง้ ยัง
บั่นทอนความสามารถในการส่งความช่วยเหลือและความคุ้มครองของกลุ่มองค์กรด้วย
กฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศระบุไว้ว่า รัฐจะต้องใช้มาตรการเพื่อป้องกันและ
ลงโทษการใช้เครื่องหมายกาชาดในทางที่ผิด ทั้งในยามสงครามและยามสงบ และออก
กฎหมายว่าด้วยการใช้และการคุ้มครองเครื่องหมายกาชาด จัดให้มีการควํ่าบาตรและ
การลงโทษที่เหมาะสมหากมีการใช้เครื่องหมายในทางที่ผิด
ทัง้ นี้ เครือ่ งหมายพิเศษอันเด่นชัดภายใต้การรับรองโดยกฎหมายมนุษยธรรมระหว่าง
ประเทศมิได้มีเจตนาที่จะให้มีความสำ�คัญหรือมีความเกี่ยวข้องใดๆ ในทางศาสนา
ชนชาติ เชื้อชาติ หรือการเมือง

เครื่องหมาย

อนุสัญญาเจนีวากำ�หนดให้มีเครื่องหมาย 3 แบบ ได้แก่ เครื่องหมายกาชาด
เครื่องหมายเสี้ยววงเดือนแดง และเครื่องหมายสิงโตและพระอาทิตย์แดง ซึ่งเป็น
เครื่องหมายที่ไม่มีการใช้แล้วในปัจจุบัน
1. เครื่องหมายกาชาด เครื่องหมายเสี้ยว
วงเดือนแดง และเครื่องหมายสิงโตและ
พระอาทิตย์แดง
เมื่อ ค.ศ. 2005 พิธีสารเพิ่มเติมฉบับที่ 3 ได้
เพิ่ ม เครื่ อ งหมายพิ เ ศษอั น เด่ น ชั ด เข้ า มาอี ก
เครื่องหมายหนึ่ง คือ เครื่องหมายคริสตัลแดง
(ดูภาพที่ 2) เครื่องหมายคริสตัลแดงมีเจตนา
เพื่ อ ใช้ ภ ายใต้ ส ภาพการเดี ย วกั น และเพื่ อ
วัตถุประสงค์เดียวกันกับเครื่องหมายซึ่งระบุไว้
ในอนุสัญญาเจนีวา เพื่อเป็นทางเลือกแก่รัฐ
ซึ่ ง ไม่ ป ระสงค์ ใช้ เ ครื่ อ งหมายกาชาดหรื อ
เครื่องหมายเสี้ยววงเดือนแดง
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2. เครื่องหมายคริสตัลแดง
สภากาชาดและสภาเสี้ ย ววงเดื อ นแดงของ
แต่ ล ะประเทศที่ ตั ด สิ น ใจใช้ เ ครื่ อ งหมาย
คริสตัลแดงอาจนำ�เครื่องหมายที่มีอยู่แล้วมา
ผสมผสานกันเพื่อจุดประสงค์ด้านการบ่งชี้
(ดูภาพที่ 3) ตัวเลือกหลัก ได้แก่ การใส่
เครื่องหมายกาชาดหรือเครื่องหมายเสี้ยววงเดือนแดง หรือเครื่องหมายกาชาดกับ
เครื่องหมายเสี้ยววงเดือนแดงคู่กันไว้ภายในเครื่องหมายคริสตัลแดง

3. เครื่องหมายกาชาด เครื่องหมายเสี้ยววงเดือนแดง และเครื่องกาชาดกับ
เครื่องหมายเสี้ยววงเดือนแดงคู่กัน
นอกจากนี้ พิธีสารเพิ่มเติมฉบับที่ 3 ยังอนุญาตให้สภากาชาดและสภาเสี้ยววงเดือน
แดงของแต่ละประเทศที่ตัดสินใจใช้เครื่องหมายคริสตัลแดงใส่เครื่องหมายหรือ
สัญลักษณ์อื่นไว้ภายในคริสตัลแดงได้ โดยมีเงื่อนไข 2 ประการ ได้แก่ หนึ่ง
เครือ่ งหมายหรือสัญลักษณ์อน่ื จะต้องมีการใช้อยูใ่ นปัจจุบนั สอง เครือ่ งหมายดังกล่าว
จะต้องมีการใช้เป็นประเด็นในการสือ่ สารผ่านผูเ้ ก็บรักษาอนุสญ
ั ญา (คณะมนตรีแห่ง
สมาพันธรัฐสวิส) ไปยังอัครภาคีผทู้ �ำ สัญญา (รัฐภาคีอนื่ ๆ ของอนุสญ
ั ญาเจนีวา) 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

58

14. กฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ
กล่าวเกี่ยวกับบุคคลสูญหายและการสาน
สัมพันธ์ครอบครัวไว้อย่างไร?
การขัดกันทางอาวุธและภัยพิบตั ไิ ม่เพียงแต่ทงิ้ บาดแผลทางร่างกาย แต่ยงั นำ�มาซึง่ ความ
ทุกข์ทรมานและความกังวลต่อชะตากรรมของบุตร สามีภรรยาหรือบิดามารดานานนับ
หลายปี ด้วยเพราะท่ามกลางความอลหม่าน ความตืน่ ตระหนก และความหวาดกลัวนัน้
สมาชิกในครอบครัวอาจจำ�ต้องพลัดพรากจากกันภายในเวลาไม่กี่นาที อนุสัญญาเจนีวา
และพิธสี ารเพิม่ เติมของอนุสญ
ั ญาจึงพยายามทำ�ให้แน่ใจว่าจะไม่มผี ใู้ ดสูญหายไป โดยได้
บัญญัติพันธกรณีว่าด้วยการบันทึกข้อมูลของผู้ซึ่งถูกลิดรอนเสรีภาพ พันธกรณีว่าด้วย
ผู้เสียชีวิต และพันธกรณีว่าด้วยสิทธิของครอบครัวที่จะได้รับทราบถึงชะตากรรมของ
ญาติตนเอง
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ผู้ซึ่งถูกลิดรอนเสรีภาพ

แต่ละฝ่ายในการขัดกันทางอาวุธจะต้องบันทึกรายละเอียดของบุคคลผู้ซึ่งถูกลิดรอน
เสรีภาพทุกคน เช่น เชลยศึกหรือพลเรือนที่ถูกกักกัน (ดูคำ�ถามที่ 10) ข้อมูลนี้จะต้องจัด
ให้มีไว้ในรูปแบบของบัตรการจับกุมตัวหรือการกักกันตัวและมอบให้แก่เชลยศึกหรือ
ผูถ้ กู กักกัน และจะต้องส่งรายละเอียดเดียวกันนีไ้ ปยังญาติพน่ี อ้ งของเชลยหรือผูถ้ กู กักกันด้วย
ไม่ว่าจะผ่านทางฝ่ายที่ให้ความคุ้มครอง เช่น รัฐที่เป็นกลางซึ่งได้รับการแต่งตั้งให้ดูแล
ส่วนได้เสียของฝ่ายต่างๆ ในการขัดกันทางอาวุธ และประชาชนของตนทีต่ กอยูใ่ นประเทศ
ของศัตรู (ดูคำ�ถามที่ 19) หรือผ่านทางคณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ อีกทั้ง
ผูซ้ ง่ึ ถูกลิดรอนเสรีภาพยังคงมีสทิ ธิทจ่ี ะติดต่อสือ่ สารกับครอบครัว (ถึงแม้สทิ ธิในการสือ่ สาร
จะมีข้อจำ�กัดตามความจำ�เป็นทางทหาร)

ผู้เสียชีวิต

แต่ละฝ่ายในการขัดกันทางอาวุธจะต้องใช้ทกุ มาตรการทีเ่ ป็นไปได้ในการค้นหา รวบรวม
และเคลื่อนย้ายผู้เสียชีวิต รวมถึงป้องกันการปล้นชิงศพ ฝ่ายต่างๆ ในการขัดกันทาง
อาวุธจะต้องพยายามอำ�นวยการขนส่งศพผูเ้ สียชีวติ กลับบ้าน หากฝ่ายตรงข้ามหรือญาติ
ของผูเ้ สียชีวติ ร้องขอ และจะต้องมีการจัดการแก่รา่ งของผูต้ ายด้วยความเคารพและจะต้อง
มีการเคารพและดูแลหลุมฝังศพอย่างเหมาะสมด้วย โดยจะต้องมีการบันทึกข้อมูลทัง้ หมด
ทีร่ วบรวมหามาได้กอ่ นการฝัง รวมถึงมีการทำ�เครือ่ งหมายหลุมศพเพือ่ อำ�นวยความสะดวก
แก่การพิสูจน์อัตลักษณ์

สิทธิในการรับทราบ

กฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศกำ�หนดให้ฝา่ ยต่างๆ ในการขัดกันทางอาวุธระหว่าง
ประเทศใช้ทุกมาตรการที่เป็นไปได้เพื่อให้ความชัดเจนเกี่ยวกับชะตากรรมของผู้สูญหาย
(ดูกรอบ) ทัง้ ยังระบุวา่ สมาชิกครอบครัวมีสทิ ธิรบั ทราบชะตากรรมของญาติพนี่ อ้ งตนเอง
ซึง่ โดยหลักการแล้วกฎหมายภายในประเทศจะระบุวา่ ใครเป็น “สมาชิกในครอบครัวของ
บุคคลผูส้ ญ
ู หาย” ถึงกระนัน้ ควรทราบไว้ดว้ ยว่า ทุกคำ�จำ�กัดความจะต้องรวมถึงเครือญาติ
ใกล้ชิดไว้ เช่น
• บุตรที่เกิดจากการสมรสหรือนอกสมรส บุตรบุญธรรม และบุตรเลี้ยง
• คู่ชีวิต ไม่ว่าจะโดยการแต่งงานหรือไม่ก็ตาม
• บิดามารดา (รวมถึงบิดามารดาของสามี บิดามารดาของภรรยา และบิดามารดาบุญธรรม)
• พี่น้องที่เกิดจากบิดามารดาเดียวกันหรือต่างกัน หรือพี่น้องบุญธรรม
โดยแต่ละฝ่ายในการขัดกันทางอาวุธจะต้องค้นหาบุคคลทีฝ่ า่ ยตรงข้ามรายงานว่าสูญหาย
แม้ว่ากฎสนธิสัญญาสำ�หรับการขัดกันทางอาวุธที่มิใช่ระหว่างประเทศได้รับการพัฒนา
น้อยกว่า แต่หลายกฎทีอ่ ธิบายไว้ขา้ งต้นก็ใช้ได้กบั ทัง้ การขัดกันทางอาวุธทัง้ ระหว่างประเทศ
และที่มิใช่ระหว่างประเทศ ในฐานะเป็นกฎหมายจารีตประเพณี
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บุคคลสูญหาย คือปัจเจกบุคคลทีค่ รอบครัวไม่ได้รบั ข่าวคราวและ/หรือไม่ได้รบั รายงาน
ที่เชื่อถือได้ว่าสูญหายเนื่องจากการขัดกันทางอาวุธทั้งระดับระหว่างประเทศและ
มิใช่ระหว่างประเทศ หรือจากสถานการณ์ความรุนแรงอื่นๆ
สถานการณ์ที่บ่งชี้ว่าบุคคลหายสาบสูญนั้นแตกต่างกันไป โดยตัวอย่างมีดังต่อไปนี้
• ครอบครัวไม่ได้รับทราบข่าวคราวจากญาติพี่น้องผู้ซึ่งถูกเกณฑ์เข้ากองทัพหรือ
เข้าร่วมกับกองกำ�ลังติดอาวุธ เนือ่ งจากขาดช่องทางการติดต่อกับพวกเขา สมาชิก
ของกองทัพหรือกองกำ�ลังติดอาวุธอาจถูกประกาศว่าสูญหายในการปฏิบตั หิ น้าทีไ่ ด้
เมือ่ พวกเขาเสียชีวติ และขาดสิง่ ทีจ่ �ำ เป็นใดๆ ในการระบุตวั ตน เช่น ป้ายประจำ�ตัว
• ปัจเจกบุคคลซึ่งถูกจับตัว จับกุม หรือลักพาตัว อาจถูกคุมขังไว้ในห้องลับหรือ
สถานที่ซึ่งไม่อาจมีใครล่วงรู้และเสียชีวิตระหว่างคุมขัง ในหลายกรณีครอบครัว
ไม่รวู้ า่ พวกเขาอยูท่ ไ่ี หน หรือไม่ได้รบั อนุญาตให้เข้าเยีย่ ม หรือกระทัง่ ไม่ให้ติดต่อ
ในกรณีนี้ ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ซึ่งถูกลิดรอนเสรีภาพมักไม่ได้รับการบันทึก (วันที่และ
สถานที่จับกุม การคุมขัง การเสียชีวิตหรือการฝังศพ) หรือบันทึกที่มีข้อมูลเหล่า
นั้นถูกปิดเป็นความลับหรือถูกทำ�ลาย
• ผูค้ นจำ�นวนมากถูกรายงานว่าสูญหายหลังการสังหารหมู่ ในหลายกรณี ศพของเหยือ่
การสังหารหมู่ถูกปล่อยทิ้งไว้ตรงสถานที่เสียชีวิต หรือไม่ก็ถูกฝังอย่างเร่งรีบ
ถูกเคลื่อนย้ายไปที่อื่น หรือกระทั่งถูกทำ�ลายทิ้ง
• ผู้พลัดถิ่นและผู้ลี้ภัย กลุ่มผู้คนที่ถูกโดดเดี่ยวโดยการขัดกันทางอาวุธ และผู้คนที่
อาศัยอยูใ่ นเขตยึดครอง อาจส่งข่าวสารไปยังบุคคลอันเป็นทีร่ กั ของตนเองไม่ได้ ซึ่ง
อาจทำ�ให้เกิดการพลัดพรากอย่างยาวนาน
• เด็กสูญหายเนื่องจากการพลัดพรากจากครอบครัวซึ่งถูกบังคับให้ลี้ภัยจากพื้นที่
การขัดกันด้วยอาวุธ ถูกบังคับให้เข้าร่วมกับกองทัพหรือกองกำ�ลังติดอาวุธถูกคุมขัง
แม้กระทั่งถูกรับเลี้ยงด้วยความเร่งรีบและไม่มีพิธีรีตอง
• ประการสุดท้ายคือ เมือ่ ศพถูกขุดขึน้ มาและได้รบั การชันสูตร กลับขาดข้อมูลทีจ่ ะ
นำ�ไปสู่การระบุอัตลักษณ์ของผู้เสียชีวิต เนื่องจากไม่ได้รับการจัดเก็บไว้ให้ดี
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กฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศจัดการกับการถูกบังคับให้หายสาบสูญอย่างไร

อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการคุ้มครองบุคคลทุกคนจากการหายสาบสูญโดยถูกบังคับ (ค.ศ. 2006)
ให้คำ�จำ�กัดความคำ�ว่า “ถูกบังคับ” หรือ “ถูกบังคับให้หายสาบสูญ” ไว้ดังนี้
“การจับกุม การคุมขัง การลักพาตัว หรือการลิดรอนเสรีภาพในรูปแบบอื่นใดโดยเจ้าหน้าที่รัฐหรือ
โดยบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่กระทำ�โดยได้รับอนุญาต การสนับสนุนหรือการยินยอมจากรัฐ ซึ่งปฏิเสธที่จะ
ยอมรับว่ามีการลิดรอนเสรีภาพ หรือปกปิดชะตากรรมหรือตำ�แหน่งสถานทีข่ องบุคคลผูห้ ายสาบสูญ ซึง่ ทำ�ให้
บุคคลนั้นๆ ต้องตกอยู่ภายนอกการคุ้มครองของกฎหมาย”
การบังคับบุคคลให้หายสาบสูญถือเป็นการละเมิดกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศหลายข้อ โดยชัดเจน
ทีส่ ดุ คือ ข้อห้ามว่าด้วยการลิดรอนเสรีภาพตามอำ�เภอใจ การทรมานและการปฏิบตั ทิ โ่ี หดร้ายและไร้มนุษยธรรม
อื่นๆ และการฆาตกรรม นอกจากนั้น ข้อกำ�หนดที่ครอบคลุมถึงการลงทะเบียน การเยี่ยมเยียน และ
การแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลผู้ถูกลิดรอนเสรีภาพในสถานการณ์การขัดกันทางอาวุธระหว่าง
ประเทศมีจดุ มุง่ หมายเพือ่ ป้องกันการบังคับบุคคลให้หายสาบสูญ นอกจากนีฝ้ า่ ยต่างๆ ในการขัดกันทางอาวุธ
ระหว่างประเทศจะต้องใช้มาตรการต่างๆ เพื่อป้องกันการหายสาบสูญ ซึ่งหมายรวมถึงการลงทะเบียนผู้
ซึ่งถูกลิดรอนเสรีภาพ ทั้งนี้ข้อห้ามการบังคับบุคคลให้หายสาบสูญควรได้รับการพิจารณาสืบเนื่องจากกฎ
ทีก่ �ำ หนดให้เคารพชีวติ ครอบครัวและกำ�หนดให้แต่ละฝ่ายในการขัดกันทางอาวุธใช้ทกุ มาตรการทีเ่ ป็นไปได้
ในการดำ�เนินการรับผิดชอบต่อบุคคลที่ได้รับรายงานว่าสูญหายซึ่งเป็นผลมาจากการขัดกันทางอาวุธ และ
จะต้องให้ข้อมูลที่มีเกี่ยวกับชะตากรรมของผู้สูยหายต่อสมาชิกครอบครัว ดังนั้น กฎหมายมนุษยธรรม
ระหว่างประเทศจึงห้ามมิให้มีการบังคับบุคคลให้หายสาบสูญ
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สำ�นักข่าวสารแห่งชาติ (National Information Bureaux)

อนุสัญญาเจนีวา (ดูอนุสัญญาเจนีวาฉบับที่ 3 ข้อ 12 เเละอนุสัญญาเจนีวาฉบับที่ 4
ข้อ 136) บัญญัติไว้ว่า เมื่อใดก็ตามที่การขัดกันทางอาวุธปะทุขึ้น และเมื่อมีการ
ยึดครองทุกกรณี แต่ละฝ่ายในการขัดกันทางอาวุธจะต้องจัดตัง้ สำ�นักข่าวสารทางการ
เพือ่ รับและส่งข้อมูลเกีย่ วกับเชลยศึกและพลเรือนทีถ่ กู กักกันตัวทีอ่ ยูใ่ นอำ�นาจของตน
โดยคู่สงครามทุกประเทศจะต้องแจ้งข้อมูลเชลยศึกและพลเรือนที่ถูกกักกันตัวแก่
สำ�นักข่าวสารของตน และจะต้องมอบรายละเอียดข้อมูลทุกอย่างทีห่ ามาได้เกีย่ วกับ
อัตลักษณ์ของบุคคลเหล่านี้ เพื่อที่สำ�นักข่าวสารจะได้แจ้งไปยังญาติใกล้ชิดอย่าง
รวดเร็วที่สุด ในส่วนของรัฐภาคีอนุสัญญาเจนีวา สภากาชาดหรือสภาเสี้ยววงเดือน
แดงของแต่ละประเทศจะเป็นผู้รับผิดชอบดำ�เนินการสำ�นักข่าวสารนี้

สำ�นักงานกลางเพือ่ การสืบหาติดตาม (Central Tracing Centre)

“จะต้องมีการจัดตั้งสำ�นักงานกลางเพื่อการประสานข้อมูลเกี่ยวกับเชลยศึกขึ้นใน
ประเทศที่เป็นกลาง โดยคณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศจะต้องเสนอให้กลุ่ม
ผู้อำ�นาจที่เกี่ยวข้องทำ�การจัดตั้งสำ�นักงานกลางเพื่อการประสานข้อมูลดังกล่าวขึ้น
หากพิจารณาเห็นชอบว่ามีความจำ�เป็นที่จะต้องจัดตั้ง ทั้งนี้ สำ�นักงานนี้มีหน้าที่
จัดเก็บข้อมูลทั้งหมดของเชลยศึก ซึ่งรวบรวมได้มาจากแหล่งต่างๆ ทั้งจากภาครัฐ
และเอกชน แล้วส่งต่อไปยังประเทศมาตุภูมิของเชลยศึกหรือประเทศที่ให้ความ
คุ้มครองอย่างรวดเร็วเท่าที่จะเป็นไปได้” (อนุสัญญาเจนีวาฉบับที่ 3 ข้อ 123 เเละดู
อนุสญ
ั ญาเจนีวาฉบับที่ 4 ข้อ 140 เกีย่ วกับพลเรือนทีถ่ กู กักกันตัว) ทัง้ นี้ คณะกรรมการ
กาชาดระหว่างประเทศจะเป็นผูร้ บั ผิดชอบสำ�นักงานนี้ ซึง่ เปลีย่ นชือ่ ใหม่เมือ่ ค.ศ. 1960
ว่า “สำ�นักงานกลางเพือ่ การสืบหาติดตาม” เพือ่ สะท้อนให้เห็นถึงการดำ�เนินงานทัง้ หมด
โดยสำ�นักงาน โดยการดำ�เนินงานยังครอบคลุมถึงบุคคลประเภทอืน่ ๆ ทีม่ ใิ ช่นกั โทษ
พลเรือนและผู้ลี้ภัยด้วย
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15. 	กฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ
ให้ความช่วยเหลือในแง่การเข้าถึงและ
ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมอย่างไร?
ไม่วา่ จะระดับระหว่างประเทศหรือมิใช่ระหว่างประเทศ การขัดกันทางอาวุธล้วนก่อให้เกิด
ความต้องการความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมมีเพิ่มมากยิ่งขึ้น สงครามมักเป็นเหตุให้
ประชากรพลเรือนขาดแคลนสิง่ จำ�เป็นพืน้ ฐาน เช่น อาหาร นํา้ และทีพ่ กั พิง และไม่สามารถ
เข้าถึงบริการทางการแพทย์และอืน่ ๆ ทีจ่ �ำ เป็นได้ โดยเหตุผลอาจแตกต่างกันไป อาจเป็นเพราะ
บ้านเรือนอาจถูกทำ�ลายเนือ่ งจากปฏิบตั กิ ารขัดกันทางอาวุธ และพืน้ ทีเ่ พาะปลูกอาจใช้งาน
ไม่ได้เนือ่ งจากมีทนุ่ ระเบิด ระเบิดพวง หรือเศษส่วนของระเบิด ประเภทอืน่ ๆ จากการขัดกัน
ทางอาวุธกระจัดกระจายอยู่เต็มพื้นที่
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ประชากรทัง้ หมดทุกคนอาจถูกบังคับให้ตอ้ งย้ายทิง้ ถิน่ ฐาน ทิง้ แหล่งรายได้อนั เป็นจารีต
ประเพณี นอกจากนี้สาธารณูปโภคทางด้านเศรษฐกิจและด้านอื่นๆ อาจถูกทำ�ลายหรือ
ทำ�ให้ตอ้ งหยุดชะงัก ซึง่ ส่งผลต่อความมีเสถียรภาพของทัง้ ประเทศหรือภูมภิ าคเป็นระยะ
เวลานาน
ภายใต้กฎหมายระหว่างประเทศ รัฐมีภาระหน้าที่รับผิดชอบเบื้องต้นในการตอบสนอง
ความต้องการขั้นพื้นฐานของพลเรือนและประชากรพลเรือนที่อยู่ภายใต้การปกครอง
ของตนเอง อย่างไรก็ตามหากรัฐไม่สามารถหรือไม่เต็มใจปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามความรับผิดชอบ
ของตนเอง กฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศกำ�หนดให้ผอู้ น่ื เช่น องค์กรด้านมนุษยธรรม
เข้ามาปฏิบตั กิ ารบรรเทาทุกข์ได้ โดยขึน้ อยูก่ บั การยินยอมของรัฐทีเ่ กีย่ วข้อง ทัง้ นีใ้ นการ
ที่จะปฏิบัติงานดังกล่าวนั้น องค์กรด้านมนุษยธรรมจะต้องได้รับสิทธิในการเข้าถึงผู้คนที่
ได้รับผลกระทบอย่างรวดเร็ว โดยไม่ถูกขัดขวาง
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โดยดูกรอบของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมได้ในอนุสัญญา
เจนีวาและพิธีสารเพิ่มเติม ค.ศ. 1977 รวมทั้งในกฎหมายจารีตประเพณีของกฎหมาย
มนุษยธรรมระหว่างประเทศ พร้อมกันนี้ กฎของกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ
ว่าด้วยความช่วยเหลือและการเข้าถึงด้านมนุษยธรรมกล่าวไว้วา่ หนึง่ เมือ่ ประชากรพลเรือน
ปราศจากเครือ่ งอุปโภคบริโภคทีพ่ อเพียง ปฏิบตั กิ ารเพือ่ บรรเทาทุกข์จะต้องได้รบั อนุญาต
ให้เข้าถึง โดยในสถานการณ์ทมี่ กี ารเข้ายึดครองนัน้ ฝ่ายทีย่ ดึ ครองจะต้องให้อนุญาตด้วย
เช่นกัน สอง กฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศระบุเงือ่ นไขการควบคุมดูแลปฏิบตั กิ าร
ดังกล่าวโดยละเอียด โดยมุ่งหมายเพื่ออำ�นวยความสะดวกให้แก่การส่งการบรรเทาทุกข์
ด้านมนุษยธรรมไปยังผู้ได้รับผลกระทบซึ่งเป็นผู้เดือดร้อน

พันธกรณีในการปฏิบัติการบรรเทาทุกข์

บทบัญญัติที่เกี่ยวข้องของพิธีสารเพิ่มเติมฉบับที่ 1 และ 2 กำ�หนดไว้ว่า การดำ�เนินการ
เพือ่ การบรรเทาทุกข์ “จะต้องดำ�เนินการ” เมือ่ ประชากรขาดแคลนสิง่ จำ�เป็นในการดำ�รงชีพ
ซึง่ เป็นการสร้างพันธกรณีทางกฎหมายไว้อย่างชัดเจน อย่างไรก็ตามพิธสี ารเพิม่ เติมยังระบุวา่
พันธกรณีดงั กล่าวนัน้ จะขึน้ อยูก่ บั ความยินยอมของรัฐทีเ่ กีย่ วข้องด้วย (ยกเว้นระหว่างการ
เข้ายึดครอง) ดังนั้น จึงต้องหาจุดสมดุลระหว่างข้อกำ�หนดทั้งสองซึ่งขัดกันอย่างชัดเจน
กล่าวคือจะต้องปฏิบตั กิ ารบรรเทาทุกข์และจะต้องได้รบั ความยินยอมจากรัฐที่เกี่ยวข้อง
เงื่อนไขในการให้ความยินยอมนั้นต่างกันไปตามบริบท
• ในการขัดกันทางอาวุธระหว่างประเทศ กรณีที่ไม่ได้เกิดขึ้นในดินแดนที่ถูกยึดครอง
ฝ่ายต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องจะต้องไม่ระงับความยินยอมแก่ปฏิบตั กิ ารบรรเทาทุกข์โดยพลการ
โดยการขัดขวางปฏิบัติการบรรเทาทุกข์ใดๆ จะต้องตั้งอยู่บนเหตุผลที่สมควร
โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากประชากรพลเรือนกำ�ลังเผชิญความอดอยาก และองค์กรด้าน
มนุษยธรรมที่ให้การบรรเทาทุกข์โดยปราศจากความลำ�เอียงและไม่เลือกปฏิบัติ
สามารถบรรเทาสถานการณ์นั้นได้ รัฐนั้นๆ จะต้องให้ความยินยอม
• กฎที่กล่าวไว้ข้างต้นยังบังคับใช้กับการขัดกันทางอาวุธที่มิใช่ระหว่างประเทศด้วย
อย่างไรก็ตาม ประเด็นดังกล่าวยังคงเป็นประเด็นที่มีการถกเถียงกันอยู่ว่า จำ�เป็น
หรือไม่ที่ต้องได้รับความยินยอมจากรัฐเจ้าของดินแดนหากการบรรเทาทุกข์นั้นเป็น
ไปเพื่อพลเรือนในอาณาเขตที่อยู่ภายใต้การควบคุมของกองกำ�ลังติดอาวุธที่มิใช่รัฐ
• ในดินแดนยึดครอง ฝ่ายอำ�นาจที่ยึดครองมีหน้าที่ในการทำ�ให้ประชากรได้รับอาหาร
และอุปกรณ์ทางการแพทย์ และควรนำ�เข้าอาหาร อุปกรณ์ทางการแพทย์ และ
สิ่งของอื่นๆ ที่จ�ำ เป็นมามอบให้ หากดินแดนยึดครองมีให้ไม่เพียงพอ หากประชากร
ทั้งหมดหรือส่วนหนึ่งของดินแดนยึดครองไม่ได้รับสิ่งของที่จำ�เป็นเพียงพอ รัฐที่ยึด
ครองมีพันธกรณีในการให้ความยินยอมแก่โครงการการบรรเทาทุกข์เพื่อช่วยเหลือ
ประชากร

66

การบรรเทาทุกข์ด้านมนุษยธรรมจะต้องปฏิบัติเงื่อนไขใดบ้าง

กฎชุดที่สองเกี่ยวกับเงื่อนไขต่างๆ ที่การบรรเทาทุกข์ด้านมนุษยธรรมจะต้องปฏิบัติตาม
มีดังต่อไปนี้
• มนุษยธรรม ความไม่ลำ�เอียง และการไม่เลือกปฏิบัติ: บทบัญญัติของกฎหมาย
มนุษยธรรมระหว่างประเทศมีผลบังคับใช้ต่อการช่วยเหลือที่มีลักษณะไม่ลำ �เอียง
และมีมนุษยธรรม และดำ�เนินการโดยปราศจากการแบ่งแยก ซึ่งหมายความว่า การ
บรรเทาทุกข์นั้นจะต้องมอบให้แก่ผู้เดือดร้อนทุกคนโดยไม่คำ�นึงถึงว่าบุคคลเหล่านั้น
อยู่ฝ่ายใด นับถือศาสนาอะไร หรือเพศใด เป็นต้น
• การควบคุม: ฝ่ายที่อนุญาตให้การบรรเทาทุกข์ผ่านทางอาจควบคุมการขนส่ง ด้วย
การกำ�หนดข้อตกลงทางเทคนิค รวมถึงการออกบทบัญญัติสำ�หรับการตรวจสอบเพื่อ
ควบคุมทางผ่านนั้นๆ

กฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศกับ “สิทธิในการแทรกแซงด้วยเหตุผลด้านมนุษยธรรม”

ตราบเท่าที่ “สิทธิ หรือกระทั่งหน้าที่ ในการแทรกแซง” ประหนึ่งเป็นการพิสูจน์ว่า การแทรกแซงโดยใช้
อาวุธด้วยเหตุผลด้านมนุษยธรรมนั้นมีความถูกต้อง ประเด็นนี้จึงไม่ใช่เรื่องของกฎหมายมนุษยธรรม
ระหว่างประเทศ แต่เป็นเรื่องของกฎว่าด้วยความชอบธรรมตามกฎหมายในการใช้กองทัพดำ�เนินความ
สัมพันธ์ระหว่างประเทศ พูดอีกอย่างหนึง่ ก็คอื เป็นเรือ่ งของความชอบธรรมในการใช้ก�ำ ลังทหาร (jus ad bellum)
นั่นเอง โดยแนวคิดเรื่อง “ความรับผิดชอบในการคุ้มครอง” จึงค่อยๆ เข้ามาแทนที่ความเชื่อเรื่อง “สิทธิ”
หรือ “หน้าที่” ที่จะแทรกแซงด้วยเหตุผลทางด้านมนุษยธรรม (ดูคำ�ถามที่ 2)
รายงานการศึกษาของคณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศว่าด้วยกฎหมายจารีต
ประเพณี ซึง่ ตีพมิ พ์เมือ่ ค.ศ. 2005 ระบุถงึ กฎต่างๆ ว่าด้วยการจัดหาความช่วยเหลือ
ด้ามนุษยธรรม ซึ่งกฎเหล่านี้ใช้ได้ทั้งระหว่างการขัดกันทางอาวุธระหว่างประเทศ
และที่มิใช่ระหว่างประเทศ ดังนี้
• การบรรเทาทุกข์ด้านมนุษยธรรม: บุคคลหรือวัตถุที่ใช้ในปฏิบัติการบรรเทาทุกข์
ด้านมนุษยธรรมจะต้องได้รับความเคารพและคุ้มครอง
• ฝ่ายต่างๆ ในการขัดกันทางอาวุธจะต้องอนุญาตและอำ�นวยความสะดวกเพื่อ
ให้การช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมอันปราศจากความลำ�เอียงและดำ�เนินการโดย
ไม่มีการแบ่งแยก ส่งผ่านไปยังประชากรพลเรือนผู้เดือดร้อนโดยเร็วและไม่ถูก
ขัดขวาง ภายใต้สิทธิในการควบคุมของฝ่ายที่อยู่ในการขัดกันทางอาวุธ
• ฝ่ายต่างๆ ในการขัดกันทางอาวุธจะต้องทำ�ให้บุคลากรผู้ทำ�หน้าที่ให้ความช่วย
เหลือด้านมนุษยธรรมมีเสรีภาพในการเคลื่อนไหวที่จำ�เป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่
โดยเสรีภาพในการเคลื่อนไหวดังกล่าวอาจถูกจำ�กัดได้ชั่วคราวในกรณีที่มีความ
จำ�เป็นทางทหาร
• การใช้วธิ ที �ำ ให้ประชากรพลเรือนอดอาหารในการทำ�สงครามถือเป็นสิง่ ต้องห้าม
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16. กฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศคุม้ ครอง
ผู้ลี้ภัยและผู้พลัดถิ่นภายในประเทศอย่างไร?
ผู้ลี้ภัย หมายถึง ผู้คนที่ข้ามพรมแดนระหว่างประเทศและเป็นผู้ที่ตกอยู่ในภาวะเสี่ยง
หรือตกเป็นเหยือ่ ของการไล่ท�ำ ร้ายและสังหารในประเทศตนเอง ส่วนผูพ้ ลัดถิน่ ภายในประเทศ
หมายถึงผูค้ นทีไ่ ม่ได้ขา้ มพรมแดนระหว่างประเทศ แต่หลบหนีออกจากภูมลิ �ำ เนาตนเอง
(ดูกรอบด้านล่าง)
ผูล้ ภ้ี ยั ได้รบั การคุม้ ครองโดยกฎหมาย ได้แก่ อนุสญ
ั ญาว่าด้วยสถานภาพผูล้ ภ้ี ยั (ค.ศ. 1951)
และอนุสญ
ั ญาว่าด้วยลักษณะพิเศษของปัญหาผูล้ ภ้ี ยั ในแอฟริกา (ค.ศ. 1959) และกฎหมาย
สิทธิมนุษยชน และโดยเฉพาะหลักการไม่สง่ ผูล้ ภ้ี ยั กลับไปยังดินแดนหรือถิน่ ทีช่ วี ติ และเสรีภาพ
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จะถูกคุกคาม บุคคลเหล่านีม้ สี ทิ ธิตามอำ�นาจหน้าทีข่ องสำ�นักงานข้าหลวงใหญ่ผลู้ ภ้ี ยั แห่ง
สหประชาชาติ (UNHCR) และเมื่ออยู่ในรัฐที่กำ�ลังสู้รบ ผู้ลี้ภัยยังได้รบั การคุม้ ครอง
โดยกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศอีกด้วย นอกจากกฎหมายมนุษยธรรมระหว่าง
ประเทศจะให้การคุม้ ครองโดยทัว่ ไปแก่พลเรือนแล้ว ผูล้ ภ้ี ยั ยังได้รบั ความคุม้ ครองเป็นพิเศษ
ภายใต้อนุสัญญาเจนีวาฉบับที่ 4 และพิธีสารเพิ่มเติมฉบับที่ 1 ตัวอย่างเช่น อนุสัญญา
เจนีวาฉบับที่ 4 ข้อ 44 บัญญัติไว้ว่า ผู้ที่เป็นฝ่ายควบคุมตัวไม่ควรปฏิบตั ติ อ่ ผูล้ ภ้ี ยั ผูซ้ ง่ึ
ตามความเป็นจริงแล้วเป็นผู้ท่ไี ม่ได้รับการคุ้มครองจากรัฐบาลเฉกเช่นศัตรูชาวต่างชาติ
พิธีสารเพิ่มเติมฉบับที่ 1 ข้อ 73 เพิ่มเติมไว้ดว้ ยว่า ผูล้ ภ้ี ยั จะต้องได้รบั การเคารพว่าเป็น
บุคคลภายใต้การคุม้ ครองในทุกสถานการณ์โดยปราศจากการแบ่งแยก
อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันยังไม่มีสนธิสัญญาสากลใดที่กล่าวถึงความต้องการการคุ้มครอง
ของผู้พลัดถิ่นภายในประเทศเป็นการเฉพาะ โดยอนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองและ
ช่วยเหลือผู้พลัดถิ่นภายในประเทศในแอฟริกา (อนุสัญญากัมปาลา) ซึ่งมีผลบังคับใช้
เมื่อเดือนธันวาคม ค.ศ. 2012 ถือเป็นสนธิสัญญาระหว่างประเทศฉบับแรกที่กล่าวถึง
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ประเด็นการช่วยเหลือและคุม้ ครองผูพ้ ลัดถิน่ ภายในประเทศ โดยทีผ่ พู้ ลัดถิน่ ภายในประเทศ
ได้รับการคุ้มครองโดยประมวลกฎหมายหลายฉบับรวมถึงกฎหมายภายในประเทศ
กฎหมายสิทธิมนุษยชน และกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ (หากอยูใ่ นรัฐทีอ่ าศัย
อยูเ่ ข้าร่วมในการขัดกันทางอาวุธ) ส่วนหลักการชีแ้ นะว่าด้วยการพลัดถิน่ ภายในประเทศ
ของสหประชาชาติ (ค.ศ. 1998) เป็นตราสารทีไ่ ม่มขี อ้ ผูกมัดทีส่ ำ�คัญต่อผู้พลัดถิ่นภายใน
ประเทศ หลักการเหล่านีส้ ะท้อนให้เห็นถึงกฎหมายระหว่างประเทศทีม่ อี ยู่ และเป็นทีร่ จู้ กั
อย่างกว้างขวางในฐานะกรอบระหว่างประเทศสำ�หรับการคุม้ ครองผูพ้ ลัดถิน่ ภายในประเทศ
ตลอดทุกช่วงของการพลัดถิน่ รวมถึงการคืนถิน่ การตัง้ รกรากใหม่ และการปรับตัวให้เข้ากับ
สิ่งแวดล้อมอีกครั้ง
หากกฎของกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศสำ�หรับการคุ้มครองพลเรือนได้รับการ
เคารพ กฎเหล่านีก้ จ็ ะช่วยป้องกันการพลัดถิน่ ได้ โดยข้อห้ามทีค่ วรพูดถึงเป็นพิเศษมีดงั นี้
• การโจมตีพลเรือนและทรัพย์สนิ ของพลเรือนโดยตรง หรือการโจมตีโดยไม่เลือกเป้าหมาย
• การทำ�ให้ประชากรพลเรือนอดอยากและการทำ�ลายวัตถุที่จำ�เป็นต่อการอยู่รอด
• การลงโทษหมู่แบบเหมารวม ซึ่งอาจเป็นในรูปแบบของการทำ�ลายที่อยู่อาศัย
นอกจากนี้ กฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศยังระบุไว้อย่างชัดเจนว่า ห้ามมิให้มี
การบีบบังคับพลเรือนให้ออกจากที่พักอาศัย นอกเสียจากว่าเป็นไปด้วยเหตุผลทางด้าน
ความปลอดภัยหรือเหตุผลทางการทหารที่หลีกเลี่ยงไม่ได้
ทั้งนี้ จะต้องมีการใช้มาตรการที่เป็นไปได้ทั้งหมดเพื่อให้แน่ใจว่า พลเรือนผู้พลัดถิ่นมี
ที่พักพิง สุขอนามัย สุขภาพ ความปลอดภัย และโภชนาการอย่างน่าพึงพอใจ และ
สมาชิกครอบครัวได้อยูพ่ ร้อมหน้าพร้อมตากัน โดยกฎทีก่ �ำ หนดให้ฝา่ ยต่างๆ ในการขัดกัน
ทางอาวุธ อนุญาตให้การส่งสิง่ ของบรรเทาทุกข์ไปถึงมือพลเรือนทีเ่ ดือดร้อนถือว่าเป็นการ
ให้ความคุ้มครองแก่ผู้พลัดถิ่นภายในประเทศด้วยเช่นกัน
กฎทั้งหมดเหล่านี้อยู่ภายใต้กฎหมายจารีตประเพณีของกฎหมายมนุษยธรรมระหว่าง
ประเทศ และมีผลบังคับใช้ตอ่ ทัง้ การขัดกันทางอาวุธระหว่างประเทศและภายในประเทศ

ผู้ลี้ภัยคือใคร

อนุสัญญาว่าด้วยสถานะผู้ลี้ภัย ข้อ 1 ตามที่ได้รับการดัดแปลงแก้ไขโดยพิธีสาร
ค.ศ. 1967 ให้ค�ำ จำ�กัดความ “ผูล้ ภ้ี ยั ” ไว้วา่ บุคคลใดก็ตามซึง่ เป็น “ผูท้ ห่ี วาดกลัวว่า
จะถูกประหัตประหารอันเนื่องมาจากเชื้อชาติ ศาสนา สัญชาติ หรือสมาชิกภาพใน
กลุ่มทางสังคมหรือทัศนะทางการเมือง ที่ได้ออกจากรัฐที่ตนมีสัญชาติอยู่ และที่ไม่
ประสงค์จะรับความคุ้มครองจากรัฐของตนอันเนื่องมาจากความกลัวดังกล่าว หรือ
เป็นผู้ที่ไร้สัญชาติ ซึ่งได้ออกจากรัฐที่เดิมมีถิ่นฐานพำ�นัก แต่ไม่ประสงค์ที่จะกลับไป
เพื่อพำ�นักในรัฐดังกล่าวด้วยเหตุความหวาดกลัวดังที่กล่าวมาข้างต้น”
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อนุสญ
ั ญาว่าด้วยลักษณะพิเศษของปัญหาผูล้ ภ้ี ยั ในแอฟริกา (ค.ศ. 1959) และปฏิญญา
คาร์ตาเฮน่า (ค.ศ. 1984) ว่าด้วยผูล้ ภ้ี ยั ได้ขยายคำ�จำ�กัดความให้ครอบคลุมถึงผู้คน
ทีห่ ลบหนีจากเหตุการณ์ความวุน่ วายต่างๆ เช่น การขัดกันทางอาวุธและสถานการณ์
ความรุนแรงอื่นๆ

ผู้พลัดถิ่นภายในประเทศคือใคร

หลักการชี้แนะว่าด้วยการพลัดถิ่นภายในประเทศของสหประชาชาติ (ค.ศ. 1998)
นิยามความหมายของคำ�ว่า “ผูพ้ ลัดถิน่ ภายในประเทศ” ไว้วา่ เป็น “บุคคลหรือกลุม่ บุคคล
ซึ่งถูกใช้กำ�ลังหรือบีบบังคับให้จำ�ต้องหลบหนีหรืออพยพย้ายจากถิ่นฐานบ้านเกิ ด
หรือถิ่นที่อยู่ปกติ สืบเนื่องมาจากการขัดกันทางอาวุธหรือเพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบ
จากการขัดกันทางอาวุธ สถานการณ์ความรุนแรงที่ขยายวงกว้าง การละเมิดสิทธิ
มนุษยชน ภัยพิบตั อิ นั เกิดทางธรรมชาติหรือทีม่ นุษย์สร้างขึน้ และกลุม่ บุคคลเหล่านี้
ยังมิได้ข้ามเขตแดนที่ได้รับการยอมรับระหว่างประเทศ”

ผู้อพยพที่ติดอยู่ท่ามกลางการขัดกันทางอาวุธ

ปัจจุบัน ยังไม่มีคำ�นิยามที่เป็นที่ยอมรับกันโดยสากลสำ�หรับคำ�ว่า “ผู้อพยพ” และการตัดสินในอพยพ
อาจเป็นได้ทั้ง “โดยสมัครใจ” และ “ถูกบังคับ” ถึงแม้ว่าการแบ่งแยกประเภทของการอพยพจะไม่ชัดเจน
เท่ากันกับในอดีตที่ผ่านมา โดยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นปัจจุบันทันด่วน เช่น การขัดกันทางอาวุธหรือภัยพิบัติ
อาจเป็นเหตุผลเฉพาะหน้า ซึง่ บังคับให้ผอู้ พยพต้องละทิง้ ถิน่ ฐาน รวงมถึงการแสวงหาโอกาสทางเศรษฐกิจ
ที่ดีขึ้น ความเสื่อมโทรมของสิ่งแวดล้อมที่ค่อยๆ เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง การปราบปรามสิทธิที่เพิ่มมากขึ้น
(โดยเฉพาะกรณีของชนกลุ่มน้อย) และการมีเครือข่ายครอบครัวในพื้นที่ที่มีเสถียรภาพมากกว่า เหล่านี้
อาจเป็นตัวกำ�หนดว่า ผู้อพยพจะย้ายไปที่ใดและนานเพียงไร โดยปัจจุบันมีการนำ�คำ�ว่า “การอพยพแบบ
ผสมผสาน” มาใช้เพือ่ อธิบายการหลบหนีจากการขัดกันทางอาวุธแก่ผแู้ สวงหาการลีภ้ ยั ผูล้ ภ้ี ยั และประชาชน
ไร้รฐั ผสมกับแรงงานอพยพ “การอพยพแบบผสมผสาน” จึงอธิบายทัง้ สถานการณ์และปัจจัยต่างๆ ทีม่ กี าร
ผสมผสานทำ�ให้เกิดการอพยพเคลื่อนย้ายของประชากร
เมือ่ ผูอ้ พยพจำ�นวนมากข้ามพรมแดนระหว่างประเทศ พวกเขาจะไม่มคี ณ
ุ สมบัตเิ ป็นผูล้ ภ้ี ยั และก็มใิ ช่ผพู้ ลัดถิน่
ภายในประเทศตามคำ�นิยาม ไม่วา่ ต้นเหตุของการพลัดถิน่ จะเป็นเช่นไรก็ตาม ความเสีย่ งและความต้องการ
ความคุ้มครองของคนเหล่านี้ และการคุกคามต่อสิทธิมนุษยชนที่อาจพบเจอระหว่างการเดินทาง ได้แก่
การค้ามนุษย์ จึงควรเป็นสิ่งที่จะต้องได้รับการเหลียวแลจัดการ
ปัจจุบนั ยังไม่มสี นธิสญ
ั ญาสากลใดทีก่ ล่าวถึงประเด็นการคุม้ ครองผูอ้ พยพทัง้ ปวงเป็นการเฉพาะ แต่ประเด็น
ดังกล่าวปรากฎในรูปของบทบัญญัตใิ นประมวลกฎหมายหลายฉบับ เช่น กฎหมายภายในประเทศ กฎหมาย
สิทธิมนุษยชน และกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศในกรณีที่อยู่ในรัฐที่เข้าร่วมการขัดกันทางอาวุธ
ทั้งนี้ ผู้อพยพที่อยู่ในเขตแดนของรัฐที่มีส่วนร่วมในการขัดกันทางอาวุธถือว่ามีสถานะเป็นพลเรือน
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17. วัตถุที่ได้รับการคุ้มครองเป็นพิเศษภายใต้
กฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศมีอะไรบ้าง?
ภายใต้บทบัญญัตทิ ว่ั ไปของกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ วัตถุของพลเรือนได้รบั
การคุ้มครองจากการโจมตี นอกจากนี้วัตถุบางอย่างยังได้รับความเห็นชอบคุ้มครองเป็น
พิเศษภายใต้ฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ ไม่วา่ จะด้วยเพราะวัตถุนน้ั มีความสำ�คัญ
ต่อการคุม้ ครองผูต้ กเป็นเหยือ่ การขัดกันทางอาวุธ ประชากรพลเรือน หรือมวลมนุษยชาติ
โดยทั่วไป หรือด้วยเพราะความสุ่มเสี่ยงที่จะถูกทำ�ลายและทำ�ให้เสียหายในช่วงที่มีการ
ขัดกันทางอาวุธ ดังตัวอย่างต่อไปนี้
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หน่วยบริการและยานพาหนะทางการแพทย์
คำ�ว่า “หน่วยบริการทางการแพทย์” หมายถึง สถานประกอบการ
หรือหน่วยอื่นๆ ที่จัดขึ้นไว้เพื่อวัตถุประสงค์ทางการแพทย์ ทั้งทาง
ทหารหรือพลเรือน ทัง้ ทีต่ งั้ อยูห่ รือเคลื่อนที่ และทัง้ ถาวรหรือชัว่ คราว
คำ�นี้หมายความรวมถึงโรงพยาบาลและหน่วยงานที่คล้ายคลึงกัน
ศูนย์บริการโลหิต ศูนย์และสถาบันเวชศาสตร์ปอ้ งกันโรค คลังอุปกรณ์
ทางการแพทย์ และร้านขายยาและอุปกรณ์การแพทย์ของหน่วยนัน้ ๆ
คำ�ว่า “ยานพาหนะทางการแพทย์” หมายถึง ยานพาหนะในการ
ขนส่งใดๆ ทั้งของทหารหรือพลเรือน ทั้งแบบถาวรหรือชั่วคราว ตาม
ที่ได้รับมอบหมายให้ทำ�หน้าที่ขนส่งทางการแพทย์ภายใต้การควบคุม
ของเจ้าพนักงานของฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดในการพิพาท ซึ่งหมายความรวม
ถึงการขนส่งทั้งทางบก ทางนํ้าหรือทางอากาศ เช่น รถพยาบาล เรือ
พยาบาล และอากาศยานทางการแพทย์

การคุ้มครองเป็นพิเศษสำ�หรับหน่วยบริการและยานพาหนะทางการแพทย์ภายใต้
กฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศเป็นรูปแบบเสริมของการคุม้ ครองเพือ่ ให้ผบู้ าดเจ็บ
และผูป้ ว่ ยได้รบั การดูแลทางการแพทย์ โดยการคุม้ ครองของกฎหมายมนุษยธรรมระหว่าง
ประเทศแก่หน่วยบริการและยานพาหนะทางการแพทย์มมี านานแล้ว ดังทีป่ รากฎในอนุสญั ญา
เจนีวา ค.ศ. 1864 หรือกฎข้อบังคับกรุงเฮก ค.ศ 1899 และ 1907 ซึง่ มีการให้รายละเอียด
เพิ่มเติมไว้ในอนุสัญญาเจนีวา ฉบับที่ 1 และ 4 ในเรื่องหน่วยบริการและยานพาหนะ
ทางการแพทย์ของทหาร โรงพยาบาลพลเรือน และวิธีการขนส่งทางแพทย์บางวิธี
ทัง้ นีเ้ มือ่ ค.ศ. 1977 ความคุม้ ครองนีไ้ ด้ขยายไปครอบคลุมหน่วยบริการและยานพาหนะ
ทางการแพทย์พลเรือนในทุกสถานการณ์เป็นการเฉพาะ โดยการคุ้มครองหน่วยบริการ
และยานพาหนะทางการแพทย์ในการขัดกันทางอาวุธที่มิใช่ระหว่างประเทศถือกำ�เนิด
มาจากข้อ 3 ร่วม ซึ่งกำ�หนดว่า จะต้องเคลื่อนย้ายและดูแลผู้ป่วยและผู้บาดเจ็บ
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การคุ้มครองนี้กำ�หนดไว้อย่างชัดเจนในพิธีสารเพิ่มเติมฉบับที่ 2 ซึ่งปัจจุบัน การปฏิบัติ
ของรั ฐ ได้ ส ร้ า งพั น ธกรณี ใ นการเคารพและคุ้ ม ครองหน่ ว ยบริ ก ารและยานพาหนะ
ทางการแพทย์ ทั้งของทหารและพลเรือน เพื่อให้เป็นบรรทัดฐานของกฎหมายจารีต
ประเพณีของกฎหมายระหว่างประเทศที่ใช้ได้กับการขัดกันทางอาวุธระหว่างประเทศ
และมิใช่ระหว่างประเทศ
ในพันธกรณีทจ่ี ะต้องเคารพและคุม้ ครองหน่วยบริการและยานพาหนะทีไ่ ด้รบั มอบหมาย
เฉพาะเพื่อวัตถุประสงค์ทางการแพทย์ในทุกสถานการณ์นั้น
• เคารพ หมายถึง หน่วยบริการและยานพาหนะทางการแพทย์จะต้องไม่ถูกโจมตี และ
การปฏิบตั หิ น้าทีข่ องหน่วยบริการและยานพาหนะทางการแพทย์จะต้องไม่ถกู
ขัดขวาง
• คุ้มครอง หมายถึง หน่วยบริการและยานพาหนะทางการแพทย์จะต้องได้รับความ
ช่วยเหลือระหว่างปฏิบัติหน้าที่ รวมถึงได้รับการคุ้มครองจากการโจมตีหรือการเข้า
มาแทรกแซงโดยมือที่ 3 ที่สำ�คัญยิ่งคือ หน่วยบริการทางการแพททย์จะต้องไม่ตั้งอยู่
ในรัศมีของวัตถุทางทหาร อีกทัง้ ห้ามมิให้ใช้หน่วยบริการทางการแพทย์และยานพาหนะ
เป็นเกราะป้องกันวัตถุทางทหารจากการโจมตีในทุกสถานการณ์
หากหน่วยบริการและยานพาหนะทางการแพทย์ถกู ใช้กระทำ�การใดๆ อันนอกเหนือจาก
การปฏิบัติหน้าที่ด้านมนุษยธรรมและเป็นอันตรายต่อศัตรู จะทำ�ให้หน่วยบริการและ
ยานพาหนะทางการแพทย์นั้นสูญเสียสถานะได้รับการคุ้มครองและอาจโดนโจมตีได้
ทั้งนี้ก่อนการโจมตีจะต้องมีการแจ้งเตือนล่วงหน้าและกำ�หนดกรอบเวลาที่เหมาะสม
โดยการโจมตีอาจกระทำ�ได้กต็ อ่ เมือ่ เป้าหมายไม่สนใจคำ�เตือน ตัวอย่างการกระทำ�ทีเ่ ป็น
อันตรายต่อศัตรู ได้แก่ การใช้หน่วยบริการทางการแพทย์เป็นเกราะกำ�บังแก่พลรบที่ยัง
ทำ�การรบได้อยู่ หรือใช้เก็บอาวุธยุทโธปกรณ์ หรือใช้เป็นหอสังเกตุการณ์ หรือเป็นเกราะ
ให้แก่ปฏิบัติการทางทหาร อย่างไรก็ตาม แม้จะเป็นการโจมตีวัตถุทางทหาร แต่ผู้โจมตีก็
ยังจะต้องทำ�ตามกฎความเป็นสัดส่วนและการป้องกันความเสียหายไว้ล่วงหน้า เพื่อเห็น
แก่บคุ ลากรทางการแพทย์ ผูบ้ าดเจ็บ และผูป้ ว่ ย ซึง่ อาจอยูภ่ ายในหน่วยบริการหรือยาน
พาหนะทางการแพทย์นั้นๆ ที่เป็นภัยต่อฝ่ายตรงข้ามอยู่นั่นเอง
ประการสุดท้าย หน่วยบริการทางการแพทย์ที่ได้รับอนุญาตมีสิทธิ์ที่จะติดเครื่องหมาย
พิเศษอันเด่นชัด (ดูคำ�ถามที่ 13) แต่หน่วยบริการและยานพาหานะทางการพทย์จะต้อง
ได้รับความเคารพและคุ้มครองเป็นพิเศษไม่ว่าจะติดแสดงเครื่องหมายพิเศษอันเด่นชัด
หรือไม่ก็ตาม เพียงแต่การติดเครื่องหมายจะช่วยทำ�ให้การะบุบ่งชี้สะดวกขึ้น
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ทรัพย์สินทางวัฒนธรรม

โดยทั่วไปแล้วทรัพย์สินทางวัฒนธรรมได้รับการคุ้มครองในฐานะวัตถุของพลเรือน
นอกจากนั้น จะต้องระมัดระวังเป็นพิเศษเพื่อไม่ไห้เกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สินทาง
วัฒนธรรม เนื่องจากเป็นทรัพย์สินของพลเรือนที่มีค่ามากที่สุดอย่างหนึ่ง ความจำ�เป็นที่
จะต้องระมัดระวังจะยิ่งมีเพิ่มมากขึ้นหากเมื่อทรัพย์สินทางวัฒนธรรมนั้นๆ เป็นมรดก
สำ�คัญยิ่งที่ผู้คนให้ความกังวลและเป็นห่วง
คำ�ว่า “ทรัพย์สินทางวัฒนธรรม” หมายถึง ทรัพย์สินทั้งที่
เคลื่อนย้ายได้และไม่ได้ เพื่อวัตถุประสงค์ทางด้านศาสนา ศิลปะ
วิทยาศาสตร์ การศึกษา หรือการกุศล หรือเพื่อเป็นอนุสรณ์สถาน
ทางประวัติศาสตร์ โดยทรัพย์สินที่มีความสำ�คัญยิ่งต่อมรดกทาง
วัฒนธรรมของคนทั้งปวง เช่น อนุสรณ์สถานทางประวัติศาสตร์
หรือสถาปัตยกรรม แหล่งโบราณคดี งานศิลป์ หนังสือ หรืออาคาร
ที่มีวัตถุประสงค์หลักและมีประสิทธิผลเพื่อบรรจุทรัพย์สินทาง
วัฒนธรรม และศูนย์ทบ่ี รรจุเก็บทรัพย์สนิ ทางวัฒนธรรมจำ�นวนมาก
อาจต้องแสดงเครื่องหมายเพื่อเป็นที่รู้จักโดยใช้สัญลักษณ์โล่
สีนํ้าเงินขาว (ดูภาพในหน้าถัดไป)

สาระสำ�คัญทางกฎหมายในการให้ความคุม้ ครองเป็นพิเศษแก่ ทรัพย์สนิ ทางวัฒนธรรม
นั้นกำ�หนดไว้ในกฎข้อบังคับกรุงเฮก ค.ศ. 1907 อนุสัญญากรุงเฮกว่าด้วยการคุ้มครอง
ทรั พ ย์ สิ น ทางวั ฒ นธรรมจากสถานการณ์ ก ารขั ด กั น ทางอาวุ ธ และพิ ธี ส ารเพิ่ ม เติ ม
อนุสัญญากรุงเฮก ค.ศ. 1954 และในพิธีสารเพิ่มเติม พค.ศ. 1977 ทั้งนี้ พันธกรณีใน
การเคารพและคุ้มครองทรัพย์สินทางวัฒนธรรมยังบรรจุไว้ในกฎหมายจารีตประเพณีว่า
ด้วยการขัดกันทางอาวุธระหว่างประเทศและที่มิใช่ระหว่างประเทศ
ในพันธกรณีที่จะต้องเคารพและคุ้มครองทรัพย์สินทางวัฒนธรรมนั้น
• เคารพ หมายถึง การปฏิบัติการทางทหารจะต้องมีความระมัดระวังเป็นพิเศษ เพือ่
หลีกเลีย่ งความเสียหายทีจ่ ะเกิดขึน้ ต่อทรัพย์สนิ ทางวัฒนธรรม นอกเสียจากว่าทรัพย์สนิ
เหล่านั้นถูกทำ�ให้เป็นวัตถุทางทหาร
• คุ้มครอง หมายถึง การยึดหรือทำ�ลายทรัพย์สินทางวัฒนธรรมหรือการตั้งใจทำ�ให้
ทรัพย์สินทางวัฒนธรรมเสียหายล้วนเป็นสิ่งต้องห้าม ฝ่ายยึดครองจะต้องป้องกัน
การนำ�ทรัพย์สนิ ทางวัฒนธรรมออกไปจากดินแดนทีย่ ดึ ครองโดยผิดกฎหมาย และจะต้อง
นำ�ทรัพย์สนิ ทีถ่ กู นำ�ออกไปโดยผิดกฎหมายกลับคืนสูเ่ จ้าพนักงานของดินแดนทีถ่ กู ยึดครอง
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นอกจากนี้ ยังมีพนั ธกรณีอน่ื ในการเคารพและคุม้ ครองทรัพย์สนิ ทีถ่ อื ว่ามีความสำ�คัญยิง่
ต่อมรดกทางวัฒนธรรมของคนทั้งปวง ดังนี้
• อนุสัญญากรุงเฮกว่าด้วยการคุ้มครองทรัพย์สินทางวัฒนธรรม ค.ศ. 1954 มุ่งเสริม
การคุ้ ม ครองทรั พ ย์ สิ น ที่ ถื อ ว่ า มี ค วามสำ � คั ญ ยิ่ ง ต่ อ มรดกทางวั ฒ นธรรมของคน
ทั้งปวงด้วยประการต่างๆ ดังนี้ หนึ่ง ส่งเสริมให้ติดเครื่องหมายโล่สีนํ้าเงินขาวบน
ทรัพย์สินนั้นๆ (ดูรูปในหน้าติดกัน)
• ทรัพย์สินนั้นๆ จะต้องไม่เป็นเป้าโจมตีเว้นแต่มีความจำ�เป็นทางทหารอย่างยิ่งยวด
พิธีสารฉบับที่ 2 ของอนุสัญญากรุงเฮก ค.ศ. 1954 อธิบายไว้ว่า การละเว้นใน
กรณีความจำ�เป็นทางทหารจะเป็นไปได้ก็ต่อเมื่อและตราบใดที่ (1) ทรัพย์สินทาง
วัฒนธรรมนั้นถูกทำ�ให้เป็นเป้าหมายทางทหารและ (2) ไม่มีวิธีการอื่นใดที่จะทำ�ให้
ได้เปรียบทางการทหารเท่ากับการโจมตีวัตถุนั้น โดยพิธีสารฉบับที่ 2 ได้กำ�หนด
เพิ่มเติมไว้ว่า ความจำ�เป็นนั้นจะต้องได้รับคำ�สั่งจากระดับการบังคับบัญชาเท่านั้น
และในกรณีท่มี ีการจู่โจมจะต้องมีการเตือนล่วงหน้าตามสถานการณ์จะเอื้ออำ �นวย
อีกทั้ง พิธีสารเพิ่มเติมฉบับที่ 1 ข้อ 53 วรรค 1 และพิธีสารเพิ่มเติมฉบับที่ 2 ข้อ 16
ได้ระบุไว้มากกว่านั้น คือจะไม่มีการละเว้นใดๆ ในกรณีที่มีความจำ�เป็นอย่างยิ่งยวด
ต่อการปฏิบัติการทางทหาร โดยข้อเหล่านี้ครอบคลุมเฉพาะทรัพย์สินทางวัฒนธรรม
ที่มีความสำ�คัญมากเพียงจำ�นวนหนึ่ง เช่น ทรัพย์สินซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของมรดกทาง
วัฒนธรรมหรือจิตวิญญาณของปวงชน (หรือมวลมนุษยชาติ) โดยทรัพย์สินที่พิธีสารเพิ่ม
เติมให้ความครอบคลุมนั้นจะต้องมีความสำ�คัญอย่างยิ่งและผู้คนให้ความสนใจ และ
อาจจะไม่ต้องมีเครื่องหมายกำ�กับไว้ก็ได้
• การใช้ทรัพย์สินนั้นไปในทางทหาร ซึ่งมีแนวโน้มว่าจะทำ�ให้ถูกทำ�ลายหรือเสียหาย
ถือเป็นสิง่ ต้องห้ามนอกจากว่าทรัพย์สนิ นัน้ จะมีความจำ�เป็นอย่างยิง่ ยวดต่อปฏิบตั กิ าร
ทางทหาร และนีก่ เ็ ช่นกัน พิธสี ารฉบับที่ 2 ของอนุสญ
ั ญากรุงเฮก ค.ศ. 1954 อธิบายไว้วา่
การละเว้นในกรณีที่มีความจำ�เป็นอย่างยิ่งยวดต่อปฏิบัติการทางทหาร ในการใช้
ทรัพย์สนิ ทางวัฒนธรรมเพือ่ วัตถุประสงค์ทม่ี แี นวโน้มจะทำ�ลายหรือสร้างความเสียหาย
“ตราบเท่าที่ไม่มีตัวเลือกอื่นที่เป็นไปได้ระหว่างการใช้ทรัพย์สินทางวัฒนธรรมกับวิธี
อืน่ ทีเ่ ป็นไปได้เพือ่ ให้ได้มาซึง่ ความได้เปรียบทางทหารทีค่ ล้ายกัน” ทัง้ นีพ้ ธิ สี ารฉบับที่ 2
ยังกำ�หนดเพิ่มเติมว่า ความจำ�เป็นนั้นจะต้องมาจากระดับการบัญชาระดับหนึ่งและ
พิธสี ารเพิม่ เติมฉบับที่ 1 ข้อ 53 วรรค 1 และ พิธสี ารเพิม่ เติมฉบับที่ 2 ข้อ 16 ได้ระบุไว้
มากกว่านั้น คือจะไม่มีการละเว้นใดๆ ในกรณีที่มีความจำ�เป็นอย่างยิ่งยวดต่อการ
ปฏิบัติการทางทหาร
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• การขโมย การปล้นสะดม หรือการยักยอกทรัพย์สินนั้นๆ ทุกรูปแบบ และการทำ�ลาย
ทรัพย์สินทุกประการถือเป็นสิ่งต้องห้าม
ตราโล่สนี า้ํ เงินขาวเพือ่ บ่งชีก้ ารคุม้ ครองต่อทรัพย์สนิ
ที่ถือว่ามีความสำ�คัญยิ่งต่อมรดกทางวัฒนธรรม
ของคนทั้งปวง

สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ
คำ�ว่า “สิง่ แวดล้อมธรรมชาติ” หมายถึง พลศาสตร์ องค์ประกอบ
และโครงสร้างของโลก รวมถึงชีวชาติ เปลือกโลก อุทกภาคและ
ชั้นบรรยากาศ และจักรวาล รวมถึงพืชพรรณ (พืช ป่าไม้ เป็นต้น)
สัตว์ปา่ จุลนิ ทรีย์ ดิน หิน อากาศ นํา้ และทรัพยากรธรรมชาติอน่ื ๆ
และภูมิอากาศ
การขัดกันทางอาวุธอาจเป็นเหตุให้สงิ่ แวดล้อมธรรมชาติเสียหายเป็นระยะเวลายาวนาน
ทัง้ นีก้ ารใช้อาวุธบางชนิด โดยเฉพาะอาวุธเคมีและนิวเคลียร์อาจส่งผลกระทบทางลบต่อ
สิ่งแวดล้อมอย่างยาวนาน ผลกระทบดังกล่าวอาจเป็นหนึ่งในกลยุทธ์ทางทหาร โดยภาคี
ในการขัดกันทางอาวุธเล็งเป้าไปที่ส่วนประกอบของสิ่งแวดล้อมเพื่อทำ�ให้ศัตรูอ่อนแอ
แต่การกระทำ�ดังกล่าวอาจก่อให้เกิดผลกระทบจากการพิพาททีไ่ ม่ได้เจตนาได้ การทำ�ลาย
ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการทำ�ลายท่อระบายนํ้า บ่อเกรอะ โรงไฟฟ้า และโรงงานเคมีภัณฑ์
และอุตสาหกรรมอื่นๆ รวมถึงการทำ�ลายให้กลายเป็นซากปรักหักพัง ทั้งหมดอาจส่งผล
ให้เกิดการปนเปื้อนสารพิษในแหล่งนํ้า พื้นที่เพาะปลูกและอากาศ อันส่งผลกระทบต่อ
สุขภาพของประชากรทั้งปวง แม้ว่าความเสียหายทางสิ่งแวดล้อมในระดับหนึ่งจะเป็น
ที่ยอมรับได้ในฐานะปกติวิสัยของการพิพาท แต่ความเสียหายนั้นจะต้องอยู่ในขอบเขต
สัดส่วนที่มีความพอดี
ดังนั้นกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ จึงตระหนักการจำ�กัดความเสียหายทาง
สิ่งแวดล้อมดังนี้ ประการที่หนึ่ง โดยทั่วไปแล้วสิ่งแวดล้อมจะได้รับการคุ้มครองในฐานะ
ทรัพย์สินของพลเรือน จึงได้รับการคุ้มครองจากการโจมตีโดยตรง รวมถึงความเสียหาย
ที่มากเกินด้วย นอกจากนี้กฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศยังกำ�หนดให้มีการเตือน
ล่วงหน้าเท่าที่เป็นไปได้ เพื่อหลีกเลี่ยงและเพื่อลดความเสียหายแก่สิ่งแวดล้อมโดยไม่ได้
ตัง้ ใจ โดยตามความจริงแล้ว กฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศให้การคุม้ ครองสิง่ แวดล้อม
ธรรมชาติจาก “ความเสียหายทีร่ นุ แรงในวงกว้างและยาวนาน” โดยเฉพาะอย่างยิง่ สนธิสญั ญา
และกฎหมายจารีตประเพณีในการขัดกันทางอาวุธระหว่างประเทศประกาศห้ามวิธีการ
ทำ�สงครามใดๆ ที่เจตนาหรือคาดหวังให้ก่อความเสียหาย
77

ต่อสิง่ แวดล้อมธรรมชาติ การปฏิบตั ขิ องรัฐได้ตง้ั กฎนีข้ น้ึ ไว้เพือ่ เป็นบรรทัดฐานของกฎหมาย
จารีตประเพณีของกฎหมายระหว่างประเทศ บ้างบอกว่าหมายความรวมถึงการขัดกัน
ทางอาวุธที่มิใช่ระหว่างประเทศด้วย
ประการสุดท้าย อนุสัญญาว่าด้วยข้อห้ามการใช้เทคนิคการดัดแปลงสิ่งแวดล้อมทางการ
ทหารหรือสงครามอื่นๆ ค.ศ. 1976 (ENMOD) กำ�หนดให้ความคุ้มครองเพิ่มเติมต่อ
สิง่ แวดล้อมระหว่างทีม่ กี ารขัดกันทางอาวุธ โดยอนุสญ
ั ญาฉบับนีร้ ะบุหา้ มมิให้มกี ารดัดแปลง
สิง่ แวดล้อมโดยตัง้ ใจเพือ่ ก่อให้เกิด “ผลกระทบทีร่ นุ แรงในวงกว้างและยาวนาน” อันถือเป็น
การสร้างปรากฎการณ์ตา่ งๆ เช่น พายุเฮอร์รเิ คน คลืน่ ยักษ์ หรือการเปลีย่ นแปลงสภาพอากาศ
เพื่อเป็นวิธีในการทำ�ลาย สร้างความเสียหายหรือทำ�ให้บาดเจ็บแก่รัฐภาคีอื่นๆ พูดง่ายๆ
ก็คือ การตั้งใจทำ�ลายสิ่งแวดล้อมธรรมชาติเพื่อเป็นอาวุธถือเป็นสิ่งต้องห้าม
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สถานที่ซึ่งประกอบด้วยพลังอันตราย
คำ�ว่า “สถานทีซ่ ง่ึ ประกอบด้วยพลังอันตราย” หมายถึง เขือ่ น คันกันนํา้
และโรงไฟฟ้าพลังนิวเคลียร์

สถานทีซ่ ง่ึ ประกอบด้วยพลังอันตรายจะต้องไม่ถกู โจมตี แม้วตั ถุเหล่านีจ้ ะถูกทำ�ให้กลายเป็น
เป้าหมายทางทหารเพราะการโจมตีดงั กล่าวอาจก่อให้เกิดการปลดปล่อยพลังทีอ่ นั ตราย
และผลที่ตามมาคือ การสูญเสียซึ่งชีวิตพลเรือนจำ�นวนมาก ดังนั้น เป้าหมายทางทหาร
ที่ตั้งอยู่ที่หรืออยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงสถานที่เหล่านี้จะต้องไม่ถูกโจมตี หากการโจมตีจะ
นำ�ไปสู่การสูญเสียซึ่งชีวิตพลเรือนจำ�นวนมาก ทั้งนี้กฎดังกล่าวได้รับการระบุไว้อย่าง
ชัดเจนในพิธีสารเพิ่มเติมฉบับที่ 1 และในกฎหมายจารีตประเพณีสำ�หรับการขัดกันทาง
อาวุธทัง้ ระดับระหว่างประเทศและมิใช่ระหว่างประเทศ อนึง่ เพือ่ เป็นการอำ�นวยความสะดวก
ในการบ่งชี้วัตถุเหล่านี้นั้น ภาคีที่อยู่ในการขัดกันทางอาวุธอาจทำ�เครื่องหมายหรือ
สัญลักษณ์พเิ ศษประกอบด้วยจุดสีสม้ สด 3 จุด เรียงเป็นระนาบเดียวกัน (ดูภาพด้านล่าง)
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18. 	กฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศกล่าวถึง
การก่อการร้ายอย่างไรบ้าง?
คณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศมีจดุ ยืนต่อการก่อการร้ายอย่างไร

คณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศประณามการกระทำ�รุนแรงอันปราศจาก
การแยกแยะและสร้างความหวาดกลัวในหมู่ประชากรพลเรือน โดยเห็นได้จากการ
ประณามในหลายโอกาสที่ผ่านมา
กฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศไม่ได้กำ�หนดให้คำ�นิยามคำ�ว่า “การก่อการร้าย”
แต่หา้ มการกระทำ�ส่วนใหญ่ทเี่ กิดขึน้ ในสถานการณ์การขัดกันทางอาวุธ ซึง่ ในกรณีทวั่ ไป
อาจนับว่าเป็น “การก่อการร้าย” โดยหลักการพืน้ ฐานของกฎหมายมนุษยธรรมระหว่าง
ประเทศระบุว่า บุคคลซึ่งสู้รบในสงครามจะต้องแบ่งแยกระหว่างพลรบและพลเรือน
และวัตถุของพลเรือนกับวัตถุทางทหารอยูต่ ลอดเวลา หลักการแบ่งแยกนีถ้ อื เป็นพืน้ ฐาน
สำ�คัญของกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ (ดูคำ�ถามที่ 11) กฎต่างๆ ภายใต้
กฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศหลายข้อมุ่งไปที่การคุ้มครองผลเรือนโดยเฉพาะ
เช่น การห้ามโจมตีโดยไม่เลือกเป้าหมาย หรือการห้ามใช้ “โล่มนุษย์” ก็เป็นกฎที่มาจาก
หลักการนี้ ทั้งนี้กฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศยังห้ามมิให้มีการยึดตัวประกัน
ด้วยเช่นกัน ในสถานการณ์การขัดกันทางอาวุธนั้น การอธิบายการกระทำ�รุนแรงโดย
เจตนาต่อพลเรือนหรือทรัพย์สินของพลเรือนว่าเป็น “ผู้ก่อการร้าย”ไม่ได้มีนัยยะสำ�คัญ
ทางกฎหมาย ด้วยเพราะว่าการกระทำ�ดังกล่าวถือเป็นการละเมิดกฎหมายมนุษยธรรม
ระหว่างประเทศอย่างร้ายแรงอยู่แล้ว
ไม่เพียงเท่านัน้ กฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศยังห้าม “มาตรการ” การก่อการร้าย
และ “การกระทำ�การก่อการร้าย” ไว้โดยเฉพาะอีกด้วย โดยอนุสัญญาเจนีวาฉบับที่ 4
ข้อ 33 กล่าวไว้ว่า “การลงโทษหมู่แบบเหมารวม เช่นเดียวกับมาตรการข่มขู่หรือ
การก่อการร้าย ต่างล้วนเป็นสิ่งต้องห้าม” พิธีสารเพิ่มเติมฉบับที่ 2 ข้อ 4 ได้ระบุห้าม
“การกระทำ�การก่อการร้าย” ต่อบุคคลซึ่งไม่ได้มีส่วนร่วมหรือยุติการมีส่วนร่วมในการ
ขัดกันทางอาวุธ โดยจุดประสงค์หลักของบทบัญญัติเหล่านี้คือเพื่อเน้นยํ้าว่า ไม่ว่าจะ
เป็นปัจเจกบุคคลหรือประชากรพลเรือน จะต้องไม่ถกู ลงโทษหมูแ่ บบเหมารวม ซึง่ รวมถึง
การก่อการร้ายด้วย นอกจากนี้ พิธีสารเพิ่มเติมฉบับที่ 1 และ 2 ยังห้ามการกระทำ�ที่
พุง่ เป้าไปทีก่ ารแผ่ขยายความหวาดกลัวในหมูป่ ระชากรพลเรือนว่า “การกระทำ�ความรุนแรง
หรือข่มขู่ว่าจะใช้ความรุนแรงอันมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อแผ่กระจายความหวาดกลัว
ในหมู่ประชากรพลเรือนถือเป็นสิ่งต้องห้าม” (ดูพิธีสารเพิ่มเติมฉบับที่ 1 ข้อ 5 วรรค 2
และพิธีสารเพิ่มเติมฉบับที่ 2 ข้อ 13 วรรค 2) บทบัญญัติเหล่านี้ไม่ได้ห้ามการโจมตี
ที่ชอบด้วยกฎหมายต่อเป้าหมายทางทหารซึ่งอาจแผ่กระจายความหวาดกลัวในหมู่
พลเรือน แต่ว่าห้ามการโจมตีที่พุ่งทำ�ให้พลเรือนหวาดกลัว ตัวอย่างเช่น การยิงปืนใหญ่
ใส่หรือซุ่มยิงพลเรือนในบริเวณเขตเมือง
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เนื่องจากกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศมีผลบังคับใช้เฉพาะระหว่างการขัดกัน
ทางอาวุธ จึงไม่ได้ควบคุมดูแลการก่อการร้ายทีเ่ กิดขึน้ ในยามสงบ แต่ทว่าการกระทำ�การ
ก่อการร้ายก็อยู่ภายใต้กฎหมาย เช่น กฎหมายภายในประเทศและระหว่างประเทศ
โดยเฉพาะกฎหมายสิทธิมนุษยชน ไม่ว่าผู้ก่อการจะมีแรงจูงใจเฉกเช่นใด เจ้าพนักงาน
บังคับใช้กฎหมายภายในประเทศและระหว่างประเทศจะต้องจัดการกับการก่อการร้าย
ที่เกิดขึ้นนอกสถานการณ์การการขัดกันด้วยอาวุธ โดยรัฐอาจใช้หลากหลายมาตรการ
เพื่อป้องกันหรือปราบปรามการก่อการร้าย เช่น รวบรวมข่าวกรอง ประสานความร่วม
มือระหว่างตำ�รวจและฝ่ายตุลาการ การส่งผู้ร้ายข้ามแดน มาตรการบังคับทางอาญา
การสืบสวนทางการเงิน การอายัติทรัพย์สิน หรือการกดดันทางการทูตและเศรษฐกิจ
ต่อรัฐที่ถูกกล่าวหาว่าให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ก่อการร้ายที่ต้องสงสัย

แล้วที่เรียกกันว่า “สงครามต่อต้านการก่อการร้าย” ล่ะ

คำ�นี้ถูกนำ�มาใช้เพื่ออธิบายมาตรการและปฏิบัติการที่มีเป้าหมายในการป้องกันและต่อสู้กับการโจมตีของ
ผู้ก่อการร้าย มาตรการเหล่านี้รวมถึงการหาข่าวกรอง มาตรการลงโทษทางการเงิน และความร่วมมือ
ด้านตุลาการ และอาจรวมถึงการขัดกันทางอาวุธ ทั้งนี้ การแบ่งประเภททางกฎหมายของการกระทำ�
ที่เรียกกันติดปากว่า “สงครามต่อต้านการก่อการร้าย” ถือเป็นประเด็นที่มีการโต้เถียงกันอย่างมาก แม้ว่า
คำ�นี้จะได้กลายมาเป็นส่วนหนึ่งของการพูดคุยในแต่ละวันในบางประเทศ แต่เมื่อดูในบริบทของกฎหมาย
มนุษยธรรมระหว่างประเทศแล้วนั้น จะพบว่ายังคงมีความจำ�เป็นที่จะต้องพินิจพิเคราะห์ว่า คำ�นี้เป็นแค่
เครื่องมือเชิงโวหารหรือหมายถึงการขัดกันทางอาวุธระดับโลกตามความหมายทางกฎหมาย เมื่อพิจารณา
จากการวิเคราะห์ข้อเท็จจริงที่มีอยู่ คณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศไม่ได้เห็นด้วยว่ากำ�ลังมีการ
ก่อสงครามโลก การแบ่งประเภททางกฎหมายของสถานการณ์ความรุนแรงที่เป็นส่วนหนึ่งของสงคราม
ต่อต้านการก่อการร้ายตามที่เรียกๆ กันนั้นจะต้องพิจารณาเป็นกรณีๆ ไป พูดง่ายๆ ก็คือ หากความรุนแรง
ถึงขัน้ มีการขัดกันทางอาวุธ ไม่วา่ จะระหว่างประเทศหรือมิใช่ระหว่างประเทศ กฎหมายมนุษยธรรมระหว่าง
ประเทศจะมีผลบังคับใช้ (ดูคำ�ถามที่ 5 ) หากไม่ถึงขั้นนั้น ก็ให้ใช้ประมวลกฎหมายอื่นๆ
ยกตัวอย่างเช่น การสู้รบเพื่อต่อต้านการก่อการร้าย ซึ่งปฏิบัติการหลังการโจมตีสหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่
11 กันยายน ค.ศ. 2001 เทียบเท่ากับการขัดกันทางอาวุธตามทีก่ ฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศนิยามไว้
โดยสงครามในอัฟกานิสถานที่ปฏิบัติการโดยกองกำ�ลังผสมซึ่งนำ�โดยสหรัฐอเมริกา ซึ่งเริ่มต้นขึ้นเมื่อเดือน
ตุลาคม ค.ศ. 2001 ถือเป็นตัวออย่างหนึง่ ทัง้ นี้ อนุสญ
ั ญาเจนีวาและกฎของกฎหมายจารีตประเพณีกฎหมาย
ระหว่างประเทศมีผลบังคับใช้กับการขัดกันทางอาวุธซึ่งฝ่ายหนึ่งคือกองกำ�ลังผสมนำ�โดยสหรัฐอเมริกา
และอีกฝ่ายคืออัฟกานิสถาน อย่างไรก็ตามความรุนแรงในส่วนอื่นๆ ของโลก ซึ่งมักถูกอธิบายว่าป็น
“การก่อการร้าย” กระทำ�โดยกลุ่ม (เครือข่าย) ที่จัดตั้งขึ้นอย่างหลวมๆ หรือปัจเจกบุคคลที่มีอุดมการณ์
เดียวกัน ยังถือเป็นประเด็นที่น่าสงสัยอยู่ว่า กลุ่มและเครือข่ายเหล่านี้สามารถจัดให้เป็นภาคีในการขัดกัน
ทางอาวุธรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งได้หรือไม่
“การก่อการร้าย” นับเป็นปรากฎการณ์อย่างหนึ่ง ทั้งในทางกฎหมายและการกระทำ�จริงแล้วนั้น จึงมิอาจ
ทำ�สงครามกับปรากฎการณ์ได้ แต่ทำ�สงครามกับฝ่ายที่ระบุได้ว่ามีส่วนร่วมในการขัดกันทางอาวุธ และ
ด้วยเหตุผลเหล่านี้ จึงควรใช้ค�ำ ว่า “การสู้รบต่อต้านการก่อการร้าย” จึงเป็นการเรียกที่เหมาะสมมากกว่า
“สงครามต่อต้านการก่อการร้าย”
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กฎหมายใดที่มีผลบังคับใช้กับผู้ถูกคุมขังในการสู้รบเพื่อต่อต้านการก่อการร้าย

1. บุคคลที่ถูกคุมขังเนื่องจากการขัดกันทางอาวุธระหว่างประเทศ อันเป็นส่วนหนึ่งของการต่อสู้กับผู้
ก่อการร้าย เช่นกรณีประเทศอัฟกานิสถานจนกระทั่งถึงการจัดตั้งรัฐบาลใหม่ เมื่อเดือนมิถุนายน ค.ศ.
2002 จะต้องได้รบั การคุม้ ครองโดยกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศทีม่ ผี ลใช้กบั การขัดกัน ทาง
อาวุธระหว่างประเทศ
ก. พลรบทีถ่ กู จับกุม จะต้องได้รบั สถานะเชลยศึก และอาจถูกควบคุมตัวแค่จนถึงสงครามยุติ โดยเชลยศึก
		 จะต้องไม่ถกู ดำ�เนินคดีเพียงเพราะเข้าร่วมสงคราม แต่อาจถูกดำ�เนินคดีส�ำ หรับอาชญกรรมสงครามที่
		 ได้กระทำ�ไป ในกรณีนี้ พวกเขาอาจถูกควบคุมตัวจนกว่าจะพ้นโทษที่ได้รับ ทั้งนี้ ถ้าสถานะเชลยศึก
		 ของผู้ต้องขังเป็นที่น่าสงสัย จะต้องมีการแต่งตั้งศาลที่มีอำ�นาจเพื่อตัดสินประเด็นนี้
ข. พลเรือนที่ถูกคุมขังด้วยเหตุผลอันจำ�เป็นด้านความปลอดภัย จะต้องได้รับการคุ้มครองตามที่
		 อนุสัญญาเจนีวาฉบับที่ 4 กำ�หนดให้ไว้ โดยพลรบที่มีคุณสมบัติไม่ตรงตามเกณฑ์สถานะเชลยศึก
		 (ตัวอย่างเช่น ผูท้ ไ่ี ม่ได้ถอื อาวุธอย่างเปิดเผย) หรือพลเรือนทีม่ สี ว่ นร่วมในการสูร้ บโดยตรงในการขัดกัน
		 ด้วยอาวุธระหว่างประเทศ (ที่เรียกกันว่า “คู่ต่อสู้ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ได้รับสิทธิพิเศษ)
		 จะได้รับการคุ้มครองตามอนุสัญญาเจนีวาฉบับที่ 4 หากถือสัญชาติของฝ่ายศัตรู แต่ตา่ งจากเชลยศึก
		 ตรงทีว่ า่ คนกลุม่ นีอ้ าจถูกดำ�เนินคดีภายใต้กฎหมายภายในประเทศของรัฐทีค่ วบคุมตัวในข้อหาถืออาวุธ
		 รวมทัง้ การกระทำ�ผิดทางอาญาทีไ่ ด้กระทำ� พวกเขาอาจถูกจำ�คุกจนกว่าจะพ้นโทษทีไ่ ด้รบั หากไม่ถกู
		 ดำ�เนินคดี พวกเขาจะต้องได้รับการปล่อยตัวทันทีทเ่ี หตุผลความจำ�เป็นด้านความปลอดภัยทีน่ �ำ มาซึง่
		 การควบคุมตัวสิน้ สุดลง
2. บุคคลซึ่งถูกคุมขังเนื่องจากการขัดกันทางอาวุธที่มิใช่ระหว่างประเทศ ถือเป็นส่วนหนึ่งของการต่อสู้
กับการก่อการร้ายจะได้รับการคุ้มครองตามที่ระบุไว้ในข้อ 3 ร่วม ของพิธีสารเพิ่มเติมฉบับที่ 2 ใน
กรณีที่มีผลบังคับใช้ได้ และกฎของกฎหมายจารีตประเพณีของกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ
ที่เกี่ยวข้อง โดยกฎของกฎหมายสิทธิมนุษยชนและกฎหมายภายในประเทศจะมีผลบังคับใช้เช่นกัน
ทั้งนี้บุคคลซึ่งถูกคุมขังมีสิทธิที่จะได้รับการการพิจารณาคดีที่เป็นธรรมตามกฎหมายมนุษยธรรม
ระหว่างประเทศและกฎหมายสิทธิมนุษยชน หากพวกเขาต้องถูกดำ�เนินคดีสำ�หรับอาชญากรรมที่
อาจได้กระทำ�ลงไป
3. บุคคลทั้งปวงซึ่งถูกคุมขังโดยไม่เกี่ยวกับการขัดกันทางอาวุธในการต่อสู้กับการก่อการร้ายจะได้รับการ
คุ้มครองโดยกฎหมายภายในประเทศของรัฐที่ควบคุมตัวและโดยกฎหมายสิทธิมนุษยชน โดยพวกเขา
ได้รับการคุ้มครองด้วยการพิจารณาคดีอย่างยุติธรรมตามกฎหมาย หากพวกเขาต้องถูกดำ�เนินคดี
เนื่องจากอาชญากรรมที่ได้ก่อกระทำ�

มิอาจมีผู้ใดซึ่งถูกจับกุมระหว่างการต่อสู้กับการก่อการร้ายจะได้รับพิจารณาว่าอยู่นอก
ขอบเขตของกฎหมาย ในการคุ้มครองทางกฎหมาย นั้นไม่มีค�ำ ว่า “หลุมดำ�”
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19. 	มีการนำ�กฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ
ไปบังคับใช้อย่างไรบ้าง?
การนำ�กฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศไปบังคับใช้ หรือการนำ�กฎไปสู่การปฏิบัติ
เป็นความรับผิดชอบที่สำ�คัญเป็นอันดับแรกของรัฐภาคีในอนุสัญญาเจนีวาและพิธีสาร
เพิ่มเติมอนุสัญญาเจนีวา ความรับผิดชอบนี้เริ่มตั้งแต่ข้อ 1 ร่วมของอนุสัญญาเจนีวาทั้ง
4 ฉบับ ซึ่งกำ�หนดให้รัฐเคารพและทำ�ให้มีการเคารพอนุสัญญาในทุกสถานการณ์
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มาตรการการบังคับใช้บางประการจะกำ�หนดให้มีการรับรองกฎหมายหรือกฎข้อบังคับ
มาตรการอื่นๆ จะกำ�หนดให้มีการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาสำ�หรับกองทัพ รวมทั้ง
สาธารณชนทัว่ ไป การสรรหาบุคคล และ/หรือการอบรมบุคลากร การจัดทำ�บัตรประจำ�ตัว
และเอกสารอืน่ ๆ การจัดตัง้ โครงสร้างพิเศษ และการริเริม่ ระเบียบการด้านบริหารและวางแผน
โดยนอกจานีร้ ฐั ยังจะต้องป้องกันไม่ให้มกี ารละเมิดกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ
และหากมีการละเมิดเกิดขึ้น ก็จะต้องลงโทษผู้กระทำ�ผิดด้วย
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การป้องกัน การเฝ้าสังเกต และการปราบปราม

รัฐมีหน้าที่ใช้มาตรการเชิงกฎหมายและเชิงปฏิบัติที่มีเป้าหมายเพื่อทำ�ให้มีการปฏิบัติ
ตามกฎหมายมนุษธรรมระหว่างประเทศทุกประการ ทัง้ ในยามสงบและระหว่างการขัดกัน
ทางอาวุธเกิดขึ้น สนธิสัญญากฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศยังกำ�หนดให้มีกลไล
จำ�นวนหนึ่งเพื่อทำ�ให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายด้วย
กฎและกลไกเหล่านี้แบ่งออกเป็น 3 ประเภทอย่างกว้าง ดังนี้
1. มาตรการป้องกัน
• เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ
• แปลสนธิสญ
ั ญากฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศเป็นภาษาของแต่ละประเทศ
• แปลงกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศให้เป็นกฎหมายภายในประเทศ เมือ่ จำ�เป็น
		 และรับรองบทบัญญัตเิ กีย่ วกับการออกกฎหมายและกฎหมายเพือ่ ทำ�ให้มกี ารปฏิบตั ิ
		 ตามกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ
• อบรมบุคคลกรเพือ่ อำ�นวยความสะดวกในการบังคับใช้กฎหมายมนุษยธรรมระหว่าง
		 ประเทศและแต่งตั้งที่ปรึกษาทางกฎหมายในกองทัพ
• ป้องกันอาชญากรรมสงครามและลงโทษผู้ก่ออาชญากรรมสงคราม
• ส่งเสริมการเคารพเครือ่ งหมายกาชาด เครือ่ งหมายเสีย้ ววงเดือนแดง และเครือ่ งหมาย
		 คริสตัลแดง
2. มาตรการและกลไกเพือ่ เฝ้าติดตามการปฏิบตั ติ ามกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ  
   ระหว่างสถานการณ์ความขัดแย้ง
• ฝ่ายทีใ่ ห้ความคุม้ ครองหรือตัวแทนของพวกเขา ฝ่ายทีใ่ ห้ความคุม้ ครองคือ รัฐที่
		 เป็นกลาง ซึง่ ได้รบั การแต่งตัง้ ให้ดแู ลส่วนได้เสียของฝ่ายต่างๆ ในความขัดแย้งและ
		 ประชาชนของตนในประเทศศัตรู บทบาทของฝ่ายทีใ่ ห้ความคุม้ ครอง คือการปฏิบตั กิ าร
		 บรรเทาทุกข์และคุม้ ครองเพือ่ ช่วยเหลือ ผูไ้ ด้รบั ผลกระทบและดูแลให้มกี ารปฏิบตั ิ
		 ตามกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ โดยมีการเข้าเยีย่ มเชลยศึกหรือพลเรือน
		 ทีถ่ กู ควบคุมตัว เป็นต้น องค์กรระหว่างประเทศทีใ่ ห้การรับรองความเป็นกลางและ
		 ความมีประสิทธิภาพอาจทำ�หน้าที่เป็นตัวแทนฝ่ายที่ให้ความคุ้มครอง
• กระบวนการไต่สวน จะต้องมีการไต่สวนการละเมิดทีถ่ กู กล่าวหา หากภาคี ความขัดแย้ง
		 ร้องขอ และหากภาคีที่เกี่ยวข้องเห็นด้วยกับกระบวนการที่จะต้องปฏิบัติตาม
• คณะกรรมาธิการแสวงหาความจริงด้านสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ คณะกรรมาธิการฯ
		 นี้ ซึง่ จัดตัง้ ขึน้ ภายใต้พธิ สี ารเพิม่ เติมฉบับที่ 1 ข้อ 90 อาจสืบสวนการละเมิดอนุสญ
ั ญา
		 เจนีวาหรือพิธสี ารเพิม่ เติมฉบับที่ 1 อย่างร้ายแรง และให้ความช่วยเหลือในการฟืน้ ฟู
		 ความเคารพต่ออนุสญั ญาเจนีวา ถึงแม้วา่ อำ�นาจหน้าทีอ่ ย่างเป็นทางการจะครอบคลุมถึง
		 แค่สถานการณ์การขัดกันทางอาวุธระหว่างประเทศแต่คณะกรรมาธิการฯ ได้แสดง
		 ความยินดีที่จะทำ�การไต่สวนเรื่องที่เกี่ยวกับการขัดกันทางอาวุธที่มิใช่ระหว่าง
		 ประเทศหากภาคีให้การยินยอม
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• ความร่วมมือกับสหประชาชาติ ในเหตุการณ์ที่มีการละเมิดกฎหมายมนุษยธรรม
ระหว่างประเทศอย่างร้ายแรงรัฐภาคีของอนุสญ
ั ญาเจนีวาและพิธสี ารเพิม่ เติมอนุสญ
ั ญา
จะต้องให้ความร่วมมือกับสหประชาชาติและปฏิบตั กิ ารสอดคล้องกับกฎบัตรสหประชาชาติ
• คณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ คณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศเป็น
องค์ประกอบหลักของกระบวนการเฝ้าติดตาม โดยอาศัยอำ�นาจตามอาณัตทิ ม่ี อบให้
ภายใต้อนุสญ
ั ญาเจนีวา พิธสี ารเพิม่ เติมอนุสญ
ั ญาและธรรมนูญของกลุม่ องค์กรกาชาดและ
เสีย้ ววงเดือนแดงระหว่างประเทศ (ดูคำ�ถามที่ 20)
3. มาตรการปราบปราม
มาตรการเหล่านี้มาจากหน้าที่ของฝ่ายต่างๆ ในความขัดแย้ง เพื่อป้องกันและยุติ
การละเมิดทั้งปวง หน้าที่สำ�คัญมีดังต่อไปนี้
• หน้าทีข่ องรัฐในการปราบปรามด้วยการดำ�เนินคดีการละเมิดทีถ่ อื ว่าเป็นอาชญากรรม
		 สงครามภายในประเทศ
• หน้าทีข่ องผูบ้ ญ
ั ชาการเหล่าทัพในการริเริม่ การลงโทษหรือการปฏิบตั ทิ างวินยั ต่อผูท้ ่ี
		 ละเมิดอนุสัญญาเจนีวาและพิธีสารเพิ่มเติมอนุสัญญา
• หน้าทีข่ องรัฐในการทำ�ให้ผบู้ งั คับบัญชารับผิดชอบทางวินยั และทางอาญา หากพวกเขา
		 ล้มเหลวที่จะใช้ทุกมาตรการตามอำ�นาจในการป้องกันหรือปราบปรามการฝ่าฝืน
		 กฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ
• พันธกรณีระหว่างรัฐในการให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกันในประเด็นทางอาญา
มาตรการเหล่านี้ท�ำ หน้าที่เป็นสิ่งยับยั้งการละเมิดที่สำ�คัญ (ดูคำ�ถามที่ 21)
สาเหตุหลักของความทุกข์ร้อนในการขัดกันทางอาวุธ คือการไร้ซึ่งความสามารถในการ
เคารพกฎหมายที่ใช้บังคับ ไม่ว่าจะเป็นเพราะขาดเครื่องมือหรือแรงจูงใจทางการเมือง
มากกว่าการขาดแคลนหรือไม่มีกฎ โดยช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมานี้ จุดเน้นสำ�คัญอยู่ที่การ
พัฒนาวิธพี จิ ารณาความอาญาเพือ่ ดำ�เนินคดีและลงโทษผูซ้ งึ่ ละเมิดกฎหมายมนุษยธรรม
ระหว่างประเทศอย่างร้ายแรง แต่วธิ กี ารทีเ่ หมาะสมสำ�หรับการยุตแิ ละการแก้ไขการละเมิด
ณ นาทีทเ่ี กิดขึน้ ยังคงขาดแคลน โดยกระบวนการส่วนใหญ่ภายใต้กฎหมายมนุษยธรรม
ระหว่างประเทศนั้นไม่มีการใช้หรือแทบไม่มีการใช้ในภาคปฏิบัติเลย ไม่เพียงเท่านั้น
กระบวนการเหล่านี้มีผลเฉพาะในกรณีการขัดกันทางอาวุธระหว่างประเทศ จริงอยู่ที่
กลไกในการเฝ้าติดตามและการบังคับใช้ได้รับการพัฒนานอกขอบเขตของกฎหมาย
มนุษยธรรมระหว่างประเทศ แต่วา่ ก็มขี อ้ จำ�กัด ด้วยเหตุผลทัง้ หมดเหล่านี้ คณะกรรมการ
กาชาดระหว่างประเทศเชือ่ ว่ากลไกในการเฝ้าติดตามและทำ�ให้มกี ารปฏิบตั ติ ามกฎหมาย
มนุษยธรรมระหว่างประเทศจะต้องได้รับการเสริมหนุนให้แข็งแกร่ง (ดูคำ�ถามที่ 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 นอกจากนี้ คณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศยังมีบทบาทสำ�คัญ
ในการพัฒนาปรับปรุงกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศด้วย
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พันธกิจของคณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ

“คณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ (ไอซีอาร์ซี) เป็นองค์กรด้านมนุษยธรรมที่
ปราศจากความลำ�เอียง มีความเป็นกลางและเป็นอิสระ โดยมีภารกิจด้านมนุษยธรรม
เพื่อคุ้มครองชีวิตและศักดิ์ศรีของผู้ได้รับผลกระทบจากการขัดกันทางอาวุธและ
สถานการณ์ความรุนแรงอืน่ ๆ พร้อมกันนีย้ งั ให้ความช่วยเหลือแก่ผไู้ ด้รบั ผลกระทบด้วย
นอกจากนี้คณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศยังพยายามป้องกันความทุกข์
ทรมานด้วยการส่งเสริมและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ของกฎหมายมนุษยธรรม
และหลักการด้านมนุษยธรรมสากล
คณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ จัดตั้งขึ้นเมื่อ ค.ศ. 1863 เป็นองค์กรต้น
กำ�เนิดของอนุสัญญาเจนีวาและกลุ่มองค์กรกาชาดและเสี้ยววงเดือนแดงระหว่าง
ประเทศ โดยทำ�หน้าที่กำ�กับการและประสานงานกิจกรรมต่างๆ ในระดับระหว่าง
ประเทศซึ่งดำ�เนินการโดยกลุ่มองค์กรในสถานกาณณ์ที่มีการขัดกันทางอาวุธและ
สถานการณ์ความรุนแรงอื่นๆ”

งานด้านการคุ้มครอง

การดำ�เนินงานของคณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศในการคุ้มครองผู้คน
ระหว่างเกิดการขัดกันทางอาวุธและสถานการณ์ความรุนแรงอื่นๆ มีเป้าหมายเพื่อ
ให้เกิดการเคารพกฎหมายที่อยู่ในการบังคับใช้อย่างเต็มที่ แม้มิอาจปกป้องผู้คน
ในทางกายภาพได้ แต่คณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศมุ่งมั่นที่จะลดภยัน
อันตรายทีผ่ ู้คนต้องเผชิญให้เหลือตํ่าทีส่ ุด รวมถึงป้องกันและยุติการข่มเหงที่เกิดขึ้น
ทำ�ให้สทิ ธิและเสียงของผูค้ นได้รบั ความสนใจ พูดอีกอย่างก็คอื คณะกรรมการกาชาด
ระหว่ า งประเทศทำ �หน้ าที่ เ ฝ้ าติ ด ตามการเคารพกฎหมายมนุ ษ ยธรรมระหว่า ง
ประเทศ และรายงานการละเมิดแก่เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องให้รับทราบ โดยภาระงาน
ด้านการคุ้มครองยังรวมถึงการดำ�เนินงานที่เกี่ยวกับการคุมขัง (การเยี่ยมเยียน
เรือนจำ� การประเมินสภาพการคุมขัง เป็นต้น) การคุ้มครองประชากรพลเรือน และ
การฟื้นฟูสานสัมพันธ์ครอบครัว

งานด้านการช่วยเหลือ

เป้ า หมายของความช่ ว ยเหลื อ ที่ ดำ� เนิ น การโดยคณะกรรมการกาชาดระหว่ า ง
ประเทศ คือเพื่อรักษาชีวิตและ/หรือ คืนศักดิ์ศรีของปัจเจกบุคคลหรือชุมชนที่ได้
รับผลกระทบจากการขัดกันทางอาวุธหรือสถานการณ์ความรุนแรงอื่นๆ และอาจ
จัดการแก้ปัญหาเรื่องสาเหตุและสถานการณ์การละเมิดเหล่านี้ด้วยการลดโอกาส
ความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น ทั้งนี้กิจกรรมด้านการช่วยเหลือแตกต่างกันไปตามแต่
สถานการณ์ โดยครอบคลุมเรื่องต่างๆ อย่างกว้างขวาง ตั้งแต่ข้อกำ�หนดเรื่องอาหาร
หรือยา ไปจนถึงการสร้างขีดความสามารถในการให้บริการทีจ่ �ำ เป็น เช่น การซ่อมแซม
ระบบประปาหรือสถานบริการทางการแพทย์ และการอบรมบุคลากรทางด้านการ
ดูแลสุขภาพเบื้องต้น ศัลยแพทย์ และเจ้าหน้าที่เทคนิคด้านกายอุปกรณ์
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ธรรมนูญของกลุม่ องค์กรกาชาดและเสีย้ ววงเดือนแดงระหว่างประเทศ ระบุบทบาท
สำ�คัญของคณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศไว้ดังต่อไปนี้
“รับผิดชอบภาระงานที่ได้รับมอบหมายภายใต้อนุสัญญาเจนีวา ปฏิบัติงานเพื่อให้มี
การบังคับใช้กฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศทีบ่ งั คับใช้กบั การขัดกันทางอาวุธ
อย่างสัตย์ซื่อ และรับการร้องเรียนเกี่ยวกับการละเมิดกฎหมายมนุษยธรรมระหว่าง
ประเทศอย่างร้ายแรง” (ข้อ 5 วรรค 2 (ค))
“ปฏิบัติงานเพื่อสร้างความเข้าใจและเผยแพร่ความรู้ในเรื่องกฎหมายมนุษยธรรม
ระหว่างประเทศที่มีผลบังคับใช้กับการขัดกันทางอาวุธ และจัดเตรียมการพัฒนา
ปรับปรุงกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ” (ข้อ 5 วรรค 2 (ช))

การเผยแพร่และการบังคับใช้กฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ

การเพิกเฉยต่อกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศถือเป็นอุปสรรคสำ�คัญต่อการ
เคารพกฎหมาย ด้วยเหตุผลนี้ คณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศจึงคอยยํ้าเตือน
รัฐต่างๆ ถึงพันธกรณีของตนในการทำ�ให้กฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศเป็นทีร่ ู้จัก
อย่างกว้างขวางภายในประเทศ นอกจากนัน้ ยังส่งเสริมให้มกี ารผนวกกฎหมายมนุษยธรรม
ระหว่างประเทศเข้าไว้ในหลักสูตรการศึกษา การอบรมทางทหาร และหลักสูตรมหาวิทยาลัย
ด้วยเพือ่ ให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าว คณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศยังยาํ้ เตือนรัฐ
ต่างๆ อีกด้วยว่า รัฐจะต้องดำ�เนินการทุกขั้นตอนที่จำ�เป็นเพื่อทำ�ให้มีการนำ�กฎหมาย
ไปปฏิบัติในระดับภายในประเทศและมีผลบังคับใช้อย่างมีประสิทธิผล คณะกรรมการ
กาชาดระหว่างประเทศดำ�เนินการเช่นนั้นโดยจัดให้มีบริการด้านคำ�แนะนำ�เกี่ยวกับ
กฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศเพือ่ ให้ค�ำ แนะนำ�เชิงเทคนิคแก่รฐั พร้อมทัง้ ช่วยเหลือ
เจ้าหน้าที่ของรัฐเหล่านั้นดำ�เนินการรับเอากฎหมายและข้อบังคับการเพื่อไปบังคับใช้
ภายในประเทศด้วย

การเฝ้าตรวจตราการเคารพกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศและเตือน
คู่สงครามถึงพันธกรณีของตน

อนุสัญญาเจนีวาทั้ง 4 ฉบับ และพิธีสารเพิ่มเติม มอบหมายภารกิจจำ�เพาะเจาะจงให้แก่
คณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศเพือ่ ปฏิบตั งิ านในสถานการณ์การขัดกันทางอาวุธ
โดยขณะเกิดการขัดกันทางอาวุธระหว่างประเทศ คณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ
มีสิทธิเข้าไปเยี่ยมเชลยศึกและพลเรือนที่ถูกควบคุมตัวเพื่อให้แน่ใจว่า พวกเขาได้รับการ
ปฏิบัติและอยู่ในสภาพการคุมขังที่สอดคล้องกับกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ
ทัง้ นี้ ข้อมูลเกีย่ วกับผูต้ อ้ งขังจะต้องถูกส่งไปยังสำ�นักงานกลางเพือ่ การสืบหาติดตามของ
คณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ ซึง่ มีหน้าทีร่ บั ประกันว่าผูต้ อ้ งขังจะไม่หายสาบสูญ
นอกจากนี้ คณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศยังให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม
เช่น จัดส่งอาหาร อุปกรณ์ทางการแพทย์ และเสือ้ ผ้าให้แก่ผเู้ ดือดร้อนด้วย
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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
คณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศอาจเสนอความช่วยเหลือแก่รฐั บาล โดยไม่แทรกแซง
กิจการภายในประเทศของรัฐนั้นๆ
จากข้อสรุปที่ได้จากงานด้านการคุ้มครองและการช่วยเหลือ หากมีการละเมิดกฎหมาย
มนุษยธรรมระหว่างประเทศ คณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศจะส่งหนังสือลับ
แสดงความกังวลถึงเจ้าหน้าที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง การรักษาความลับถือเป็นวิธีการทำ�งาน
หลักของคณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ วิธีการนี้เป็นนโยบายและการปฏิบัติ
ของคณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศมาอย่างยาวนาน ซึง่ มีรากฐานมาจากหลักการ
ความเป็นกลางและความไม่ล�ำ เอียงโดยตรง นอกจากนี้ยังช่วยให้คณะกรรมการกาชาด
ระหว่างประเทศสามารถสร้างให้มีและรักษาการพูดคุยอย่างสร้างสรรค์กับภาคีของการ
ขัดกันทางอาวุธและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ ซึ่งช่วยให้เข้าไปในพื้นที่การขัดกันทางอาวุธ
สถานทีค่ มุ ขัง และผูไ้ ด้รบั ผลกระทบจากการขัดกันทางอาวุธและสถานการณ์ความรุนแรง
อืน่ ๆ ได้ พร้อมทัง้ ยังช่วยทำ�ให้มั่นใจได้วา่ ผูไ้ ด้รบั ประโยชน์และเจ้าหน้าทีค่ ณะกรรมการ
กาชาดระหว่างประเทศเองจะได้รบั ความปลอดภัย ทัง้ นีก้ ารส่งหนังสือลับเพือ่ แสดงความ
กังวลระดับทวิภาคีถึงภาคีของการขัดกันทางอาวุธเป็นวิธีปฏิบัติงานที่คณะกรรมการ
กาชาดระหว่างประเทศเลือกเพื่อยุติการละเมิดกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ
หรือกฎพื้นฐานอื่นๆ ที่คุ้มครองบุคคลในสถานการณ์ความรุนแรง หรือเพื่อป้องกัน
การเกิดการละเมิดกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ อย่างไรก็ตามการกระทำ�
วิธีนี้มีส่วนเสริมให้แก่งานอื่นๆ ด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งคณะกรรมการกาชาดระหว่าง
ประเทศสงวนสิทธิ์ในการประณามการละเมิดกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศต่อ
สาธารณะภายใต้เงื่อนไขว่า (1) การละเมิดนั้นมีความสำ�คัญอย่างมากและเกิดขึ้นซํ้า
หลายครัง้ หรือมีแนวโน้มทีจ่ ะเกิดซํา้ อีก (2) ผูแ้ ทนของคณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ
พบเห็นการละเมิดด้วยตาตัวเองหรือการบันทึกการมีอยู่ และขอบเขตของการละเมิดมาจาก
แหล่งข่าวที่เชื่อถือและพิสูจน์ได้ (3) การส่งหนังสือลับแสดงความกังวลในระดับทวิภาคี
และความพยายามในการขับเคลือ่ นด้านมนุษยธรรม (เช่นการเรียกร้องให้บคุ คลภายนอก
มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การดำ � เนิ น การของภาคี ข องการขั ด กั น ทางอาวุธผู้ซ่ึงละเมิดกฎหมาย
มนุษยธรรมระหว่างประเทศ) ล้มเหลวในการยุตกิ ารละเมิดและ (4) การเผยแพร่เช่นนั้น
อยู่ในความสนใจของบุคคลหรือประชากรที่ได้รับผลกระทบหรือถูกคุกคาม

พัฒนาการของกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ

สนธิสัญญาที่พัฒนามาเป็นกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศได้รับการรับรองจากรัฐ
นอกจากนี้ ภายใต้ธรรมนูญกลุ่มองค์กรกาชาดและเสี้ยววงเดือนแดงระหว่างประเทศ
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คณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศยังมีภารกิจในการ “เตรียมการพัฒนา” กฎหมาย
มนุษยธรรมระหว่างประเทศ และเพื่อทำ�ภารกิจดังกล่าวให้ลุล่วงคณะกรรมการกาชาด
ระหว่างประเทศจะเตรียมร่างเนือ้ หาเพือ่ ให้ทป่ี ระชุมทางการทูตพิจารณา ตัวอย่างเช่น คณะ
กรรมการกาชาดระหว่างประเทศเป็นผู้ร่างอนุสัญญาเจนีวาฉบับแรกโดยร่วมปรึกษากับ
รัฐต่างๆ เสนอและอภิปราย แก้ไขและรับรอง ณ ที่ประชุมทางการทูต พร้อมกันนี้
คณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศยังจัดให้มีการปรึกษาหารือกับรัฐและภาคีอื่นๆ
ที่สนใจ โดยมีเป้าหมายเพื่อทำ�ให้การบรรลุข้อตกลงเกี่ยวกับกฎใหม่มีความเป็นไปได้
หรือทำ�ให้กฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศแข็งแกร่งยิ่งขึ้น ตัวอย่างเช่น ภายหลัง
การประชุมกาชาดและเสี้ยววงเดือนแดงระหว่างประเทศครั้งที่ 31 และการรับรองมติ
ข้อที่ 1 ว่าด้วยการเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้แก่การคุม้ ครองทางกฎหมายสำ�หรับผูไ้ ด้รบั
ผลกระทบจากการขัดกันทางอาวุธ ดู (http://www.icrc.org/eng/resources/documents/
resolution/31-international-conference-resolution-1-2011.htm) คณะกรรมการ
กาชาดระหว่างประเทศได้ปรึกษาหารือกับรัฐต่างๆ เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้แก่
กฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศในด้านการคุมขังและทำ�ให้มีการปฏิบัติตาม
กฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศมากขึ้น (ดูคำ�ถามที่ 10 และ 19)
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21. ภายใต้กฎหมายระหว่างประเทศนัน้
ผูต้ อ้ งสงสัยว่าเป็นอาชญากรสงครามจะถูก
ดำ�เนินคดีอย่างไรบ้าง?
อาชญากรรมสงคราม ซึง่ ก่อกระทำ�ระหว่างสถานการณ์การขัดกันทางอาวุธระหว่างประเทศ
และมิใช่ระหว่างประเทศ ถือเป็นการละเมิดกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศอย่าง
ร้ายแรง โดยดูคำ�จำ�กัดความหรือรายการอาชญากรรมสงครามได้ในตำ�ราทางกฎหมาย
ต่างๆ รวมทัง้ ธรรมนูญศาลทหารระหว่างประเทศทีจ่ ดั ทำ�ขึน้ ณ เมืองนูเร็มเบิรก์ ภายหลัง
สงครามโลกครั้งที่ 2 รวมถึงอนุสัญญาเจนีวาและพิธีสารเพิ่มเติมอนุสัญญา ธรรมนูญ
และกฎหมายที่มาจากคำ�พิพากษาของศาลของศาลอาญาระหว่างประเทศสำ�หรับกรณี
ประเทศยูโกสลาเวีย (ขณะนัน้ ) และประเทศรวันดา ธรรมนูญกรุงโรมของศาลอาญาระหว่าง
ประเทศ และศาลระหว่างประเทศและศาลผสม
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ข้อ 8 ของธรรมนูญศาลอาญาระหว่างประเทศประกอบด้วยรายการอาชญากรรมสงคราม
ทีร่ ฐั ต่างๆ ร่างขึน้ ในรูปแบบสนธิสญ
ั ญา และธรรมนูญนีย้ งั เป็นคูม่ อื ทีม่ ปี ระโยชน์คมู่ อื หนึง่
ที่ระบุการกระทำ�ที่รัฐต่างๆ ถือว่าเป็นการละเมิดกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ
อย่างร้ายแรงภายใต้กฎหมายระหว่างประเทศเบบจารีตประเพณี ทัง้ นี้ การออกกฎหมาย
รวมถึงกฎหมายทีม่ าจากคำ�พิพากษาของศาลของหลายๆ ประเทศยังประกอบด้วยคำ�จำ�กัด
ความคำ�ว่า อาชญากรรมสงครามอีกด้วย

อาชญากรรมสงครามคืออะไร

การกระทำ�ต่อไปนี้จัดว่าเป็นอาชญากรรมสงคราม
• การสังหารบุคคลที่ได้รับการคุ้มครองโดยเจตนา (เช่น พลรบที่บาดเจ็บหรือป่วยไข้
เชลยศึก พลเรือน)
• การทรมานหรือการปฏิบัติอย่างไร้มนุษยธรรมต่อบุคคลที่ได้รับการคุ้มครอง
• การสร้างความทุกข์ทรมานอย่างยิ่งหรือทำ�ให้บาดเจ็บอย่างร้ายแรงแก่บุคคลที่ได้รับ
การคุ้มครอง
• การโจมตีประชากรพลเรือน
• การเนรเทศหรือการโยกย้ายที่ผิดกฎหมาย
• การใช้อาวุธหรือวิธีการทำ�สงครามต้องห้าม
• การใช้ตราเครือ่ งหมายกาชาดหรือเสีย้ ววงเดือนแดงหรือสัญลักษณ์เพือ่ การคุม้ ครองอืน่ ๆ
อย่างไม่เหมาะสม
• การทำ�ให้บาดเจ็บหรือฆ่าปัจเจกบุคคลของกองทัพหรือประเทศคู่สงครามด้วยวิธีที่ไม่
ถูกต้อง
• การปล้นสะดมทรัพย์สินของทางการหรือเอกชน
ถึงแม้ว่าสนธิสัญญากฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศเกี่ยวกับการขัดกันทางอาวุธ
ทีม่ ใิ ช่ระหว่างประเทศไม่มบี ทบัญญัตวิ า่ ด้วยการกำ�หนดให้การละเมิดกฎหมายมนุษยธรรม
เรือ่ งอาชญากรรมสงครามภายใต้กฎหมายระหว่างประเทศแบบจารีตประเพณี ครอบคลุม
ถึงการละเมิดทีร่ า้ ยแรงซึง่ กระทำ�ในสถานการณ์การขัดกันทางอาวุธทีม่ ใิ ช่ระหว่างประเทศ
(ดูกฎข้อที่ 156 ในการศึกษากฎหมายจารีตประเพณีของกฎหมายมนุษยธรรมระหว่าง
ประเทศของคณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ และข้อ 8 วรรค 2 ค) ง) จ) และฉ)
ของธรรมนูญกรุงโรม)

อาชญากรรมต่อมนุษยชาติและการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์คืออะไร

กฎหมายระหว่างประเทศกล่าวถึงอาชญากรรมประเภทอื่น เช่น อาชญากรรมต่อมวล
มนุษยชาติและการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ อาชญากรรมต่อมวลมนุษยชาติถือเป็นการกระทำ�
อันโหดร้าย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการโจมตีอย่างเป็นระบบหรืออย่างกว้างขวางอันมี
เป้าหมายโดยตรงต่อประชากรพลเรือน โดยรูถ้ งึ การกระทำ�นัน้ ตัวอย่างของความโหดร้าย
เช่นนั้น ได้แก่ การฆาตกรรม การทำ�ลายล้าง การทำ�ให้เป็นทาส การเนรเทศ การคุมขัง
การทรมาน การข่มขืน และการดำ�เนินคดีในข้อหาต่างๆ
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ภายใต้ธรรมนูญศาลอาญาระหว่างประเทศ อาชญากรรมฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ครอบคลุม
การกระทำ�ทีม่ เี จตนาทำ�ลายกลุม่ ศาสนา เชือ้ ชาติ ชาติพนั ธุท์ ง้ั หมดหรือส่วนหนึง่ ” มีดงั ต่อไปนี้
ก) ฆ่าสมาชิกของกลุ่ม ข) ทำ�ร้ายร่างกายหรือจิตใจของสมาชิกของกลุ่มอย่างร้ายแรง
ค) กระทำ�โดยไตร่ตรองหรือโดยคาดการณ์ไว้แล้วเพือ่ ให้เกิดแก่หรือนำ�พามาสูส่ มาชิกของ
กลุม่ ซึง่ ทุกขเวทนาในสภาพความเป็นอยู่ ง) ใช้มาตรการทีเ่ จตนาป้องกันมิให้มกี ารกำ�เนิด
ทารกภายในกลุ่ม จ) ใช้กำ�ลังนำ�พาผู้เยาว์ในกลุ่มไปยังอีกกลุ่มหนึ่ง

พันธกรณีของรัฐในส่วนของการดำ�เนินคดีผตู้ อ้ งหาคดีอาชญากรรมสงคราม
หรือการส่งผู้ร้ายข้ามแดน

ในการเข้ามาเป็นภาคีในอนุสญ
ั ญาเจนีวาหรือพิธสี ารเพิม่ เติมฉบับที่ 1 รัฐรับหน้าทีใ่ นการ
ออกกฎหมายทีจ่ �ำ เป็นต่อการลงโทษบุคคลทีม่ คี วามผิดฐาน “ละเมิดอนุสญ
ั ญาและพิธสี าร
อย่างร้ายแรง” นอกจากนี้ รัฐยังมีพนั ธกรณีในการดำ�เนินคดีบคุ คลทีต่ อ้ งสงสัยว่ากระทำ�
การละเมิดร้ายแรงในศาลภายในประเทศ หรือส่งตัวบุคคลนั้นเพื่อดำ�เนินคดีในรัฐอื่น
โดยทัว่ ไปแล้ว กฎหมายอาญาของรัฐมีผลบังคับใช้กบั อาชญากรรมทีก่ ระทำ�ในอาณาเขต
หรือกระทำ�โดยประชาชนในชาติเท่านั้น แต่รัฐกำ�ลังออกกฎหมายเพิ่มเติมที่ช่วยให้ศาล
ภายในประเทศสามารถดำ�เนินคดีอาชญากรรมทีเ่ กิดขึน้ นอกอาณาเขต โดยภายใต้กฎหมาย
มนุษยธรรมระหว่างประเทศ รัฐได้รบั การกำ�หนดให้หาตัวผูท้ ล่ี ะเมิดกฎหมายมนุษยธรรม
ระหว่างประเทศอย่างร้ายแรงมาลงโทษ ไม่วา่ บุคคลนัน้ จะถือครองสัญชาติใดหรือกระทำ�ผิด
ณ ที่ใด หลักการนี้ซึ่งรู้จักกันในนาม เขตอำ�นาจศาลสากล มีความจำ�เป็นยิ่งในการรับ
ประกันว่าการละเมิดที่ร้ายแรงนั้นจะถูกปราบปรามอย่างมีประสิทธิผล ทั้งนี้ เขตอำ�นาจ
ศาลสากลกำ�หนดหลักพืน้ ฐานในกฎหมายระหว่างประเทศสำ�หรับกฎหมายของรัฐทีช่ ว่ ย
ให้ศาลในรัฐหนึ่งรัฐใดสามารถดำ�เนินคดีบุคคลผู้ซึ่งก่ออาชญากรรมระหว่างประเทศใน
รัฐอื่น
ในบางสถานการณ์ การพิจารณาคดีอาญาข้อหาละเมิดกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ
อย่างร้ายแรง เช่นอาชญากรรมสงคราม รวมถึงแต่ไม่จ�ำ กัดอยู่เพียงการละเมิดที่ร้ายแรง
จะต้องนำ�ฟ้องโดยเจ้าหน้าทีร่ ฐั โดยการศึกษากฎหมายจารีตประเพณีของกฎหมายมนุษยธรรม
ระหว่างประเทศของคณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศยืนยันว่า รัฐมีพันธกรณีใน
การสืบสวนอาชญากรรมสงครามที่ถูกกล่าวหาว่ากระทำ�โดยประชาชนหรือกองทัพของ
รัฐหรือโดยผู้อื่นในอาณาเขตของรัฐ รวมทั้งอาชญากรรมอื่นๆ ที่อยู่ในเขตอำ�นาจของ
ศาล นอกจากนี้รัฐยังมีพันธกรณีในการดำ�เนินคดีบุคคลต้องสังสัยในข้อหาอาชญากรรม
สงครามตามความเหมาะสมอีกด้วย
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ศาลระหว่างประเทศมีบทบาทอย่างไร

ศาลอาญาระหว่างประเทศ (ไอซีซี) ซึ่งตั้งขึ้นโดยรัฐต่างๆ ภายใต้ธรรมนูญกรุงโรม
มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม ค.ศ. 2002 ศาลนี้เป็นหลักหมายสำ�คัญในการ
ต่อสู้ของประชาคมระหว่างประเทศ เพื่อไม่ให้ผู้ก่ออาชญากรรมสงครามฆ่าล้าง
เผ่าพันธุ์ ก่ออาชญากรรมต่อมวลมนุษยชาติและอาชญากรรมอันเป็นการรุกรานลอยนวล
ถึงแม้ว่ารัฐจะมีความรับผิดชอบหลักในการดำ�เนินคดีผู้ต้องหาคดีอาชญากรรม
สงคราม แต่ในกรณีที่อยู่ในขอบเขตอำ�นาจ ศาลอาญาระหว่างประเทศอาจปฏิบัติ
หน้าที่เมื่อศาลภายในประเทศมิยินยอมหรือมิอาจกระทำ�ได้
โดยก่อนการตัง้ ศาลอาญาระหว่างประเทศนัน้ คณะมนตรีความมัน่ คงแห่งสหประชาชาติ
ได้ตั้งศาลอาญาระหว่างประเทศขึ้นมาเพื่อพิจารณาคดีอดีตยูโกสลาเวียและการฆ่า
ล้างเผ่าพันธุใ์ นรวันดา (รูจ้ กั กันในนามย่อว่า ไอซีทวี าย และ ไอซีทอี าร์) เมือ่ ค.ศ. 1993
และ ค.ศ. 1994 เพื่อทำ�การไต่สวนผู้ต้องหาคดีก่ออาชญากรรมสงครามระหว่าง
เกิดความขัดแย้งในประเทศเหล่านั้น ทั้งนี้ กลไกเพื่อศาลอาญาระหว่างประเทศ
ซึ่งตั้งขึ้นโดยคณะมนตรีความมั่นคงเมื่อวันที่ 22 ธันวาคม ค.ศ. 2010 มีภารกิจใน
การปฏิบัติหน้าที่อันจำ�เป็นของไอซีทีวายและไอซีทีอาร์หลังจากที่ศาลเหล่านั้นได้
ทำ�ตามอาณัติโดยสมบูรณ์ และดำ�รงไว้ซึ่งหน้าที่ของศาลเหล่านั้น
ศาลพิเศษหรือศาลผสม ซึ่งตั้งขึ้นภายในรัฐ เช่น กัมพูชา ติมอร์ตะวันออก และ
เซียร์ร่า ลีโอน ที่มีจำ�นวนมากขึ้น ได้ทำ�การลงโทษอาชญากรรมสงคราม โดยศาล
ผสมมีขอบเขตอำ�นาจทั้งระดับภายในประเทศและระหว่างประเทศ

การก่ออาชญากรรมระหว่างประเทศเกิดขึ้นเพราะเหตุใด

คำ�ถามนีอ้ าจตอบได้หลายแบบ บ้างอ้างว่าต้องโทษความไม่รกู้ ฎหมาย บ้างว่าเป็นผลทีต่ ามมาตามธรรมชาติ
ของสงคราม หรือว่าเป็นเพราะกฎหมายระหว่างประเทศ (รวมถึงกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ)
ขาดระบบรวมศูนย์ที่มีประสิทธิภาพในการควํ่าบาตร ตามความเป็นจริงแล้ว มีการละเมิดกฎหมายและ
ก่ออาชญากรรมทั้งในสงครามและยามสงบ และไม่ว่าจะอยู่ภายใต้ขอบเขตอำ�นาจศาลระดับประเทศหรือ
ระหว่างประเทศ ถึงกระนั้นนั่นไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องยอมจำ�นนต่อความเป็นจริงเรื่องการละเมิด
กฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ และยุติการมุ่งมั่นสร้างความเคารพต่อประมวลกฎหมายนี้ให้มีมาก
ยิ่งขึ้น รวมถึงละทิ้งผู้ตกเป็นเหยื่อการขัดกันทางอาวุธให้เป็นไปตามยถากรรม เหล่านี้ไม่ใช่ทางเลือก นั่นจึง
เป็นเหตุผลว่า ทำ�ไมการละเมิดกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศจึงต้องถูกประณาม และจะต้องมีการ
ใช้มาตรการเพื่อป้องกันและลงโทษผู้กระทำ�ผิด การลงโทษฐานก่ออาชญากรรมสงครามจึงเป็นเครื่องมือที่
สำ�คัญในการบังคับใช้กฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ ไม่ว่าจะระดับชาติหรือระหว่างประเทศก็ตาม
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พันธกิจ
คณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ (ไอซีอาร์ซี) เป็นองค์กรที่มี
ความเป็นกลางไม่ล�ำ เอียงและเป็นอิสระ และมีพนั ธกิจด้านมนุษยธรรม
เพื่อให้การคุ้มครองชีวิตและศักดิ์ศรีมนุษย์ รวมถึงดำ�เนินการเพื่อช่วย
เหลือผูไ้ ด้รบั ผลกระทบจากการขัดกันด้วยอาวุธและสถานการณ์ความ
รุนแรงอื่นๆ นอกจากนี้เพื่อป้องกันผู้คนให้พ้นจากความทุกข์ทรมาน
ไอซีอาร์ซี ยังมุง่ มัน่ ทีจ่ ะส่งเสริมและเสริมสร้างกฎหมายมนุษยธรรมและ
หลักการมนุษยธรรมสากลให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น อนึ่ง ไอซีอาร์ซีก่อตั้งขึ้น
เมื่อ ค.ศ. 1863 และเป็นองค์กรผู้ให้กำ�เนิดอนุสัญญาเจนีวาและกลุ่ม
องค์กรกาชาดและเสี้ยววงเดือนแดงระหว่างประเทศ ซึ่งไอซีอาร์ซี
ให้การกำ�กับและประสานงานกิจกรรมระหว่างประเทศที่ดำ�เนินการ
โดยกลุ่มองค์กรกาชาดฯ ในสถานการณ์ที่มีการขัดกันด้วยอาวุธและ
สถานการณ์ความรุนแรงอื่นๆ
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