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การทําใหค้วามขดัแยง้มีอารยะคืออะไร? 

 การทําใหค้วามขดัแยง้มีอารยะ (Civilizing of Conflict) กบัการทาํความขดัแยง้ใหเ้ป็นการเมืองมากขึนนนั          

(“Politicizing” the Conflict) มคีวามใกลเ้คียงกนั ภายใตส้ถานการณ์ความขดัแยง้ทมีีใชก้าํลงัอาวุธต่อสูก้นันนั (Armed 

Conflict) เราอาจจะเหน็ร่องรอยบางอยา่งไดว้่าความขดัแยง้มคีวามเป็นอารยะมากขนึ กลา่วคือ บางหว้งเวลามกีารลดการใช ้

ความรุนแรงและเพมิพนืททีางการเมืองมากขนึ ยกตวัอย่างเช่น การเกิดขนึของปีกการเมอืงของขบวนการต่อตา้นรฐัทีจาก

เดิมต่อสูด้ว้ยกาํลงัอาวุธมาตลอด หรือการถกเถียงภายในกลุ่มขบวนการเกียวกบัการนาํหลกักฎหมายมนุษยธรรมระหว่าง

ประเทศ (IHL – International Humanitarian Law) มาใช ้เป็นตน้ 

 อย่างไรก็ตาม แมว้่าการทาํความขดัแยง้ใหม้ีอารยะกบัการทําความขดัแยง้ใหม้ีความเป็นการเมืองมากขึนจะ

ใกลเ้คียงกนั แต่เราจะเนน้เรืองแรกเป็นหลกั 

 

 รากฐานความคิดซงึเป็นทมีาของการต่อสูท้มีอีารยะนนัหมายถงึอะไร? และไม่ใช่อะไร? 

หวัขอ้:  ขดัแยง้อย่างมีอารยะกบัหลกัมนุษยธรรมระหว่างประเทศ 

วิทยากร:           Dr.Norbert Ropers 

                    ทีปรึกษาอาวโุส สถานวิจยัความขดัแยง้และความหลากหลายทางวฒันธรรมภาคใต ้

เวลา:  26-27 มีนาคม 2559 

สถานที:  มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์วิทยาเขตปตัตานี 
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 ‘ความมอีารยะ’ ในทนีี ไม่ใช่อารยธรรมใดอารยธรรมหนึง เช่น อดุมการณ์ทางการเมอืง ศาสนา หรือจกัรวรรดินิยม 

ทผี่านมาจะไดย้นิจกัรวรรดอิงักฤษหรือฝรงัเศส ทนีาํวฒันธรรม ความเชอื วธีิคิดมายดัเยยีดใหก้บัประเทศใตอ้าณานิคมอืนๆ 

ในลกัษณะของเจา้อาณานิคม นีไม่ใช่สงิทเีราจะกลา่วถงึในพนืทคีวามขดัแยง้ 

 “ความมอีารยะในความขดัแยง้ของสงัคมโลก” นนั ม ี4 องคป์ระกอบสาํคญั คือ 

• การทาํใหเ้สรีภาพ ความเสมอภาคของทุกคน ทกุกลุม่คน และทุกวฒันธรรมมมีากขนึ 

• ความอดทนอดกลนั และความเป็นพเีป็นนอ้ง ถา้มคีวามอดทนอดกลนัระหว่างกนัไดจ้ะช่วยส่งเสริมเสรีภาพ

โดยรวมได ้

• การมรีฐับาลภายใตร้ฐัธรรมนูญทชีอบธรรม 

• การลดความเจ็บปวดทุกขย์ากของมนุษยล์ง โดยไม่ใชค้วามรุนแรงในการแกไ้ขปญัหา 

 

 หลายคนเมอืกลา่วถงึความเป็นอารยะ มกัคิดว่าสงัคมโลกมคีวามเป็นอารยะแลว้  

ปจัจยัสาํคญัทนีาํไปสู่ความเป็นอารยะมสีองประการ คือ  

(1) มสีงัคมทใีชเ้หตุผล เป็นทมีาของการใชอ้าํนาจทชีอบธรรม ไม่ใช่ใชอ้าํนาจอธรรมในการกดผูค้น และ  

(2) มขีบวนการเคลอืนไหวดา้นสทิธิมนุษยชนผลกัดนัเรืองนมีากขนึ ซงึจะยกระดบัสงัคมใหม้อีารยะมากขนึ  

 

ในทางกลบักนั ย่อมมปีจัจยัตา้นททีาํใหส้งัคมไมเ่ป็นอารยะเช่นกนั อาท ิ 

• อคติทมีต่ีอชน/กลุ่มต่อสู ้ความคิดการแบ่งเขาแบ่งเรา 

• การไม่ยอมรบัคนอนื การยดึพวกพอ้ง  

• การรกัษาผลประโยชนข์องกลุม่/ตนเอง ยดึมนัถอืมนั 

• การศึกษาทต่ีางกนั ไม่มพีนืทเีรียนรูร้ะหว่างกนั 

• การรกัษาอาํนาจของตนเอง/เผดจ็การ 

• การถูกกดขไีม่ไดร้บัความเป็นธรรม 

• ความกลวั การไม่มปีญัญา และการไม่ทาํอะไรเลย 

• การไม่ยอมรบัความจริง  

 

 ในประวตัศิาสตรม์นุษยชาตนินัมตีวัอย่างใหไ้ดเ้รียนรูม้ากมายในการจาํแนกสงัคมทเีป็นอารยะและไม่เป็นอารยะ ซงึ

มอีย่างนอ้ย 3 ดา้น ไดแ้ก่ 

1) กีฬา ในอดีตนนัเต็มไปดว้ยความรุนแรง เช่น สองพนัปีก่อน การต่อสูแ้บบนกัรบ (Gladiator) ในสมยัโรมนั 

เป็นความบนัเทงิทตีดัสินดว้ยความตาย คิดแต่เพียงว่าจะทาํใหคู่้ต่อสูต้ายไดอ้ย่างไรเพอืใหจ้บเกมส ์ขณะที

กีฬาสมยัใหม่หลายประเภท อาท ิมวย บอล รกับ ีฟนัดาบ มกีารออกแบบกฎเกณฑเ์พอืควบคุมป้องกนั 
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อนัตรายของผูเ้ล่น และเมอืระยะเวลาพน้นานไป วนันีผูค้นเริมตงัคาํถามทา้ทายว่า เกมสก์ีฬานนัควรมกีฎ

กตกิามากนอ้ยแค่ไหน เพอืใหก้ีฬายงัคงความบนัเทงิไว ้

2) การจดัการกบัความขดัแยง้ ซงึม ี3 องคป์ระกอบ  

o ความรูส้กึมีเกยีรติ: คู่ขดัแยง้ตอ้งการความรูส้กึมเีกียรติและเท่าเทยีม ไม่ว่าในความขดัแยง้ใด คนเรา

จะรูส้กึมเีกียรติดว้ยคุณค่าบางอย่าง ซงึอาจจะเป็นการรูส้ึกมเีกียรติทไีดเ้ขา้มาต่อสู ้มเีกียรติต่อชาติ

พนัธุข์องตน มเีกียรติต่อพระเจา้ ทงัหมดนีมผีลต่อตวัตนและความคิดของคู่ขดัแยง้ทงัสนิ 200-300 ปี

ทผี่านมา ในยุคกลางของยุโรป การต่อสูข้องอศัวนิเสอืเกราะ ถอืเป็นความมอีารยะในการจดัการความ

ขดัแยง้ มีเกียรติในการต่อสู ้ในแต่ละยุคสมยัมีนิยามการต่อสูท้ีแตกต่างกนั มาถึงในยุคการเมอืง

สมยัใหม่ การต่อสูจ้ะมกีฎการปะทะ เช่น การเลอืกโจมตีเป้าแขง็ (คนถอือาวุธ) ไม่โจมตีเป้าอ่อน (พล

เรือนทปีราศจากอาวุธ) 

o การเจรจาเพือหาทางออกร่วมกนั: การใชก้าํลงันาํไปสู่ความสูญเสียปลายทาง คู่ขดัแยง้จึงหนัมาใช ้

ปญัญาในการหาทางออกร่วมกนั เมอื 110 ปีทแีลว้ ญีปุ่ นกบัรสัเซียขดัแยง้กนั ขณะนนักองทพัเรือ

ญีปุ่ นมีชยัเหนือรสัเซีย และรสัเซียตอ้งการแกแ้คน้กลบั รสัเซียมีกําลงัทหารบนบก 200,000 คน 

ในขณะทีญีปุ่ นก็มีกองกาํลงัรบในจํานวนใกลเ้คียงกนั ดา้นสหรฐัอเมริกาวิเคราะหส์ถานการณ์ตึง

เครียดนีว่าทา้ยทสีุดญีปุ่ นจะชนะรสัเซียอีกครงั และมากกว่านนั ไดค้าดการณ์ถงึอนาคตทจีะมคีนของ

ทงัสองฝ่ายตายไปเป็นจาํนวนมาก อเมริกาจึงชวนใหส้องฝ่ายเจรจากนัจนสาํเร็จ ความสาํเร็จครงันีมี

ส่วนทาํใหอ้เมริกากลายเป็นตาํรวจโลกได ้

o กฎหมายกาชาดสากล: สงครามมอีารยะเพราะมกีฎเกณฑม์ากขนึ ทศวรรษท ี1860 นายองัรี ดูนงัต ์

(Henry Dunant) ชาวสวสิเซอรแ์ลนดอ์ยู่ระหว่างการเดินทางไปแสวงโชคในทวปีแอฟริกา ขณะนนั

เป็นช่วงสงครามทีกองทพัฝรงัเศสช่วยอิตาลรีบกบัออสเตรีย ระหว่างทเีดนิทางผ่านหมู่บา้นซอลเฟริโน 

ทางภาคเหนือของอิตาล ีดูนงัตไ์ดเ้ห็นทหารฝรงัเศสกบัออสเตรียจาํนวน 400,000 คนสูร้บกนั มผูีค้น

ลม้ตายและบาดเจ็บเกลอืนกลาดทวัสนามรบโดยไม่มผูีใ้ดใหค้วามช่วยเหลอืหรือรกัษาพยาบาล เขาจึง

ลงมอืช่วยเหลอืผูบ้าดเจ็บดว้ยตนเอง และขอรอ้งชาวบา้นในทอ้งถนินนัใหม้าช่วยดว้ย และนีเองเป็น

จุดกาํเนิดความคิดของการก่อตงัองคก์รอาสาสมคัร “คณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ” ขนึมา 

และเป็นทีมาของการออกกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ (IHL) ซึงถือเป็นกฎหมายนานาชาติ 

องค์กรดงักล่าวมีภารกิจทวัโลกในการใหค้วามช่วยเหลือผูท้ีไดร้บัผลกระทบจากการสูร้บและจาก

สถานการณ์ความรุนแรงอืนๆ ซงึรวมถงึผูท้ไีดร้บับาดเจ็บจากสงคราม ผูล้ภียั เชลยสงคราม และพล

เรือนทไีดร้บัผลกระทบ 
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3) ขบวนการต่อตา้นและปลดปล่อยทีไม่ใชค้วามรุนแรง (Nonviolence) เช่น มหาตมะคานธี หรือลโีอ ตอล

สตอย (Leo Tolstoy) นกัคิดนกัเขียนชาวรสัเซียทีมผีลงานชินเอก คือ สงครามและสนัติภาพ (War and 

Peace) มหากาพยข์องสงครามยุคการรุกรานของนโปเลียน แต่ก็มคีนไม่เห็นดว้ยกบัวธีินี โดยเห็นว่าการ

ปฏวิตัิตอ้งใชก้าํลงัความรุนแรง และยงัเป็นเรืองทถีกเถยีงกนัไม่จบสนิว่าวธีิทางใดควรเป็นทางเดนิสู่เป้าหมาย

ของการเปลยีนแปลงทางการเมอืง 

 

หลกัคิด แนวปฏิบติัและขอ้ถกเถียงเกียวกบั กฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ กฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ 

และสทิธิมนุษยชนในกฎหมายไทยในพนืทีขดัแยง้รุนแรง 

‘สณัหวรรณ ศรีสด’ เจา้หนา้ทปีระสานงานภาคสนาม คณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ (ICRC) 

 

 คณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ (ICRC) เป็นองคก์รอิสระ วางตวัเป็นกลาง และไม่กา้วก่ายทางการเมือง 

ปฏบิตัิภารกิจอย่างครอบคลุมในเกือบทุกภูมภิาคของโลก โดยมหีลกัธรรมเนียมปฏบิตัิในการตอบสนองต่อความจาํเป็นของ

ผูไ้ดร้บัผลกระทบจากสถานการณ์ ‘อนัสุ่มเสยีงต่อปญัหาดา้นมนุษยธรรม’ โดยเฉพาะอย่างยงิในภาวะสูร้บและความรุนแรง 

 ICRC ใหค้วามช่วยเหลอืดา้นมนุษยธรรมและมคีวามเชียวชาญเป็นพเิศษในดา้นต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยงิ ความ

ช่วยเหลอืในภาวะฉุกเฉิน ปฏบิตัิการดา้นมนุษยธรรมในสถานทคีุมขงั เผยแพร่กฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ งาน

สานสมัพนัธ์ครอบครวัทีพลดัพราก การฟืนฟูทางกายภาพแก่ผูท้ีตอ้งตดัอวยัวะแขนขา ตลอดจนความช่วยเหลือดา้น

สาธารณูปโภคเรืองนาํและทอียู่อาศยั ซงึลว้นเป็นทยีอมรบัในระดบัสากล ICRC มุ่งใหค้วามช่วยเหลอืกบัทุกฝ่าย โดยเนน้ให ้

ความสาํคญัโดยเฉพาะกบับคุคลทตีกอยู่ในภาวะเสยีง 

 สาํหรบัพืนทีจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ประเทศไทย ICRC มาทาํงานโดยไม่ไดอ้า้งกฎหมายมนุษยธรรมระหว่าง

ประเทศ (IHL) เพราะสถานกาณ์ยงัไม่ไดเ้ขา้กรอบสงคราม/การสูร้บ แต่เขา้มาโดยภาระกิจการเผยแพร่ส่งเสริมกฎหมายและ

สทิธิขนัพนืฐานทางมนุษยธรรม  

เบอืงตน้กฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศสมัพนัธอ์ย่างแยกไม่ออกกบักฎหมายสทิธิมนุษยชนระหว่างประเทศ 

และสทิธิขนัพนืฐานทางมนุษยธรรม เพราะมจีดุทบัจดุซอ้นและจดุส่งเสริมกนัอยู่ตลอดเวลา โดยมใีจความสาํคญัสรุป ดงันี 

 การเผยแพร่กฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ (IHL) เป็นหนา้ทีของรฐัตามอนุสญัญาเจนีวา ประเทศทุก

ประเทศทลีงนามจะตอ้งเผยแพร่กฎหมายนีในรฐัของตน ขณะเดียวกนั คณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ (ICRC) ก็มี

พนัธกิจทตีอ้งส่งเสริมกฎหมายนีดว้ย   
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 กฎหมายทเีกยีวกบัการสูร้บทงัหมดในโลกนี ม ี2 แบบ คือ  

1. กฎบตัรแห่งสหประชาชาติ (UN Charter) คือกติกาทบีอกว่าเมอืใดรฐัจะเริมเขา้สู่การสูร้บได ้เมอืใดทฝ่ีายต่างๆ

จะเริมสูร้บได ้  

2. กฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ (IHL) คือ กติกาในการบรรเทาผลจากการสูร้บ และกาํกบัว่าแต่ละฝ่ายจะ

สูร้บอย่างไรใหเ้กิดผลเสยีหายนอ้ยทีสุด 

 

 กฎหมายมนุษยธรรมระหวา่งประเทศคืออะไร? 

 กฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ (IHL - International Humanitarian Law) หรือในอีกชือหนึงเรียกว่า 

กฎหมายว่าดว้ยการพพิาททางอาวุธ หรือกฎหมายสงคราม เป็นส่วนสาํคญัหนึงของกฎหมายระหว่างประเทศทปีระกอบไป

ดว้ยกฎเกณฑต่์าง ๆ ทมีุ่งคุม้ครองผูท้ีไม่สามารถทาํการสูร้บไดอ้ีกต่อไป และมุ่งทจีะจาํกดัวิธีการและวถิีทางในการสูร้บ 

ในช่วงเวลาทมีกีารสูร้บเกิดขนึ  

 กล่าวใหช้ดัมากขนึ คือ กฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศทีใชใ้นการสูร้บตามความหมายของคณะกรรมการ

กาชาดระหว่างประเทศ คือ สนธิสญัญาระหว่างประเทศ หรือกฎเกณฑจ์ารีตประเพณีซึงมุ่งหมายเป็นพิเศษทจีะใชก้บัการ

แกป้ญัหาดา้นมนุษยธรรมอนัมสีาเหตโุดยตรงมาจากการสูร้บ ไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์สูร้บระหว่างประเทศหรือการสูร้บทีไม่ใช่

ระหว่างประเทศก็ตาม เช่น กฎเกณฑเ์กียวกบัการจาํกดัสิทธิของฝ่ายต่าง ๆ ททีาํการสูร้บในการเลอืกใชว้ธีิการหรือวิถีทาง

ของการสูร้บ รวมทงัการคุม้ครองบคุคลและทรพัยส์นิทไีดร้บัผลกระทบจากการสูร้บ ถอืว่าเป็นเรืองของกฎหมายมนุษยธรรม

ระหว่างประเทศทงัสนิ เป็นกฎเกณฑร์ะหว่างประเทศทร่ีางขนึมาเพอืบรรเทาผลกระทบทีเกิดขนึจากสงคราม ไม่ไดก้าํหนดว่า

เมอืใดทรีฐัสามารถใชก้าํลงัได ้

 เพราะกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ (IHL) คือกฎหมายว่าดว้ยการพพิาททางอาวุธ หรือกฎหมายสงคราม 

จงึแยกเป็น 2 สาขา ไดแ้ก่ 

• กฎหมายเจนีวา: ถูกทาํขนึเพอืคุม้ครองทหารทไีม่สามารถเขา้ทาํการสูร้บไดอ้ีกต่อไป รวมถงึผูท้ไีม่มส่ีวนร่วม

ในการสูร้บ เช่น พลเรือน 

• กฎหมายกรุงเฮก: กาํหนดสิทธิหนา้ทีของผูท้ีเป็นฝ่ายในการสูร้บเกียวกบัปฏิบตัิการทางทหารและจํากดั

ขอบเขตของวถิทีางในการสูร้บ 
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กฎหมายเจนีวา ค.ศ. 1949 กฎหมายกรุงเฮก 

“คุม้ครองบุคคล” 

- อนุสญัญาเจนีวา ฉบบัที 1 (ว่าดว้ยการคุม้ครองทหารที

บาดเจ็บ หรือเจ็บป่วยในการสงครามภาคพนืดิน) 

- อนุสญัญาเจนีวา ฉบบัที 2 (ว่าดว้ยคุม้ครองทหารทีบาดเจ็บ 

เจบ็ป่วย หรือเรืออปัปางในภาวะสงครามทางนาํ) 

- อนุสญัญาเจนีวา ฉบบัที 3 (ว่าดว้ยการคุม้ครองเชลยสงคราม) 

- อนุสญัญาเจนีวา ฉบบัที 4 (ว่าดว้ยเรืองการคุม้ครองพลเรือน 

ซงึรวมถงึพลเรือนในดนิแดนทถีูกยดึครองดว้ย) 

“กาํหนดวิธีการทางการสูร้บ” 

- อนุสญัญากรุงเฮกและกฎกติกากรุงเฮก (1899/1907) 

- อนุสญัญาเกียวกบัตา้นอาวุธยุทโธปกรณ์ (1980) 

 

(โดยรวมตอ้งใหก้ารรกัษาผูบ้าดเจบ็ ไวชี้วติแก่นกัโทษ

สงคราม คุม้ครองพลเรือน และหา้มใชอ้าวุธททีาํให ้

บาดเจ็บเกินจาํเป็น) 

พธีิสารเพมิเติมฉบบัท ี1 และ 2 (1977) / ฉบบัท ี3 (ว่าดว้ยเรืองสญัลกัษณ์) 

 

 รฐัเท่านนัทีสามารถเป็นภาคีของอนุสญัญาเจนีวาสีฉบบัและพิธีสารเพิมเติมสองฉบบันีได ้แมก้ระนนัผูม้ีส่วน

เกยีวขอ้งในสงคราม ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายรฐับาลหรือกลุ่มทไีม่ใช่รฐัก็ยงัอยู่ภายใตข้อ้บงัคบัของอนุสญัญาเจนีวา 

 ปจัจบุนั รฐัต่างๆ ทวัโลก รวมทงัประเทศไทยไดเ้ขา้เป็นภาคีอนุสญัญาเจนีวาทงัสฉีบบัแลว้ ซงึแสดงใหเ้หน็ถงึความ

เป็นสากลของอนุสญัญาดงักลา่ว สาํหรบัพธีิสารเพมิเติมอีกสองฉบบักม็จีาํนวนรฐัมากถงึ 167 รฐัเขา้เป็นภาคีพิธีสารเพมิเติม

ฉบบัท ี1 และอกี 163 รฐัเขา้เป็นภาคีพธีิสารเพมิเติมฉบบัท ี2 ในวนัเดยีวกนั 

 

 ใครสูก้บัใคร?: เราจะใชส้ิทธิขนัพนืฐานทางมนุษยธรรม และกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ (IHL) เมอืใด

นนั สมัพนัธก์บัสถานการณ์ความขดัแยง้ ดงัต่อไปนี 

• การสูร้บระหว่างประเทศ (IAC - International Armed Conflict): หมายถึงการสูร้บของกองกาํลงัทหาร

ของรฐัตงัแต่สองรฐัขนึไป (สงครามปลดแอกจดัอยู่ในประเภทของการสูร้บระหว่างประเทศ) 

• การสูร้บทีไม่ใช่ระหว่างประเทศ (NIAC - Non-International Armed Conflict): หมายถึงการต่อสูก้นัใน

ดินแดนหนึงของรฐัหนึง ระหว่างกองกาํลงัทหารกบักลุ่มติดอาวุธ หรือระหว่างกลุ่มติดอาวุธดว้ยกนัเอง หลกั

ในการพจิารณาว่าเป็นการสูร้บทไีม่ใช่ระหว่างประเทศหรือไม่ ตอ้งดูว่าการสูร้บนน้อยู่ในขนัรุนแรงและกินเวลา

ยดืเยอืหรือไม ่
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• ความไม่สงบหรือความตึงเครียดภายในประเทศ (Internal disturbances and tensions): หมายถึง 

ลกัษณะของเหตุการณ์ปนัป่วนอย่างรุนแรงภายในประเทศอนัเกิดจากการกระทาํความรุนแรง ซงึไม่ถึงขนาด

การสูร้บ (เช่น การจราจล การต่อสูร้ะหว่างกลุม่ต่างๆ หรือ การลุกฮอืขนึต่อสูก้บัรฐับาล เป็นตน้) 

• ยามสนัติ (Peace) 

  

กฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศมผีลบงัคบัใชใ้นสองสถานการณ์ กล่าวคือ เป็นการเสนอระบบการใหค้วาม

คุม้ครองในสถานการณ์สองประเภท ไดแ้ก่ 

- การสูร้บระหว่างประเทศ (IAC): จะถูกนํามาบงัคบัใชก้บัผูท้ีเป็น ‘ฝ่ายในการสูร้บ’ และมุ่งทีจะ ‘คุม้ครอง

ปจัเจกชนทกุคน’ หรือกลุ่มบคุคลทไีม่มส่ีวนเกยีวขอ้งในการสูร้บอีกต่อไป 
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- การสูร้บทีไม่ใช่ระหว่างประเทศ (NIAC): แมจ้ะมีพิธีสารเพิมเติมให ้ICRC มี ‘สิทธิในการแทรกแซง’ แต่

กฎเกณฑท์ใีชใ้นการสูร้บภายในประเทศกย็งัมคีวามสมบูรณ์นอ้ยกว่ากฎเกณฑท์ใีชก้บัการสูร้บระหว่างประเทศ 

แง่นี การสรา้งเสริมระบบการใหค้วามคุม้ครองเป็นสงิทกีระทาํไดย้ากสาํหรบัการสูร้บในประเทศ เนืองจากรฐั

ต่างๆ ยงัคาํนึงถึงอธิปไตยของตนเป็นใหญ่ กล่าวเฉพาะประเทศไทย ม ีพระราชบญัญตัิอาชญากรสงคราม 

พ.ศ. 2488 ซงึเป็นกฎหมายทลีา้หลงัและขาดการพฒันาใหส้มสมยักบัความขดัแยง้ในประเทศ 

 

อนึง วิทยากรใหพ้ึงพิจารณาและตระหนกัว่า หากการเคลอืนไหวทางสงัคมยกระดบัใหส้ถานการณ์ไปเขา้กรอบ

นิยาม ‘การสูร้บภายในประเทศ’ ก็ตอ้งยอมรบัการบงัคบัใชก้ฎหมายทไีม่สมบูรณ์ และการนาํกฎหมายลา้หลงัมาบงัคบัใช ้ซงึ

อาจทาํใหพ้ลรบของกลุ่มต่อตา้นรฐัเสียสิทธิในหลายดา้น และอาจลิดรอนสิทธิของพลเรือนหลายประการ ดงัจะอธิบายใน

ภายหลงั  

 กฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศไม่สามารถใชก้บั ‘สถานการณ์ความรุนแรงทยีงัไม่ถงึขนัสูร้บ’ ในกรณีเช่นนี

กฎหมายทีจะนาํมาบงัคบัใชไ้ดคื้อ กฎหมายสิทธิมนุษยชน รวมทงักฎหมายภายในอืน ๆ ทอีาจนาํมาปรบัใช ้และเมอืใดที

สถานการณ์ความขดัแยง้เขา้สู่ ‘สถานการณ์ความขดัแยง้ดว้ยกําลงัอาวุธ (Armed Conflict)’ ก็สามารถนาํหลกักฎหมาย

มนุษยธรรมระหว่างประเทศมาปรบัใชไ้ดโ้ดยทนัท ีทงันีจะตอ้งมกีารระบุหรือ ‘คลุม’ (Cover) พนืทคีวามขดัแยง้ใหช้ดัเจน 

 เสน้แบ่ง: เมอืใดคือสถานการณ์ความขดัแยง้ดว้ยกาํลงัอาวธุ (Armed Conflict) 

1. ไม่ตอ้งมกีารประกาศอย่างเป็นทางการ 

2. นิยามหลากหลาย ตามกรอบอนุสญัญาระหว่างประเทศ เช่น 
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- มาตรา 3 ร่วมอนุสญัญาเจนีวา (ICTY: intensity / organization) ระบุ “เป็นความขดัแยง้ทมีกีารใชอ้าวุธ

ทปีรากฏเมอืใดก็ตามทมีกีองกาํลงัระหว่างรฐั หรือการใชค้วามรุนแรงในระยะเวลาหนึงระหว่างเจา้หนา้ทีรฐั

และกองกาํลงัทมีกีารจดัตงั หรือระหว่างกลุม่เหลา่นนัภายในรฐั” คณะกรรมการกาชาดสากลไดต้ีความไวว้่า 

“ความขดัแยง้ทีมกีารใชอ้าวุธทมีิใช่ระดบันานาชาติ คือการเผชิญหนา้ดว้ยอาวุธทเีกิดขนึในระยะเวลาหนึง

ระหว่างกองกาํลงัของรฐับาลและกลุ่มติดอาวุธหนึงหรือมากกว่าหนึงกลุ่ม หรือระหว่างกลุ่มติดอาวุธใน

อาณาบริเวณของรฐั (ทเีป็นภาคีของอนุสญัญาเจนีวา) การเผชิญหนา้ดว้ยอาวุธนนัตอ้งไปถงึขนัตาํสุดของ

ระดบัความตึงเครียด และฝ่ายทเีกยีวขอ้งในความขดัแยง้นนัตอ้งแสดงใหเ้หน็ถงึขนัตาํสดุของการจดัตงั”1 

- มาตรา 1 พิธีสารเพมิเติมฉบบัท ี2 (Territorial Control) หรือพิธีสารเพมิเติมแห่งอนุสญัญาเจนีวา 1949 

ว่าดว้ยการปกป้องเหยือในความขดัแยง้ทีมีการใชอ้าวุธทีมิใช่ระดบันานาชาติ (Protocol Additional to 

the Geneva Conventions of 12 August 1949, and relating to the Protection of Victims of 

Non-International Armed Conflicts (Protocol II) ระบุว่า ตอ้งมกีารคุมพนืทขีองคู่ขดัแยง้ทชีดัเจน มี

การเขา้บกุรุกยดึครองเขตแดนกนัหรือไม่ 

- ธรรมนูญกรุงโรม 1998 (Rome Statue 1998) ศาลโลกวางบรรทดัฐานคลา้ย ๆ มาตรา 3 ร่วมอนุสญัญา

เจนีวา คือการเผชญิหนา้ดว้ยอาวุธทเีกิดขนึในระยะเวลาหนงึระหว่างกองกาํลงัของรฐับาลและกลุ่มติดอาวุธ

หนงึหรือมากกว่าหนึงกลุม่ รวมทงัระบพุนืทอีา้งสทิธิแห่งความขดัแยง้ชดัเจน 

 

 กลา่วโดยสรุป ความขดัแยง้ทมีกีารใชอ้าวุธทมีใิช่ระดบันานาชาตมิลีกัษณะสาํคญั 3 ประการคือ  

1) เกิดขนึภายในอาณาบริเวณของรฐัใดรฐัหนึง  

2) มกีารใชก้าํลงัอาวุธเป็นระยะเวลาหนึงระหว่างกองกาํลงัของรฐัและกลุ่มกองกาํลงัติดอาวุธ หรือระหว่างกลุ่มติด

อาวุธเหล่านนั  

3) กลุ่มเหลา่นนัตอ้งมลีกัษณะการจดัตงัภายในกลุ่ม2  

 

 อนึง กฎหมายสิทธิมนุษยชนเป็นกฎหมายทีพฒันามานานและมีความครอบคลุมสูงกว่ากฎหมายมนุษยธรรม

ระหว่างประเทศ (IHL) ทยีงัมช่ีองว่างอยู่บา้ง โดยเฉพาะการคุม้ครองพลเรือน  สมยัก่อนคนมกับอกว่า เมอืสงครามเสร็จ

กฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ (IHL) มาเลย ปจัจบุนัศาลโลกบอกว่ากฎหมายสทิธิมนุษยชนตอ้งพยายามผดุงไวใ้หไ้ด ้

มากทสีุดเท่าทไีม่ขดัต่อ IHL 

ปจัจุบนัรูปแบบของกฎหมายซึงจะใชต้งัแต่ยามสนัติ (Peace) ถึงการขดักนัดว้ยอาวุธ  กฎหมายภายในรูปแบบ

ต่างๆ จะถูกใชอ้ยู่ตลอดเวลา รวมทงักฎหมายสทิธิมนุษยชนระหว่างประเทศ (IHRL) ในยามสนัติภาพก็ถูกใชเ้ต็มรูปแบบ 

 
1 http://www.icrc.org/eng/resources/documents/article/other/armed-conflict-article-170308.htm 
2 อ่านเพมิเติมใน “ว่าดว้ยกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศและสถานการณช์ายแดนใต”้, เวบ็ไซตข์่าวประชาไท เผยแพร่เมอืวนัท ี22 กุมภาพนัธ ์2013. 
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เช่นกนั  แต่เมอืมีสงคราม/การสูร้บ มเีหตุความไม่สงบหรือความตึงเครียดภายในประเทศ รฐัก็มอีาํนาจในการ ‘ยกสิทธิ’ 

หลายตวัได ้แง่หนงึ การขดักนัดว้ยอาวุธในยามสงคราม (Armed Conflict) การบงัคบัใชก้ฎหมายสทิธิมนุษยชนจะลดลงไป  

และใชก้ฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ (IHL) เพมิขนึมาในลกัษณะนี   

  

คาํถามทน่ีาสนใจ ‘อะไรคือความตงึเครียดภายในประเทศ?’ ทยีงัไม่ถงึขนัการขดักนัดว้ยอาวุธ ตวัชบ่ีงหนึง คือ การ

ใชก้าํลงัทหารเพอืรกัษาความสงบสุข (law and order) ไม่ไดแ้ปลว่าเขา้สู่สถานการณ์การขดักนัดว้ยอาวุธเสยีทงัหมด อาจจะ

หมายถึงความตึงเครียดได ้เป็นนิยามทีไม่ไดเ้ขียนไวช้ดัเจน ความคลุมเครือนีมีมาตงัแต่สมยัร่างกฎหมายมนุษยธรรม

ระหว่างประเทศเลย กล่าวคือ การมีทหารประจําการอยู่ทีไหน ไม่ไดแ้ปลว่าเขา้สู่สถานการณ์การขดัดว้ยอาวุธ (Armed 

Conflict) เสมอไป ทว่าอยู่ทบีทบาทของกองกาํลงัทหาร และนีคือสิงทีทาํใหก้ฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศต่างจาก

กฎหมายสิทธิมนุษยชนมากทสีุด  กฎหมายสิทธิมนุษยชนสามารถยกเลกิสิทธิบางอย่างได ้ แต่กฎหมายมนุษยธรรมไม่

สามารถระงบัชวัคราวได ้ ถา้นาํมาใชต้อ้งใชท้งัหมด 

 

 กฎหมายมนุษยธรรมระหวา่งประเทศคุม้ครองใครบา้ง?  

 แบ่งการคุม้ครองเป็น 2 กลุ่มหลกัสาํคญั คือ  

- พลรบ: เมอืบาดเจ็บ เจบ็ป่วย เรืออปัปาง และเมอืพลรบกลายเป็นเชลยศึก 

- พลเรือน: พลเรือนต่างชาติบนดินแดนของอีกฝ่ายทีมกีารสูร้บกนั รวมทงัผูล้ภียั พลเรือนในดินแดนทถีูกยึด

ครอง พลเรือนทีถูกคุมขงั และถูกกกักนั คนทีไม่ไดถ้ืออาวุธต่อสู ้ไม่แต่งเครืองแบบรบัการบงัคบับญัชาใน

กลุ่มกองกาํลงัติดอาวุธ รวมทงัเจา้หนา้ทีทางการแพทย ์เจา้หนา้ทีทางดา้นศาสนา เจา้หนา้ทีทีทาํงานดา้น

มนุษยธรรม สอืสารมวลชน เจา้หนา้ทรีกัษาสนัตภิาพจะไดร้บัการคุม้ครองเป็นพเิศษดว้ย 

 

 การบงัคบัใชก้ฎหมายมนุษยธรรมระหวา่งประเทศ มหีลกัสาํคญั 3 ประการ คือ 

• หลกัการแบ่งแยก (Distinction): ทตีอ้งแยกใหช้ดัระหว่าง พลรบ พลเรือน วตัถทุางทหาร และวตัถุของพล

เรือน รวมทงัจะตอ้งโจมตีไดแ้ต่เฉพาะเป้าหมายทางทหารเท่านนั โดยหลกัการนี 

- พลรบ: มอีงคป์ระกอบ 4 ประการ คอื  

(1) มผูีบ้งัคบับญัชา สามารถเขา้ร่วมในการสูร้บไดอ้ย่างถูกกฎหมาย  

(2) ถอือาวุธโดยเปิดเผย  

(3) แต่งกายดว้ยเครืองแบบซงึแสดงใหเ้ห็นเด่นชดัว่าตนเองไม่ใช่พลเรือน เป็นเป้าหมายได ้

    ตลอดเวลา และ  

(4) ไม่โดนดาํเนินคดตีามกฎหมายอาญาภายในประเทศ เคารพกฎหมายสงคราม 
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หากมีการขา้มเสน้แบ่ง เช่น ถา้พลรบไม่แต่งเครืองแบบ ไม่ถืออาวุธจะเป็นอย่างไร ขอใหพ้ึง

ตระหนกัว่าภายในกรอบคิดของกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ คนทสีามารถเขา้ร่วมการสู ้

รบคือพลรบ อนัเป็นเป้าหมายของการสูร้บ ดงันนั เมอืเป็นพลรบจะสามารถถูกยงิไดต้ลอดเวลา  

(ต่างจากกฎหมายสทิธิมนุษยชนทกีารใชปื้นหรืออาวุธเป็นขนัสุดทา้ย) พลรบฝงัคู่ตรงขา้มนนัเป็น

เป้าหมายทถีูกตอ้งตามกฎหมาย แต่เมอืใดทยีงิพลรบทไีม่แต่งเครืองแบบ ไมถ่อือาวุธพลรบ คนที

ยิงจะถูกดาํเนินคดีทางอาญา เพราะถือว่าคนทีถูกยิงไม่ใช่พลรบแลว้ และสามารถนําเขามา

ดาํเนินคดทีางอาญาผดิกฎหมายทวัไปได ้อนันเีป็นจดุอ่อนของพลรบ 

- พลเรือน: ตอ้งไดร้บัการคุม้ครองจากการโจมตีโดยการพุ่งเป้าไปทพีลเรือนเป็นความผดิ และจะ

สูญเสยีสถานะเป็นพลเรือนเมอืเขา้มามส่ีวนร่วมในการสูร้บ โดยพจิารณา 3 ประการ  

(1) การกระทาํ (actions) เมอืใดทพีลเรือนเขา้มามส่ีวนรบทาํใหคู่้ต่อสูเ้กิดความเสยีหายโดยตงัใจ 

(2) มเีจตนาทจีะทาํ  

(3) สงิททีาํกบัผลทเีกิดขนึ สบืเนอืงเชอืมต่อกนั (direct link)  เช่น เป็นคนดูตน้ทาง เป็นคนช ี

    เป้าหมาย ในลกัษณะทาํใหเ้กิดผลเสยีหายต่อฝ่ายตรงขา้ม เมอืนนัเขาสูญเสยีสถานะพลเรือน  

    สามารถถูกโจมตไีด ้ดา้นกลบักนั หากเขาไปโจมตใีครก็ถูกดาํเนินคดไีดเ้ช่นกนั 

- วตัถทุางทหาร: คือ วตัถทุใีชใ้นการรบ เพอืการรบ   

- วตัถพุลเรือน: คือ วตัถทุใีชใ้นพลเรือน 

• หลกัความไดส้ดัส่วน (proportionality): คือ การพยายามรกัษาสมดุลระหว่าง 2 หลกัการทีแตกต่างกนั 

กล่าวคือ ‘ความจาํเป็นทางทหาร’ และ ‘ความจาํเป็นทางดา้นมนุษยธรรม’ โดยเฉพาะอย่างยิงเมอืปรากฏว่า 

บรรดาสทิธิและขอ้หา้มต่าง ๆ ขาดลกัษณะทเีดด็ขาดชดัเจนตายตวั 

• หลกัการใชค้วามระมดัระวงั (Precaution): รฐัตอ้งใชค้วามระมดัระวงับอกฝ่ายพลเรือนใหไ้ดม้ากทสีุด  เพอื

หลกีเลยีงการโจมตีใด ๆ ทจีะกระทบถูกพลเมอืงใหไ้ดม้ากทีสุด ซงึจะตอ้งแบ่งแยกพนืทแีละปฏบิตัิการของ

พลรบและพลเรือนอย่างไดส้ดัส่วน บนฐานของหลกัการมนุษยธรรม เช่น ถา้จะระเบดิคลงัแสงอาวุธสกัแห่ง

หนึง อาจจะมปีระชาชนอยู่ตรงนนัและไดร้บัผลกระทบบา้งเพอืการทาํลายจุดนนั โดยหลกัความระมดัระวงั 

รฐัตอ้งใชค้วามระมดัระวงับอกฝ่ายพลเรือนใหไ้ดม้ากทีสุด  เพือหลีกเลยีงการโจมตีใด ๆ ทจีะกระทบถูก

พลเมืองใหไ้ดม้ากทีสุด ถา้ความจาํเป็นและผลลพัธท์ีไดคุ้ม้ค่ากว่า คือ การสูญเสียพลเรือนตรงนนัอาจเป็น

เรืองทยีอมรบัได ้ เช่นทเีคยปรากฏเป็นข่าวการเขา้โจมตผูีน้าํระดบัสูงของประเทศเผด็จการแห่งหนึงและมพีล

เรือนโดนดว้ย  หลายประเทศบอกว่าเป็นความจาํเป็นทางทหาร  เพราะหากผูน้าํระดบัสูงพวกนียงัมีชีวิตอยู่  

อีกกีชีวติทจีะตอ้งตาย  ซึงกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ บางครงัเปิดช่องใหก้บัเรืองนีดว้ย เพราะ

ออกแบบมาเพอืใหเ้ป็นการสูร้บเต็มรูปแบบ 
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 สาํหรบับทลงโทษการละเมิดกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ 

บทลงโทษ: มสีองระดบัคือ  

(1) ระดบัระหว่างประเทศ: เป็นอาํนาจของศาลอาญาระหว่างประเทศ แต่การทจีะขนึศาลอาญาระหว่างประเทศได ้

นนัแปลว่าศาลในประเทศตอ้งไม่สามารถดาํเนินคดีได ้ไม่มคีวามสามารถพรอ้มทจีะดาํเนินคดีได ้หรือว่ามเีหตุใดททีาํใหไ้ม่

สามารถดาํเนินคดีได ้จึงตอ้งไปทศีาลอาญาระหว่างประเทศ เช่น สถานการณ์ถูกยกระดบัเป็นการสูร้บระหว่างประเทศ การ

โจมตีเป้าหมายพลเรือนโดยตรงก็เป็นความผดิชดัเจน เป็นตน้ และ  

(2) ระดบัในประเทศ: มพีระราชบญัญตัอิาชญากรสงคราม พ.ศ. 2488 จดัทาํขนึหลงัสงครามโลกครงัท ี2 

 

 อะไรคือขอ้แตกต่างระหวา่งกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศกบักฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ 

 กฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ (IHL – International Humanitarian Law) และกฎหมายสิทธิมนุษยชน

ระหว่างประเทศ (IHRL – International Human Rights Law) ต่างมลีกัษณะทเีสริมกนั กฎหมายทงัสองมุ่งทจีะคุม้ครอง 

ชวีติ สุขภาพ และศกัดศิรีของปจัเจกบุคคลในแงม่มุทีต่างกนั 

 กฎหมายมนุษยธรรมนนัใชใ้นกรณีทีมีการสูร้บ ส่วนสิทธิมนุษยชนหรือบางเรืองทีอย่างนอ้ยทีสุดเกียวกบัสิทธิ

มนุษยชนนนัใชก้บัการใหค้วามคุม้ครองพลเรือนในทุกขณะ ทงัในยามสนัติและในยามสงคราม 

 สาํหรบักฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ (IHRL) คือ กฎเกณฑร์ะหว่างประเทศทีระบุถึงสิทธิของบุคคล 

หรือกลุ่มบุคคลทรีฐัตอ้งจดัใหม้ ีจะบงัคบัใชต้ลอดเวลา แต่ก็ระงบัชวัคราวไดใ้นภาวะฉุกเฉินซงึกระทบกบัความอยู่รอดของ

ชาต ิยกเวน้สทิธิดงัต่อไปนี (หา้มยกเวน้) 

• สทิธิทจีะมชีวีติ 

• หา้มการทรมานบคุคล 

• หา้มการนาํบคุคลไปเป็นทาสหรือปฏบิตัเิยยีงทาส 

• หา้มการจาํคุกเพยีงเพราะไม่สามารถชาํระหนีตามสญัญาได ้

• หลกัทจีะไม่ถูกลงโทษ ถา้การทไีดก้ระทาํไป มไิดเ้ป็นความผิดตามกฎหมายภายในประเทศและระหว่าง

ประเทศในขณะกระทาํการ 

• สทิธิทจีะไดร้บัการยอมรบัว่าเป็นบคุคลตามกฎหมาย 

• สทิธิในเสรีภาพทางความคิด มโนธรรม และศาสนา 

 

 กฎหมายสทิธิมนุษยชนระหว่างประเทศ (IHRL) คุม้ครองทุกคน โดยปราศจากการแบ่งแยกใดๆ อาทิ เชือชาติ สี

ผิว เพศ ภาษา ศาสนา ความคิดเห็นทางการเมือง หรือสถานะอืนๆ เป้าหมายของกฎหมายสิทธิมนุษยชน คือ ปกป้อง

ปจัเจกบุคคลจากการเลอืกปฏบิตัิตามอาํเภอใจของรฐับาล 

 กฎหมายสทิธิมนุษยชนไมเ่กียวขอ้งกบัการปฏบิตัิการสูร้บ!!! 
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 หนา้ทใีนการปฏบิตัิตามกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ และกฎหมายสทิธิมนุษยชนระหว่างประเทศตกแก่รฐั

เป็นลาํดบัแรกและเป็นลาํดบัสาํคญัทสีุด 

เปรียบเทียบการบงัคบัใชก้ฎหมายสองฉบบั 

 กฎหมายสทิธิมนุษยชนระหว่างประเทศ 

(IHRL) 

กฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ  

(IHL) 

ลกัษณะของกฎหมายนีคือ

อะไร 

การถอืสทิธิ บรรเทาผลกระทบการสูร้บ 

ใชบ้งัคบัเมือใด ตลอดเวลา ในการสูร้บ 

สามารถถูกจาํกดัหรือระงบัการ

ใชไ้ดห้รือไม่ 

เป็นไปไดร้ะหว่างเหตุการณ์ฉุกเฉิน 

เวน้แต่เป็นแกนหลกัของสทิธิ

มนุษยชน 

เป็นไปไม่ได ้

ใครคือผูไ้ดร้บัการคุม้ครอง ทุกคน บุคคลทไีม่ไดสู้ร้บหรือออกจากการสู ้

รบไปแลว้ 

กฎหมายบงัคบัใชก้บัใคร รฐับาล รฐับาล กลุม่ติดอาวุธ บุคคล 

 

 การผสมผสานกนัระหว่างกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศกบัสิทธิมนุษยชน:  นบัแต่กฎหมายมนุษยธรรม

สามารถนํามาใชไ้ดอ้ย่างเฉพาะเจาะจงกบัเหตุการณ์พิเศษต่าง ๆ ทีก่อใหเ้กิดการสูร้บนนั สาระสาํคญัของกฎหมายสิทธิ

มนุษยชนทกีาํหนดใหร้ฐัตอ้งเคารพและปฏิบตัิในทุกสถานการณ์ (เช่น ในเรืองของสิทธิขนัพืนฐานทเีป็นแกนหลกัของสิทธิ

มนุษยชน) ก็มีแนวโนม้ทีจะผสมผสานเขา้กับหลกัสิทธิขนัพืนฐานและหลกัประกนัทางกฎหมายทีมีอยู่ตามกฎหมาย

มนุษยธรรมระหว่างประเทศดว้ย ยกตวัอย่างเช่น การหา้มทรมานและการลงโทษทางอาญาโดยใชก้ระบวนการพิจารณา

ลงโทษทรีวบรดัตดัตอนอย่างไม่เป็นธรรม เป็นตน้ 

 เมอื 20 ปีก่อน มกีลุ่มผูเ้ชยีวชาญกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศนงัคุยกนัว่า กรณี ‘ความไม่สงบตึงเครียด

ในประเทศ’ แยกยากเหลอืเกินกบั ‘การสูร้บภายใน’ เป็นช่องว่างของการคุม้ครองพลเรือน อาจจะมคีวามคุม้ครองไดแ้ค่แกน

หลกัสทิธิมนุษยชนเท่านนั และมกีารประกาศยกเลกิสทิธิชุดหนึงไป ดงันนั จึงมกีารประกาศสทิธิขนัพนืฐานทางมนุษยธรรม

ใน ‘คาํประกาศทารคู์’ เพอือา้งองิใหก้ารคุม้ครอง แต่ยงัไม่ถูกประกาศเป็นกฎหมายระหว่างประเทศใหม้ผีลบงัคบัใชม้ากขนึ   
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 สทิธิขนัพนืฐานทางมนุษยธรรมใน ‘คําประกาศทารคู์’ เช่น 

- สทิธิในการมชีวีติ 

- หา้มกระทาํการทจีะเกิดขนึผลเสยีต่อชวีติ ร่างกาย ความ

เป็นอยู่ทดีีทงัทางกายและทางใจ เช่น การทรมาน 

- การคุมขงัตอ้งคุมขงัในททีไีดร้บัอนุญาตใหเ้ป็นสถานทคีุม

ขงั และตอ้งแจง้ครอบครวัและทนายความทราบ 

- การประหารชีวติกระทาํไดแ้ค่ในกรณีอาชญกรรมรา้ยแรง

เท่านนั 

- หา้มโจมตีบุคคลทไีม่มส่ีวนร่วมในการต่อสู ้

- ถา้ตอ้งการใชก้าํลงั การใชก้าํลงัตอ้งไดส้ดัส่วนกบัผลลพัธ์

การปฏบิตักิาร 

- หา้มใชอ้าวุธทตีอ้งหา้มตามกฎหมายระหว่างประเทศ 

- หา้มกระทาํการหรือขู่เขญ็ใหเ้กิดความกลวัในหมู่ประชาชน 

- หา้มการโยกยา้ยถนิฐาน นอกจากเพอืความปลอดภยั 

- สทิธิทางศาล 

- สทิธิเดก็ 

- การจาํกดัเสรภาพกระทาํได ้แต่ตอ้งเป็นไปตามกฎหมาย 

มกีารประกนัความยุติธรรมขนัพนืฐาน สามารถอุทรณ์ได ้

และมกีารทบทวนคาํสงัอยู่เสมอ 

- การคุม้ครองผูป่้วย ผูบ้าดเจ็บ 

- การคุม้ครองเจา้หนา้ททีางการแพทยแ์ละการศาสนา 

- การใหอ้งคก์รทางดา้นมนุษยธรรมเขา้ปฏบิตังิานในพนืททีี

เกิดความไม่สงบ 

 

 ความคลมุเครือในการแยกแยะ ‘พลรบ’ และ ‘พลเรือน’ 

 เจา้หนา้ทภีาคสนาม ICRC ยงัอธิบายขยายความคลุมเครือในการแยกแยะ ‘พลรบ’ และ ‘พลเรือน’ ว่า ช่วงการร่าง

กฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ (IHL) ตาํรวจไม่ไดเ้ป็นพลรบ  เพราะบทบาทหนา้ทตีาํรวจใชเ้มอืยามสงบ รกัษาความ

สงบสุข (peace) ไม่มหีนา้ทใีนการสูร้บ ดงันนัในพนืทคีวามขดัแยง้จึงเป็นเรืองททีา้ทายตาํรวจว่าจะดาํรงการปฏิบตัิการตาม

หนา้ทอีย่างไร  

  ‘พลรบ’ โดยองคป์ระกอบนนัตอ้งแต่งเครืองแบบและถอือาวุธ  แต่กระนนั มช่ีวงทเีขาเป็นคนธรรมดาใส่เสอืลาํลอง

พาลูกขบัรถไปเทยีว ซอืของในตลาด เขาคือ ‘คนธรรมดา’ ณ ขณะทถีอดเครืองแบบ ซงึต่างจากพนืทสูีร้บ/สงคราม ‘พลรบ’ 

จะปฏิบตัิการอยู่ในฐานตลอด 24 ชวัโมง เพราะเป็นพนืทปีระกาศสงครามแลว้ และกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ 

(IHL) บงัคบัใชอ้ย่างเต็มรูปแบบ   

 กฎหมายสงครามขาดการพฒันาใหท้นัสมยักบัสถานการณ์ ดงันนั กรณีแหล่งข่าวยงันบัเป็นพลเรือนอยู่  ส่วนสาย

ข่าว คนดูตน้ทาง เดก็ซอืโอเลยีงดูตน้ทาง ฯลฯ นนั จะพจิารณา 3 ประการ  

(1) การกระทาํ (actions) เมอืใดทพีลเรือนเขา้มามส่ีวนรบทาํใหคู่้ต่อสูเ้กิดความเสยีหายโดยตงัใจ  

(2) มเีจตนาทจีะทาํ รวมทงั  

(3) สงิททีาํกบัผลทเีกิดขนึ สบืเนอืงเชอืมต่อกนั (direct link)  

เมอืนนัเขาจะสูญเสยีสถานะ ‘พลเรือน’ ทนัท ีหรือ กรณีซไีอเอ ทาํปฏบิตัิการลบันอกประเทศไม่ไดแ้ต่งเครืองแบบ 

หลายกรณีทเีป็นพลเรือนสูญเสยีสถานะ เช่น การบงัคบัโดรนทงิระเบดิเป้าหมาย 
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 กรณีวดั โรงเรียน พนืทสีาธารณะ เป็นวตัถทุางพลเรือน เมอืม ี‘พลรบ’ หรือทหารเขา้ไปตงัค่ายทหาร ก็จะสูญเสีย

ความเป็นวตัถทุางพลเรือน หมายความว่า ฝ่ายตรงขา้มสามารถโจมตีได ้ ดงันนั ในภาวะการสูร้บ หรือสถานการณ์ขดัแยง้

ดว้ยอาวุธ โดยปกตคิาํแนะนาํของ ICRC คือ พลรบไม่ควรเขา้ไปทาํใหพ้นืทขีองเรือนเสยีสถานะจะดีกว่า   

 ทงันี การตีความการขดักนัดว้ยอาวุธภายในประเทศ (armed conflict) ไม่ไดข้นึอยู่กบั ICRC และหากองค์กร

ระหว่างประเทศตีความดงันนั แต่ทงัรฐัและฝ่ายตรงขา้มรฐับอกว่าไม่ใช่ จะมปีระโยชนอ์ะไร ฉะนนั ICRC จะไม่พูดเรืองนีแต่

จะไปบอกทงัทุกคู่ขดัแยง้ว่าใหเ้ขา้ใจถงึหลกักฎหมายมนุษยธรรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชดุความรู ้IPP เป็นการสรุปความรูใ้นเรืองทเีกยีวขอ้งกบักระบวนการสนัติภาพจากวทิยากรซงึไดร้บัเชญิมาแลกเปลยีนในเวทเีรียนรู ้

(Learning Platform) อนัเป็นพนืทกีลางทปีระกอบดว้ยคนในจงัหวดัชายแดนภาคใตท้มีภีูมหิลงัและความเหน็ทางการเมอืงทแีตกต่าง

หลากหลายมาร่วมพูดคุยกนั วง IPP นรีิเรมิขนึตงัแต่ปี 2554 ดว้ยความร่วมมอืจากสถาบนัสนัติศึกษา มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร ์

วทิยาเขตหาดใหญ่, สถานวจิยัความขดัแยง้และความหลากหลายทางวฒันธรรมภาคใต ้มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร ์วทิยาเขตปตัตานี, 

ศูนยข์่าวสารสนัติภาพ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร,์ สถาบนัสทิธิมนุษยชนและสนัติศึกษา มหาวทิยาลยัมหดิล, สาํนกัสนัติวธิีและ 

ธรรมาภบิาล สถาบนัพระปกเกลา้, ศูนยเ์ฝ้าระวงัสถานการณ์ภาคใต,้ มลูนิธิเบริก์ฮอฟ, และศูนยค์วามร่วมมอืทรพัยากรสนัติภาพ 


