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ค าสั่ง 
 
1. กระบวนการพิจารณา การแถลงการณ์ด้วยวาจานี้อยู่ในกระบวนการยืนยันข้อ
กล่าวหาภายใต้เขตอ านาจของศาลอาญาระหว่างประเทศ ข้อ 61 ของธรรมนูญกรุง
โรมว่าด้วยศาลอาญาระหว่างประเทศ (“ธรรมนูญกรุงโรม”) ในกระบวนการนี้ ฝ่าย
อัยการจะต้อง “มีพยานหลักฐานเพียงพอในการพิสูจน์ว่า ข้อกล่าวหาแต่ละข้อมี
เหตุอันควรเชื่ อได้ว่าบุคคลดังกล่าวได้กระท าความผิดตามข้อกล่าวหา” ผู้ถูก
กล่าวหาอาจ “ปฏิเสธข้อกล่าวหาหรือโต้แย้งพยานหลักฐานท่ีทางฝ่ายอัยการ
น าเสนอ” 
2. ข้อเท็จจริงและพยานหลักฐาน คดีนี้เปน็เหตุการณ์สมมติท้ังหมด ข้อเท็จจริงท่ีตก
ลงร่วมกันในคดีนั้น รวมถึงข้อเท็จจริงท้ังหมดท่ีมีพยานหลักฐานยืนยนัซ่ึงส่งไปยัง
ฝ่ายจ าเลย ตลอดจนข้อเท็จจรงิและพยานหลักฐานท่ีฝา่ยจ าเลยเปน็ผูน้ าเสนอ ทีมผู้
เข้าแข่งขันจะต้องใช้ข้อเท็จจรงิท่ีตกลงร่วมกันในคดีตามท่ีก าหนดให้เท่านั้น โดยท้ัง
ฝ่ายอัยการและฝ่ายจ าเลยไม่สามารถน าเสนอข้อเท็จจริงหรือพยานหลักฐานข้ึนมา
ใหม่ในการพิจารณาคดีชั้นนี้ (ข้อ 16(6)(c) ของธรรมนญูกรุงโรม ไม่บังคับใช้ในกรณี
นี้) อยา่งไรก็ดี ทีมผู้เข้าแข่งขันอาจใช้การอนุมานตามสมควรจากข้อเท็จจริงท่ี
ก าหนดและอาจโต้แยง้ในประเด็นของความน่าเชื่อถือหรือน้าหนักของ
พยานหลักฐาน 
3. วิธพีจิารณาคดี โจทย์การแข่งขันมิได้มุ่งหมายท่ีจะยกประเด็นเก่ียวกับวิธี
พิจารณาคดี นอกจากประเด็นท่ีเก่ียวกับสิทธิของผู้ถูกกล่าวหาตามข้อ 66 และ 67 
ของธรรมนูญกรุงโรม ประเด็นปัญหาวิธีพิจารณาคดีอ่ืน ๆ จึงไม่ควรน ามาพจิารณา 
โดยเฉพาะอยา่งยิ่ง การเชื่อมโยงอนุสัญญาหา้มทุ่นระเบิดสังหารบุคคล ตามข้อ 121 
ไมค่วรเป็นข้อพิพาทหรือเปน็ประเด็นอภิปราย 
4. เขตอ านาจศาลและการรับพจิารณาคดี ท่ีปรึกษาอาจโต้แยง้ในประเด็นการ
จ าแนกประเภทของความขัดแย้งในกรณท่ีีเก่ียวข้อง ส่วนกรณปีระเด็นอ่ืน ๆ ท่ี
เก่ียวข้องกับเขตอ านาจศาลและการรับพิจารณาคดีไมค่วรน ามาเป็นประเด็น
พิจารณา 
5.  กฎหมายท่ีใชบ้ังคับ ภายใต้ข้อ 21 ของธรรมนูญกรุงโรม มีดังนี ้

1.   ให้ศาลฯ ใช้กฎหมายต่อไปนี้ในการพจิารณาคดี 
1.1 ในล าดับแรก ธรรมนูญศาลฯ นี้ องค์ประกอบความผิดทางอาญา และ

ระเบียบว่าด้วยวิธีพิจารณาความและพยานหลักฐาน 
1.2 ในล าดับท่ีสอง เมื่อเห็นว่าเหมาะสม สนธิสัญญา ตลอดจนหลักการ

และกฎเกณฑ์ของกฎหมายระหว่างประเทศต่าง ๆ ท่ีใช้บังคับ รวมถึง



หลักการท่ีเปน็ท่ียอมรบัของกฎหมายระหว่างประเทศว่าด้วยการขัดกัน
ด้วยอาวุธ 

1.3 หากไม่สามารถปรับใช้กฎมายดังกล่าว หลักกฎหมายท่ัวไปท่ีศาลฯ 
ได้มาจากกฎหมายภายในของระบบกฎหมายในโลก รวมท้ังกฎหมาย
ภายในของรัฐ ซ่ึงโดยปกติจะใช้เขตอ านาจเหนืออาชญากรรมนั้น
ตามท่ีเหมาะสม ท้ังนี้ โดยมีเง่ือนไขว่า หลักการเหล่านี้จะต้องไม่ขดักับ
ธรรมนูญศาลฯ นี้ และกฎหมายระหว่างประเทศ ตลอดจนบรรทัดฐาน
และมาตรฐานซึ่งเป็นท่ียอมรับในระดับระหว่างประเทศ 

2.   ศาลอาจใช้หลักกฎหมายและหลักนติิธรรมตามท่ีได้มีการตีความไว้ในค า
พิพากษาก่อนหน้านี ้

  
6. ทีมผู้เข้าแข่งขันควรค้นคว้าเก่ียวกับกฎหมายคดีจากท้ังศาลภายในประเทศและ
ศาลระหว่างประเทศ หากทีมผู้เข้าแข่งขันอ้างค าตัดสนิของศาลภายในประเทศ 
จะต้องเปน็ค าตัดสนิท่ีเป็นบรรทัดฐาน และทีมผู้เข้าแข่งขันควรคาดหมายว่าจะมี
การขอดูส าเนาค าพิพากษาท่ีทีมของตนอ้างอิงในข้อกล่าวอ้าง 

7.  การเข้าร่วมเปน็ภาคีในสนธสิัญญาต่าง ๆ สนธิสัญญาท่ีปรากฏในภาคผนวก 2 มี
ผลบังคับใช้กับประเทศอัลฟาและประเทศบราโว  



กฎหมายท่ีเก่ียวข้องและขอ้มูลเพื่อการค้นคว้า 

 
ศาลอาญาระหว่างประเทศ 
1)  ธรรมนูญกรุงโรมว่าด้วยศาลอาญาระหว่างประเทศ (ค.ศ. 1998) 

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

https://www.icccpi.int/nr/rdonlyres/336923d8-a6ad-40ec-ad7b- 
45bf9de73d56/0/elementsofcrimeseng.pdf 

  
เอกสารพื้นฐานเก่ียวกับกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ 
1)  สนธิสัญญาท่ีเก่ียวข้องกับกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ https://ihl-

databases.icrc.org/ihl 
2)  กฎหมายจารตีประเพณีของกฎหมายมนษุยธรรมระหว่างประเทศ https://ihl-

databases.icrc.org/customary-ihl/ 
3)  ค าอธิบายอนุสัญญาเจนีวาและพิธีสารเพ่ิมเติม โดยคณะกรรมการกาชาด

ระหว่างประเทศ https://ihl-
databases.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/vwTreaties1949.xsp 

  

ค าพพิากษา 

1)  คณะตุลาการอาญาระหว่างประเทศส าหรับอดีตยูโกสลาเวีย (International 
Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia) 
http://www.icty.org/en/cases/judgement-list 

2)  คณะตุลาการอาญาระหว่างประเทศส าหรับรวันดา (International Criminal 
Tribunal for Rwanda) http://unictr.unmict.org/en/cases 

3)  ศาลอาญาระหว่างประเทศ (International Criminal Court) https://www.icc-
cpi.int/cases 

4)  ศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ (International Court of Justice) 
https://www.icj-cij.org/en/decisions 
  

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://ihl-databases.icrc.org/ihl
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.icc-cpi.int/cases
https://www.icj-cij.org/en/decisions


ข้อเท็จจริงแหง่คดี 

1. ปี ค.ศ. 2021 มีการเพ่ิมอนุสญัญาหา้มใช้ สะสม ผลิตและโอน และการท าลาย
ทุ่นระเบิดสังหารบุคคล เข้าไว้ในภาคผนวกของธรรมนูญกรุงโรม โดยแก้ไข
เพ่ิมเติมตามบทบัญญัติท่ีก าหนดไว้ในข้อ 121 และ 123 และศาลปรับใช้
องค์ประกอบความผิดตามวัตถุประสงค์ของข้อ 2(b)(xx) ดังต่อไปนี้ 

a. ข้อ 8(2)(b)(xx) องค์ประกอบ – อาชญากรรมสงครามด้วยการใช้อาวุธ 
ฯลฯ เพ่ือก่อให้เกิดการบาดเจ็บร้ายแรงเกินความจ าเป็น ฯลฯ 

i. ผู้กระท าความผิดใช้อาวุธ อาวุธพิสัยไกล หรือวัตถุ หรือวิถีทาง
ในการท าสงคราม 

ii. อาวุธ อาวุธพิสัยไกล หรือวัตถุ หรือวิถีทางในการท าสงครามนั้น
มีลักษณะโดยธรรมชาติท่ีจะก่อให้เกิดการบาดเจ็บร้ายแรงเกิน
ความจ าเป็นหรือความทุกข์ทรมานโดยไม่จ าเป็น หรือมีลักษณะ
ท่ีก่อให้เกิดผลโดยไม่จ ากัดเป้าหมาย 

iii. อาวุธ อาวุธพิสัยไกล หรือวัตถุ หรือวิถีทางในการท าสงครามนั้น
ต้องห้ามอย่างสิ้นเชิงตามภาคผนวกของธรรมนูญนี้ 

iv. การกระท าความผิดเกิดข้ึนในบริบทและเก่ียวข้องกับการขัดกัน
ทางอาวุธท่ีมีลักษณะระหว่างประเทศ 

v. ผู้กระท าความผิดรู้ถึงข้อเท็จจริงท่ีก่อให้เกิดสภาวะการขัดกัน
ทางอาวุธท่ีมีลักษณะระหว่างประเทศ 

2. ประเทศอัลฟาและประเทศบราโว เป็นประเทศท่ีมีพรมแดนติดต่อกันและ
เป็นศัตรูกันในอดีต ตลอดช่วง 200 ปีท่ีผ่านมา ท้ังสองประเทศสู้รบกันใน
สงครามขนาดเล็กหลายครั้ง แต่ระยะหลังมานี้ความสัมพันธ์ระหว่างท้ังสอง
ประเทศได้พัฒนาในทิศทางท่ีดีข้ึน ตลอดจนมีการร่วมมือกันทางเศรษฐกิจ 
ท้ังสองประเทศมีระบอบการปกครองในรูปแบบประชาธิปไตยแบบมีส่วนรว่ม
และมีระบบเศรษฐกิจท่ีซับซ้อน 

3. ปี ค.ศ. 2023 ภาวะเศรษฐกิจถดถอยสืบเนื่องจากภัยแล้งส่งผลกระทบต่อภาค
การเกษตรท่ัวท้ังภูมิภาค และสภาพอากาศโลกท่ีเปล่ียนแปลงไปก็ยิ่งท าให้
ผลกระทบนี้รุนแรงข้ึน บรรดาประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาคท่ีมีขนาดเล็กกว่า
และมีระบบเศรษฐกิจท่ีต้องพึ่งพาภาคการเกษตรต่างเผชิญวิกฤตทางสังคม
อย่างร้ายแรง จนท าให้มีผู้ล้ีภัยจ านวนมากเดินทางเข้ามายังประเทศอัลฟา
และประเทศบราโว 

4. สถานการณ์การหล่ังไหลเข้ามาของผู้ล้ีภัยจ านวนมาก ประกอบกับความตึง
เครียดในสังคมจากภาวะเศรษฐกิจท่ีถดถอยท่ัวภูมิภาค ส่งผลท าให้เกิด



แนวคิดชาตินิยมข้ึนในท้ังสองประเทศ ผลการเลือกต้ังปี ค.ศ. 2024 ของ
ประเทศบราโว พรรคบราโวฟรอนท์ (Bravo Front) ซึ่งเป็นพรรคการเมือง
ทหารท่ีมีแนวคิดชาตินิยมสุดโต่ง ได้รับคะแนนเสียงเพ่ิมข้ึนเป็นอย่างมาก 
พรรคนี้มีนโยบายท่ีจะหยุดยั้งการอพยพย้ายเข้ามาต้ังถ่ินฐานของผู้คนจาก
ต่างประเทศไม่ว่าจะรูปแบบใดก็ตาม พร้อมท้ังมีนโยบายท่ีจะฟื้ นฟูเศรษฐกิจ
ด้วยการขยายขนาดของกองทัพ ส่งผลให้พรรคบราโวฟรอนท์ได้รับการ
สนับสนุนอย่างเข้มแข็งจากกองทัพบราโวบางส่วน 

5. ต่อมาในการเลือกต้ังท่ัวไปของอัลฟา ปี ค.ศ. 2025 พรรคอัลฟาอัลเทอรเ์นทิฟ 
(Alpha Alternative Party) เลียนแบบพรรคบราโวฟรอนท์และประสบ
ผลส าเร็จท่ีดียิ่งกว่า พรรคนี้มีนโยบายในแนวทางเดียวกับพรรคบราโวฟ
รอนท์ และได้รับเสียงส่วนมากท้ังในรัฐสภาและในการเลือกประธานาธิบดี 
ประธานาธิบดีของอัลฟาคนใหม่ กุสตาโว ฟริง ผู้มีแนวคิดชาตินิยมสุดโต่ง ก็
ได้เริ่มปฏิบัติตามนโยบายสุดโต่งดังกล่าว ด้วยการออกนโยบายอย่างเลือก
ปฏิบัติท่ีมุ่งเป้าหมายไปยังกลุ่มผู้อพยพและผู้ท่ีย้ายเข้ามาต้ังถ่ินฐานใน
ประเทศ และยังได้ปิดชายแดนหลายแห่งด้วย นอกจากนี้ ฟริงยังได้ปลุก
กระแสต่อต้านบราโวอีกด้วย อีกท้ังรัฐบาลของอัลฟายังได้เพ่ิมงบประมาณ
การใช้จ่ายทางการทหารจ านวนมาก พร้อมกับขยายขนาดของกองทัพโดย
เกณฑ์ทหารใหม่เข้าประจ าการหลายพันราย 

6. เพื่อเป็นการตอบโต้ต่อกรณีดังกล่าวและจากการกระตุ้นของพรรคบราโวฟ
รอนท์ รัฐบาลบราโวจึงเพ่ิมงบประมาณการใช้จ่ายทางการทหารเช่นกัน และ
ไม่นานหลังจากนั้น การแข่งขันสะสมอาวุธของท้ังสองประเทศก็ยกระดับ
อย่างรวดเร็ว ท้ังสองประเทศประกาศซื้ออุปกรณ์ทางทหารใหม่จ านวนมาก 
และเริ่มส่งทหารไปประจ าการตามแนวชายแดนร่วมกันของท้ังสองประเทศ 
รวมถึงท าการซ้อมรบใหญ่หลายครั้งด้วย 

7. ถึงแม้ว่าประชาคมระหว่างประเทศจะพยายามลดความตึงเครียดระหว่าง
อัลฟาและบราโว แต่ไม่นานนกัการสู้รบระหว่างคู่พิพาทท้ังสองฝ่ายก็ปะทุข้ึน 
โดยเมื่ อวันท่ี 13 กรกฎาคม ค.ศ. 2026 กองก าลังของอัลฟาได้บุกข้าม
ชายแดนไปยังบราโว และการต่อสู้ระหว่างกองก าลังทหารของท้ังสอง
ประเทศก็เริ่มข้ึนหลังจากนั้น กองก าลังของอัลฟาเข้ายึดเมืองส าคัญตามแนว
ชายแดนได้อย่างรวดเร็ว ในขณะท่ีกองก าลังของบราโวนั้นกลับต้องร่นถอย
ออกมา กองก าลังของอัลฟามุ่งทิศทางไปยังบราโววิลล์ เมืองหลวงของบราโว
และไม่นานก็เข้าประชิดชานเมืองของบราโววิลล์ได้อย่างรวดเร็ว แต่ทว่า
กองทัพบราโวก็ท าการป้องกันอย่างเร่งด่วน เป็นผลท าให้การเคล่ือนก าลัง



ของกองก าลังของอัลฟาต้องหยุดลงและการครอบครองเขตแดนก็จ ากัดอยู่
แค่นั้น 

8. หลังจากนั้นไม่นาน กองก าลังของบราโวก็ตอบโต้และเข้ายึดพื้นท่ีท่ีถูก
ครอบครองคืนมาจากกองก าลังของอัลฟาได้ ขณะท่ีกองก าลังของบราโวรุก
คืบมาถึงชายแดน รัฐบาลของบราโวก็พยายามทาบทามเจรจากับรัฐบาล
ของอัลฟา แต่การทาบทามกลับถูกปฏิเสธ และกุสตาโว ฟริง ผู้ซึ่งยึดมั่นใน
อุดมการณ์และไม่ยอมประนีประนอมแต่อย่างใด ก็ใช้อนุสรณ์สถานสงคราม
แห่งชาติอัลฟาและพิพิธภัณฑ์แห่งชัยชนะอันยิ่งใหญ่กล่าวปราศรัยยุยงอยู่
หลายครั้ง 

9. อนุสรณ์สถานสงครามแห่งชาติอัลฟาก่อต้ังมากว่า 300 ปี และเป็นสถานท่ี
เก็บสะสมวัตถุโบราณท่ีมีความส าคัญต่อประเทศอัลฟาหลายชิ้น รวมถึง
รัฐธรรมนูญและค าประกาศอิสรภาพของอัลฟาฉบับด้ังเดิมด้วย และในระยะ
หลังนี้ อนุสรณ์สถานแห่งนี้ถูกใช้เป็นศูนย์กลางของระบอบฟริงและชาวอัล
ฟากลุ่มชาตินิยมสุดโต่ง ในฐานะสัญลักษณ์แห่งอ านาจทางทหารของอัลฟา 

10. ระบอบฟริงประกาศว่าจะไม่มีทางยอมแพ้ต่อบราโว ดังนั้น กองทัพบ
ราโวจึงวางแผนบุกรุกดินแดนอัลฟาและท าให้อัลฟาท าสงครามไม่ได้ 

11. เมื่อวันท่ี 1 สิงหาคม ค.ศ. 2026 กองก าลังของบราโวเริ่มบุกรุกเข้า
ดินแดนของอัลฟาและเข้าครอบครองพื้นท่ีของอัลฟาเป็นบริเวณกว้าง 
รวมถึงศูนย์กลางการผลิตทางอุตสาหกรรมของอัลฟาด้วย เมื่อเริ่มประสบ
ปัญหาขาดแคลนอุปกรณ์และพ่ายแพ้ในการสู้รบอยู่หลายพื้นท่ีท่ัวประเทศ 
กองก าลังของอัลฟาจึงเริ่มยอมแพ้ท้ังหมด ฟริงเริ่มสูญเสียการสนับสนุนจาก
ประชากรส่วนใหญ่และจากกองทัพ นอกจากนี้ ประชาชนท่ัวประเทศก็เริ่ม
ออกมาประท้วงระบอบฟริงอยู่บ่อยครั้ง 

12. เมื่อวันท่ี 26 สิงหาคม อีสต์อัลฟาเลีย จังหวัดท่ีมีจ านวนประชากรมาก
สุดในอัลฟา เป็นจังหวัดเดียวท่ียังคงอยู่ภายใต้การควบคุมของอัลฟา อีสต์
อัลฟาเลียเป็นท่ีต้ังเมืองหลวงของอัลฟาและเป็นท่ีต้ังมั่นของกลุ่มแนวคิด
ชาตินิยมอัลฟา กองก าลังของอัลฟาในอีสต์อัลฟาเลียและกองทัพท่ี 7 เป็น
หน่วยท่ีจงรักภักดีต่อฟริงท่ีสุด และพร้อมท่ีจะสู้กับกองก าลังของบราโวจนถึง
ท่ีสุด 

13. กองทัพบราโวหยุดการรุกคืบชั่วคราวเพ่ือท าการจัดกลุ่ม จัดต้ังเส้นทาง
ล าเลียงอุปกรณ์ และจัดการกับทหารศัตรูท่ียอมแพ้เป็นจ านวนมาก 

14. เมื่อวันท่ี 29 สิงหาคม ขณะท่ีกองทัพบราโวหยุดการรุกคืบ กองทัพท่ี 7 
ของอัลฟาอาศัยโอกาสนี้ใช้แนวรับในทางตอนเหนือของอีสต์อัลฟาเลียเข้า



โจมตีกองทัพบราโว การรุกโจมตีครั้งนี้ท าให้กองทัพบราโวป้องกันตัวเอง
ไม่ได้ และเป็นผลท าให้กองทัพท่ี 7 เข้ายึดพื้นท่ีส าคัญในจังหวัดนอร์ธอัลฟา
เลียคืนมาได้ 

15. พันตรีหญิง ลิเดีย โรดาร์ต-เควล เป็นผู้บังคับบัญชากองพันท่ี 3 กรม
ทหารราบท่ี 2 แห่งราชอาณาจักร บราโว ผู้ซึ่งประจ าการอยู่ปลายสุดทาง
เหนือของชายแดนระหว่างอัลฟาและบราโว โดยเมื่อวันท่ี 2 สิงหาคม กองพัน
ท่ี 3 ได้เข้าไปยังพ้ืนท่ีของอัลฟาในจังหวัดนอร์ธอัลฟาเลีย และได้รับค าสั่งให้
ควบคุมเชลยศึกชาวอัลฟาท่ียอมแพ้ประมาณ 10,000 คน รวมถึงพลเรือน
หลายร้อยคนท่ีถูกควบคุมตัวเพราะเหตุผลด้านความปลอดภัย 

16. การเข้าตีของกองทัพท่ี 7 เริ่มเข้ามาใกล้กับต าแหน่งของกองพันท่ี 3 
และดูเหมือนว่ากองก าลังของอัลฟาจะเอาชนะกองพันท่ี 3 ซึ่งมีก าลังพลน้อย
กว่าได้ในอีกไม่นาน พ.ต.ญ. โรดาร์ต-เควล จึงรีบสั่งการให้ก าลังพลเปล่ียน
ภารกิจจากการควบคุมเชลยศึกมาเป็นการเตรียมการต้ังรับแทน 

17. พ.ต.ญ. โรดาร์ต-เควล ไม่สามารถแบ่งก าลังพลจากบรรดากองก าลัง
ของตนมาด าเนินการดังกล่าว จึงออกค าสั่งเมื่อวันท่ี 30 สิงหาคม ก าหนดให้
พลเรือนท่ีถูกควบคุมตัวอยู่ต้องมาช่วยเตรียมท่ีมั่นส าหรับต้ังรับ เช่น ให้ขุด
สนามเพลาะและเสริมความแข็งแรงของจุดต้ังรับ ท้ังนี้ ในการกระตุ้นให้พล
เรือนท่ีถูกควบคุมตัวให้ร่วมด าเนินการดังกล่าว ได้มีการบอกกล่าวแก่เหล่าพล
เรือนว่าจะแบ่งปันส่วนอาหารให้เพ่ิม และหากให้ความร่วมมือ พวกเขาจะ
ได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษในการประเมินตามระยะท่ีก าหนดในครั้งต่อไป 
ตามอนุสัญญาเจนีวา ฉบับท่ี 4 ข้อ 78 

18. พ.ต.ญ. โรดาร์ต-เควล รู้ตัวว่าไม่มีก าลังพลมากพอท่ีจะต้ังรับกองก าลัง
ของศัตรูได้ ดังนั้น เมื่อวันท่ี 30 สิงหาคม เธอจึงตัดสินใจใช้ทุ่นระเบิดชนิด 
M1984 เพื่อขัดขวางลู่ทางในการรุกคืบของกองก าลังศัตรู ซึ่งจะช่วยให้เธอ
รวบรวมกองก าลังต่อต้านการโจมตีได้ พร้อมกับบีบให้ศัตรูต้องเดินทัพผ่าน
พื้นท่ีท่ีแคบลง 

19. ทุ่นระเบิดชนิด M1984 เป็นทุ่นระเบิดท่ีใช้หัวระเบิดเจาะเกราะป้องกัน
ของยานพาหนะหุ้มเกราะของศัตรู และสามารถกระจายสะเก็ดระเบิดออกมา
เป็นพื้นท่ีกว้างในขณะเดียวกัน อาวุธชนิดนี้ออกแบบมาเพื่อให้สั่งการด้วย
รีโมตได้จากระยะไกล อย่างไรก็ดี ในคู่มือของกองทัพบราโว นอกจากจะระบุ
วิธีการใช้ทุ่นระเบิดชนิดนี้แล้ว ยังระบุวิธีการใช้วัสดุใกล้ตัวมาท าเป็นลวดขึง 
(tripwire) เพ่ือกระตุกให้ทุ่นระเบิดปะทุด้วย พ.ต.ญ. โรดาร์ต-เควล สั่งให้แจก
คู่มือนี้แก่กลุ่มพลเรือน และในการน าทุ่นระเบิดเหล่านี้ไปวางตามจุดต่าง ๆ 



นั้น พ.ต.ญ. โรดาร์ต-เควล ปฏิบัติตามข้อก าหนดเรื่ องของการก าหนด
ต าแหน่งและการแจ้งเตือนตามท่ีระบุไว้ในพิธีสารฉบับท่ี 2 ของอนุสัญญาว่า
ด้วยการห้ามใช้อาวุธตามแบบบางชนิด ฉบับแก้ไข 

20. กองก าลังส่วนหน้าของกองทัพท่ี 7 รุกคืบมาได้จนห่างจากแนวต้ังรับ
ของกองพันท่ี 3 เพียงระยะขับรถ 1 วัน แต่น้ามันเชื้อเพลิงหมดลงเสียก่อน จึง
เป็นโอกาสให้หน่วยอ่ืนของกองก าลังบราโวเข้าโจมตีกองก าลังอัลฟาในพื้นท่ี
ได้ พร้อมหยุดการรุกคืบของกองก าลังอัลฟาหลังจากสู้รบมานานหลายวัน 
ส่วนกองก าลังท่ีเหลืออยู่ของกองทัพท่ี 7 ในนอร์ธอัลฟาเลียก็ได้ยอมแพ้ต่อ
กองก าลังบราโวเมื่อวันท่ี 6 กันยายน โดยท่ียังไม่ได้ไปถึงท่ีต้ังของค่ายเชลยศึก 

21. ในขณะเดียวกัน ร้อยเอกท่ีท าหน้าท่ีสงครามไซเบอร์ได้แจ้งให้ พ.ต.ญ. 
โรดาร์ต-เควล ทราบว่า แฮกเกอร์ชื่อดังท่ีใช้นามแฝงว่า “มิสเตอร์โรบอต” 
ขณะนี้อยู่ในพื้นท่ีของอัลฟา มิสเตอร์โรบอตเป็นคนสัญชาติอัลฟา แต่ทว่ามี
เชื้อสายบราโว และเคยโพสต์ข้อความต่อต้านนโยบายทางการทหารของ
รัฐบาลอัลฟาบนโลกออนไลน์ 

22. พ.ต.ญ. โรดาร์ต-เควล จึงวางแผนขัดขวางปฏิบัติการทางทหาร
ของอัลฟาและติดต่อกับมิสเตอร์โรบอต เธอส่งข้อความบอกให้เขาโจมตี
อนุสรณ์สถานสงครามบนโลกไซเบอร์ มีข้อความหนึ่ง เธอบอกว่า “คุณน่าจะ
รู้ว่าเราควบคุมตัวครอบครัวของคุณอยู่ แต่ว่าเราดูแลพวกเขาเป็นอย่างดี เรา
ต้องการให้คุณท าเพื่อเราและเพื่ออัลฟา” และอีกข้อความหนึ่งกล่าวว่า เธอ
คาดหวังให้การโจมตีดังกล่าวจะต้องท าลายขวัญและก าลังใจของกอง
ก าลังอัลฟาท่ีเหลืออยู่ท่ียังไม่ยอมจ านน 

23. เมื่อวันท่ี 8 สิงหาคม มิสเตอร์โรบอตโจมตีด้วยการปิดระบบควบคุม
สิ่งแวดล้อมและระบบรักษาความปลอดภัยของอนุสรณ์สถานสงคราม ท าให้
วัตถุล้าค่าท่ีเก็บไว้ รวมท้ังรัฐธรรมนูญและค าประกาศอิสรภาพฉบับด้ังเดิม
ของอัลฟาได้รับความเสียหาย ท้ังนี้ หลังจากท่ีระบบรักษาความปลอดภัยหยุด
ท างาน กลุ่มผู้ประท้วงต่อต้านฟริงได้พากันบุกรุกเข้าไปในอนุสรณ์สถานและ
ท าร้ายฟริงกับพวกพ้อง  พร้อมกับควบคุมตัวพวกเขา ภายหลังทราบข่าวการ
โจมตีศูนย์กลางส าคัญของอัลฟา เหล่านายพลผู้บังคับบัญชากองก าลังอัลฟา
ท่ีเหลืออยู่ในเมืองหลวงหลายคนก็ลงความเห็นว่าฟริงไม่เหมาะสมท่ีจะเป็น
ผู้น าประเทศอีกต่อไป และท ารัฐประหารยึดอ านาจจากระบอบฟริง ท้ังนี้ ก่อน
เกิดเหตุการณ์ดังกล่าว ไม่มีการต่อสู้ใด ๆ เกิดข้ึนในเมืองหลวงของอัลฟามา
ก่อน 



24. หลังเกิดรัฐประหาร การต่อต้านใด ๆ จากกองก าลังอัลฟาท่ีหลงเหลือ
อยู่ก็ได้สิ้นสุดลง และเมื่อวันท่ี 21 กันยายน ค.ศ. 2026 ผู้บังคับบัญชากอง
ก าลังอัลฟาทุกหน่วยก็ยอมจ านนต่อกองก าลังบราโว การท่ีมีเชลยศึกจ านวน
มากท าให้กองทัพบราโวไม่อาจจัดการค่ายเชลยศึกได้อย่างปลอดภัยและถูก
หลักสุขอนามัย ปัญหานี้ส่งผลประทบต่อ พ.ต.ญ. โรดาร์ต-เควล อย่างมาก 
และเพื่อบรรเทาปัญหาดังกล่าว เมื่อวันท่ี 29 กันยายน เธอจึงสั่งให้กรม
สารวัตรทหารท่ี 38 ของอัลฟาท่ีถูกกองก าลังบราโวควบคุมเป็นเชลยศึก ให้
เป็นผู้ดูแลค่ายเชลยศึก โดยเฉพาะในเรื่องของการบริหารจัดการ การควบคุม
ระเบียบวินัยภายในค่าย และการดูแลชาวอัลฟาท่ีถูกกล่าวหาว่าเป็นอาชญา
กรสงคราม พ.ต.ญ. โรดาร์ต-เควล ได้กล่าวก ากับการท าหน้าท่ีแก่ พ.ต. เออร์
แมนเทราต์ ผู้ บังคับบัญชากรมสารวัตรทหาร ว่า “ช่วยเราแล้วจะเป็น
ประโยชน์กับคุณ” และ “ทหารใต้บังคับบัญชาของคุณจะเป็นกลุ่มแรกท่ีได้
อาหารกับเสื้อกันหนาว” 

25. แม้แรกเริ่มเดิมทีนั้นคาดว่าจะปลดประจ าการกองก าลังของอัลฟาภาย
ใน 6 เดือน แต่สารวัตรทหารชาวอัลฟากลับยังคงท าหน้าท่ีจนถึงวันท่ี 1 
มกราคม ค.ศ. 2028 

26. ซากวัตถุระเบิดสงครามจ านวนมากยังเกล่ือนกระจายอยู่ท่ัวพื้นท่ี
ชนบท เมื่อวันท่ี 26 กันยายน ค.ศ. 2027 ขณะท่ีกลุ่มพลเรือนอัลฟา 4 คน
ก าลังเดินอยู่ใกล้เคียงกับบริเวณแนวรับท่ีกองพันท่ี 3 ต้ังข้ึนมาในช่วงสงคราม 
พลเรือนคนหนึ่งเดินสะดุดกับลวดขึงจุดชะนวนทุ่นระเบิดลูกหนึ่งเข้า และแรง
ระเบิดคร่าชีวิตพลเรือนท้ัง 4 คน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



ข้อกล่าวหา 
องคค์ณะก่อนการพิจารณาคดีท่ี 3  
เอกสารข้อกล่าวหาต่อ ลิเดีย โรดาร์ต-เควล 
ส านักงานอัยการ (“ฝ่ายอัยการ”) ยื่นเอกสารข้อกล่าวหาต่อ ลิเดีย โรดารต์-เควล ลง
วันท่ี 1 มกราคม ค.ศ. 2029 
ณ กรุงเฮก ประเทศเนเธอร์แลนด์ 
 

1. บังคับเชลยศึกหรือบุคคลผูไ้ด้รับความคุ้มครองอ่ืน ๆ ให้เข้าร่วมกองก าลังท่ี
เป็นศัตรู ซึ่งขัดต่อข้อ 8(2)(a)(v) 

ก. เมื่อวันท่ี 30 สิงหาคม ค.ศ. 2026 ในการเตรียมพร้อมป้องกันค่าย
เชลยศึกจากการโจมตีตอบโต้ของอัลฟาท่ีก าลังรุกคืบเข้ามา ซึ่ง
ด าเนินการโดยกองทัพอัลฟาท่ี 7 นั้น พันตรีหญิงโรดาร์ต-เควล ได้ออก
ค าสั่งบังคับให้พลเรือนท่ีถูกควบคุมต้องช่วยกันสร้างฐานป้องกัน 
(ความผิดฐานท่ี 1 บนพื้นฐานของความรับผิดทางอาญาของปัจเจกชน
ในฐานะผู้สั่งการ ภายใต้ข้อ 25 (3)(b)) 
ข. เมื่อวันท่ี 8 กันยายน ค.ศ. 2026 ในการขัดขวางการสู้รบของกอง
ก าลังทหารอัลฟาท่ีเหลืออยู่ พันตรีหญิงโรดาร์ต-เควลได้บังคับให้
มิสเตอร์โรบอตโจมตีทรัพย์สิ่งของพลเรือนท่ีมีความส าคัญทาง
วัฒนธรรมและอยู่ภายใต้ความคุ้มครอง (ความผิดฐานท่ี 2 บนพื้นฐาน
ของความรับผิดทางอาญาของปัจเจกชน ภายใต้ข้อ 25(3)(a)) และ 
ค. ช่วงวันท่ี 29 กันยายน ถึง 1 มกราคม ค.ศ. 2028 พันตรีหญิงโร
ดาร์ต-เควล ออกค าสั่งบังคับให้กรมสารวัตรทหารท่ี 38 ท าหน้าท่ีเป็นผู้
คุมค่ายเชลยศึก (ความผิดฐานท่ี 3 บนพื้นฐานของความรับผิดทาง
อาญาของปัจเจกชนในฐานะผู้สั่งการ ตามข้อ 25 (3)(b))  

 
2. การใช้อาวุธ อาวุธพิสัยไกล หรือวัตถุหรือวิถีทางในการท าสงครามท่ีมี

ลักษณะเป็นเหตุให้เกิดการบาดเจ็บร้ายแรงเกินความจ าเป็น หรือความทุกข์
ทรมานโดยไม่จ าเป็น หรือมีลักษณะท่ีก่อให้เกิดผลโดยไม่จ ากัดเป้าหมายซึ่ง
ขัดต่อข้อ 8(2)(b)(xx) กล่าวคือ เมื่อวันท่ี 30 สิงหาคม ค.ศ. 2026 ในการ
เตรียมพร้อมส าหรับการป้องกันการโจมตีตอบโต้ของอัลฟาท่ีก าลังรุกคืบเข้า
มา ซึ่งด าเนินการโดยกองทัพท่ี 7 นั้น พันตรีโรดาร์ต-เควล ได้สั่งการให้วางทุ่น
ระเบิดในลักษณะท่ีจะระเบิดเมื่อมีบุคคลปรากฏตัว อยู่ในระยะใกล้เคียง หรือ
สัมผัส และท่ีจะท าให้ทุพพลภาพ บาดเจ็บ หรือคร่าชีวิตต้ังแต่หนึ่งคนข้ึนไป 



(ความผิดฐานท่ี 4 บนพื้นฐานของความรับผิดทางอาญาของปัจเจกชนใน
ฐานะผู้สั่งการ ภายใต้ข้อ 25(3)(b)) 
 

3.   เจตนามุ่งโจมตีอนุสรณ์ทางประวัติศาสตร์ ซึ่งไม่ใช่วัตถุทางทหาร อันขัดต่อ
ข้อ 8(2)(b)(ix) กล่าวคือ เมื่อวันท่ี 8 กันยายน ค.ศ. 2026 ในการขัดขวางการ
สู้รบของกองก าลังทหารอัลฟาท่ีเหลืออยู่ พันตรีหญิง โรดาร์ต-เควลได้ร่วม
โจมตีอนุสรณ์สถานแห่งชาติอัลฟา (ความผิดฐานท่ี 5 บนพื้นฐานของความ
รับผิดทางอาญาของปัจเจกชน ตามข้อ 25(3)(a)) 

  



ภาคผนวก 1 รายการสนธสิัญญา 
  

                                     รัฐภาคี 
 

 สนธิสัญญา  

อัลฟา บราโว 

อนสุัญญาเจนีวา ฉบับท่ี 1 ว่าด้วยผู้บาดเจ็บ
และป่วยไข้ในกองทัพภาคพื้นดิน ค.ศ. 1949 

  

อนสุัญญาเจนีวา ฉบับท่ี 2 ว่าด้วยผู้บาดเจ็บ 
ป่วยไข้ และเรืออัปปางทางทะเล ค.ศ. 1949 

  

อนสุัญญาเจนีวา ฉบับท่ี 3 ว่าด้วยเชลยศึก 
ค.ศ. 1949 

  

อนสุัญญาเจนีวา ฉบับท่ี 4 ว่าด้วยพลเรอืน 
ค.ศ. 1949 

  

พิธีสารเพ่ิมเติมฉบับท่ี 1 อนุสัญญาเจนวีา ค.ศ. 
1977 

  

อนสุัญญาห้ามใช้ สะสม ผลิตและโอน และ
การท าลายทุ่นระเบิดสงัหารบุคคล ค.ศ. 1977 

  

ธรรมนูญศาลอาญาระหว่างประเทศ ค.ศ. 
1998 

  

พิธีสารว่าด้วยการห้ามหรือจ ากัดการใช้ทุ่น
ระเบิด กับดัก และอาวุธอ่ืน ๆ ตามท่ีแก้ไข
เพ่ิมเติม เมื่อวันท่ี 3 พฤษภาคม ค.ศ. 1996 
(พิธีสารท่ี 2 อนุสัญญาว่าด้วยการห้ามใช้อาวุธ
ตามแบบบางชนิด ตามท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม เมื่อ
วันท่ี 3 พฤษภาคม ค.ศ. 1996) 

    

  
  



ภาคผนวก 1 แผนท่ีประเทศอัลฟา ประเทศบราโว และประเทศเพื่อนบ้าน 

 
 


