
กฎหมายมนุษยธรรมระหวางประเทศ

ธีรพัฒน อัศวสังสิทธิ
ที่ปรึกษากฎหมาย 

คณะกรรมการกาชาดระหวางประเทศ
สํานักงานภาคพืน้กรุงเทพ ฯ

•สงครามโลกครั้งที ่1 ตายกวา 18,000,000 คน

•สงครามโลกครั้งที ่2 ตายกวา 72,000,000 คน

•ทวปีอฟัรกิาสญูเสยีจากสงครามปละประมาณ 
18,000,000 ดอลลาร

•ตั้งแตป 1990 อฟัรกิาตองใชเงนิไปในการพฒันาประเทศ
จากผลของสงครามถงึ 284,000,000,000 ดอลลาร

•ทกุวนัมคีนตายวนัละ 1,000 คนจากอาวธุขนาดเลก็

กฎเกณฑเกี่ยวกับ
การหามใชกําลัง

กฎเกณฑเกี่ยวกับ
การสูรบ

สันติภาพของชาวโลก หลักมนุษยธรรม
กฎบัตรสหประชาชาติ ฯ อนุสัญญาเจนีวา ฯ

กฎหมายภาคสงคราม
กฎหมายมนุษยธรรมมีความจําเปนอยางไร?

กฎบัตรสหประชาชาติไมไดกลาวถึง:

- หามการใชกําลังโดยเด็ดขาด

- ไมรวมถึงการสูรบภายในประเทศ

- หมวด 7 ของกฎบัตรอนุญาตใหใชกําลังปองกันตนเองได

- การสูรบยังคงเกิดขึ้นอยูทุกวันนี้

อะไรคือ กฎหมายมนุษยธรรมระหวางประเทศ ?

สาขาหนึ่งของกฎหมายระหวางประเทศที่กําหนดกฎเกณฑ
ระหวางสงครามและการสูรบ

กฎหมาย ฯ นี้มีความจําเปนอยางไร ?
ลดความเจ็บปวดอันมีผลมาจากสงครามและการสูรบ

กฎหมาย ฯ นี้มีประโยชนอยางไร ?
ใหความคุมครองผูเคราะหรายที่ไมสามารถปองกันตนเองได และ

กําหนดกฎเกณฑเกี่ยวกับวิธีการและวิถีทางในการสูรบ

ท่ีมาของกฎหมายมนุษยธรรมระหวางประเทศ

•กฎหมายจารีตประเพณีระหวางประเทศ

ทางปฏิบัติของรัฐสวนใหญสืบเนื่องกันเปนเวลานาน

• สนธิสัญญาตาง ๆ

ความตกลงของรัฐตาง ๆ อันเปนการสรางกฎเกณฑของ
กฎหมายระหวางประเทศ



กฎเกณฑเก่ียวกับวิธีในการสูรบ

ทางบก

ทางอากาศ
ทางทะเล

อนุสัญญาเจนีวา
4 ฉบับ 
ค.ศ.1949

กฎหมายเจนีวา

อนุสัญญาเจนีวา 4 ฉบับ ค.ศ.1949 :
1. การฟนฟูสภาพของผูบาดเจ็บและผูปวยภายในกองทัพ
ในสนามรบ

2. การฟนฟูสภาพของผูบาดเจ็บ ผูปวยและกลาสีเรือที่อับปาง
ในทะเล

3. การปฏิบัติตอนักโทษสงคราม
4. การใหความคุมครองพลเรือนในยามสงคราม

พิธีสารเพิ่มเติม 3 ฉบับ ค.ศ.1977 :
ใหความคุมครองมากขึ้นแกผูท่ีตกเปนเหยื่อของการสูรบ

ฉบับที่ 1 – สําหรับการสูรบระหวางประเทศ
 ฉบับที่ 2 – สําหรับการสูรบที่ไมมีลักษณะ
ระหวางประเทศ

ฉบับที่ 3 - สัญลกัษณคริสตัลแดง

การบังคับใชกฎหมายมนุษยธรรม ฯ

• การสูรบระหวางประเทศ
-การสูรบระหวางรัฐ  การสูรบเพ่ือกําหนดเจตจํานงของตน
การปฏิบัติการของกองกําลังสหประชาชาติ

• การสูรบที่ไมมีลักษณะระหวางประเทศ
-การสูรบที่มีระดับความรุนแรงมากหรือนอยซึ่งเกิดขึ้น
ภายในดินแดนของรัฐ

กฎหมายมนุษยธรรมฯไมใชกับสถานการณที่เปนความรุนแรง
ภายในประเทศที่ไมถึงระดับการสูรบ

ผูบาดจ็บ
ผูเจ็บปวย และ

 ผูตองเรืออัปปาง
พลเรือน

ผูถูกลิดรอนเสรีภาพ

ผูเคราะหรายจากการสูรบที่ไดรับความคุมครองภายใต
กฎหมายมนุษยธรรมระหวางประเทศ



ขอบคุณครับ ....

กฎพื้นฐานของกฎหมายมนุษยธรรม ฯ

ใหการรักษาผูบาดเจ็บ

ไวชีวิตแกนักโทษสงคราม

แบงแยกระหวาง

ทหาร พลเรือน

หามโจมตีพลเรือน

หลักความไดสัดสวน กฎหมาย
มนุษยธรรม

บังคับใชเมื่อใด?

กฎหมายจารีตประเพณี

กฎหมายสิทธิมนุษยชน

การสูรบระหวางประเทศ

การสูรบภายในประเทศ

ความรุนแรงใน
ประเทศ



หลักการพื้นฐาน ๗ ประการ

• เนนการปฏิบัติอยางมีมนุษยธรรมตอบุคคลผูไมมีสวนรวมใน
การสูรบ

• หามฆาหรือทํารายบุคคลที่รับความคุมครอง
• รักษาผูเจ็บปวยและผูบาดเจ็บ
• เคารพในชีวิตและศักด์ิศรีของพลรบที่ถูกจับกุม และ พลเรือนที่ถูก 
ควบคุมตัว

• จํากัดวิธีการและวิถีทางในการสูรบ

• หลักประกันในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา

• แบงแยกระหวางพลรบและพลเรือน

หลักสําคัญของกฎหมายมนุษยธรรมระหวางประเทศ

หลักการแบงแยก (Distinction)

หลักของสัดสวน (Proportionality)

หลักการใชความระมัดระวัง (Precaution)

โดยมุงหมายที่จะหลีกเลี่ยงผลดังตอไปนี้ :

ความบาดเจ็บเกินขนาด
(superfluous injury)

ความเจ็บปวดเกินกวาที่จําเปน
(unnecessary suffering)

การโจมตีโดยไมเลือกเปาหมาย
(indiscriminate attack)

กฎหมายจํากัดวิธีการและวิถีทางในการทาํสงคราม กฎหมายมนุษยธรรมฯกฎหมายมนุษยธรรมฯ  พยายามรักษาสมดุลยพยายามรักษาสมดุลย    ระหวางระหวาง::

ความจําเปนทางทหาร หลักมนุษยธรรม
การใชกําลังทหารเพี่อบรรลุ

วัตถุประสงคอันชอบดวยกฎหมายเปน
ส่ีงที่กระทําได

หามทําราย ทําใหบาดเจบ็ หรือ
ทําลาย โดยไมมีความจําเปนอยาง
แทจริงเพื่อบรรลุวัตถุประสงคทาง

ทหารอันชอบดวยกฎหมาย

หามใชอาวุธทีท่ําใหบาดเจ็บเกินความจําเปน......



กฎเกณฑจํากดั หรือ หาม การใชอาวุธ หรือ 

วิธีการสูรบ

1925, 1993 1972 ???

Convention on Certain Conventional Weapons 1980

+ Ottawa 1997

• 1868 ปฏิญญาเซนตปเตอรสเบอรกหามใชอาวุธรายแรงบางประเภท
• 1899 หามใชอาวุธมีพิษหรือหัวกระสุนที่ขยายได
• 1907 หามใชกับระเบิดทุนลอย
• 1925 หามใชอาวุธแก็สพิษ
• 1972 หามใชอาวุธชีวภาพ
• 1980 หามใชอาวุธบางประเภทซึ่งมีอานุภาพทําลายลางเกินจําเปน
• 1993 หามใชอาวุธเคมี
• 1995 หามใชอาวุธเลเซอรที่ทําใหตาบอด
• 1997 หามใชกับดักระเบิดทําลายบุคคล
• 2003 ใหทําลายซากอาวุธระเบิดตกคางที่ยังมีอันตราย

จํากัดและหามอาวุธ  ในการทําสงคราม

•หามใชกลโกง
•หามใชสัญลักษณโดยไมชอบ
•หามโจมตีบุคคลที่ไดรับความคุมครอง
•หามโจมตีวัตถุของพลเรือน

•ใหความคุมครองทรัพยสินทางวัฒนธรรม
•ใหความคุมครองสิ่งแวดลอม 

•หามกระทําการใหประชาชนเกิดความหวาดกลัว
•ใหความคุมครองสิ่งปลูกสรางบรรจุพลังงานที่มีอันตราย

จํากัดหรือหามวิถีทาง  ในการทําสงคราม

ภารกิจของ ICRC และองคกรกาชาด

Art. 126 GC III;
Art. 143 GC IV;
Com. Art. 9 GCI, II, III;
Art. 10 GC IV;
Art. 81 AP I;
Com. Art. 3 of GCs.

สถานะและหนาท่ีขององคกรกาชาด

Art. 24, 26 GC I;
Art. 63 GC IV;
Art. 8 AP I.



 สัญลักษณเพื่อความคุมครอง

เพ่ือคุมครอง

เพื่อชี้ระบุ

ใชหลอกคูตอสู

มาตรการ 3 ประการเพื่อใหมีการปฏิบัติตามกฎหมาย

มาตรการปองกัน

มาตรการคุมครอง

มาตรการลงโทษ



มาตรการปองกัน

เปนสิ่งที่ตองดําเนินการในยามสันต.ิ...............

การปองกันรวมถึง:

ดําเนินการใหบุคคลและ
สถานที่ของหนวยการแพทย
มีเคร่ืองหมายเพื่อการ
คุมครอง 

Adoption of measures to prevent the
misuse of the red cross, red Crescent
and other emblems.

Measures of implementation include

ดําเนินการติดเครื่องหมาย
ตามสถานที่บรรจุพลังงานที่
มีอันตราย และ ไมอยูใกล
สถานที่ปฎิบัติการทางทหาร

ดําเนินการติด
เครื่องหมายตาม
สถานที่ทางวัฒนธรรม
และไมอยูใกลสถาน
ทีปฎิบิตการทางทหาร



แตงตั้งและฝกอบรมบุคลากร
ใหเชี่ยวชาญทางกฎหมาย
มนุษยธรรมระหวางประเทศ 
เชน ที่ปรึกษากฎหมายของ
ทหาร

เผยแพรความรูกฎหมายมนุษยธรรมระหวางประเทศอยาง
กวางขวาง

ดําเนินการใหมีปายชื่อของ
สมาชิกในกองทัพ

ปองกันไมใหมีการ
เกณฑทหารเด็ก

Where is my husband ?

คนสูญหาย ออกกฎหมายเกีย่วกับ:



มาตรการควบคุม

คณะกรรมการแสวงหาขอเท็จจริง
The International Fact- Finding Commission

ICRC

มาตรการลงโทษ

ปองกันการฝาฝนกฎหมายโดย
การออกกฎหมายลงโทษและ
ดําเนินคดีผูกระทําความผิด 

กฎหมายสิทธิมนุษยชน และ กฎหมายมนุษยธรรม

 เสรีภาพในการสมาคม

และสื่อสาร

สิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม
วัฒนธรรม

สิทธิทางแพง ทางการเมือง

สิทธิมนุษยชน

สิทธิในการศึกษา       
ทํางาน…

สิทธิขั้นพื้นฐาน:

- การคุมขัง

- สิทธิในชีวิต

-หลักประกัน

ทางกฎหมาย

กฎหมายมนุษยธรรม

-ขอจํากัดอาวุธ และวิธีการ

สูรบ

-กฎการชวยเหลือดาน

มนุษยธรรม

-คุมครองผูปวย บาดเจ็บ

เรืออัปปาง

- กฎเกณฑ ในการสูรบ

- ไมเลือกปฏิบัติ


