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ค าแนะน า  

1. กระบวนการพิจารณา: การแถลงการณ์ดว้ยวาจานี้อยูใ่นกระบวนการยนืยนัขอ้กล่าวหาภายใต้เขต

อ านาจของศาลอาญาระหวา่งประเทศ ขอ้ 61 ของธรรมนูญกรุงโรมวา่ดว้ยศาลอาญาระหวา่งประเทศ 
(“ธรรมนูญกรุงโรม”) ในกระบวนการนี้ ฝ่ายอยัการจะตอ้ง “มพียานหลกัฐานเพยีงพอในการพสิจูน์ว่า 
ในแต่ละขอ้กล่าวหามเีหตุอนัควรเชื่อไดว้่าบุคคลดงักล่าวได้กระท าความผดิตามขอ้กล่าวหา” ผู้ถูก
กล่าวหาอาจ “ปฏเิสธขอ้กล่าวหาหรอืโตแ้ยง้พยานหลกัฐานทีท่างฝ่ายอยัการน าเสนอ” 

2. ข้อเท็จจริงและพยานหลกัฐาน: คดีนี้เป็นเหตุการณ์สมมติทัง้หมด ข้อเท็จจริงแห่งคดี รวมถึง

ข้อเท็จจริงทัง้หมดที่มีพยานหลักฐานยืนยนัซึ่งส่งไปยงัฝ่ายจ าเลย  ตลอดจนข้อเท็จจริงและ
พยานหลกัฐานทีฝ่่ายจ าเลยเป็นผูน้ าเสนอ ทมีผูเ้ขา้แขง่ขนัจะตอ้งใชข้อ้เทจ็จรงิตามทีก่ าหนดให ้โดย
ทัง้ฝ่ายอยัการและฝ่ายจ าเลยไม่สามารถน าเสนอข้อเทจ็จรงิหรือพยานหลกัฐานขึน้มาใหม่ในการ
พจิารณาคดชี ัน้นี้ (ขอ้ 16(6)(ซ)ี ของธรรมนูญกรุงโรม ไม่บงัคบัใช้ในกรณีนี้) อย่างไรกด็ ีทมีผู้เขา้
แข่งขนัอาจใช้การอนุมานตามสมควรจากขอ้เทจ็จรงิที่ก าหนดและอาจโต้แยง้ในประเดน็ของความ
น่าเชื่อถอืหรอืน ้าหนกัของพยานหลกัฐาน 

3. วิธีพิจารณาคดี: โจทยก์ารแข่งขนัมไิด้มุ่งหมายที่จะยกประเดน็เกี่ยวกบัวธิพีจิารณาคด ีนอกจาก

ประเดน็ทีเ่กีย่วกบัสทิธขิองผูถู้กกล่าวหาตามขอ้ 66 และ 67 ของธรรมนูญกรุงโรม ประเดน็ปัญหาวธิี
พจิารณาคดอีื่น ๆ จงึไม่ควรน ามาพจิารณา 

4. เขตอ านาจศาลและการรบัพิจารณาคดี: ทีป่รกึษาอาจโตแ้ยง้ในประเดน็การจ าแนกประเภทของ

ความขดัแยง้ในกรณีที่เกีย่วขอ้ง ส่วนกรณีประเดน็อื่น ๆ  ที่เกี่ยวขอ้งกบัเขตอ านาจศาลและการรบั
พจิารณาคดไีม่ควรน ามาเป็นประเดน็พจิารณา 

5. กฎหมายท่ีใช้บงัคบั: ภายใตข้อ้ 21 ของธรรมนูญกรุงโรม มดีงันี้ 
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1. ใหศ้าลฯ ใชก้ฎหมายต่อไปนี้ในการพจิารณาคด ี
1.1. ในล าดบัแรก ธรรมนูญศาลฯ นี้  องค์ประกอบความผดิทางอาญา และระเบยีบว่าด้วยวธิี

พจิารณาความและพยานหลกัฐาน 
1.2. ในล าดบัทีส่อง เมือ่เหน็ว่าเหมาะสม สนธสิญัญา ตลอดจนหลกัการและกฎเกณฑ์ของ

กฎหมายระหวา่งประเทศต่าง ๆ ทีใ่ชบ้งัคบั รวมถงึหลกัการทีเ่ป็นทีย่อมรบัของกฎหมาย
ระหวา่งประเทศวา่ดว้ยการขดักนัดว้ยอาวธุ 

1.3. หากไม่สามารถปรบัใชก้ฎมายดงักล่าว หลกักฎหมายทัว่ไปทีศ่าลฯ ได้มาจากกฎหมาย
ภายในของระบบกฎหมายในโลก รวมทัง้กฎหมายภายในของรฐั ซึง่โดยปกตจิะใช้เขต
อ านาจเหนืออาชญากรรมนัน้ตามทีเ่หมาะสม ทัง้นี้ โดยมีเงือ่นไขว่า หลกัการเหล่านี้
จะต้องไม่ขดักบัธรรมนูญศาลฯ นี้  และกฎหมายระหว่างประเทศ ตลอดจนบรรทดัฐาน
และมาตรฐานซึง่เป็นทีย่อมรบัในระดบัระหวา่งประเทศ 

2. ศาลอาจใชห้ลกักฎหมายและหลกันิตธิรรมตามทีไ่ดม้กีารตคีวามไวใ้นค าพพิากษาก่อนหน้านี้ 
6. ทมีผูเ้ขา้แขง่ขนัควรคน้ควา้เกีย่วกบักฎหมายคดจีากทัง้ศาลภายในประเทศและศาลระหว่างประเทศ 

หากทมีผูเ้ขา้แขง่ขนัอา้งค าตดัสนิของศาลภายในประเทศ จะตอ้งเป็นค าตดัสนิทีเ่ป็นบรรทดัฐาน และ
ทมีผูเ้ขา้แขง่ขนัควรคาดหมายวา่จะมกีารขอดสู าเนาค าพพิากษาทีท่มีของตนอา้งองิในขอ้กล่าวอา้ง 

7. การเข้าร่วมเป็นภาคีในสนธิสญัญาต่าง ๆ: สนธสิญัญาทีป่รากฏในภาคผนวก 2 มผีลบงัคบัใชก้บั

ราชอาณาจกัรราวสิและรฐัสุลต่านคาลาดาน 
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หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งและขอ้มลูเพือ่การคน้ควา้  

ศาลอาญาระหว่างประเทศ 
1) ธรรมนูญกรุงโรมวา่ดว้ยศาลอาญาระหวา่งประเทศ (1998) 

http://legal.un.org/icc/statute/english/rome_statute(e).pdf  
2) องคป์ระกอบความผดิทางอาญาภายใตธ้รรมนูญกรุงโรมฯ 

https://www.icccpi.int/nr/rdonlyres/336923d8-a6ad-40ec-ad7b- 

45bf9de73d56/0/elementsofcrimeseng.pdf  

 
เอกสารพื้นฐานเก่ียวกบักฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ 
1) สนธสิญัญาทีเ่กีย่วขอ้งกบักฎหมายมนุษยธรรมระหวา่งประเทศ https://ihl-databases.icrc.org/ihl 
2) กฎหมายจารตีประเพณีของกฎหมายมนุษยธรรมระหวา่งประเทศ https://ihl-

databases.icrc.org/customary-ihl/  
3) ค าอธบิายอนุสญัญาเจนีวาและพธิสีารเพิม่เตมิ โดยคณะกรรมการกาชาดระหวา่งประเทศ https://ihl-

databases.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/vwTreaties1949.xsp  
 

ค าพิพากษา  
1) คณะตุลาการอาญาระหวา่งประเทศส าหรบัอดตียโูกสลาเวยี (International Criminal Tribunal for the 

Former Yugoslavia) http://www.icty.org/en/cases/judgement-list 
2) คณะตุลาการอาญาระหว่างประเทศส าหรบัรวนัดา  (International Criminal Tribunal for Rwanda) 

http://unictr.unmict.org/en/cases 
3) ศาลอาญาระหวา่งประเทศ (International Criminal Court) https://www.icc-cpi.int/cases 
4) ศาลยตุธิรรมระหวา่งประเทศ (International Court of Justice) https://www.icj-cij.org/en/decisions 
    

  

http://legal.un.org/icc/statute/english/rome_statute(e).pdf
http://legal.un.org/icc/statute/english/rome_statute(e).pdf
https://www.icc-cpi.int/nr/rdonlyres/336923d8-a6ad-40ec-ad7b-45bf9de73d56/0/elementsofcrimeseng.pdf
https://www.icc-cpi.int/nr/rdonlyres/336923d8-a6ad-40ec-ad7b-45bf9de73d56/0/elementsofcrimeseng.pdf
https://www.icc-cpi.int/nr/rdonlyres/336923d8-a6ad-40ec-ad7b-45bf9de73d56/0/elementsofcrimeseng.pdf
https://www.icc-cpi.int/nr/rdonlyres/336923d8-a6ad-40ec-ad7b-45bf9de73d56/0/elementsofcrimeseng.pdf
https://www.icc-cpi.int/nr/rdonlyres/336923d8-a6ad-40ec-ad7b-45bf9de73d56/0/elementsofcrimeseng.pdf
https://www.icc-cpi.int/nr/rdonlyres/336923d8-a6ad-40ec-ad7b-45bf9de73d56/0/elementsofcrimeseng.pdf
https://www.icc-cpi.int/nr/rdonlyres/336923d8-a6ad-40ec-ad7b-45bf9de73d56/0/elementsofcrimeseng.pdf
https://www.icc-cpi.int/nr/rdonlyres/336923d8-a6ad-40ec-ad7b-45bf9de73d56/0/elementsofcrimeseng.pdf
https://www.icc-cpi.int/nr/rdonlyres/336923d8-a6ad-40ec-ad7b-45bf9de73d56/0/elementsofcrimeseng.pdf
https://www.icc-cpi.int/nr/rdonlyres/336923d8-a6ad-40ec-ad7b-45bf9de73d56/0/elementsofcrimeseng.pdf
https://www.icc-cpi.int/nr/rdonlyres/336923d8-a6ad-40ec-ad7b-45bf9de73d56/0/elementsofcrimeseng.pdf
https://ihl-databases.icrc.org/ihl
https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/
https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/
https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/vwTreaties1949.xsp
https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/vwTreaties1949.xsp
http://www.icty.org/en/cases/judgement-list
http://unictr.unmict.org/en/cases
https://www.icc-cpi.int/cases
https://www.icj-cij.org/en/decisions


4  

  

ข้อเทจ็จริงแห่งคดี 

  
1. ราชอาณาจกัรราวสิมีพื้นที่ 703,763 กม.² และมีประชากรประมาณ 43 ล้านคน โดยประชากร

ประมาณ 1 ใน 3 อาศยัอยู่บนพื้นที่ชายฝัง่ และทัง้ประเทศมปีระชากร 10 ล้านคนกระจุกตวัอยู่ใน
พืน้ทีเ่มอืงหลวงชื่อ กรุงอาราวสิ ประชากรส่วนทีเ่หลอืส่วนใหญ่ประกอบดว้ยกลุ่มชนเร่ร่อนดัง้เดมิซึ่ง
ยากต่อการนับจ านวนในการส ารวจส ามะโนประชากรและครอบครองดนิแดนภายในประเทศ ทัง้นี้ 
ชนเผ่าเฟรแมนเหล่านี้มคีวามเชี่ยวชาญในการล่าสตัว์ การฝึกนกอนิทรรีาวนีอนังดงาม (นกอนิทรี
สายพนัธุท์ ีม่ขีนาดใหญ่ทีสุ่ดในโลก) เพื่อล่าฝงูแพะอพยพและสตัวเ์ลีย้งลกูดว้ยนมขนาดเลก็อื่น ๆ มา
อยา่งยาวนาน แมว้า่ราวสิจะมสีภาพอากาศทีไ่ม่ค่อยจะเอือ้อ านวย แต่กเ็ป็นแหล่งทีอ่ยูอ่าศยัของสตัว์
และพชืทีม่ลีกัษณะจ าเฉาะหลากหลายชนิด เช่นเดยีวกบัชนเผ่าเฟรแมนซึง่พึง่พาแหล่งน ้าธรรมชาติ
ทีอ่ยูใ่นชัน้หนิอุม้น ้าอนัเป็นแหล่งก าเนิดโอเอซสิท่ามกลางภเูขาราวนีและเนินทรายแหง้แลง้ 

2. แหล่งแร่ธรรมชาตจิ านวนมากในพื้นที่ตอนกลางของประเทศถูกค้นพบเมื่อหลายสิบปีก่อน ท าให้
ผลติภณัฑม์วลรวมในประเทศตอนนี้มาจากการท าเหมอืงมากถงึ 35% โดยการท าเหมอืงแร่ส่วนใหญ่
นัน้เป็นการขุดหาแร่โคบอลต์ ซึ่งเป็นแร่ที่ใช้ในการผลิตเทคโนโลยีสมัยใหม่มากมาย รวมทัง้
โทรศพัทม์อืถอืและแบตเตอรีล่เิธยีม ทัง้นี้ ในช่วง 30 ปีที่ผ่านมา ชนชาวเฟรแมน ซึ่งโดยทัว่ไปเป็น
กลุ่มคนที่ตกเป็นผู้พลดัถิ่นเพราะการอุตสาหกรรม กไ็ด้เริม่ตัง้ถิ่นฐานถาวรขึน้รอบ ๆ พื้นที่การท า
เหมอืงแบบเปิดทีม่กีารควบคุมก ากบัดแูลอย่างไม่ค่อยดนีัก โดยพื้นทีเ่หล่านี้มกัมกีารว่าจ้างแรงงาน
ชาวเฟรแมนใหข้ดุหาเอาแร่โคบอลตด์ว้ยมอื 

3. กรุงอาราวสิ เมอืงหลวงอนัทนัสมยั เป็นเมอืงท่าแห่งหนึ่ง โดยอยูภ่ายใตก้ารปกครองของ ฯพณฯ ชดั
ดามที่ 2 และเป็นแหล่งพ านักของนักธุรกจิจ านวนมากจากรฐัสุลต่านคาลาดาน ซึ่งนักธุรกจิเหล่านี้
เป็นผู้ส่งวตัถุดิบเพื่อการแต่งแร่และส่งออกทัว่โลกไปยงัคาลาดานและรฐัอุตสาหกรรมอื่น ๆ โดย
ชายแดนประเทศราวสิส่วนใหญ่ตดิกบัราชอาณาจกัรคาลาดาน ซึ่งเป็นราชอาณาจกัรที่ร ่ารวย และ
ชายแดนส่วนทีเ่หลอืตดิกบัสาธารณรฐัทเลแลก็ซ ์ซึง่มกีารท าอุตสาหกรรมเหมอืงโคบอลตแ์ละโรงแต่ง
แร่ขนาดเลก็แขง่กบัราวสิ (ดภูาคผนวก 1 แผนทีภ่มูภิาค) 

4. นับตัง้แต่ต้นทศวรรษที่ 1990 สภาพอากาศที่เลวร้ายมากกว่าเดมิ ตลอดภาวะวกิฤติแห้งแล้งอยู่
บ่อยครัง้และรุนแรงมากขึ้น ท าให้ชนเผ่าเฟรแมนต้องพลดัถิ่นจากดินแดนดัง้เดิมของตนในพื้นที่
ตอนกลางของประเทศซึง่มสีภาพภูมอิากาศอนัเลวรา้ยกว่าเดมิ นอกจากนี้ ยงัส่งผลท าใหเ้กดิภาวะ
ความตงึเครยีดมากขึน้เนื่องจากทุ่งเลี้ยงสตัวแ์ละทุ่งล่าสตัวถ์ูกท าลายและท าให้กลายเป็นพื้นที่ท า
เหมอืงแบบเปิด ขบวนการทรเูฟรแมน (True Freman) เป็นขบวนการทางการเมอืงได้ก่อก าเนิดขึน้
โดยกลุ่มชนเผ่าทีเ่ป็นแนวร่วมและผู้พลดัถิ่นชาวเฟรแมนทีค่ดัค้านการท าเหมอืงและหาทางเลือกอื่น
เพื่อแก้ปัญหาชุมชนเหมอืงแร่ ขบวนการทรูเฟรแมนไดร้บัความช่วยเหลอืจากองค์กรพฒันาเอกชน 
(เอน็จโีอ) ในการชกัชวนทัง้ในประเทศและต่างประเทศใหข้ึน้ทะเบยีนมรดกโลกรายการชัน้หนิอุ้มน ้า
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ราวนีทีม่คีวามพเิศษไม่เหมอืนใครและระงบัการขยายพื้นทีท่ าเหมอืงออกไป แต่ทวา่ไม่ส าเรจ็ ต่อมา
ปี ค.ศ. 1995 ทางกลุ่มผูน้ าขบวนการทรเูฟรแมน ไดน้ าเสนอ “ปฏญิญาแห่งฤดใูบไมผ้ลอินัเงยีบงนั” 
ซึ่งเป็นแผนสบิประการในการคุ้มครองพืน้ที่ป่าราวนีและวถิชีวีติของชนชาวเฟรแมน ต่อ ฯพณฯ ชดั
ดามที ่2 

5. เมื่อปี ค.ศ. 2009 ทมีนักวจิยัน าโดย ศาสตราจารย์คอร์รโิน จากมหาวทิยาลยัเซกุนดุส ค้นพบว่า 
ระดบัของโคบอลตแ์ละสารพษิในปัสสาวะและเลอืดของชาวเฟรแมนที่อาศยัอยูใ่นบรเิวณใกลเ้คยีงกบั
เหมอืงโคบอลตม์ปีรมิาณมากกวา่ระดบัของโคบอลตแ์ละสารพษิทีพ่บในปัสสาวะและเลอืดของผู้คนที่
อาศยัอยู่ในกรุงอาราวสิจ านวนหลายเท่าตวั นักวจิ ัยอ้างว่า แร่โคบอลต์และสารพษิที่ตรวจพบเป็น
สาเหตุท าให้เกดิภาวะความพกิารในทารกแรกเกดิของประชากรชาวเฟรแมนเพิม่ขึน้อย่างรวดเรว็ 
นอกจากนัน้ยงัก่อให้เกดิภาวะสุขภาพเรื้อรงัและโรคมะเรง็ด้วย โดยระดบัความหลากหลายทาง
ชีวภาพ การเจริญเติบโตของพืช และจ านวนแพะพื้นเมืองที่อยู่ในพื้นที่โดยรอบชัน้หินอุ้มน ้ าที่
ปนเป้ือนน ้าเสยีจากอุตสาหกรรมจากเหมอืงกล็ดลงอยา่งรวดเรว็เช่นกนั ทัง้นี้ นักวจิยัยงัสงัเกตเหน็
วา่ โครงสรา้งชุมชนแบบดัง้เดมิไดถู้กท าลายหายไปและจ านวนการก่อความผดิทางอาญายงัพุ่งสงูขึน้ 
โดยเฉพาะในหมู่ชายหนุ่มและเดก็ทีไ่ม่มผีูดู้แล ซึ่งเป็นประชากรหลกัของเมอืงขนาดเลก็ทีบ่้านเรอืน
ผูค้นสรา้งขึน้ดว้ยกระท่อมโกโรโกโส ชื่อเมอืง “ซาลซูา” โดยตัง้อยูบ่นชายขอบชุมชนเหมอืงแร่ บรษิทั
เทคโนโลยชี ัน้น าของโลกจ านวน 5 แห่ง ซึง่รวมถงึบรษิทัมาโครเฟิรม์ (Macrofirm) และ เพยีร ์(Pear) 
(มสี านักงานใหญ่อยู่ในคาลาดาน) ถูกทนายความด้านสทิธมินุษยชนยื่นฟ้องรอ้งในนามของเยาวชน
และผู้ปกครองชาวเฟรแมนหลายคน ซึ่งกล่าวหาบริษัทดงักล่าวมีการใช้แรงงานเด็กในเหมือง
โคบอลตท์ีเ่มอืงราวสิ 

6. ปี ค.ศ. 2010 กลุ่มทรเูฟรแมนบางกลุ่มทีรู่ส้กึทอ้แทเ้นื่องจากไม่มคีวามคบืหน้าใด ๆ ในการแกปั้ญหา
เกดิขึน้ จงึได้รวมตวักนัจดัตัง้กองก าลงัทหารขึน้มา เรยีกว่า “กองก าลงัต่อต้านทรูเฟรแมน” (True 
Fremen Resistance Army – TFRA หรอื กองก าลงัต่อต้านฯ ) โดยประกอบด้วย “หน่วย” ต่าง ๆ 
ทีม่าจากกลุ่มชนเผ่าทัว่ไปและรบัค าส ัง่จากหวัหน้าเผ่า กองก าลงัต่อตา้นฯ ไม่มผีูน้ าส่วนกลาง โดยมี
หน่วยต่าง ๆ คอยประสานงาน แต่หน่วยดงักล่าวท าหน้าทีอ่สิระภายในดนิแดนของชนเผ่าดัง้เดมิและ
มจีุดประสงคร์่วมกนัในการบงัคบัใหช้ดัดามที ่2 ยอมรบั “ปฏญิญาแห่งฤดใูบไมผ้ลอินัเงยีบงนั” ทัง้นี้ 
กลุ่มอนิทรแีดงถือเป็นหน่วยของกองก าลงัต่อต้านฯ ที่มขีนาดใหญ่ที่สุด โดยประกอบด้วยกลุ่มติด
อาวุธหลายกลุ่ม อกีทัง้มกีารด าเนินการในภาคตะวนัตกส่วนกลางของประเทศราวสิ ซึ่งเป็นพื้นที่
ได้รบัผลกระทบจากการท าเหมอืงมากที่สุด และ นายลเีอต็ คายน์ส ผู้น าของกลุ่มอนิทรยีแ์ดง เคย
เป็นผูน้ าขบวนการทรเูฟรแมนทีเ่ปิดเผยและเป็นทีเ่คารพนบัถอืมาก่อน 

7. กองก าลงัต่อต้านฯ เริม่บุกโจมตกีารขนส่งสนิค้าแร่ราวนีทางบก โดยประเทศคาลาดานและราวสิ ได้
ร่วมกนัคว ่าบาตรทางการค้ากบัสาธารณรฐัทเลแลก็ซ์ ประเทศเพื่อนบ้าน เนื่องจากเชื่อกนัว่าเป็น
ประเทศที่จดัส่งอาวุธขนาดเลก็และเบาให้แก่กองก าลงัต่อต้านฯ มกีารจุดเพลงิเผาและยงิปืนครก
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โจมตจีุดรกัษาความปลอดภยัของเหมืองและสถานีเตมิเชื้อเพลงิการขนส่ง  ท าให้เจ้าหน้าที่รกัษา
ความปลอดภยับาดเจบ็ลม้ตายจ านวนมาก ซึง่ภายหลงัไดม้กีารเสรมิก าลงัโดยกองทพัจกัรวรรดริาวนี 
(Raveen Imperial Force – RIF หรอื กองทพัจกัรวรรดฯิ) ทางกองก าลงัต่อตา้นฯ อา้งวา่เป็นผูโ้จมตี
เรือบรรทุกน ้ามนัที่สถานีเติมน ้ามนัเมื่อวนัที่ 4 เมษายน ค.ศ. 2011 การระเบิดโจมตีดงักล่าวได้
สงัหารผู้คนกว่า 50 คน (คนงาน เจ้าหน้าที่รกัษาความปลอดภยั และเจ้าหน้าทีก่องทพัจกัรวรรดฯิ) 
และยานพาหนะทีใ่ชใ้นการท าเหมอืงจ านวนมาก โดยตลอดทัง้ปีนัน้ตัง้แต่การโจมตดีงักล่าว มคีนขบั
รถบรรทุกและพนกังาน 40 คนในเหมอืงชดัดาม ซึง่เป็นเหมอืงของรฐั และเจา้หน้าทีต่ ารวจราวนีและ
กองทพัจกัรวรรดฯิ กว่า 300 คน ที่ท าหน้าที่รกัษาความปลอดภยัการขนส่งสนิค้าถูกสงัหารหรอื
บาดเจบ็ 

8. นอกจากจะมอีาสาสมคัรจากเมืองซาลูซาเข้าร่วมจ านวนมากแล้วนัน้ “นักรบต่างชาต”ิ จากนานา
ประเทศจ านวนมาก มอีย่างน้อย 25 ประเทศ ยงัเขา้ร่วมกองก าลงัต่อต้านฯ ด้วย นักรบต่างชาตมิกั
ร่วมต่อสู้กบักองก าลงัต่อต้านฯ ในช่วงเดอืนที่อากาศอบอุ่นก่อนจะเดนิทางกลบัไปยงัประเทศบ้าน
เกิดตนเองก่อนฤดูหนาวอันแสนโหดร้ายจะเดินทางมาถึง ซึ่งหน่วยอินทรีแดงทัง้หมดนัน้
ประกอบดว้ยนกัรบที่เป็นชาวต่างชาต ิ โดยนกัรบต่างชาตเิหล่านี้มกัโพสต์บนบญัชโีซเชยีลมเีดยีต่าง 
ๆ ซึ่งมกัจะเขยีนแทก็ “eco_warrior” และมกัจะสวมกางเกงยนีส์ขาด ๆ ถ่ายรูปกบัปืนคาลาชนิคอฟ 
(Kalashnikov) หรอืปืนครก ร่วมกบัสมาชกิกองก าลงัต่อต้านฯ ในการโพสต์ต่าง ๆ  นัน้ สมาชกิกอง
ก าลงัต่อต้านฯ จะชุดผ้าคลุมสนี ้าตาลแบบดัง้เดมิเพื่อป้องกนัตวัจากสิง่แวดล้อม โดยแขนเสื้อหรอื
ส่วนหน้าอกบางส่วนจะเผยใหเ้หน็รอยสกัรูปนกอนิทรรีาวนีขนาดใหญ่ และพวกเขามกัจะพกมดีล่า
สตัวแ์บบดัง้เดมิของชาวเฟรแมนโดยคาดไวก้บัเขม็ขดัรดัเอว 

9. ถึงแม้ว่าในช่วงฤดูหนาวแต่ละปี สถานการณ์ความรุนแรงจะลดลงอย่างมาก แต่การระเบิดจาก
ระยะไกลโดยอุปกรณ์ระเบดิทีใ่ชโ้ดยกลุ่มกองก าลงัต่อตา้นฯ ยงัคงเดนิหน้าสรา้งความเสยีหายในช่วง
ฤดูดงักล่าวอยู่ การบุกโจมตบีวกกบัพายุทรายทีเ่กดิขึน้อยู่บ่อยครัง้ ตลอดจนสภาพถนนหนทางอนั
ย ่าแย่ในพื้นทีต่อนกลางของประเทศ ท าให้การขนส่งขา้มแดนกระท ามไิด้ แร่โคบอลต์และแร่ธาตุอื่น 
ๆ ส่วนใหญ่จงึถูกล าเลยีงส่งไปยงัคาลาดานและศูนยก์ลางการแปรรูปอื่น ๆ ผ่านท่าเรอืกรุงอาราวิ
สแทนตัง้แต่ช่วงปลายปี ค.ศ. 2013 

 

“ปฏิบติัการวายทุะเลทราย”  

10. ผลก าไรจากการขายแร่โคบอลต์ตกต ่าอย่างมนียัส าคญัในช่วงปี ค.ศ. 2014 เนื่องจากการโจมตขีอง
กองก าลงัต่อต้านฯ ท าใหก้ารจดัหาวตัถุดบิหยดุชะงกัอยา่งหนกั เหมอืงหลายแห่งในพืน้ที่ตอนกลาง
ต้องปิดตวัลง โดยเมื่อวนัที่ 1 พฤษภาคม ค.ศ. 2014 ชดัดามที่ 2 ได้ประกาศ “ปฏิบตัิการวายุ
ทะเลทราย” ผ่านทางสถานีโทรทศัน์แห่งชาต ิซึ่งเป็น “หน่วยปฏบิตักิารภาคพื้นดนิและทางอากาศ
โดยกองทพัจกัรวรรดิฯ เพื่อปราบปรามผู้ก่อการร้ายเหล่านี้อย่างเป็นทางการ” ต่อมาเมื่อวนัที่ 4 
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มถุินายน ค.ศ. 2014 ฯพณฯ ชดัดามที ่2 ไดล้งนามสญัญากบัประเทศคาลาดาน เพื่อจดัซือ้โดรนสอด
แนมขนาดเบาจ านวน 30 เครื่อง เพื่อสนับสนุนกองก าลงัทางอากาศจกัรวรรดริาวนี โดยมกีารจดัส่ง
โดรนเพื่อประจ าการภายในช่วงเวลาไม่กีเ่ดอืน 

11. เนื่องจากเกิดพายุทรายบ่อยครัง้ อีกทัง้สภาพอากาศอนัรุนแรงที่เกิดขึ้นในพื้นที่ตอนกลางของ
ประเทศ ท าให้โดรนสอดแนมที่บินส ารวจน่านฟ้าประเทศจ าเป็นต้องใช้เชื้อเพลิงในปรมิาณมาก 
อากาศยานบรรทุกน ้ามนัของคาลาดาน ซึ่งขบัโดยนักบนิจากกองทพัอากาศแห่งคาลาดาน ได้รบั
มอบหมายให้เติมเชื้อเพลิงกลางอากาศให้แก่โดรนสอดแนมที่บินอยู่เหนือท้องฟ้า เพื่อให้โดรน
ดงักล่าวสามารถบนิวนสอดแนมได้อย่างต่อเนื่อง กองทพัอากาศของประเทศราวสิมคีวามคบืหน้าใน
การสนับสนุนปฏบิตักิารภาคพื้นดนิเพื่อสูก้บักองก าลงัต่อต้านฯ อย่างหนัก เนื่องจากโดรนสอดแนม
ช่วยให้กองทพัตดิตามกลุ่มตดิอาวุธในถิ่นทุรกนัดารของประเทศและช่วยให้หลกีเลี่ยงพายุทรายที่
เคลื่อนตวัเรว็และคาดเดาไม่ได ้ไดด้ขี ึน้กวา่เดมิ 

12. เมื่อวนัที ่2 สงิหาคม ค.ศ. 2014 นายคายน์สไดส้่งขอ้ความรูปภาพผ่านทางแอปพลเิคชนั WhosApp 
ไปยงักลุ่มหน่วยอนิทรยีแ์ดง ซึง่เผยใหเ้หน็ภาพของตนเองก าลงัเหยยีบโดรนสอดแนมของประเทศรา
วสิที่ยงิตกลงมา โดยมีนกอนิทรรีาวนีเกาะอยู่บนแขนตนเองดว้ย พร้อมกนันัน้เขาได้เขยีนขอ้ความ
บรรยายว่า “จงรุกออกไป แล้วดบันัยน์ตาผู้พฆิาตผนืปฐพบีนห้วงนภา” ขอ้ความดงักล่าวถูกส่งต่อ
และแชรก์นัอยา่งกวา้งขวางในหมู่นกัรบหน่วยกองก าลงัต่อตา้นฯ จ านวนมาก 

13. เมื่อถึงเดอืนมกราคม ค.ศ. 2015 กองก าลงัต่อต้านฯ ได้ท าลายหรอืยงิฝงูบนิโดรนสอดแนมเสยีหาย
มากถงึ 1 ใน 3 โดยเมื่อวนัที ่15 มกราคม ค.ศ. 2015 นกัรบต่างชาตเิจา้ของบญัช ีecowarrior99 ได้
โพสตบ์น Tweeter1 ภาพวดิโีอนกอนิทรรีาวนีหลายตวัขณะบนิตามโดรนสอดแนมซึง่ก าลงับนิเขา้ใกล้
กบัเครื่องบนิบรรทุกน ้ามนัชองคาลาดานกลางอากาศลงบนทวตีเตอร์ ไม่นานหลงัจากที่นกอนิทรี
สมัผสักบัโดรนสอดแนมที่ก าลงัเขา้เทยีบเครื่องบนิบรรทุกน ้ามนั ส่วนล าตวัเครื่องบนิบรรทุกน ้ามนั
ของคาลาดานกเ็กดิระเบดิขึน้ ท าให้เครื่องบนิทัง้สองล าตกลงมาและลกูเรอืทัง้ 14 คน เสยีชวีติ โดย
ภาพวดิโีอตดิแทก็ #RedEagles #naturefightsback 

14. สุลต่านแห่งคาลาแดนตอบโต้ด้วยการออกแถลงการณ์ประณาม “การก่อการร้าย” เมื่อวนัที่ 15 
มกราคม และเรยีกวา่เป็น“การโจมตต่ีอชวีติพลเรอืนอย่างโหดร้ายอกีเหตุการณ์หนึ่ง คราวนี้เป็นการ
โจมตพีลเมอืงของต่างประเทศ” 

15. โพสต์ขอ้ความของนักรบต่างชาตเิจา้ของบญัชทีวติเตอร์ ecowarrior99 อกีโพสต์หนึ่ง ซึ่งโพสต์เมื่อ

สามวนัก่อนนัน้ ยงัเผยภาพของเธอยนืเคยีงคู่นายคายน์ส ผู้บญัชาการกองก าลงัต่อต้านฯ ซึ่งยนือยู่
เหนือร่างผู้เสยีชวีติเพศชาย 2 คน ซึ่งสวมเครื่องแบบกองทพัจกัรวรรดฯิ นักรบต่างชาตหิญิงคนนี้
สวมปลอกแขนภาพนกอนิทรขีองกองก าลงัต่อต้านฯ สดี าคลาสสกิ โดยปลอกแขนภาพนกอนิทรทีี่

                                                
1 แพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียสาธารณะ 
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เธอสวมนัน้มขีอบเส้นสแีดง ซึ่งเขา้กบัขอบเส้นสแีดงของรอยสกันกอินทรีของนายคายน์ส โพสต์
ดงักล่าวมีค าอธิบายก ากบัว่า “พกัร้อนท่ามกลางมิตรสหาย” และติดแท็ก #justice #RedEagles 
#TFRA #bleedgreen #TrueFreman นอกจากนี้ รูปโปรไฟล์ของเธอยงัเป็นภาพที่ถ่ายร่วมกบักลุ่ม
นักรบต่างชาติบนเนินทรายราวีน ขณะดื่มวิสกี้ชื่ อดังของทเลแล็กซ์  พร้อมกับติดแท็ก 
#cheers2justice #fight4good 

16. ระหว่าง “ปฏบิตักิารวายุทะเลทราย” กองทหารราบของกองทพัจกัรวรรดฯิ ถูกตวัส่งเขา้ไปยงัพืน้ที่
ตอนกลางของประเทศเพื่อต่อสูก้บักองก าลงัต่อตา้นฯ กองทหารราบทีส่่งเขา้ไปจ าเป็นตอ้งปฏบิตักิาร
ในพื้นที่ห่างไกลเป็นเวลา 2 สปัดาห์ โดยในระหว่างนัน้ การปฏิบตัิการที่ด าเนินขึ้นท่ามกลางภูมิ
ประเทศอนัขรุขระและมกีารปะทะต่อสูอ้ยูท่ าใหก้องก าลงัเหนื่อยล้าอยา่งรวดเรว็ เป็นเหตุใหช้ดัดามที่ 
2 อนุมตัใิหก้องก าลงัใช ้“มาตรการทางเภสชัวทิยาในการลดความเหนื่อยลา้” เพื่อเพิม่ประสทิธภิาพ
กองทพัของตนในการปฏบิตักิาร 

17. โดยได้มีการมอบยาเมด็ชนิดหนึ่ง ซึ่งเรียกกนัว่า “ยาก าลงัวงัชา” ให้แก่เจ้าหน้าที่ทางการแพทย์
ประจ ากองทหารราบแต่ละกองการในพื้นที่ห่างไกลเพื่อน าไปแจกจ่ายให้แก่ทหาร ยาชนิดนี้เพิง่
พฒันาขึ้นใหม่ โดยเป็นยาทดลองที่ช่วยลดความเหนื่อยล้าอย่างมีประสิทธิภาพสูง ท าให้ทหาร
สามารถปฏบิตัหิน้าทีด่้วยความรู้ความเขา้ใจในระดบัสงู โดยไม่ตอ้งนอนไดน้านประมาณ 36 ชัว่โมง 
ซึ่งผลการทดลองของสมาคมเภสชัวทิยาราวนีพบว่า ความสามารถในการรบัรู้และเวลาในการ
ตอบสนองของบุคลากรทีไ่ม่ได้อยูใ่นสภาพเหนื่อยล้ามแีนวโน้มดขีึน้อยา่งเหน็ไดช้ดัหลงัจากได้รบัยา
นี้ ซึง่ดขี ึน้มากกวา่ขดีความสามารถในช่วงเวลาปกต ิ

18. เจา้หน้าทีท่างการแพทยจ์ะตอ้งพกบตัรประจ าตวัประชาชน ซึง่ระบุวา่เป็นบุคลากรทางการแพทยข์อง
กองทพัจกัรวรรดฯิ โดยมสีญัลกัษณ์ครสิตลัแดงบนพื้นหลงัสขีาวปักเยบ็บนแขนเสือ้ของเครื่องแบบ
ทัง้สองขา้ง 

19. แต่โชคร้าย ยาก าลงัวงัชาที่น ามาใช้นัน้มแีนวโน้มก่อให้เกดิปฏกิริิยาในหมู่ทหารหลงัจากได้รบัยา
ภายในครึ่งช ัว่โมงแรกมากถึงร้อยละ 5 โดยเจ้าหน้าที่ทหารบางคนมปีฏกิิรยิาต่อยาแม้จะไม่ได้มี
อาการไม่พงึประสงคใ์ด ๆ  จากการรบัยาในครัง้ก่อนหน้า ดงันัน้ ฝ่ายพธิกีารของกองทพัจกัรวรรดฯิ 
จงึใหเ้จา้หน้าทีท่างการแพทยแ์จกจ่ายเมด็ยาดงักล่าวใหท้หารในสนามรบและคอยดูแลหากมอีาการ
ไม่พงึประสงคเ์กดิขึน้ โดยเฉพาะในช่วงระยะเวลาครึง่ช ัว่โมงแรกหลงัไดร้บัยา โดยเจา้หน้าการแพทย์
ได้กระตุ้นอะดรีนาลีนและท าการรกัษาอาการแพ้ตามความจ าเป็นอย่างรวดเร็ว ท าให้ทหารที่มี
ผลขา้งเคยีงจากยาท าการปฏบิตัหิน้าทีส่่วนใหญ่ได้ นอกจากนี้ เจา้หน้าทีท่างการแพทยย์งัคงบนัทกึ
อาการไม่พงึประสงคแ์ละรายงานผลการปฏบิตังิานรายบุคคลจากการทดลองยาอยู ่ทัง้นี้ รายงานการ
บนัทกึเหล่านี้จดัส่งไปยงัหวัหน้าทมีเจา้หน้าทีท่างการแพทยป์ระจ ากองทพัจกัรวรรดฯิ ซึง่จะน าขอ้มลู
ทีไ่ดม้าใชใ้นการปรบัปรุงและพฒันาเมด็ยาต่อไป โดยด าเนินการภายใตค้วามร่วมมอืกบัสมาคมเภสชั
วทิยาราวนี 
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20. เมื่อวนัที่ 11 พฤศจกิายน ค.ศ. 2015 เวบ็ไซต์ WikiDrips ซึ่งเป็นเวบ็ไซต์เผยแพร่ขอ้มูลเอกสารที่
ร ัว่ไหลออกมาเกีย่วกบัการทดลองยาและส าเนารายงานบนัทกึทางการแพทยข์องกองทพัจกัรวรรดฯิ 
บางส่วนทีไ่ดม้าจากแหล่งขอ้มลูภายในสมาคมเภสชัวทิยาราวนี 

21. ผู้น าทรูเฟรแมนหลายคนประณามผ่านทางสื่อโซเชียลถึงการใช้สารเคมี “ผิดธรรมชาติ” ในการ
ช่วยเหลือการกดขี่ชาวเฟรแมน พร้อมกบัเรียกร้องให้กองก าลงัต่อต้านฯ ท าการพิทกัษ์ปกป้อง
ราชอาณาจกัรราวสิใหป้ราศจากการแพร่ระบาดของสารเคมชีนิดใหม่นี้ โดยผู้น าทรเูฟรแมนคนหนึ่ง 
นายชานี อรีลูาน เขยีนวา่ ขอ้หา้มอยา่งเขม้งวดของชาวเฟรแมนเกีย่วกบัการใชย้าเสพตดิแอลกอฮอล์
หรอืยาเสพตดิทีม่ผีลต่อจติใจไปสู่การใช ้ “ยาก าลงัวงัชา” โดย “ชาวเฟรแมนดัง้เดมิทุกคนเชื่อวา่ การ
ดูดซมึเอาสารพษิเช่นนี้เป็นการดูถูกต่อแม่ธรณี เราห้ามมใิห้ท าเช่นนัน้บนผนิดนิเฟรแมน” จากการ
สมัภาษณ์ทางโทรศพัท์กบั Al-Jazeera เมื่อวนัที่ 17 พฤศจิกายน ค.ศ. 2015 โดยนายคายน์ส ผู้
บญัชาการกองก าลงัต่อตา้นฯ แสดงความรงัเกยีจต่อแพทยแ์ละเภสชักรทีร่่วมมอืกบักองทพัจกัรวรรดิ
ฯ เกีย่วกบั “อาวธุเคมผีดิธรรมชาต”ิ เขาเตอืนวา่ “พวกคุณไม่ไดเ้ป็นผูร้กัษาอกีต่อไป จงกลบัตวักลบั
ใจและเลกิปฏบิตัอิยา่งผดิธรรมชาตเิช่นนี้ หรอืมเิช่นนัน้คุณจะต้องชดใชต่้อสิง่ทีเ่กดิขึน้” ต่อมามกีาร
ส่งต่อลงิกบ์ทสมัภาษณ์ของคายน์สอย่างกวา้งขวางในหน่วยอนิทรแีดงและกลุ่ม WhosApp ของกอง
ก าลงัต่อตา้นฯ กลุ่มอื่น ๆ โดยสมาชกิในกลุ่ม 

22. วนัที่ 4 มกราคม ค.ศ. 2016 กองก าลงัต่อต้านฯ อ้างความรบัผดิชอบผ่านช่องทางสื่อสงัคมออนไลน์
ว่าเป็นผู้สงัหารเจ้าหน้าทีท่างการแพทยข์องกองทพัจกัรวรรดฯิ คนหนึ่ง ซึ่งประจ าการอยู่พืน้ทีภ่าค
ตะวนัออกของราวิส และได้มีการโพสต์ภาพถ่ายภาพหนึ่ง เป็นภาพของเม็ดยาก าลังวงัชาอยู่
ท่ามกลางกองเลอืด โดยอกี 6 เดอืนต่อมา กองก าลงัต่อตา้นฯ ไดส้งัหารเจา้หน้าทีท่างการแพทยข์อง
กองทพัจกัรวรรดฯิ 25 คน ทีป่ระจ าการกบักองลาดตระเวนของกองทพัจกัรวรรดฯิ ทัว่ราชอาณาจกัร 
ซึ่งจากการโจมต ี5 ครัง้ พบว่า เจ้าหน้าที่ทางการแพทยเ์ป็นกลุ่มผูเ้สยีชวีติเพยีงกลุ่มเดยีวจากการ
โจมต ี

23. ฯพณฯ ชดัดามที่ 2 และสุลต่านแห่งดาลาดาน ทัง้คู่ออกแถลงการณ์ประณามกองก าลงัต่อต้านฯ ต่อ
การเจตนาก าหนดเป้าหมายโจมตบุีคลากรทางการแพทย ์ซึง่เป็นผูท้ ีอ่ยูภ่ายใตก้ารคุม้ครอง 

 

ข้อตกลงอาราวิส 

24. วนัที่ 27 เมษายน ค.ศ. 2017 ผู้น าทรูเฟรแมนและผูน้ ากองก าลงัต่อต้านฯ หลายคน (รวมทัง้นายลี
เอต็ คายน์ส) ไดล้งนามในขอ้ตกลงอาราวสิกบัชดัดามที ่2  โดยขอ้ตกลงจดัท าขึน้เพื่อใหม้ ี “การหยดุ
ยงิทัง้หมด” นับตัง้แต่วนัที่ลงนาม พร้อมกบัพจิารณาให้มกีารก าหนดพื้นที่ช ัน้หนิอุ้มน ้าบางส่วนใน
พื้นที่ภาคกลางของราวสิให้เป็นแหล่งมรดกโลก โดยการต่อสู้ระหว่างสองฝ่ายได้ลดลงไปสู่การก่อ
เหตุการณ์เป็นครัง้คราวต่อการขนส่งของเหมอืงนบัตัง้แต่นัน้เป็นต้นไป ฯพณฯ ชดัดามที ่2 บอกกบั
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ประชาชนชาวราวสิผ่านรายการพเิศษว่า ตนยนิดทีี่จะคนืความสงบสุขและความเจรญิรุ่งเรอืงใหแ้ก่
ราชอาณาจกัรราวสิ 

25. ภายใตข้อ้ตกลงอาราวสิ ชัน้หนิอุม้น ้าทีเ่ป็นแหล่งน ้าส าคญัส าหรบัการท าเหมอืงขนาดใหญ่และชุมชน
ใกลก้บัชายฝัง่ไดร้บัการยกเวน้ไม่ใหถ้อืวา่เป็นแหล่งมรดกโลก การตัง้ถิน่ฐานถาวรของชาวเฟรแมนที่
จดัตัง้ขึ้นรอบ ๆ เหมืองโคบอลต์นัน้อยู่ห่างไกลมากและไม่มีสิ่งอ านวยความสะดวกและบริการ
สาธารณะขัน้พืน้ฐาน ผูอ้ยูอ่าศยัตอ้งด าเนินชวีติอยา่งยากล าบาก และตอ้งประสบกบัภาวะอาหารขาด
แคลนอยูเ่ป็นประจ า อกีทัง้การท างานในเหมอืงแร่นัน้ต้องใช้ก าลงัอย่างมากและมอีนัตรายสงู ชุมชน
เหล่านี้เคยเป็นพืน้ทีอ่นัเป่ียมไปดว้ยสมาชกิใหม่ทีต่อ้งการเขา้ร่วมกองก าลงัต่อตา้นฯ และตัง้แต่มกีาร
ลงนามขอ้ตกลงอาราวสิ ชุมชนดงักล่าวกย็งัคงใหก้ารสนบัสนุนหน่วยเคลื่อนทีข่องกองก าลงัต่อตา้นฯ 
โดยคอยใหอ้าหารและทีพ่กัพงิต่อไป 

26. วนัที ่3 มถุินายน ค.ศ. 2017 หนงัสอืพมิพน์ิวยอรก์ไทมสต์พีมิพบ์ทความเขยีนโดยศาสตราจารย์คอร์
รโินชิน้หนึ่ง โดยบทความดงักล่าวเขยีนบรรยายเน้นถงึสภาพการท างานในเหมอืงทีเ่ป็นอนัตรายและ
มกีารใช้แรงงานเดก็อย่างแพร่หลาย บทความของเธอยงัตัง้ขอ้สงัเกตไวด้้วยว่า แม้ว่าแรงงานเดก็
เหล่านี้จะตอ้งท างานในเหมอืงเหมอืนกบัแรงงานผูใ้หญ่ แต่พวกเขากลบัไดร้บัค่าแรงน้อยกวา่มาก ซึง่
เป็นผลใหม้กีารปลอมแปลงเอกสารประจ าตวัประชาชน (ซึง่เป็นเอกสารจ าเป็นพืน้ฐานและง่ายต่อการ
ปลอมแปลงอยา่งมาก) เพื่อใช้มาอ้างว่าบุคคลหรอืแรงงานคนดงักล่าวมอีายุมากกว่า 16 ปี และควร
ไดร้บัค่าตอบแทนในระดบัทีส่งูขึน้ 

27. บทความของศาสตราจารย์คอร์ริโนอ้างถึงแรงงานหลายคนที่พูดถึงการต้องท างานโดยไม่มชีุด
ป้องกนันานมากถึง 12 ชัว่โมงต่อวนั ท าให้หลายคนต้องประสบกบัปัญหาสุขภาพรุนแรง เมื่อถาม
เกี่ยวกบัอนาคตของตน แรงงานชายคนหนึ่งกล่าวว่า “ผมจะยอมทนใชช้วีติที่นี่ต่อ อกีไม่นานผมจะ
เขา้ร่วมกองก าลงัต่อตา้นฯ ญาตขิองผมสมคัรเขา้ร่วมกองก าลงัต่อตา้นฯ เมื่อปีทีแ่ลว้กบัเพื่อนอกีคน 
พวกเขาตวัเลก็กเ็ลยไดท้ าหน้าทีด่แูลอนิทร”ี 

28. จากการสะท้อนให้เหน็ถึงสภาพเหมอืงและความเป็นอยู่ของผู้คนในซาลูซา ในย่อหน้าสุดท้ายของ
บทความ ศาสตราจารยค์อรร์โินแสดงความกงัวลวา่ ส าหรบัเดก็จ านวนมาก ทางเลอืกอื่นเดยีวคอืการ
ก่ออาชญากรรมหรอืเขา้ร่วมกบักองก าลงัต่อต้านฯ เธอเขยีนว่า กองก าลงัต่อต้านฯ นัน้ “ปลดปล่อย
เดก็ ๆ ออกจากสถานการณ์อนัเลวรา้ยสถานการณ์หนึ่ง แต่เพื่อดงึดดูพวกเขาใหเ้ขา้สู่สถานการณ์ที่
รุนแรงและล่อแหลมยิง่กวา่ นัน่คอืการเขา้ร่วมเป็นทหารเดก็” 

29. เมื่อวนัที ่12 มถุินายน ค.ศ. 2018 สมาชกิกองก าลงัต่อต้านฯ ไดเ้ผยแพร่วดิโีอไปยงัหน้า Faceblog2 
ของตนเอง โดยเรียกชื่อวดิีโอดงักล่าวว่า “วนัฝึก” ซึ่งเป็นวดิีโอของกลุ่มทหารสมาชกิกองก าลงั
ต่อต้านฯ ในเครื่องแบบ พร้อมถืออาวุธปืนคาลาชนิคอฟ (Kalashnikov) และมดีล่าสตัวแ์บบดัง้เดมิ
ของชาวเฟรแมนอยูใ่นฝักที่แกวง่ไปมาบนตน้ขาของพวกเขาและเผยใหเ้หน็ถงึรอยสกันกอนิทรขีอบ

                                                
2 แพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียพร้อมหน้าส่วนตัวและสาธารณะและกลุ่ม 
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แดง โดยทหารสมาชกิกองก าลงัต่อต้านฯ กลุ่มนี้ก าลงัให้อาหารนกอนิทรรีาวนี พร้อมกบัออกค าส ัง่
ต่าง ๆ ซึ่งนกอินทรีจะตอบสนองค าส ัง่ด้วยการคาบหยบิวตัถุขนาดใหญ่ขึ้นมาก่อนที่จะทิ้งลงที่
เป้าหมายก ากบัที่อยู่ใกล้เคยีง แล้วบนิกลบัไปเกาะบนแขนของทหาร ทัง้นี้ วดิโีอดงักล่าวยงัเผยให้
เหน็ถึงกลุ่มผูช้ายซึ่งดูเหมอืนจะเป็นวยัรุ่นยนือยู่ด้านหลงัด้วย โดยกลุ่มเดก็ชายเหล่านี้ไม่ไดส้วมใส่
ชุดเครื่องแบบของกองก าลงัต่อตา้นฯ แต่ทุกคนสวมปลอกแขนสแีดงภาพนกอนิทรรีาวนี ซึง่พวกเขา
ก าลงัใช้มดีล่าสตัวข์องชาวเฟรแมนทีด่งึออกมาจากฝักแขวนบนเขม็ขดั ซึ่งบางคนนัน้ ฝักมดีแขวน
หอ้ยลงมาถงึใตเ้ขา่ กลุ่มเดก็ชายเหล่านี้ก าลงัยุง่อยูก่บัการสบัเนื้อสตัวเ์พื่อใหส้มาชกิกองก าลงัต่อตา้น
ฯ ที่สวมเครื่องแบบเป็นผูน้ าไปป้อนให้นกอนิทร ีโดยในตอนทา้ยของวดิโีอแสดงใหเ้หน็ว่ามเีดก็ชาย
สองคนก าลงัยกนกตวัใหญ่ๆ คนละขา้งแลว้เดนิไปยงัคอนนก ภาพวดิโีอชุดนี้บนัทกึบนพืน้ทีใ่กลเ้คยีง
กบัชัน้หนิอุม้น ้า โดยสามารถมองเหน็ชุมชนแออดัในซาลซูาทอดยาวเรยีงกนัอยูใ่นฉากหลงั 

30. กลุ่มสิทธิมนุษยชนหลายกลุ่มได้แบ่งปันวดิีโอ Faceblog ดงักล่าวและหยบิยกขึ้นมาอ้างว่าเป็น
หลกัฐานส าคญัที่ชี้ให้เหน็ว่ากองก าลงัต่อต้านฯ มกีารใช้ทหารเดก็ โดยสปัดาห์นัน้เอง นายคายน์
สไดต้อบโตข้อ้กล่าวหา โดยเขาทวตีขอ้ความวา่ “กองก าลงัต่อตา้นฯ ไม่ไดม้กีารใชท้หารเดก็เพื่อร่วม
ต่อสูใ้นการต่อสูข้องทางกองก าลงัต่อต้านฯ ผมขอใหผู้บ้ญัชาการทุกคนด าเนินการตรวจสอบเอกสาร
ทุกคนที่สมคัรเข้าร่วมกองก าลงัต่อต้านฯ ” พร้อมกนันี้ เขาเองกไ็ด้ประกาศว่าจะท าการสอบสวน
ภายใน ซึ่งเขาจะเดนิทางไปเยีย่มหมู่ทหารต่าง ๆ  เพื่อตรวจสอบเอกสารการบนัทกึขอ้มลู เขากล่าว
ว่า ในกรณีที่ไม่มกีารบนัทกึขอ้มูลเก็บไว้ ผู้บญัชาการท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องจะต้องถูกตกัเตือนหรอื
ลงโทษ 

 

หมายจบั 

31. วนัที่ 2 ธนัวาคม ค.ศ. 2018 อยัการแห่งศาลอาญาระหว่างประเทศได้ออกหมายเพื่อใหม้กีารจบักุม
นายลเีอต็ คายน์ส เกีย่วกบัอาชญากรรมสงครามทีเ่กดิขึน้ระหวา่งการสูร้บในราชอาณาจกัรราวสิ 

32. วนัที่ 4 เมษายน ค.ศ. 2019 นายคายน์สเดนิทางไปสาธารณรฐัทเลแลก็ซ์เพื่อเขา้รบัการรกัษาทาง
การแพทยข์นานเลก็ ต่อมาหลงัจากออกจากโรงพยาบาล เจา้หน้าทีช่าวทเลแลก็ซ ์ไดเ้ขา้จบักุมนาย
คายน์ส เมื่อวนัที ่6 เมษายน และส่งตวัเขาใหศ้าลอาญาระหวา่งประเทศควบคุมตวั ทัง้ราชอาณาจกัร
ราวสิและคาลาดานต่างออกมาประกาศยกเลกิการคว ่าบาตรทางการคา้กบัทเลแลก็ซ ์ 
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ข้อกล่าวหา  

นายลเีอต็ คายน์ส ถูกตัง้ขอ้กล่าวหาดงันี้ 

ความผิดฐานท่ี 1 

จากการยงิเครื่องบนิของรฐัสุลต่านแห่งคาลาดานโดย “นกัรบต่างชาต”ิ เมื่อวนัที ่15 มกราคม ค.ศ. 2015 
บนฐานของความรบัผดิชอบทางอาญาระดบับุคคลในฐานะผูส้ ัง่การ (ตามขอ้ 25(3)(บ)ี ของธรรมนูญ
กรุงโรม) ดงันี้ 

- ความผดิฐานอาชญากรรมสงครามจากการสัง่โดยเจตนาใหโ้จมตพีลเรอืนทีไ่ม่ได้มสี่วน
ร่วมในการสูร้บตามข้อ 8 (2)(อี)(หน่ึง) ของธรรมนูญกรุงโรม 

ความผิดฐานท่ี 2 

จากการโจมตบุีคลากรทางการแพทยข์องกองทพัจกัรวรรดฯิ บนฐานของความรบัผดิชอบทางอาญาระดบั
บุคคลในฐานะผูช้กัน าหรอืชีช้วน (ตามขอ้ 25(3)(บ)ี ของธรรมนูญกรุงโรม) ดงันี้ 

- ความผิดฐานอาชญากรรมสงครามจากการสัง่โดยเจตนาให้โจมตีอาคาร วตัถุ หน่วย
แพทย์และการขนส่งทางการแพทย์ รวมทัง้บุคลากรที่มีตราเครื่องหมายพิเศษแห่ง
อนุสญัญาเจนีวาอนัสอดคล้องกบักฎหมายระหว่างประเทศ ข้อ 8 (2)(อี)(สอง) ของ

ธรรมนูญโรม 

ความผิดฐานท่ี 3 

จากการเกณฑห์รอืใชเ้ดก็โดยกลุ่มอนิทรแีดงระหวา่งวนัที ่3 มถุินายน ค.ศ. 2017 และ 12 มถุินายน ค.ศ. 
2018 บนฐานของความรบัผดิชอบจากการสัง่การ (ขอ้ 28(เอ) ของธรรมนูญกรุงโรม) ดงันี้ 

- ความผดิฐานอาชญากรรมสงครามจากการเกณฑห์รอืรบัสมคัรเดก็อายตุ ่ากวา่ 15 ปี ร่วม
กองก าลังหรือกลุ่มติดอาวุธโดยใช้ให้เข้าร่วมการสู้รบตามข้อ 8 (2)(อี)(เจ็ด) ของ

ธรรมนูญกรุงโรม 
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ภาคผนวก 1 แผนท่ีภมิูภาค  

 

  

 
  

กรงุอาราวิส   

  

 
  

  

   
สาธารณรฐั 
ทเลแลก็ซ์ 

ราชอาณาจกัร 
ราวิส 
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ภาคผนวก 2 รายช่ือรฐัภาคีสนธิสญัญา 

 รฐัภาค ี
สนธสิญัญา 

ราชอาณาจกัรราวสิ รฐัสุลต่านคาลาดาน 

อนุสญัญาเจนีวา ฉบบัที่ 1 ว่าด้วยผู้บาดเจบ็และ
ป่วยไขใ้นกองทพัภาคพืน้ดนิ ค.ศ. 1949 ✓ ✓ 

อนุสญัญาเจนีวา ฉบบัที ่2 วา่ดว้ยผูบ้าดเจบ็ ป่วย
ไข ้และเรอือบัปางทางทะเล ค.ศ. 1949 ✓ ✓ 

อนุสญัญาเจนีวา ฉบบัที่ 3 ว่าด้วยเชลยศกึ ค.ศ. 
1949 ✓ ✓ 

อนุสญัญาเจนีวา ฉบบัที่ 4 ว่าด้วยพลเรอืน ค.ศ. 
1949 ✓ ✓ 

อนุสญัญาหา้มอาวธุชวีภาพ ค.ศ. 1972 ✓  
พิธีสารเพิ่มเติมฉบบัที่ 1 อนุสญัญาเจนีวา ค.ศ. 
1977 ✓ ✓ 

พิธีสารเพิ่มเติมฉบบัที่ 2 อนุสญัญาเจนีวา ค.ศ. 
1977 ✓  

อนุสญัญาวา่ดว้ยอาวธุเคม ีค.ศ. 1993 ✓ ✓ 
พิธีสารเพิ่มเติมฉบบัที่ 3 อนุสญัญาเจนีวา ค.ศ. 
2005   

ธรรมนูญศาลอาญาระหวา่งประเทศ ค.ศ. 1998 ✓ ✓ 
ส่วนแกไ้ขของธรรมนูญศาลอาญาระหวา่งประเทศ 
วา่ดว้ยเรื่องอาชญากรรมการรุกราน ตามขอ้ 8 ทว ิ
15 ทว ิและ 15 ตติ ลงวนัที่ 11 มิถุนายน ค.ศ. 
2010 

✓  

 


