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ค ำน ำ 

 
หนังสือเล่มน้ีเกิดขึ้ นดว้ยเหตุผลส ำคญัสองประกำรคือ ประกำรแรก เป็นควำมพยำยำมท่ีจะสรำ้งควำมเขำ้ใจเกี่ยวกบั

ศำลอำญำระหว่ำงประเทศใหก้บัสงัคมไทยโดยหวงัว่ำจะช่วยใหข้อ้มลูในกระบวนกำรตดัสินใจเพื่อกำรเขำ้เป็นภำคีศำลอำญำ

ระหว่ำงประเทศท่ีประเทศไทยไดล้งนำมรบัรองไวเ้มื่อ พ.ศ. 2543 ประกำรท่ีสอง ตอ้งกำรท่ีจะสรำ้งควำมตระหนักร่วมกนัใน

สงัคมถึงภยนัตรำยของกำรลอยนวลอยูเ่หนือกฎหมำยของผูล้ะเมิดสิทธิมนุษยชนอย่ำงรุนแรง ทั้งน้ีเพื่อจะไดร่้วมกนัผลกัดนัให้

ยบัยั้งและลม้เลิกวฒันธรรมกำรอยู่เหนือกฎหมำยและควำมยุติธรรมใหห้มดส้ินไป ทั้งในระดับภำยในประเทศและระหว่ำง

ประเทศ 

เอกสำรส่วนใหญ่ ท่ีประกอบขึ้ นเป็นหนังสือเล่มน้ี ไดจ้ำกกำรสมัมนำทำงวิชำกำรเร่ือง “ศาลอาญาระหวา่งประเทศ

กับสงัคมไทย : ผลกระทบและความคาดหวงั” ซ่ึงจดัขึ้ นโดยกรรมำธิกำรกำรต่ำงประเทศ วุฒิสภำ ในปี 2545 ส่วน

สำระส ำคญัเก่ียวกบัศำลอำญำระหว่ำงประเทศในส่วนแรกของหนังสือ คณะท ำงำนเร่ืองศำลอำญำระหว่ำงประเทศไดร้วบรวม

สรุปมำจำกเอกสำรและเวทีสมัมนำในเร่ืองน้ีหลำยๆ ครั้งท่ีผ่ำนมำ  

ในฐำนะบรรณำธิกำร ขอขอบคุณศำสตรำจำรย ์วิทิต มนัตำภรณ์ ดร.ไกรศกัด์ิ ชุณหะวณั และคุณสมชำย หอมลออ 

ท่ีมีส่วนอย่ำงมำกในกำรท ำใหห้นังสือเล่มน้ีเกิดขึ้ น ขอขอบคุณ ผศ. จิตรำ เพียรล ้ำเลิศ ท่ีอนุญำตใหตี้พิมพบ์ทควำมเกี่ยวกบั

ขอ้สงัเกตในเร่ืองศำลอำญำระหว่ำงประเทศ  

ท่ีศนูยก์ฎหมำยสิทธิมนุษยชนและสนัติศึกษำ มสธ. ขอขอบคุณบุคคลดงัต่อไปน้ีเป็นพิเศษ; ผศ.ดร. กิติพงศ ์หงัสพ

ฤกษ์ ผศ.เพชรำ จำรุสกุล ผศ.ชนินำฏ ลีดส ์อำจำรย ์คมสนั โพธ์ิ คงและ อำจำรย ์เธียรชยั ณ นคร  

กำรจดัท ำหนังสือเล่มน้ีจะส ำเร็จมิไดถ้ำ้ไม่ไดก้ำรช่วยเหลือเอำใจใส่ติดตำมงำนรวมทั้งกำรจดัท ำรูปเล่มดว้ยควำม

อดทนอย่ำงน่ำช่ืนชมจำกคุณชนันท์ยำ ไกรษร และคุณศนัสนีย ์สุทธิศนัสนีย์ เจำ้หน้ำท่ีจำกคณะท ำงำนเพื่อกำรจดัตั้งกลไก

สิทธิมนุษยชนในอำเซียน 

สุดทำ้ย คณะท ำงำนเร่ืองศำลอำญำระหว่ำงประเทศในฐำนะผูจ้ดัท ำหนังสือเล่มน้ี ขอขอบคุณสภำเพื่อสิทธิมนุษยชน

และกำรพัฒนำแห่งเอเชีย (Forum-Asia) และศูนย์กฎหมำยสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษำ  แห่ง

มหำวิทยำลยัสุโขทยัธรรมำธิรำช ท่ีไดใ้หก้ำรสนับสนุนดำ้นกำรเงินในกำรจดัพิมพแ์ละเผยแพร่ครั้งน้ี 

ควำมผิดพลำดในกำรจดัพิมพย์อ่มเกิดขึ้ นไดเ้ป็นเร่ืองธรรมดำ บรรณำธิกำรยนิดีรบัฟังควำมคิดเห็นหรือขอ้เสนอแนะ

ใดๆ ท่ีจะมีขึ้ น 

  

วิชยั ศรีรตัน์, บรรณำธิกำร 

สิงหำคม 2546 
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ค ำน ำ 

มนุษยชำติเร่ิมมีควำมหวงัเกี่ยวกบักำรปกป้องส่งเสริมสิทธิมนุษยชนอีกครั้งหน่ึง เมื่อมีกำรก่อตั้งศำลอำญำระหวำ่งประเทศ 

(International Criminal Court หรือ ICC) โดยธรรมนูญแห่งกรุงโรม (Rome Statute) เพื่อใหเ้ป็นองคก์ร

ตุลำกำรถำวรท่ีเป็นอสิระส ำหรบัพิจำรณำคดีอำญำท่ีถือวำ่รุนแรงตำมกฎหมำยระหวำ่งประเทศ คือ กำรลำ้งเผ่ำพนัธุแ์ละคดี

อำชญำกรรมต่อมนุษยชำติ อำชญำกรรมต่อมวลมนุษยชำติ คดีอำชญำกรรมสงครำม และอำชญำกรรมท่ีเป็นกำรรุกรำน 

 

ศำลอำญำระหว่ำงประเทศมีอ ำนำจพิจำรณำคดีท่ีเกี่ยวขอ้งกบัตวับุคคล และมีอ ำนำจไต่สวน ด ำเนินคดี และพิพำกษำคดีบุคคล 

ซ่ึงเปรียบไดก้บักำรเป็นเวทีถำวรส ำหรบัรบัเยยีวยำ กำรรอ้งขอควำมเป็นธรรมในคดีท่ีเอกชนกระท ำควำมผิด ไม่ว่ำกำรกระท ำ

น้ันๆ จะเป็นส่วนหน่ึงของรฐับำล หรือมีส่วนเกี่ยวขอ้งกบัรฐับำลท่ีใชอ้ ำนำจรฐัอยู่ หรือว่ำกำรกระท ำน้ันจะเกี่ยวขอ้งกบักลุ่ม

บุคคล หรือคณะบุคคลท่ีต่อสู ้ ต่อตำ้น หรือเป็นขบถ หรือมุ่งหมำยท่ีจะเปล่ียนแปลงรฐับำล หรือระบอบกำรปกครองท่ีครอง

อ ำนำจรฐัอยู ่ ท่ีส ำคญั ศำลอำญำระหวำ่งประเทศมีอ ำนำจศำลระหวำ่งประเทศในขอบขำ่ยทัว่โลก ดงัน้ัน จึงสำมำรถด ำเนินคดี

ทำงอำญำกบับรรดำเผด็จกำรต่ำงๆ และอำชญำกรอืน่ๆ ท่ีอำจจะหลบหนีคดีอำญำจำกประเทศหน่ึงประเทศใดท่ีบุคคลเหล่ำน้ี

เคยกระท ำควำมผิดท่ีถือว่ำเป็นอำชญำกรรมสงครำม และอำชญำกรรมต่อมวลมนุษยชำติ กำรฆำ่ลำ้งเผ่ำพนัธุ ์และกำรรุกรำน

ท ำลำยลำ้งดว้ยรปูแบบวิธีกำรต่ำงๆ 

 

อยำ่งไรก็ตำม น่ำเสียดำยท่ีควำมริเร่ิมดงักล่ำวอำจจะตอ้งกลำยเป็นอมัพำตไป แนวควำมคิดแบบอนุรกัษนิ์ยมใหม่ (Neo-

Conservative) ของรฐับำลสหรฐัฯ ไม่มีควำมเช่ือมัน่ศรทัธำในกำรใชก้ลไกพหุภำคีระหวำ่งประเทศเพื่อด ำรงรกัษำควำม

ยุติธรรม ตรงกนัขำ้ม รฐับำลสหรฐัฯ เช่ือในแนวทำงเอกนิยมท่ีอำศยัฐำนะอภิมหำอ ำนำจทำงกำรเมือง กำรทหำร และ

เศรษฐกิจกดดนัใหป้ระเทศ และกลุ่มต่ำงๆ ในประชำคมโลกยอมจ ำนนต่อกำรแสวงหำผลประโยชน์ของตน 

 

ดงัน้ัน จึงไม่น่ำแปลกใจแต่อยำ่งใดท่ีรฐับำลสหรฐัฯ จะคดัคำ้นศำลอำญำระหว่ำงประเทศอยำ่งรุนแรงมำตั้งแต่ตน้ และใน

ปัจจุบนั รฐับำลสหรฐัฯ ท ำสงครำมต่อตำ้นกำรกอ่กำรรำ้ยไปทัว่โลก รวมทั้งกำรใชป้ฏบิติักำรทำงทหำรต่ออฟักำนิสถำน และ

อิรกั ซ่ึงปรำกฏกำรณท่ี์เกิดขึ้ นก็คือ ประเทศต่ำงๆ โดยเฉพำะกลุ่มท่ีลงนำมในธรรมนูญแห่งกรุงโรมน้ันตอ้งเผชิญกบัแรงกดดนั

อยำ่งต่อเน่ืองจำกรฐับำลสหรฐัฯ เพื่อยบัยัง้กำรใหส้ตัยำบนัรบัรอง และพรอ้มกนัน้ันก็มีกำรท ำขอ้ตกลงทวิภำคียกเวน้ไม่ใหม้ี

กำรส่งตวัเจำ้หนำ้ท่ีสหรฐัฯ ไปด ำเนินคดีท่ีศำลอำญำระหวำ่งประเทศ ในควำมผิดเกี่ยวกบัอำชญำกรรมสงครำม และ

อำชญำกรรมต่อมวลมนุษยชำติ กำรฆำ่ลำ้งเผ่ำพนัธุ ์และกำรรุกรำนท ำลำยลำ้ง  

กรณีของไทยเป็นตวัอยำ่งท่ีชดัเจนท่ีสุดของปัญหำขำ้งตน้  

 

ไทยเป็นประเทศแรกในภมูิภำคเอเชียตะวนัออกเฉียงใตท่ี้ลงนำมในธรรมนูญแห่งกรุงโรมเมื่อวนัท่ี 2 ตุลำคม 2543 แต่

หลงัจำกน้ันเป็นตน้มำ กำรด ำเนินกำรเพื่อใหร้ฐัสภำใหส้ตัยำบนัรบัรองกลบัมีควำมล่ำชำ้อยำ่งมำก และล่ำสุด ผูน้ ำรฐับำลไทย

ประกำศท่ำทีอยำ่งเปิดเผยท่ีจะต่อตำ้นกำรใหส้ตัยำบนัดงักล่ำว โดยใหค้วำมเห็นว่ำ กำรลงนำมในธรรมนูญแห่งกรุงโรมเป็น

เร่ืองท่ีผิดพลำด และขดัต่อผลประโยชน์ของประเทศ  

 

ในทำงหน่ึงน้ัน เขำ้ใจไดว้่ำ ผูน้ ำรฐับำลไทย ซ่ึงถูกวิพำกษ์วจิำรณอ์ยำ่งหนักเกี่ยวกบัปัญหำกำรละเมิดสิทธิมนุษยชน 

โดยเฉพำะกำรท ำสงครำมต่อตำ้นยำเสพติดท่ีน ำไปสู่กำร “ฆ่ำตดัตอน” มำกกว่ำ 2,000 รำย อำจจะเกรงวำ่ ตนเองจะถูก

ด ำเนินคดีในศำลอำญำระหวำ่งประเทศ แต่ในขณะเดียวกนั ก็ปฏเิสธไม่ไดว้่ำ รฐับำลสหรฐัฯ มีส่วนอยำ่งมำกในกำรสนับสนุน

ใหร้ฐับำลต่อตำ้นศำลอำญำระหว่ำงประเทศ รวมทั้งยงัมีกำรลงนำมในขอ้ตกลงทวิภำคียกเวน้ไม่ใหม้ีกำรส่งตวัเจำ้หนำ้ท่ี

สหรฐัฯ ไปด ำเนินคดีท่ีศำลอำญำระหว่ำงประเทศ ในควำมผิดเกี่ยวกบัอำชญำกรรมสงครำม และอำชญำกรรมต่อมวล
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มนุษยชำติ กำรฆ่ำลำ้งเผ่ำพนัธุ ์ และกำรรุกรำนท ำลำยลำ้งดว้ย ซ่ึงรวมจ ำนวนประเทศทั้งหมดท่ีท ำขอ้ตกลงลกัษณะดงักล่ำว

กบัรฐับำลสหรฐัฯ ในขณะน้ี คือ 34 ประเทศ  

 

สถำนกำรณเ์ช่นน้ีถือเป็นเร่ืองท่ีน่ำวิตกอยำ่งมำกต่ออนำคตของศำลอำญำระหว่ำงประเทศในกำรท ำหน้ำท่ีพิจำรณำคดีอำญำท่ี

ถือวำ่รุนแรงตำมกฎหมำยระหวำ่งประเทศตำมเจตนำรมณท่ี์ก ำหนดไวแ้ต่เดิม  

 

ดงัน้ัน จึงมีควำมจ ำเป็นท่ีจะตอ้งมีกำรจดักิจกรรมใหอ้งคก์รพฒันำเอกชน (NGOs) เช่น แนวร่วมองคก์รพฒันำเอกชนเพื่อกำร

สถำปนำศำลอำญำระหว่ำงประเทศ (The NGO Coalition for an International Criminal Court หรือ NGO-CICC) และบรรดำ

ผูเ้ช่ียวชำญกฎหมำยระหว่ำงประเทศมีส่วนเขำ้ร่วมหำรือ และอภิปรำยอย่ำงแข็งขนัในกระบวนกำรเตรียมกำรสถำปนำศำล

อำญำระหว่ำงประเทศ โดยอำศัยควำมเช่ียวชำญทั้งในดำ้นกฎหมำย และประเด็นปัญหำทำงดำ้นกำรเมืองท่ีเกี่ยวขอ้ง เพื่อ

เผยแพร่ควำมรูค้วำมเขำ้ใจเกี่ยวกบัศำลอำญำระหว่ำงประเทศ และกำรผลักดนัใหก้ระบวนกำรใหส้ัตยำบันใหด้ ำเนินต่อไป

โดยเร็วท่ีสุด โดยไม่มีกำรท ำขอ้ตกลงทวิภำคีใดๆ ท่ีจะบัน่ทอนขอบเขตอ ำนำจของศำลอำญำระหว่ำงประเทศไปมำกกว่ำน้ี 

 
ไกรศกัด์ิ ชุณหะวณั 

ประธำนกรรมำธิกำรกำรต่ำงประเทศ วุฒิสภำ 

สิงหำคม 2546 
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ค ำน ำ 

 
กำรก่อตั้งศำลอำญำระหว่ำงประเทศเป็นประวติักำรณท่ี์ส ำคญัยิง่ส ำหรบัมนุษยชำติ เป็นกำรเพิ่มพนูกำรบงัคบัใช้

กฎหมำยระหว่ำงประเทศเพื่อต่อตำ้นอำชญำกรรมท่ีรำ้ยแรงซ่ึงในอดีตมกัจะถูกยกเวน้จำกควำมรบัผิดชอบเน่ืองจำก

กระบวนกำรในรฐัไม่เขม้แข็งพอท่ีจะจบักุมและฟ้องรอ้งผูท่ี้กระท ำผิด เป็นท่ีทรำบกนัพอสมควรในแวดวงนักกฎหมำยวำ่ ศำล

อำญำระหวำ่งประเทศเป็นศำลถำวรศำลแรกท่ีมีอ ำนำจเพื่อช่วยปรำบปรำมกำรทำรุณโหดรำ้ยในฐำนควำมรบัผิดชอบของ

บุคคลต่อมนุษยชำติ อยำ่งไรก็ดีส ำหรบัประชำชนทัว่ไปยงัจะตอ้งมีกำรเผยแพร่องคค์วำมรูเ้กี่ยวกบัศำลเช่นวำ่อยำ่งกวำ้งขวำง

ขึ้ น ทั้งน้ี โดยปรำกฏกำรณข์องศำลในสงัคมโลกจะมีผลลพัธท์ำงดำ้นป้องกนัและแกไ้ขอำชญำกรรมระหว่ำงประเทศ  

ศำลอำญำระหว่ำงประเทศมิไดเ้กิดขึ้ นมำเพื่อกำ้วก่ำยต่ออ ำนำจของศำลภำยในรฐัหำกศำลภำยในรฐัท ำงำนไดดี้ 

อยำ่งไรก็ดี เมื่อศำลภำยในไมส่ำมำรถหรือไม่ยนิยอมท่ีจะท ำงำนในดำ้นกำรฟ้องรอ้งบุคคลท่ีเกี่ยวพนักบัอำชญำกรรมระหว่ำง

ประเทศ ศำลอำญำระหว่ำงประเทศจึงมีอ ำนำจขึ้ นเพื่อผสมผสำนและเสริมอ ำนำจพิพำกษำภำยในรฐั  

ในฐำนะท่ีศำลเพิ่งก่อตั้งขึ้ น หลงัจำกกำรบงัคบัใชข้องธรรมนูญศำลอำญำระหว่ำงประเทศ ในปี 2545 แต่ยงัมีหลำย

ประเทศไม่พรอ้มหรือยนิยอมท่ีจะเป็นภำคี จึงตอ้งพึ่งกระแสประชำคมโลกอยำ่งยิง่เพื่อเรียกรอ้งใหทุ้กรฐั (รวมถึงประเทศไทย

ซ่ึงปัจจุบนัไดล้งนำมแต่ยงัไม่ไดใ้หส้ตัยำบนั) เป็นภำคี และบงัคบัใชอ้ำณติัของศำลอำญำระหวำ่งประเทศอยำ่งเคร่งครดั ทั้งน้ี

โดยอยูใ่นขอ้ควำมท่ีทำ้ทำยยิง่ท่ีบำงรฐัพยำยำมจะบัน่ทอนอ ำนำจของศำลเช่นว่ำเพื่อยกเวน้คนชำติของตนจำกควำมรบัผิดชอบ 

องคค์วำมรูแ้ละกระแสของประชำสงัคมทัว่โลกจึงยอ่มมีบทบำทเพื่อมุ่งสู่ควำมเป็นธรรมในล ำดบัทอ้งถ่ินและล ำดบัสำกล ซ่ึง

ศำลอำญำระหว่ำงประเทศเป็นหลกัประกนัท่ีส ำคญัยิง่เพื่อตอบสนองต่อเหยือ่ของโศกนำฏกรรมหลำยลำ้นคนท่ีรอคอยควำม

ยุติธรรมในโลกำภิวฒัน์แห่งมนุษยธรรมแนวใหม่ 

 

 

ศำสตรำจำรยว์ิทิต  มนัตำภรณ ์

คณะนิติศำสตร ์ จุฬำลงกรณม์หำวิทยำลยั; 

อดีตผูร้ำยงำนพิเศษแห่งสหประชำชำติในเร่ืองกำรคำ้เด็ก 

(Special Rapporteur of the UN Human Rights 

Commission on the Sale of Children, Geneva); 

ผูเ้ช่ียวชำญแห่งสหประชำชำติในฐำนะกรรมกำรของกองทุนสหประชำชำติเพื่อสิทธิมนุษยชน 

(Member of  the Board of  Trustees  of  the UN Voluntary Fund 

for Technical Cooperation on Human Rights, Geneva). 

 

สิงหำคม 2546 
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สำรบญั 

 

 

สว่นที ่1 ควำมรูท้ัว่ไปเก่ียวกบัศำลอำญำระหวำ่งประเทศ     หนำ้ 

 สรุปสำระส ำคญัของศำลอำญำระหวำ่งประเทศ 

 สรุปขอ้บทธรรมนูญกรุงโรมศำลอำญำระหวำ่งประเทศ 

 องคป์ระกอบของกำรกระท ำท่ีเป็นควำมผิดในควำมผิดฐำนต่ำงๆ  

ท่ีอยูใ่นอ ำนำจของศำลอำญำระหว่ำงประเทศ 

 อำชญำกรรมท่ีอยูใ่นอ ำนำจศำลอำญำระหวำ่งประเทศ 

 

สว่นที ่2 ศำลอำญำระหวำ่งประเทศ หลกักำรและเน้ือหำ 

 ศำลอำญำระหว่ำงประเทศ : หลกักำรและเน้ือหำ 

 

สว่นที ่3 ศำลอำญำระหวำ่งประเทศกบัสงัคมไทย : ผลกระทบและควำมคำดหวงั 

 ค ำกล่ำวรำยงำนกำรประชุมสมัมนำทำงวชิำกำร 

เร่ืองศำลอำญำระหว่ำงประเทศกบัสงัคมไทย : ผลกระทบและควำมคำดหวงั 

 ค ำกล่ำวเปิดกำรสมัมนำทำงวชิำกำรเร่ือง 

เร่ืองศำลอำญำระหว่ำงประเทศกบัสงัคมไทย : ผลกระทบและควำมคำดหวงั 

 รำยงำนกำรรำยงำนกำรสมัมนำทำงวิชำกำรเร่ือง 

เร่ืองศำลอำญำระหว่ำงประเทศกบัสงัคมไทย : ผลกระทบและควำมคำดหวงั  

 ภำพประกอบกำรสมัมนำ 

 รำยนำมผูเ้ขำ้ร่วมสมัมนำ 

 ขอ้พิจำรณำบำงประกำรเกี่ยวกบัศำลอำญำระหวำ่งประเทศ 

 หน่ึงปีของศำลอำญำระหว่ำงประเทศกบัท่ำทีของประเทศไทย : จะเดินหน้ำหรือถอยหลงั 

 
ภำคผนวก  

 รำยช่ือประเทศท่ีเป็นภำคและลงนำมรบัรองธรรมนูญกรุงโรมศำลอำญำระหว่ำงประเทศ 

 นำนำทศันะเกี่ยวกบัศำลอำญำระหวำ่งประเทศ 

 รำยนำมคณะท ำงำนศำลอำญำระหว่ำงประเทศ 
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ส่วนที่ 1 

ควำมรูท้ัว่ไปเก่ียวกบัศำลอำญำระหว่ำงประเทศ 

 

 สรุปสำระส ำคญัของศำลอำญำระหวำ่งประเทศ 

 สรุปขอ้บทธรรมนูญกรุงโรมศำลอำญำระหวำ่งประเทศ 

 องคป์ระกอบของกำรกระท ำท่ีเป็นควำมผิดในควำมผิดฐำนต่ำงๆ 

ท่ีอยูใ่นอ ำนำจของศำลอำญำระหวำ่งประเทศ 

 อำชญำกรรมท่ีอยูใ่นอ ำนำจศำลอำญำระหวำ่งประเทศ 
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สรุปสาระส าคัญของศาลอาญาระหว่างประเทศ 

(International Criminal Court – ICC) 
โดย คณะท างานเรื่ องศาลอาญาระหวา่งประเทศ 

ในคณะท างานเพ่ือจดัตัง้กลไกสิทธิมนุษยชนระดบัภมิูภาคอาเซียน 
*
 

 
 ศำลอำญำระหว่ำงประเทศ หรือ International Criminal Court (ICC) เป็นศำลระหว่ำงประเทศท่ีเป็น

อิสระท่ีจะจดัตั้งขึ้ นเพื่อพิจำรณำคดีผูก้ระท ำผิดขอ้หำอำชญำกรรมรำ้ยแรง 4 ประเภท ไดแ้ก ่ อำชญำกรรมท่ีเป็นกำรลำ้ง

เผ่ำพนัธุ ์ (Crime of genocide) อำชญำกรรมต่อมนุษยชำติ (Crimes against humanity) อำชญำกรรม

สงครำม (War crimes) และอำชญำกรรมท่ีเป็นกำรรุกรำน (Crime of aggression) 

ศำลอำญำระหว่ำงประเทศ จะเป็นกลไกท่ีช่วยเสริม (Compliment) กลไกยุติธรรมหรือศำลภำยในประเทศใน

กำรน ำปัจเจกบุคคลซึ่งกระท ำควำมผิดในกำรละเมิดดำ้นมนุษยธรรมและสิทธิมนุษยชนอยำ่งรุนแรงสู่กระบวนกำรยุติธรรม

เพื่อกำรรบัผิดทำงอำญำ โดยเฉพำะในกรณีท่ีกลไกภำยในประเทศไม่สำมำรถ (unable) หรือไม่เต็มใจ (unwilling) ใน

กำรน ำผูก้ระท ำผิดมำลงโทษ 

 
โดยศำลอำญำระหว่ำงประเทศน้ีไดจ้ัดตั้งขึ้ น ณ กรุงเฮก  ประเทศเนเธอร์แลนด์  หลังจำกท่ีประเทศต่ำงๆ ไดใ้ห้

สตัยำบนัธรรมนูญกรุงโรมครบ 60 ประเทศ ครบตำมจ ำนวนท่ีไดก้ ำหนดไวแ้ลว้ มีผลบงัคบัใชธ้รรมนูญศาลฉบบัน้ีเม่ือวันท่ี 

1 กรกฎาคม พ.ศ. 2545 ผลประกำรต่อมำคือ ท ำใหเ้กิดสถำบนัระหว่ำงประเทศขึ้ นใหม่นัน่คือ “ศำลอำญำระหว่ำงประเทศ” 

ขณะน้ีมีประเทศลงนำมรบัรองธรรมนูญกรุงโรมว่ำดว้ยศำลอำญำระหว่ำงประเทศ 139 ประเทศ และมีประเทศท่ีลงนำมให้

สตัยำบนัจ ำนวนแลว้ 91ประเทศ (โปรดดูรำยช่ือประเทศท่ีเป็นภำคีในภำคผนวก) ส่วนใหญ่เป็นประเทศในแถบทวีปยุโรป

และอฟัริกำ 

ในขณะท่ีภมูิภำคเอเซีย มี 47 ประเทศท่ีไดล้งนำม แต่มีประเทศท่ีไดใ้หส้ตัยำบนั 9 คือ ประเทศทำจิกิสถำน จอรแ์ดน 

กมัพชูำ มองโกเลีย เกำหลีเหนือ ไซปรสั ติมอรต์ะวนัออก อฟักำนิสถำน และเกำหลีใต ้

 

ส ำหรบัประเทศไทย รฐับำลไทยไดล้งนำม (sign) ในธรรมนูญกรุงโรมเมื่อวนัท่ี 2 ตุลำคม 2543 (ซ่ึงเป็น

ประเทศแรกๆ ในกลุ่มประเทศอำเซียน (ASEAN) เพื่อแสดงเจตนำรมณท์ำงกำรเมือง ในอนัท่ีจะด ำเนินกำรใดๆ ท่ีจ ำเป็น

ในกำรสตัยำบนั (ratify) ธรรมนูญกรุงโรม ปัจจุบนัคณะกรรมกำรซ่ึงประกอบดว้ยหน่วยรำชกำรท่ีเกี่ยวขอ้งมีกระทรวงกำร

                                                           
* คณะท ำงำนเพื่อจดัตั้งกลไกสิทธิมนุษยชนระดบัภมูิภำคอำเซียน (Thai Working Group for ASEAN Human Rights 

Mechanism)  ประกอบดว้ยบุคคลจำกวงกำรต่ำงๆ ทั้งหน่วยงำนภำครฐั สภำผูแ้ทนรำษฎร นักวิชำกำร ทนำยควำม และองคก์รพฒันำเอกชน 

โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อส่งเสริมและปกป้องคุม้ครองสิทธิมนุษยชนในท่ีต่ำงๆ โดยเฉพำะในประเทศไทยและในภมูภิำคเอเซียตะวนัออกเฉียงใต,้ 

สนับสนุนใหม้ีกำรจดัตั้งกลไกสิทธิมนุษยชนในประเทศต่ำงๆ โดยเฉพำะในประเทศสมำชิกอำเซียน, ส่งเสริมกำรศึกษำและเผยแพร่ควำมรูด้ำ้นสิทธิ

มนุษยชน อำทิเช่น จดัประชุม, สมัมนำอบรมเร่ืองสิทธิมนุษยชน, รณรงคเ์กี่ยวกบัแผนระดบัชำติว่ำดว้ยกำรศึกษำสิทธิมนุษยชน, ร่วมมือและ

ประสำนงำนกบับุคคล องคก์ำรต่ำงๆ ทั้งภำครฐัและเอกชนเพื่อด ำเนินกิจกรรมในกำรส่งเสริมและคุม้ครองสิทธิมนุษยชน 
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ต่ำงประเทศเป็นแกนกลำงไดพ้ิจำรณำมำตรำต่ำงๆ ในธรรมนูญกรุงโรม จ ำนวน 128 มำตรำเสร็จส้ินแลว้และจ ำเป็นตอ้ง

แกไ้ขกฎหมำยเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัพนัธกรณีก่อนท่ีจะมีกำรใหส้ตัยำบนั 

 

ควำมเป็นมำของศำลอำญำระหว่ำงประเทศ 
 

แนวควำมคิดในกำรจดัตั้งศำลอำญำระหว่ำงประเทศไดป้รำกฎเป็นจริงเป็นจังขึ้ นโดยควำมพยำยำมขององค์กำร 

สหประชำชำติ เมื่อสมัชชำใหญ่สหประชำติได้มีมติรับเอำ (adopt) อนุสัญญำว่ำด้วยกำรป้องกันและกำรลงโทษต่อ

อำชญำกรรมท่ีเป็นกำรลำ้งเผ่ำพนัธุ ์(Convention on the Protection and Punishment of the Crime of Genocide, 1948)   

และไดม้อบหมำยใหค้ณะกรรมำธิกำรกฎหมำยระหว่ำงประเทศศึกษำถึงควำมเป็นไปไดใ้นกำรจดัตั้งศำลอำญำระหว่ำงประเทศ

ขึ้ น  อย่ำงไรก็ตำม สมชัชำใหญ่สหประชำชำติไดต้ัดสินใจยุติกำรพิจำรณำร่ำงธรรมนูญจดัตั้งศำลอำญำระหว่ำงประเทศไว้

ชัว่ครำว  เน่ืองจำกปัญหำกำรเมืองระหว่ำงประเทศในขณะน้ัน 

 

ต่อมำในปี พ.ศ. 2532 (ค.ศ.1989) ประเทศตินิแดดและโทบำโค (Trinindad and Tobago) ไดร้อ้งขอใหน้ ำเร่ืองกำร

จดัตั้งศำลอำญำระหว่ำงประเทศมำพิจำรณำทบทวน สมชัชำใหญ่สหประชำชำติจึงไดม้อบหมำยใหค้ณะกรรมำธิกำรกฎหมำย

ระหว่ำงประเทศพิจำรณำเร่ืองกำรจดัตั้งศำลอำญำระหว่ำงประเทศอีกครั้ง และในปี พ.ศ.2537 (ค.ศ.1994) คณะกรรมำธิกำ

กฏหมำยระหว่ำงประเทศจึงไดย้กร่ำงธรรมนูญจัดตั้งศำลอำญำระหว่ำงประเทศเสร็จส้ิน และไดน้ ำเสนอต่อสมัชชำใหญ่

สหประชำชำติ ในท่ีสุดท่ีประชุมทำงกำรทูตเพื่อกำรจดัตั้งศำลอำญำระหว่ำงประเทศซ่ึงจดัขึ้ น ณ กรุงโรม  ประเทศอิตำลี  ใน

ระหว่ำงวนัท่ี 15 มิถุนำยน – 17 กรกฎำคม พ.ศ.2541 (ค.ศ.1998) ไดม้ีมติรบัเอำธรรมนูญศำลอำญำระหว่ำงประเทศ   

หลงัจำกน้ันองคก์ำรสหประชำชำติไดเ้ปิดใหม้ีกำรลงนำมเขำ้เป็นภำคี (sign) ท่ีส ำนักงำนใหญ่ขององคก์ำรสหประชำชำติจนถึง

วนัท่ี 31 กรกฎำคม พ.ศ.2545 (ค.ศ.2002) 

 

เหตใุดจงึจ  ำเป็นตอ้งมีศำลอำญำระหว่ำงประเทศ 
 

 

โศกนำฎกรรมท่ีเกิดขึ้ นต่อมนุษยชำติในสงครำมโลกครั้งท่ี 2 และท่ีเกิดขึ้ นในเวลำต่อมำในภูมิภำคต่ำงๆ ของโลก 

และเมื่อไม่นำนมำน้ีซ่ึงถือว่ำเป็นตวักระตุน้ท่ีส ำคญัท ำใหเ้กิดกระบวนกำรจดัตั้งศำลอำญำระหว่ำงประเทศ  เช่น  กำรฆ่ำลำ้ง

เผ่ำพนัธุโ์ดยกลุ่มเขมรแดงในกมัพชูำ ซ่ึงมีคนตำยไปทั้งส้ินกว่ำ 2 ลำ้นคน ในยโูกสลำเวียเดิม กรณีกำรลำ้งเผ่ำพนัธุ์ก ำจดัเช้ือ

ชำติในบอสเนีย-เฮเซโกวีนำ ท ำใหม้ีคนตำยรำวคร่ึงลำ้นคน   และในรวนัดำกรณีกำรสงัหำรหมู่ชำว Tutsi และชำว Hutu 

มีคนตำยถึง 8 แสนคน เป็นตน้  
 

นอกจำกน้ัน เหตุกำรณผ์ูก้่อกำรรำ้ยจี้ เคร่ืองบินชนอำคำร World Trade ในสหรฐัอเมริกำท่ีผ่ำนมำเมื่อเร็วๆ น้ี ก็เป็น

อำชญำกรรมต่อมนุษยชำติท่ีเศรำ้สลดใจยิ่ง และเป็นส่ิงตอกย ้ำว่ำกำรขจดัอำชญำกรรมต่ำงๆ ดงักล่ำว ตอ้งกำรควำมร่วมมือ

ระหว่ำงประเทศต่ำงๆ เพื่อน ำตวัผูก้ระท ำผิดมำพิจำรณำลงโทษในศำลท่ีเป็นกลำง มีกำรพิจำรณำคดีท่ีเป็นธรรมและเป็นอิสระ

ดงัเช่นศำลอำญำระหว่ำงประเทศน้ี เพื่อป้องกนัมิใหใ้ชก้ำรตอบโตใ้นลกัษณะแกแ้คน้โดยใชก้ ำลงัทหำร ซ่ึงจะท ำใหผู้บ้ริสุทธ์ิ

จ ำนวนมำกพลอยไดร้บัผลกระทบอยำ่งไม่อำจหลีกเล่ียงได ้อนัจะก่อใหเ้กิดปัญหำควำมยำกจน  ผูล้ี้ภยั และอื่นๆ รวมทั้ งควำม

รุนแรงตำมมำเป็นวฎัจกัรอยำ่งไม่ส้ินสุด 
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ควำมแตกตำ่งระหว่ำงศำลอำญำระหว่ำงประเทศกบัศำลยุตธิรรมระหว่ำงประเทศ  

และศำลทหำรระหว่ำงประเทศเฉพำะกิจ 
 

ศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ (The International Court of Justice: ICJ) หรือท่ีเรียกกนัว่ำ “ศำล

โลก” มีเขตอ ำนำจในกำรพิจำรณำและวินิจฉยัช้ีขำดขอ้งพิพำทใดๆ ระหว่ำงรฐัเท่ำน้ันและใหค้วำมเห็นเชิงแนะน ำ 
 

ศาลทหารระหว่างประเทศเฉพาะกิจ (The Ad Hoc International Military Tribunal) ไดแ้ก่ 

ศำลนูเร็มเบอรก์และศำลโตเกียว ซ่ึงจดัตั้งขึ้ นเพื่อพิจำรณำคดีปัจเจกชนท่ีประกอบอำชญำกรรมสงครำมในระหว่ำงสงครำมโลก

ครั้งท่ีสอง เป็นกำรจดัตั้งขึ้ นเป็นกำรชัว่ครำวใหม้ีเขตอ ำนำจเฉพำะกรณีและจ ำกดัเฉพำะอำชญำกรรมระหว่ำงประเทศบำง

ประเทศเท่ำน้ัน 

ศาลอาญาระหว่างประเทศ (The International Criminal Court: ICC) มีลกัษณะเป็นองคก์รถำวร 

มีเขตอ ำนำจในกำรพิจำรณำคดีแก่ปัจเจกชนซ่ึงกระท ำควำมผิดอนัเป็นอำชญำกรรมท่ีรำ้ยแรงส่ีประเภทขำ้งตน้ ซ่ึงถือว่ำส่งผล

กระทบต่อประชำคมระหว่ำงประเทศโดยรวม  

 

หลกักำรของศำลอำญำระหว่ำงประเทศ 
 

ศำลอำญำระหว่ำงประเทศ ยดึหลกักำรต่ำงๆ ของกฎหมำยระหว่ำงประเทศและกฎหมำยอำญำ ดงัต่อไปน้ี 

 

 1. หลกักำรไม่มีผลยอ้นหลงั ศำลอำญำระหวำ่งประเทศ จะพิจำรณำควำมคิดทำงอำญำท่ีกระท ำขึ้ นหลงัจำกกำร

ประกำศใชธ้รรมนญูกรงุโรมเท่ำน้ัน ซ่ึงหมำยควำมวำ่ศำลอำญำระหว่ำงประเทศไม่สำมำรถพจิำรณำคดีอำชญำกรรมต่ำงๆ   ท่ี

เกิดขึ้ นก่อนวนัท่ี 1กรกฎคม 2545 ดงัน้ันเหตุกำรณ ์ พฤษภำทมิฬ หรือ เหตุกำรณฆ์่ำลำ้งเผ่ำพนัธุใ์นเขมรแดง หรือกำร

ละเมิดสิทธิมนุษยชนอยำ่งรุนแรงท่ีก่อขึ้ นภำยใตร้ะบอบกำรปกครองของมำรก์อสและซฮูำรโ์ต จึงไม่อยูภ่ำยใตอ้ ำนำจศำล 

2. หลกักำรไมใ่หค้นผิดลอยนวลอยูเ่หนือกฎหมำย  ศำลอำญำระหว่ำงประเทศ ไม่ยอมรบักฎหมำยต่ำงๆ  ท่ีมี

ขอ้จ ำกดัหรือมีขอ้ยกเวน้ท่ีปล่อยใหผู้ท่ี้กระท ำควำมผิดลอยนวลได ้  เช่น กฎหมำยท่ีก ำหนดอำยุควำม ไม่ยอมรบักำรนิรโทษ

กรรม กำรอภยัโทษ หรือเอกสิทธ์ิเจำ้หน้ำท่ีของรฐั หรือมำตรกำรอื่นๆ ใดท่ีท ำใหค้นผิดลอยนวลอยูเ่หนือกฎหมำย 

นอกจำกน้ันจะ ไม่ใชโ้ทษประหำรชีวิต  แต่ศำลอำจจะสัง่ใหจ้่ำยค่ำชดเชย หรือค่ำเสียหำยหรือซ่อมแซม ปฏสิงัขรณ ์ หรือ

ฟ้ืนฟเูยยีวยำรกัษำใหแ้ก่เหยือ่ 

3. หลกักำรไม่ล ำเอียง พิจำรณำควำมผิดของศำลจะตอ้งมีควำมเท่ียงธรรมโดยตอ้งด ำเนินกำรขัน้ตอนของ

กระบวนกำรยุติธรรม 

4. หลกักำรใหค้วำมคุม้ครองแก่ผูเ้สียหำย และเหยือ่หรือผูท้ี่เป็นพยำนรูเ้ห็น 
 

เขตอ ำนำจของศำลอำญำระหว่ำงประเทศ 
 

ศำลอำญำระหว่ำงประเทศจะใชอ้ ำนำจของตนไดต่้อเมื่อศำลภำยในของรฐัไม่สำมำรถด ำเนินคดี หรือไม่เต็มใจท่ีจะ

ด ำเนินคดีแก่ผูถู้กกล่ำวหำวำ่กระท ำผิด โดยหลกัแลว้ศำลภำยในของรฐัจึงยงัคงมีอ ำนำจเป็นอนัดบัแรกในกำรสืบสวนและ
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ด ำเนินคดีแก่อำชญำกรรมภำยในเขตอ ำนำจของศำลภำยในได ้  กำรใชอ้ ำนำจของศำลอำญำระหว่ำงประเทศจึงเป็นเพียงกำร

ช่วยเสริมหรือเป็นส่วนประกอบใหเ้ขตอ ำนำจของรฐัในส่วนท่ีเกี่ยวกบัคดีอำญำสมบรูณม์ำกยิง่ขึ้ น  

 
 
 

อ ำนำจพิจำรณำคดีของศำลอำญำระหว่ำงประเทศ 
 

ธรรมนูญศำลอำญำระหวำ่งประเทศ ไดก้ ำหนดใหศ้ำลอำญำระหว่ำงประเทศมีเขตอ ำนำจเหนืออำชญำกรรมท่ี

รำ้ยแรง ซ่ึงส่งผลกระทบต่อประชำคมระหว่ำงประเทศโดยส่วนรวม 4 ประเภท ไดแ้ก่ 

 

1. อำชญำกรรมที่เป็นกำรลำ้งเผ่ำพนัธุ ์( Crime of genocide) เช่น กำรฆ่ำ กำรก ำหนดมำตรกำรโดยมุ่งท่ี

จะป้องกนัมิใหม้ีกำรก ำเนิดภำยในกลุ่ม  กำรบีบบงัคบัใหเ้ด็กในกลุ่มหน่ึงโยกยำ้ยไปอีกกลุ่มหน่ึง หรือท ำใหเ้กิดอนัตรำยอยำ่ง

รำ้งแรงต่อร่ำงกำยหรือจิตใจของสมำชิกในกลุ่มโดยเจตนำท ำลำยกลุ่มหรือสมำชิกของกลุ่มชนชำติ (national group) 

กลุ่มเช้ือชำติ (ethnic group) กลุ่มเผ่ำพนัธุ ์(racial group) หรือกลุ่มศำสนำ (religious group) ฯลฯ 

 

2. อำชญำกรรมตอ่มนุษยชำติ (Crimes against humanity) หมำยถึง กำรกระท ำบำงลกัษณะ เช่น กำร

ฆำตกรรม  กำรท ำลำยลำ้ง  กำรขม่ขนื  กำรใชค้นเป็นทำสทำงเพศ  กำรบงัคบัใหม้ีครรภ ์ กำรจบัเป็นทำส  กำรทรมำน กำร

ท ำใหบุ้คคลสูญหำยโดยบีบบงัคบั  อำชญำกรรมท่ีเป็นกำรเหยียดผิว ฯลฯ  ทั้งน้ี หำกไดก้ระท ำไปโดยเป็นส่วนของกำรโจมตี

อยำ่งกวำ้งขวำงและเป็นระบบต่อพลเรือนโดยตั้งใจ 

อำชญำกรรมทั้ง 2 ประเภทขำ้งตน้ ไม่ค ำนึงว่ำจะเกิดขึ้ นในยำมสนัติหรือในยำมสงครำม 

 
3. อำชญำกรรมสงครำม (War crime) หมำยถึง  

3.1  กำรละเมิดอย่ำงรำ้ยแรงต่ออนุสญัญำเจนีวำ ลงวนัท่ี 12 สิงหำคม ค.ศ.1949 กล่ำวคือ เป็นกำรกระท ำ

ใดๆ ตำมท่ีไดก้ ำหนดไวต่้อบุคคลหรือทรพัยสิ์นท่ีไดร้บักำรคุม้ครองภำยใตบ้ทบญัญติัของอนุสญัญำเจนีวำ

ท่ีเกี่ยวขอ้ง เช่น กำรทรมำน กำรปฏบิติัอยำ่งไรม้นุษยธรรม รวมทั้งใชม้นุษยใ์นกำรทดลองทำงกำรแพทย์

ท่ีโหดรำ้ยไรม้นุษยธรรม ฯลฯ  

3.2  กำรละเมิดอยำ่งรำ้ยแรงอื่นๆ ต่อกฎหมำยและจำรีตประเพณีท่ีใชก้บัควำมขดัแยง้ทำงก ำลงัทหำรระหว่ำง

ประเทศภำยในกรอบของกฎหมำยระหว่ำงประเทศ เช่น  กำรโจมตี หรือกำรท้ิงระเบิดเมือง หมู่บำ้น  ท่ี

พกัอำศยัหรือส่ิงก่อสรำ้งท่ีมิไดม้ีกำรป้องกนัและมิใช่จุดมุ่งหมำยในทำงทหำร  กำรใชแ้กส๊พิษ  ยำพิษหรือ

อำวุธท่ีเป็นพิษ ฯลฯ 

3.3 กำรละเมิดอยำ่งรำ้ยแรงอื่นๆ ต่อกฎหมำยและจำรีตประเพณีท่ีใชก้บัควำมขดัแยง้ทำงก ำลงัทหำรระหว่ำง

ประเทศภำยในกรอบของกฎหมำยระหว่ำงประเทศ ซ่ึงอยูภ่ำยในกรอบของกฎหมำยระหว่ำงประเทศ เช่น 

กำรท ำลำยหรือยดึทรพัยข์องฝ่ำยตรงขำ้ม เป็นตน้ 

 

4. อำชญำกรรมที่เป็นกำรรุกรำน (Crime of aggression) ไดถู้กก ำหนดไวใ้นธรรมนูศำลอำญำระหว่ำง

ประเทศ  ทั้งน้ีเพรำะรฐัส่วนใหญ่เห็นตรงกนัว่ำ อำชญำกรรมรุกรำนเป็นอำชญำกรรมระหว่ำงประเทศท่ีรำ้ยแรงประเภทหน่ึง  

ซ่ึงมีผลกระทบต่อสนัติภำพของประชำคมระหว่ำงประเทศ  แต่กระน้ันก็ตำม ดว้ยเหตุท่ีอำชญำกรรมรุกรำนมีควำมเกี่ยวขอ้ง

กบักำรเมืองระหว่ำงประเทศจึงยงัมีปัญหำขอ้โตแ้ยง้กนัอย่ำงมำกในกำรก ำหนดนิยำมศพัท์ของ “อำชญำกรรมรุกรำน” ท่ี



 11 

ประชุมทำงกำรทูตจึงไดต้กลงท่ีจะพิจำรณำก ำหนดค ำนิยำมและเง่ือนไขท่ีศำลอำญำระหว่ำงประเทศจะใชอ้ ำนำจศำลเหนือ

อำชญำกรรมดงักล่ำวในภำยหลงั  ดงัน้ัน ศำลอำญำระหว่ำงประเทศจึงยงัไม่สำมำรถใชอ้ ำนำจเหนืออำชญำกรรมรุกรำนได้

จนกว่ำรฐัภำคีจะไดต้กลงกนัก ำหนดค ำนิยำม องคป์ระกอบ และเง่ือนไขต่ำงๆ ในกำรประชุมเพื่อทบทวนเขตอ ำนำจศำล 

 

(ส าหรบัรายลเอียดโปรดดใูนส่วนถดัไปในหนังสือเลม่น้ี) 

 

กำรน ำคดีข้ึนสูศ่ำลอำญำระหว่ำงประเทศ 
 

ศำลอำญำระหว่ำงประเทศ สำมำรถด ำเนินคดีในส่วนท่ีเกี่ยวกบัอำชญำกรรมภำยในเขตอ ำนำจศำล โดยมีกำรเสนอ

กรณีต่ออยักำรโดย 

1. รฐัภำคีของธรรมนูญศำลอำญำระหว่ำงประเทศ 

2. คณะมนตรีควำมมัน่คงแห่งสหประชำชำติ ตำมหมวด 7 ของกฎบตัรสหประชำชำติ  

3. อยักำรของศำลอำญำระหวำ่งประเทศอำจเร่ิมกำรสืบสวนสอบสวนไดด้ว้ยตนเอง 

 

ใครสำมำรถน ำตวัอำชญำกรรมระหว่ำงประเทศข้ึนฟ้องตอ่ศำลอำญำระหว่ำงประเทศไดบ้ำ้ง 

 

 

 

  
  รฐัภำคี                  อยักำร 

 

  

 

 

 

 

 
คณะมนตรคีวำมมัน่คงแห่งสหประชำชำติ 

ตำมกฎบตัรสหประชำชำติ หมวด 7 

 
 
 

พนัธกรณีของรฐัภำคี 
 

เมื่อรฐัไดแ้สดงควำมยนิยอมท่ีจะเขำ้เป็นภำคีของธรรมนูญศำลอำญำระหวำ่งประเทศโดยกำรใหส้ตัยำบนัก็ถือว่ำรฐั

ภำคีไดใ้หก้ำรยอมรบัเขตอ ำนำจของศำลฯทนัทีนับแต่ท่ีไดเ้ขำ้เป็นภำคี ดงัน้ันจึงมีขอ้ผกูพนัท่ีจะตอ้ง อนุวติั หรือปฏบิติัตำมขอ้

บทท่ีก ำหนดไวใ้นธรรมนูญศำลอำญำระหวำ่งประเทศ เช่น รฐัภำคีตอ้งประกนัวำ่มีกระบวนกำรกฎหมำยภำยในของตนท่ีจะ

น ำมำใชไ้ดส้ ำหรบัควำมร่วมมือทุกรปูแบบท่ีระบุไว ้ กำรใหค้วำมร่วมมือในกำรจบัและส่งมอบตวับุคคลในศำล  กำรรบัผู้
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ตอ้งโทษจ ำคุกตำมค ำพิพำกษำโดยควำมสมคัรใจของรฐั  ด ำเนินกำรปรบัหรือริบทรพัยโ์ดยค ำสัง่ศำล  พนัธะในกำรคุม้ครอง

ผูเ้สียหำยและพยำน 
 

ทั้งน้ี ศำลอำญำระหวำ่งประเทศอำจใชอ้ ำนำจของตนในกรณีท่ีรฐัเจำ้ของดินแดนซ่ึงมีกำรกระท ำควำมผิดหรือรฐัซ่ึง

คนชำติของตนถูกกล่ำวหำวำ่กระท ำผิดน้ันเป็นรฐัภำคีของธรรมนูญศำล หรือในกรณีท่ีรฐัซ่ึงมิใช่ภำคีไดใ้หก้ำรยอมรบัเขต

อ ำนำจของศำลเป็นกรณีๆ ไป 

ขอ้พิจำรณำบำงประกำรเก่ียวกบั 

กำรเขำ้เป็นภำคีศำลอำญำระหว่ำงประเทศของประเทศไทย 

 

ประโยชน์หลกั รฐัภำคีมสิีทธิเสนอช่ือและคดัเลือกผูส้มคัรเพื่อด ำรงต ำแหน่งอยักำร  ผูพ้ิพำกษำ ทั้งน้ีองคค์ณะ

ของผูพ้ิพำกษำจะตอ้งมีควำมสมดุล  โดยจะตอ้งประกอบไปดว้ยผูพ้ิพำกษำซึ่งเป็นผูแ้ทนของระบบ

กฎหมำยท่ีส ำคญัๆ เป็นผูแ้ทนจำกภมูิภำคต่ำงๆของโลกและเป็นผูแ้ทนของบรรดำผูพ้พิำกษำทั้ง

หญิงและชำยโดยเท่ำเทียมกนั  รวมทั้งเสนอควำมเห็นเกี่ยวกบัขอ้บงัคบัของศำล,  ระเบียบวำ่ดว้ย

วิธีพจิำรณำควำมและพยำนหลกัฐำนตลอดจนพิจำรณำและก ำหนดงบประมำณส ำหรบัศำลฯ ฯลฯ 

 

 ขอ้จ ำกดัหลกั  1. ธรรมนูญศำลฯ ไม่อนุญำตใหร้ฐัภำคีตั้งขอ้สงวน 

   2. กฎหมำยภำยในหลกัๆ ท่ีเกี่ยวขอ้งกบัธรรมนูญศำล 

ก. รฐัธูรรมนูญ 

ข. ประมวลกฎหมำยอำญำ 

ค. ประมวลกฎหมำยวิธีพิจำรณำควำมอำญำ  โดยเฉพำะหมวดพยำนและหลกัฐำน 

ง. ประมวลกฎหมำยทหำร  

จ. โครงสรำ้งศำล 
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สรุปข้อบทของธรรมนูญศาลอาญาระหว่างประเทศ 
 

ภำค 1 กำรจดัตั้งศำลอำญำระหว่ำงประเทศ (ขอ้ 1-4) 

ขอ้ 1 ศำลอำญำระหว่ำงประเทศ 

 ขอ้ 2 ควำมสมัพนัธร์ะหวำ่งศำลฯ กบัสหประชำชำติ 

 ขอ้ 3 ท่ีตั้งของศำลฯ 

 ขอ้ 4  สถำนทำงกฎหมำยและอ ำนำจของศำลฯ 

  

ภำค 2  เขตอ ำนำจศำล  กำรรบัคดไีวพ้ิจำรณำและกฎหมำยท่ีใชบ้งัคบั  (ขอ้ 5-21) 

 ขอ้ 5  อำชญำกรรมในเขตอ ำนำนศำล 

 ขอ้ 6 กำรท ำลำยลำ้งเผ่ำพนัธุ ์

 ขอ้ 7 อำชญำกรรมต่อมนุษยชำติ 

 ขอ้ 8 อำชญำกรรมสงครำม 

 ขอ้ 9 องคป์ระกอบของอำชญำกรรม 

 ขอ้ 10 กำรตีควำมธรรมนูญศำล 

ขอ้ 11 เง่ือนเวลำส ำหรบัเขตอ ำนำจศำล 

 ขอ้ 12 เง่ือนไขบงัคบัก่อนส ำหรบักำรใชเ้ขตอ ำนำจศำล 

 ขอ้ 13 กำรใชเ้ขตอ ำนำจศำล 

 ขอ้ 14 กำรเสนอกรณีโดยรฐัภำค ี

 ขอ้ 17  ประเด็นกำรรบัคดีไวพ้ิจำรณำ 

 ขอ้ 18  ค ำวินิจฉยัเบ้ืองตน้เกี่ยวกบักำรรบัคดีไวพ้ิจำรณำ 

 ขอ้ 19  กำรคดัคำ้นเขตอ ำนำจของศำลฯ หรือ กำรคดัคำ้นกำรรบัคดีไวพ้ิจำรณำ 

 ขอ้ 20 หลกักำรไม่พิจำรณำลงโทษซ ้ำในกำรกระท ำเดียวกนั 

 ขอ้ 21 กฎหมำยท่ีใชบ้งัคบั 

 

ภำค 3 หลกักำรทัว่ไปของกฎหมำยอำญำ  (ขอ้ 22-33) 

 ขอ้ 22 บุคคลไม่ตอ้งรบัผิดทำงอำญำหำกไม่มีกฎหมำยก ำหนด 

 ขอ้ 23 บุคคลไม่ตอ้งรบัโทษหำกไม่มีกฎหมำยก ำหนด 

 ขอ้ 24 กำรไม่มีผลยอ้นหลงัของกฎหมำยเหนือบุคคล 

 ขอ้ 25 ควำมรบัผิดทำงอำญำของบุคคล 

 ขอ้ 26 กำรยกเวน้เขตอ ำนำจศำลเหนือบุคคลอำยุต ำ่กว่ำสิบแปดปี 

 ขอ้ 27 ควำมไม่เกี่ยวขอ้งของสถำนะทำงกำร 
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 ขอ้ 28 ควำมรบัผิดของผูบ้ญัชำกำรและผูบ้งัคบับญัชำอื่นๆ 

 ขอ้ 29 กำรไม่ใชบ้งัคบัของอำยุควำม 

 ขอ้ 30 องคป์ระกอบดำ้นจิตใจ 

 ขอ้ 31 มลูเหตุส ำหรบักำรยกเวน้ควำมรบัผิดทำงอำญำ 

 ขอ้ 32 ควำมส ำคญัผิดในขอ้เท็จจริงหรือควำมส ำคญัผิดในขอ้กฎหมำย 

 ขอ้ 33 ค ำสัง่ของผูบ้งัคบับญัชำและกำรออกค ำสัง่ตำมกฎหมำย 

 
ภำค 4 องคป์ระกอบและกำรบริหำรของศำล   (ขอ้ 34-52) 

 ขอ้ 34 องคก์รของศำลฯ 

 ขอ้ 35 กำรปฏบิติัหนำ้ท่ีของผูพ้ิพำกษำ 

ขอ้ 36 คุณสมบติั กำรเสนอช่ือ และกำรเลือกตั้งผูพ้ิพำกษำ 

 ขอ้ 40 ควำมเป็นอสิระของผูพ้ิพำกษำ 

 ขอ้ 41 กำรถอดถอนและกำรขำดคุณสมบติัของผูพ้ิพำกษำ 

 ขอ้ 47 มำตรกำรลงโทษทำงวินัย 

 ขอ้ 48 เอกสิทธิและควำมคุม้กนั 

 ขอ้ 49 เงินเดือน เบ้ียเล้ียง และค่ำใชจ้ำ่ย 

 ขอ้ 51 ระเบียบว่ำดว้ยวธีิพิจำรณำควำมและพยำนหลกัฐำน 

 ขอ้ 52 ขอ้บงัคบัของศำลฯ 

 
ภำค 5 กำรสืบสวน สอบสวน และกำรฟ้องรอ้งด ำเนินคดี  (ขอ้ 53-61) 

 ขอ้ 53 กำรเร่ิมกำรสืบสวนสอบสวน 

 ขอ้ 54 หน้ำท่ีและอ ำนำจของอยักำรเกีย่วกบักำรสืบสวนสอบสวน 

 ขอ้ 55 สิทธิของบุคคลระหว่ำงกำรสืบสวนสอบสวน 

 ขอ้ 56 บทบำทขององคค์ณะตุลำกำรพจิำรณำเบ้ืองตน้ในส่วนท่ีเกี่ยวกบัโอกำสดำ้นกำรสืบสวนเพียงครั้งเดียว 

 ขอ้ 57 หน้ำท่ีและอ ำนำจขององคค์ณะตุลำกำรพิจำรณำเบ้ืองตน้ 

 ขอ้ 58 กำรออกหมำยจบัหรือหมำยเรียกใหม้ำปรำกฎตวัโดยองคค์ณะตุลำกำรพิจำรณำเบ้ืองตน้ 

 ขอ้ 59 กระบวนกำรจบัในรฐัท่ีควบคุมตวั 

 ขอ้ 60 กระบวนพจิำรณำขัน้ตนัในศำลฯ 

 ขอ้ 61 กำรยนืยนัขอ้กล่ำวหำก่อนกำรพจิำรณำคดีในศำล 

 
ภำค 6 กำรพิจำรณำคด ี (ขอ้ 62-76) 

 ขอ้ 62 สถำนท่ีพิจำรณำคดี 

 ขอ้ 63 กำรพิจำรณำคดีต่อหนำ้จ ำเลย 

 ขอ้ 64 หน้ำท่ีและอ ำนำจขององคค์ณะตุลำกำรพิจำรณำคดี 

 ขอ้ 65 กระบวนพจิำรณำว่ำดว้ยกำรรบัสำรภำพผิด 

 ขอ้ 66 ขอ้สนันิษฐำนเป็นผูบ้ริสุทธ์ิ 
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 ขอ้ 67 สิทธิของจ ำเลย 

 ขอ้ 68 กำรคุม้ครองผูเ้สียหำยและพยำนและกำรเขำ้ร่วมในกระบวนพิจำรณำของบุคคลดงักล่ำว 

 ขอ้ 69 พยำนหลกัฐำน 

 ขอ้ 70 ควำมผิดต่อกำรบริหำรงำนยุติธรรม 

 ขอ้ 71 บทบงัคบัส ำหรบักำรประพฤติมชิอบต่อศำล 

 ขอ้ 72 กำรคุม้ครองขอ้มลูควำมมัน่คงแห่งชำติ 

 ขอ้ 73 ขอ้มลูหรือเอกสำรจำกบุคคลท่ีสำม 

 ขอ้ 74 ขอ้ก ำหนดส ำหรบักำรตดัสิน 

 ขอ้ 75 กำรชดใชแ้ก่ผูเ้สียหำย 

 ขอ้ 76 กำรพิพำกษำก ำหนดโทษ 

 
ภำค 7 บทลงโทษ (ขอ้ 77-80) 

 ขอ้ 77 บทลงโทษท่ีสำมำรถใชบ้งัคบั 

 ขอ้ 78 กำรก ำหนดโทษ 

 ขอ้ 79 กองทุนเพื่อชดใชแ้ก่ผูเ้สียหำย 

 ขอ้ 80 กำรไม่มีผลกระทบต่อกำรใชบ้งัคบัของบทลงโทษของรฐัและกฎหมำยภำยในของรฐั 

      
ภำค 8 กำรอทุธรณแ์ละกำรทบทวน (ขอ้ 81-85) 

ขอ้ 81 กำรอุทธรณค์ ำตดัสินปล่อยตวัจ ำเลยใหพ้น้จำกขอ้กล่ำวหำหรือค ำพิพำกษำว่ำมีควำมผิด หรือต่อค ำ

พิพำกษำลงโทษ 

 ขอ้ 82 กำรอุทธรณค์ ำตดัสินอื่น 

 ขอ้ 83 กระบวนพจิำรณำชั้นอุทธรณ ์

 ขอ้ 84 กำรทบทวนค ำพพิำกษำวำ่มีควำมผิดหรือค ำพพิำกษำลงโทษ 

 ขอ้ 85 ค่ำสินไหมทดแทนแก่ผูท่ี้ถูกจบัหรือผูต้อ้งค ำพิพำกษำว่ำมีควำมผิด 

 
ภำค 9 ควำมรว่มมือระหวำ่งประเทศและกำรใหค้วำมช่วยเหลือทำงศำล  (ขอ้ 86-102) 

 ขอ้ 86 พนัธกรณีทัว่ไปท่ีจะใหค้วำมร่วมมือ 

 ขอ้ 87 กำรรอ้งขอควำมร่วมมือ:  บทบญัญติัทัว่ไป 

 ขอ้ 88 กำรมีกระบวนกำรตำมกฎหมำยภำยในของรฐั 

 ขอ้ 89 กำรส่งมอบตวับุคคลใหศ้ำลฯ 

 ขอ้ 90 ค ำรอ้งขอจำกหลำยฝ่ำย 

 ขอ้ 91 เน้ือหำของค ำรอ้งขอส ำหรบักำรจบัและส่งมอบตวั 

 ขอ้ 92 กำรจบัชัว่ครำว 

 ขอ้ 93 ควำมร่วมมือแบบอื่น 

 ขอ้ 94 กำรเล่ือนกำรปฏบิติัตำมค ำรอ้งขอเกี่ยวกบักำรสืบสวน  

  สอบสวนหรือกำรฟ้องรอ้งด ำเนินคดีท่ีก ำลงัด ำเนินอยู่ 
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 ขอ้ 95 กำรเล่ือนกำรปฏบิติัตำมค ำรอ้งขอเกี่ยวกบักำรคดัคำ้นกำรรบัคดีไวพ้ิจำรณำ 

 ขอ้ 96 เน้ือหำของค ำรอ้งขอควำมช่วยเหลือแบบอื่นตำม ขอ้ 93 

 ขอ้ 97 กำรปรึกษำหำรือ 

 ขอ้ 98 ควำมร่วมมือเกี่ยวกบักำรสละควำมคุม้กนัและควำมยนิยอมในกำรส่งมอบตวั 

 ขอ้ 99 กำรปฏบิติัของค ำรอ้งขอภำยใตข้อ้ 93 และขอ้ 96 

 ขอ้ 100 ค่ำใชจ้่ำย 

 ขอ้ 101 กฎเกณฑก์ำรด ำเนินคดีเป็นกำรเฉพำะ 

 ขอ้ 102 นิยำมค ำวำ่ “การส่งตวั” และ “การส่งผูร้า้ยขา้แดน” 

 
ภำค 10  กำรบงัคบัใหเ้ป็นไปตำมค ำพิพำกษำ (ขอ้ 103-111) 

 ขอ้ 103 บทบำทของรฐัในกำรบงัคบัใหเ้ป็นไปตำมค ำพพิำกษำลงโทษจ ำคุก 

 ขอ้ 104 กำรเปล่ียนแปลงในกำรระบุรฐัท่ีมีกำรบงัคบัใหเ้ป็นไปตำมค ำพิพำกษำ 

 ขอ้ 105 กำรบงัคบัใหเ้ป็นไปตำมค ำพิพำกษำลงโทษ 

 ขอ้ 106 กำรควบคุมดแูลกำรบงัคบัใหเ้ป็นไปตำมค ำพิพำกษำลงโทษและเง่ือนไขของกำรจ ำคุก 

 ขอ้ 107 กำรโอนตวับุคคลเม่ือกำรรบัโทษครบถว้นตำมค ำพิพำกษำแลว้ 

 ขอ้ 108 ขอ้จ ำกดัวำ่ดว้ยกำรฟ้องรอ้งด ำเนินคดีหรือกำรลงโทษในควำมผิดอื่นๆ 

 ขอ้ 109 กำรบงัคบัใหเ้ป็นไปตำมมำตรกำรปรบัและริบทรพัย ์

 ขอ้ 110 กำรพิจำรณำทบทวนโดยศำลฯ เกี่ยวกบักำรลดโทษ 

 ขอ้ 111 กำรหลบหนี 

 
ภำค 11 สมชัชำรฐัภำคี  (ขอ้ 112) 

 ขอ้ 112 สมชัชำรฐัภำค ี

 
ภำค 12 กำรเงิน (ขอ้ 113-118)  

 ขอ้ 113 ระเบียบทำงกำรเงิน 

 ขอ้ 114 กำรช ำระคำ่ใชจ้่ำย 

 ขอ้ 115 เงินทุนของศำลฯ และของสมชัชำรฐัภำค ี

 ขอ้ 116 เงินอุดหนุนโดยสมคัรใจ 

 ขอ้ 117 กำรประเมินเงินอุดหนุน 

 ขอ้ 118 กำรตรวจสอบบญัชีประจ ำปี 

  
ภำค 13 ขอ้บทสุดทำ้ย (ขอ้ 119-128) 

 ขอ้ 119 กำรระงบัขอ้พิพำท 

 ขอ้ 120 ขอ้สงวน 

 ขอ้ 121 กำรแกไ้ขเพิ่มเติม 

 ขอ้ 122 กำรแกไ้ขเพิ่มเติมบทบญัญติัเกี่ยวกบัองคก์รของศำลฯ 
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 ขอ้ 123 กำรทบทวนธรรมนูญศำลฯ 

 ขอ้ 124 บทบญัญติัเฉพำะกำล 

 ขอ้ 125 กำรลงนำม  กำรใหส้ตัยำบนั  กำรใหก้ำรยอมรบั  กำรใหค้วำมเห็นชอบหรือกำรภำคยำนุวติั 

 ขอ้ 126 กำรมีผลบงัคบัใช ้

 ขอ้ 127 กำรถอนตวั 

 ขอ้ 128 ตวับทท่ีถูกตอ้ง 
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องค์ประกอบของการกระท าทีเ่ป็นความผดิในความผดิฐานต่างๆ  
ทีอ่ยู่ในอ านาจของศาลอาญาระหว่างประเทศ 

     โดย วชิยั ศรรีตัน์ 

ดงัไดก้ล่ำวขำ้งตน้ ศำลอำญำระหว่ำงประเทศจะพิจำรณำคดีอำญำท่ีรำ้ยแรงท่ีสุดท่ีกระท ำลงโดยบุคคล เช่น กำรลำ้ง

เผ่ำพนัธุ ์อำชญำกรรมต่อมนุษยชำติ อำชญำกรรมสงครำมและอำชญำกรรมท่ีเป็นกำรรุกรำน ซ่ึงอำชญำกรรมเหล่ำน้ีลว้นแต่

ระบุไวใ้นธรรมนูญกรุงโรม และไดนิ้ยำมอำชญำกรรมเหล่ำน้ันไวอ้ย่ำงรอบคอบ เพื่อหลีกเล่ียงควำมคลุมเครือและค ำจ ำกดั

ควำมท่ีขำดควำมชดัเจน  แต่อำชญำกรรมท่ีเป็นกำรรุกรำนจะน ำขึ้ นสู่กำรพิจำรณำในศำลอำญำระหว่ำงประเทศได ้เมื่อรฐัภำคี

ต่ำงๆ บรรลุขอ้ตกลงร่วมกนัในเร่ืองของค ำจ ำกดัควำมและองคป์ระกอบควำมผิดและภำยใตเ้ง่ือนไขต่ำงๆ ท่ีศำลอำญำระหว่ำง

ประเทศจะใชอ้ ำนำจของศำล 

 

1.อำชญำกรรมที่เป็นกำรกำรลำ้งเผ่ำพนัธุ ์(Genocide) 

กำรลำ้งเผ่ำพนัธุ ์ คือ กำรกระท ำใดๆท่ีมีเจตนำมุ่งท ำลำยลำ้งกลุ่มบุคคลท่ีประกอบขึ้ นเป็นเช้ือชำติทั้งหมดหรือ

เฉพำะ (Certain groups of people) ดว้ยเจตนำเช่นน้ีเอง ท ำใหส้ำมำรถแยกกำรฆำ่ลำ้งเผ่ำพนัธุอ์อกจำกกำรกระท ำ

ควำมผิดทำงอำญำต่อมวลมนุษยชำติแบบอื่นๆ 

 

ในขอ้ 6 ของธรรมนูญศำลอำญำระหว่ำงประเทศบญัญติักำรกระท ำควำมผิด 5 ประเภทท่ีเป็นขอ้หำ้มท่ีถำ้กระท ำลง

โดยมีเจตนำท่ีจะท ำลำยลำ้ง "ทั้งเผ่ำพนัธุห์รือเพียงบำงส่วน" ต่อชนชำติ ชำติพนัธุ ์เช้ือชำติ ผิวสี หรือกลุ่มผูนั้บถือศำสนำ 

อำจจะถือว่ำเป็นกำรท ำลำยลำ้งเผ่ำพนัธุไ์ด ้ถำ้กระท ำดงัต่อไปน้ี 

 ฆ่ำสมำชิกของกลุ่ม 

 ก่อใหเ้กิดอนัตรำยต่อร่ำงกำยหรือจิตใจอยำ่งสำหสัต่อสมำชิกของกลุ่ม 

 กระท ำกำรใดๆ ต่อกลุ่มชน โดยจงใจใหม้ีผลกระทบต่อสภำพกำรด ำรงชีวิตท่ีน ำไปสู่กำรท ำลำยลำ้งทำง

กำยภำพทั้งเผ่ำพนัธุห์รือเพียงบำงส่วน 

 กำรใชม้ำตรกำรต่ำงๆ โดยมีเจตนำขดัขวำงมิใหก้ ำเนิดบุตรภำยในกลุ่ม 

 ใชก้ ำลงับงัคบัใหเ้คล่ือนยำ้ยเด็กๆ ของกลุ่มชนไปยงัอีกกลุ่มชนอื่น 

 จงใจก่อใหเ้กิดสภำพท่ีเป็นเง่ือนไขต่อกำรด ำรงชีวิตท่ีเล็งเห็นไดว้่ำจะน ำไปสู่กำรท ำลำยลำ้งทำงกำยภำพของ

กลุ่มทั้งหมดหรือแต่บำงส่วน 

 

 ในขอ้ 25 (3) (ข) ของธรรมนูญศำล บญัญติัว่ำ  ผูใ้ดก็ตำมท่ีเป็นผูอ้อกค ำสัง่ หรือใหผู้อ้ื่นด ำเนินกำร หรือก่อให้

ผูอ้ื่นกระท ำกำรท่ีเป็นกำรลำ้งเผ่ำพนัธุ ์ใหถื้อว่ำมีควำมผิดในกำรลำ้งเผ่ำพนัธุด์ว้ย 

 ผูใ้ดก็ตำมท่ีกระท ำกำรลำ้งเผ่ำพนัธุ ์จะถูกน ำตัวขึ้ นพิจำรณำในศำลไม่ว่ำบุคคลน้ันจะมีต ำแหน่งใด ขอ้กฎหมำยน้ี

หมำยควำมว่ำ ไม่เพียงแต่พลทหำรผูท่ี้ลัน่ไกปืนสังหำรหรือเพื่อนในกองก ำลังเดียวกนัท่ีอำจจะมีควำมผิดทำงอำญำได ้แต่ยงั

รวมถึงประมุขของรฐัหรือรฐัมนตรีของรฐับำล ซึ่งเป็นผูว้ำงแผนและออกค ำสัง่ใหผู้อ้ื่นกระท ำควำมผิด อำจกล่ำวไดว้่ำเขตอ ำนำจ

ของศำลอำญำระหว่ำงประเทศจะไม่ยกเวน้ผูก้ระท ำควำมผิดดังกล่ำวแมว้่ำจะเป็นประมุขของรฐัใดก็ตำม และกำรปฏิบติัตำม

ค ำสัง่ท่ีมิชอบดว้ยกฎหมำยก็ไม่เป็นขอ้แกต้วัใหพ้น้จำกควำมผิดฐำน "ลำ้งเผ่ำพนัธุ"์ ได ้
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2. อำชญำกรรมตอ่มนุษยชำต ิ (Crime against Humanity) 

 อำชญำกรรมต่อมนุษยชำติเป็นกำรกระท ำควำมผิดทำงอำญำท่ีไดร้วบรวมไวใ้นฐำนะท่ีเป็นตรำสำรระหว่ำงประเทศ

ในธรรมนูญของศาลอาชญากรรมสงครามแห่งนูเรมเบิรก์ เมื่อปี 1945 นับตั้งแต่น้ันมำก็ยอมรบัในประชำคมโลกว่ำเป็น

ส่วนหน่ึงของกฎหมำยระหว่ำงประเทศ ซ่ึงปัจจุบันไดท้ ำใหช้ัดเจนขึ้ นในฐำนะท่ีเป็นสนธิสัญญำระหว่ำงประเทศภำยใต้

บทบญัญติัของธรรมนูญกรุงโรมท่ีไดจ้ ำแนกองคค์วำมผิดท่ียอมรบักนัอยูเ่ดิมเป็น 3 ลกัษณะดว้ยกนั ดงัน้ี 
 

ประกำรแรก จะตอ้งเป็นกำรกระท ำควำมผิดใดๆ ท่ีเขำ้ลกัษณะเป็นอำชญำกรรม เช่น กำรฆ่ำโดยเจตนำ จะตอ้งเป็น  

"กระท ำท่ีเป็นส่วนหน่ึงของกำรโจมตีเขน่ฆ่ำสังหำรอยำ่งแพร่หลำยและอยำ่งเป็นระบบ" 
 

ประกำรที่สอง จะตอ้งรูว้่ำเป็นกำรกระท ำต่อเป้ำหมำยต่อประชำกรพลเรือน 
 

ประกำรที่สำม จะตอ้งเป็นกำรกระท ำเพื่อใหบ้รรลุถึงกำรด ำเนินกำรตำม "นโยบำยของรฐัหรือขององคก์ร" ดว้ยเหตุ

น้ี กำรกระท ำผิดจึงอำจจะเกิดขึ้ นไดท้ั้งผูท่ี้เป็นเจำ้หน้ำท่ีของรฐั หรือโดยบุคคลท่ีกระท ำกำรตำมท่ีไดถู้กยุยงปลุกป่ัน หรือ

กระท ำกำรโดยควำมเห็นชอบของเจำ้หน้ำท่ีของรฐัหรือของหน่วยงำนของรฐั เช่น กองก ำลงัพลเรือนติดอำวุธท่ีจดัตั้งขึ้ นโดยรฐั

หรือหน่วยงำนของรัฐ เพื่อท ำลำยลำ้งฝ่ำยตรงขำ้ม หรือกองก ำลังติดอำวุธท่ีจัดตั้งเป็นหน่วยกึ่งทหำร นอกจำกน้ัน 

อำชญำกรรมต่อมนุษยชำติอำจจะเป็นกำรกระท ำตำมนโยบำยขององคก์ร เช่น กลุ่มขบถ ซ่ึงไม่มีส่วนเกี่ยวขอ้งเช่ือมโยงกบั

ฝ่ำยรฐับำลก็ได ้

 

ธรรมนูญกรุงโรม ครอบคลุมกำรกระท ำควำมผิดถึง 11 ประเภท ซ่ึงอำจถือไดว้่ำเป็นอำชญำกรรมต่อมนุษยชำติ 

นัน่คือ 

1. กำรฆ่ำคนตำยโดยเจตนำ 

2. กำรท ำลำยลำ้ง ซ่ึงรวมถึงกำรขดัขวำงมิใหป้ระชำชนไดร้บัอำหำรหรือยำ  ซ่ึงเล็งเห็นไดว้่ำจะน ำไปสู่กำรท ำลำย

ลำ้งส่วนหน่ึงของประชำกร 

3. กำรบงัคบัใหผู้อ้ื่นตกเป็นทำส หรือกำรใชอ้ ำนำจแห่งควำมเป็นเจำ้ของเหนือบุคคลอื่นรวมทั้งกำรคำ้คน 

4. กำรบงัคบัโยกยำ้ยหรือกำรเนรเทศประชำกร หรือบงัคบัใหป้ระชำกรตอ้งยำ้ยออกจำกพื้ นท่ีซ่ึงพวกเขำเหล่ำน้ัน

อยูโ่ดยชอบดว้ยกฎหมำย โดยปรำศจำกเหตุท่ีชอบดว้ยกฎหมำยระหว่ำงประเทศ 

5. กำรกกัขงัจองจ ำหรือท ำใหส้ญูเสียอิสรภำพทำงร่ำงกำยอยำ่งรำ้ยแรง ท่ีเป็นกำรละเมิดกฎหมำยระหว่ำงประเทศ 

6. กำรทำรุณกรรม ตำมนิยำมท่ีว่ำเป็นกำรจงใจก่อใหเ้กิดควำมเจ็บปวดอย่ำงรุนแรงต่อร่ำงกำยหรือจิตใจต่อ

บุคคลท่ีถูกคุมขงั หรืออยูภ่ำยใตก้ำรควบคุมของผูท่ี้ถูกกล่ำวหำว่ำกระท ำควำมผิด 

7. กำรขม่ขนื กำรท ำใหต้กเป็นทำสทำงเพศ บงัคบัใหเ้ป็นโสเภณี กำรบงัคบัใหต้ั้งครรภ ์กำรบงัคบัใหท้ ำหมนั หรือ

กำรใชค้วำมรุนแรงทำงเพศในรปูแบบอื่นใดท่ีเป็นกำรละเมิดอยำ่งรำ้ยแรงในระดบัท่ีเทียบเคียงกนัได ้

8. กำรรงัควำนกลุ่มท่ีมีเอกลกัษณ์เฉพำะหรือหมู่คณะท่ีรวมกนัดว้ยเหตุผลทำงกำรเมือง เผ่ำพนัธุ ์ ผิวสี ตำมชน

ชำติส่วนน้อย ตำมวฒันธรรมประเพณี ตำมควำมเช่ือศรทัธำทำงศำสนำ ตำมมิติทำงเพศ หรือดว้ยเหตุผลอื่น

ใดก็ตำม  ซ่ึงเป็นท่ียอมรบัในทำงสำกลว่ำ กำรรงัควำนดงักล่ำวไม่สำมำรถกระท ำไดต้ำมกฏหมำยระหว่ำง

ประเทศหรือบทบญัญติัท่ีเกี่ยวโยงกบัควำมผิดทำงอำญำใดๆ ท่ีบญัญติัไวใ้นธรรมนูญกรุงโรม 

9. กำรบงัคบับุคคลใหสู้ญหำย  กำรจบักุมคุมขงั  กำรกกัตวัหรือลกัพำตวับุคคล หรือท ำใหบุ้คคลอื่นสูญเสีย    

อิสรภำพไม่ว่ำจะกระท ำโดยหน่วยงำนของรฐัหรือรูเ้ห็นแลว้เพิกเฉยของหน่วยงำนรฐั หรือขององคก์รกำรเมือง 

เมื่อเกิดกรณีดงักล่ำวแลว้ยงักระท ำกำรอยำ่งหน่ึงอยำ่งใดดงัต่อไปน้ี 
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 กำรปฏเิสธไม่รบัรูต่้อบุคคลท่ีถูกจบักุมคุมขงั 

 หรือกำรปฏเิสธท่ีจะใหข้อ้มลูขำ่วสำรเกี่ยวกบัชะตำกรรมของบุคคลท่ีสูญหำยไป โดยมีเจตนำ

ท่ีจะท ำใหบุ้คคลน้ันไม่ไดร้บักำรคุม้ครองตำมกฎหมำยในระยะท่ียำวนำน 

 

10. กำรเหยยีดผิด หรือกำรกระท ำอื่นๆ อนัไรม้นุษยธรรม ภำยในบริบทของระบอบท่ีจดัตั้งเป็นระบบท่ีกดขี่ข่มเหง 

และครอบง ำควำมคิดอยำ่งเป็นระบบ โดยกลุ่มชนอีกชำติพนัธุห์น่ึงท่ีกระท ำต่อกลุ่มชน   อีกชำติพนัธุห์น่ึง โดย

เจตนำเพื่อจะด ำรงไวซ่ึ้งระบอบดงักล่ำว 

11. กำรกระท ำท่ีไรม้นุษยธรรมอื่นๆ ท่ีมีลกัษณะคลำ้ยคลึงกนั โดยมีเจตนำท่ีจะก่อใหเ้กิดควำมทุกขท์รมำนอย่ำง

รำ้ยแรงต่อสุขภำพกำยหรือจิตใจ 
 

กำรกระท ำดงักล่ำวขำ้งตน้ถือเป็นอำชญำกรรมต่อมนุษยชำติได ้ไม่ว่ำจะกระท ำควำมผิดไดก้ระท ำลงในยำมสงบหรือ

ในยำมท่ีเกิดควำมขดัแยง้ถึงขั้นต่อสูด้ว้ยก ำลังอำวุธก็ตำม เน่ืองจำกไม่มีขอ้ก ำหนดใดๆ ว่ำอำชญำกรรมต่อมนุษยชำติน้ัน

เกิดขึ้ นเฉพำะแต่ในยำมท่ีเกิดควำมขดัแยง้ถึงขัน้ต่อสูด้ว้ยก ำลงัอำวุธเท่ำน้ัน 

 

2. อำชญำกรรมสงครำม (War Crime) 

อำชญำกรรมสงครำม ถือว่ำเป็นควำมผิดท่ีศำลภำยในของชำติต่ำงๆ มีอ ำนำจพิจำรณำโทษได ้นับตั้งแต่สมยักลำง

ของยุโรปแลว้ ต่อมำในช่วงคริสตท์ศวรรษท่ี 1900 ไดม้ีสนธิสญัญำเกี่ยวกบัมนุษยธรรมระหว่ำงประเทศหลำยฉบบัพฒันำขึ้ น 

ท่ีรูจ้กักนัแพร่หลำยก็คือ อนุสญัญำกรุงเฮก ฉบบัท่ี 4 ค.ศ.1907 (พ.ศ. 2450) และระเบียบขั้นตอนส ำหรบัด ำเนินกำร 

รวมทั้ง อนุสญัญำกรุงเจนีวำ 4 ฉบบั ในปี ค.ศ.1949 (พ.ศ. 2492) และพิธีสำรท่ีเกี่ยวขอ้ง    

 

ในขอ้ 8 ของธรรมนูญกรุงโรมน้ัน ใหอ้ ำนำจแก่ศำลอำญำระหว่ำงประเทศ ในกำรพิจำรณำคดีอำชญำกรรมสงครำม 

ทั้งท่ีเป็นกำรกระท ำควำมผิดในระหว่ำงท่ีเกิดกรณีขดัแยง้ระหว่ำงประเทศ ซ่ึงควำมขดัแยง้เหล่ำน้ีไดร้บัรองโดยสนธิสัญญำ

ระหว่ำงประเทศ และกฎหมำยจำรีตประเพณีระหว่ำงประเทศ  นอกจำกน้ีแลว้ธรรมนูญ   กรุงโรมยงัไดย้ืนยนัถึงพฒันำกำรใน

ระยะหลงัของกฎหมำยระหว่ำงประเทศ โดยอ ำนำจแก่ศำลอำญำระหว่ำงประเทศพิจำรณำคดีท่ีอำชญำกรรมสงครำมท่ีได้

กระท ำลงในกรณีขดัแยง้ภำยในประเทศโดยอำวุธ เช่น กรณีของสงครำมกลำงเมือง ซ่ึงในยุคปัจจุบนัเป็นกรณีขดัแยง้ท่ีเกิดขึ้ น

บ่อยท่ีสุด อำชญำกรรมสมครำมต่ำงกบัอำชญำกรรมต่อมนุษยชำติตรงท่ีอำชญำกรรมสงครำมเป็นกำรกระท ำควำมผิดเป็น

กรณีๆ แบบกรณีเด่ียวๆ หรือเกิดขึ้ นเป็นควำมผิดเอกเทศ หรืออำจจะเกิดขึ้ นกระจดักระจำยอย่ำงไม่สมัพนัธต่์อเน่ืองกนัก็ได้ 

ไม่มีขอ้ก ำหนดว่ำจะตอ้งเป็นกำรกระท ำควำมผิดท่ีมีขอบขำ่ยกวำ้งขวำงหรือเป็นระบบดงัเช่นอำชญำกรรมต่อมนุษยชำติ 

 

อำชญำกรรมสงครำมอำจจ ำแนกไดเ้ป็น 2 ประเภทหลกัๆ คือ 
  

ประเภทแรก:   ศำลอำญำระหว่ำงประเทศ  มีอ ำนำจพิจำรณำคดีท่ีบุคคลท่ีถูกกล่ำวหำว่ำไดล้ะเมิดอย่ำงรำ้ยแรง

ต่อบทบญัญติัของอนุสญัญำเจนีวำ ค.ศ.1949 (พ.ศ.2492) ฉบบัใดฉบบัหน่ึง ซ่ึงม ี4 ฉบบั รวมทั้งเจตนำกระท ำควำมผิด

ต่อผูท่ี้ไดร้บัควำมคุม้ครองจำกอนุสญัญำดงักล่ำว เช่น  ทหำรท่ีไดร้บับำดเจ็บ  ลูกเรือท่ีเรืออบัปำง  เชลยศึก   พลเรือนท่ีอยู่

ในเขตหรือ  ดินแดนท่ีถูกยดึครอง  ดงัต่อไปน้ี 

 กำรฆ่ำโดยเจตนำ 

 กำรทรมำนหรือปฏบิติัต่อบุคคลอยำ่งโหดรำ้ยทำรุณผิดมนุษย์  รวมทั้งกำรใชม้นุษยว์ตัถุทดลองทำงกำรแพทย ์

หรือชีววิทยำ 
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 กำรกระท ำโดยเจตนำใหบุ้คคลอื่นไดร้บัควำมเจ็บปวดอย่ำงแสนสำหสั หรือไดร้บับำดเจ็บอย่ำงรำ้ยแรงต่อทั้ง

ร่ำงกำยและสุขภำพอนำมยั 

 กำรท ำลำยลำ้งอย่ำงกวำ้งขวำงและกำรยึดทรัพยสิ์นโดยไม่ชอบธรรม เมื่อพิจำรณำจำกควำมจ ำเป็นทำง

กำรทหำร 

 กำรบีบบงัคบัใหเ้ชลยสึกหรือบุคคลท่ีไดร้บัควำมคุม้ครองจำกอนุสญัญำเจนีวำ ใหป้ฏิบติักำรหรือร่วมรบในกอง

ก ำลงัติดอำวุธของฝ่ำยท่ีเป็นคู่สงครำม 

 กำรกระท ำโดยเจตนำเพื่อมิใหบุ้คคลท่ีไดค้วำมคุม้ครองจำกอนุสญัญำเจนีวำ  ไดร้บักำรพิจำรณำควำมผิดใน

ศำลอยำ่งเท่ียงธรรม 

 กำรเนรเทศและควบคุมกกัขงับุคคลโดยมิชอบดว้ยกฎหมำย 

 กำรจบับุคคลอื่นเป็นตวัประกนั 

 

 ประเภทท่ีสอง:  ศำลอำญำระหว่ำงประเทศ มีอ ำนำจศำลพิจำรณำคดีท่ีเป็นกำรละเมิดอย่ำงรำ้ยแรงต่อกฎหมำย

หรือจำรีตประเพณีท่ีใชบ้งัคบัในควำมขดัแยง้ระหว่ำงประเทศภำยใตก้รอบท่ีไดร้บักำรยอมรบัแลว้ในกฎหมำยระหว่ำงประเทศ 

รวมทั้งกรณีท่ีเป็นกำรละเมิดกฎเกณฑแ์ห่งกรุงเฮก (The Heague Conventions) ท่ีไดร้บักำรรบัรองในอนุสญัญำ

กรุงเฮก และใน พิธีสำรของอนุสญัญำเจนีวำฉบบัต่ำงๆ รวมทั้งกฎหมำยจำรีตประเพณีระหว่ำงประเทศ รวมทั้งขอ้หำ้มในกรณี

ต่ำงๆ ดงัต่อไปน้ี 

 กำรโจมตีพลเรือน เช่น วตัถุส่ิงของของพลเรือน คณะผูป้ฏบิติัภำรกิจช่วยเหลือดำ้นมนุษยธรรม รกัษำสนัติภำพ 

 หำ้มกำรโจมตี โดยรูว้่ำจะท ำใหพ้ลเรือนตอ้งสญูเสียชีวติหรือบำดเจ็บ หรือท ำควำมเสียหำยแก่วตัถุส่ิงของของพล

เรือน หรือท ำควำมเสียหำยอย่ำงหนักแก่ส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงเห็นไดช้ดัว่ำเป็นกำรโจมตีท ำลำยโดยเกินกว่ำเหตุ แม้

จะคำดว่ำน่ำจะเป็นขอ้ไดเ้ปรียบอยำ่งเป็นรปูธรรมและโดยตรงทำงกำรทหำร 

 หำ้มโจมตีอำคำรส่ิงปลกูสรำ้ง วสัดุอุปกรณ ์หน่วยเสนำรกัษ์ บุคลำกรท่ีท ำกำรขนส่งท่ีใชเ้คร่ืองหมำยสญัลกัษณ์

ขององคก์ำรกำชำดสำกลหรือองคก์ำรวงเดือนแดง 

 กำรโจมตีอำคำรส่ิงปลูกสรำ้งท่ีอุทิศใหแ้ก่ศำสนำ กำรศึกษำ ศิลปะ     วิทยำศำสตร์ หรืออื่นๆ ท่ีประสงคใ์ห้

เป็นกำรกุศล อนุสรณส์ถำนทำง ประวติัศำสตร ์ โรงพยำบำล ตรำบใดท่ีมิใช่เป้ำหมำยทำงกำรทหำร 

 กำรท ำรำ้ยบุคคลท่ีไม่มีทำงป้องกนัตนเอง  เช่น กำรสงัหำรหรือกำรท ำใหท้หำรท่ีจ ำนนแลว้บำดเจ็บ กำรตดั

ช้ินส่วนหรืออวัยวะของร่ำงกำย หรือ กำรใช้ทหำรท่ียอมจ ำนนแล้วทดลองทำงกำรแพทย์หรือทำง    

วิทยำศำสตร ์ซ่ึงขำดควำมชอบธรรมในทำงกำรแพทย ์หรือมิไดท้ ำเพื่อประโยชน์ของบุคคลน้ันๆ ซ่ึงเป็นกำรท ำ

ใหเ้กิดอนัตรำยอยำ่งรำ้ยแรงต่อสุขภำพอนำมยัของบุคคลน้ัน 

 กำรละเมิดศกัด์ิศรีควำมเป็นมนุษยข์องบุคคล และกำรปฏิบัติใดๆ ท่ีเป็นกำรดูถูกเหยียดหยำมและท ำลำย

คุณค่ำของบุคคล 

 กำรขม่ขนืหรือกำรใชค้วำมรุนแรงทำงเพศดว้ยรปูแบบอื่นๆ และกำรใชม้นุษยเ์ป็นเกรำะก ำบงัท่ีมีชีวิต 

 กำรท ำสงครำมดว้ยรูปแบบวิธีกำรท่ีตอ้งหำ้ม เช่น ใชธ้งสัญลักษณ์หยุดยิงอย่ำงไม่ถูกตอ้งตำมกติกำใช้

เคร่ืองหมำยขององคก์ำรสหประชำชำติหรือของฝ่ำยศตัรู หรือใชต้รำเคร่ืองหมำยขององคก์ำรกำชำดหรือของ

องคก์ำรวงเดือนแดง 

 กำรประกำศว่ำจะไม่มีกำรไวชี้วิต กำรปลน้ ชิงทรพัยห์รือยึดทรพัยสิ์นส่ิงของเคร่ืองใช้ หรือท ำลำยทรพัยส์มบติั

ของศตัร ูนอกจำกจะเป็นควำมจ ำเป็นทำงกำรทหำรเท่ำน้ัน 
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 กำรใชอ้ำวุธตอ้งหำ้ม เช่น สำรพิษ ก๊ำซบำงชนิด กระสุนปืนชนิดท่ีขยำยตวัเมื่อเจำะทะลวงเป้ำ และอำวุธ

ตอ้งหำ้มชนิดอื่นๆ ท่ีระบุเพิ่มเติมในธรรมนูญกรงุโรมโดยกำรแกไ้ขเพิ่มเติม 

 กำรจงใจใชค้วำมอดอยำกของพลเรือนเป็นเคร่ืองมือในกำรท ำสงครำม 

 กำรบงัคบัหรือเกณฑเ์ด็กอำยุต ำ่กว่ำ 15 ปีเขำ้ในกองก ำลงัติดอำวุธของชำติ หรือกำรใชเ้ด็กใหม้ีส่วนร่วมอย่ำง

แทจ้ริงในกำรต่อสูร้ะหว่ำงฝ่ำยท่ีเป็นศตัรตู่อกนั 

 หำ้มกระท ำกำรบำงอยำ่งในพื้ นท่ีหรือดินแดนท่ีถูกยดึครอง รวมทั้งกำรเคล่ือนยำ้ยพลเรือนส่วนหน่ึงส่วนใดของ

ประชำกรในพื้ นท่ีหรือดินแดนท่ีถูกยดึครองโดยอยูย่ดึครอง หรือ เนรเทศหรือเคล่ือนยำ้ยประชำกรทั้งหมดหรือ

บำงส่วนของพื้ นท่ีหรือดินแดนท่ีถูกยึดครอง หรือยกเลิกหรือระงบักำรใชสิ้ทธิทำงกฎหมำยของบุคคลท่ีถือ

สญัชำติของฝ่ำยศตัรู 

 

กรณีขดัแยง้กนัดว้ยอำวุธภำยในประเทศ 
 

 ในกรณีท่ีเกิดควำมขดัแยง้ถึงขั้นต่อสูด้ว้ยก ำลงัอำวุธท่ี มิไดมี้ลกัษณะของความขดัแยง้ระหวา่งประเทศ  ศำลอำญำ

ระหว่ำงประเทศ มีอ ำนำจศำลพิจำรณำควำมผิดท่ีเป็นกำรละเมิดอย่ำงรำ้ยแรงตำมมำตรำ 3 ท่ีมีบญัญัติเหมือนกนัใน

อนุสญัญำเจนีวำทั้ง 4 ฉบบั ท่ีว่ำดว้ยกำรกระท ำควำมผิดต่อบุคคล "ท่ีมิไดเ้ขา้รว่มหรอืมีส่วนอยา่งจรงิจงัในความเป็นปฏิปักษ์

ตอ่กนั"   ดงัต่อไปน้ี : 

 กำรกระท ำรุนแรงต่อชีวิตและกำรฆ่ำ กำรตดัเฉือนช้ินส่วนหรืออวยัวะของร่ำงกำย กำรปฏิบติัอย่ำงโหดรำ้ยและ

กำรท ำทำรุณกรรม 

 กำรกระท ำท่ีเหยียดหยำมศกัด์ิศรีของบุคคล โดยเฉพำะกำรกระท ำท่ีใหบุ้คคลอื่นอบัอำย ถูกดูถูกเหยียดหยำม 

ถูกท ำลำยคุณค่ำของควำมเป็นมนุษยอ์ยำ่งรำ้ยแรงมำก 

 จบับุคคลอื่นเป็นตวัประกนั 

 กำรลงโทษหรือประหำรชีวิตโดยปรำศจำกกำรด ำเนินกำรพิจำรณำคดีโดยศำล ซ่ึงจดัตั้งขึ้ นตำมปกติเพื่อเป็น

กำรใหห้ลกัประกนัดำ้นยุติธรรม ซ่ึงเป็นท่ียอมรบักนัทัว่ไปว่ำเป็นส่ิงท่ีขำดมิได ้

 
 นอกจำกน้ีแลว้ ศำลอำญำระหว่ำงประเทศ ยงัมีอ ำนำจพิจำรณำคดีท่ีเป็นกำรละเมิดกฎหมำยมนุษยธรรมท่ีรำ้ยแรง

อื่นๆ ตำมพิธีสำรฉบบัท่ี 2 ของอนุสญัญำเจนีวำ ซ่ึงรวมทั้งกรณีต่ำงๆ ดงัต่อไปน้ี 

1. กำรสัง่ใหโ้จมตีโดยเจตนำต่อประชำกรท่ีเป็นพลเรือนโดยรวม หรือต่อพลเรือนเป็นรำยบุคคล ซ่ึงไม่มีส่วนร่วม

โดยตรงในกำรเป็นปฏปัิกษ์ต่อกนั 

2. กำรสัง่ใหโ้จมตีโดยเจตนำต่ออำคำรบำ้นเรือน วสัดุส่ิงของ หน่วยแพทยห์รือพยำบำล ยำนพำหนะหรือบุคลำกร

ท่ีใชต้รำเคร่ืองหมำยเฉพำะต่ำงๆ ตำมท่ีระบุไวใ้นอนุสญัญำเจนีวำ (เช่น ตรำเคร่ืองหมำยของกำชำด หรือวง

เดือนแดง) 

3. กำรสัง่ใหโ้จมตีโดยเจตนำต่อบุคลำกรหรือยำนพำหนะท่ีใชใ้นกำรใหค้วำมช่วยเหลือดำ้นมนุษยธรรมหรือใน

ภำรกิจกำรรกัษำสนัติภำพขององคก์ำรสหประชำชำติ 

4. กำรสัง่ใหโ้จมตีโดยเจตนำต่ออำคำร ส่ิงก่อสรำ้งทำงศำสนำ กำรศึกษำ ศิลปะ   วิทยำศำสตร์ หรือเพื่อกำรกุศล

อื่นใด สถำนท่ีมีควำมส ำคญัทำงประวติัศำสตร์ โรงพยำบำล  และสถำนท่ีอื่นๆ ท่ีใชเ้ป็นท่ีรวมของผูท่ี้เจ็บป่วย

หรือผูท่ี้บำดเจ็บ โดยท่ีสถำนดงักล่ำวขำ้งตน้มิไดใ้ชเ้พื่อวตัถุประสงคท์ำงกำรทหำรแต่อยำ่งใด 

5. กำรปลน้สดมภ ์เมืองหรือสถำนท่ีต่ำงๆ  แมว้่ำจะกระท ำขณะเขำ้โจมตีก็ตำม     
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6. กำรขม่ขนืกระท ำช ำเรำ กำรบงัคบัใหเ้ป็นทำสทำงเพศ  กำรบงัคบัใหเ้ป็นโสเภณี บงัคบัใหต้ั้งครรภ ์บงัคบัใหท้ ำ

หมนั และกำรกระท ำรุนแรงทำงเพศดว้ยรปูแบบวิธีกำรอื่นๆ 

7. บงัคบัหรือเกณฑเ์ด็กอำยุต ำ่กว่ำ 15 เป็นเขำ้ร่วมในกองก ำลงัติดอำวุธ หรือ กลุ่มติดอำวุธ หรือ ใชใ้หเ้ด็กๆ เขำ้

ร่วมอยำ่งแทจ้ริงในกรณีขดัแยง้ท่ีเป็นปฏปัิกษ์ต่อกนั 

8. กำรสัง่ใหโ้ยกยำ้ยประชำชนท่ีเป็นพลเรือน ดว้ยเหตุผลท่ีเกี่ยวขอ้งกบักรณีขดัแยง้ท่ีขำดควำมชอบธรรม เวน้แต่

กรณีท่ีท ำเพื่อควำมปลอดภยัของพลเรือนหรือเหตุผลทำงดำ้นควำมจ ำเป็นทำงทหำรบงัคบั 

9. กำรฆ่ำหรือท ำใหพ้ลรบฝ่ำยปรปักษ์ไดร้บับำดเจ็บอยำ่งโหดเหี้ ยมทำรุณ 

10. กำรประกำศว่ำจะไม่ไวชี้วิตแก่ฝ่ำยท่ีเป็นอริศตัรหูรือฝ่ำยตรงขำ้ม แมว้่ำจะยอมจ ำนนหรือยอมแพแ้ลว้ก็ตำม 

11. กำรท ำใหบุ้คคลของฝ่ำยตรงขำ้มท่ีอยูภ่ำยใตอ้ ำนำจของตนถูกตดัเฉือนอวยัวะหรือช้ินส่วนใดๆ ของร่ำงกำย หรือ

ใชเ้ป็นเคร่ืองทดลองทำงกำรแพทยห์รือทำงวิทยำศำสตรไ์ม่ว่ำจะเป็นกำรคน้ควำ้ทดลองประเภทใดก็ตำม ท่ีขำด

ควำมชอบธรรมทำงกำรแพทย ์ทำงทนัตกรรมหรือทำงกำรรกัษำพยำบำล อนัจะน ำไปสู่อนัตรำยอย่ำงรำ้ยแรง

ต่อสุขภำพหรือกำรตำยของบุคคลน้ัน 

12. กำรท ำลำยหรือยดึทรพัยสิ์นของฝ่ำยตรงกนัขำ้ม นอกเสียจำกว่ำ กำรท ำลำยหรือกำรยึดครองทรพัยสิ์นดงักล่ำว

เป็นควำมจ ำเป็นท่ีหลีกเล่ียงมิไดใ้นกรณีขดัแยง้  

 

 4. อำชญำกรรมที่เป็นกำรรุกรำน (Crime of Aggression) 

ประเด็นปัญหำท่ีว่ำ อะไรคือองคป์ระกอบของกำรรุกรำน (aggression) ยงัไม่มีค ำนิยำมท่ีสรุปได ้ ซ่ึงรฐัภำคี

จ ำเป็นตอ้งร่วมกนัเจรจำท ำควำมตกลงกนัต่อไป ส ำหรบัในบริบทของกฎหมำยระหว่ำงประเทศ แนวควำมคิดของกำรรุกรำนได้

ค่อยๆ ก่อรปูควำมคิดขึ้ นอยำ่งชำ้ๆ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งในกรณีท่ีเกี่ยวขอ้งกบักำรปฏิบติักำรทำงทหำรโดยสหรฐัอเมริกำ     นิ

คำรำกวั  คอสตำริกำ  และเอลซำลวำดอร ์

มีบำงประเทศ เช่น สหรฐัอเมริกำ ท่ีไดอ้อกเสียงคดัคำ้นกำรบญัญติัอำชญำกรรมรุกรำนไวใ้นธรรมนูญกรงุโรม โดย

เกรงว่ำจะเป็นกำรเปิดโปงบรรดำผูบ้ัญชำกำรทหำรท่ีปฏิบัติทำงกำรทหำรในประเทศอื่นๆ  ศำลอำญำระหว่ำงประเทศจะมี

อ ำนำจพิจำรณำควำมผิดและกำรลงโทษผูท่ี้กระท ำกำรละเมิดในกรณีท่ีเป็นอำชญำกรรม รุกรำนไดก็้ต่อเมื่อรฐัภำคีไดเ้ห็นชอบ

ร่วมกนัในค ำนิยำมและองคป์ระกอบควำมผิดท่ีใชเ้ป็นเกณฑพ์ิจำรณำควำมผิดฐำนอำชญำกรรมท่ีเป็นกำรรุกรำน 

ถำ้รฐัภำคีท ำควำมตกลงและไดร้บัรบัรองค ำจ ำกดัควำมของค ำวำ่ อำชญำกรรมท่ีเป็นกำรรุกรำนแลว้ศำลอำญำ

ระหว่ำงประเทศก็จะมีอ ำนำจพจิำรณำไต่สวนบุคคลท่ีกระท ำผิดดงักล่ำวได ้ 
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อาชญากรรมทีอ่ยู่ในอ านาจศาลอาญาระหว่างประเทศ 
ภาพเหลา่น้ีอธิบายไดด้กีวา่ค าพดูวา่เหตใุดจึงตอ้งรว่มมือกนัน าตวัผูก้ระท าผดิขึ้นไตส่วนในศาล 

แทนท่ีจะปลอ่ยใหบ้คุคลเหลา่น้ันลอยนวลอย ูเ่หนือกฎหมาย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Crime: Biological Experiment.  By Sheldon H. Harris 

 

 
A Chinese women reped and impregnated by a unit 731 

researcher named kobayashi, is vivisected along with her 

fetus in laboratory at Pingfang. 

 

การทดลองการใชม้นุษยเ์ป็นวตัถทุดลองทางการแพทย ์  ภาพน้ีแสดง

ใหเ้ห็นถึงความโหดรา้ย ซ่ึงนักวทิยาศาสตรช์าวญ่ีปุ่ นผา่ทอ้งผูห้ญิง

ชาวจีนท่ีถกูบงัคบัใหต้ัง้ครรภ ์(ขม่ขนื) โดยทหารญ่ีปุ่ น ณ ค่ายทหาร

ท่ีเมืองปิงฟาง ประเทศจีน เพ่ือศึกษาดกูารเจรญิเติบโตของทารกใน

ครรภ ์ถือวา่เป็นอาชญากรรมสงครามและอาชญากรรมตอ่มนุษยชาติ  

Case Study:  Cambodia 
 

 
“After” Photos of the Khmer Rouge’s torture victims. Phnom 

Penh, Cambodia 

 

ทุ่งสงัหาร (Killing Field) ในเขมรแดง เป็นการฆา่ประชาชนท่ี

มีความคิดแตกต่างทางการเมืองอยา่งกวา้งขวางและเป็นระบบ ถือวา่

เป็นอาชญากรรมต่อมนุษยชาติ ภาพน้ีเป็นสว่นหน่ึงของเหยื่ อ

ผูเ้คราะหร์า้ยนับลา้นๆ คนท่ีถกูฆา่ ในภาพจะเห็นรอ่งรอยของการ

ทรมานก่อนสงัหาร  ณ เมืองพนมเปญ ประเทศกัมพชูา 

The Law: Carpet or Area Bombing     
 

 
Bomb Craters from B-52 Strikes. Near Saigon, 

Vietnam,1968 

 

การท้ิงระเบิดแบบปพูรมโดยเครื่ องบินท้ิงระเบิดบี- 52 ใกล้

เมืองไซ่ง่อน ประเทศเวยีดนามจดุขาวๆ น้ันคือหลมุท่ีเกิดจาก

การระเบิดขนาดประมาณครึ่ งหน่ึงของสนามฟตุบอล ระยะทาง

ในรปูประมาณ 20 กิโลเมตร ภาพน้ีแสดงใหเ้ห็นการใชท้  าลาย

ลา้งโดยใชอ้าวธุท่ีไม่จ  าเพาะเจาะจงตอ่เป้าหมาย  ซ่ึงถือวา่ละเมิด

ต่ออนุสญัญาเจนีวา ถือเป็นอาชญากรรมสงคราม 

 

 
 

การไต่สวนอาชญากรรมสงคม ณ เมืองนูเรม็เบอรก็ เพ่ือ

พิจารณาคดีนายพลเกกอรี่ กับทหารพลเรอืนนาซีเยอรมนัท่ีก่อ

อาชญากรรมรนุแรงในสงครามโลกครัง้ท่ีสอง 
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Crime: Compelling Military Service 
 

M

y Lai massacre victims: Approximately tenty villagers 

survied, only to be used as human mine detectors 

 

การจงใจฆา่พลเรอืนท่ีไม่เก่ียวขอ้งตอ่การสูร้บในสงคราม อันขดัต่อ

อนุสญัญาเจนีวา ถือวา่เป็นอาชญากรรมสงครามตามธรรมนูญศาล

ฯ ในภาพทหารอเมรกิันสงัหารชาวบา้น ณ หมู่บา้นเมยไ์ล ประเทศ

เวยีดนาม 

Crime: Child Soldiers 
 

 
 
Child Soldiers in war games First row: 

Afghanistan, 1990, Sidon, 1982. Second row: 

Cambodia, 1973 Liberia 1992 Afghanistan, 1985. 

Third row: Jordan 1969 Iran 1983 Bottom row: 

Vietnam, 1962 Sri Lanka, 1995 Spain, 1936 

 

การใชท้หารเด็ก ก่อนอนุสญัญาวา่ดว้ยสิทธิเด็กไม่มีขอ้

หา้มการใชเ้ดก็เป็นทหารในสงครามหรอืในกรณีความ

ขดัแยง้ดว้ยอาวธุ เด็กมกัจะถกูชกัจงูและเกณฑใ์หเ้ป็น

ทหารในกองก าลงั หรอืใชเ้ป็นเครื่ องมือในความขดัแยง้

ต่างๆ ในรอบสองทศวรรษท่ีผา่นมามีเด็กจ  านวนนับ

ลา้นคนตายในสงคราม ดงัน้ันธรรมนูญศาลอาญา

ระหวา่งประเทศไดบ้ญัญติัหา้มเกณฑเ์ดก็อายตุ  า่กวา่สิบ

แปดปีเป็นทหาร ในภาพเป็นการใชท้หารเด็กใน

สงครามต่างๆ เช่น อัฟกานิสถาน  กัมพชูา  จอรแ์ดน 

อิหรา่น และเวยีดนาม 

 

Crime: Poisonous Weapons 
 

 
Iraq forces killed this Kardish woman and child with 

poison gas in Halabja, 1988 
 

เด็กทารกชาวเคิรส์และคนในเมืองฮาลบัจาทางตอนเหนือของ

อิรกัถกูแก๊สพิษสงัหารในการใชน้โยบายกวาดลา้งชนกลุ่มนอ้ย

ชาวเคิรส์ของประธานาธิบดีซดัดมั ฮสุเซน ถือวา่เป็นความผิด

ฐานอาชญากรรมท่ีเป็นการลา้งเผา่พนัธุ ์ ชนกลุ่มนอ้ยประมาณ

หน่ึงแสนคนถกูสงัหารในช่วงการกวาดลา้ง 
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ส่วนที่ 2   

ศำลอำญำระหว่ำงประเทศ : หลกักำรและเน้ือหำ 
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จากการสมัมนาเรื่ อง “ศาลอาญาระหวา่งประเทศกบัประเทศไทย : ผลกระทบและความคาดหวงั” 

บรรยาย ณ อาคารรฐัสภา วนัท่ี 14 สิงหาคม พ.ศ. 2545 

โดย ศ.วทิิต  มนัตาภรณ ์* 

 
 

 
ในเร่ืองศำลอำญำระหวำ่งประเทศ ในขัน้ตน้น้ีท่ำน

ทั้งหลำยก็ไดย้นิแลว้ว่ำเป็นกระแสสำกลท่ีดี ท่ีช่วยสรำ้งควำม

เป็นธรรมมำกขึ้ น โดยเฉพำะกำรเพิ่มพนูควำมรบัผิดชอบ

และควำมโปร่งใสทำงดำ้นอำญำ โอกำสน้ีจึงเป็นโอกำสท่ีดีท่ี

จะไดม้ำช่วยกนัคิดช่วยกนัคุยกนัเล็กน้อยในขัน้ตน้เพื่อปรบั

ควำมเขำ้ใจว่ำศำลน้ีเป็นอยำ่งใด มีค ำถำมพื้ นฐำนอะไรบำ้ง

เพื่อใหเ้กิดควำมเขำ้ใจในเร่ืองศำลน้ี ก่อนท่ีทำงสภำเองจะ

กรุณำพจิำรณำรบัศำลน้ีในกฎหมำยไทยในขัน้ต่อไป 

 ขัน้ตน้น้ีผมอยำกจะยกตวัอยำ่งเล็กน้อยใหท่้ำน

ทั้งหลำยเห็นว่ำ ถำ้ผมมำพบทหำรยศสงูท่ีเคำรพสกั 40 

ท่ำน ทหำรท่ีเคำรพเหล่ำน้ันจะถำมอะไรบำ้ง ผมจะถำมท่ำน

ต่อว่ำท่ำนไดย้นิอะไรบำ้งในเร่ืองศำลอำญำระหว่ำงประเทศ น่ีคือค ำถำมท่ีไดค้ ำตอบหรือค ำตอบท่ีเป็นค ำถำมขัน้ตน้ดงัต่อไปน้ี   

ค ำถำมท่ี 1 เกี่ยวกบัเร่ืองไทยเป็นสมำชิกมำกน้อยเพียงใด และประเทศอื่นเป็นสมำชิกมำกน้อยเพียงใด หมำยควำม

ว่ำจะรบัเขำ้มำในกฎหมำยไทยมำกน้อยเพียงใด และประเทศอื่นเป็นอยำ่งใด ค ำตอบก็คือว่ำมปีระเทศท่ีลงนำมขัน้ตน้เห็นดว้ย

ประมำณ 139 ประเทศ และท่ีรบัเต็มท่ีเรียกว่ำเป็นภำคี (ตอ้งปรบักฎหมำยภำยในเต็มท่ี) มีอยู ่77 ประเทศ ณ วนัท่ี 14 

สิงหำคม 2545 ไทยอยูใ่นขั้นแรกโดยไดล้งนำม (Sign) เห็นชอบแลว้ แต่ว่ำยงัไม่ผกูมดัในกฎหมำยไทยรอ้ยเปอรเ์ซ็นต ์

ตอ้งใหส้ตัยำบนั (Ratification) โดยผ่ำนควำมเห็นชอบจำกสภำก่อน ถำ้เรำอยำกจะอยูใ่นขำ่ยของ 77 ประเทศเหล่ำน้ัน 

ก็ตอ้งเป็นขัน้ท่ีสอง โดยเรำใหส้ตัยำบนัซ่ึงตอ้งขึ้ นอยูก่บักฎหมำยภำยในของไทย 

 ค ำถำมท่ี 2 ท่ีมกัจะถำมกนัมำก คือ สหรฐัอเมริกำเพิ่งถอนตวัออกไปใช่ไหม ค ำตอบก็คือ ใช่ สหรฐัฯถอนตวั ซ่ึงเป็น

ตวัอยำ่งท่ีไม่ค่อยดีนัก เน่ืองจำกจริงๆ แลว้สหรฐัฯ ไดเ้ขำ้ร่วมในกำรสรำ้งศำลน้ีพอสมควร แต่กำรถอนตวัน่ำจะเน่ืองมำจำก

สหรฐัฯ เกรงว่ำทหำรของสหรฐัฯ อำจถูกฟ้องในต่ำงประเทศได ้ ซ่ึงจริงๆ แลว้โอกำสท่ีทหำรสหรฐัฯ จะถูกฟ้องมีน้อยมำก ถำ้

                                                           
* ศ. วิทิต  มนัตำภรณ ์ เป็นอำจำรยป์ระจ ำวิชำกฎหมำยระหวำ่งประเทศ คณะนิติศำสตร ์ จุฬำลงกรณม์หำวทิยำลยั จบนิติศำสตรบ์ณัฑิตเกียรติ

นิยมจำกมหำวทิยำลยั Oxford และเป็นอำจำรยท่ี์จุฬำลงกรณม์หำวิทยำลยั ก่อนหนำ้น้ีท่ำนเป็นอำจำรยส์อนอยูท่ี่มหำวทิยำลยัในประเทศ

องักฤษ ท่ำนเป็นนักกฎหมำยระหวำ่งประเทศท่ีไดร้บักำรยอมรบัในระหวำ่งประเทศอย่ำงมำก หนังสือท่ำนเขยีนเผยแพร่ไปทัว่โลก นอกจำกงำน

ทำงดำ้นวิชำกำรแลว้ ท่ำนยงัเป็นนักปฏิบติัทำงดำ้นสิทธิมนุษยชน ท่ำนเป็นผูก้่อตั้งศนูยสิ์ทธิเด็กเอเชยีเน็ท ซ่ึงเป็นองคก์รท่ีไดอ้ยู่ในกำรสนับสนุน

ของยนิูเซฟ ศ. วิทิต เป็นท่ีปรึกษำขององคก์รระหว่ำงประเทศหลำยๆองคก์ร รวมทั้งยนิูเซฟและกำชำดสำกล นอกจำกน้ันแลว้ท่ำนยงัเป็นผูบ้รรยำย

ในสถำบนัสิทธิมนุษยชนระหว่ำงประเทศหลำยๆ สถำบนั ท่ำนเคยเป็นผูร้ำยงำนพิเศษแห่งสหประชำชำติว่ำดว้ยกำรคำ้เด็กและกำรแสวงหำ

ประชำชำติวำ่ดว้ยกำรคำ้เด็กและกำรแสวงหำประโยชน์ทำงเพศจำกเด็ก  
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ทหำรปฏบิติัตำมหลกัควำมเป็นธรรมโดยยดึหลกักฎเกณฑท์ัว่ๆ ไปในกำรท ำสงครำม จะไม่อยูใ่นขำ่ยถูกฟ้องรอ้ง ผมเห็นว่ำ

สหรฐัฯ ระแวงมำกเกินไปนิด เป็นกำรสรำ้งตวัอยำ่งท่ีอำจถือไดว้่ำไม่ค่อยจะสรำ้งสรรคนั์กส ำหรบัประชำคมโลก 

 ค ำถำมท่ี 3 ก็คือแลว้ประเทศอื่นๆ ว่ำอยำ่งไรกนั มีตวัอยำ่งอะไรหรือไม่ มีประเทศใหญ่บำ้งไหมท่ีเป็นภำคี หรือว่ำมี

แต่ประเทศเล็กเท่ำน้ันท่ีเป็นภำคี มีประเทศท่ีอยูใ่นฐำนะท่ีเรียกว่ำมหำอ ำนำจหรือมีอ ำนำจสงูเขำ้ร่วมเป็นภำคีหรือไม่ ค ำตอบ

คือ เขำ้ร่วมครบั แคนำดำเป็นภำคีอยำ่งเต็มท่ีโดยใหส้ตัยำบนัแลว้ องักฤษ ฝรัง่เศส เยอรมนีก็ใหส้ตัยำบนัแลว้ เพรำะฉะน้ัน

จริงอยูป่ระเทศเล็กเขำ้ร่วมมำกพอสมควร แต่ประเทศใหญ่ก็เขำ้ร่วมเหมือนกนั และท่ีหนีไม่พน้ก็คือสหรฐัฯ ยงัไม่ยอมเขำ้ร่วม 

จริงๆแลว้สหรฐัฯ เขำ้ร่วมในตอนแรกและมำถอนตวัในภำยหลงั ผมเขำ้ใจวำ่อำจเป็นกำรกระท ำท่ีเกรงกลวัเกินขอบเขตทำง

เหตุผลมำกเกินไปนิด 

 ค ำถำมท่ี 4 อีกค ำถำมท่ีคนชอบถำม เบ้ืองตน้ก็คือว่ำ ศำลน้ีมอี ำนำจยอ้นหลงัหรือไม ่จะไปคลุมกิจกรรมท่ีเกิดขึ้ นใน

ประเทศไทยท่ีไดก้ระท ำไปในอดีตไดห้รือไม ่ ค ำตอบคือ ศำลอำญำระหว่ำงประเทศน้ีไม่มีอ ำนำจยอ้นหลงั เพรำะฉะน้ันศำลน้ี

ตำมขอ้ตกลงธรรมนูญก่อตั้ง คือ กำรมำสรำ้งจิตส ำนึกใหก้บัเรำในขัน้ตน้ไปสู่อนำคต น่ำจะเป็นส่ิงท่ีดีท่ีฝำกไวว้ำ่อยำ่ไปท ำรำ้ย

คนอื่นนะ ถำ้โหดรำ้ยก็ตอ้งรบัผิดชอบเป็นเร่ืองธรรมดำ ซ่ึงเป็นจุดเร่ิมของศำลน้ี เพรำะฉะน้ันคนบำงกลุ่มท่ีอำจจะกลวัว่ำส่ิงท่ี

เรำท ำไปในอดีตจะอยูใ่นขำ่ยน้ีหรือไม ่ ขอเรียนว่ำไม่อยู ่ แต่อยูภ่ำยใตก้ฎหมำยไทย ศำลน้ีบอกวำ่เรำเร่ิมตน้ใหม ่ เพรำะฉะน้ัน

สรำ้งจิตส ำนึกวำ่ตอ้งรบัผิดชอบ แต่เป็นกำรสรำ้งจิตส ำนึกส ำหรบัอนำคต ซ่ึงน่ำจะเป็นส่ิงท่ีดี 

 ค ำถำมท่ี 5 อีกค ำถำมท่ีชอบถำมกนัก็คือ มีผลกระทบต่อองคป์ระมุขแห่งรฐัหรือไม่ จริงๆ แลว้ประเทศอื่นไดพ้ดูคุย

ถึงเร่ืองน้ีพอสมควร แต่ส ำหรบัประเทศไทยเรำเคำรพสถำบนัพระมหำกษัตริย ์ค ำตอบก็คือ โดยหลกักำรแลว้อ ำนำจของศำลน้ี

คุมใครก็ได ้ (คุมไดทุ้กคน) แต่ว่ำผลกระทบท่ีจะเกิดขึ้ นต่อประมุขแห่งรฐัโดยเฉพำะพระมหำกษัตริยมี์โอกำสท่ีจะกระทบน้อย

มำก นอกจำกประมุขหรือกษัตริยต์ดัสินใจท ำสงครำมหรือสัง่กำรอะไรท่ีผิด เช่น ฆ่ำลำ้งเผ่ำพนัธุ ์ ฯลฯ ซ่ึงเป็นไปไม่ไดส้ ำหรบั

ประเทศท่ีพระมหำกษัตริยอ์ยูภ่ำยใตร้ฐัธรรมนูญ เน่ืองจำกท่ำนไม่มีอ ำนำจอยำ่งแทจ้ริงต่อกำรตดัสินใจในเร่ืองดงักล่ำว 

เพรำะฉะน้ันขอ้น้ีท่ำนทั้งหลำยอำจจะสบำยใจมำกขึ้ น 

 อีกค ำถำมท่ีถำมกนัมำก ค ำถำมท่ี 6 คือ แลว้กฎหมำยมีกำรบงัคบัใชอ้ยำ่งไร ศำลน้ีตอ้งออกกฎหมำยมำรองรบั

หรือไม่ อยำ่งไร ขอ้น้ีคงตอ้งพดูกนัต่อไปหลำยล ำดบั จะออกเป็นกฎหมำยฉบบัเดียวมำบงัคบัใชโ้ดยใหศ้ำลน้ีอยูใ่นส่วนของไทย 

หรือออกเป็นกฎหมำยหลำยฉบบั ซ่ึงตอนน้ีเรำอำจจะมีฉบบัรวมสกั 1 ฉบบัก็ได ้ แต่อำจตอ้งแกไ้ขกฎหมำยอื่นในล ำดบัต่อไป 

ซ่ึงตอ้งท ำแบบค่อยเป็นค่อยไป ไม่จ ำเป็นตอ้งแกไ้ขทั้งหมดในทนัทีท่ีเขำ้เป็นภำคี เช่น องักฤษไดล้งนำมเป็นภำคนีำนแลว้แต่

กฎหมำยภำยในเพิ่งผ่ำนควำมเห็นชอบจำกสภำฯ ไม่จ ำเป็นตอ้งท ำทุกอยำ่งใหเ้สร็จสมบรูณร์อ้ยเปอรเ์ซ็นตก์่อนลงนำมเขำ้เป็น

ภำค ีส่ิงท่ีส ำคญัคือเจตนำและมำตรฐำนท่ีเรำอยำกจะใหเ้ป็นในกระแสสำกลยุคโลกำภิวฒัน์ท่ีดี ขอ้น้ีขอฝำกไวด้ว้ยควำมเคำรพ 

 ค ำถำมท่ี 7 คือ ศำลน้ีมีควำมเป็นมำอยำ่งไร และควำมคำดหวงัของเรำเป็นอยำ่งไร ก ำลงัจะไปทำงไหน ศำลน้ีมำ

จำกกระแสสำกลยุคโลกำภวิฒัน์ท่ีดีท่ีไทยมีส่วนร่วม โดยพยำยำมสรำ้งควำมรบัผิดชอบเพื่อปกป้องมนุษยนั์น่เอง ก็เหมือน

กฎหมำยอำญำทัว่ๆ ไปตอ้งมีจริยธรรมท่ีเรำสรำ้งขึ้ นมำ แต่น่ีเป็นกระแสจริยธรรมสำกล ส ำหรบัควำมรบัผิดชอบทำงอำญำท่ี

พดูถึงในศำลน้ีคือควำมรบัผิดชอบของบุคคลธรรมดำ กระแสท่ีพยำยำมใหม้ีศำลอำญำระหว่ำงประเทศน้ีเกิดขึ้ นมำนำนแลว้

โดยเฉพำะในยุคหลงัสงครำมโลกครั้งท่ี 2 ศำลในช่วงน้ันเป็นศำลเฉพำะกิจ ตั้งขึ้ นมำระยะสั้นๆ แลว้ก็จบไป เพรำะฉะน้ันจงึ

ควรจะตอ้งมีศำลอำญำระหว่ำงประเทศท่ีเป็นศำลถำวรตลอดไป นอกจำกน้ันภำยใน 10 ปี 20 ปีท่ีผ่ำนมำ ท่ำนทั้งหลำยได้

เห็นควำมโหดรำ้ยท่ีเกิดขึ้ นต่อมวลมนุษย ์ โดยเฉพำะในยโูกสลำเวีย รวนัดำ กำรฆ่ำลำ้งเผ่ำพนัธุ ์ ขม่ขนืสตรี ทำรุณโหดรำ้ย

ทรมำน กระแสท่ีตอ้งกำรใหบุ้คคลท่ีท ำผิดตอ้งรบัผิดชอบโดยมีศำลถำวรจึงมีเพิ่มมำกขึ้ น จนกระทัง่น ำไปสู่ธรรมนูญ 

(Statute) ธรรมนูญก็คือขอ้ตกลงในกำรตั้งศำลและเร่ืองอื่นๆ ทัว่ๆ ไป ถำ้มองยอ้นไปจนถึงตน้ศตวรรษ จริงๆ แลว้กำร

ฟ้องรอ้งทำงดำ้นอำญำแก่ผูท่ี้กระท ำผิดอยำ่งรุนแรงคือกำรฟ้องรอ้งภำยในประเทศ ประเทศไทยก็เคยมีคดีท่ีฟ้องกนัในเร่ือง

พระรำชบญัญติัอำชญำกรรมสงครำม  
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ค ำถำมท่ี 8 คือ ศำลมีอำณติัในเร่ืองใดบำ้ง ค ำตอบคือ มีอำณติัใน 4 เร่ืองซ่ึงถือเป็นอำชญำกรรมอยำ่งใหญ่หลวง กล่ำวคอื 

กำรฆำ่ลำ้งเผ่ำพนัธุ ์ อำชญำกรรมต่อมนุษยชำติ อำชญำกรรมสงครำม และอำชญำกรรมแห่งกำรรุกรำน ซ่ึงยงัไม่มีนิยำมใน

ส่วนท่ี 4 น้ี (อำชญำกรรมแห่งกำรรุกรำน) อะไรคือควำมหมำยของอำชญำกรรมเช่นวำ่ 

ลกัษณะท่ี 1 คือ กำรฆ่ำลำ้งเผ่ำพนัธุ ์ ท่ำนคงจะพอเดำกนัได ้คือกำรกระท ำใดท่ีท ำโดยเจตนำ กฎหมำยอำญำทัว่ไป 

คือ ตอ้งมีเจตนำ ตอ้งพิสจูน์เจตนำท่ีท ำลำยกลุ่มชนชำติ กลุ่มชำติพนัธุ ์กลุ่มเช้ือชำติพนัธุ ์กลุ่มเช้ือชำติ หรือกลุ่มทำงศำสนำ 

ขอ้น้ีในประเทศไทยของเรำคงไม่มีใหเ้ห็นหรอกครบั ตอ้งขำ้มไปประเทศกมัพชูำ กรณีของกลุ่มเขมรแดงคงจะเขำ้ขำ่ยน้ีหรือวำ่

กรณีของประเทศยโูกสลำเวียซ่ึงฆ่ำลำ้งกลุ่มชนชำวมุสลิม อนัน้ีถือว่ำคงจะเขำ้ขำ่ยเช่นกนั เพรำะฉะน้ันเร่ืองน้ีในประเทศไทยไม่มี

ครบั แต่ฝำกใหค้ิดเร่ืองเจตคติซ่ึงท ำไม่ไดน้ะครบั แลว้กฎหมำยเรำก็ตอ้งตั้งเจตคติไวด้ว้ยเช่นกนั  

ลกัษณะท่ี 2 คือ อำชญำกรรมต่อมนุษยชำติ ขอ้น้ีจะเป็นกำรกระท ำท่ีโหดรำ้ยทั้งในยำมสงครำมหรือสนัติ ถำ้ท่ำนดู

ค ำนิยำม คือ กำรกระท ำอะไรท่ีเป็นส่วนหน่ึงของกำรโจมตีอยำ่งกวำ้งขวำง กำรปะทะ หรือกำรฆ่ำมวลมนุษยท์ัว่ประเทศ ซ่ึงเขำ้

ขำ่ยน้ี หรือกำรกระท ำท่ีเป็นระบบคือมีระบบกำรบญัชำกำร ระบบท่ีกระทบมนุษยแ์ต่ไม่จ ำเป็นตอ้งมีรอ้ยๆ คดี อำจจะเป็น 1 คดี 

2 คดี หรือ 3 คดี แต่เป็นกระบวนกำรท่ีเป็นระบบซ่ึงกระทบมนุษยท์ัว่ไป โดยอำจมีเป้ำหมำยเป็นกลุ่มหรือมีประชำกรพลเมือง

เป็นเป้ำหมำย กำรรูถึ้งกำรโจมตี คือ ตอ้งมีเจตนำไม่มำกก็น้อย เช่น กำรฆำ่คนตำยโดยเจตนำ กำรทรมำน หรือกำรบงัคบัให้

เหยือ่เป็นโสเภณี ซ่ึงเร่ืองน้ีถือว่ำเป็นแนวใหม ่ หรือกำรบงัคบัใหต้ั้งครรภห์รือกำรบงัคบัในเร่ืองอื่นท่ีเป็นเร่ืองทำงเพศก็จะเขำ้

ขำ่ยน้ี ขอ้น้ีก็ใหม่เพรำะในยุคสงครำมโลกครั้งท่ี 2 แมแ้ต่ศำลนูแรมเบิรก์และศำลโตเกียวเรำไม่ค่อยไดค้ ำนึงถึงส่ิงน้ีนัก แต่ใน

ยุคท่ีผ่ำนมำน้ีในยโูกสลำเวียหรือรวนัดำผูห้ญิงจ ำนวนมำกถูกกระท ำ ถูกขม่ขนืเป็นหมู่ ท ำใหเ้รำพยำยำมสรำ้งศำลน้ีขึ้ น  

ท่ำนคงถำมผมแน่เลยวำ่นิยำมอยำ่งน้ีครอบคลุมถึงกรณีพฤษภำทมิฬหรือไม่ ค ำตอบสั้นๆ ก็คือ พฤษภำทมิฬน้ัน

เกิดขึ้ นในอดีต เพรำะฉะน้ันไม่ไดอ้ยูใ่นขำ่ยของศำลน้ี แต่คงตอ้งมำเถียงว่ำถำ้เกิดขึ้ นใหม ่ซ่ึงคงจะไม่เกิดขึ้ นนะครบั แต่ถำ้จะตั้ง

ตุ๊กตำว่ำเกิดขึ้ นใหม่คงตอ้งมำโตว้ำทีว่ำเขำ้ขำ่ยตำมค ำนิยำมน้ีหรือไม่ ส่ิงท่ีเกิดขึ้ นเป็นระบบแผนไพรีพินำศอะไรท่ีท่ำนเคยไดย้นิ 

เด๋ียวคงไดคุ้ยต่อ แต่ฝำกไวเ้ป็นค ำถำมขัน้ตน้ว่ำ “อาชญากรรมต่อมนุษยชาติสามารถครอบคลุมถงึกรณีท่ีเกิดขึ้นทัง้ในยาม

สนัติและยามสงคราม”  และเป็นกรณีโหดรำ้ยอยำ่งมำก  

ลกัษณะท่ี 3 คือ อำชญำกรรมสงครำม ท่ำนคงเดำไดว้่ำเกิดขึ้ นในยำมสงครำม ควำมโหดรำ้ยในสงครำม เช่น กำร

ฆ่ำลำ้งเผ่ำพนัธุก็์ผิด ท ำรำ้ยเชลยศึก แต่กรณีน้ีคงไม่เกิดในประเทศไทยเพรำะเรำเป็นรฐัท่ีรกัสนัติ เรำไม่มีสงครำมกบัใคร 

จริงๆ แลว้อยำกฝำกคิดและตั้งจติ เป็นกำรเตือนว่ำอยำ่ไปท ำ แต่ว่ำถำ้ฝ่ำยอื่นเขำอำจจะกระท ำผิดในประเทศอื่นแลว้หลงมำอยู่

ในประเทศไทย ถำ้เรำเป็นภำคสีมำชิกเรำอำจจะฟ้องรอ้งได ้ เพื่อใหเ้กิดควำมเป็นธรรมขึ้ นในอนำคต นิยำมสั้นๆ ท่ำนเห็นได้

ในเอกสำรท่ีแจกคือ กำรละเมิดอยำ่งรำ้ยแรงในภำวะสงครำมหมำยควำมว่ำทั้งสงครำมระหว่ำงประเทศและสงครำมภำยใน 

ท่ำนท่ีเคำรพคงจะเดำได ้ยุคน้ีสงครำมระหวำ่งประเทศมีน้อยมำก ล่ำสุดเป็นกรณีของอฟักำนิสถำนซ่ึงพอจะอยูใ่นขำ่ยน้ีได ้แต่

ทัว่ไปมกัจะเป็นสงครำมภำยในและรวมถึงส่ิงท่ีเรำเรียกวำ่เป็นจำรีตประเพณีระหว่ำงประเทศ ซ่ึงเป็นเกณฑท่ี์รฐัทัว่ๆ ไปยอมรบั

ว่ำผิด เช่น อำจถูกฟ้องในกรณีท่ีโจมตีประชำชนโดยเจตนำในยำมสงครำม เรำจะท ำรำ้ยประชำชนโดยเจตนำไม่ไดอ้นัน้ีถือว่ำ

ผิด กำรกระท ำดงักล่ำวไม่ตอ้งเขยีนไวท่ี้ไหนก็ผิดทั้งน้ัน น่ีคือจำรีตประเพณีระหวำ่งประเทศหรือกำรเกณฑเ์ด็กท่ีมีอำยุต ำ่กวำ่ 

15ปี ไปเป็นทหำรเด็ก ก็ผิด หรือว่ำกรณีอื่น เช่น ท ำรำ้ยสตรีก็ผิด กรณีสงครำมพวกน้ีท่ำนจะเห็นไดเ้ป็นรำยกำรยำวใน

เอกสำรท่ีท่ำนม ีอนัเป็นกรณีท่ี 3 เร่ืองอำชญำกรรมสงครำม 

ส่วนลกัษณะท่ี 4 คือ อำชญำกรรมกำรรุกรำน แต่กำรรุกรำนคอือะไรยงัไม่มีค ำตอบ ตอนน้ีก ำลงัเจรจำกนัอยูแ่ลว้คง

จะตอ้งรอดตู่อไปว่ำผิดโดยกำรรุกรำนเป็นอยำ่งไร แต่ค ำตอบเบ้ืองตน้คือเป็นกำรกระท ำโดยบุคคล ท่ีน้ี คือควำมไมช่อบโดย

บุคคล ไม่ใช่รฐั รฐัจะถูกฟ้องรอ้งในเวทีอื่นได ้แต่ส ำหรบัศำลอำญำน้ีคือบุคคล เช่น ผม ท่ำน หรือคนอื่นถำ้ท ำผิดอยำ่งโหดรำ้ย

มโหฬำร ก็อำจจะอยูใ่นขำ่ยของศำลอำญำระหว่ำงประเทศ  

ค ำถำมท่ี 9 คือ เมื่อเกิดเหตุกำรณข์ึ้ นแลว้ทุกคดีตอ้งขึ้ นศำลอำญำระหว่ำงประเทศหรือไม่ ค ำตอบคือกำรกระโดดไป

ศำลอำญำระหว่ำงประเทศไม่ง่ำยนักหรอกครบัเพรำะวำ่เขำเคำรพอ ำนำจศำลภำยใน เขำบอกว่ำใหศ้ำลภำยในด ำเนินกำรไป



 30 

ก่อน ถำ้ท ำไดดี้แลว้ก็ไม่ตอ้งขึ้ นศำลอำญำระหว่ำงประเทศ ซ่ึงถือว่ำไม่มีอ ำนำจ หลกัท่ีเขำเคำรพศำลภำยในไม่ใช่มำยดึ ไม่ใช่

มำแยง่อ ำนำจศำลภำยใน ไม่ใช่นะครบั เคำรพศำลภำยในใหท้ ำกำรไปก่อน แต่ว่ำถำ้ศำลภำยในไม่ใหค้วำมเป็นธรรมเลยก็จะมี

โอกำสท่ีจะน ำไปสู่ศำลสำกลน้ี ท่ำนลองคิดดสิูครบั ยอ้นหลงัไป 50-60 ปี ในยุคฮิตเลอรท่์ำนจะไปพึ่งศำลภำยในเยอรมนัได้

อยำ่งไรในเม่ือศำลภำยในเยอรมนัก็สมคบกบักำรฆ่ำลำ้งเผ่ำพนัธุช์ำวยวิเป็นลำ้นคน ตอ้งเป็นกรณีอยำ่งน้ันถึงจะขึ้ นศำลอำญำ

ระหว่ำงประเทศไม่ใช่กรณีเล็กๆ น้อยๆ ถำ้ศำลภำยในท ำดีแลว้ หรือแมแ้ต่เป็นกรณีใหญ่ๆ ถำ้ศำลภำยในใหค้วำมเป็นธรรม

แลว้ก็จบเท่ำน้ัน หลกัน้ีเรำเรียกว่ำ Complementarity หรือกำรเกื้ อกลูต่อกนั เสริมต่อกนั ไมใ่ช่มำแยง่อ ำนำจศำล

ภำยใน แต่ถำ้ศำลภำยในไม่ใหค้วำมเป็นธรรมตำมท่ีไดต้กลงกนัไวก็้อำจจะมีกำรกระโดดไปสู่ศำลอำญำระหว่ำงประเทศ ท่ำน

ทั้งหลำยไม่ตอ้งเป็นห่วงเร่ืองน้ีผมสรุปใหท่้ำนคือ ถำ้ศำลภำยในไม่สำมำรถหรือไม่มีเจตนำท่ีจะใหค้วำมเป็นธรรมจะมโีอกำสขอ

ควำมเป็นธรรมจำกศำลอำญำระหวำ่งประเทศ ภำษำองักฤษเขำเรียกว่ำ Unable  หรือ Unwilling ไม่มีเจตนำใหค้วำม

เป็นธรรมถึงจะเป็นกรณีท่ีศำลอำญำระหว่ำงประเทศมีอ ำนำจเขำ้มำเก่ียวขอ้ง เพรำะฉะน้ันโอกำสท่ีคดีจำกประเทศไทยจะไปขึ้ น

ศำลอำญำระหว่ำงประเทศมีน้อยมำก เพรำะว่ำศำลอำญำไทยใหค้วำมเป็นธรรมพอสมควร รวมถึงกรณีใหญ่ๆ ท่ีเกิดขึ้ น หรือ 

อำจจะเกิดขึ้ น  

 
ส ำหรบัเร่ืองเวลำผมขอสรุปง่ำยๆ คือศำลน้ีจะมีอ ำนำจตั้งแต่กำรตั้งขึ้ นเมื่อเดือนกรกฎำคมท่ีผ่ำนมำ ไม่มีอ ำนำจ

ยอ้นหลงั นอกจำกถำ้รฐัภำคียนิยอม เพรำะฉะน้ันก็ตอบไดว้ำ่กรณีท่ีเกิดขึ้ นในไทยคงตอ้งเป็นเร่ืองในอนำคตไมใ่ช่เร่ืองในอดีต 

ส ำหรบัอดีตก็คงตอ้งพึ่งศำลไทยหรือกลไกอื่นๆ ของสหประชำชำติ แต่ไม่ใช่ศำลน้ี  

 

ค ำถำมท่ี10 คือ ใครเร่ิมฟ้องได ้ถำ้ผมเป็นคนธรรมดำอยูดี่ๆ จะไปฟ้องในศำลอำญำระหวำ่งประเทศไดไ้หม ค ำตอบ 

คือ ไม่ได ้ เขำมีวิธีกลัน่กรอง เพรำะฉะน้ันรฐัหรือบุคคลทัว่ไปไม่ตอ้งกลวัเกินไปว่ำจะถูกฟ้องไดง่้ำย ไม่ใช่ครบั มีวิธีกลัน่กรอง

มำกมำยรำว 3-4 ช่องทำง  

ช่องทำงท่ี 1 คือรฐัภำค ีถำ้ประเทศไทยเป็นภำคีโดยใหส้ตัยำบนัแลว้ กฎหมำยผ่ำนควำมเห็นชอบจำกสภำแลว้ ไทย

เสนอคดีใหฟ้้องผูก้ระท ำผิดได ้โดยผูก้ระท ำผิดท่ีถูกฟ้องไม่จ ำเป็นตอ้งเป็นคนไทย เป็นคนชำติใดก็ได ้ 

ช่องทำงท่ี 2 คือคณะมนตรีควำมมัน่คง ซ่ึงเป็นองคก์รสงูสุดของสหประชำชำติมีอ ำนำจส่งฟ้อง  

ช่องทำงท่ี 3 คืออยักำรของศำล ซ่ึงไม่ใช่อยักำรของศำลภำยใน เป็นอยักำรท่ีเขำเลือกขึ้ นมำ คือเป็นอยักำรของศำล

อำญำระหวำ่งประเทศ  

ช่องทำงสุดทำ้ย คือปัจเจกชน หรือ NGOs ซ่ึงฟ้องโดยตรงไม่ได ้แต่อำจจะใหข้อ้มลูแก่อยักำรของศำลอำญำน้ี เพือ่

ช่วยใหฟ้้องแทน  

เร่ืองต่อไปท่ีผมจะพดูเป็นเร่ืองสั้นๆ คือ หลกักฎหมำยท่ีใชใ้นศำลอำญำระหวำ่งประเทศมีหลกัอำญำทัว่ไป คือ

หลกักำรท่ีไม่พิจำรณำลงโทษซ ำ้ในกำรกระท ำเดียวกนั ศำลยอมรบัวำ่ถำ้มีกำรด ำเนินคดีไปแลว้ ศำลภำยในตดัสินลงโทษ นำย 

ก. ไปแลว้ว่ำผิด ศำลอำญำระหวำ่งประเทศน้ีจะไม่ตดัสินลงโทษอะไรซ ้ำอีก หรือถำ้มีกระบวนกำรท่ีดีโปร่งใส ใหค้วำมเป็น

ธรรม หำกศำลภำยในตดัสินว่ำใหย้กฟ้อง ศำลอำญำระหวำ่งประเทศน้ีจะไม่มำเกี่ยวขอ้งอีก อนัน้ีเป็นหลกัทัว่ไปเหมือนกบัหลกั

กฎหมำยอำญำทัว่ไปท่ีเรำมี คือ หลกักำรไม่ลงโทษซ ้ำ ซ่ึงผมคงไม่ตอ้งกล่ำวอะไรมำก  

หลกัอื่นๆท่ีเกี่ยวขอ้ง เช่น ไม่ตอ้งรบัผิดทำงอำญำหำกไม่มีกฎหมำยก ำหนด อนัน้ีก็เหมือนกบักฎหมำยอำญำทัว่ไป 

คือ ไม่ตอ้งรบัโทษหำกไม่มีกฎหมำยก ำหนด โดยตอ้งมีกำรระบุโทษไวก้่อน ไม่ใช่อยูดี่ๆ ขึ้ นศำลแลว้ศำลมำก ำหนดโทษอะไร

พิสดำรเองภำยหลงั อนัน้ีเป็นหลกักฎหมำยทัว่ไปเช่นเดียวกนักบัไม่มีผลยอ้นหลงัท่ีไดก้ล่ำวไปแลว้  

ต่อไปเป็นเร่ืองควำมรบัผิดชอบทำงอำญำของบุคคลอนัน้ีเป็นในกรอบของศำลอำญำแลว้เป็นศำลอำญำท่ีคลุมถึงควำม

รบัผิดชอบของบุคคล แต่บุคคลในกรณีน้ีไม่ไดห้มำยควำมถึงบริษัท ไม่ใช่นิติบุคคลแบบบริษัท ตอ้งเป็นบุคคลแบบธรรมชำติคอื

พวกเรำ จะฟ้องบริษัทวำ่ละเมดิศำลอำญำระหว่ำงประเทศหรือควำมผิดฐำนต่ำงๆ ทั้งหลำยภำยใตศ้ำลอำญำระหวำ่งประเทศ
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ไม่ได ้ แต่กฎหมำยภำยในอำจจะฟ้องในกรอบของกฎหมำยภำยใน ซ่ึงเป็นอีกเร่ืองหน่ึง แต่ว่ำศำลอำญำระหว่ำงประเทศไม่มี

อ ำนำจรบัคดีเกี่ยวกบัพวกบริษัททั้งหลำยมำพิจำรณำ แมแ้ต่กลุ่ม NGOs บำงส่วนอยำกใหม้ ีนอกจำกน้ัน ศำลน้ีไม่มีอ ำนำจ

พิจำรณำคดีบุคคลท่ีอำยุต ำ่กว่ำ 18 ปี เพรำะวำ่บุคคลท่ีอำยุต ำ่กวำ่ 18 ปี คือ เด็ก เพรำะฉะน้ันเด็กจะไม่ตกอยูใ่นขำ่ยของ

กำรถูกฟ้องรอ้งในศำลน้ี อนัน้ีเป็นปัญหำในกรณีรวนัดำกบัยโูกสลำเวีย เพรำะบำงครั้งเด็กถูกใชเ้ป็นอำชญำกรสงครำม แต่กำร

เจรจำในขัน้น้ีเรำตดัปัญหำ เรำบอกเรำไม่มีอ ำนำจเกี่ยวกบัผูท่ี้มีอำยุต ำ่กวำ่ 18 ปี ก็ใหศ้ำลภำยในด ำเนินกำรไป แต่ศำลอำญำ

ระหว่ำงประเทศไม่มีอ ำนำจในเร่ืองอำยุควำม เมื่ออ ำนำจของศำลเกิดขึ้ นแลว้ ไม่มีอำยุควำมของกำรกระท ำผิด เน่ืองจำกเป็น

กำรกระท ำผิดท่ีโหดรำ้ย จะฟ้องรอ้งด ำเนินคดีเมื่อไรก็ได ้ ถำ้เรำเป็นฝ่ำยผิดและตกอยูใ่นขำ่ยอ ำนำจของศำล ไม่เหมือนกบั

กฎหมำยภำยในทำงแพ่งและอำญำซ่ึงมีอำยุควำมก ำหนดสั้นบำ้งยำวบำ้ง เพรำะวำ่มนัเป็นกรณีโหดรำ้ยและอยูใ่นกรอบของ

หลกัสำกล ต่อไปส่ิงท่ีทุกท่ำนสนใจมำก ก็คือ ควำมรบัผิดชอบของผูบ้ญัชำกำรและผูน้้อยท่ีอยูใ่ตบ้งัคบับญัชำ ไม่ใช่แต่ทหำรนะ

ครบั ผูบ้ญัชำกำรหมำยควำมถึงฝ่ำยอื่นท่ีมีอ ำนำจตดัสินสัง่กำรดว้ย ส่วนในกำรฟ้องรอ้งน้ัน ในศำลอำญำระหวำ่งประเทศมีได้

หลำยล ำดบั 

 

ในขัน้ตน้มีกำรกลัน่กรองโดย  Pretrial Division กล่ำวคือ กระบวนกำรแบบยอ่ยเพื่อกลัน่กรองขอ้มลู มลูเหตุ 

แลว้ถำ้มีมลูบำ้งก็จะขึ้ นศำลขัน้ตน้จริง อนัน้ีคือในส่วนท่ีเป็น Trial Division แลว้ก็มีวธีิอุทธรณไ์ปอีกล ำดบั บวกแลว้คอืม ี

2 ล ำดบั ซ่ึงในศำลนูแรมเบิรก์กบัศำลโตเกียวไม่มี เป็นกำรตดัสินหนเดียว เป็นชยัชนะของผูท่ี้ชนะ ควำมยุติธรรมจึงเป็นของผู้

ชนะในยุคน้ัน แต่ยุคน้ีมีเพื่อใหค้วำมเป็นธรรมแก่ทุกฝ่ำยมำกขึ้ น  

ขอ้คิดสุดทำ้ยคือ ขอ้บกพร่องของศำลอำญำระหว่ำงประเทศมีหรือไม่ ขอฝำกท่ำนท่ีเคำรพไวก็้คือเป็นของธรรมดำท่ี

ขอ้ตกลงระหวำ่งประเทศยอ่มมีขอ้จ ำกดัไม่มำกก็น้อย ดว้ยเหตุผลท่ีว่ำประเทศกว่ำ 190 ประเทศมำร่วมกนัพิจำรณำ เรำจะมี

อุดมกำรณร่์วมกนัไดร้อ้ยเปอรเ์ซ็นตย์อ่มเป็นไปไม่ได ้ 

ประกำรแรก ตอ้งมำปรองดองกนัมำบรรจบกนัในบำงล ำดบั ซ่ึงอำจจะไม่ใช่อุดมกำรณส์งูสุดดงัท่ีไดต้ั้งไวแ้ต่ก็ดีกว่ำไม่

ยอมกนั ส่ิงท่ีเป็นผลไดอ้อกมำเป็นกระแสท่ีดีในหลำยๆ ส่วน บำงส่วนก็ไม่ไดเ้อ่ยถึงอยำ่งชดัเจนก็คือไม่ไดเ้อ่ยถึงควำม

รบัผิดชอบในเร่ืองกำรใชอ้ำวธุท่ีท ำลำยหมู่อยำ่งกวำ้งขวำงท่ีเรียกว่ำ Weapons of Mass Destruction เช่น 

นิวเคลียร ์แต่หลำยประเทศจะแถลงวำ่เขำตีควำมว่ำ กำรกระท ำผิดเหล่ำน้ีคลุมถึงกำรใชอ้ำวุธนิวเคลียรด์ว้ย  

ประกำรท่ี 2 ค ำว่ำกำรกอ่กำรรำ้ย (terrorism) ไม่ไดป้รำกฏในอ ำนำจของศำลน้ีแต่จริงๆ ศำลก็มีอ ำนำจไม่มำก

ก็น้อย เช่น ถำ้ท่ำนถำมถึงกรณีของบิน ลำเดน โจมตีอำคำร World Trade ท ำใหค้นเสียชีวิตไป 3,000 คน ก็ตกอยูใ่น

ขำ่ยนิยำมของอำชญำกรรมต่อมวลมนุษยชำติ พวกน้ันยงัไม่ใช่สงครำม เพรำะฉะน้ันก็ไม่ใช่อำชญำกรรมสงครำม แต่เป็นกำร

กระท ำท่ีโหดรำ้ยต่อหมู่คนโดยเจตนำ ผมก็ตีควำมวำ่เขำ้ขำ่ย แมค้ ำว่ำ terrorism หรือกอ่กำรรำ้ย ไม่ไดอ้ยูใ่นธรรมนูญ

โดยตรงก็ตำม ตอนน้ีก ำลงัมีกำรเจรจำกนัเร่ืองกำรรุกรำน ซ่ึงเป็นกระทงใหญ่ท่ี 4 ท่ีจะมีกำรฟ้องรอ้ง ซ่ึงตอ้งดกูนัต่อไปในเร่ือง

กำรเจรจำ หลำยท่ำนถำมวำ่ในส่วนของกษัตริยจ์ะว่ำอยำ่งไร ในเร่ืองควำมรบัผิดชอบขององคป์ระมุขของแต่ละประเทศ ไทย

ไม่ใช่ประเทศเดียวท่ีมีกษัตริยอ์ยูภ่ำยใตร้ฐัธรรมนูญ หลำยประเทศก็มีพระมหำกษัตริย ์ เช่น นอรเ์วย ์ เนเธอรแ์ลนด ์ องักฤษ 

ในกำรเจรจำประเทศเหล่ำน้ีคิดว่ำเร่ืองน้ีไม่เป็นปัญหำแลว้ก็ยอมเป็นภำคีใหส้ตัยำบนัโดยไม่มีอปุสรรคใดๆเน่ืองจำกเขำตีควำม

ว่ำโอกำสท่ีกษัตริยข์องเขำจะไปยุง่เกี่ยวกบัเร่ืองกำรตดัสินใจในยำมสงครำมน้ันมนัเป็นไปไม่ได ้ แลว้บำงประเทศเขำก็ท ำเป็น

เอกสำรประกอบเพื่อช้ีแจงเร่ืองน้ี ผมคิดว่ำประเทศไทยคงตีควำมคลำ้ยๆ กนัคือ คงเป็นไปไม่ไดท่ี้เรำจะตีควำมวำ่

พระมหำกษัตริยจ์ะไปเก่ียวขอ้งกบักำรตดัสินใจในยำมสงครำมหรือในยำมใดก็แลว้แต่ ท่ีจะเกี่ยวกบั 3-4 ฐำนท่ีเป็นควำมผิด

ตำมธรรมนูญศำลอำญำ ดงัน้ัน คงจะเป็นคนอื่นท่ีรบัผิดชอบอยำ่งแทจ้ริงแต่ไม่ใช่พระมหำกษัตริย ์ เพรำะฉะน้ันอนัน้ีน่ำจะ

สบำยใจขึ้ นในส่วนท่ีเกี่ยวกบัรฐัธรรมนูญและกฎหมำยขององคป์ระมุขของเรำได ้ 
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อีกส่วนหน่ึงท่ีอำจจะเป็นจุดออ่นโดยเฉพำะในสำยตำ NGOs คือ คณะมนตรีควำมมัน่คงอำจยบัยัง้ไม่ให้

ด ำเนินกำรฟ้องรอ้งคดีใดๆ ต่อศำลได ้เป็นระยะเวลำครั้งละ 12 เดือน ซ่ึงประเด็นน้ีล่ำสุดท่ำนทั้งหลำยคงเห็นในขำ่ว 2 เดือน

ท่ีผ่ำนมำน้ีว่ำ สหรฐัฯพยำยำมบีบใหค้ณะมนตรีควำมมัน่คงยกเวน้ในเร่ืองของกองก ำลงัสนัติภำพโดยเฉพำะกองก ำลงัท่ีมำจำก

ประเทศท่ีไม่เป็นภำค ี ไม่ใหอ้ยูใ่นขำ่ยอ ำนำจของศำลอำญำระหว่ำงประเทศเลย ซ่ึงกลำยเป็นว่ำมีมติยกเวน้กองก ำลงัสนัติภำพ

ออกไป โดยเฉพำะประเทศท่ีไม่เป็นภำคีของศำลอำญำระหว่ำงประเทศเป็นเวลำ 12 เดือน ฉะน้ันต่อไปหลงัจำกครบ 12 

เดือนแลว้ก็ตอ้งมำเจรจำกนัใหม ่ แต่สหรฐัฯ ไปไกลกว่ำน้ันอีก ใชค้วำมเป็นมหำอ ำนำจของตนออกกฎหมำยภำยในดว้ย 

กล่ำวคือ หำ้มใครก็ตำมในสหรฐัฯ ร่วมมือกบัศำลอำญำระหวำ่งประเทศ สหรฐัฯ แหวกแนวของตน จริงๆ แลว้ขอ้เท็จจริง

ประกำรหน่ึง คือ โอกำสท่ีทหำรอเมริกนัจะอยูใ่นขอบเขตของศำลอำญำน้ีน้อยมำก ถำ้ปฏบิติัตำมหลกัทัว่ไปของศำลท่ีทหำร

น่ำจะปฏบิติัก็คือ ไม่ฆ่ำหมู ่ ไมข่ม่ขนืสตรี ถำ้พวกเขำไม่ท ำส่ิงเหล่ำน้ียอ่มไม่ตกอยูใ่นศำลอำญำฯ อยูแ่ลว้ เพรำะฉะน้ันสหรฐัฯ 

ค่อนขำ้งจะระแวงเกินไป แลว้สรำ้งตวัอยำ่งไม่ค่อยดีนัก แต่เขำเขำ้ใจแนวท่ีวำ่เขำเพิ่งเกิดเหตุเมื่อวนัท่ี 11 กนัยำยน 

เพรำะฉะน้ันก็ม ีReaction อะไรมำกมำย แต่ว่ำบำงทีเป็น Reaction ท่ีเกินขอบขำ่ย  

ขอ้บกพร่องสุดทำ้ยก็คือ รฐัภำคีสำมำรถแถลงว่ำไม่รบัอ ำนำจของศำลเป็นเวลำนำนถึง 7 ปี ในส่วนท่ีเกี่ยวกบักรณี

อำชญำกรรมสงครำม ซ่ึงบำงประเทศเขำแถลงออกมำ 

 
สุดทำ้ยมีขอ้ทำ้ทำย คือ แลว้รฐัไม่เป็นภำคีจะว่ำอยำ่งไรกนั สมมุติว่ำไทยไม่เป็นภำคี คนไทย ทหำรไทยจะถูกประเทศ

อื่นฟ้องไดไ้หม ค ำตอบคือ ไดค้รบั ตำมอ ำนำจศำลอำญำฯ ถำ้ทหำรอื่นมำอยูใ่นประเทศท่ีเป็นภำคีแลว้ก็อำจจะถูกฟ้องได้

ในทำงกลบักนั นอกจำกน้ันคณะมนตรีควำมมัน่คงก็มีอ ำนำจส่งคดีไปสู่ศำลไดด้ว้ย แมว้่ำจะเกี่ยวกบัรฐัท่ีไม่เป็นภำคีก็ตำม 

สรุปสุดทำ้ยท่ำนคงถำมวำ่โครงสรำ้งของผูพ้ิพำกษำจะมีก่ีคน ตอนน้ีก็เป็นประเด็นเพรำะปีน้ีตอ้งมีกำรเลือกตั้งผูพ้ิพำกษำกนั 

ประเทศไทยไม่เขำ้ไปร่วม โอกำสท่ีจะเสนอคนจำกประเทศของตนเป็นผูพ้ิพำกษำศำลอำญำระหว่ำงประเทศก็ไม่มี ดงัน้ัน ยิง่

ประเทศไทยชำ้ โอกำสท่ีเรำจะไปร่วมในกระแสโลกำภวิฒัน์ท่ีดีก็จะน้อย ซ่ึงจะมีกำรเลือกตั้งผูพ้ิพำกษำทั้งหมด 18 คน โดยใน

ขัน้อุทธรณจ์ะม ี5 คน ประธำนอีก 1 คน ส่วนขัน้อื่นไม่น้อยกวำ่ 6 คน ศำลน้ีก่อตั้งแลว้ตอนน้ีก ำลงัจะมีกำรเลือกตั้ง  

สรุปในเร่ืองขอ้ดีคงพูดไดว้่ำดีในฐำนะท่ีเป็นมำตรฐำนสำกลท่ีเอื้ อเฟ้ือในเร่ืองกระบวนกำรยุติธรรมปกป้องท่ีดีขึ้ น 

ป้องกนัไม่ใหเ้กิดเหตุเลวรำ้ยขึ้ นโดยสรำ้งเจตคติ กนัไม่ใหม้ีกำรกระท ำผิดและมีเยียวยำควำมเสียหำยต่อเหยื่อ รวมถึงมีกำร

ตรวจตรำไม่ใหม้ีกำรละเมิดกำรกระท ำท่ีถือว่ำรำ้ยแรงมำกขึ้ น ส่วนท่ีเวทีสมัมนำในวนัน้ีน่ำจะไดคุ้ยกนัต่อไปคือ  

1. ควำมรบัผิดชอบขององคป์ระมุข ผมไดต้อบไปแลว้ ท่ำนน่ำจะสบำยใจขึ้ นบำ้ง เป็นค ำตอบท่ีหลำยประเทศให้

เกี่ยวกบัองคป์ระมุข 

2. ควำมร่วมมือระหวำ่งรฐักบัศำลน้ีจะตอ้งออกกฎหมำยอะไรหรือไม่ หลำยประเทศออกกฎหมำยใหม่ในเร่ืองควำม

ร่วมมือกนัระหว่ำงศำลกบัประเทศของตน เน่ืองจำกตอ้งมีกำรส่งหมำย กำรจบัตวั อำจมีกฎหมำยภำยในท่ีรบัช่วงต่อ สุดทำ้ยคง

ตอ้งเรียนและฝำกท่ำนท่ีเคำรพจำกสภำไวว้่ำ ส่ิงน้ีเป็นกระแสควำมเป็นธรรมท่ีดี แลว้เป็นกระแสท่ีเรำมส่ีวนร่วมตั้งแต่ตน้ 

เพรำะฉะน้ันแมว้ำ่จะตอ้งมีกำรใหส้ตัยำบนั แต่ไม่ไดห้มำยควำมว่ำทุกอยำ่งจะตอ้งสมบรูณร์อ้ยเปอรเ์ซ็นตก์่อน ไม่ใช่ครบั ค่อย

เป็นค่อยไป ปรบัปรุงกฎหมำยทีละนิด ซ่ึงหลำยส่วนของกฎหมำย กำรกระท ำไทยก็ดีอยูแ่ลว้น่ำจะตอบสนองเจตนำของศำลได้

ดี แลว้ก็เป็นกระแสโลกำภิวฒัน์ท่ีเรำช่วยเพิ่มพนูใหดี้ขึ้ นได ้ 

 

------------------------- 
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ส่วนที่ 3 

ศำลอำญำระหว่ำงประเทศกบัประเทศไทย : ผลกระทบและควำมคำดหวงั 

  

 ค ำกล่ำวรำยงำนกำรประชุมสมัมนำทำงวิชำกำร 

เร่ืองศำลอำญำระหวำ่งประเทศกบัสงัคมไทย : ผลกระทบและควำมคำดหวงั 

 ค ำกล่ำวเปิดกำรสมัมนำทำงวิชำกำรเร่ือง 

เร่ืองศำลอำญำระหวำ่งประเทศกบัสงัคมไทย : ผลกระทบและควำมคำดหวงั 

 รำยงำนกำรรำยงำนกำรสมัมนำทำงวิชำกำรเร่ือง 

เร่ืองศำลอำญำระหวำ่งประเทศกบัสงัคมไทย : ผลกระทบและควำมคำดหวงั  

 ภำพประกอบกำรสมัมนำทำงวิชำกำรเร่ือง 

เร่ืองศำลอำญำระหวำ่งประเทศกบัสงัคมไทย : ผลกระทบและควำมคำดหวงั  

 รำยนำมผูเ้ขำ้ร่วมสมัมนำทำงวิชำกำรเร่ือง 

เร่ืองศำลอำญำระหวำ่งประเทศกบัสงัคมไทย : ผลกระทบและควำมคำดหวงั  

 ขอ้พิจำรณำบำงประกำรเก่ียวกบัศำลอำญำระหวำ่งประเทศ 

 หน่ึงปีของศำลอำญำระหวำ่งประเทศกบัท่ำทีของประเทศไทย : จะเดินหนำ้หรือถอยหลงั 
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ค ากล่าวรายงานในการประชุมสัมมนาทางวชิาการเรือ่ง 

ศาลอาญาระหว่างประเทศกับประเทศไทย : ผลกระทบและความคาดหวัง 
โดย นายเธียรชยั ณ นคร

*
 

 
กรำบเรียนท่ำนรองประธำนวุฒิสภำ ในนำมของคณะผูจ้ดักำรสมัมนำขอขอบคุณท่ำน

รองประธำนฯ ท่ีไดก้รุณำใหเ้กียรติมำเป็นประธำนกำรสมัมนำในวนัน้ี กำรสมัมนำเร่ือง ศำล

อำญำระหวำ่งประเทศกบัประเทศไทย ผลกระทบและควำมคำดหวงั ครั้งน้ี เกิดจำกควำม

ร่วมมือร่วมใจของหน่วยงำน 3 ฝ่ำย คือ คณะกรรมำธิกำรกำรต่ำงประเทศ วุฒิสภำ ศนูย์

กฎหมำยสิทธิมนุษยชนและสนัติศึกษำ สำขำวิชำนิติศำสตร ์ มหำวิทยำลยัสุโขทยัธรรมำธิรำช 

สภำเพื่อสิทธิมนุษยชนและกำรพฒันำแห่งเอเชีย (Forum-Asia) ซ่ึงมีควำมสนใจในเร่ือง

เดียวกนั คือ ตอ้งกำรเห็นควำมยุติธรรมระหว่ำงประเทศใหเ้กิดขึ้ นอยำ่งเป็นจริงเป็นจงัในสงัคม

โลก ในอดีตท่ีผ่ำนมำมีหลำยครั้งท่ีผูท่ี้กระท ำกำรเขน่ฆ่ำพลเรือนนับพนันับหมื่นหลุดรอดพน้

จำกกำรพิจำรณำไต่สวนควำมผิด หลำยครั้งท่ีประเทศเล็กๆ ถูกประเทศใหญ่รุกรำน หลำยครั้งท่ีผูค้นถูกก่อกรรมท ำเข็ญโดยหำ

ผูร้บัผิดชอบไม่ได ้และมีหลำยๆ ครั้งท่ีมนุษยถ์ูกฆ่ำลำ้งเผ่ำพนัธุ ์เน่ืองจำกควำมแตกต่ำงในเร่ืองของสีผิวหรือเช้ือชำติท่ีแตกต่ำง

กนัเท่ำน้ัน ดว้ยเหตุน้ีเองในปี 2541 ประเทศต่ำงๆ ทัว่โลกจึงตกลงร่วมกนัสถำปนำระบบควำมยุติธรรมระหว่ำงประเทศขึ้ น 

โดยไดม้ีกำรจดัตั้งศำลอำญำระหว่ำงประเทศ ซ่ึงเป็นสถำบนัตุลำกำรท่ีตั้งขึ้ นเป็นกำรถำวรและมีควำมเป็นอสิระปรำศจำกกำร

แทรกแซงทำงกำรเมืองทั้งปวง มีอ ำนำจพิจำรณำคดีอำชญำกรรมระหวำ่งประเทศท่ีรำ้ยแรงท่ีสุด 4 ประเภท คือ กำรฆ่ำลำ้ง

เผ่ำพนัธุ ์อำชญำกรรมสงครำม อำชญำกรรมต่อมนุษยชำติ และอำชญำกรรมท่ีเป็นกำรรุกรำน 

ประเทศไทยในฐำนะท่ีเป็นสมำชิกของประชำคมโลกมีส่วนส ำคญัในกำรสรำ้งประวติัศำสตรค์รั้งส ำคญัครั้งน้ี  โดยได้

เขำ้ร่วมในกำรเจรจำเพื่อจดัตั้งศำลอำญำระหว่ำงประเทศตั้งแต่เร่ิมตน้ และไดร่้วมลงนำมรบัรองธรรมนูญแห่งกรุงโรมเพื่อ

จดัตั้งศำลอำญำระหว่ำงประเทศขึ้ น ท ำใหน้ำนำประเทศคำดหมำยว่ำไทยอำจเป็นประเทศแรกในทวีปเอเชียท่ีใหส้ตัยำบนัตรำ

สำรระหว่ำงประเทศน้ี และในขณะเดียวกนัก็มีกำรคำดหมำยว่ำผูพ้ิพำกษำของไทยอำจไดเ้ป็นหน่ึงในตวัแทนจำกไม่ก่ีประเทศท่ี

ไดเ้ขำ้ร่วมเป็นองคค์ณะของผูพ้ิพำกษำในสถำบนัระดบัโลกดว้ย ทั้งน้ี สำเหตุท่ีไทยมีโอกำสดีกว่ำประเทศอื่นๆ ในทวีปเอเชีย 

                                                           
* อำจำรยป์ระจ ำคณะนิติศำสตร ์มหำวิทยำลยัสุโขทยัธรรมำธิรำช 

 
อ. เธียรชยั ณ นคร 
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เน่ืองจำกไทยไม่เคยรุกรำนประเทศใดมำก่อน นอกจำกน้ี ไทยยงัไม่มีปัญหำเร่ืองเช้ือชำติและกำรฆ่ำลำ้งเผ่ำพนัธุ ์ นอกจำกน้ี 

สถำนกำรณเ์ร่ืองสิทธิมนุษยชนในประเทศไทยก็ค่อนขำ้งดีเมื่อเทียบกบัประเทศเพื่อนบำ้นของเรำอีกดว้ย  

อยำ่งไรก็ตำม กำรใหส้ตัยำบนัต่อสนธิสญัญำระหว่ำงประเทศน้ีเป็นเร่ืองท่ีกระทบต่ออ ำนำจอธิปไตยของรฐั ดงัน้ันจึง

จ ำเป็นท่ีจะตอ้งไดร้บักำรเห็นชอบจำกรฐัสภำ และเน่ืองจำกศำลอำญำระหว่ำงประเทศเป็นเร่ืองใหม่ ซ่ึงมีรำยละเอียดปลีกย่อย

หลำยประกำรทั้งในแง่กฎหมำยและวิธีกำรปฏบิติั ดว้ยเหตุน้ีจึงจ ำเป็นท่ีตอ้งใหส้มำชิกรฐัสภำเขำ้ใจในหลกักำรและแนวปฏิบติั

ของศำลอำญำระหว่ำงประเทศท่ีจะจดัตั้งขึ้ น ขณะเดียวกนักำรเขำ้เป็นภำคีอำจกระทบต่อกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนของรฐั

หลำยๆ หน่วยงำน ดงัน้ันเพื่อใหเ้กิดควำมเขำ้ใจร่วมกนั กำรจดัสมัมนำเร่ืองศำลอำญำระหว่ำงประเทศฯ จะเป็นประโยชน์ใน

กำรสรำ้งควำมรูค้วำมเขำ้ใจเกี่ยวกบัศำลอำญำระหว่ำงประเทศใหแ้ก่หน่วยงำนรำชกำรท่ีเกี่ยวขอ้ง อีกทั้งจะเป็นกำรเปิดโอกำส

ใหม้ีกำรระดมควำมคิดเห็นของผูท่ี้เกี่ยวขอ้งจำกหน่วยงำนท่ีเป็นผูป้ฏบิติั เพื่อเป็นขอ้มลูใหแ้ก่สมำชิกรัฐสภำในกำรใหส้ตัยำบนั

เพื่อเขำ้เป็นภำคีศำลอำญำระหว่ำงประเทศต่อไป 

กำรจดัสมัมนำครั้งน้ีไดร้บักำรสนับสนุนดว้ยดียิง่จำกสภำเพื่อสิทธิมนุษยชนแห่งเอเชียและกำรพฒันำ ซ่ึงผูจ้ดักำร

สมัมนำขอขอบคุณล่วงหนำ้มำ ณ โอกำสน้ีดว้ยบดัน้ีไดเ้วลำอนัสมควรแลว้ กระผมใคร่ขอกรำบเรียนเชิญท่ำนรองประธำน

วุฒิสภำ กรุณำกล่ำวเปิดกำรสมัมนำ กรำบเรียนเชิญครบั 
กล่าวเปิดงานการประชุมสัมมนาทางวชิาการเรือ่ง 

ศาลอาญาระหว่างประเทศกับประเทศไทย : ผลกระทบและความคาดหวัง 
โดย นายพิเชษฐ์ พฒันโชติ 

*
  

 
ท่ำนประธำนกรรมำธิกำรกำรต่ำงประเทศ วุฒิสภำ ท่ำนวิทยำกร ท่ำนผูมี้

เกียรติทุกท่ำนครบั ก่อนอื่นผมคงตอ้งขอโทษท่ีประชุมแห่งน้ี จริงๆแลว้วนัน้ีท่ำน

ประธำนวุฒิสภำ ท่ำนพลตรีมนูญกฤต รปูขจร จะมำเปิดกำรสมัมนำ แต่ท่ำนติด

ภำรกิจจึงไดม้อบหมำยใหผ้มมำแทน เหมือนกบัท่ีท่ำนอำจำรยเ์ธียรชยัพดูนะครบัว่ำ 

เป็นเร่ืองส ำคญัท่ีสมำชิกรฐัสภำควรใหค้วำมสนใจก่อนท่ีรฐัสภำจะใหค้วำมเห็นชอบต่อ

กำรท ำสนธิสญัญำระหว่ำงประเทศท่ีมีผลกระทบต่ออธิปไตยของประเทศจ ำเป็นอยำ่งยิ่งท่ี

สมำชิกรฐัสภำจะตอ้งรูแ้ละมีควำมเขำ้ใจต่อวตัถุประสงคข์องสนธิสญัญำและพนัธกรณี

ท่ีประเทศไทยจะตอ้งปฏบิติัตำม กำรสมัมนำวนัน้ีจะเป็นประโยชน์ ไม่เพียงแต่จะท ำให้

สมำชิกรฐัสภำไดเ้ขำ้ใจเร่ืองขอบเขตและกำรด ำเนินงำนของศำลอำญำระหวำ่งประเทศ จำกรำยช่ือผูอ้ภิปรำยเช่ือวำ่กำรสมัมนำ

คงจะไดพ้ดูถึงผลดีผลเสียหรืออปุสรรคในกำรปฏบิติัของหน่วยงำนท่ีเกี่ยวขอ้ง จำกกำรท่ีประเทศไทยจะใหส้ตัยำบนักำรเขำ้เป็น

ภำคีศำลอำญำระหวำ่งประเทศ 

ทุกท่ำน ณ ท่ีน้ีคงทรำบดีว่ำ ศำลอำญำระหวำ่งประเทศท่ีจดัตั้งโดยธรรมนูญแห่งกรุงโรมถือว่ำเป็นสถำบนัระหวำ่ง

ประเทศใหม่ล่ำสุด และเป็นสถำบนัแรกแห่งศตวรรษท่ี 21 ส่ิงท่ีน่ำสงัเกตก็คือ กำรท่ีประเทศต่ำงๆ จ ำนวนมำกเขำ้เป็นภำคี 

ส่งผลใหธ้รรมนูญแห่งกรุงโรมมีผลบงัคบัใชนั้บตั้งแต่วนัท่ี 1 กรกฎำคม 2545 หรือเพียง 4 ปีเศษ นับแต่ไดม้ีกำรลงนำมให้

สตัยำบนั ถือวำ่เป็นปรำกฏกำรณท่ี์เกิดขึ้ นไม่บ่อยนักในควำมสมัพนัธร์ะหวำ่งประเทศซ่ึงอำจแสดงเป็นนัยไดว้่ำบรรดำประเทศ

ต่ำงๆ ใหค้วำมส ำคญัอยำ่งยิง่ต่อศำลอำญำระหวำ่งประเทศน้ี ขอ้ท่ีน่ำสงัเกตประกำรต่อมำ คือ ประเทศท่ีใหส้ตัยำบนัส่วนใหญ่

เป็นประเทศเล็กๆ หรือประเทศท่ีก ำลงัพฒันำ และมีหลำยประเทศท่ีเคยมีปัญหำควำมขดัแยง้รุนแรงหรือมีกำรต่อสูแ้ละกำรสู้

รบภำยในประเทศ ซ่ึงหมำยควำมว่ำประเทศเหล่ำน้ันตอ้งกำรใหศ้ำลอำญำระหวำ่งประเทศน้ีเป็นสถำบนัท่ีเป็นหลกัประกนัว่ำ 

ถำ้ถูกรุกรำนหรือมีกำรเขน่ฆ่ำลำ้งเผ่ำพนัธุ ์ หรือมีกำรกระท ำท่ีเป็นอำชญำกรรมรำ้ยแรงต่อมนุษยชำติ หรือกำรกระท ำท่ีเป็น

                                                           
*
 รองประธำนวุฒิสภำ คนท่ีหน่ึง 

 
นายพิเชษฐ ์พฒันโชติ 
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อำชญำกรรมสงครำม กำรสูร้บท่ีผิดจำรีตประเพณี เช่น กำรใชอ้ำวธุเคมี กำรฆำ่พลเรือนผูบ้ริสุทธ์ิ บุคคลท่ีกระท ำควำมผิด

เหล่ำน้ันตอ้งชดใชก้รรมท่ีตนไดก้ระท ำขึ้ น ไม่ว่ำบุคคลน้ันจะอยูท่ี่ใดหรือกระท ำควำมผิด ณ ท่ีใดก็ตำม  

อำจกล่ำวไดว้ำ่หลกักำรต่ำงๆ ของศำลอำญำระหว่ำงประเทศน้ัน มุ่งท่ีจะน ำคนท่ีกระท ำควำมผิดมำลงโทษ เพื่อไม่ให้

เกิดค่ำนิยม “กำรลอยนวลอยูเ่หนือกฎหมำย” เป็นกำรป้องกนัไม่ใหม้ีกำรกระท ำท่ีโหดรำ้ย ป่ำเถ่ือน รุนแรง ท่ีสงัคมโลกเห็น

ว่ำไม่สำมำรถยอมรบัในกำรกระท ำน้ันๆ ได ้ ทั้งน้ี เพรำะวำ่ถำ้ผูใ้ดกระท ำควำมผิดลงไปแลว้ ผูน้ั้นจะตอ้งถูกน ำตวัมำลงโทษ

อยำ่งแน่นอน หลกักำรพื้ นๆ เหล่ำน้ีเองจะน ำไปสู่สนัติภำพท่ีถำวร ตรำบใดก็ตำมถำ้กำรก่อสงครำมและกำรละเมิดยงัไม่ไดร้บั

กำรเยยีวยำแกไ้ข ก็ไม่อำจกล่ำวไดว้่ำเกิดควำมยุติธรรมขึ้ นในสงัคม และตรำบใดก็ตำมท่ีไม่มีควำมยุติธรรม สนัติสุขท่ีถำวรก็

จะไมเ่กิดขึ้ น ดงัน้ัน หลกักำรของศำลอำญำระหว่ำงประเทศจึงน่ำจะถือไดว้ำ่เป็นส่ิงท่ีดี  

อยำ่งไรก็ตำม ท่ำนผูม้ีเกียรติครบั ตอ้งยอมรบัว่ำในทำงปฏบิติัอำจมีอุปสรรค ปัญหำ และขอ้ขดัขอ้งท่ีแตกต่ำงไปจำก

หลกักำรท่ีไดว้ำงไว ้ ซ่ึงปัญหำของประเทศไทยอำจจะแตกต่ำงจำกประเทศอื่นๆ ส่ิงน้ีเองท ำใหต้อ้งช่วยกนัคิดพิจำรณำถึงผลท่ีจะ

เกิดขึ้ นในอนำคต ควำมจ ำเป็นน้ีเองผมคิดว่ำคณะกรรมำธิกำรกำรต่ำงประเทศก็ตระหนักดี จึงไดจ้ดัใหม้ีกำรสมัมนำในวนัน้ี

ร่วมกบัองคก์รอื่นๆ อีกหลำยองคก์ร 

ส ำหรบัประเทศไทยไดล้งนำมรบัรองธรรมนูญกำรจดัตั้งศำลอำญำระหวำ่งประเทศน้ีเมื่อเดือนตุลำคม 2543 

หลงัจำกน้ันกระทรวงกำรต่ำงประเทศไดจ้ดัตั้งคณะท ำงำนขึ้ นพิจำรณำกฎต่ำงๆ ของธรรมนูญ ซ่ึงคำดว่ำจะน ำเสนอต่อ

คณะรฐัมนตรีในไม่ชำ้ ผมอยำกจะฝำกใหท่้ำนผูร่้วมสมัมนำไดพ้จิำรณำถึงขอ้ดี ขอ้เสีย ปัญหำ และอุปสรรคทั้งปวง ถำ้ประเทศ

ไทยจะใหส้ตัยำบนักำรเขำ้เป็นภำคีต่อสนธิสญัญำน้ีอยำ่งรอบคอบท่ีสุด ผมขอใหก้ำรสมัมนำส ำเร็จลุล่วงดว้ยดีตำมท่ีไดต้ั้ง

เจตนำไวแ้ละตำมวตัถุประสงคท่ี์วำงไว ้

ในนำมของวุฒิสภำ ผมขอขอบคุณคณะกรรมำธิกำรกำรต่ำงประเทศ Forum-Asia และศนูยก์ฎหมำยสิทธิ

มนุษยชนและสนัติศึกษำมหำวทิยำลยัสุโขทยัธรรมำธิรำช ท่ีไดร่้วมกนัจดัสมัมนำในครั้งน้ี ขอบพระคุณมำกครบั 
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รายงานการประชุมสัมมนาทางวชิาการเรือ่ง 
ศาลอาญาระหว่างประเทศกับประเทศไทยผลกระทบและความคาดหวัง 

วนัพธุท่ี 14 สิงหาคม 2546 ณ หอ้งประชมุ 303-304 ชัน้ 3 อาคารรฐัสภา 2 

 
 

ล ำดบัต่อไปของกำรสมัมนำในวนัน้ีจะเป็นกำรอภปิรำยถึงผลดีผลเสียและ

อุปสรรคปัญหำต่ำงๆ ท่ีอำจจะเกิดขึ้ นจำกกำรเขำ้เป็นภำคศีำลอำญำระหว่ำงประเทศ 

เน่ืองจำกว่ำบำงท่ำนอำจจะยงัไม่ค่อยสบำยใจนักในเร่ืองของกำรเขำ้เป็นภำคี ไทยจะเสีย

อะไร ไทยจะไดอ้ะไรบำ้ง แลว้บำงหน่วยงำนอำจจะสงสยัว่ำเรำจะตอ้งปรบัแกไ้ขกฎหมำย 

แนวปฏบิติัอะไรบำ้ง ซ่ึงวนัน้ีเรำจะมำสนทนำแลกเปล่ียนควำมคิดเห็นกนั ขณะเดียวกนัก็

จะไดท้รำบควำมพรอ้มของประเทศไทยว่ำเรำไดเ้ตรียมกำรในกำรเขำ้เป็นภำคีศำลอำญำ

ระหว่ำงประเทศไปแค่ไหนเพียงใดแลว้ 

 
ผูเ้ขำ้ร่วมอภิปรำยในวนัน้ีมำจำกหน่วยงำนท่ีน่ำจะถือวำ่เกี่ยวขอ้งมำกท่ีสุด 

หน่วยงำนแรก คือ ศำล ซ่ึงคณะผูจ้ดัสมัมนำไดร้บัเกียรติอยำ่งสงูจำกท่ำนผูพ้พิำกษำวชิำ 

มหำคุณ ซ่ึงท่ำนเป็นผูพ้ิพำกษำหวัหน้ำคณะในศำลฎกีำ ผมเรียกอำจำรยเ์พรำะว่ำท่ำนเป็นอำจำรยผ์ม ท่ำนเป็นศำสตรำจำรย์

พิเศษของจุฬำลงกรณม์หำวิทยำลยั ท่ำนมีประสบกำรณใ์นเร่ืองของกำรท ำงำนในเร่ืองของสิทธิเด็กในระหวำ่งท่ีท่ำนเป็นผู้

พิพำกษำดว้ย ท่ำนเคยเป็นรองอธิบดีผูพ้ิพำกษำศำลเยำวชนและครอบครวักลำง ปัจจุบนันอกจำกท่ำนจะเป็นผูพ้ิพำกษำ

หวัหน้ำคณะในศำลฎกีำแลว้ ท่ำนเป็นผูพ้ิพำกษำท่ีไดร้บักำรยอมรบัในเร่ืองของทำงวิชำกำร ท่ำนเป็นอำจำรยพ์ิเศษใน

มหำวิทยำลยัหลำยๆ แห่งดว้ย  ท่ำนอำจำรยว์ิชำ มหำคุณ จะใหมุ้มมองในเร่ืองของผลกระทบของศำล ศำลมีควำมพรอ้มแค่

ไหน อยำ่งไรบำ้ง โดยเฉพำะระบบกฎหมำยไทย 

ส่วนท่ำนถดัมำ คือผูแ้ทนจำกกรมสนธิสญัญำและกฎหมำย คุณอิทธิพร บุญประคอง ผูอ้ ำนวยกำรกองกฎหมำย กรม

สนธิสญัญำและกฎหมำย กระทรวงกำรต่ำงประเทศ ซ่ึงเป็นหน่วยงำนท่ีรบัผิดชอบในกำรพิจำรณำยกร่ำงและน ำเสนอกำรเขำ้

เป็นภำคีโดยตรง ผมคิดว่ำท่ำนคงจะมำใหมุ้มมองประเด็นขอ้กฎหมำยระหว่ำงประเทศและควำมเตรียมพรอ้มของประเทศไทย

ในกำรเขำ้เป็นภำค ี

 

อ. วชิยั  ศรรีตัน์  
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ท่ำนท่ีสำม ท่ำนเป็นอยักำรจำกส ำนักงำนอยักำรสงูสุด คุณวฒันำ สวสัด์ิทอง เป็นผูท่ี้เกี่ยวขอ้งในกำรเขำ้ร่วมเจรจำ

ตั้งแต่ท่ีกรุงโรมแลว้ก็มีกำรประชุมถดัมำหลำยๆ ครั้งถือวำ่ท่ำนเป็นผูท่ี้จบัดำ้นน้ีมำโดยตรง ปัจจุบนัท่ำนเป็นอยักำรจงัหวดั

ประจ ำกรม ท่ำนจบกฎหมำยเป็นเนติบณัฑิตและส ำเร็จกำรศึกษำระดบัปริญญำโททำงกฎหมำยจำก American 

University ท่ำนจะมำใหค้วำมเห็นในเร่ืองของกำรด ำเนินกำรไต่สวนและควำมพรอ้มของอยักำร ทั้งน้ีเน่ืองจำกศำลอำญำ

ระหว่ำงประเทศน้ัน อยักำรจะมีส่วนส ำคญัอยำ่งมำกในกำรพิจำรณำไต่สวนคดี ท่ำนคงจะใหค้วำมเห็นว่ำอยักำรมีควำมพรอ้มแค่

ไหน 

ท่ำนต่อมำ คือ พนัเอกกฤษณะ บวรรัตนำรกัษ์ รองผูอ้ ำนวยกำรกองกฤษฎีกำทหำรและกำรต่ำงประเทศ กรม

พระธรรมนูญ ซ่ึงคงจะใหค้วำมเห็นและทศันะในแง่ของทหำรว่ำมีขอ้ห่วงกงัวลอยำ่งไรบำ้ง กองทพัมีท่ำทีอยำ่งไรบำ้ง และได้

ท ำอะไรไปบำ้งเพื่อควำมเตรียมพรอ้มในกำรเขำ้เป็นภำคีศำลอำญำแห่งน้ี 

 ท่ำนสุดทำ้ย คือ คุณสมชำย หอมลออ นักกฎหมำยสิทธิมนุษยชน ผูแ้ทนจำกสภำทนำยควำม ซ่ึงท่ำนเป็นเลขำธิกำร 

Forum-Asia องคก์รเอกชนดำ้นสิทธิมนุษยชนในภมูิภำคเอเชีย ท่ำนคงจะมำใหท้ศันะ มุมมองของภำคประชำสงัคม 

ในขัน้ตน้ขอเร่ิมจำกหน่วยงำนท่ีเขำ้ไปเจรจำเตรียมพรอ้มและเตรียมท่ีจะน ำเสนอกำรเขำ้เป็นภำคี นัน่คือกระทรวงกำร

ต่ำงประเทศ ขอเชิญ คุณอิทธิพร บุญประคอง ครบั 

 

คุณอิทธิพร บุญประคอง: ผมขอขอบพระคุณท่ำนผูจ้ดัท่ีเปิดโอกำสใหผ้มไดม้ำร่วมในงำนสมัมนำครั้งน้ี ซ่ึงเป็นเร่ืองท่ี

เรำใหค้วำมส ำคญัมำตลอด เพรำะจริงๆ แลว้ท่ำนอธิบดีท่ำน

ตั้งใจท่ีจะมำบรรยำยเพื่อแลกเปล่ียนควำมคิดเห็นกบัท่ีประชุมน้ี

ดว้ยตวัเอง แต่ว่ำท่ำนไปรำชกำรท่ีเชียงรำย จึงไดม้อบหำยใหผ้ม

มำแทน 

ผมขอเร่ิมท่ีแนวคิดในเร่ืองศำลอำญำระหว่ำงประเทศน้ี

มีมำตั้งแต่ปี 2532 จริงๆแลว้อำชญำกรรมซ่ึงปัจจบุนัน้ีมำ

ปรำกฏอยูใ่นธรรมนูญศำลไม่ไดเ้ป็นเจตนำของผูเ้สนอนะครบั ผู้

เสนอในท่ีน้ีคือกลุ่มแปซิฟิก แคริบเบียน เขำเสนอใหม้ีกำรจดัตั้ง

ศำลอำญำระหว่ำงประเทศขึ้ นเพื่อพิจำรณำตดัสินและลงโทษผูค้ำ้

ยำเสพติด แต่หลงัจำกน้ันวิวฒันำกำรไดม้ีมำตำมล ำดบั จนกระทัง่

หน่วยงำนของสหประชำชำติท่ีอำจเรียกไดว้่ำเป็นส ำนักงำน

กฤษฎกีำของสหประชำชำติ คือ คณะกรรมำธิกำรกฎหมำย

ระหว่ำงประเทศของสหประชำชำติเป็นผูย้กร่ำงธรรมนูญน้ีขึ้ นมำ 

พอยกร่ำงเสร็จแลว้ก็อยำ่งท่ีเรำทรำบคือเอำร่ำงน้ีไปเขำ้ประชุม

ระดบักำรทตูท่ีมีอ ำนำจเต็มท่ีกรุงโรม ผลสุดทำ้ยเรำจึงไดม้ีกำร

รบัรองธรรมนูญศำลฉบบัน้ีเมื่อปี 2541 ซ่ึงในส่วนของรำชกำร

ไทย เรำไดติ้ดตำมพฒันำกำรและเขำ้ร่วมติดตำมกำรเจรจำ

จดัตั้งและรบัรองธรรมนูญศำลน้ีมำโดยตลอด ก่อนท่ีคณะผูแ้ทน

ไทยจะไปเจรจำท่ีกรุงโรมเป็นเวลำ 1 เดือนเศษๆ เรำน ำเร่ือง

เสนอขออนุมติัจำกคณะรฐัมนตรีซ่ึงไดไ้ปร่วมประชุม ผลกำร

ด ำเนินกำรของเรำเห็นไดช้ดัว่ำมีประมำณ 161 ประเทศเขำ้

ร่วมเจรจำ เพรำะฉะน้ันธรรมนูญศำลท่ีไดอ้อกมำน้ีเป็นผลแห่ง

กำรประนีประนอมกนัดว้ย บำงอยำ่งเรำไม่อยำกได ้ บำงอยำ่ง

 

 
คณุอิทธิพร บญุประคอง 

 

ประเดน็ท่ีวา่เราจะตอ้งออกกฎหมายอยา่งไรหรอืไม่ ส่ิงน้ีจะโยงกับ

บทบญัญตัิของรฐัธรรมนูญไทยวา่หนังสือสัญญาใดท่ีมีผลเป็นการ

เปลี่ ยนแปลงเขตอ านาจหรือจะตอ้งออกกฎหมายรองรบัเพื่ อให้

ไทยสามารถปฏิบตัิตามพนัธกรณีไดก็้ตอ้งออกกฎหมาย ถา้หาก

เราเป็นภาคีธรรมนูญศาลจะเห็นไดช้ัดวา่ประเด็นท่ีเราตอ้งออก

กฎหมายน้ันคณะกรรมการดแูลว้มีประมาณ 21ขอ้ และขอ้ท่ี

ส าคัญก็คือฐานความผิดตามธรรมนูญ 4 ประการ ซ่ึงกฎหมาย

ไทยยงัไม่มี เพราะฉะน้ันเราก็คงจะตอ้งบญัญตัิไวใ้นกฎหมายไทย

ดว้ยวา่จะเป็นในรปูไหน รปูแกไ้ขในประมวลกฎหมายอาญาหรือ

จะท าเป็นกฎหมายอาญาหรือจะท าเป็นกฎหมายเฉพาะน้ันก็อีก

เรื่ องหน่ึง นอกจากตอ้งบัญญัติความผิด 4 ประการแลว้ก็ตอ้ง

ก าหนดโทษดว้ย ซ่ึงเป็นเรื่ องแรกท่ีตอ้งท าแน่นอน 

 
 
 
อิทธิพร  บุญประคอง 
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เขำไม่อยำกได ้ แต่ผลสุดทำ้ยส่ิงท่ีประชำคมโลกได ้ คือ ธรรมนูญศำลฉบบัปัจจุบนั ท่ีแจกในท่ีประชุมน้ี ผมขอเรียนว่ำจริงๆ 

แลว้ไม่ใช่ค ำแปลของกรมสนธิสญัญำและกฎหมำย แต่เป็นผลมำจำกกำรท่ีรฐับำลไทยไดจ้ดัตั้งคณะกรรมกำรระดบัชำติขึ้ น

เรียกว่ำคณะกรรมกำรพิจำรณำธรรมนูญศำลอำญำระหวำ่งประเทศ แลว้ก็เป็นผลใหเ้รำตอ้งตั้งคณะกรรมกำรแปล และแปลจน

เสร็จเรียบรอ้ยแลว้  

คณะกรรมกำรน้ีตั้งโดยคณะรฐัมนตรี เมื่อกลำงเดือนมกรำคม 2542 มีอ ำนำจหน้ำท่ีในกำรพิจำรณำผลดีผลเสียใน

แง่นโยบำย ถำ้หำกประเทศเขำ้เป็นภำคี ร่วมพิจำรณำว่ำจะตอ้งมีกำรออกกฎหมำยรองรบัเพื่อใหไ้ทยสำมำรถปฏิบติัตำม

พนัธกรณีไดห้รือไม่เพียงใด ซ่ึงเป็นอ ำนำจหน้ำท่ีหลกั คณะกรรมกำรน้ีไดพ้ิจำรณำหลำยขอ้และหลำยวรรค ทั้งหมดมี128 ขอ้ 

ใชเ้วลำประมำณ 2 ปีเศษ จำกกำรประชุม 19 ครั้ง สุดทำ้ยเมื่อเดือนพฤษภำคมท่ีผ่ำนมำคณะกรรมกำรสำมำรถพิจำรณำได้

ครบทุกขอ้ ในแง่นโยบำยไม่น่ำจะมีปัญหำมำกนัก มีบำงเร่ืองท่ีคณะกรรมกำรคิดว่ำไม่น่ำจะอยูใ่นเขตอ ำนำจของคณะกรรมกำร

ชุดน้ีท่ีจะตดัสินใจว่ำไทยควรจะมีท่ำทีอย่ำงไร ตวัอย่ำงท่ีเห็นไดช้ดั คือขอ้ 27 สถำนะของประมุขของรฐั และขอ้ 103 ของ

ธรรมนูญศำลท่ีบญัญติัใหท้ำงเลือกว่ำรฐัภำคีหรือรฐัสมำชิกสำมำรถเสนอตวัเป็นรฐัท่ีบงัคบัตำมค ำพิพำกษำของศำลได ้ ซ่ึงขอ้

น้ีคณะกรรมกำรคิดว่ำเป็นเร่ืองท่ีหน่วยงำนหรือองคก์รท่ีใหญ่กว่ำ อย่ำงเช่น คณะรฐัมนตรี จะเป็นผูต้ดัสิน ทีน้ีในประเด็นท่ีว่ำ

เรำจะตอ้งออกกฎหมำยอย่ำงไรหรือไม่ ส่ิงน้ีจะโยงกบับทบัญญัติของรัฐธรรมนูญไทยว่ำหนังสือสัญญำใดท่ีมีผลเป็นกำร

เปล่ียนแปลงเขตอ ำนำจหรือจะตอ้งออกกฎหมำยรองรบัเพื่อใหไ้ทยสำมำรถปฏบิติัตำมพนัธกรณีไดก็้ตอ้งออกกฎหมำย ถำ้หำก

เรำเป็นภำคีธรรมนูญศำลจะเห็นไดช้ดัว่ำประเด็นท่ีเรำตอ้งออกกฎหมำยน้ันคณะกรรมกำรดูแลว้มีประมำณ  21ขอ้ และขอ้ท่ี

ส ำคญัก็คือฐำนควำมผิดตำมธรรมนูญ 4 ประกำร ซ่ึงกฎหมำยไทยยงัไม่มี เพรำะฉะน้ันเรำก็คงจะตอ้งบญัญติัไวใ้นกฎหมำย

ไทยดว้ยว่ำจะเป็นในรูปไหน รูปแกไ้ขในประมวลกฎหมำยอำญำหรือจะท ำเป็นกฎหมำยอำญำหรือจะท ำเป็นกฎหมำยเฉพำะ

น้ันก็อีกเร่ืองหน่ึง นอกจำกตอ้งบญัญติัควำมผิด 4 ประกำรแลว้ก็ตอ้งก ำหนดโทษดว้ย ซ่ึงเป็นเร่ืองแรกท่ีตอ้งท ำแน่นอน 

 
เร่ืองท่ีสอง คือ ในฐำนะรฐัภำคี รฐัสมำชิกของธรรมนูญศำล เมื่อไรก็ตำมท่ีเรำเขำ้เป็นภำคีเรำมีพนัธะท่ีจะตอ้งปฏบิติั

ตำมค ำรอ้งขอควำมร่วมมือของศำล ค ำรอ้งขอควำมร่วมมือของศำลน้ีก็เหมือนกบัต ำรวจ อยักำร หรือศำลด ำเนินคดีทำงอำญำเขำ

ก็ขอไดทุ้กอยำ่ง จริงๆแลว้มีขอ้ยกเวน้อยูบ่ำ้งท่ีทำงรฐัภำคีหรือประเทศไทยถำ้หำกเขำ้เป็นภำคีแลว้เรำไม่จ ำเป็นตอ้งใหค้วำม

ร่วมมือ แต่ตอ้งมีเหตุผลตำมท่ีเขำระบุไว ้เหตุผลส ำคญัประกำรหน่ึง คือ ถำ้กำรใหค้วำมร่วมมือทำงศำลกระทบต่อควำมมัน่คงเรำ

ก็มีสิทธิปฏเิสธได ้ แต่ว่ำเมื่อปฏเิสธแลว้เขำก็จะตอ้งแจง้ไปยงัรฐัสมำชิกศำลว่ำจะท ำอยำ่งไรต่อไป เร่ืองกำรใหค้วำมร่วมมือแก่ศำล

อำญำระหวำ่งประเทศน้ีจริงๆ แลว้กฎหมำยไทยท่ีมีอยูน้ี่เรียกไดว้่ำครอบคลุมถึงพนัธกรณีของเรำแทบทั้งหมด แต่มีประเด็นเดียว 

คือ กฎหมำยท่ีเกี่ยวขอ้งในเร่ืองน้ีผมขอยกตวัอยำ่ง 3 ฉบบัแรก คือ (1) พ.ร.บ. ว่ำดว้ยกำรส่งผูร้ำ้ยขำ้มแดน (2) ควำมร่วมมือ

ในคดีอำญำ และ (3) ควำมร่วมมือในกำรพิพำกษำบงัคบัใหเ้ป็นไปตำมค ำพพิำกษำเกี่ยวกบัตวันักโทษ ทั้งสำมฉบบัน้ีระบุควำม

ร่วมมือเป็นกำรใหค้วำมร่วมมือระหว่ำงรฐัต่อรฐัเท่ำน้ัน ในเม่ือศำลอำญำระหว่ำงประเทศน้ีถือเสมือนหน่ึงเป็นองคก์รระหว่ำง

ประเทศประเทศหน่ึง หำกไทยไม่แกไ้ขกฎหมำยใหค้วำมร่วมมือในประเภทน้ีครอบคลุมไปถึงศำลอำญำระหว่ำงประเทศดว้ยแลว้

เรำก็ปฏบิติัตำมพนัธกรณีไม่ได ้เพรำะกฎหมำยภำยในไม่มี น่ีเป็นประเด็นหลกัซ่ึงทำงคณะกรรมกำรแห่งชำติเห็นวำ่เป็นเร่ืองท่ีเรำ

ตอ้งแกไ้ขกฎหมำยแน่ๆ หำกเรำตอ้งเป็นภำค ี ส่วนแกไ้ขอยำ่งไรน้ันก็อยำ่งท่ีอำจำรยว์ิทิตไดเ้รียนใหท่ี้ประชุมทรำบวำ่มีทำงออก

ท่ีสุดก็คือเอำธรรมนูญศำลท่ีดีและเป็นธรรมอยูแ่ลว้มำใชเ้ป็นเอกสำรต่อทำ้ย โดยกำรออก พ.ร.บ. ปะหน้ำมำสั้นๆ ซ่ึงเป็นวิธีท่ี

ง่ำยท่ีสุด แต่อำจมีควำมจ ำเป็นท่ีจะตอ้งระบุเร่ืองควำมผิดและบทลงโทษไว ้ วิธีท่ีสอง ไม่ง่ำยนักแต่อำจจะสะดวกต่อหน่วยงำนท่ี

รบัผิดชอบกฎหมำยแต่ละฉบบั คือ ไปแกไ้ขในส่วนท่ีกฎหมำยไทยยงัไม่มีในพระรำชบญัญติัแต่ละฉบบั ซ่ึงก็เป็นอีกวิธีหน่ึงท่ีเรำ

เคยใชม้ำในกำรเขำ้เป็นภำคอีนุสญัญำระหวำ่งประเทศ วิธีท่ีสำม คือ ออกกฎหมำยใหม่ทั้งหมด เอำพนัธกรณีทั้งหมดมำร่ำงเป็น

กฎหมำยทั้งฉบบั ซ่ึงก็เป็นอีกวิธีหน่ึงซ่ึงใชใ้นบำงครั้งภำยหลงัจำกท่ีกระทรวงกำรต่ำงประเทศในฐำนะหน่วยงำนกลำงไดจ้ดัประชุม

คณะกรรมกำรแห่งชำติเพื่อพิจำรณำธรรมนูญศำลอำญำ 19 ครั้ง จบไปเม่ือเดือนพฤษภำคมน้ี ส่ิงท่ีเรำตั้งใจจะท ำต่อจำกน้ัน คือ 

เรำตั้งใจจะน ำผลกำรพิจำรณำเสนอสู่กำรพิจำรณำของคณะรฐัมนตรี ซ่ึงในกำรน ำเสนอน้ีเรำไม่ตอ้งกำรท่ีจะเอำผลกำรพจิำรณำ
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ของส่วนรำชกำรเฉยๆ น้ีไปเสนอคณะรฐัมนตรี เพรำะวำ่เร่ืองน้ีเรำเห็นว่ำเป็นเร่ืองส ำคญั และน่ำจะไดร้บัฟังควำมคิดเห็นจำก

หน่วยงำนอื่นๆ ของไทยเรำจึงคิดว่ำในโอกำสอนัใกลซ่ึ้งประมำณเดือนหน้ำน้ีเรำก็จะจดัสมัมนำในลกัษณะน้ีเช่นกนั ซ่ึงกำรท่ีกรม

สนธิสญัญำน้ีมโีอกำสไปร่วมสมัมนำก่อนหน้ำน้ี ไม่ว่ำจะจดัโดย Forum-Asia 2-3 ครั้ง ในรอบปีท่ีผ่ำนมำ ซ่ึงมีโอกำสไปร่วม

สมัมนำกบัทำงส ำนักงำนสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ กรมพระธรรมนูญ และวนัน้ีทำงสมำชิกวุฒสิภำ กำรสมัมนำของเรำก็จะรวมถึง

หน่วยงำนดงักล่ำวเหล่ำน้ีดว้ย เพื่อท่ีจะรบัฟังขอ้คิดเห็นของท่ำนแลว้เรำก็จะน ำไปประเมิน  

ผมขอพดูเร่ืองท่ีไม่ค่อยมีใครพดูถึง คือ เร่ืองผลกระทบทำงกำรเงิน ถำ้เรำเขำ้เป็นภำคี ทุกประเทศท่ีเขำ้เป็นภำคี

จะตอ้งมีพนัธะตอ้งช ำระค่ำบ ำรุงใหศ้ำล วิธีกำรช ำระค่ำบ ำรุงน้ีค ำนวณจำกอตัรำประเมินขององคก์ำรสหประชำชำติ ซ่ึงของ

ประเทศไทยตอนน้ีอยูท่ี่ 0.10% เมื่อประเมินค่ำใชจ้ำ่ยของศำลในช่วงปีแรกเขำท ำตวัเลขออกมำแลว้ พอน ำมำค ำนวณจำก

สตูรน้ี สมมุติประเทศไทยเขำ้เป็นภำคีในวนัพรุ่งน้ี เรำจะมคี่ำใชจ้่ำยในแง่ค่ำธรรมเนียมและค่ำบ ำรุงศำลเป็นเงิน 4,000  ยโูร 

หรือประมำณ 160,000 บำท ซ่ึงเป็นตวัเลขท่ีไม่มำกนะครบั ในเบ้ืองตน้น้ีผมมีเร่ืองท่ีจะเรียนใหท้รำบเพียงเท่ำน้ีก่อน ผม

อำจจะมีเร่ืองของขอ้ 27 ของธรรมนูญศำลในรอบต่อไป 

 
อำจำรยวิ์ชยั ศรีรตัน ์ เรำคงจะเห็นภำพเร่ืองของกำรเตรียมพรอ้มและปัญหำวำ่ไทยมีอะไรบำ้ง ซ่ึงเรำจะได้

พดูคุยกนัในล ำดบัต่อไป ส ำหรบัองคก์รน้ีจะมีผลกระทบอยำ่งมำก และผมคิดว่ำเป็นองคก์รส ำคญัในกำรบงัคบัใชศ้ำลธรรมนูญ

ในประเทศ ถำ้เรำเขำ้เป็นภำค ีคือ ศำล ซ่ึงวนัน้ีท่ำนอำจำรยว์ชิำ  มหำคุณ คงจะใหท้ศันะในเร่ืองของเรำจะผกูพนับงัคบัใชศ้ำล

ภำยในอยำ่งไร ขณะเดียวกนัถำ้เกิดมีขอ้ขดัแยง้ระหวำ่งศำลภำยในกบัศำลอำญำระหวำ่งประเทศขึ้ น เรำจะมีทำงแกไ้ขอยำ่งไร

บำ้ง ขอเรียนเชิญท่ำนอำจำรยว์ชิำ มหำคุณ ครบั 

 

อาจารยวิ์ชา มหาคุณ ขอบคุณคณะผูจ้ดัท่ีใหเ้กียรติ

มำร่วมอภิปรำย ผมงงเหมือนกนัว่ำท ำไมเชิญผม เพรำะว่ำไม่ไดอ้ยูใ่น

ขำ่ยท่ีไดเ้ขำ้ร่วมอะไรเลยตั้งแต่ตน้ในธรรมนูญท่ีมีกำรแปล มีกำรประชุม

ปรึกษำหำรืออะไรกนัก็ไม่ไดม้ีส่วนในคณะท ำงำน ทำงผูจ้ดัก็บอกวำ่

อยำกใหม้ำแสดงควำมคิดเห็นในฐำนะของศำล ผมขอเรียนว่ำท่ีใส่ไปวำ่

เป็นผูแ้ทนศำลฎกีำก็ขอออกตวัวำ่ไม่ใช่นะครบั เด๋ียวทำงคณะศำลฎกีำ

จะตอ้งถูกผกูมดัโดยควำมเห็นของผม  เพรำะฉะน้ันขอเรียนว่ำท่ีมำใน

วนัน้ีมำในฐำนะส่วนตวั ซ่ึงเท่ำท่ีเห็นประเทศไทยมีปัญหำแลว้ก็อยำกจะ

ใหม้ีกำรแกไ้ขปัญหำ แลว้ก็คิดว่ำศำลอำญำระหว่ำงประเทศน่ำจะเป็น

หนทำงหน่ึงในกำรแกไ้ขปัญหำ อำจจะไม่สมบรูณนั์ก แต่ว่ำผมก็อยำกจะ

มีควำมหวงัอยำ่งท่ีตั้งโจทยไ์ว ้“ผลกระทบและควำมคำดหวงั”  

ในเร่ืองคดีอำชญำกรรมต่อมนุษยชำติผมคงมีส่วนอยู่บำ้งใน

เร่ืองของสิทธิเด็ก คือ ผมเคยไดร้บัเชิญใหไ้ปเป็นคณะกรรมกำรตุลำกำร

ระหว่ำงประเทศว่ำดว้ยสิทธิเด็ก มีกำรไต่สวนท่ีประเทศองักฤษเกี่ยวกับ

เร่ืองเด็กท่ีเป็นทหำร หรือถูกบงัคบัใหเ้ป็นทหำร จดัโดยองคก์รระหว่ำง

ประเทศของประเทศแคนำดำ กล่ำวโดยสรุป คือเป็นภยัจำกสงครำมท่ี

กระทบต่อเด็กและสตรี ผมขอเรียนว่ำ ในท่ีประชุมของกำรไต่สวนท่ีว่ำน้ี

เน่ืองจำกเป็นคณะกรรมกำร ไม่ใช่เป็นเร่ืองของศำล เพรำะฉะน้ันเป็น

คณะกรรมกำรในดำ้นมนุษยธรรม คณะกรรมกำรชุดน้ีไดร้บัขอ้มลูจำก

กำชำดสำกลและจำกหน่วยงำนต่ำงๆ เป็นจ ำนวนมำกท่ีรอ้งเรียนว่ำ

  

  
อ. วชิา มหาคณุ 

 

รฐับาลของประเทศต่างๆ ท่ีมีผูน้ าซ่ึงอาจจะเป็นผูน้ า

โดยธรรมชาติหรอืผูน้ าในทางการก็ตามไดก่้อใหเ้กิด

ปัญหาท่ีมีผลกระทบอยา่งรา้ยแรง โดยเฉพาะกลุ่ม

กบฏต่างๆ ในรฐัโดยการบงัคบัเกณฑท์หารโดยเอา

เด็กมาเป็นทหารแลว้ในท่ีสดุจากการก่อสงคราม

น้ันเองก็ก่อใหเ้กิดผลกระทบอยา่งรา้ยแรงต่อเด็กท่ี

ถกูเคล่ือนยา้ยจากภมิูล าเนา จากวฒันธรรม 

ขนบธรรมเนียมประเพณี ตอ้งทกุขย์ากนับลา้นดงัท่ี

เขาแสดงตวัเลขออกมาอยา่งในยโูกสลาเวยีเดิม หรอื

บอสเนียเฮอรเ์ซโกวนิา หรอืกรงุซาราเจโว พบหลมุ

ฝังศพเด็กจ  านวนมหาศาล ในแอฟรกิาหรอืวา่ใน

ภมิูภาคเอเชียของเราน้ีก็เหมือนกันท่ีมีการก่อ

สงครามขึ้นโดยกลุ่มกบฏตา่งๆ เช่น กลุ่มกระเหรี่ ยง 

ก็มีการบงัคบัใหเ้ด็กเป็นทหารเหมือนกัน ซ่ึงเราก็

เห็นอย ูส่ิ่งเหล่าน้ีเป็นส่ิงท่ีนักมนุษยธรรมของประเทศ

ต่างๆ ทนไม่ไดท่ี้จะปล่อยใหท้รพัยากรของมนุษยต์อ้ง

ถกูท าลายอยา่งน้ัน  
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ขณะน้ีรัฐบำลของประเทศต่ำงๆ ท่ีมีผูน้ ำซ่ึงอำจจะเป็นผูน้ ำโดยธรรมชำติหรือผูน้ ำในทำงกำรก็ตำมไดก้่อใหเ้กิดปัญหำท่ีมี

ผลกระทบอย่ำงรำ้ยแรง โดยเฉพำะกลุ่มกบฏต่ำงๆ ในรฐัโดยกำรบงัคบัเกณฑท์หำรโดยเอำเด็กมำเป็นทหำรแลว้ในท่ีสุดจำก

กำรก่อสงครำมน้ันเองก็ก่อให้เกิดผลกระทบอย่ำงร้ำยแรงต่อเด็กท่ีถูกเคล่ือนยำ้ยจำกภูมิล ำเนำ  จำกวัฒนธรรม 

ขนบธรรมเนียมประเพณี ตอ้งทุกขย์ำกนับลำ้นดงัท่ีเขำแสดงตวัเลขออกมำอยำ่งในยโูกสลำเวียเดิม หรือบอสเนียเฮอรเ์ซโกวินำ 

หรือกรุงซำรำเจโว พบหลุมฝังศพเด็กจ ำนวนมหำศำล ในแอฟริกำหรือว่ำในภูมิภำคเอเชียของเรำน้ีก็เหมือนกนัท่ีมีกำรก่อ

สงครำมขึ้ นโดยกลุ่มกบฏต่ำงๆ เช่น กลุ่มกระเหร่ียง ก็มีกำรบงัคบัใหเ้ด็กเป็นทหำรเหมือนกนั ซ่ึงเรำก็เห็นอยูส่ิ่งเหล่ำน้ีเป็นส่ิงท่ี

นักมนุษยธรรมของประเทศต่ำงๆ ทนไม่ไดท่ี้จะปล่อยใหท้รพัยำกรของมนุษยต์อ้งถูกท ำลำยอยำ่งน้ัน  

มีผูท่ี้มำใหก้ำรต่อคณะกรรมกำรซ่ึงผมร่วมเป็นกลุ่มผูไ้ต่สวนอยูด่ว้ยว่ำควำมทำรุณโหดรำ้ยน้ันไม่มีขอบเขตจ ำกดั เช่น 

ในแอฟริกำยิงแลว้ก็ตดัหวัเลย เด็กก็ใชปื้นกลยิงกรำด คือสำมำรถท่ีจะท ำลำยลำ้งคนท่ีเป็นสตรี คนระดบัแม่ของตวัเองโดยท่ี

ไม่ไดค้ ำนึงถึงอะไรเลยพอฆ่ำเสร็จแลว้ก็หวัเรำะดว้ย น่ีคือสภำพของควำมบีบคั้นหรือควำมกดดนัท่ีมีอยู่ในปัจจุบันน้ีท่ีท ำให้

มนุษยก์ลำยเป็นอมนุษย ์ผมขอเรียนว่ำน้ีคือจุดเร่ิมตน้ท่ีว่ำท ำไมเรำจึงใหศ้ำลภำยในตดัสินไม่ได้ เพรำะอะไร เพรำะว่ำกำรก่อ

กำรรำ้ยหรือกำรก่อกบฏขึ้ นในประเทศน้ัน บำงทีเมื่อกลุ่มกบฏใชว้ิธีกำรรุนแรงเสร็จแลว้ก็กำ้วขึ้ นเป็นผูม้ีอ ำนำจ เพรำะว่ำมนัจะ

ผลดัเปล่ียนอยูอ่ยำ่งน้ีแลว้เขำก็จะใชค้วำมรุนแรงหรือใชค้วำมโหดรำ้ยเหล่ำน้ีน ำไปสู่กำรเถลิงอ ำนำจ ส่ิงเหล่ำน้ีเป็นส่ิงท่ีรฐับำล

ของประเทศต่ำงๆ ซ่ึงมีมนุษยธรรมอยู่ในใจจะยอมรับสภำวะอย่ำงน้ี หรือปล่อยใหค้วำมทำรุณโหดรำ้ยชนิดท่ีท ำลำยลำ้ง

เผ่ำพนัธุม์นุษย ์หรือเห็นมนุษยเ์ป็นผกัปลำไม่ไดอ้ีกต่อไปแลว้ อิทธิพลของกลุ่มต่ำงๆ ท่ีเคล่ือนไหวอยู่ เรำจะเห็นไดว้่ำไดร้บั

กำรสนับสนุนโดยมหำอ ำนำจบำงประเทศ ซ่ึงผมจะไม่พดูในท่ีน้ีว่ำมหำอ ำนำจพวกน้ีคือใคร ใครเป็นคนส่งอำวุธใหเ้ด็กเหล่ำน้ี

ยงิพี่น้องเพื่อนร่วมชำติ หรือว่ำฆ่ำสตรี ฆ่ำคนท่ีไม่รูอ้ิโหน่อิเหน่ เขำบอกดว้ยซ ้ำว่ำมีกำรส่งอำวุธซ่ึงเป็นอำวุธประเภทปืนพกง่ำย

มำกเพรำะว่ำสะดวกสบำยกว่ำกำรส่งอำวุธไรเฟิลหรืออำวุธท่ีใชย้ิงแบบควำมรุนแรงปกติธรรมดำ แต่กลุ่มท่ีเคล่ือนไหวอยู่ใน

ประเทศต่ำงๆ น้ีใหก้ำรฝึกฝนในกำรใชอ้ำวุธปืนพกเป็นอำวุธประจ ำกำยแลว้สำมำรถจะเคล่ือนท่ีเร็ว เสร็จแลว้ก็ระบุสัง่กำรเลย

ว่ำจะใหท้ ำลำยลำ้งกลุ่มไหน อยำ่งไร ส่ิงเหล่ำน้ีเป็นส่ิงท่ีเขำบอกว่ำจะตอ้งก ำจดัออกไป  

กำรก ำจดัท่ีว่ำน้ีผมขอเรียนว่ำศำลภำยในมีควำมยุ่งยำกตำมท่ีผมไดเ้รียนในเบ้ืองตน้แลว้ว่ำจะประสบปัญหำอย่ำง

มำกมำยตั้งแต่ชั้นสอบสวน รวบรวมขอ้มลู พยำนหลกัฐำนจะกระจดักระจำยหมด ถูกปิดบงัซ่อนเรน้หมด กำรสืบสวนท ำได้

ยำกมำก ขนำดคดีท่ีเห็นๆกนัอยูน้ี่ท่ีขึ้ นศำลอำญำระหว่ำงประเทศ โดยปกติท่ำนรูอ้ยู่แลว้ว่ำกำรรวบรวมพยำนหลกัฐำนน้ันไม

ใช่เร่ืองง่ำยนะครบั มีคดีเป็นจ ำนวนมำกจบัคนท ำผิดไม่ไดเ้ลย ผมเคยเป็นอยักำรมำครบั ผมขอเรียนว่ำ ในสมยัท่ีรบัรำชกำร

อยักำรผมตกใจมำกเพรำะว่ำมีคดีมุมด ำ มุมด ำหมำยถึง คดีท่ีจบัตวัผูต้อังหำไม่ไดเ้ป็นจ ำนวนมหำศำลท่ีทำงต ำรวจตอ้งส่งมำ

เพื่อใหยุ้ติคดีท่ีขึ้ นสู่ศำลน้ีเป็นเพียงผิวน ้ำเท่ำน้ันเหมือนกอ้นน ้ำแข็ง แต่ลึกลงไปใตน้ั้น ยงัมีคดีอีกมำกมำยท่ีไม่สำมำรถจะ

ติดตำมไดง่้ำยๆ คดีท่ีดงัท่ีสุดท่ีเห็นกนั คือ คดีเพชรซำอุฯ ผมว่ำชำติหน้ำก็ไม่มีทำง ไม่ตอ้งชำติน้ีหรอกครบั ไม่มีทำงจะจบัตวัใคร

ได ้แต่ว่ำผมดีใจท่ีมีควำมเคล่ือนไหว มีควำมเขม้แข็งเพื่อใหเ้กิดประสิทธิภำพ แต่ว่ำลึกๆ จริงๆ เรำรูว้่ำมนัเป็นเร่ืองยำกครบั 

เพรำะฉะน้ันในส่วนตวัผมสนับสนุนกำรท่ีเรำร่วมเป็นภำคีของธรรมนูญกรุงโรม  

กำรร่วมเป็นภำคีศำลอำญำระหว่ำงประเทศน้ี เรำจะตอ้งเตรียมตวัอยำ่งท่ีผูด้ ำเนินกำรอภิปรำยพดูถึงเป็นอยำ่งมำก 

จริงอยูแ่ต่เดิมเรำเคยใหค้วำมร่วมมือในเร่ืองกำรส่งผูร้ำ้ยขำ้มแดน บุคคลผูมี้สญัชำติไทยเรำก็จะสงวนสิทธ์ิในกำรส่ง ซ่ึงเรำถือ

ว่ำเป็นคนภำยใน เรำสำมำรถท่ีจะด ำเนินกำรไดอ้ยูแ่ลว้ แต่ว่ำในกรณีของศำลอำญำระหวำ่งประเทศในกำรขอควำมร่วมมือใน

กำรส่งแมบุ้คคลน้ันมีสญัชำติไทย ถำ้เผ่ือเรำเป็นรฐัภำคีเรำก็ยอมรบันะครบั เรำจ ำเป็นท่ีจะตอ้งพิจำรณำในเร่ืองของกำรส่งตวั 

ถำ้หำกวำ่ท ำผิดรำ้ยแรงในระดบัโลกผมก็คำดหวงัวำ่คงจะไม่มีคนไทยคนไหนก่ออำชญำกรรมรำ้ยแรงระดบัน้ี แต่ก็ไม่แน่

เหมือนกนันะครบั เรำป้องกนัไวดี้กว่ำ อยำ่งท่ีอำจำรยว์ิทิตกล่ำววำ่กรณีของศำลอำญำระหว่ำงประเทศน้ีไม่มีผลยอ้นหลงั แต่มี

ผลในภำยหน้ำ หำกใครคิดจะก่ออำชญำกรรมชนิดรำ้ยแรงขึ้ นก็ตอ้งยบัยัง้ชัง่ใจว่ำเขำอำจจะถูกส่งไปด ำเนินกำรท่ีศำลอำญำ

ระหว่ำงประเทศ  

ผลกระทบของศำลอำญำระหว่ำงประเทศท่ีมีอ ำนำจต่อศำลไทยน้ัน คิดว่ำมีแน่นอน หำกไทยเขำ้เป็นรฐัภำคีเรำ

จ ำเป็นท่ีจะตอ้งออกกฎหมำยเพื่ออนุวติัใหเ้ป็นไปตำมธรรมนูญกรุงโรม ซ่ึงกำรออกฎหมำยน้ีท่ำนผูแ้ทนกรมสนธิสญัญำและ
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กฎหมำยไดพ้ดูไวแ้ลว้ว่ำคงจะตอ้งมีกำรบญัญติั ซ่ึงผมเห็นดว้ยว่ำจะตอ้งมีกำรบญัญติัควำมผิด ส่ีอย่ำงท่ีมีควำมรำ้ยแรง ซ่ึงเรำ

ไม่ไดม้ีอยูใ่นกฎหมำยไทยโดยตรง ในกฎหมำยไทยโดยตรงก็มีแต่ควำมผิดฐำนฆ่ำ ซ่ึงจริงๆแลว้มนัไม่เกี่ยวพนักนั แต่ว่ำฆ่ำใน

ระดบัรุนแรงท่ีมีผลกระทบ ซ่ึงตนเองผูก้ระท ำผิดอำจจะไม่ใช่เป็นผูล้งมือฆ่ำโดยตรง แต่เป็นผูส้ัง่กำรในฐำนะผูบ้ญัชำกำรสัง่กำร

ใหม้ีกำรฆ่ำลำ้งเผ่ำพนัธุ ์เช่น บอกว่ำใหท้ ำลำยกลุ่มชำวเขำเผ่ำน้ีใหห้มด อย่ำงน้ีก็ถือไดว้่ำอยู่ในข่ำยของควำมผิดน้ี หรือก่อภยั

สงครำม กำรรุกรำน แลว้มีผลกระทบต่อมนุษยชำติ ตำมท่ีกฎหมำยบญัญติัไว ้ส่ีอยำ่ง อยำ่งไรก็ตำมหำกเรำมีกฎหมำยเขยีนไว้

โดยละเอียดถึงกรณีควำมผิดต่ำงๆ แลว้ กำรด ำเนินคดีเหล่ำน้ีในศำลไทยก็จะไดร้บักำรยกเวน้โดยธรรมนูญกรุงโรมไว ้คือ หำก

บุคคลน้ันถูกพิจำรณำคดีในศำลไทยแลว้ ถำ้เรำบอกว่ำก ำลงัพิจำรณำอยู่ ศำลก็จะไม่ส่งตวัไป มีขอ้อำ้งไดว้่ำเรำอำจจะไม่ส่งตวัไป

ได ้ คือจะอยูใ่นหวัขอ้ท่ีว่ำดว้ยกำรไม่ลงโทษซ ้ำ ตรงน้ีเป็นขอ้ท่ีเรำจะไดผ้ลอยำ่งหน่ึงว่ำเขำจะไม่มำกำ้วก่ำยอ ำนำจของศำลไทย 

ถำ้เรำเขยีนไวล้ะเอียด แลว้เรำคิดว่ำจะด ำเนินกำรไม่ใช่เพิกเฉยนอนกระดิกเทำ้อยู่ว่ำเรำมีกฎหมำยแลำ้เรำสบำยใจ  อำ้งไดว้่ำ

ฉนัจะไม่ส่งตวัเพรำะว่ำฉนัมีกฎหมำยของฉนัอยำ่งน้ีแลว้ ไม่ได ้

 
ประกำรท่ีส ำคญัก็คือมนัจะตอ้งมีกระบวนกำรท่ีเรำพรอ้มท่ีจะด ำเนินกำรกบับุคคลน้ันในศำลไทยไดด้ว้ย เพรำะฉะน้ัน

เรำก็ตอ้งมำคิดว่ำเรำจะจดักำรอย่ำงไรกบัคนของเรำถำ้หำกว่ำก่อเหตุรำ้ยเหล่ำน้ีขึ้ น คิดว่ำส่ิงเหล่ำน้ีเป็นส่ิงท่ีจะตอ้งมำพดูกนั

ตั้งแต่ตน้ว่ำหน่วยงำนต่ำงๆ โดยเฉพำะต ำรวจพรอ้มหรือยงั ต ำรวจไม่มีนัง่อยู่ในท่ีน้ีหมำยถึงเวทีน้ีท่ำนไม่ไดร่้วมอภิปรำยดว้ย 

แต่ว่ำท่ำนอยักำรก็เป็นผูท่ี้มีควำมส ำคญั ควำมจริงแลว้ระบบของไทยอยักำรไม่มีอ ำนำจควบคุมกำรสอบสวนซ่ึงผิดกบัระบบของ

ศำลอำญำระหว่ำงประเทศซ่ึงอยักำรดแูลระบบกำรสอบสวนตั้งแต่ตน้ ส่ิงท่ีผมอยำกจะเห็นในกำรปรบัปรุงกฎหมำยในครั้งน้ีซ่ึง

เป็นไปตำมรฐัธรรมนูญกรุงโรม คือว่ำเรำตอ้งมำพินิจพิเครำะหก์นัอยำ่งจริงจงัว่ำอ ำนำจในกำรดูแลสอบสวนคดีประเภทน้ีควร

เป็นอ ำนำจของใคร เพรำะประเทศไทยเรำไม่ไดใ้หอ้ยักำรคุมกำรสอบสวนเป็นเร่ืองของเจำ้หน้ำท่ีของต ำรวจ  หรือว่ำไปอยู่ใน

อ ำนำจของกรมสอบสวนพิเศษซ่ึงก ำลังตั้งขึ้ น โดยขณะน้ีอยู่ระหว่ำงกำรด ำเนินกำรในรัฐสภำ เพื่อแกไ้ขกฎหมำยเกี่ยวกบั

กระทรวงยุติธรรมท่ีจะเพิ่มกรมสอบสวนพิเศษ เพรำะฉะน้ันตอ้งมำตกลงกนัใหแ้น่นอน อยำ่ทะเลำะกนัก่อนตั้งแต่เบ้ืองตน้ โดย

ก ำหนดว่ำใครเป็นผูม้ีอ ำนำจสอบสวน เมื่อสอบสวนแลว้กำรรวบรวมพยำนหลักฐำนจะท ำอย่ำงไร ขั้นตอนผมคิดว่ำตอ้ง

สอดคลอ้งกบัธรรมนูญกรุงโรม โดยน ำรฐัธรรมนูญกรุงโรมมำวำงระบบกำรสอบสวนของเรำใหส้อดคลอ้งกนั เร่ืองจบัผูต้อ้งหำ

มำแลว้ซอ้มคงไม่มี มีไม่ได ้ เพรำะว่ำเขำเขียนวำงหลกัไวเ้หมือนประเทศไทยทุกอย่ำงท่ีประมวลกฎหมำยวิ ธีพิจำรณำควำม

อำญำกล่ำวว่ำผูต้อ้งหำทุกคนบริสุทธ์ิจนกว่ำจะพิสจูน์ไดว้่ำมีควำมผิด แต่ว่ำจริงๆ แลว้กระบวนกำรสอบสวนท่ีเห็นๆ กนัอยู่มกั

ไม่เป็นไปตำมกฎเกณฑท่ี์เรำวำงไว ้เพรำะเรำตอ้งกำรน ำมำซึ่งค ำรบัสำรภำพ เพรำะฉะน้ันจึงมีกำรบีบบงัคบักนัอยู่ตลอดเวลำ

ใหม้ีกำรรบัสำรภำพ แต่ในรฐัธรรมกรุงโรมเขำป้องกนัปัญหำน้ีไวดู้ในหวัขอ้เร่ืองกำรสอบสวน เร่ืองกำรรบัสำรภำพ ซ่ึงเรำไม่

เคยบัญญัติไวใ้นกฎหมำยไทยยงัไม่เคยบัญญัติในเร่ืองของกำรรับสำรภำพเขำรบัสำรภำพอย่ำงไรวิธีกำรท่ีจะไดม้ำซ่ึงขอ้มูล

หลกัฐำน พยำนหลกัฐำนทุกอย่ำงคือคิดว่ำตอ้งคุยกนัระหว่ำงหน่วยงำน นัน่ยงัไม่ไดพ้ดูคุยเร่ืองทำงศำลในกระบวนกำรศำล

น้ันๆ ท่ีเขยีนไวว้่ำกระบวนกำรต่ำงๆ จะตอ้งเป็นธรรมในกำรไต่สวนในกำรพิจำรณำคดี  

เห็นว่ำส่ิงท่ีเรำจะไดก้ล่ำวมำแลว้คิดว่ำน่ำจะสอดคลอ้งกบัธรรมนูญกรุงโรม คือน่ำจะมีกระบวนกำร Pre-trial 

(กำรไต่สวนมลูฟ้อง) เรำจะระบุเร่ืองของ Pre-trial หรือใกลเ้คียงท่ีสุด คือกำรไต่สวนมลูฟ้อง ซ่ึงบุคคลธรรมดำฟ้องรอ้งต่อ

ศำล ถำ้หำกเป็นอยักำรฟ้องรอ้งต่อศำลแลว้จะไม่มีกำรไต่สวนมลูฟ้อง แต่ท่ีจริงแลว้อ ำนำจของศำลสำมำรถไต่สวนมลูฟ้องได ้

เพรำะฉะน้ันส่ิงท่ีเรำน่ำจะรบัน ำมำใช ้ คือกำรพสิจูน์ก่อนว่ำท่ีสอบสวนมำแลว้ใชก้ำรไดห้รือไม่ เพื่อจะเปิดกวำ้งใหอ้ ำนำจศำล

ไทยในกำรตรวจสอบ คิดว่ำในภำคแรกท่ีใหค้วำมคิดเห็นก็คงยุติเพียงเท่ำน้ี ขอบคุณครบั 

 
อำจำรยวิ์ชยั ศรีรตัน ์ ขอบพระคุณครบั ท่ำนอำจำรยว์ชิำไดพ้ดูในแง่ของเหตุผลว่ำท ำไมตอ้งมีศำลน้ี และพดูถึง

เร่ืองของกระบวนกำรกำรพิจำรณำในศำลภำยใน ซ่ึงจริงๆแลว้ในโลกมีระบบไต่สวนอยู่สองแบบ ซ่ึงศำลอำญำระหว่ำงประเทศ

อำจจะไม่ไดก้ ำหนดใหต้อ้งปฏบิติัตำมธรรมนูญศำลในกรณีท่ีศำลภำยในเป็นผูพ้ิจำรณำคดี ผมว่ำเร่ืองน้ีคงจะไดพ้ดูคุยกนัใน
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เร่ืองของรำยละเอียดต่อไปคงจะเป็นทำงอยักำรซ่ึงถำ้หำกว่ำเป็นคดีท่ีน ำไปสู่ศำลอำญำระหว่ำงประเทศพิจำรณำเองเรำจะใช้

ระบบไต่สวน คืออยักำรจะมีอ ำนำจมำก ทีน้ีถำ้หำกดขูองไทยอยำ่งท่ีท่ำนอำจำรยว์ิชำ บอกวำ่ของเรำยงัใหอ้ ำนำจกบัต ำรวจอยู ่

ซ่ึงตรงน้ีถำ้เป็นคดีต่ำงๆ เหล่ำน้ี คดีท่ีเป็นอำชญำกรรม 4 ประเภท อยักำรจะมบีทบำทแค่ไหน อยำ่งไร จะตอ้งมีกำรแกไ้ข

กฎหมำยหรือเปล่ำตรงน้ีอยำกจะขอใหท่้ำนผูแ้ทนจำกอยักำรสงูสุดแสดงควำมคิดเห็นครบั 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายวฒันา สวสัด์ิทอง ขอบคุณท่ีไดใ้หท้ำงส ำนักงำนอยักำรเขำ้ร่วมสมัมนำในครั้งน้ี ไดร้บัมอบหมำยใหม้ำแสดงควำม

คิดเห็น แต่ควำมคิดเห็นของผมขอกล่ำวไวข้ัน้แรกว่ำเป็นควำมคิดเห็นในฐำนะส่วนตวั มีผลกระทบ

หลำยอยำ่งเกี่ยวกบัรฐัธรรมนูญศำลน้ี ในขัน้แรกจะน ำท่ำนมำสู่วำ่เรำควรรบัหรือไม่รบั เพรำะวำ่ถำ้

เรำรบัแลว้ก็เป็นท่ีแน่นอนว่ำเรำตอ้งปฏบิติัตำมรฐัธรรมนูญศำลน้ี โดยไม่มีขอ้ยกเวน้เพรำะว่ำ

ธรรมนูญศำลน้ีหำ้มไม่ใหม้ีขอ้สงวนเด็ดขำด กล่ำวคือหำ้มใชข้อ้สงวนเด็ดขำดกรณีน้ี แลว้รฐัธรรมนูญ

ศำลมีผลกระทบต่อคนไทยแน่นอน เพรำะว่ำอยำ่งท่ีท่ำนอำจำรยว์ิทิต ไดก้ล่ำวไปแลว้วำ่ธรรมนูญ

ศำลอนัน้ีบงัคบัแก่ตวับุคคล ดงัน้ันบุคคลสญัชำติไทย คนไทยทุกคนก็มีฐำนะท่ีตอ้งอยูภ่ำยใตอ้ ำนำจ

ของศำลน้ีถำ้เรำเป็นภำคี  

ส ำหรบัในหลกักำรแลว้ เบ้ืองตน้ผมเห็นดว้ยกบัหลกักำรของธรรมนูญศำลอำญำระหว่ำง

ประเทศฉบบัน้ีเพรำะว่ำมวีตัถุประสงคเ์พื่อท่ีจะน ำผูก้ระท ำผิดมำลงโทษ แต่กำรท่ีเรำจะใหส้ตัยำบนั

ในตอนน้ีหรือจะรอใหถึ้งเวลำอนัสมควร กรณีน้ีในส่วนของอยักำรแลว้ไม่ขดัขอ้งเลยท่ีว่ำทำงรฐับำลมี

นโยบำยว่ำจะรบัหรือไม่รบั เรำด ำเนินกำรได ้ แต่ส่วนในเวทีสมัมนำวนัน้ีไดพ้ดูกนัถึงผลดีกบัผลเสีย 

ส่วนทำงดำ้นผลดีท่ำนอำจำรยว์ิทิตไดเ้กร่ินไวม้ำกแลว้ว่ำเรำจะเขำ้สู่ประเทศสำกลท่ีมีควำมทนัสมยั และ

ส่วนผลเสียยงัไม่ทรำบว่ำจะขดัขอ้งกบักำรปฏบิติักำรทำงทหำรหรือไม่ เด๋ียวคงมีผูแ้ทนทำงฝ่ำยทหำร

จะอภิปรำย  

ผมขอน ำมำสู่ว่ำผลกระทบต่อประเทศท่ีจะไดร้บั คือ 

1. สิทธิอ ำนำจทำงดำ้นบุคคล เพรำะว่ำศำลอำญำจะบงัคบักรณีถึงบุคคลทัว่ไป ดงัน้ัน อธิปไตย

เหนือบุคคลตอ้งถูกกระทบแน่นอน แต่เน่ืองจำกศำลอำญำระหว่ำงประเทศมีหลกั 

Complementarity (กำรเสริมอ ำนำจศำลภำยในของรฐั)อยำ่งท่ีท่ำนอำจำรยว์ิทิตไดน้ ำเสนอ คือ

หลกัเสริม เขำมีกำรถกเถียงกนัว่ำไม่ใช่หลกั Supplement คือ ไม่ใช่ทดแทนแต่เป็นหลกัเสริม 

แต่หลกั Complementarity น้ีใหข้อ้คิดเห็นไวอ้ยำ่งหน่ึงว่ำยงัไม่มีใครท่ีจะให ้ Standard ท่ี

แทจ้ริงว่ำหลกั Complementarity คือแคไ่หนท่ีว่ำประเทศไทยไดด้ ำเนินคดีอยำ่งถูกตอ้งอยำ่ง

เป็นธรรม เพรำะว่ำกรณีน้ีเกี่ยวกบัทำงกำรเมืองดว้ย  

 ในควำมเห็นส่วนตวัศำลอำญำระหวำ่งประเทศเป็นองคก์รใหญ่ซ่ึงประกอบดว้ยผู้

พิพำกษำ อยักำร ซ่ึงมำจำกภมูภิำคต่ำงๆ จำกทัว่โลก โดยเอำหลกัภมูิประเทศเป็นเกณฑ ์กำรท่ีไทย

จะเขำ้ไปร่วมโดยเป็นผูพ้ิพำกษำหรืออยักำรน้ี เรำจะสำมำรถเขำ้ไปพิจำรณำหรืออำจจะก ำหนดนิยำม

 

นายวฒันา สวสัดิ์ทอง 

 

แต่ถา้เกิดมีกรณี

อยา่งเช่น ศาลไทย

พิจารณาพิพากษา

ลงโทษแลว้ ต่อมา

ประเทศไทยออกนิรโทษ

กรรม จะมีปัญหาท่ีตอ้ง

พิจารณาต่อไปวา่นิรโทษ

กรรมท่ีเราใชอ้ย ูต่่างจาก

ท่ีศาลอาญาระหวา่ง

ประเทศจะใชไ้ดห้รอืไม ่

เราจะยอมหรอืไม ่เรา

จะพิพากษาลงโทษโดย

ยอมรบักฎหมายไทย 

ยอมรบักฎหมายวธีิ

พิจารณาของประเทศ

ไทย ถา้เราลงโทษ

ผูก้ระท าผิดในประเทศ

ไทยโทษนอ้ย ผมไม่ได ้

พดูถึงรอการลงโทษ

แลว้เขาจะพิจารณาวา่

อยา่งไร จะยอมรบัเรา

โดยส้ินเชิงหรอืไม่ 
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มำตรฐำนของหลกั Complementarity ตำมควำมหมำยท่ีแทจ้ริง ซ่ึงอยำกฝำกไวนิ้ดหน่ึง เพรำะว่ำหลกั 

Complementarity น้ีบอกว่ำเป็นหลกัเสริม ถำ้หำกประเทศไทยเป็นสมำชิกแลว้ไดม้ีกำรพิจำรณำอยำ่งเต็มใจไม่มีกำรท ำ

กนัอยำ่งหลอกๆ ไม่มีกำรรูเ้ห็น เขำก็จะยอมรบัวำ่มีกำรพิจำรณำไปแลว้ ซ่ึงถำ้มีกำรพจิำรณำไปแลว้ ศำล ICC จะไม่เขำ้มำ

เกี่ยวขอ้ง แต่ถำ้เกิดมีกรณีอยำ่งเช่น ศำลไทยพิจำรณำพพิำกษำลงโทษแลว้ ต่อมำประเทศไทยออกนิรโทษกรรม จะมีปัญหำท่ี

ตอ้งพิจำรณำต่อไปว่ำนิรโทษกรรมท่ีเรำใชอ้ยูต่่ำงจำกท่ีศำลอำญำระหว่ำงประเทศจะใชไ้ดห้รือไม่ เรำจะยอมหรือไม่ เรำจะ

พิพำกษำลงโทษโดยยอมรบักฎหมำยไทย ยอมรบักฎหมำยวธีิพิจำรณำของประเทศไทย ถำ้เรำลงโทษผูก้ระท ำผิดในประเทศ

ไทยโทษน้อย ผมไม่ไดพ้ดูถึงรอกำรลงโทษแลว้เขำจะพิจำรณำว่ำอยำ่งไร จะยอมรบัเรำโดยส้ินเชิงหรือไม่ ใหเ้ป็นขอ้คิดไวนิ้ด

หน่ึง ส่วนทำงดำ้นผลท่ีจะกระทบก็มีทำงดำ้นศำสนำซ่ึงกล่ำวไปแลว้ 

 ส่วนเร่ืองกำรสืบสวนสอบสวนโดยอยักำรของศำลอำญำระหว่ำงประเทศเป็นกรณีด ำเนินกำรสอบสวนโดย

ประเทศท่ีเป็นภำคีตอ้งใหค้วำมร่วมมือระหว่ำงประเทศใหข้อ้มลูในกำรด ำเนินกำรสืบสวนสอบสวน แต่มีอยู่บำงมำตรำอยักำร

ของศำลอำญำระหว่ำงประเทศสำมำรถท่ีจะเขำ้ไปสืบสวนสอบสวนในประเทศภำคีได้ หรือท่ีเรียกว่ำ On Site 

Investigation บำงกรณีอยำ่งท่ีระบุในมำตรำ 57(3) แต่ขอ้น้ีเป็นท่ีถกเถียงกนัในหมู่ประเทศต่ำงๆ ว่ำควรใหป้ระเทศท่ี

อยักำรของศำลอำญำระหว่ำงประเทศใหค้วำมยนิยอม ซ่ึงก็เป็นเร่ืองตั้งขอ้สงัเกตไวอ้ีกอนัหน่ึง  

2. ในเร่ืองควำมร่วมมือระหวำ่งประเทศทำงอำญำ เมื่อเรำเขำ้เป็นภำคีแลว้ เรำตอ้งรบัพนัธะกรณีต่ำงๆ ท่ีตอ้งให้

ควำมร่วมมือ ซ่ึงกฎหมำยปัจจุบนัอำจจะตอ้งมีกำรแกไ้ข เน่ืองจำกควำมร่วมมือระหวำ่งประเทศทำงอำญำเรำใหค้วำมร่วมมือ

ระหว่ำงรฐัเท่ำน้ัน แต่ศำลอำญำเป็นองคก์รของระหวำ่งประเทศ ซ่ึงไม่ไดอ้ยูใ่นกฎหมำยพระรำชบญัญติัควำมร่วมมือระหว่ำง

ประเทศทำงอำญำ พ.ศ. 2535 ซ่ึงอำจจะตอ้งมีกำรแกไ้ขใน พ.ร.บ. ดงักล่ำว 

กฎหมำยท่ีเกี่ยวขอ้งอีกเร่ืองหน่ึง คือ เร่ืองกำรริบทรพัยสิ์น เพรำะศำลอำญำมีบทบญัญติัเร่ืองริบทรพัยข์อง

จ ำเลยเวลำท่ีต่ำงประเทศขอใหเ้รำยดึ อำยดั หรือริบทรพัยสิ์น ในกฎหมำยเรำจะตอ้งยดึทรพัยสิ์นแลว้ทรพัยสิ์นน้ันตอ้งตกเป็น

ของแผ่นดิน แต่ในกรณีน้ีรฐัธรรมนูญศำลเขำริบทรพัยแ์ลว้ ทรพัยข์องผูก้ระท ำควำมผิดจะตอ้งกลบัไปสู่กองทุนของศำลอำญำ

ระหว่ำงประเทศ ซ่ึงกองทุนน้ีจะตั้งขึ้ นมำแลว้จะใชก้องทุนน้ีไปตอบแทนเหยือ่หรือผูท่ี้รบัเครำะห ์ เช่น ถูกฟ้องแลว้ยกฟ้องอะไร

ต่ำงๆ  

ส ำหรบัเร่ืองกำรส่งผูร้ำ้ยขำ้มแดนเรำมีกฎหมำยส่งผูร้ำ้ยขำ้มแดน พ.ศ. 2472 ทรำบวำ่ปัจจุบนัมีกำรเสนอร่ำง

พระรำชบญัญติัส่งผูร้ำ้ยขำ้มแดนฉบบัใหม่เขำ้สู่สภำ แต่ไม่ทรำบว่ำจะผ่ำนเมื่อไร อยำ่งไรก็ตำม น่ำจะไม่ครอบคลุมถึงในเร่ือง

ส่งผูร้ำ้ยขำ้มแดนตำมธรรมนูญศำลน้ี เพรำะว่ำธรรมนูญศำลน้ีไดก้ ำหนดเร่ืองหน้ำท่ีในกำรส่งผูร้ำ้ยขำ้มแดนใหศ้ำลถำ้รฐัภำคี

ไม่ประสงคท่ี์จะพจิำรณำไต่สวนเอง ปกติแลว้ใครขอมำเรำจะมีกำรพิจำรณำว่ำในกรณีท่ีประเทศต่ำงๆ ขอผูต้อ้งหำคนเดียวกนั

ขอมำแลว้เขำจะมีกำรพิจำรณำวำ่อยูใ่นหลกัเกณฑว์ำ่เรำจะส่งใหใ้ครก่อนถำ้เรำรบัเป็นภำคีแลว้เรำมีพนัธะท่ีจะตอ้งส่งใหศ้ำล

ก่อน นอกเหนือจำกวำ่เรำจะมพีนัธะกรณีต่ำงประเทศในสนธิสญัญำกบัประเทศอื่นๆ คือมีอีกหลำยประกำรแต่วำ่ในเบ้ืองตน้ขอ

เกร่ินน ำไวแ้ค่น้ี ขอบคุณครบั 

 
อำจำรยวิ์ชยั ศรีรตัน ์ ผูแ้ทนจำกอยักำรสงูสุด คุณวฒันำ ซ่ึงพดูในฐำนะส่วนตวัคงจะห่วงใยในเร่ืองของใครจะ

มำเป็นคนตีควำมวำ่ประเทศไทย Unable หรือ Unwilling ท่ีจะด ำเนินคดีของศำลอำชญำกรรมท่ีอยูใ่นบงัคบัของศำล และ

ปัญหำเร่ืองของอตัรำโทษท่ีแตกต่ำงกนั เร่ืองของกำรส่งผูร้ำ้ยขำ้มแดน และเร่ืองของอ ำนำจสอบสวน ซ่ึงตรงน้ีมีค ำตอบอยูแ่ลว้

ถำ้ดใูนตวัธรรมนูญศำล และปัจจุบนัมีกำรพฒันำในเร่ืองของควำมคิดหลกัปฏบิติัอะไรพวกน้ีไปมำกพอสมควร น่ำจะใหค้ ำตอบ

จำกท่ีน่ีได ้คิดว่ำคงจะไดแ้ลกเปล่ียนควำมคิดเห็นกนัในล ำดบัต่อไปใน ณ ท่ีน้ี  

ต่อไปขอเชิญท่ำนพนัเอกกฤษณะ ผูแ้ทนจำกกรมพระธรรมนูญ ซ่ึงท่ำนคงจะใหท้ศันะในฐำนะทหำรท่ีเป็นผูป้ฏบิติั

และอำจจะรูสึ้กล ำบำกใจอยูบ่ำ้ง แต่จริงๆ แลว้ผมทรำบว่ำคุณกฤษณะท ำอะไรอยูม่ำกในกำรเตรียมกำรเร่ืองน้ี เพื่อจะแกไ้ข
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ปัญหำท่ีพลรบ พลเรือน อำจจะถูกพิจำรณำคดีพวกน้ีได ้ พนัเอกกฤษณะ เป็นนำยทหำรท่ีไปบรรยำยเร่ืองของกำรสงครำม

จริงๆ เป็นผูแ้ทนทหำรไทยในติมอรด์ว้ย คงจะไดเ้ล่ำประสบกำรณแ์ละขอ้หว่งวิตกกงัวลของฝ่ำยทหำรใหท่ี้น่ีฟัง เชิญครบั 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

พนัเอกกฤษณะ  บวรรตันำรกัษ ์ ขอบคุณครบั เกีย่วกบัเร่ืองกำรพิจำรณำถำ้เป็นภำคีรฐัธรรมนูญศำลอำญำ

ระหว่ำงประเทศ ทำงกองทพัไทยหรือทำงกระทรวงกลำโหมเรำไดติ้ดตำมมำโดยตลอด โดยกรมพระธรรมนูญซึ่งเป็นท่ีปรึกษำ

ทำงกฎหมำยของทำงทหำรไดเ้ขำ้ร่วมประชุมกบักระทรวงกำรต่ำงประเทศมำ

ตั้งแต่ตน้รวมทั้งจดัส่งเจำ้หน้ำท่ีไปร่วมในคณะผูแ้ทนไทยไปประชุม

คณะกรรมำธิกำรเตรียมกำรท่ีสหประชำชำติท่ี New York ก็ส่งไปหลำย

ครั้ง แลว้ครั้งล่ำสุดเมื่อวนัศุกรท่ี์ผ่ำนมำทำงฝ่ำยทหำรเรำไดจ้ดักำรประชุมเชิง

ปฏบิติักำรในกำรพิจำรณำวำ่สมควรจะเขำ้เป็นภำครีฐัธรรมนุญศำลน้ีหรือไม่ 

ซ่ึงก็ไดเ้ชิญท่ำนอำจำรยว์ิทิตและคุณอิทธิพรไปบรรยำยใหค้วำมรู ้ ซ่ึงเป็นส่วน

ท่ีฝ่ำยทำงทหำรไดท้ ำไป ผมขอเรียนว่ำในเร่ืองกำรพิจำรณำถำ้เป็นภำคีทำง

ฝ่ำยทหำรตอ้งประกอบดว้ย 3 ส่วน 

ส่วนแรก ฝ่ำยกฎหมำยมีหน้ำท่ีศึกษำขอ้มลูทำงกฎหมำย ช้ีประเด็น

ทำงกฎหมำยแลว้ก็ช้ีประเด็นน้ีใหก้บัหน่วยทหำรผูป้ฏบิติัในสนำมไดเ้ขำ้ใจว่ำ

รฐัธรรมนูญศำลมีประเด็นอะไรบำ้ง ท่ีคนบอกว่ำท ำหนำ้ท่ีในกำรรบหรือเป็น

พลรบ ตอ้งมีควำมรูค้วำมเขำ้ใจแลว้จะปฏบิติัตำมไดห้รือไม่อนัน้ี 

ส่วนท่ีสอง เจำ้หน้ำท่ีผูป้ฏบิติั 

ส่วนท่ีสำม คือ ผูบ้งัคบับญัชำระดบัสูง ซ่ึงจะเป็นชั้นสุดทำ้ยตดัสินใจ

ว่ำจะเขำ้เป็นภำคีหรือไม่ อันน้ีก็ขออนุญำต ซ่ึงในวันน้ีท่ีจะมำพูดก็จะเป็น

ควำมเห็นในทศันะของฝ่ำยกฎหมำยของทำงรำชกำรทหำร ก็ดีใจไม่มีท่ำนใด

ท่ำนหน่ึงมำพูดท่ีเตรียมจะมำพูดกลัวจะฉำยหนังซ ้ำ ก็มีพำดพิงบำ้งเล็กน้อย 

ขอสรุปอย่ำงน้ีว่ำทำงกรมพระธรรมนูญเรำได้ติดตำมเร่ืองน้ีมำ เรำก็ได้

พยำยำมรวบรวมถึงผลดีและผลเสีย ซ่ึงผลดีและผลเสียท่ีจะกล่ำวสรุปต่อไปน้ัน

เป็นในภำพรวม  

ผลดีท่ีเรำมองว่ำกำรท่ีเขำ้เป็นภำคีรฐัธรรมนูญศำลน้ี คือศำลอำญำ

ระหว่ำงประเทศจะเป็นหลักประกันคุ้มครองสิทธิมนุษยชนและควำมมี

มนุษยธรรมมำกยิง่ขึ้ น อนัน้ีท่ีเรำพิจำรณำในเร่ืองของผลดี  

 

 
 

ผลดีท่ีเรามองว่าการท่ีเขา้เป็น

ภาคีรฐัธรรมนูญศาลน้ี คือศาลอาญาระหวา่ง

ประเทศจะเป็นหลักประกันคุ้มครองสิทธิ

มนุษยชนและความมีมนุษยธรรมมากยิ่ งขึ้น 

อันน้ีท่ีเราพิจารณาในเรื่ องของผลดี  

ผลดีประการต่อมาจะมีส่วนใน

การพัฒนาปรับปรุงกระบวนการยติุธรรม

ภายในประเทศใหมี้ประสิทธิภาพและเป็นท่ี

น่าเช่ือถือและยอมรบัของนานาประเทศ ไม่

เฉพาะประเทศไทย แต่กล่าวทัว่ไปเพราะผลดี

ผลเสียท่ีจะพดูต่อไปสามารถใชไ้ดท้กุประเทศ 

ท าให้มีการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการ

ยติุธรรมภายในใหมี้ประสิทธิภาพและเป็นท่ี

น่าเช่ือถือและยอมรบั  
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ผลดีประกำรต่อมำจะมีส่วนในกำรพฒันำปรบัปรุงกระบวนกำรยุติธรรมภำยในประเทศใหม้ีประสิทธิภำพและเป็นท่ี

น่ำเช่ือถือและยอมรบัของนำนำประเทศ ไม่เฉพำะประเทศไทย แต่กล่ำวทัว่ไปเพรำะผลดีผลเสียท่ีจะพดูต่อไปสำมำรถใชไ้ดทุ้ก

ประเทศ ท ำใหม้ีกำรพฒันำปรบัปรุงกระบวนกำรยุติธรรมภำยในใหม้ีประสิทธิภำพและเป็นท่ีน่ำเช่ือถือและยอมรบั  

ผลดีประกำรต่อมำ คือ จะท ำใหต้อ้งมีกำรพิจำรณำทบทวนกำรปฏิบติังำนทั้งของรฐับำล หน่วยงำนต่ำงๆ และ

เจำ้หน้ำท่ีท่ีเกี่ยวขอ้งทุกระดบัว่ำท่ีผ่ำนมำน้ันสอดคลอ้งหรือเป็นไปตำมธรรมนูญศำลอำญำระหว่ำงประเทศหรือไม่ ซ่ึงเมื่อมำ

พิจำรณำทบทวนแลว้ก็ทรำบว่ำสอดคลอ้งหรือไม่ ประกำรน้ีจะตอ้งมีกำรใหค้วำมรูแ้ละควำมเขำ้ใจแก่ผูป้ฏิบัติงำนหรือผูท่ี้

เกี่ยวขอ้งว่ำไม่ไปสัง่กำรหรือปฏบิติังำนท่ีอยูใ่นขำ่ยควำมผิด 4 ฐำนควำมผิดภำยใตร้ฐัธรรมนูญศำลอำญำระหว่ำงประเทศ  

ผลดีประกำรต่อมำของธรรมนูญศำลน้ีหรือกำรเขำ้เป็นภำคี จัดตั้งมำเพื่อคุม้ครองสิทธิมนุษยชนและควำมมี

มนุษยธรรมท ำใหต้อ้งมีกำรเผยแพร่ใหค้วำมรูท้ั้งในเร่ืองสิทธิมนุษยชนและกฎหมำยมนุษยธรรมระหว่ำงประเทศ ซ่ึงส่วนหน่ึง

ในทำงทหำรเรำเรียกว่ำกฎหมำยว่ำดว้ยกำรขดักันดว้ยอำวุธหรือกฎหมำยสงครำม ตอ้งมีกำรเผยแพร่ใหค้วำมรูท้ั้ งสิทธิ

มนุษยชนและกฎหมำยมนุษยธรรมระหว่ำงประเทศใหแ้ก่ทหำรและเจำ้หน้ำท่ีพลเรือนและประชำชนมีควำมรูค้วำมเขำ้ใจดียิง่ขึ้ น  

ผลดีประกำรต่อมำตั้งแต่ท่ำนอำจำรยว์ิทิตไดพ้ดูไปแลว้ และรวมทั้งวิทยำกรวนัน้ีไดพ้ดูไปแลว้คือว่ำมีส่วนในกำรป้อง

ปรำมไม่ใหม้ีกำรกระท ำควำมผิดรำ้ยแรง 4 ฐำน 4 ขอ้หำน้ัน หรืออำจจะมีกำรท ำแต่ว่ำเป็นกำรป้องปรำมใหม้ีกำรกระท ำ

ควำมผิดรำ้ยแรงน้ันน้อยลง ซ่ึงจะมีผลใหเ้กิดสนัติภำพและควำมสงบสุขในประชำชำคมโลกมำกยิง่ขึ้ น  

ต่อมำผลดีประกำรสุดทำ้ยเท่ำท่ีรวบรวมได ้ศำลอำญำระหว่ำงประเทศมีลกัษณะถำวรมีกำรท ำงำนและกฎเกณฑท่ี์

เป็นระบบและน่ำเช่ือถือมำกกว่ำศำลเฉพำะกิจ ซ่ึงศำลเฉพำะกิจน้ันท่ีผ่ำนมำอำจจะมีกำรจดัตั้งโดยประเทศผูช้นะสงครำมหรือ

โดยสหประชำชำติ ซ่ึงศำลเฉพำะกิจน้ันอำจจะมีกำรเมืองระหว่ำงประเทศเขำ้มำแทรกแซง อนัน้ีผมขอขยำยดว้ยเพรำะเป็น

ควำมคิดว่ำทุกประเทศตอ้งยอมรบัในโลกน้ีใครไปละเมิดฝ่ำฝืนฆ่ำคนตำยอยู่ในข่ำยเป็นอำชญำกรรมสงครำมอย่ำงไรตอ้งโดน

น ำตวัขึ้ นพิจำรณำไต่สวนควำมผิดแน่ ศำลอำจจะเรียกว่ำอำชญำกรรมสงครำม แต่ท ำไมจะไปใหศ้ำลเฉพำะกิจเขำพิจำรณำ

ตวัเอง ซ่ึงอำจจะไม่มีควำมเป็นธรรมไม่โปร่งใสไม่ยุติธรรมก็ไหนๆ ก็คิดว่ำโดนแน่หนีไม่พน้ก็ใหโ้ดนศำลท่ีมีระบบ ท่ีมีกฎเกณฑ์

น่ำเช่ือถือน่ำจะดีกว่ำใหศ้ำลเฉพำะกิจมำด ำเนินกำร อนัน้ีก็เป็นอีกควำมคิดหน่ึง  

ต่อมำขอพดูถึงผลเสียหรือดำ้นลบในกำรประชุม 2 วนัท่ีผ่ำนมำท่ำนอำจำรยว์ิทิต ท่ำนเรียกว่ำส่ิงท่ีทำ้ทำย ผมก็คิด

ยำกเหมือนกนัจะเรียกว่ำผลเสียหรือผลลบหรืออะไร อนัน้ีก็เป็นอีกควำมคิดหน่ึงว่ำกำรอยูภ่ำยใตอ้ ำนำจของศำลอำญำระหว่ำง

ประเทศน้ันเป็นกำรถูกกำ้วก่ำยหรือแทรกแซงหรือไม่ อนัน้ีก็อีกควำมคิดหน่ึงอีกฝ่ำยก็จะโตแ้ยง้มำว่ำอนัน้ีเป็นหลกัมำเสริมมำ

เกื้ อหนุนมำเก้ือกลูกนัไม่ใช่มำแทรกแซง ศำลอำญำระหวำ่งประเทศไม่ไดเ้ขำ้มำแทรกแซงหรือกำ้วก่ำย แต่เป็นประเด็นท่ีจะตอ้ง

พูดคุยกนัมำกส ำหรับในประเทศท่ีมีเร่ืองเกี่ยวกบัชำตินิยมรุนแรงท่ีไม่ยอมใหม้ีองค์กำรระหว่ำงประเทศหรือหน่วยงำนใด

ระหว่ำงประเทศเขำ้มำพิจำรณำคดีอนัน้ีก็เป็นอีกขอ้หน่ึงท่ีอีกฝ่ำยเขำบอกว่ำ ศำลอำญำระหว่ำงประเทศถือว่ำเขำ้มำ เขำไม่ได้

มองว่ำมำเสริม เขำบอกว่ำมำแทรกแซงหรือกำ้วก่ำย ซ่ึงเป็นอีกควำมเห็นหน่ึง ซ่ึงเรำก็ตอ้งรับฟังและพิจำรณำว่ำเป็นจริง

ตำมน้ันหรือไม่  

ผลเสียต่อมำกำรท ำงำนของเจำ้หน้ำท่ีท่ีเกี่ยวขอ้งจะตอ้งยุ่งยำกมำกกว่ำเดิม คือ ผูท่ี้วำงแผน ผูท่ี้ปฏิบติักำรจะตอ้งให้

สอดคลอ้งกบัธรรมนูญศำลอำญำระหว่ำงประเทศ ดังน้ัน กำรวำงแผน กำรปฏิบติักำรของเจำ้หน้ำท่ีท่ีเกี่ยวขอ้งไม่ว่ำจะเป็น

ทหำรหรือพลเรือนจะตอ้งรอบคอบรดักุมยิง่ขึ้ น อนัน้ีก็เป็นผลเสียอีกประกำรหน่ึง ซ่ึงอนัน้ีบำงท่ำนอำจจะไม่เขำ้ใจว่ำตอ้งปฏิบติั

ตำมกฎหมำยไหม  แต่ขอกล่ำวว่ำในฐำนะเป็นคนกลำงผมไม่ไดเ้ป็นพลรบ แต่จำกกำรท่ีไปสมัผสัในกำรบรรยำยใหค้วำมรูเ้ร่ือง

สิทธิมนุษยชนหรือกฎหมำยสงครำมแก่ทหำรในสนำมก็เขำ้ใจควำมรูสึ้กเขำระดับหน่ึงว่ำบำงอย่ำงมีผลกระทบต่อขวญัและ

ก ำลงัใจของเขำในกำรปฏบิติังำน เพรำะทหำรก็จะเกรงหรือกลวัว่ำจะตกเป็นจ ำเลยทั้งศำลไทยและศำลอำญำระหว่ำงประเทศ

ได ้รวมทั้งอำจจะท ำใหผู้บ้ริหำรประเทศและผูบ้งัคบับญัชำไม่กลำ้ตัดสินใจหรือใชเ้วลำนำนในกำรพิจำรณำตดัสินใจสัง่กำร 

ประเด็นน้ีก็เป็นส่วนหน่ึงท่ีคุยกนัพวกทหำรในหน่วยรบก็อำจจะพะวงหรือลงัเลในกำรท ำกำรรบ เพรำะว่ำกลวัจะผิดพลำดเป็น

ควำมผิดและเป็นอำชญำกรสงครำม ท่ีเขำค่อนขำ้งจะเป็นห่วงหรือกงัวลเพรำะอย่ำงน้ีตอนท่ีผมไปเจอทหำรท่ีท ำหน้ำท่ีในกำร

รบเขำบอกว่ำปัจจุบนัมีหลำยส่ิงหลำยอยำ่งท่ีเขำคิดว่ำเป็นขอ้จ ำกดัจะตอ้งมองว่ำเป็นขอ้จ ำกดัของกำรปฏิบติักำรทำงทหำรเพื่อ
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ป้องกนัประเทศ ซ่ึงส่ิงน้ีฝ่ำยกฎหมำยหรือกรมพระธรรมนูญ ก็ตอ้งพยำยำมอธิบำยใหเ้ขำ้ใจว่ำส่ิงใดก็ตำมท่ีเป็นกำรคุม้ครอง

สิทธิมนุษยชนหรือมนุษยธรรมน้ันอย่ำไปมองว่ำเป็นขอ้จ ำกดัของกำรปฏิบติัทำงกำรทหำร เป็นส่ิงท่ีเรำจะตอ้งไม่มองว่ำเป็น

ขอ้จ ำกดั จะตอ้งมองว่ำเป็นส่ิงท่ีเรำตอ้งปฏิบัติซ่ึงอนัน้ีก็เป็นส่ิงท่ีฝ่ำยกฎหมำยหรือทหำรพระธรรมนูญตอ้งพยำยำมใหค้วำม

เขำ้ใจแก่หน่วยปฏบิติัว่ำอยำ่ไปมองว่ำเป็นขอ้จ ำกดั  

ทีน้ีเขำก็ยกตัวอย่ำงหลำยอย่ำง เช่น กรณีซ่ึงประเทศไทยเป็นภำคีแต่บำงประเทศไม่เป็น หรือประเทศมหำอ ำนำจ 

เช่น สหรฐัฯ ไม่เป็น ตวัอย่ำงคือ อนุสญัญำหำ้มใชทุ่้นระเบิดสงัหำรบุคคลท่ีเรียกว่ำ Ottawa Convention พอผมไปบรรยำยท่ี

ไหนเขำก็บอกว่ำสหรฐัฯ ถือว่ำเป็นกำรป้องกนัประเทศ แลว้ประเทศไทยถำ้เทียบแลว้ก็มีก ำลงัพลค่อนขำ้งจะน้อยในกำรป้องกนั

ประเทศ ถำ้ไม่ใชทุ่้นระเบิดสังหำรบุคคลก็ค่อนขำ้งจะเสียเปรียบ เพรำะว่ำเรำมีก ำลังพลน้อยเรำไม่สำมำรถจะจดัคนไปดูแล

ชำยแดนไดต้ลอด ดงัน้ันจึงยงัจ ำเป็น แต่เมื่อประเทศไทยเขำ้เป็นภำคีแลว้ ตอนน้ีเขำก็บอกว่ำหน่วยทหำรตำมชำยแดนก็ขำด

ควำมปลอดภยัไปในระดับหน่ึง ตัวอย่ำงท่ีเขำยกขึ้ นมำใหเ้ห็นก็นับว่ำเป็นอุปสรรคส ำหรับเขำ อันน้ีเรำก็เขำ้ใจแต่ในเร่ือง

ประเทศไทยเขำ้เป็นภำคีแลว้เรำก็ตอ้งปฏบิติัตำม  

ผลเสียต่อมำท่ีรวบรวมไดก็้บอกว่ำประเทศท่ีเป็นภำคีเท่ำน้ันท่ีอยู่ภำยใตอ้ ำนำจศำลอำญำระหว่ำงประเทศ ส่วน

ประเทศท่ีไม่เป็นภำคีไม่อยู่ภำยใตอ้ ำนำจของศำลน้ี อนัน้ีก็เป็นอีกค ำถำมหน่ึงในกำรไปเจอกบัทหำรในสนำมในหน่วยรบเขำ

บอกว่ำ ประเทศไทยเป็นภำคีอนุสญัญำเจนีวำจะตอ้งปฏบิติัตำมอนุสญัญำหรือกฎหมำยระหว่ำงประเทศไม่ว่ำจะเป็นเร่ืองสิทธิ

มนุษยชนหรือเร่ืองมนุษยธรรมอย่ำงเคร่งครดั หำกไม่ปฏิบติัตำมฝ่ำฝืนถูกลงโทษ แต่เขำจะบอกว่ำแลว้ประเทศอื่น ประเทศ

เพื่อนบำ้นหรือประเทศอะไรก็แลว้แต่ ถำ้ไม่ไดเ้ป็นภำคีก็ไม่ตอ้งมำนัง่กงัวลว่ำตัวเองจะตอ้งถูกลงโทษทัณฑ ์ซ่ึงอนัน้ีก็เป็น

ประเด็นส ำคญัท่ีฝ่ำยกฎหมำยหรือกรมพระธรรมนูญก็ตอ้งเผยแพร่ควำมรูว้่ำส่ิงน้ีเป็นส่ิงท่ีขึ้ นอยูก่บัตัวเรำเองไม่จ ำเป็นตอ้งไปดู

ว่ำเขำจะปฏบิติัหรือไม่ปฏบิติั เขำจะฝ่ำฝืนหรือไม่ฝ่ำฝืน ในเมื่อเรำยอมรบัว่ำส่ิงใดก็ตำมท่ีเกี่ยวกบักำรคุม้ครองสิทธิมนุษยชน

หรือเร่ืองมนุษยธรรมเป็นส่ิงท่ีตอ้งกระท ำ  ดงัน้ันเรำก็ตอ้งกระท ำตอ้งปฏบิติัโดยไม่ตอ้งไปพิจำรณำค ำนึงว่ำอีกฝ่ำยตรงขำ้มฝ่ำย

ฆ่ำศึกเขำจะปฏบิติัตำมหรือไม่ อนัน้ีก็ตอ้งท ำควำมเขำ้ใจนะครบั เรำไดพ้ดูถึงผลดีผลเสียไปแลว้ ผมอำจจะใชเ้วลำนำนหน่อย

เพรำะว่ำเกือบจะคนสุดทำ้ยแลว้ 

 ทีน้ีผมมำพดูต่อไปเป็นขอ้ท่ีเป็นห่วงหรือขอ้กงัวลของกำรทหำรตอนน้ีว่ำ 4 ฐำนควำมผิดน้ันเรำมองอย่ำงไรบำ้ง 4 

ฐำนควำมผิดท่ีกล่ำวมำขัน้ตน้นะครบั ค่อนขำ้งท่ีจะกงัวลต่อทำงทหำร คือ ควำมผิดฐำนรุกรำน ควำมผิดฐำนเป็นอำชญำกรรม

สงครำม ควำมผิดฐำนอำชญำกรรมต่อมนุษยชำติ หรือฆ่ำลำ้งเผ่ำพนัธุท์ำงทหำรเรำไม่เป็นห่วง เพรำะเรำไม่ไดป้ฏิบติัอยู่แลว้ 

ขนืถำ้เรำปฏบิติัไปเรำมีโทษอยูแ่ลว้ นอกจำกทั้งตำมประมวลอำญำทัว่ไป เรำมีประมวลอำญำทหำรเขยีนไวว้่ำทหำรผูใ้ดในกำร

ท ำกำรรบ ถำ้ท ำกำรทำรุณกรรมต่อขำ้ศึกหรือเชลยศึก มีโทษประมวลอำญำทหำรรวมทั้ งพระรำชบญัญติับงัคบักำรใหเ้ป็นไป

ตำมอนุสญัญำเจนีวำฉบบัท่ี 3 เรำเอำเชลยศึกมำทดลองทำงกำรแพทย ์มำทดลองทำงวิทยำศำสตรห์รือท ำใหเ้ชลยศึกไดร้บั

ควำมอบัอำยขำยหน้ำ คือไปดหูม่ินเหยยีดหยำมศกัด์ิศรีของควำมเป็นมนุษยข์องเชลยศึก ก็ย่อมมีโทษตำมพระรำชบญัญติักำร

ใหเ้ป็นไปตำมอนุสญัญำเจนีวำอยูแ่ลว้  

แต่เรำเป็นห่วงคือควำมผิดฐำนรุกรำน จำกกำรท่ีผมเคยไปประชุมเกี่ยวกบัคณะกรรมำธิกำรกำรเตรียมงำนเร่ืองน้ีท่ี

สหประชำชำติ ณ นคร New York ไม่สำมำรถใหค้ ำนิยำมเกี่ยวกบัรุกรำนได ้ปัจจุบนัมี 2 ควำมคิดเห็นใหญ่กลุ่มหน่ึงบอกว่ำ

ควำมผิดฐำนรุกรำนน้ีจะตอ้งใหค้ณะรฐัมนตรีควำมมัน่คงแห่งสประชำชำติเขำ้มำมีบทบำทในกำรช้ีว่ำอนัน้ีถือว่ำเป็นควำมผิด

เขำ้ข่ำยรุกรำนหรือไม่ อีกกลุ่มซ่ึงส่วนใหญ่เป็นประเทศโลกท่ี 3 บอกว่ำไม่เห็นควรใหค้ณะรัฐมนตรีเขำ้มำ เพรำะถำ้เขำ้มำ

เมื่อไรก็จะมีกำรเมืองระหว่ำงประเทศรวมทั้งประเทศมหำอ ำนำจก็จะใชสิ้ทธิแทรกแซงหรือใชสิ้ทธิวีโตท้ ำใหป้ระเทศโลกท่ี 3 จะ

เสียเปรียบส่วนประเทศมหำอ ำนำจอำจจะไปรุกรำนเขำและก็ใชสิ้ทธิยบัยัง้และก็บอกว่ำไม่รุกรำน อนัน้ีก็เถียงกนัอยู่ ซ่ึงก็ยงัหำ

ค ำนิยำมท่ีเป็นท่ียอมรบัไม่ได ้อนัน้ีท ำใหเ้รำเป็นห่วงในกำรสมัมนำโดยกรมพระธรรมนูญ 2 วนัท่ีผ่ำนมำบอกว่ำในเมื่อเรำยงั

ไม่รูช้ดัเจนว่ำเร่ืองควำมผิดฐำนรุกรำนอำจจะท ำใหก้องก ำลงัทหำรในกำรป้องกนัประเทศค่อนขำ้งจะมีปัญหำไม่รูว้่ำจะเขำ้ข่ำย

รุกรำนหรือไม่ ผมก็ไดเ้สนอแนะไปว่ำในชั้นน้ีในเมื่อค ำนิยำมควำมผิดฐำนรุกรำนน้ียงัไม่ไดก้ ำหนดขึ้ นมำเรำก็ตอ้งปฏิบติัตำม

กฎหมำยระหว่ำงประเทศอย่ำงเคร่งครัดคืออะไร ผมก็บอกเขำไปถำ้ปฏิบัติตำมน้ีอย่ำงไรไม่ผิดฐำนรุกรำนแน่ คือว่ำใหอ้ยู่
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ภำยใตก้ฎบตัรสหประชำชำติ ขอ้ 51 คือกำรใชก้ ำลงัเพื่อป้องกนัตวัเอง ซ่ึงกำรใชก้ ำลงัในท่ีน้ีผมก็พยำยำมเสนอควำมคิดน้ีต่อ

กองทพัไทยต่อเจำ้หน้ำท่ีวำงแผนหรือพวกกรมยุทธกำรว่ำในกำรใชก้ ำลงัของกองทพัไทยทุกครั้งถำ้อยำกจะใหป้ลอดภยัไม่ถูก

ประนำม ถูกกล่ำวหำว่ำรุกรำนใหอ้ยู่ภำยใตก้รอบขอ้ 51 ของกฎบตัรสหประชำชำติอย่ำงเคร่งครดั คือใชก้ ำลงัไดเ้พื่อป้องกนั

ตนเองเมื่อถูกโจมตีดว้ยก ำลงัอำวุธก่อน ถำ้ท ำตำมน้ีไม่ผิดแน่ อยำ่งไรก็ตำมมีปัญหำว่ำถำ้เรำปฏบิติัตำมน้ีอยำ่งเคร่งครดั คือจะ

ใชก้ ำลงัไดเ้มื่อถูกโจมตีดว้ยก ำลงัอำวุธก่อน ถำ้เรำจะสญูเสียเอกรำชหรืออ ำนำจอธิปไตยก็ได ้ถำ้ใหเ้ขำโจมตีก ำลงัอำวุธถำ้เกิด

ประเทศใดท่ีขดัแยง้กบัประเทศไทยเกิดมีอำวุธนิวเคลียรอ์ะไรเป็นอย่ำงไร ใหเ้ขำโจมตีเรำก่อนเรำถึงจะใชโ้ตต้อบได ้ซ่ึงอนัน้ีก็

เป็นควำมคิดเห็นของฝ่ำยผูป้ฏิบัติกำร อนัน้ีก็ว่ำเป็นอุปสรรคอยู่ท่ีจะช้ีว่ำคือเฉพำะเร่ืองควำมผิดฐำนรุกรำนท่ีเรำเป็นห่วง     

อีกเร่ืองหน่ึงไดม้ีกำรพดูกนัมำกก็คือ เกี่ยวกบัสถำบนัพระมหำกษัตริยใ์นรฐัธรรมนูญจะมีท่ีเกี่ยวขอ้งอยู ่2 มำตรำ คือ  

มำตรำท่ี 1 ก็คือว่ำสรุปไดว้่ำจะฟ้องรอ้งอะไรพระมหำกษัตริยไ์ม่ได ้

มำตรำท่ี 2 อีกมำตรำหน่ึงซ่ึงเรำไดพ้ิจำรณำ เรำคิดไวน้ำน คือ รฐัธรรมนูญมำตรำ 223 กำรประกำศสงครำม อนัน้ี

ผมสรุปสั้นๆ ว่ำเป็นพระรำชอ ำนำจของพระมหำกษัตริยใ์นกำรประกำศสงครำม เมื่อรฐัสภำไดใ้หค้วำมเห็นชอบ ซึ่งเรำก็คุยกนั

ว่ำสมมติว่ำเกิดเป็นคดีขึ้ นมำกำรท่ีจะน ำไปพิสจูน์บอกว่ำพระมหำกษัตริยไ์ทยอยูภ่ำยใตร้ฐัธรรมนูญ และก็จริงๆ ท่ำนเป็นเพียง

สญัลกัษณจ์ะไปพิสจูน์น ำสืบไดม้นัก็ใชเ้วลำและก็ไม่รูว้่ำเขำจะเช่ือหรือไม่เช่ือก็มีอีกควำมคิดหน่ึงอนัน้ียงัไม่ไดข้อ้ยุติเพื่อมิใหเ้ป็น

กำรเกี่ยวขอ้งหรือรบกวนเห็นควรท่ีจะมีกำรพิจำรณำแกไ้ขทบทวนรฐัธรรมนูญมำตรำ 223 เอำเป็นว่ำกำรประกำศสงครำมน้ัน

เป็นอ ำนำจรฐัสภำไดห้รือไม่ โดยไม่ใหพ้ระมหำกษัตริยเ์ขำ้มำเก่ียวขอ้งเพรำะถำ้มำเก่ียวขอ้งก็ท ำใหป้ระเทศผูช้นะสงครำมหรือ

องคก์รหน่วยงำนใดก็ได ้อำจจะท ำใหม้ำดึงหรือเอำพระมหำกษัตริยข์องไทยเขำ้ไปเก่ียวขอ้งดว้ยก็ตดัไปเลยว่ำประกำศสงครำม

ไม่ใช่เป็นพระรำชอ ำนำจของพระมหำกษัตริย์ ขอเรียนใหทุ้กท่ำนทรำบว่ำทำงฝ่ำยทหำรเรำค ำนึงมำกตอนน้ีท่ีกรมพระ

ธรรมนูญพยำยำมจะเสนอควำมคิดต่อหน่วยผูป้ฏบิติัและก็ผูบ้งัคบับญัชำในระดบัสูง ในกำรใชก้ ำลงัทำงทหำรของกองทพัไทย

จะต้องสอดคล้องกับหลักกฎหมำยไทยและกฎหมำยระหว่ำงประเทศ ซ่ึงอันน้ีก็เป็นท่ียอมรับของหน่วยงำนต่ำงๆ และ

ผูบ้งัคบับญัชำระดบัสงูแลว้ซ่ึงเกี่ยวขอ้งกบัว่ำมีส่ิงใดท่ีจะตอ้งป้องกนัไม่ใหท้หำรไทยตกเป็นจ ำเลยเป็นอำชญำกรสงครำมหรือขึ้ น

ไปสู่กำรพิจำรณำคดีของศำลอำญำระหว่ำงประเทศปัจจุบนัเรำมีควำมคิดท่ีเรำไดเ้คยท ำมำบำ้งแลว้ เช่น Rule of Engagement 

กฎกำรใชก้ ำลัง หรือกฎกำรโจมตีในซ่ึงกำรใชก้ ำลังทำงทหำรทุกครั้ง เรำจะตอ้งมี Rule of Engagement ใน Rule of 

Engagement ท่ีจะไดม้ีกำรยกร่ำงขึ้ นเรำใส่ไวเ้ลยว่ำกำรใชก้ ำลงัทหำรน้ันจะตอ้งสอดคลอ้งกบัหลกักฎหมำยภำยในและหลัก

กฎหมำยระหว่ำงประเทศรวมทั้งเรำใส่ไวด้ว้ยจะตอ้งสอดคลอ้งกบัหลกัสิทธิมนุษยชน และมนุษยชนอนัน้ีเรำใส่ไวแ้ลว้ จริงแลว้

ผมก็มีอะไรพดูอีกมำกผมขอรอบหลงัครบั ขอบคุณครบั 

 
อำจำรยวิ์ชยั ศรีรตัน ์ ก่อนท่ีจะใหคุ้ณสมชำยพดู ผมขอเรียนท่ำนผูเ้ขำ้ร่วมสมัมนำ ถำ้หำกวำ่ในช่วงน้ีมีค ำถำม

อะไรส่งมำได ้ท่ำนอำจำรยห์มอประดิษฐไ์ดส่้งค ำถำมมำแลว้ แต่ผมคิดว่ำจะใหต้อบภำยหลงั ซ่ึงระหวำ่งท่ีอธิบำยกนัอยูผ่มก็จด

ประเด็นค ำถำมไดห้ลำยๆ ประเด็น เช่น ในเร่ืองของแกไ้ขกฎหมำยจะมีวธีิกำรอะไรบำ้งหรือมีวธีิกำรอื่นนอกจำกน้ีหรือไม่ 

ตำมท่ีท่ำนผูแ้ทนกรมสนธิสญัญำเสนอว่ำทำงไหนดีท่ีสุด อำจจะมีขอ้เสนอแนะจำกเวทีเร่ืองของกระบวนพิจำรณำระหว่ำงศำล

อำญำ ซ่ึงเป็นตวัศำลระหว่ำงประเทศ ถำ้หำกว่ำในวธีิพิจำรณำของศำลอำญำระหว่ำงประเทศน้ันแตกต่ำงจำกศำลภำยในจะท ำ

อยำ่งไรจะตอ้งท ำตำมน้ันหรือไม่ หรือวำ่อำจจะต่ำงคนต่ำงท ำ ตรงน้ีอำจจะมีขอ้เสนอขอ้กระจ่ำง 

เร่ืองท่ีสอง ใครเป็นคนตดัสินวำ่อะไรเป็นเร่ืองท่ีถือวำ่ประเทศไทยมีกำรพิจำรณำคดีอยำ่งมีประสิทธิภำพ 

เร่ืองท่ีสำม เร่ืองอตัรำโทษ นอกจำกน้ันอำจเก่ียวพนักบัเร่ืองของอ ำนำจอยักำรท่ีจะสอบสวนภำยในถือวำ่เป็นกำร

ละเมิด หรือวำ่เป็นกำรเสียอธิปไตยหรือไม่และยงัมีเร่ืองกำรส่งผูร้ำ้ยขำ้มแดนส่วนใหญ่เป็นวธีิกำรปฏบิติั 

เร่ืองท่ีส่ี ควำมแตกต่ำงระหวำ่งประเทศท่ีเป็นภำคีกบัประเทศท่ีไม่เป็นภำคี ถำ้หำกว่ำประเทศไม่เป็นภำคีหมำยถึงว่ำ

เขำหลุดพน้รอดพน้จำกกำรพิจำรณำอยำ่งน้ันหรือ 
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นายสมชาย หอมลออ 
 

ผลดีก็คือในเรื่ องของ

การปกป้องในอธิปไตย

ของเรา เพราะวา่เราจะ

เห็นวา่ประเทศท่ีเป็น

ภาคีสมาชิกกรงุโรม

สว่นใหญ่เป็นประเทศ

เล็กๆ เหตผุลประการ

หน่ึงท่ีประเทศเล็กๆ 

เหล่าน้ีเขา้เป็นภาคี

ธรรมนูญศาลอาญา

มาก ผมคิดวา่มีสาเหตุ

ส  าคญั สองประการ 

 ประการแรกเขา

เกิดความเบ่ือหน่ายการ

วางตวัของมหาอ านาจ 

 ประการท่ีสอง เขา

ตอ้งการสรา้งมิตร

บางอยา่ง ซ่ึงเขา

ยอมรบัวา่พนัธมิตร

เช่นเดิมเคยมี กลุ่มไม่

ฝักใฝ่ฝ่ายใด ซ่ึงหลงั

สงครามเยน็หมด

บทบาทและล่มสลายไป

หมดแลว้ ฉะน้ันการมี

ธรรมนูญกรงุโรมมนัจะ

เป็นแกนอันหน่ึงของ

การสรา้งพนัธมิตร

ในทางนานาชาติเพ่ือ

คานกับการวาง

อ านาจบาทใหญ่ของ

เร่ืองท่ีหำ้ สถำนะของพระมหำกษัตริยจ์ริงๆ แลว้ผมก็มีขอ้สงัเกตท ำไมเรำจะตอ้งประกำศสงครำมในเมื่อกฎหมำย

ระหว่ำงประเทศไม่ไดก้ ำหนดใหไ้ทยตอ้งท ำสงครำมท่ีตอ้งประกำศ และก็จริงๆ แลว้เรำก็รบกนัอยูทุ่กวนัไม่มีใครประกำศ

สงครำมนับแต่ปี 1945 และ 

เร่ืองสุดทำ้ยประเด็นค ำนิยำมของ “กำรรุกรำน” ผมฝำกประเด็นตรงน้ีถำ้หำกวำ่มีขอ้เสนอแนะหรือวำ่มีทำงออกก็ขอ

เชิญเสนอนะครบั ผมขอเชิญคุณสมชำย แสดงควำมคิดเห็นเร่ืองของกำรท่ีไทยเขำ้ไปเป็นภำคีมีผลดีผลเสียอยำ่งไรครบั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นำยสมชำย หอมลออ กรำบเรียนท่ำนผูม้ีเกียรติทุกท่ำนเกี่ยวกบัเร่ืองธรรมนูญ

กรุงโรมหรือศำลอำญำท่ีใหม้ีกำรจดัตั้งสนธิสญัญำระหว่ำงประเทศ ทำงผมเองซ่ึงท ำงำนใน

หน่วยงำนองคก์รพฒันำเอกชนระหวำ่งประเทศช่ือ Forum-Asia เขำ้ไปเก่ียวขอ้งในช่วงเวลำ

เพียงสอง สำมปีเท่ำน้ันเอง หลงัจำกท่ีกระทรวงต่ำงประเทศไดเ้ขำ้ไปร่วมกบันำนำชำติในกำร

ด ำเนินกำรใหม้ีกำรจดัร่ำงและก็ไดม้ีกำรรบัรองร่ำงธรรมนูญกรุงโรมเมื่อปี 2541 ซ่ึงองคก์ร

ภำคประชำชน (NGOs) ไม่ไดเ้ขำ้ร่วมตั้งแต่แรกเรำค่อนขำ้งจะมีค ำถำมและก็มีควำมลงัเล

เหมือนกบัหลำยท่ำนท่ีไดอ้ภิปรำยไปแลว้ ท่ีเป็นปัญหำอยูข่ณะน้ีว่ำจะกระทบกระทัง่อธิปไตยของ

เรำหรือไม่ จะเป็นเคร่ืองมือของประเทศมหำอ ำนำจหรือไม่เหล่ำน้ีเป็นตน้ เรำใชเ้วลำค่อนขำ้งจะ

นำนพอสมควรในกำรไตร่ตรองเร่ืองน้ี ถึงแมว้่ำ NGOs ระหว่ำงประเทศหลำยองคก์ร เช่น 

องคก์ำรนิรโทษกรรมสำกล (Amnesty International) ไดเ้ขำ้ไปร่วมตั้งแต่แรกแลว้ก็

ตำม แต่เรำก็มองว่ำองคก์รเหล่ำน้ีเป็นองคก์รสิทธิมนุษยชนทำงดำ้นประเทศตะวนัตก เรำก็

ค่อนขำ้งจะตอ้งใชค้วำมระมดัระวงันิดหน่ึง  

แต่หลงัจำกท่ีเรำไดศึ้กษำธรรมนูญกรุงโรม แลว้เรำก็พบวำ่ธรรมนูญกรุงโรมน้ีเป็นกำร

ริเร่ิม และผลกัดนัอยำ่งมำกของประเทศประชำธิปไตยเล็กๆ หลำยประเทศ ประเทศท่ีเป็นกลำง 

ประเทศท่ีไม่ไดเ้ป็นมหำอ ำนำจ เรำพบวำ่สหรฐัฯ มีท่ำทีคดัคำ้นหรือแมก้ระทั้งลงัเลในกำร

สนับสนุนใหม้ีกำรจดัตั้งศำลอำญำระหวำ่งประเทศขึ้ น เรำจึงค่อนขำ้งจะมีควำมมัน่ใจวำ่ ถำ้ร่วม

สนับสนุนใหม้ีกำรจดัตั้งศำลอำญำระหวำ่งประเทศขึ้ นแลว้ เรำน่ำจะมำถกูทำง เพรำะวำ่เรำก็รู ้

ว่ำบทบำทของสหรฐัฯ น้ันตอ้งกำรท่ีจะใชเ้วทีทำงคณะรฐัมนตรีควำมมัน่คงมำเป็นหลกัและ

โดยเฉพำะอยำ่งยิง่หลงัจำกส้ินสุดยุคสงครำมเย็นน้ี สหรฐัฯ มีอิทธิพลค่อนขำ้งมำก สหรฐัฯ จึง

เป็นประเทศเกือบสุดทำ้ยหรือสุดทำ้ยเลยในกำรลงนำมรฐัธรรมนูญกรุงโรมในสมยัท่ำน

ประธำนำธิบดีคลินตนั และในท่ีสุดสหรฐัฯ ก็ถอนกำรลงนำมในสมยัประธำนำธิบดีบุชและ

ตอนน้ีก็ด ำเนินวธีิกำรต่ำงๆ ในทำงกำรเมืองระหวำ่งประเทศในกำรท่ีจะบ่อนท ำลำยกำรจดัตั้ง

และกำรด ำเนินกำรของศำลอำญำระหวำ่งประเทศ 
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อยำ่งไรก็ตำม ส่ิงท่ีเรำวิเครำะหแ์ละคิดไวต้ั้งแต่แรกค่อนขำ้งจะถูกตอ้งและก็เป็นท่ีน่ำยินดีท่ีผมค่อนขำ้งจะขอช่ืนชมท่ี

ทำงกระทรวงกำรต่ำงประเทศและก็ทำงรฐับำลไทยเป็นผูห้น่ึงท่ีค่อนขำ้งจะเอำงำนเอำกำรในกำรท่ีจะสนับสนุนใหม้ีกำรรบัรอง

ธรรมนูญกรุงโรมในท่ีประชุมเมื่อปี 2541 และก็ไดเ้ขำ้ร่วมกระบวนกำรในกำรประชุมเตรียมกำรตลอดมำจนถึงปัจจุบันน้ี

รวมทั้งกำรท่ีรฐับำลไทยไดจ้ดัตั้งคณะท ำงำนขึ้ นมำ ถึงแมว้่ำเรำจะใชเ้วลำสกัหน่อยในกำรท่ีจะเขำ้ไปใหส้ตัยำบนัก็ตำม แต่ว่ำได้

ท ำงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพและอย่ำงรอบคอบและอย่ำงรอบดำ้น เน่ืองจำกเรำเป็นประเทศท่ีใชร้ะบบกฎหมำยท่ีเป็นแบบ

เพรำะฉะน้ันก็จะตอ้งกระทบกระเทือนต่อกฎหมำยหลำยอยำ่ง  

ในช่วงสองปีท่ีผ่ำนมำ Forum-Asia ไดด้ ำเนินกำรสมัมนำจดัประชุมแลกเปล่ียนควำมคิดเห็นรวมกนั ทั้งได้

สนับสนุนโดยมีผูเ้ช่ียวชำญทั้งเอเชีย ยุโรป และอเมริกำน้ี ใหก้บัประทศต่ำงๆ ในภูมิภำคเอเชียและหลำยประเทศไดม้ีควำม

ตั้งใจในกำรท่ีจะใหส้ตัยำบนัและหลำยประเทศไดล้งนำมไปแลว้ เช่น มองโกเลีย กมัพชูำ รวมถึงติมอรต์ะวนัออก ซ่ึงทั้ง

ประเทศกมัพชูำ และก็ประเทศติมอรต์ะวนัออกมีประสบกำรณอ์นัเลวรำ้ยจำกกำรก่ออำชญำกรรมท่ีรำ้ยแรงต่อมนุษยชำติและ

อำจจะไดร้ับผลจำกกำรรุกรำนของประเทศใหญ่หรือควำมผิดอันเป็นควำมขดัแยง้ภำยในระหว่ำงประเทศอย่ำงเช่นกรณี

ประเทศกมัพชูำ เป็นตน้ ซ่ึงกรณีของกมัพชูำน้ีจริงๆ แลว้เขมรแดงควรจะตอ้งถูกด ำเนินคดีนำนแลว้ ถำ้มีกำรจดัตั้งศำลอำญำ

ระหว่ำงประเทศท่ีถำวรขึ้ นมำน้ีเมื่อหลำยสิบปีก่อน แต่เน่ืองจำกว่ำมีกำรเมืองระหว่ำงประเทศน้ีท ำใหผู้น้ ำเขมรแดงไม่ถูก

ด ำเนินคดีจนกระทัง่บดัน้ีก็ยงัไม่มีกำรพฒันำคดีอำชญำกรรมต่อมนุษยชำติและอำชญำกรรมท่ีลำ้งเผ่ำพนัธุท่ี์กระท ำโดยผูน้ ำของ

เขมรแดง 

เกี่ยวกับผลดีและผลเสียต่อประเทศไทยน้ี ผมเองไดฟั้งทำงผูแ้ทนของกรมพระธรรมนูญแลว้ก็มีขอ้คิดท่ีดีหลำย

ประกำร แต่ว่ำผมก็มีควำมเห็นและมีควำมเช่ือในยุคปัจจุบนัน้ีผมดแูลว้แทบจะไม่เห็นหนทำงในกำรท่ีประเทศไทยหรือคนไทยน้ี

ไม่ว่ำจะเป็นกองทพัเรืออะไรก็ดีจะตกเป็นจ ำเลยในศำลอำญำระหว่ำงประเทศแทบจะมองไม่เห็นเลยเพรำะว่ำดูควำมผิดท่ีเกิดท่ี

ศำลอำญำระหว่ำงประเทศจะมีอ ำนำจพิจำรณำเป็นควำมผิดท่ีมีลกัษณะรำ้ยแรงมำกๆเลย ควำมคิด 4 ประกำรอย่ำงท่ีท่ำน

อำจำรยว์ิทิตไดเ้รียนใหท่ี้ประชุมไดท้รำบแลว้ ซ่ึงควำมผิดเหล่ำน้ีจริงๆ ผิดตำมกฎหมำยไทยอยู่แลว้ และกฎหมำยไทยน้ันโทษ

มำกกว่ำดว้ยซ ้ำไป ผมแทบจะไม่ไดเ้ห็นควำมผิดอะไรเลยในธรรมนูญศำลอำญำระหว่ำงประเทศท่ีกฎหมำยไทยไม่ได้ถือเป็น

ควำมผิด ถึงแมว้่ำเรียกคนละช่ือก็ตำม เช่น ควำมผิดต่อมนุษยชำติ กำรข่มขืนอย่ำงมีแผนกำรณ์และเป็นระบบธรรมดำกำร

ขม่ขนืโดยบุคคลคนเดียวน้ี โดยเฉพำะเป็นเจำ้หน้ำท่ีดว้ยมนัก็เป็นควำมผิดอยูแ่ลว้ตำมกฎหมำยไทยไม่ตอ้งถึงขัน้ท่ีว่ำขม่ขนืสตรี

อยำ่งมีแผนกำรณแ์ละเป็นระบบ ซ่ึงเป็นควำมผิดในขอ้หำอำชญำกรรมต่อมนุษยชำติหรืออำชญำกรรมสงครำมดงัน้ันควำมผิด

ฐำนต่ำงๆ แทบจะไม่เห็นเลยว่ำเป็นกำรก่อตั้งฐำนควำมผิดขึ้ นใหม่ เพรำะว่ำอยำ่งไรก็ตอ้งมีควำมผิดอยูแ่ลว้ 

 
ประเด็นท่ีสอง ผมคิดว่ำระบบและกระบวนกำรยุติธรรมของเรำน้ี โดยเฉพำะอยำ่งยิง่ในขัน้ศำลเป็นระบบและกระบวน

ยุติธรรมท่ีไดม้ำตรฐำนสำกล ดงัน้ัน ในสงัคมประชำธิปไตยอยำ่งไทยน้ี แน่นอนแมว้่ำกระบวนกำรยุติธรรมน้ันอำจจะตอ้งมี

กำรปรบัปรุง อยำ่งไรก็ตำมผมยงัมองไม่เห็นเลยว่ำจะเกิดกรณีท่ีกระบวนกำรยุติธรรมของไทยน้ีจะไม่สำมำรถหรือไม่เต็มใจท่ีจะ

พิจำรณำคดี ถำ้ไดม้ีกำรสอบสวนและก็พยำนหลกัฐำนชดัเจนว่ำไดม้ีกำรกระท ำควำมผิดอยำ่งน้ันโดยบุคคลใดก็ตำมน้ีในผืน

แผ่นดินไทยน้ัน ผมคิดว่ำคดีถำ้จะเกิดขึ้ นน้ีก็จะไม่ถึงมือศำลอำญำระหวำ่งประเทศ แต่ว่ำจะถูกด ำเนินคดีโดยควำมเป็นธรรมน้ี

ภำยใตร้ะบบของกระบวนกำรยติุธรรมภำยในประเทศอยูแ่ลว้ ซ่ึงในจุดน้ีเองผมก็ไม่คิดว่ำจะมีควำมขดัแยง้กนัถึงแมว้่ำผูต้อ้งหำ

บำงคนบอกว่ำอยำกจะถูกด ำเนินคดีเมื่อถูกจบั อยำกจะถูกด ำเนินคดีกบัศำลอำญำระหว่ำงประเทศมำกกว่ำ จะยืน่ค ำรอ้งต่อ

ศำลแลว้ขอด ำเนินคดีในศำลอำญำระหวำ่งประเทศ เพรำะวำ่ศำลอำญำระหว่ำงประเทศโทษ 30 ปีเท่ำน้ันเอง โทษประหำร

ชีวิตก็ไม่มี แต่เมื่อศำลไทยหรือกระบวนกำรยุติธรรมในไทยไดด้ ำเนินกำรแลว้น้ีก็ไม่เป็นขอ้อำ้งของจ ำเลยท่ีจะขอใหพ้ิจำรณำคดี

ตวัเองในศำลอำญำระหวำ่งประเทศ เพรำะวำ่ศำลไทยยอ่มมีอ ำนำจตำมกฎหมำยไทยอยูแ่ลว้ในกำรท่ีจะด ำเนินคดี ดงัน้ัน 

เหตุกำรณอ์ยำ่งน้ีจึงไม่เกิดขึ้ นและก็ไม่จ ำเป็นตอ้งมีกำรเปล่ียนแปลงกฎหมำยอำญำไทยในกำรท่ีจะตอ้งลดโทษจำกโทษ

ประหำรชีวิตหรือโทษจ ำคุกตลอดชีวิตมำเป็น 30 ปี เป็นตน้ เพรำะวำ่ส่ิงเหล่ำน้ีไม่ไดม้ีควำมขดัแยง้กนั  
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กำรที่เรำเป็นภำคีสมำชิกของธรรมนูญกรุงโรมมีผลดหีลำยดำ้นดว้ยกนั 

ประกำรแรก เป็นกำรสะทอ้นอุดมกำรณ์และก็ปรชัญำของสงัคม ผมไม่คิดว่ำเป็นเร่ืองกำรเมืองอย่ำงเดียวแต่รวมถึง

ของสงัคมท่ีเรำยอมรบัอุดมกำรณแ์ละปรชัญำและสงัคมประชำธิปไตยท่ีมีกำรเคำรพสิทธิของมวลชน ซ่ึงในสิทธิมวลชนน้ันเร่ือง

มนุษยธรรมน้ันไม่ใช่เป็นเร่ืองท่ีมีขอบเขตเฉพำะภำยในประเทศเท่ำน้ัน ฉะน้ันเร่ืองน้ีจึงเป็นกำรสะทอ้นว่ำเรำคิดอย่ำงไร เรำมี

อุดมกำรณอ์ยำ่งไรเรำก็ท ำอยำ่งน้ัน เมื่อเรำมีอุดมกำรณป์ระชำธิปไตย มีอุดมกำรณสิ์ทธิมวลชนเรำก็เขำ้เป็นภำคีของธรรมนูญ

กรุงโรม เป็นกำรร่วมในส่วนของนำนำชำติ เพรำะผมคิดว่ำในเร่ืองสิทธิมวลชนเร่ืองประชำธิปไตยต่ำงๆ เหล่ำน้ีมนัคงไม่ไดเ้ป็น

เร่ืองท่ีประเทศใครประเทศมนัเท่ำน้ัน ผมคิดว่ำในทุกยุคทุกสมยัในทุกสงัคมไม่ว่ำจะในขอบเขตปริมณฑลในตวัเรำเองหรือ

แมก้ระทัง่ในสงัคมในประเทศ หรือในสงัคมนำนำชำติมนัก็มี 2 ดำ้น คือดำ้นดีกบัดำ้นเลวท่ีขดัแยง้และต่อสูก้นัตลอดในสงัคม

นำนำชำติมันก็มีทั้งฝ่ำยท่ีละเมิดสิทธิมนุษยชน ละเมิดมนุษยธรรมกับฝ่ำยท่ีปกป้องและสนับสนุนสิทธิมนุษยชนและ

มนุษยธรรม ดังน้ันกำรท่ีเรำจะปกป้องส่ิงเหล่ำน้ีในสงัคมไทยน้ีคงจะปฏิเสธไม่ไดว้่ำเรำจะตอ้งร่วมกบันำนำชำติในกำรท่ีจะ

จรรโลงส่ิงเหล่ำน้ีไวใ้นระดบันำนำชำติดว้ย เพรำะฉะน้ันกำรเป็นภำคีก็จะเป็นกำรมีส่วนร่วมของประเทศไทยในกำรท่ีจะจรรโลง

ควำมดีงำมเหล่ำน้ีในกำรปกป้องและส่งเสริมสิทธิมนุษยชนและมนุษยธรรม ผมคิดว่ำบทบำทท่ีผ่ำนมำของทหำรของเรำก็เห็น

ไดช้ดัอยูไ่ม่น้อย เช่น ปัจจุบนัน้ีเรำส่งกองก ำลงัไปติมอรต์ะวนัออกเพื่อรกัษำสนัติภำพ ขณะน้ีก็ไดข้่ำวว่ำจะส่งไปอฟักำนิสถำน

ดว้ย เป็นตน้ ซ่ึงในกองทพัเองก็มีกำรเรียน ผมคิดว่ำมำกกว่ำหน่วยงำนอื่นๆ มำกทีเดียวและตอ้งขอบคุณกรมพระธรรมนูญใน

เร่ืองกฎหมำยมนุษยธรรมและก็บทบำทของทหำรในภำวะสงครำมเท่ำท่ีผมทรำบ มีกำรศึกษำเร่ืองเหล่ำน้ีมำกมำย  

นอกจำกน้ันแลว้ผมเห็นดว้ยกบัตวัแทนว่ำจะมีส่วนร่วมในกำรปรบัแนวคิดต่ำงๆ ในกระบวนกำรยุติธรรมของเรำ แต่

แนวคิดอนัหน่ึงน้ีท่ีผมคิดว่ำในปัจจุบนัในทำงหลกักำรและทำงกฎหมำยน้ีเรำไดป้รบัมำกแลว้ ประเด็นน้ียกตวัอย่ำงอนัเดียวแต่

ว่ำมนัก็ยงัมีแนวคิดเหล่ำน้ีหลงเหลืออยู่ในกระบวนกำรยุติธรรมของเรำ เช่น เร่ืองกำรลอยนวลอยู่เหนือควำมผิดหรือเป็น

หลกักำรใหญ่หลกักำรหน่ึงของธรรมนูญกรุงโรม แต่ผมคิดว่ำถำ้เรำไดม้ีกำรศึกษำเร่ือง Impunity และหลงัจำกท่ีเรำไดเ้ป็น

ภำคีสมำชิกหรือไม่ก็แลว้แต่ มนัจะท ำใหแ้นวคิดน้ีท่ียงัมีหลงเหลืออยูใ่นกระบวนกำรยุติธรรมน้ีมนัค่อยลดลงไป เป็นกำรท ำให้

กระบวนกำรยุติธรรมของเรำไดม้ีกำรปรบัตวัในทำงวฒันธรรม เพรำะผมคิดว่ำกระบวนกำรยุติธรรมของเรำน้ีมีกฎหมำย มี

หลกักำร มีทฤษฎคี่อนขำ้งจะไดม้ำตรฐำน แต่ว่ำดว้ยวฒันธรรมองคก์รท่ียงัมีกำรปฏบิติัอะไรต่ำงๆ ไม่ไดม้ำตรฐำนหลำยอย่ำง

เร่ือง Impunity ก็เป็นอย่ำงหน่ึงจะตอ้งค่อยปรบัในส่วนน้ีไป และผมอยำกจะเรียนว่ำปัจจุบนัน้ีสงัคมไปไกลแลว้ไม่ยอมรบั

เร่ือง Impunity โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งควำมเขม้แข็งของส่ือมวลชนกรณีเกิดขึ้ นหลำยกรณีท่ีเป็นท่ีโด่งดัง ไม่ว่ำจะเป็นลูก

นักกำรเมืองก็ดี แมแ้ต่ค ำพิพำกษำของศำลชั้นตน้บำ้ง ค ำพิพำกษำสะทอ้นแนวคิดแบบ Impunity แต่สงัคมไม่ยอมรับแลว้

เพรำะฉะน้ันผมคิดว่ำอนัน้ีจะเป็นส่ิงส ำคญัอยำ่งมำกในกำรท่ีจะท ำใหป้ระเทศไทยน้ีจะไดม้ีกำรปรบัปรุงขึ้ นนอกจำกน้ันผมคิดว่ำ 

ประกำรท่ีหน่ึง ท่ีจะเป็นผลดีก็คอืในเร่ืองของกำรปกป้องในอธิปไตยของเรำ เพรำะว่ำเรำจะเห็นว่ำประเทศท่ีเป็นภำคี

สมำชิกกรุงโรมส่วนใหญ่เป็นประเทศเล็กๆ เหตุผลประกำรหน่ึงท่ีประเทศเล็กๆ เหล่ำน้ีเขำ้เป็นภำคีธรรมนูญศำลอำญำมำก 

ผมคิดว่ำมีสำเหตุส ำคญั สองประกำร 

ประกำรแรก เขำเกิดควำมเบ่ือหน่ำยกำรวำงตวัของมหำอ ำนำจ 

ประกำรท่ีสอง เขำตอ้งกำรสรำ้งมิตรบำงอย่ำง ซ่ึงเขำยอมรบัว่ำพนัธมิตรเช่นเดิมเคยมี กลุ่มไม่ฝักใฝ่ฝ่ำยใด ซ่ึงหลงั

สงครำมเย็นหมดบทบำทและล่มสลำยไปหมดแลว้ ฉะน้ันกำรมีธรรมนูญกรุงโรมมนัจะเป็นแกนอนัหน่ึงของกำรสรำ้งพนัธมิตร

ในทำงนำนำชำติเพื่อคำนกบักำรวำงอ ำนำจบำทใหญ่ของมหำอ ำนำจ ซ่ึงจริงๆแลว้ เป็นเร่ือง Impunity อย่ำงหน่ึง เช่นกำร

ท่ีจะไปรุกรำนประเทศน้ีอยู่ๆไม่ไดป้ระกำศสงครำมแต่ก็เอำระเบิดไปหย่อนพลเรือนตำยมำกมำยและก็ไม่ถูกด ำเนินคดีเป็น 

Impunity อย่ำงหน่ึงสงัคมนำนำชำติก็ไม่ยอมรบัแลว้ไม่อย่ำงน้ันก็ถล่มอิรกัไปไดแ้ลว้ เป็นตน้ ผมคิดว่ำอนัน้ีก็จะเป็นส่วน

หน่ึงเท่ำกบัว่ำประเทศไทยน้ีไดเ้ขำ้ร่วมเป็นพนัธมิตรและถำ้มีกำรกระท ำควำมผิดน้ันในดินแดนไทยโดยกองก ำลงัของต่ำงชำติ 

ซ่ึงในควำมเห็นผมไม่ทรำบถูกหรือผิด อำจำรยว์ิทิตไดก้ล่ำววำ่จะเป็นก ำลงัของประเทศท่ีเป็นภำคีสมำชิกหรือไม่ก็ตำม แต่ไดม้ำ

กระท ำควำมผิด 4 อยำ่งน้ันในดินแดนไทยจะถูกด ำเนินคดีในศำลอำญำระหว่ำงประเทศ ผูน้ ำท่ีสัง่ใหรุ้กรำนประเทศไทยหรือ
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สัง่ใหก้่ออำชญำกรรมต่อมนุษยชำติในดินแดนไทยก็ตอ้งถูกด ำเนินคดีแน่นอน เพรำะฉะน้ันในจุดน้ีเอง ผมคิดว่ำก็เป็นกำร

ปกป้องประชำธิปไตยของไทยดว้ยและก็เป็นกำรคุม้ครองมนุษยธรรมและทรัพยสิ์นของประชำชนไทย  หรือคนท่ีอยู่บนผืน

แผ่นดินไทยดว้ย ถำ้เรำไดเ้ป็นภำคีสมำชิกแลว้  

ส่วนในเร่ืองพระมหำกษัตริยอ์ยำ่งท่ีผมเรียนใหท้รำบแลว้ว่ำเรำไม่น่ำวิตกมำกมำย ซ่ึงพระมหำกษัตริยไ์ทยไม่มีโอกำส

ท่ีจะเขำ้ขำ่ยตอ้งรบัผิดตำมธรรมนูญศำลดว้ยเหตุผลดงัน้ีครบั 

ประกำรท่ีหน่ึง ผมไม่คิดว่ำประเทศไทยจะไปรุกรำนประเทศไหน ดงัน้ันโอกำสท่ีจะมีควำมผิดหรือวำ่ถูกกล่ำวหำใน

อำชญำกรรมรุกรำนน้ีแทบจะไม่มีเลย และก็เท่ำท่ีผมเขำ้ใจจำกกระทรวงกำรต่ำงประเทศและบทบำทท่ีกระทรวงกำร

ต่ำงประเทศไดผ้ลกัดนัในท่ีประชุมเตรียมกำรไดม้ีกำรเสนอนิยำมของเร่ืองน้ี ส่ิงเหล่ำน้ีก็ค่อนขำ้งจะเป็นประโยชน์ในกำรท่ีจะไม่

ท ำใหป้ระเทศไทยโดยเฉพำะอยำ่งยิง่ประมุขจะตอ้งถูกด ำเนินกำร 

 
ประกำรท่ีสอง เป็นท่ีรบัรูก้นัทัว่ไปว่ำพระมหำกษัตริยน้ั์นเป็นเพยีงสญัลกัษณเ์ท่ำน้ันเอง ซ่ึงจริงๆ แลว้กำรด ำเนินกำร

อื่นๆ ก็ด ำเนินกำรในนำมพระมหำกษัตริยเ์หมือนกนั เช่น กำรพิพำกษำของศำลก็ท ำในพระปรมำภิไธยของพระมหำกษัตริย์

ขำ้รำชกำรต่ำงๆ ก็ด ำเนินกำรน้ีก็เหมือนกบัเป็นขำ้ของพระเจำ้อยูห่วัเหมือนกนัทั้งน้ันและก็หลำยประเทศไม่ว่ำจะเป็นนอรเ์วยก็์

ไดเ้ขำ้เป็นภำคีสมำชิก เขำก็มีพระมหำกษัตริยแ์ละก็มีหลกักำรเช่นเดียวกบัของเรำ คือ พระมหำกษัตริยน้ั์นจะตอ้งไม่ถกู

ด ำเนินคดี คือเป็นผูท่ี้กระท ำควำมผิดไม่ไดเ้หมือนกบัของเรำเหมือนกนัรวมทั้งประเทศองักฤษดว้ย ถึงแมว้่ำองักฤษน้ันจะไม่ได้

เขยีนไวเ้ป็นลำยลกัษณอ์กัษร เพรำะฉะน้ันในจุดน้ีผมคิดวำ่ในทำงควำมเป็นจริงหรือในทำงปฏบิติัน้ีไม่น่ำจะเป็นปัญหำอะไร

มำกแน่นอนอำจจะท ำใหฐ้ำนบำงส่วนน้ีเกิดควำมเกรงแต่ว่ำหลกักำรท่ีไดเ้ขำ้ใจอยำ่งถ่องแทแ้ลว้น้ี ผมคิดว่ำปัญหำน้ีคงจะหมด

ไป  

 
อำจำรยวิ์ชยั ศรีรตัน ์ ขอบคุณครบั เน่ืองจำกเวลำเรำมีน้อยตอนแรกนึกวำ่เรำจะมีเวลำใหพ้ดูอีกรอบหน่ึงแต่ว่ำ

เวลำเรำคงจะไม่พอเรำมำตอบค ำถำมท่ีผูเ้ขำ้ร่วมสมัมนำท่ีถำมขึ้ นมำดีกว่ำ ผมว่ำคงจะมีทยอยขึ้ นมำเร่ือยๆ ท่ำนแรก อำจำรย์

ประดิษฐ ์ เจริญไทยทวี ถำมว่ำอำชญำกรรมทำงเศรษฐกิจท่ีมีผลรุนแรงต่อประชำชนในประเทศจะถือเป็นอำชญำกรรมต่อ

มนุษยชำติไดห้รือไม่ ขอ้สอง รฐัธรรมนูญแห่งรำชอำณำจกัรไทยตำมมำตรำ 223 ไดม้อบใหเ้ป็นพระรำชอ ำนำจของ

พระมหำกษัตริยท์รงประกำศสงครำม โดยไดร้บัควำมเห็นชอบของรฐัสภำจะขดัต่อมำตรำ 21 ของธรรมนูญศำลกรุงโรม

หรือไม่ อนัน้ีผมขอใหท่้ำนผูแ้ทนจำกกรมสนธิสญัญำเป็นผูต้อบครบั 

 
นำยอิทธิพร  บุญประคอง ผมรูสึ้กดีมำกท่ีไดม้ีโอกำสตอบค ำถำมของท่ำนอำจำรย ์ ค ำถำมท่ีว่ำอำชญำกรรมทำง

เศรษฐกิจจะถือเป็นอำชญำกรรมต่อมนุษยชำติไดห้รือไม่ ถำ้ดตูำมค ำนิยำมของอำชญำกรรมต่อมนุษยชำติในขอ้ 7 อำจจะสรุป

ไดว้่ำขณะน้ียงัคงถือไม่ไดว้่ำอำชญำกรรมทำงเศรษฐกิจเป็นอำชญำกรรมต่อมนุษยชำติเพรำะเขำเขยีนไวว้่ำหมำยถึงกำรกระท ำ

ใดๆ ท่ีกระท ำในส่วนของกำรโจมตีอยำ่งกวำ้งขวำงเป็นระบบ เช่น ฆ่ำคนตำย ฆ่ำท ำลำยลำ้ง เอำคนลงเป็นทำส เนรเทศ จ ำคุก 

ทรมำน ขม่ขนื รงัควำน บงัคบัใหห้ำยสำบสญู อำชญำกรรมเหยยีดผิว กำรกระท ำไรม้นุษยธรรมอื่นๆ แต่ปัจจุบนักำรท่ียงัไม่มี

อำชญำกรรมประเภทน้ีรวมอยูใ่นธรรมนูญศำลไม่ไดห้มำยควำมว่ำในอนำคตจะไม่มีก ำหนดอำชญำกรรมฐำนน้ีใหเ้ป็นหน่ึงใน

ควำมผิดท่ีอยูภ่ำยในเขตอ ำนำจศำลไดเ้พรำะวำ่ธรรมนูญศำลไดเ้ปิดช่องใหร้ฐัภำคีเสนอบทบญัญติัแกไ้ขธรรมนูญศำลได ้ เมื่อ

ธรรมนูญศำลมีเหตุผลครบแลว้ใชบ้งัคบัแลว้ 7ปี หำกมีชำติใดประสงคท่ี์จะแกไ้ขฐำนควำมผิดหรือขอ้บทอื่นใดของธรรมนูญ

ศำลก็จะสำมำรถเสนอเขำ้สู่ท่ีประชุมทบทวนธรรมนูญศำลได ้7 ปีนับจำกน้ี และขอ้เสนอท่ีเกี่ยวกบัฐำนควำมผิดจะมีผลต่อเมื่อ

ไดร้บักำรรบัรองจำกท่ีประชุมสมชัชำรฐัภำคีสองในสำม 

ค ำถำมท่ีสอง พระมหำกษัตริยท์รงพระรำชอ ำนำจในกำรประกำศสงครำมโดยควำมเห็นชอบของรฐัสภำ ทำงคุณ

กฤษณะ และคุณสมชำยไดพ้ดูไปบำ้งแลว้ ส ำหรบัผมมีควำมเห็นท่ีตีควำมได ้ แต่วิธีกำรตีควำมผมขอตอบในควำมเห็นตนเอง 
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เพรำะไม่ไดห้ำรือท่ำนอธิบดีมำ กำรตีควำมในท่ีน้ีคงจะตอ้งดบูทเกี่ยวขอ้งบทอื่น มำตรำอื่นของรฐัธรรมนูญไทยเพรำะว่ำคงจะดู

มำตรำ 223 ประกำรเดียวอำจจะไม่ครบถว้น มำตรำท่ีผมคิดว่ำน่ำจะเป็นหลกัในกำรตีควำมน่ำจะเป็นมำตรำ 3 ของรฐัธรรมนูญ

ในบททัว่ไป ซ่ึงอะไรก็ตำมท่ีอยูใ่นบททัว่ไปก็ตอ้งถือวำ่ใหญ่และเป็นหลกักำรส ำคญั มำตรำ 3 บญัญติัวำ่อ ำนำจอธิปไตยเป็น

ของปวงชนชำวไทย พระมหำกษัตริยท์รงเป็นประมุข ทรงใชอ้ ำนำจน้ันทำงรฐัสภำ คณะรฐัมนตรี และศำลตำมท่ีบญัญติัใน

รฐัธรรมนูญน้ี หมวดพระมหำกษัตริย ์ ส่วนมำตรำ 223 เป็นหมวดซ่ึงอยูภ่ำยใตห้มวดคณะรฐัมนตรีกำรเอำ 3 หมวดหรือ 2 

หมวดโดยตรงหมวดทัว่ไปและหมวดคณะรฐัมนตรีมำปรบัใชห้รือมำพิจำรณำในเร่ืองน้ีตีควำมน่ำจะส่งผลใหเ้ห็นชดัเจนยิง่ขึ้ นวำ่

พระมหำกษัตริยไ์ม่ไดใ้ชอ้ ำนำจน้ันโดยพระองคเ์องท่ำนใชผ่้ำนกลไกต่ำงๆ ท่ีบญัญติัไวต้ำมรฐัธรรมนูญ น่ำจะถือวำ่มำตรำ 27 

ในขอ้บทธรรมนูญศำลท่ีเกี่ยวกบัพระมหำกษัตริยม์ำกท่ีสุด อยำ่งไรก็ตำม ไม่น่ำจะมำกระทบถึงพระมหำกษัตริยข์องไทย แต่

ประเด็นท่ีน่ำค ำนึงและน่ำเป็นหว่งในแง่มติมหำชน ถำ้หำกมีกำรส่งหมำยอะไรมำแลว้ก็ถือว่ำกระทบกบัเบ้ืองพระยุคลบำทแลว้

จะขดัอยำ่งไรเรำก็ตอ้งค ำนึงดว้ย แต่ในเชิงกำรอ่ำนกฎหมำยในภำพรวม กฎหมำยใหญ่ท่ีสุดของประเทศผมคิดว่ำตอ้งดูสำม

อยำ่งน้ีประกอบกนั  

ท่ีคุณสมชำยไดพู้ดถึงว่ำประเทศอื่นๆ ท่ีเขำมีระบบกำรปกครองลักษณะน้ีเขำคิดอย่ำงไร ทำงกรมสนธิสัญญำ

พยำยำมหำขอ้สนเทศท่ีเกี่ยวขอ้งหรือขอ้มลูท่ีเกี่ยวขอ้ง สมำชิกของ UN ในปัจจุบนัซ่ึงมีประมำณ 180-190 และมีประเทศ

ท่ียงัมีกำรปกครองระบอบพระมหำกษัตริยอ์ยู่มีทั้งหมด 27 ประเทศน้ีเขำ้เป็นภำคีหรือเป็นสมำชิกโดยสมบูรณ์แลว้ใน

ธรรมนูญศำล 12 ประเทศมี เบลเยีย่ม เดนมำรก์ เลโซโท ลกัเซมเบอรก์ ลิกเตนสไตน์ เนเธอรแ์ลนด ์นอรเ์วย ์สเปน สวีเดน 

กมัพชูำ จอรแ์ดน และสหรำชอำณำจกัร เรำไปดรูฐัธรรมนูญของประเทศเหล่ำน้ีเขำเขียนไวเ้หมือนกนัว่ำพระมหำกษัตริยท์รง

ละเมิดไม่ได ้ในบำงประเทศรฐัธรรมนูญเขำเขยีนไวว้่ำ พระมหำกษัตริยใ์ชอ้ ำนำจประกำศสงครำมเช่นกนั แต่เหตุผลท่ีเขำไม่ได้

ยกเร่ืองน้ีเป็นเร่ืองใหญ่ในเวลำท่ีมีกำรเจรจำขอ้บทขอ้ 27 น้ีในกำรประชุมอำจจะเป็นเพรำะว่ำเขำทรำบอยู่แก่ใจว่ำตำม

รฐัธรรมนูญของเขำ ตำมแนวทำงปฏิบติัของเขำพระมหำกษัตริยไ์ม่เคยใชอ้ ำนำจน้ีเลย เพรำะเป็นไปตำมกลไกภำยในของเขำ

ส่วนประเทศท่ีเหลือซ่ึงปกครองดว้ยระบบพระมหำกษัตริยแ์ต่ไม่ไดล้งนำมและยงัไม่ไดเ้ป็นภำคีดว้ยอำจจะเป็นไปไดท่ี้ประเทศ

เหล่ำน้ันประมุขของรฐัเขำอำจจะมีอ ำนำจในทำงปกครองก็ยงัเป็นปัญหำท่ีเขำยงัไม่อยำกเขำ้ไปมีส่วนเกี่ยวพนัรบัพนัธะตำม

ธรรมนูญศำลไม่ว่ำพนัธะในระดบัอ่อนคือกำรลงนำม หรืออยำ่งสมบรูณโ์ดยกำรสตัยำบนัก็ตำม ในส่วนน้ีผมมีขอ้มลูเพิ่มเติมว่ำ

ขอ้บทมำตรำ 27 หรือขอ้ 27 รฐัธรรมนูญศำลท่ีพดูถึงประมุขของรฐัทำงสำธำรณรฐัเกำหลีเขำเองก็มีปัญหำเร่ืองน้ี และเขำ

ก ำลงัพิจำรณำแกไ้ขรฐัธรรมนูญของเขำอยู่เพื่อใหค้วำมละเมิดน้ีมิไดข้องประธำนำธิบดีของเขำไม่เป็นขอ้ยกเวน้ขอ้  27 ของ

ธรรมนูญศำล 

 
อำจำรยวิ์ชยั ศรีรตัน ์ ผมนึกว่ำทำงกระทรวงกำรต่ำงประเทศจะพดูถึงท่ำทีของผูแ้ทนไทยในกำรเสนอใหเ้พิ่ม

นิยำมในกำรประชุมพิจำรณำควำมหมำยค ำว่ำกำรรุกรำน ท่ีเรำไปประชุมท่ีนคร New York บงัเอิญผมไดม้ีโอกำรเขำ้

สงัเกตกำรณใ์น Section ท่ีพิจำรณำกำรนิยำมค ำว่ำ “กำรรุกรำน” เขำ้ใจวำ่วำ่ประเทศไทยเรำเป็นคนเสนอในกำรประชุม

เตรียมกำรเพื่อก ำหนดนิยำมค ำว่ำรุกรำนโดยใหเ้พิ่มค ำว่ำ Effective Control เพรำะเป็นปัญหำเกี่ยวพนักบัมำตรำ 27 

โดยตรงเร่ืองกำรรุกรำน ซ่ึงผูท่ี้จะมำรบัผิดชอบอำชญำกรรมไดต้อ้งมีควำมเช่ือมโยงรบัผิดชอบจริงๆ Control จริงๆ ตรงน้ี

พออธิบำยเพิ่มเติมไดไ้หมครบั 

 
คณุอิทธิพร  บุญประคอง ผมพออธิบำยได ้แต่ท่ีผมจ ำกดัไม่ไปถึงจุดน้ันก็เพรำะว่ำเป็นค ำถำมของท่ำนอำจำรยเ์น้นอยู่

ท่ีสองประเด็นน้ี ภำรกิจตรงน้ีเป็นของคณะผูแ้ทนไทยคงไม่ใช่กระทรวงกำรต่ำงประเทศแต่ผูเ้ดียวท่ียงัเหลืออยูก็่คือโดยนิยำม

ของค ำว่ำ “อำชญำกรรมรุกรำน” ยงับญัญติักนัไม่แลว้เสร็จต่ำงจำกฐำนควำมผิดสำมฐำนแรกท่ีไดบ้ญัญติัเสร็จแลว้ แต่พอ

อำชญำกรรมรุกรำนยงัไม่เป็นผลส ำเร็จ ทำงกระทรวงกำรต่ำงประเทศพยำยำมท่ีจะหำทุกวถีิทำงท่ีจะท ำใหค้วำมผิดฐำนน้ีมี
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ผลกระทบน้อยท่ีสุดต่อรฐัธรรมนูญไทยโดยเฉพำะมำตรำ 7 หรือมำตรำ 223 โดยท่ีควำมผิดอำชญำกรรมกำรรุกรำนจริงๆ 

แลว้โดยสภำพของมนัถือเป็นควำมผิดท่ีกระท ำโดยผูน้ ำหรือ Leadership Crime เพรำะฉะน้ันกระทรวงกำรต่ำงประเทศ

หรือคณะผูแ้ทนไทยเรำพยำยำมท่ีจะบรรจถุอ้ยค ำในขอ้เสนอเกี่ยวกบัค ำนิยำมน้ีซ่ึงยงัไม่จบ บรรจถุอ้ยค ำท ำนองท่ีวำ่ผูน้ ำ

ประเทศท่ีตอ้งรบัผิดในกรณีควำมผิดฐำนน้ีจะตอ้งเป็นผูน้ ำซ่ึงมีอ ำนำจสัง่กำรบงัคบับญัชำอยำ่งแทจ้ริง แต่เดิมขอ้เสนอท่ีเป็นอยู่

ก่อนท่ีเรำจะสำมำรถผลกัดนัจุดน้ีไดก็้คือ เพื่อควำมมุ่งประสงคข์องธรรมนูญศำลฉบบัน้ีบุคคลท่ีกระท ำควำมผิดอำชญำกรรม

กำรรุกรำนก็คือผูท่ี้ไดใ้ชอ้ ำนำจในกำรควบคุมสัง่กำรทหำรเรำ เพื่อจะไม่ใหร้วมถึงประมุขของรฐัในกรณีรฐัธรรมนูญไทย เรำ

เติมค ำว่ำ “Effectively” หรือไม่มีอ ำนำจสัง่กำร คือ ตอ้งมีอ ำนำจสงักำรอยำ่งแทจ้ริงถึงจะอยูใ่นขำ่ยเป็นผูก้ระท ำควำมผิด

น้ีได ้ ถำ้ขอ้เสนอของไทยท่ีจะใส่ค ำว่ำตอ้งเป็นผูก้ระท ำกำรโดยแทจ้ริงไดร้บักำรยอมรบัโดยท่ีประชุมในท่ีสุดขอ้กงัวลของไทยใน

ส่วนท่ีเกี่ยวขอ้งกบัมำตรำ 8 มำตรำ 223 คงเบำไปไดม้ำก และคงไม่ตอ้งห่วงเร่ืองน้ี 

 

อำจำรยวิ์ชยั ศรีรตัน ์ ค ำถำมต่อไปเกี่ยวกบัควำมยุง่ยำกในกำรปฏบิติัตำมพนัธกรณี ICC ในกรณีเกิดกำร

ปะทะตำมชำยแดน เช่น ปัญหำไทย-พม่ำ เรำจะมีทำงออกอยำ่งไร เรำพดูในแง่ของกำรปฏบิติัตำมพนัธกรณี ICC ครบัขอส่ง

ค ำถำมใหก้บัพนัเอกกฤษณะครบั 

 
พนัเอกกฤษณะ บวรรตันำรกัษ ์ ในกรณีท่ีมีกำรปะทะตำมแนวชำยแดนซ่ึงทำงกองทพัไทยก็ไดส้ัง่กำรใหห้น่วย

ปฏบิติั ปฏบิติัตำมกฎหมำย กำรท่ีจะกระท ำควำมผิดเป็นอำชญำกรรมสงครำมไปทำรุณกรรมกบัฝ่ำยตรงขำ้ม แต่ท่ีน่ำเป็นห่วง

ก็คือควำมผิดฐำนรุกรำนซ่ึงธรรมนูญยงัไม่ไดใ้หค้ ำนิยำมอยำ่งชดัเจนว่ำในกำรใชก้ ำลงัป้องกนัประเทศวำ่เรำจะใชข้อบเขตไดแ้ค่

ไหน ซ่ึงอนัน้ีโยงไปถึงท่ีว่ำท ำไมประเทศมหำอ ำนำจอยำ่งสหรฐัฯ ถอนตวัจำกเร่ืองน้ี จริงๆ ไม่ไดก้ลวัเร่ืองกำรส่งก ำลงัไป

ปฏบิติักำรเพื่อสนัติภำพ เช่น กรณีท่ีสหรฐัฯกบัองักฤษท่ีส่งกองก ำลงัไปปฏบิติักำรบงัคบัใหป้ฏบิติัตำมมติ No Fly Zone 

ในอิรกั ถำ้มีกำรใหค้ ำนิยำมมำเขำคงกลวัควำมผิดฐำนรุกรำน หรือส่งกองก ำลงัไปปำนำมำ อำจจะตอ้งอยูภ่ำยใตข้ำ่ยควำมผิด

ฐำนรุกรำน ท่ีเรำเป็นห่วงคือค ำนิยำมผมคิดว่ำคงจะยำกมำกท่ีจะใหค้ ำนิยำมได ้เพรำะวิวฒันำกำรของอำวธุเปล่ียนไป ตวัอยำ่ง

เทียบเคียงอำจจะปรบัไดจ้ำกกำรป้องกนัตวัเองภำยใตก้ฎหมำยภำยใน หรือตอนน้ีถำ้คุยกบัทหำรเรือสมยัก่อนเขำบอกว่ำถำ้

เรือรบของไทยไปเจอเรือรบของฝ่ำยตรงขำ้มหรือของประเทศอืน่ ถำ้มีกำรเอำผำ้คลุมปืนใหญ่ปืนเรือออกมำแสดงว่ำท่ำที

คุกคำม เรำอำจจะป้องกนัตนเองไดเ้รำมองเห็นว่ำเขำเร่ิมเอำผำ้คลุมปืนใหญ่ออก บรรจุกระสุนเล็งมำยงัเรำเพื่อเตรียมยงิ อนัน้ี

เรำป้องกนัตวัเองไดแ้ต่ว่ำในปัจจุบนัววิฒันำกำรอำวุธยงิกนัไดโ้ดยไม่ตอ้งมองเห็นตวักนัยงิกนัเลยขอบฟ้ำไป ปัญหำก็คือจะ

ป้องกนัตวัอยำ่งไรน ำมำสู่ปัญหำท่ีว่ำเรำจะป้องกนัตวัเองนอกประเทศไดไ้หม กำรป้องกนัตวัเองนอกประเทศจะอยูใ่นขำ่ย

ควำมผิดฐำนรุกรำนหรือไม่ 

 
อีกอยำ่งหน่ึงคือ กำรป้องกนัตวัเองล่วงหน้ำท่ีคำดว่ำจะเกิดกำรรุกรำนหรือโจมตีประเทศตน เช่น มีบำงประเทศท ำ

มำแลว้ซ่ึงผมไม่สำมำรถระบุได ้ เช่น อิสรำเอลส่งเคร่ืองบินไปท้ิงระเบิดในอริกันำนมำแลว้ เน่ืองจำกอิสรำเอลสงสยัหรือ

สนันิษฐำนว่ำสถำนท่ีท่ีถูกท ำลำยน้ันจะเป็นท่ีผลิตอำวธุนิวเคลียร ์ เพรำะอสิรำเอลเขำมีควำมคิดว่ำถำ้ปล่อยอริกัผลิตอำวธุ

นิวเคลียรไ์ดก็้จะเป็นภยัคุกคำมรำ้ยแรงต่อเขำ เขำก็ตอ้งตดัไฟแต่ตน้ลม ซ่ึงบำงประเทศมหำอ ำนำจเขำใชว้ธีิในกำรส่งกองก ำลงั

เขำ้ไปด ำเนินกำร เพรำะคิดวำ่ถำ้ปล่อยใหใ้ชไ้ดภ้ำยใตข้อ้ 51 คือถูกโจมตีดว้ยอำวุธก่อนประเทศเขำอำจจะไม่เหลือแลว้ ซ่ึงจุด

น้ีเป็นจุดท่ียำกมำกในกำรร่ำงค ำนิยำมของค ำวำ่ “กำรรุกรำน” คณะกรรมกำรยกร่ำงของสหประชำชำติเคยยกร่ำงมำ ผมเคย

ใหข้อ้มลูเก่ียวกบัเร่ืองน้ีวำ่กำรใชเ้รือยงิโจมตีกำรส่งทหำรเขำ้ไปอีกประเทศหน่ึง อีกดินแดนหน่ึงเขำก็ก ำหนดไวม้ำก แต่มำติด

ท่ีว่ำปัจจุบนัววิฒันำกำรทำงอำวธุไปไกลแลว้ก็ยงัเป็น Deadlock (ติดขดั) อยูย่งัใหค้ ำนิยำมไม่ได ้ ซ่ึงทำงทหำรแนว

ชำยแดนเรำเป็นหว่งในเร่ืองควำมผิดฐำนรุกรำน ส่วนควำมผิดท่ีทหำรเรำจะไปท ำทำรุณกรรมกบัฝ่ำยตรงขำ้มเรำไม่ไดเ้ป็นห่วง

ครบั 
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อำจำรยวิ์ชยั ศรีรตัน ์ ค ำถำมจำกผูเ้ขำ้ร่วมสมัมนำครบั ใครเป็นประธำนคณะท ำงำนพิจำรณำผลกระทบของ

กำรรบั ICC ท่ีคณะรฐัมนตรีแต่งตั้ง และคณะกรรมกำรชุดน้ีท ำงำนจนถึงเมื่อไร และมีก ำหนดเวลำเสร็จเม่ือไร เชิญ คุณอิทธิ

พรตอบครบั 

 
นำยอิทธิพร บุญประคอง คณะกรรมกำรเพื่อพิจำรณำธรรมนูญศำลอำญำระหวำ่งประเทศตั้งขึ้ นโดยคณะรฐัมนตรี 

เมื่อวนัท่ี 19 มกรำคม 2542 ผลงำนท่ีเรำท ำคือพจิำรณำรำยขอ้อยำ่งท่ีผมเรียนไปแลว้ 128 ขอ้ ขณะน้ียงัถือว่ำ

คณะกรรมกำรน้ียงัท ำงำนอยู ่ เพรำะเรำยงัไม่ไดเ้สนอผลกำรพจิำรณำโดยสรุปใหค้ณะรฐัมนตรีพิจำรณำด ำเนินกำรต่อไปวำ่

เหมำะสมหรือสมควรแค่ไหนประกำรใดท่ีจะเขำ้เป็นภำคี ผลงำนของเรำท่ีออกมำปรำกฏแลว้คือเรำตั้งอนุกรรมกำรแปลเสร็จไป

แลว้ ซ่ึงกำรแปลรฐัธรรมนูญศำลมีควำมส ำคญัเพรำะวำ่ในกำรน ำธรรมนูญศำลเสนอสู่กำรพิจำรณำของรฐัสภำตอ้งเสนอเป็น

ภำษำไทย เพรำะฉะน้ันงำนช้ินน้ีเสร็จแลว้ ส่วนสรุปผลกำรพิจำรณำใหค้ณะรฐัมนตรีพจิำรณำตดัสินใจต่อไปคงท ำในเร็วๆน้ี 

หลงัจำกท่ีกระทรวงกำรต่ำงประเทศจดัสมัมนำอีกครั้งหน่ึงในส่วนของกระทรวงกำรต่ำงประเทศเองในเดือนหน้ำ ในส่วนน้ีผูแ้ทน

ของคณะกรรมกำรน้ีประกอบดว้ยส่วนรำชกำรต่ำงๆ ซ่ึงมีอธิบดีกรมสนธิสญัญำและกฎหมำยเป็นประธำน มีผูแ้ทน

กระทรวงกลำโหม ผูแ้ทนกระทรวงมหำดไทย ผูแ้ทนกระทรวงยุติธรรม ผูแ้ทนส ำนักงำนอยักำรสงูสุด ผูแ้ทนกฤษฎกีำ สภำควำม

มัน่คงแห่งชำติ ผูแ้ทนกองทพับก ผูแ้ทนกองทพัเรือ ผูแ้ทนกองทพัอำกำศ ผูแ้ทนส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ ในกระทรวงกำร

ต่ำงประเทศมีกรมองคก์ำรระหวำ่งประเทศเป็นกรรมกำรดว้ยครบั 

 

อำจำรยวิ์ชยั ศรีรตัน ์ ต่อไปคงจะไม่ใช่ค ำถำมแต่อำจจะไม่เขำ้ใจในเร่ืองเอกสำรประกอบกำรสมัมนำในหน้ำ 4 

ของเอกสำรท่ีบอกวำ่กมัพชูำลงนำม 23 ตุลำคม 2543 และวนัท่ี 11 เมษำยน 2545 ผมขออธิบำยอยำ่งน้ีครบักำรลงนำม

ครั้งแรกคือกำรลงนำมท่ีเป็นกำรรบัรองธรรมนูญศำล (sign) ซ่ึงยงัไม่มีผลผกูพนัรฐัท่ีลงนำมในฐำนะท่ีเป็นกฎหมำย ส่วน

กำรลงนำมวนัท่ี 11 เมษำยน คือกำรลงนำมท่ีเป็นกำรใหส้ตัยำบนั(ratify)ธรรมนูญศำลอนัน้ีถือว่ำมีผลเป็นกฎหมำยหรือ

เป็นขอ้ผกูพนัระหว่ำงประเทศ เช่นเดียวกบัประเทศไทยท่ีไดล้งนำมวนัท่ี 2 ตุลำคม 2545 น้ันเป็นกำรลงนำมรบัรองเฉยๆ 

แต่เรำยงัไม่ไดใ้หส้ตัยำบนัศำลก็ยงัไม่ผกูพนัประเทศไทยเต็มท่ีอยำ่งท่ีอำจำรยว์ิทิตบอกไว ้ ท่ำนผูเ้ขำ้ร่วมสมัมนำอำจตั้งค ำถำม

หรือแสดงควำมคิดเห็นโดยใชไ้มโครโฟนก็ไดค้รบั เชิญครบั 

ดร.ศรปีระภำ เพชรมีศร ี ก ำลงัจะประทว้งผูด้ ำเนินรำยกำรวำ่น่ำจะใหโ้อกำสผูท่ี้นัง่อยูต่รงน้ีดว้ย ไม่ใช่อ่ำนเฉพำะ

ค ำถำมท่ีท่ำนมีอยู ่ เพรำะท่ำนไม่ไดป้ระกำศไวก้่อนวำ่จะรบัค ำถำมไวล่้วงหน้ำ ดิฉนั ศรีประภำ จำกมหำวิทยำลยัมหิดล มี

ค ำถำมและขอ้สงัเกตอยูส่ำมประกำร 

ค ำถำมแรก อยำกทรำบวำ่ License to Rape หรือรำยงำนเร่ืองใบอนุญำตขม่ขนื เป็นปรำกฏกำรณใ์นประเทศ

เพื่อนบำ้นเรำกบัอีกอยำ่งหน่ึง Human Trafficking ซ่ึงจะมีลกัษณะปัจจุบนั Mass และ Systematic มำก อนัน้ี

อยูภ่ำยใตค้ ำนิยำมของอำชญำกรรมต่อมนุษยชำติหรือไม ่

 
ค ำถำมท่ีสอง เป็นค ำถำมถำมท่ำนผูแ้ทนจำกอยักำรสงูสุด คือตอนท่ีท่ำนเร่ิมท่ำนบอกวำ่มีค ำถำมวำ่ประเทศไทยควร 

Ratify ตอนน้ีหรือรอไวถึ้งเวลำอนัควร ค ำถำมของดิฉนัก็คืออะไรท่ีบอกว่ำถึงเวลำอนัควร เวลำอนัควรมีเง่ือนไขอะไร ปัจจยั

อยำ่งไร 

 

ค ำถำมท่ีสำม เป็น Comment ส ำหรบัคุณกฤษณะ จำกกรมพระธรรมนูญ ถำ้เรำเกิดเขำ้ไป Ratify ICC มี

ผลเสียก็คืออำจจะท ำใหเ้จำ้หนำ้ท่ีท ำงำนไดย้ำกขึ้ น โดยเฉพำะพลรบ ยกตวัอยำ่งเช่น ตอ้งวำงแผนอยำ่งละเอียดรอบคอบ ดิฉนั

สงสยัวำ่ส่ิงน้ันจะเป็นขอ้ดีหรือขอ้เสีย น่ำจะเป็นขอ้ดีมำกกวำ่ เพรำะจริงๆ แลว้ถำ้เรำมองไปรอบๆ ตวัในปัจจบุนั ไม่ใช่เฉพำะ
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ในวงกำรทหำรเรำจะพบวำ่ปัญหำในสงัคมไทยคือเรำวำงแผนโดยท่ีเรำไม่ไดพ้ิจำรณำไดร้อบคอบและดีขึ้ นหรือเปล่ำ น่ำจะเป็น

ขอ้ดีมำกกว่ำขอ้เสียไหม แต่ในทำงทหำรไม่ทรำบ 

 
อำจำรยวิ์ชยั ศรีรตัน ์ เน่ืองจำกว่ำเรำเร่ิมสมัมนำชำ้ เพรำะฉะน้ันเรำขอรบกวนเลิกชำ้ไปเล็กน้อยคงไม่มีปัญหำ 

ขอ้แรกผมขอเชิญท่ำนอำจำรยว์ทิิตตอบปัญหำเร่ือง Rape กบั Trafficking ครบั 

 

ศ.วิทิต  มนัตำภรณ ์ ท่ีเกี่ยวขอ้งโดยตรงกบักรณีขม่ขนืหรือคำ้มนุษยม์ีอยูส่องฐำนคือ หน่ึง อำชญำกรรมต่อ

มนุษยชำติ และ สองอำชญำกรรมสงครำม ส ำหรบัอำชญำกรรมสงครำม จะตอ้งเกิดขึ้ นในยำมสงครำม อำชญำกรรมต่อมวล

มนุษยชำติ เกิดขึ้ นไดใ้นยำมสนัติก็ได ้ โดยเฉพำะกรณีแรกอำชญำกรรมต่อมนุษยชำติท่ีตอ้งพิสจูน์ก็คือว่ำเป็นกำรกระท ำอยำ่ง

กวำ้งขวำงโดยเจตนำ หรือเป็นระบบโดยเจตนำ และในกระทงยอ่ยๆ ออกมำใหเ้ป็นตวัอยำ่งมีหลำยอนัมำกท่ีเป็นเอกเทศ เช่น 

กำรขม่ขนืก็ผิด ควำมรุนแรงทำงเพศก็ผิด บงัคบัใหเ้ป็นเหยือ่โสเภณีก็ผิด เพรำะฉะน้ันสรุปไดว้่ำกรณีท่ีขม่ขนืเป็นหมู่ เช่น 

รำยงำนเร่ือง License to Rape หรือคำ้มนุษย ์ (Human Trafficking) ยอ่มผิดตำมกระทงขำ้งตน้ โดยจะตอ้ง

พิสจูน์ว่ำเป็นกำรกระท ำอยำ่งกวำ้งขวำงหรือเป็นระบบ จำกกำรตีควำมของศำลท่ีมีอยูแ่ลว้ก่อนศำลอำญำระหว่ำงประเทศ คือ 

ศำลยโูกสลำเวีย ศำลรวนัดำ ศำลตีควำมค่อนขำ้งจะกวำ้งมำก เพื่อต่อตำ้นควำมผิดทำงเพศ เพื่อเป็นควำมเอื้ อเฟ้ือต่อสตรี

โดยเฉพำะหรือเด็กหญิงท่ีถูกกระท ำ ดงัน้ันแมแ้ต่เป็นเพียงแค่กรณี 1 หรือ 2 หรือ 3 คดี สตรีท่ีถูกข่มขนืก็พอแลว้ท่ีจะใหศ้ำล

ใหค้วำมเป็นธรรมได ้ ในกรณีรวนัดำหรือยโูกสลำเวีย ไม่จ ำเป็นตอ้งพิสจูน์ว่ำเป็น 100 คดีท่ีถูกขม่ขนืโดยศำลเองก็พยำยำม

ตีควำมวำ่เป็นระบบจำกกำรปฏบิติัของเจำ้หน้ำท่ีท่ีเกี่ยวขอ้ง สรุปก็คือจำกประสบกำรณน้ี์จะเห็นว่ำควำมรุนแรงทำงเพศเป็น

ควำมรุนแรงท่ีส ำคญัมำกท่ีตอ้งต่อตำ้นและอยูใ่นวสิยัทศัน์ของศำลท่ีมีอยูแ่ลว้ คือ ศำลเฉพำะกิจของรวนัดำและยโูกสลำเวยี 

แน่นอนอยูใ่นกระทงทั้งหลำยของควำมผิดท่ีปรำกฏในศำลอำญำระหว่ำงประเทศ 

 
อำจำรยวิ์ชยั ศรีรตัน ์ ประเด็นท่ีสองเร่ืองเวลำอะไรท่ีจะเหมำะสมหรือไม่เหมำะสม เรำจะวดัจำกอะไร เชิญท่ำน

ผูแ้ทนจำกส ำนักงำนอยักำรสงูสุดตอบครบัครบั 

 
นำยวฒันำ  สวสัดิ์ทอง ประเด็นน้ีผมมีควำมเห็นส่วนตวัว่ำเวลำน้ีศำลน้ีเป็นเร่ืองใหม่ บำงส่ิงบำงอยำ่งผมเช่ือว่ำ

กฎหมำยบำงฐำนควำมผิดของเรำอำจจะไม่มีบญัญติัวำ่เป็นควำมผิดก็ได ้ผมไม่ทรำบวำ่วธีิกำรปฏบิติัทำงทหำร เช่น ใชก้ระสุน

ทะลุทะลวงผมพอทรำบว่ำบำงส่ิงบำงอยำ่งซ่ึง ICC บญัญติัวำ่เป็นควำมผิด แต่เรำยงัไม่ไดบ้ญัญติัวำ่เป็นควำมผิด ดงัน้ีก็จะ

พลำดหลกั Complementarity คือถำ้ของเรำบญัญติัว่ำเป็นควำมผิดเรำก็ลงโทษไดเ้ลย ถำ้ของเรำพลำดไปวำ่ไม่มี

กฎหมำยบญัญติัวำ่เป็นควำมผิดจะตอ้งส่งไปท่ีศำลอำญำระหว่ำงประเทศ กรณีน้ีทำงทวีปเอเชียคือ จีน ญ่ีปุ่น สิงคโปร ์  

ฟิลิปปินส ์  มีเพียงกมัพชูำเท่ำน้ันท่ีใหส้ตัยำบนัผมไม่ทรำบว่ำอะไรเกิดขึ้ น ถำ้เรำตอ้งเป็นภำคีแลว้กำรท่ีจะถอนเสียช่ือมำก แต่

ถำ้เรำดขูัน้ตอนเสร็จก่อนกำรววิฒันำกำรว่ำจะเกิดอะไรขึ้ น น่ีคอืควำมเห็นส่วนตวั เพรำะผมเช่ือวำ่ ICC เป็นหลกักำรท่ีดี 

เช่น WTO เป็นหลกักำรท่ีดีเหมือนกนัแต่มหำอ ำนำจก็มกีำรเบ่ียงเบนและหลำยๆ อยำ่งยงัหำค ำตอบไม่ไดใ้น ICC 

มำตรฐำนต่ำงๆ ท่ีบญัญติัไวเ้ป็นค ำทำงกฎหมำยเท่ำน้ัน Definition ยงัไม่ไดล้งตวั 4 อำชญำกรรมหลกัๆ คือ 4 กลุ่มเท่ำ

น้ันเอง Element of crime ต่ำงๆ ผมค่อนขำ้งจะเป็นห่วง มำกและเรำเป็นประเทศท่ีก ำลงัพฒันำ เรำไม่ใช่ประเทศท่ี

พฒันำแลว้ท่ีมีก ำลงัทำงกำรเมืองระหวำ่งประเทศ ในควำมเห็นส่วนตวัคือคงตอ้งรอไปสกัพกัหน่ึง 

 

อำจำรยวิ์ชยั  ศรรีตัน ์ : ท่ำนอำจำรยไ์กรศกัด์ิอยำกแสดงควำมเห็นหรือตั้งค ำถำมครบั เชิญอำจำรย ์ ไกรศกัด์ิครบั 

และถำ้มีใครจะแสดงควำมคิดเห็น ตั้งขอ้สงัเกต หรือตั้งค ำถำม ก็เชิญไดน้ะครบั 
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นำยไกรศกัดิ ์ ชุณหะวณั ขอบคุณท่ีท่ำนใหค้วำมรูก้บัผมในเร่ือง ICC เท่ำท่ีฟังมำรูสึ้กมีแต่ปัญหำมำกกว่ำมีทำง

แกผ้มอยำกจะฟังตวัอยำ่งว่ำประเทศอื่นเวลำเขำรบัรอง (Adopt) ไปเขำท ำกนัอยำ่งไรต่อกฎเกณฑ ์ ICC ในกรณีท่ีขดัแยง้

หรือไม่ขดัแยง้ หรือไม่ประสมประสำนกบักฎหมำยอำญำ (Criminal Law) ของเขำอยำ่งไร มีตวัอยำ่งหลกัๆ บำ้งไหมให้

เรำสำมำรถอำ้งถึงได ้ เพรำะกระบวนกำรสนัติภำพในประเทศไทยหรือกระบวนกำรตั้งแต่ต ำรวจมำหลำยๆ ระดบัดว้ยกนั 

ตอนน้ียงัมีปัญหำอยูม่ำก ผมเป็นสมำชิกวุฒสิภำเรำเจอเร่ืองอยำ่งต่อเน่ือง เร่ืองท่ีไม่ควรจะเกิดก็เกิดขึ้ นได ้ เช่น ท่ีล ำพนู หรือ

กรณีตำมชำยแดนถำ้เรำรบั ICC ไปอยำ่งน้ีแลว้เรำมีนโยบำยท่ีเรำยงัมีปัจจบุนัน้ี ผมว่ำเรำมีปัญหำแน่เพรำะตอนน้ีผูล้ี้ภยัท่ี

ทะลกัเขำ้มำในประเทศไทยเป็นแสนๆ คน แลว้เรำไม่ดูแลเขำเลย แลว้เรำพรอ้มท่ีจะผลกัดนัเขำออกไปเมื่อไรก็ได ้อยูต่ำมใตต้น้ไม ้

กำงร่มกนัอยู่เป็นแสนๆ คน ในกรณีน้ีผมถำมท่ำนอำจำรยว์ิทิตว่ำในสถำนกำรณย์งัแยอ่ยูอ่ยำ่งน้ี ยกตวัอยำ่งระหวำ่งเรำกบัพมำ่ 

หรือกรณีท่ีรฐัไทยอยำกจะคืนดีกบัท่ีรฐับำลทัว่โลกเขำถือว่ำเป็นอำชญำกรหรือละเมิดสิทธิมนุษยชนวนัต่อวนัเป็นระบบอยำ่งน้ี  

นอกจำกน้ันผมว่ำคุณสมชำยจำก Forum-Asia รูสึ้กจะมองโลกในแง่ดีเกินไป แต่ละวนัท่ีผ่ำนไปๆ ประเทศไทย

เรำจะยิง่มีปัญหำมำกขึ้ นท่ีท่ำนพดูมำไม่ใช่เป็น Technique ท่ีจะตอ้งเถียงกนัแลว้วำ่ระหวำ่งศำลฎกีำกบัต ำรวจ หรือ

หน่วยงำนอื่นๆ ใครจะเป็นผูส้อบสวน ในทำงเทคนิคแลว้ผมวำ่เรำพอจะพดูใหข้อ้มลูท่ีกระจำ่งขึ้ นได ้ แต่ในภำพใหญ่ผมคิดวำ่

เรำตอ้งขอทำงออกท่ีเป็นรปูธรรม ท่ีเห็นชดัเจนจำกพวกท่ำนดว้ยว่ำและผมอยำกจะถำมท่ำนวิทิต หรือท่ำนใดก็ได ้ประเทศอื่น

เขำจดัสรรกนัอยำ่งไร 

 
นำยวิชำ  มหำคณุ กฎหมำยภำยในท่ีอนุวติัใหเ้ป็นไปตำมอนุสญัญำหรือวำ่กฎหมำยระหวำ่งประเทศเมื่อ

เร็วๆน้ี ท่ีผมศึกษำอยู ่คือพระรำชบญัญติัสิทธิมนุษยชน ค.ศ.1998 (Human Rights Act) ของประเทศองักฤษเป็น

ตวัอยำ่งท่ีดีมำก คือ เขำออกตำมอนุสญัญำสิทธิมนุษยชนแห่งยุโรป(European Convention on Human 

Rights and Fundamental Freedoms 1951) คืออนุสญัญำฉบบัน้ีก ำหนดใหม้ีศำลระหวำ่งประเทศคือศำล

ยุโรปท่ีว่ำดว้ยสิทธิมนุษยชน หลกักำรในกำรเขยีนกฎหมำยของพระรำชบญัญติัสิทธิมนุษยชนขององักฤษผมพอใจอยูอ่ยำ่งวำ่

เขำมีวิธีกำรท่ีจะเขยีนวิธีตำมควำมในแง่ของหลกัสิทธิมนุษยชนเขำบอกวำ่ใหส้อดคล่องกบัอนุสญัญำว่ำดว้ยสิทธิมนุษยชนของ

ยุโรป แต่มีขอ้ซ่ึงเขำจะเขยีนว่ำรวมถึงอะไร ค ำวำ่ “ศำล” ในควำมหมำยขององักฤษน้ันกินควำมหมำยถึงอะไร Public 

Authority มีควำมหมำยวำ่อยำ่งไร แลว้กรณีใดท่ีจะขดัต่อสิทธิมนุษยชนท่ีจะตอ้งขึ้ นศำลยุโรป กรณีใดท่ีศำลภำยในมี

อ ำนำจท่ีจะด ำเนินกำรได ้

ผมว่ำเป็นรำยละเอียดซ่ึงผมถึงพอใจว่ำกรณีเหล่ำน้ีผมไม่อยำกใหเ้ขียนแบบอนุสญัญำและขอ้เสนอเอำ  พ.ร.บ. บอก

ว่ำใหเ้ป็นไปตำมอนุสญัญำฉบบัน้ีซ่ึงแปลเรียบรอ้ยแลว้ ผมเห็นว่ำจะตอ้งมำร่ำงกฎหมำยซ่ึงเป็นรำยละเอียด เพรำะว่ำมีเร่ืองท่ี

เรำพดูกนัมำกคือ Complementarity ก็คือกำรท่ีจะตอ้งออกกฎหมำยภำยใน ซ่ึง Handbook ของ ICC ไดเ้ขยีนค ำ

น ำไวว้่ำจ ำเป็นอยำ่งยิง่ท่ีจะออกกฎหมำยภำยในเพื่อว่ำศำลไทยสำมำรถท่ีจะปฏเิสธไดไ้ม่ใช่ยอมจ ำนนหมด ศำลอำญำระหว่ำง

ประเทศเขำบอกว่ำใหส่้งไป เรำยนิดีท่ีจะส่งไป ศำลไทยยงัมีอ ำนำจโดยสมบรูณ์ ขอบเขตตรงน้ีคือศกัด์ิศรีของชำติเรำเหมือนกนั

ท่ีเรำจะประกำศเหมือนกนัวำ่ชำติของเรำกระบวนกำรบำงส่ิงบำงอยำ่ง โดยเฉพำะกระบวนกำรทำงกำรศำลเป็นท่ียอมรบันับถือ

ได ้แต่บำงอยำ่งก็ตอ้งอนุวติัใหเ้ป็นไปตำมหลกัเกณฑ ์ซ่ึงผมเรียนว่ำสองหน่วยงำนเป็นหน่วยงำนท่ีมีควำมส ำคญัคือ ส ำนักงำน

อยักำรสงูสุด และส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ ทั้งสองส ำนักงำนตอ้งตกลงกนัใหดี้ ตอ้งมีเจำ้ภำพตำมระบบ Work shop ของ

ท่ำนนำยกรฐัมนตรี  สองหน่วยงำนตอ้งตกลงกนัในรำยละเอียด แลว้จะตอ้งพดูกนัใหถึ้งแก่นว่ำกำรเกิดปัญหำขึ้ นภำยในจะ

จดักำรกนัอยำ่งไร แลว้ถำ้เขำขอรอ้งใหส่้งตวัไปจะส่งตวัอยำ่งไรในรำยละเอียดพวกน้ีจะตอ้งมีกำรประชุมปรึกษำหำรือเพื่อขออนุ

วติัใหเ้ป็นไปตำมอนุสญัญำ 
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อำจำรยวิ์ชยั ศรีรตัน ์ ขอบคุณมำกครบัคุณกฤษณะอยำกแสดงควำมเห็นหรือตอบค ำถำมอำจำรยศ์รีประภำท่ีตั้ง

ประเด็นไวเ้มื่อสกัครู่น้ีไหมครบั ขอเชิญครบั 

 
พนัเอกกฤษณะ บวรรตันำรกัษ ์ ผมขอทวนสั้นๆ เพรำะบำงท่ำนอำจจะเขำ้มำช่วงหลงั คือผมไดพ้ดูถึงทั้งผลดี

และผลเสียของกำรเขำ้เป็นภำคธีรรมนูญศำลอำญำระหวำ่งประเทศ แลว้ก็มีผลเสียอยูข่อ้หน่ึงท่ีบอกวำ่กำรเขำ้เป็นภำคีจะท ำให้

กำรท ำงำนของเจำ้หน้ำท่ีฝ่ำยทหำรยุง่ยำกมำกกว่ำเดิม กำรวำงแผนและกำรปฏบิติัตอ้งรอบคอบรดักุมยิง่ขึ้ น ซ่ึงอำจำรยศ์รี

ประภำบอกว่ำ น่ำจะเป็นผลดีในกำรวำงแผนใหดี้ แต่ผมไดเ้รียนไปแลว้วำ่ยุง่ยำกมำกขึ้ นหรือวำงแผนตอ้งรอบคอบรดักุมก็คือ 

ประเด็นท่ีทำงทหำรเป็นหว่งก็คือควำมผิดฐำนรุกรำน อยำ่งตอนน้ีมีปัญหำตำมแนวชำยแดนวำ่กำรใชก้ ำลงัของกองทพัไทยใน

กำรป้องกนัประเทศน้ันจะใชก้ ำลงัป้องกนันอกประเทศไดไ้หม เมื่อเขำโจมตีเขำ้มำเรำใชอ้ำวธุโตต้อบไปแลว้เรำจะออกไปนอก

ดินแดนเรำเพื่อจะไปท ำลำยภยัคุกคำมท่ีมีต่อประเทศเรำไดห้รือไม่อนัน้ีเป็นจุดท่ีผูบ้งัคบับญัชำระดบัสงูจะตอ้งพิจำรณำ แลว้ก็

ค่อนขำ้งจะมีปัญหำว่ำในกำรใชก้ ำลงัทหำรไทยป้องกนัแนวชำยแดนท ำอยำ่งไรจะไม่ใหอ้ยูภ่ำยใตค้วำมหมำยของกำรรุกรำน 

เพรำะว่ำกำรรุกรำนค ำนิยำมก็ยงัไม่เกิดขึ้ น อนัน้ีก็เลยท ำใหก้ำรวำงแผนของกองทพัไทยก็ตอ้งยุง่ยำกขึ้ นกว่ำเดิมว่ำท ำอยำ่งไร

ไม่ใหอ้ยูภ่ำยใตข้ำ่ยควำมหมำยของกำรรุกรำน ส่วนจะวำงแผนอยำ่งไรก็ตอ้งรดักุมรอบครอบอยูแ่ลว้ ก็เรียนมำเก่ียวกบั

ประเด็นเร่ืองควำมผิดฐำนรุกรำนเท่ำน้ันท่ีท ำใหก้ำรวำงแผนทำงทหำรตอ้งยุง่ยำกกว่ำเดิมดว้ย  ขอบคุณครบั 

 
อำจำรยวิ์ชยั ศรีรตัน ์ เห็นคุณศรีรกัษ์ยกมือไม่ทรำบวำ่เป็นค ำถำมหรือแลกเปล่ียนควำมคิดเห็น เชิญครบั 

 

คณุศรีรกัษ ์ผลิพฒัน ์ ผมอยำกจะแสดงควำมเห็นในฐำนะท่ีท ำงำนท่ีองคก์ำรนิรโทษกรรมสำกล (Amnesty 

International) ในต่ำงประเทศเรำค่อนขำ้งจะต่ืนเตน้กบัเร่ือง ICC ค่อนขำ้งมำก เน่ืองจำกวำ่เป็นสถำบนัท่ีจะมำปกป้อง

สิทธิมนุษยชน และควำมยุติธรรมระหว่ำงประเทศ (International Justice) ควำมยุติธรรมระหว่ำงประเทศท่ีเป็น

รปูธรรมมำกท่ีสุด แลว้ก็อำจจะแกปั้ญหำกำรลอยนวลอยูเ่หนือกฎหมำย (Impunity) ท่ีมีมำในตลอด 2000 ปีท่ีผ่ำนมำก็

ได ้ผมอยำกจะเสริมเร่ืองของระบบกำรปกป้องคุม้ครองโลก (Global Government) ท่ีเป็น Context ท่ีว่ำเร่ืองน้ีได้

ถูกเสนอขึ้ นมำต่อจำกท่ีคุณสมชำยไดพ้ดูถึงก่อนหน้ำน้ีว่ำปัจจุบนัจะมีประเทศโดยเฉพำะมหำอ ำนำจท่ี Dominate ทั้งเร่ือง

ของกำรเมืองรวมถึงเร่ืองของกระบวนกำรยุติธรรมในหลำยๆ ครั้งศำล ICC ท่ีมีควำมเป็นถำวรมีขอ้ดีอนัหน่ึงก็คือวำ่จะ

แกปั้ญหำกำรใชก้ระบวนกำรยุติธรรมท่ีถูกครอบง ำโดยทำงกำรเมืองเรำมีสองกรณี ในนูแรมเบิรก์และโตเกียวหรือว่ำศำล

เฉพำะกิจอยำ่งเช่นรวนัดำ แต่ว่ำมีอีกหลำยกรณี มีอีกมำกมำยท่ีไม่ผ่ำนคณะมนตรีควำมมัน่คงในกำรจดัตั้งศำลเฉพำะกจิ

พิจำรณำ อยำ่งเช่นกรณีของกมัพชูำ แชสเนีย อีสติมอร ์ เป็นตน้ ทีน้ีขอ้ดีอีกอนัหน่ึงท่ีผมอยำกจะพดูถึง เรำพดูถึงเร่ืองของกำร

เสียอธิปไตยบำ้งจำกกำรท่ีจะตอ้งแกก้ฎหมำยหรือว่ำเปล่ียนกระบวนกำรยุติธรรม ขอ้ดีอนัหน่ึงในแง่ของคนไทยถำ้เกิดว่ำมีกำร

ใหส้ตัยำบนั (Ratify) ท่ีเกิดขึ้ นก็คือว่ำคนไทยเองจะไดร้บักำรคุม้ครองดว้ย ตวัอยำ่งท่ีเรำอำจจะไม่นึกหรือนึกไม่ถึงหรือไม่

อยำกจะนึก เวลำท่ีมใีครมำท้ิงระเบิดท่ีประเทศไทยโดยไม่แยกแยะระหวำ่งทหำรหรือพลเรือนก็ไม่สำมำรถท่ีจะลอยนวลได้

เน่ืองจำกว่ำไทยเป็นภำค ีICC อนัน้ีดว้ย 

บทบำทหนำ้ท่ีอีกอนัหน่ึงท่ีผมอยำกจะพดูในท่ีประชุมก็คอืวำ่ ถึงแมเ้รำจะเป็นประเทศพฒันำ เรำยงัมีหน้ำท่ีท่ีจะท ำ

ร่วมกบัสงัคมโลกดว้ยเหมือนกนั เร่ืองของ Contraceptive Engagement เร่ืองของกำร Promote Global 

Government ซ่ึง ICC น้ีเป็นสถำบนัยุติธรรมท่ีส ำคญัท่ีสุดอนัหน่ึงท่ีผมคิดว่ำเรำสำมำรถท่ีจะเขำ้มำมีส่วนร่วมไดโ้ดยไม่

ยำกเย็นเท่ำไรนัก ขณะท่ีผลท่ีไดร้บั (Impact) ของมนัเยอะมำก ขอบคุณครบั 

 
อำจำรยวิ์ชยั ศรีรตัน ์ เชิญคุณสมชำยครบั 
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คณุสมชำย  หอมลออ ขอใชสิ้ทธิพำดพิงถึงผมนิดหน่อย ผมเห็นดว้ยกบัอำจำรยไ์กรศกัด์ิว่ำเรำมีปัญหำมำก ไม่

ว่ำเร่ืองตำมแนวชำยแดน โดยเฉพำะอยำ่งยิง่เรำก็ไม่ค่อยแน่ใจนโยบำยหรือกำรกระท ำของรฐับำลในบำงเร่ืองบำงกรณี 

โดยเฉพำะอยำ่งยิง่ควำมสมัพนัธก์บัพมำ่ท่ีจะส่งผลวำ่จะมีอำชญำกรรมอะไรเกิดขึ้ นอีกหรือไม่ตำมแนวชำยแดน ผมเห็นดว้ย แต่

ผมคิดว่ำถำ้ประเทศไทยไดเ้ขำ้เป็นภำคีสมำชิกน้ีแลว้ถำ้เกิดจะมกีำรด ำเนินกำรในลกัษณะท่ีเส่ียงต่อกำรท่ีจะเขำ้ใจวำ่เป็น

อำชญำกรรม 3-4 ประเภทน้ี ผมคิดว่ำรฐับำลคงตอ้งยบัยัง้ชัง่ใจอยำ่งมำก ฉะน้ันผมเห็นว่ำกำรเขำ้เป็นภำคีสมำชิกจะเป็นกำร

ยกระดบัหรือเป็นกำรป้องปรำมไม่ใหม้ีพฤติกรรมในทำงนอกลู่นอกทำงในลกัษณะท่ีเป็นกำรละเมิดดำ้นสิทธิมนุษยชนหรือ

มนุษยธรรมอยำ่งน้ัน อีกอนัหน่ึงก็คือว่ำเร่ืองเกี่ยวกบัอำชญำกรรมรุกรำน เน่ืองจำกยงัไม่มีค ำจ ำกดัควำมท่ีแน่นอน ดงัน้ัน จำก

น้ีไปถึง 7 ปีเขำ้ใจวำ่อยำ่งน้ันในอำชญำกรรมอนัน้ีก็จะไม่มีขอ้หำอนัน้ี ก็คือว่ำยงัไม่มีผลบงัคบั 

อำจำรยวิ์ชยั ศรีรตัน ์ ขอเชิญอำจำรยว์ิทิต ตอบค ำถำมท่ีท่ำนอำจำรยไ์กรศกัด์ิตั้งไวส้กัครู่น้ีครบั 

ศ.วิทิต  มนัตำภรณ ์ จำกท่ีท่ำนอำจำรยไ์กรศกัด์ิถำมเร่ืองกำรอนุวติักฎหมำยภำยในใหส้อดคลอ้งกบั ICC ผม

มีตวัอยำ่งให ้15 ประเทศ เช่น ฝรัง่เศส เบลเยียม ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ แคนนำดำ สหรำชอำณำจกัร แอฟริกำใต ้นอรเ์วย ์

ฟินแลนด ์ เอสโตเนีย เยอรมนี ประเทศพวกน้ีในกำรเป็นภำคีมีอยู่สองแนวในกำรมี พ.ร.บ. อนุวติักำรหรือบงัคบัใชย้่อมมี

พระรำชบญัญติัท่ีแทรกสำระของธรรมนูญศำลน้ีเขำ้ไปหมด ตวัอย่ำงเช่น สหรำชอำณำจกัรมีพระรำชบญัญติัใหม่ท่ีเรียกว่ำ 

พระรำชบญัญติัศำลอำญำระหวำ่งประเทศหน่ึงฉบบั แทรกเขำ้ไปหมดเลย หมำยควำมว่ำเน้ือหำสำระของศำล ICC ท่ีพดูถึงคือ

แทรกเขำ้ไปในพระรำชบญัญติัฉบบัน้ันนัน่เอง นัน่คือ สหรำชอำณำจกัร แต่อย่ำลืมว่ำระบบกฎหมำยของสหรำชอำณำจกัรน้ัน

เป็นระบบจำรืตประเพณี (Common Law) คือว่ำพึ่งพำศำลในกำรตีควำมมำกโดยไม่มีประมวลในหลำยกรณีถึงแมจ้ะมี

กฎหมำยท่ีเป็นพระรำชบญัญติัท่ีเป็นลำยลกัษณอ์กัษรแลว้ก็ตำม 

แนวท่ีสองก็คือประเทศท่ีมีระบบกฎหมำยท่ีเป็นประมวลหรือลำยลกัษณอ์กัษร (Civil Law) คือยดึประมวลเป็น

หลกั มีประมวลอำญำ ประมวลแพ่ง ประมวลวธีิพิจำรณำคดีเป็นตน้ ซ่ึงประเทศไทยเรำก็เดินตำมประเทศ Civil Law 

พอสมควร แนวทำงของประเทศ Civil Law ท่ีเป็นภำคี ICC น้ีหลำยประเทศจะมกีฎหมำยสองฉบบัสองฉบบั มี

พระรำชบญัญติัรองรบัรบัรองในกำรอนุวติักำรหน่ึงฉบบั ซ่ึงมีเน้ือหำเก่ียวกบักำรใหค้วำมร่วมมือกบัศำลอำญำระหวำ่งประเทศ

ซ่ึงเป็นเร่ืองจุกจิกหลำยอยำ่ง เช่น เร่ืองส่งหมำยศำล ติดตำมตวัผูต้อ้งหำอะไรต่ออะไร เพรำะฉะน้ันเร่ืองน่ีจะตกอยู่ใน พ.ร.บ. 

ร่วมมือกบัศำลอำญำระหวำ่งประทศ ส่วนฉบบัท่ีสองน้ันจะเป็น พ.ร.บ. ท่ีบญัญติัรบัเน้ือหำสำระควำมผิด 4-5 กระทง เป็น

ตน้ เน้ือหำสำระใส่เขำ้ไป เช่น อำชญำกรรมต่อมนุษยชนใส่เขำ้ไปละเอียดขึ้ นใน พ.ร.บ. ฉบบัท่ีสองน้ี น่ีคือขอ้สรุปตวัอยำ่ง

สั้นๆ ของ 15 ประเทศ 

สุดทำ้ยท่ีน่ำสงัเกตก็คือใน 15 ประเทศน้ี คือ ไม่มีประเทศไหนท่ีแกร้ฐัธรรมนูญเลยนอกจำกเยอรมนี นอกจำกน้ัน

แลว้ประเทศพวกน้ีก็เป็นประเทศท่ีมีพระมหำกษัตริยเ์ป็นประมขุดว้ยหลำยประเทศ กำรท่ีเยอรมนีเป็นประเทศเดียวท่ีแก้

รฐัธรรมนูญน้ันก็ไม่ใช่กรณีปัญหำเร่ืองประมุขเสียดว้ยซ ้ำไป แต่เป็นกรณีท่ีว่ำเปิดช่องทำงใหส่้งตวัคนชำติเยอรมนัไปสู่ศำล

อำญำระหวำ่งประเทศ ซ่ึงในกฎหมำยเดิมท ำไม่ได ้สรุปก็คือว่ำแนวโน้มของ 15 ประเทศน้ีไม่เห็นว่ำเร่ืองพระมหำกษัตริยห์รือ

ประมุขจะตอ้งถึงขัน้แกร้ฐัธรรมนูญ  

สุดทำ้ยก็คือในเร่ืองประเทศท่ีไม่เป็นภำคี คนชำติของประเทศท่ีเป็นภำคีก็อำจจะตกไปอยูใ่นอำณติัของประเทศท่ีเป็น

ภำคี ถำ้คนเรำไปท ำผิดในประเทศอื่นท่ีเป็นภำคีอยูแ่ลว้ก็อำจจะตอ้งตกอยูใ่นน้ันได ้ เพรำะฉะน้ันเรำไม่ตอ้งรบัผิดชอบเลย แต่

น่ำจะนึกวำ่เรำตอ้งรบัผิดชอบ ถึงแมว้่ำในบำงกรณีท่ีเรำไมเ่ป็นภำคี หนีไม่พน้ แต่หนีไม่พน้เป็นส่ิงท่ีดีท่ีตอ้งรบัผิดชอบ 

เพรำะว่ำเอื้ อเฟ้ือต่อมนุษยอ์ื่นท่ีถูกท ำรำ้ย แต่เรำก็คิดว่ำทหำรไทยคงจะไม่อยูใ่นขำ่ยน้ันเกือบจะรอ้ยเปอรเ์ซ็นตเ์พรำะวำ่ทหำร

ไทยก็ท ำงำนไดดี้ แลว้ก็เรำไม่อยูใ่นฐำนะท่ีเป็นผูรุ้กรำนคือเรำไม่เร่ิมสงครำมอะไรต่ออะไรแลว้ในเร่ืองน้ีล่ำสุดก็คือ มีมติของ

คณะมนตรีควำมมัน่คง ยกเวน้กองก ำลงัรกัษำสนัติภำพ Peace Keepers ออกจำกกำรถูกฟ้องรอ้งถึง 12 เดือนในกรณีท่ีไม่ได้
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เป็นภำคีของศำลอำญำระหว่ำงประเทศ เพรำะฉะน้ันอนัน้ีก็อำจจะเกี่ยวกบัประเทศไทยบำ้งในกรณีท่ีเป็น Peace Keeper ถำ้

เป็นกรณีท่ียงัไม่ไดใ้หส้ตัยำบนั 

ในเร่ืองอำชญำกรรมต่อกำรรุกรำน เรียนท่ำนดว้ยควำมเคำรพนิดหน่ึงคือว่ำในช่วงหลงัสงครำมโลกครั้งท่ี 2 มีกระทง

หน่ึงท่ีฟ้องรอ้งไดค้ือ อำชญำกรรมต่อสนัติภำพ ก็คือฟ้องผูริ้เร่ิมสงครำมเท่ำน้ันเอง แต่อนัน้ีตกในร่ำง ICC ไป ส่ิงท่ีโผล่ขึ้ นมำ

แทนก็คืออำชญำกรรมในกำรรุกรำนน้ันเอง ซ่ึงอนัน้ีก็ปวดหวัในกำรนิยำม แต่ว่ำเคยมีมติของสมชัชำใหญ่แลว้เร่ืองน้ี ซ่ึงไทยก็

เขำ้ไปร่วมมำหลำยปีแลว้ก็กลบัไปดอูนัน้ันนิดหน่ึงซ่ึงนิยำมอนัน้ันมีทั้งแนวทำงสั้นๆ และแนวทำงกวำ้ง สั้นๆ ก็คือว่ำอำจจะระบุ

ว่ำเกิดเหตุโดยเจตนำแต่อยำ่งใด ส่วนกวำ้งๆ จะใหต้วัอยำ่งเช่น มำใชก้องทพัอยูบ่นน้ีใชข้ำ้มแดนไปรุกรำนอีกประเทศหน่ึงมีทั้ง

กวำ้งและแคบ แต่ว่ำผมฝำกท่ำนเจรจำผมว่ำหนีไม่พน้ 3 ขอ้คือ 

1. ท่ีเรำพดูถึงอำชญำกรรมในกำรรุกรำนท่ีน้ีคือของบุคคลไม่ใช่ของรฐั เป็นควำมรบัผิดชอบของบุคคล 

2. ท่ำนหนีไม่พน้ในเร่ืองกำรเช่ือมกบักฎบตัรสหประชำชำติ ซ่ึงอนัน้ีจะเกี่ยวกบักำรป้องกนัตนเอง 

3. ท่ีหนีไม่พน้คือ คณะมนตรีควำมมัน่คง ไม่อยำ่งน้ันจะถูกกนั 

ผมฝำกไว ้3 ขอ้น้ีจะตอ้งเช่ือมกนัโดยวิธีใดวธีิหน่ึงในนิยำม หนีไม่พน้ ไม่อยำ่งน้ันไม่ผ่ำน 

 
อำจำรยวิ์ชยั ศรีรตัน ์ ผมขอใหผู้เ้ขำ้ร่วมสมัมนำถำมค ำถำมก่อนครบั และใหคุ้ณอทิธิพรช่วยเสริม ขอเชิญ

ค ำถำมจำกผูเ้ขำ้ร่วมครบั เชิญครบั 

 
คณุวรลกัษณ ์ สงวนแกว้ เป็นท่ีตั้งขอ้สงัเกตว่ำเมื่อเรำพดูถึงกฎหมำยระหว่ำงประเทศเรำน้ี ประชำชนชำวไทยสวน

ใหญ่ทัว่ไปจะมองวำ่เป็นเร่ืองไกลตวั โดยเฉพำะอยำ่งยิง่ศำลอำญำระหวำ่งประเทศ ควำมรูก็้จะถูกครอบคลุมอยูเ่ฉพำะ

ผูเ้ช่ียวชำญในดำ้นสิทธิมนุษยชนกบันักวชิำกำร อยำกเรียนถำมว่ำกระทรวงกำรต่ำงประเทศมีนโยบำยเผยแพร่ควำมรูเ้ร่ือง 

ICC ใหก้บัประชำชนชำวไทยโดยเฉพำะในระดบัรำกหญำ้บำ้งหรือไม่ เพรำะวำ่เขำเป็นเจำ้ของประเทศควรท่ีจะทรำบวำ่

ประเทศเรำท ำอะไรลงไป ขอบคุณค่ะ 

 

คณุอิทธิพร  บุญประคอง : ขอบคุณครบั เห็นดว้ยกบัค ำถำม เพรำะว่ำกฎหมำยระหวำ่งประเทศ เมื่อเรำรบัมำใช้

เป็นกฎหมำยภำยในแลว้ก็มีผลกระทบต่อภำคมหำชนของไทย กรมสนธิสญัญำและกฏหมำยขณะน้ียงัไม่มีโครงกำรโดยตรงท่ี

จะไปเผยแพร่ควำมรูด้ำ้นกฎหมำยระหว่ำงประเทศในหวัขอ้ใดหวัขอ้หน่ึงในระดบัรำกหญำ้ เพรำะวำ่กรมสนธิสญัญำและ

กฎหมำยดเูหมือนเป็นช่ือกรมกรมหน่ึง แต่ถำ้หำกดบุูคลำกรท่ีมีอยู่ มีขำ้รำชกำรทั้งหมดประมำณ 32 คน กองกฎหมำยท่ีผม

อยูม่ีอยู ่ 8 คน เพรำะฉะน้ันงำนประจ ำท ำใหเ้รำไม่สำมำรถท่ีจะกำ้วไปถึงจุดท่ีเรำอยำกจะท ำกำรเผยแพร่ในเร่ืองน้ี ส่ิงท่ีเรำท ำ

ไดค้ือเวลำนักศึกษำหรือผูส้นใจมำติดต่อเรำก็ยนิดีท่ีจะใหข้อ้มลู แลว้ตอนน้ีเรำก็จะมีเว็บไซตข์องทำงกรมสนธิสญัญำและ

กฎหมำย ซ่ึงใหค้ ำตอบ ค ำถำมอะไรพวกน้ี แต่ส่วนใหญ่จะเป็น Demand Oriented มำกกว่ำ คือแลว้แต่มีคนถำมเรำยงั

ไม่สำมำรถท ำไดถึ้งขัน้ท่ีจะออกไปบรรยำยใหป้ระชำชนโดยทัว่ไปฟัง เขำ้ใจว่ำผมตอบค ำถำมไปแลว้ส่วนหน่ึง  

ผมขอกลบัมำท่ีท่ำนไกรศกัด์ิ เร่ืองกำรออกกฎหมำยประเทศอื่นๆ ถำ้เผ่ือเขำยึดถือระบบว่ำกฎหมำยระหว่ำงประเทศ

สำมำรถเอำมำใชส่้วนหน่ึงของกฎหมำยภำยในได ้ประเทศเหล่ำน้ันเวลำใหส้ตัยำบนัควำมตกลงแลว้ไม่ตอ้งออกกฎหมำยเลยก็

ถือว่ำขอ้บญัญติัต่ำงๆ ในควำมตกลงน้ันเอำมำใชเ้ป็นกฎหมำยได ้เจำ้หน้ำท่ีตอ้งปฏบิติัตำม แต่ของประเทศไทยถือว่ำกฎหมำย

ระหว่ำงประเทศจะเป็นกฎหมำยไดก็้ต่อเมื่อไดผ่้ำนกำรรบัรองหรือมีกำรตรำกฎหมำยยอมรบัแลว้ท่ีผ่ำนมำเรำมีอยู่  3 วิธี วิธี

แรกท่ีบอกว่ำออกพระรำชบญัญติัปะหน้ำก็มีค ำแปลตำม เรำใชม้ำแลว้ก็หลำยฉบบัรวมทั้งพระรำชบญัญติัว่ำดว้ยเอกสิทธ์ิและ

ควำมคุม้กนัทำงกำรทูต ซ่ึงก็เอำอนุสญัญำว่ำดว้ยควำมสมัพนัธท์ำงทูตกรุงเวียนนำมำใช้ ส่วนแรกท่ีเรำแกไ้ขกฎหมำยเพื่อให้

เรำเป็นสมำชิกหรือเป็นภำคีควำมตกลงระหว่ำงประเทศฉบบัอื่นๆได ้วิธีท่ี 2 แกเ้ฉพำะกฎหมำยท่ีเกี่ยวขอ้งกรณี ICC ก็มี



 61 

เร่ืองโทษควำมผิด 4 ประกำร ซ่ึงยงัไม่ไดร้ะบุไวช้ดัเจนในกฎหมำยไทยเร่ืองกำรใหค้วำมร่วมมือแก่ศำล ซ่ึงในกรณีน้ีก็อำจจะ

พิจำรณำเฉพำะ 3-4 พระรำชบญัญติัท่ีเกี่ยวขอ้ง น่ีก็เป็นวิธีท่ี 2 ซ่ึงเรำสำมำรถท ำได ้ วิธีสุดทำ้ยคือควำมตกลงระหว่ำง

ประเทศเป็นอย่ำงไร เรำเอำหลกักำรเขำ้มำแลว้เขียนใหม่ทั้งฉบบั เพื่อเป็นกฎหมำยเฉพำะในเร่ืองน้ัน ซ่ึงในเร่ืองน้ีเรำใชแ้ลว้

กบักรณีควำมตกลงว่ำดว้ยกำรแลกเปล่ียนนักโทษทำงสหรฐัฯ มีพระรำชบญัญติัว่ำดว้ยกำรปฏิบติัใหเ้ป็นไปตำมค ำพิพำกษำ

เกี่ยวกบัเร่ืองน้ี ส่วนรฐับำลจะใชว้ิธีไหนก็เป็นเร่ืองท่ีรฐับำลจะตดัสินใจและเสนอสู่สภำครบั 

 
อำจำรยวิ์ชยั ศรีรตัน ์ คงเป็นค ำถำมสุดทำ้ยเพรำะวำ่เวลำล่วงเลยมำนำนแลว้ขอเชิญอำจำรยศ์รีประภำครบั 

 

ดร.ศรปีระภำ  เพชรมีศรี จริงๆ อำจจะไม่ค่อย Happy กบัค ำตอบของท่ำนผูแ้ทนจำกส ำนักงำนอยักำรสงูสุด

เท่ำไร แต่ว่ำคงจะไม่ค่อยต่อควำมเพรำะจะยำว อยำกจะกลบัไปเร่ืองอ ำนำจอธิปไตยท่ีหลำยท่ำนพดูถึง แลว้ก็คุณศรีรกัษ์ยกขึ้ น

มำดิฉนัคิดว่ำเร่ืองน้ีเป็นเร่ืองท่ีเรำน่ำจะหนัหลงัมำพิจำรณำนิดหน่ึง คงตอ้งดวู่ำปัจจบุนัเวลำท่ีเรำพดูถึงอธิปไตย อธิปไตยของ

เรำเหลือมำกน้อยแค่ไหนเวลำท่ีพดูถึงอธิปไตยของชำติ เรำอำจจะตอ้งหนักลบัมำมองอธิปไตยอีกอยำ่งหน่ึงคือ อธิปไตยของ

ประชำชน ซ่ึงคิดว่ำถำ้มองในแง่น้ีเรำจะพบว่ำ ICC จะช่วยคุม้ครองอ ำนำจอธิปไตยของประชำชนไดม้ำกทีเดียว 

 
อำจำรยวิ์ชยั ศรีรตัน ์ เป็นกำรตั้งขอ้สงัเกตท่ีดีครบั แต่ผมตอ้งขออภยัท่ีเรำคงไม่มีโอกำสไดแ้ลกเปล่ียน

ควำมเห็นในประเด็นน้ีเวลำเรำเลยมำมำก หวงัว่ำเรำคงมีเวทีเช่นน้ีต่อๆ ไป ผมคิดว่ำเรำคงจะไดเ้วลำแลว้ก็ในนำมของคณะผู้

จดั ผมคงไม่มีขอ้สรุปตรงน้ี คงไม่ใช่เป็นขอ้สรุปหำค ำตอบสุดทำ้ย แต่เป็นกำรเร่ิมตน้ท่ีเรำจะตอ้งมำนัง่ศึกษำกนัอยำ่งจริงจงั 

ช่วยทำงกรมสนธิสญัญำและกฎหมำยน ำเร่ืองของขอ้วิตกห่วงใยต่ำงๆ มำประมวลแลว้หำทำงออกท่ีดีท่ีสุด ในขณะเดียวกนัผม

เขำ้ใจว่ำทำงกระทรวงกำรต่ำงประเทศคงจะมวีิธีกำรจะเผยแพร่ใหป้ระชำชนเขำ้ใจ รูสึ้กวำ่เวบไซตข์องคณะกรรมำธิกำรกำร

ต่ำงประเทศก็มีหวัขอ้เกี่ยวกบัศำลอำญำระหว่ำงประเทศ น่ำจะท ำกำรเผยแพร่ใหป้ระชำชนเขำ้ใจตรงน้ีมำกขึ้ น ในนำมของคณะผู้

จดั ขอขอบพระคุณท่ำนวิทยำกรท่ีไดม้ำใหค้วำมรู ้ตั้งขอ้สงัเกตและก็ตั้งค ำถำม ตอบค ำถำมกบัทำงผูเ้ขำ้ร่วมสมัมนำ สุดทำ้ยขอ

เชิญท่ำนอำจำรยไ์กรศกัด์ิ ประธำนคณะกรรมำธิกำรกำรต่ำงประเทศ วุฒิสภำ ไดก้ล่ำวปิดครบั 

 
อำจำรยไ์กรศกัดิ ์ชุณหะวณั ควำมอยุติธรรมในโลกน้ีมอีีกมำกเหลือเกิน แต่กำลเวลำผ่ำนไปก็เพิ่มขึ้ น ผม

สนับสนุนในแนวคิดของ ICC ผมคิดว่ำเรำควรยกระดบัวำ่วฒันธรรมกำรเมืองไทยเร่ิมสงูขึ้ นแลว้ แลว้เรำสำมำรถท่ีจะรบั

มำตรฐำนท่ีสงูท่ีสุดของ Criminal Law ของสำกลอนัน้ีได ้ แต่ผมเกรงปัญหำวิธีกำรท ำงำนของพวกท่ำนดว้ย พวก

ขำ้รำชกำรท่ีอยูใ่นคณะกรรมกำรพิจำรณำกำรเขำ้เป็นภำคี ICC ท่ำนไดเ้ชิญนักวชิำกำรส่วนอื่นมำมีส่วนร่วมบำ้งไหม สมมุติ

ว่ำขยำยขอ้ควำม แลว้มุมเล็กๆ ท่ีท่ำนอำจจะไม่เห็น เพรำะท่ำนเป็นขำ้รำชกำรประจ ำนัง่อยูใ่นกรมของท่ำน น่ำจะเอำ

ประชำชนเขำ้มำมีส่วนร่วมบำ้งจะท ำใหง่้ำยขึ้ น แลว้บำงครั้งบำงครำวขอใหจ้ดัสมัมนำอยำ่งน้ีมำกขึ้ นๆ โดยเฉพำะร่วมกบัสภำ

ล่ำง กลุ่มเอกชน วุฒิสมำชิก จริงๆแลว้มีขอ้บกพร่องหลำยเร่ืองเกี่ยวกบัประเทศไทยเรำ สถำบนัต่ำงๆ สนธิสญัญำ Ottawa 

(เร่ืองทุ่นระเบิดสงัหำรบุคคล) ท่ีเรำไดล้งนำมมำ ปัจจุบนัน้ีเรำไม่ไดป้ฏบิติัตำมเลย กำรช่วยเหลือจำกสหประชำชำติเขำจะ

ถอนออกหมดแลว้ แลว้จะเป็นท่ีอบัอำยของโลกไปว่ำเรำจะจดัประชุม 100 กว่ำประเทศในประเทศไทย แต่เรำไม่มีผลงำนเลย

ในกำรท ำลำย แต่ทำงนักกำรเมืองก็อยำกจะไดห้น้ำไดต้ำในเวทีสำกล ไปลงนำมสญัญำไม่มีกำรเก็บระเบิดเลย 30 กว่ำจงัหวดั

ท่ียงัมีระเบิดอยูทุ่กวนัน้ีมำกกว่ำซิมบบัเวอีก แต่เรำไปลงนำมสญัญำแลว้เรำตอ้งค ำนึงถึงอนัน้ีดว้ย เพรำะว่ำเร่ืองน้ีผมก ำลงั

ตรวจสอบกบัทุกกระทรวง แลว้ก็พวกทหำร ปัญหำของเรำก็คอืว่ำพวกท่ำนจะตอ้งท ำใหป้ระชำชนร่วมกบัสื่อมวลชน สภำล่ำง 

สภำบนเห็นคลอ้ย ว่ำมำตรฐำนของ ICC เป็นมำตรฐำนท่ีเหมำะสมแลว้ควรจะรบั และจะยกภำพพจน์ของประเทศไทยว่ำมี

วฒันธรรมในดำ้นสิทธิมนุษยชนว่ำมปีระชำธิปไตยเต็มใบแลว้ ขอบคุณครบั 
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ควำมน ำ 

  

นับตั้งแต่อดีตเป็นตน้มำไดม้ีกำรก่ออำชญำกรรมระหว่ำงประเทศท่ีรำ้ยแรงซ่ึงส่งผลกระทบต่อประชำคมระหว่ำง

ประเทศอยูห่ลำยครั้งในหลำยๆลกัษณะ ทั้งในลกัษณะของกำรกระท ำท่ีเป็นกำรละเมิดกฎหมำยระหว่ำงประเทศว่ำดว้ยสงครำม 

กำรปฏบิติัต่อเชลยศึกและพลเรือนอย่ำงไรซ่ึ้งมนุษยธรรม กำรปลน้ทรพัยสิ์นของรฐัและเอกชน กำรข่มขืนสตรี ตลอดจนกำร

ท ำลำยลำ้งกลุ่มคนจ ำนวนมำกอยำ่งถอนรำกถอนโคนและเหี้ ยมโหดดว้ยเหตุผลทำงกำรเมือง เผ่ำพนัธห์รือศำสนำ เป็นผลให้

พลเมืองจ ำนวนมำกซ่ึงส่วนใหญ่เป็นสตรีและเด็กตอ้งลม้ตำยไป และคนจ ำนวนมหำศำลถูกกระท ำย ำ่ยีต่อสิทธิ ทรพัยสิ์น และ

ศกัด์ิศรีของควำมเป็นมนุษย ์

 แต่ปัจเจกชนซึ่งเป็นผูป้ระกอบอำชญำกรรมระหวำ่งประเทศท่ีรำ้ยแรงดงักล่ำวจ ำนวนมำกมำยกลบัรอดพน้ควำมรบั

ผิดโดยไม่ถูกน ำตวัมำพิจำรณำและลงโทษใหส้ำสมกบักำรกระท ำของตน ทั้งน้ีเพรำะแต่เดิมน้ันกฎหมำยระหว่ำงประเทศ

ยอมรบัวำ่รฐัเท่ำน้ันท่ีเป็นบุคคลตำมกฎหมำยระหว่ำงประเทศ (subject of international law) ซ่ึงมีสิทธิหน้ำท่ีและ

ควำมรบัผิดชอบตำมกฎหมำยระหวำ่งประเทศ ในขณะท่ีปัจเจกชนในขณะน้ันไดร้บักำรยอมรบัในฐำนะเป็นเพียงวตัถุตำม

กฎหมำยระหว่ำงประเทศ (object of international law) กฎหมำยระหว่ำงประเทศแต่เดิมจึงมิไดก้ ำหนดควำม

รบัผิดชอบของปัจเจกชนไว ้

 อยำ่งไรก็ตำม เมื่ออำชญำกรรมระหว่ำงประเทศไดเ้กิดขึ้ นครั้งแลว้ครั้งเล่ำ และดเูหมือนจะทวคีวำมรุนแรงและขยำย

ขอบเขตของควำมเสียหำยมำกยิง่ขึ้ นเร่ือยๆ จึงก่อใหเ้กิดแนวควำมคิดว่ำปัจเจกชนผูก้่ออำชญำกรรมระหวำ่งประเทศจะตอ้ง

รบัผิดชอบตำมกฎหมำยระหว่ำงประเทศโดยตรง พรอ้มกนัน้ันเองก็ไดม้ีควำมพยำยำมในกำรจดัตั้งองคก์รตุลำกำรระหวำ่ง

ประเทศเพื่อใหม้ีอ ำนำจในกำรพจิำรณำคดีแก่ปัจเจกชนซ่ึงกระท ำผิดอนัถือเป็นอำชญำกรรมภำยใตก้ฎหมำยระหวำ่งประเทศ 

ดงัตวัอยำ่งของควำมพยำยำมท่ีส ำคญัในกำรจดัตั้งองคก์รตุลำกำรระหว่ำงประเทศซ่ึงมีลกัษณะเฉพำะกิจขึ้ นด ำเนินคดีแก่ปัจเจก

ชนภำยหลงัสงครำมโลกครั้งท่ี 2 นัน่คือ กำรจดัตั้งศำลทหำรระหวำ่งประเทศท่ีนูเร็มเบอรก์ หรือท่ีเรียกกนัวำ่ศำลนูเร็มเบอรก์ 

(The Nuremberg Tribunal) ตำมกฎบตัรศำลทหำรระหวำ่งประเทศ ค.ศ. 1945 (The Charter of the 

International Tribunal 1945) เพื่อพิจำรณำคดีและลงโทษปัจเจกชนซึ่งก่ออำชญำกรรมระหว่ำงประเทศในระหว่ำง

สงครำมโลกครั้งท่ี 2 ศำลนูเร็มเบอรก์ไดว้ำงหลกักำรท่ีส ำคญัไวใ้นค ำพิพำกษำเม่ือวนัท่ี 30 กนัยำยน ค.ศ. 1964 ว่ำ 

 “กฎหมำยระหว่ำงประเทศก ำหนดหน้ำท่ีและควำมรบัผิดชอบใหแ้ก่ปัจเจกชน เช่นเดียวกนักบัท่ีก ำหนดไวใ้หแ้ก่

รฐั………. อำชญำกรรมอนัละเมิดต่อกฎหมำยระหว่ำงประเทศกระท ำขึ้ นโดยคน มิใช่โดยองคภ์ำวะท่ีเป็นนำมธรรม และโดยกำร

ลงโทษปัจเจกชนซ่ึงก่ออำชญำกรรมเท่ำน้ัน จึงจะสำมำรถบงัคบัใชก้ฎหมำยระหวำ่งประเทศในเร่ืองดงักล่ำวได”้
1
 

 หลกักำรดงักล่ำวยงัปรำกฎยนืยนัในค ำพิพำกษำในปี ค.ศ. 1948 ของศำลทหำรระหวำ่งประเทศแห่งตะวนัออกไกล 

ซ่ึงจดัตั้งขึ้ นท่ีกรุงโตเกียว (The Tokyo International Tribunal) และในปี ค.ศ. 1949 สมชัชำใหญ่

สหประชำชำติไดม้ีมติมอบหมำยใหค้ณะกรรมำธิกำรกฎหมำยระหวำ่งประเทศด ำเนินกำรก ำหนดหลกักำรของกฎหมำย

ระหว่ำงประเทศท่ีไดร้บักำรยอมรบัในกฎบตัรศำลนูเร็มเบอรก์และค ำพพิำกษำของศำลนูเร็มเบอรก์
2
 ต่อมำปี ค.ศ. 1950 จึง

ไดม้ีค ำประกำศขององคก์ำรสหประชำชำติวำ่ดว้ยหลกักฎหมำยระหว่ำงประเทศซ่ึงไดร้บักำรรบัรองในกฎบตัรศำลนูเร็มเบอรก์

และค ำพิพำกษำของศำลนูเร็มเบอรก์
3
  

                                                           
1
 41 A.J.I.L (1947), 220-221 

2
 ขอ้มติของสมชัชำใหญ่สหประชำชำติท่ี 177 (II), 21 Nov, 1947 

3
 UN Declaration on Principles of International Law Recognized in the Charter of the Nuremberg Tribunal 

and the Judgement of the Tribunal, 1950 
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 ทั้งน้ีในค ำประกำศฯ ดงักล่ำวไดร้ะบุว่ำ หลกักฎหมำยระหวำ่งประเทศท่ีไดร้บักำรยอมรบัในกฎบตัรศำลนูเร็มเบอรก์ 

และค ำพิพำกษำของศำลนูเร็มเบอรก์ มีหลกักำรท่ีส ำคญั คือ 

1. บุคคลใดซ่ึงกระท ำกำรอนัถือเป็นอำชญำกรรมภำยใตก้ฎหมำยระหว่ำงประเทศจกัตอ้งรบัผิดชอบต่อกำรกระท ำ

ของตนและตอ้งถูกลงโทษ 

2. กำรท่ีกฎหมำยภำยในของรฐัมิไดก้ ำหนดโทษส ำหรบักำรกระท ำซ่ึงเป็นอำชญำกรรมตำมกฎหมำยระหว่ำง

ประเทศมิไดท้ ำใหบุ้คคลผูก้่ออำชญำกรรมระหว่ำงประเทศน้ันหลุดพน้ควำมรบัผิดชอบกฎหมำยระหว่ำงประเทศ

ไปได ้

3. บุคคลซึ่งก่ออำชญำกรรมระหว่ำงประเทศ ไม่อำจหลบเล่ียงควำมรบัผิดชอบตำมกฎหมำยระหวำ่งประเทศ ไม่ว่ำ

จะไดก้ระท ำไปในฐำนะประมุขของรฐั เจำ้หน้ำท่ีของรฐั หรือแมจ้ะไดก้ระท ำตำมค ำสัง่ของรฐับำลหรือเจำ้หน้ำท่ี

ระดบัสงูของรฐั 

4. อำชญำกรรมท่ีมีโทษในฐำนะเป็นอำชญำกรรมภำยใตก้ฎหมำยระหว่ำงประเทศ ไดแ้ก่ 

4.1 อำชญำกรรมต่อสนัติภำพ 

4.1.1 กำรวำงแผน กำรตระเตรียมกำร กำรริเร่ิม หรือกำรจำ้งวำนใหก้่อสงครำมท่ีเป็นกำรรุกรำน หรือ

สงครำมซ่ึงละเมิดต่อสนธิสญัญำหรือควำมตกลงระหวำ่งประเทศ 

4.1.2 กำรมส่ีวนร่วมในกำรวำงแผน หรือคบคิดเพื่อใหบ้งัเกิดควำมส ำเร็จในกำรกระท ำต่ำงๆ ขำ้งตน้ 

 4.2  อำชญำกรรมสงครำม 

กำรละเมิดกฎหมำยหรือจำรีตประเพณีว่ำดว้ยสงครำมซ่ึงรวมถึงกำรฆำตกรรม กำรกดขี่หรือกำรกวำดตอ้น

พลเมืองหรือผูอ้ำศยัในดินแดนไปใชแ้รงงำนเยี่ยงทำสหรือเพื่อควำมมุ่งหมำยอื่นๆ กำรฆำตกรรม หรือกำรกดขี่เชลยศึก กำร

ปลน้ทรัพยสิ์นทั้งของรฐัและเอกชน กำรท ำลำยลำ้งนคร เมืองหรือหมู่บำ้นอย่ำงป่ำเถ่ือนหรือกำรลำ้งผลำญโดยไม่อำจอำ้ง

เหตุผลควำมจ ำเป็นทำงทหำร 

 4.3  อำชญำกรรมต่อมนุษยชำติ 

  กำรฆำตกรรม กำรท ำลำยลำ้งอยำ่งถอนรำกถอนโคน กำรจบัเป็นทำส กำรขบัไล่ และกำรกระท ำทำรุณต่อ

พลเมือง หรือกำรประหตัประหำรดว้ยเหตุผลทำงกำรเมือง เผ่ำพนัธุ ์หรือศำสนำ ในกรณีท่ีกำรกระท ำดงักล่ำวด ำเนินไปในกำร

ปฏบิติักำรหรือเกี่ยวขอ้งกบัอำชญำกรรมต่อสนัติภำพหรือำชญำกรรมสงครำม
4
  

 ดงัน้ันจึงอำจกล่ำวไดว้่ำ ศำลนูเร็มเบอรก์ไดม้ีส่วนอยำ่งส ำคญัในกำรพฒันำของกฎหมำยระหว่ำงประเทศใน

เร่ืองควำมรบัผิดของปัจเจกชนตำมกฎหมำยระหว่ำงประเทศ ยิง่ไปกว่ำน้ัน ยงันับเป็นกำรจุดประกำยแนวควำมคิดในกำรจดัตั้ง

ศำลอำญำระหว่งประเทศอยำ่งถำวรในเวลำต่อมำดว้ย 

ส ำหรบับทควำมน้ีจะศึกษำถึง 1) ควำมพยำยำมขององคก์ำรสหประชำชำติในกำรจดัตงัศำลอำญำระหวำ่ง

ประเทศ 2) ขอ้พิจำรณำเปรียบเทียบระหว่ำงศำลอำญำระหวำ่งประเทศกบัศำลยุติธรรมระหว่ำงประเทศ (ศำลโลก) และศำล

ทหำรระหวำ่งประเทศเฉพำะกจิ 3) เขตอ ำนำจของศำลอำญำระหว่ำงประเทศ : ปัญหำกำรใชอ้ ำนำจของศำลอำญำระหวำ่ง

ประเทศจะเป็นกำรละเมิดเขตอ ำนำจของศำลภำยในของรฐัหรือไม่ และอำชญำกรรมระหว่ำงประเทศประเภทใดบำ้งท่ีอยู่

ภำยใตเ้ขตอ ำนำจของศำลำอำญำระหวำ่งประเทศ 

 

 

1) ควำมพยำยำมขององคก์ำรสหประชำชำติในกำรจดัตั้งศำลอำญำระหว่ำงประเทศ 

 

                                                           
4
 http://www.un.org/law/ilc/texts/numberg.htm 
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 แนวควำมคิดในกำรจดัตั้งศำลอำญำระหว่ำงประเทศไดป้รำกฏเป็นจริงเป็นจงัขึ้ นโดยควำมพยำยำมขององคก์ำร

สหประชำชำติ เมื่อสมชัชำใหญ่สหประชำชำติไดม้ีมติรบัเอำ (adopted) อนุสญัญำวำ่ดว้ยกำรป้องกนัและกำรลงโทษ

ส ำหรบัควำมผิดฐำนฆำ่ลำ้งเผ่ำพนัธุ์
5
 (Convention on the Protection and Punishment of the 

Crime of Genocide, 1948) ทั้งน้ีโดยมำตรำ 1 ของอนุสญัญำถือว่ำ กำรฆำ่ลำ้งเผ่ำพนัธุเ์ป็นอำชญำกรรมภำยใต้

กฎหมำยระหว่ำงประเทศ และมำตรำ 6 บญัญติัว่ำ “ปัจเจกชนซ่ึงถูกกล่ำวหำวำ่กระท ำผิดฐำนฆ่ำลำ้งเผ่ำพนัธุจ์กัตอ้งถูก

ด ำเนินคดีโดยศำลของรฐัท่ีกำรกระท ำควำมผิดไดเ้กิดขึ้ น หรือโดยศำลอำญำระหว่ำงประเทศท่ีมีเขตอ ำนำจ…”
6
 และในขอ้มติ

เดียวกนัน้ีสมชัชำใหญ่สหประชำชำติยงัไดม้อบหมำยใหค้ณะกรรมำธิกำรกฎหมำยระหว่ำงประเทศศึกษำถึงควำมเป็นไปไดใ้น

กำรจดัตั้งศำลอำญำระหว่ำงประเทศขึ้ น อยำ่งไรก็ตำมสมชัชำใหญ่สหประชำชำติไดต้ดัสินใจยุติกำรพิจำรณำร่ำงธรรมนูญ

จดัตั้งศำลอำญำระหว่ำงประเทศไวช้ัว่ครำว เน่ืองจำกปัญหำกำรเมืองระหวำ่งประเทศในขณะน้ัน 

 ต่อมำในปี ค.ศ. 1989 ประเทศตินิแดดและโทบำโค (Trinidad and Tobago) ไดร้อ้งขอใหน้ ำเร่ืองกำร

จดัตั้งศำลอำญำระหว่ำงประเทศมำพิจำรณำทบทวน สมชัชำใหญ่สหประชำชำติจึงไดม้อบหมำยใหค้ณะกรรมำธิกำรกฎหมำย

ระหว่ำงประเทศพิจำรณำเร่ืองกำรจดัตั้งศำลอำญำระหว่ำงประเทศอีกครั้ง และในปี ค.ศ. 1994 คณะกรรมำธิกำรกฎหมำย

ระหว่ำงประเทศจึงไดย้กร่ำงธรรมนูญจดัตั้งศำลอำญำระหวำ่งประเทศซ่ึงจดัขึ้ น ณ กรุงโรม ประเทศอิตำลี ในระหวำ่งวนัท่ี 15 

มิถุนำยน ถึง 17 กรกฎำคม ค.ศ. 1998 ไดม้มีติรบัเอำธรรมนูญศำลอำญำระหว่ำงประเทศ (The Statute of the 

International Criminal Court)
7
 หลงัจำกน้ันองคก์ำรสหประชำชำติจนถึงวนัท่ี 31 ธนัวำคม ค.ศ. 2000 

 ส ำหรบัสถำนะ (Status)ของธรรมนูญศำลอำญำระหวำ่งประเทศขณะน้ีมีผลบงัคบัใชแ้ลว้ ล่ำสุด ณ วนัท่ี 20

สิงหำคม ค.ศ. 2003 ไดม้ปีระเทศท่ีลงนำมสนับสนุน (Sign) จ ำนวนทั้งส้ิน 139ประเทศ และมีรฐัท่ีใหส้ตัยำบนั แลว้ 

(rectify) จ ำนวน 91 ประเทศ ในอนำคตคำดว่ำจะมรีฐัต่ำงๆ พิจำรณำใหส้ตัยำบนัแก่ธรรมนูญศำลอำญำระหวำ่งประเทศ

น้ีเป็นจ ำนวนเพิ่มขึ้ นเร่ือยๆ 
  

2.) ขอ้พิจำรณำเปรียบเทียบระหวำ่งศำลอำญำระหว่ำงประเทศกบัศำลยตุิธรรมระหว่ำงประเทศและศำลทหำร

ระหว่ำงประเทศเฉพำะกิจ 

 อำจมีผูข้อ้งใจว่ำเหตุใดจึงตอ้งมีกำรจดัตั้งศำลอำญำระหว่ำงประเทศขึ้ นในขณะท่ีมีศำลยุติธรรมระหวำ่งประเทศซ่ึง

เป็นองคก์รหลกัขององคก์ำรสหประชำชำติอยูแ่ลว้ นอกจำกน้ันในอดีตท่ีผ่ำนมำก็ไดม้ีกำรด ำเนินคดีแก่ปัจเจกชนซ่ึงก่อ

อำชญำกรรมระหว่ำงประเทศโดยศำลทหำรระหว่ำงประเทศเฉพำะกิจ ดงัน้ันเพื่อคลำยปัญหำขอ้สงสยัดงักล่ำวจึงอำจตอบขอ้

สงสยัโดยอำศยัขอ้พจิำรณำเปรียบเทียบซ่ึงจะแยกพิจำรณำดงัต่อไปน้ี 

 2.1  ขอ้พิจำรณำเปรียบเทียบระหว่ำงศำลอำญำระหว่ำงประเทศ (The International Criminal 

Court: ICC) กบัศำลยุติธรรมระหวำ่งประเทศ (The International Court of Justice : ICC) 

 ศำลยุติธรรมระหว่ำงประเทศหรือท่ีเรียกกนัอีกช่ือหน่ึงวำ่ “ศำลโลก” เป็นองคก์รตุลำกำรระหว่ำงประเทศอนัเป็นหน่ึง

ในองคก์รหลกัขององคก์ำรสหประชำชำติ จดัตั้งขึ้ นโดยกฎบตัรสหประชำชำติ
10

 ศำลดงักล่ำวมีเขตอ ำนำจในกำรพจิำรณำและ

วินิจฉยัช้ีขำดขอ้พพิำทใดๆ ระหว่ำงรฐั
11

 และใหค้วำมเห็นเชิงแนะน ำ (advisory opinion) เกี่ยวกบัปัญหำทำงกฎหมำย

ตำมท่ีองคก์รขององคก์ำรสหประชำชำติไดข้อควำมเห็นเชิงแนะน ำ
12

  

                                                           
5
 ขอ้มติสมชัชำใหญ่สหประชำชำติท่ี 260, 9 Dec. 1948 

6
 78 U.N.T.S., p.277 

7
 http://www.un.org/law/icc/general/overview.htm  

10
 Article 92 of the Charter of the United Nations 

11
 Article 36 of the Statute of the International Court of Justice 

12
 Article 65, ibid. 
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 ศำลยุติธรรมระหว่ำงประเทศจึงมีเขตอ ำนำจในกำรพจิำรณำวินิจฉยัช้ีขำดขอ้พิพำทท่ีเกิดขึ้ นโดยมีรฐัเป็นคู่ควำม

เท่ำน้ัน
13

 มิไดม้ีเขตอ ำนำจเหนือปัจเจกชน ดงัน้ันศำลยุติธรรมระหว่ำงประเทศจึงไม่มีอ ำนำจพจิำรณำคดีและลงโทษปัจเจกชน

ซ่ึงก่ออำชญำกรรมภำยใตก้ฎหมำยระหว่ำงประเทศ 

 ในขณะท่ีศำลอำญำระหว่ำงประเทศจดัตั้งขึ้ นโดยควำมตกลงพหุภำคีโดยมีเขตอ ำนำจในกำรพิจำรณำคดีแก่ปัจเจกชน

ซ่ึงกระท ำควำมผิดอนัเป็นอำชญำกรรมระหวำ่งประเทศฐำนต่ำงๆ ตำมท่ีก ำหนดไวใ้นธรรมนูญศำลอำญำระหว่ำงประเทศและ

มีอ ำนำจก ำหนดโทษในทำงอำญำแก่ปัจเจกชนผูก้ระท ำควำมผิดน้ันไดต้ั้งแต่สัง่ปรบัรืบทรพัยสิ์นหรือสินทรัพยท่ี์ไดม้ำจำกกำร

กระท ำควำมผิด ลงโทษจ ำคุกโดยมีก ำหนดไดถึ้ง 30 ปี หรือจ ำคุกตลอดชีวิต
14

 แต่ทั้งน้ีศำลอำญำระหวำ่งประเทศไม่มีอ ำนำจ

ท่ีจะลงโทษผูก้ระท ำควำมผิดถึงขัน้ประหำรชีวิตเน่ืองจำกเป็นกำรละเมิดมำตรฐำนสิทธิมนุษยชนระหว่ำงประเทศ 

(international human rights standards)  และดว้ยควำมเห็นวำ่กำรลงโทษประหำรชีวิตมิใช่เป็นเพียงหนทำง

เดียวท่ีจะป้องปรำมหรือยบัยัง้กำรก่ออำชญำกรรมระหว่ำงประเทศหำกแต่ขึ้ นอยูก่บักระบวนกำรยุติธรรมทั้งหมดนับตั้งแต่กำร

สืบสวนกำรฟ้องรอ้งคดี กำรพจิำรณำคดีในศำล กำรพิพำกษำ กำรตดัสินโทษและกำรลงโทษ ตลอดจนกำรเปิดเผยต่อ

สำธำรณะซ่ึงจะช่วยเสริมใหม้ีผลในกำรป้องปรำมหรือยบัยัง้มำกยิง่ขึ้ น
15

   

 2.2  ขอ้พิจำรณำเปรียบเทียบระหว่ำงศำลอำญำระหว่ำงประเทศกบัศำลทหำรระหว่ำงประเทศเฉพำะกิจ (The 

Ad Hoc International Military Tribunal) 
 ศำลทหำรระหวำ่งประเทศเฉพำะกิจ อนัไดแ้ก่ศำลนูเร็มเบอรก์ และศำลโตเกียวซ่ึงจดัตั้งขึ้ นเพื่อพิจำรณำคดีปัจเจกชน

ท่ีประกอบอำชญำกรรมสงครำมในระหว่ำงสงครำมโลกครั้งท่ี 2 มีลกัษณะพิเศษ คือ 

 ประกำรแรก เป็นศำลเฉพำะกิจ (ad hoc tribunal) ท่ีจดัตั้งขึ้ นเป็นกำรชัว่ครำวใหม้ีเขตอ ำนำจเฉพำะกรณี และ

จ ำกดัเฉพำะอำชญำกรรมหวำ่งประเทศบำงประเภทเท่ำน้ัน 

 ประกำรท่ีสอง ศำลดงักล่ำวจดัตั้งขึ้ นโดยฝ่ำยสมัพนัธมิตรซ่ึงเป็นฝ่ำยชนะสงครำมเพื่อด ำเนินคดีแก่ปัจเจกชนซึ่งเป็น

ฝ่ำยแพส้งครำม ดงัน้ันจึงมีขอ้กงัขำว่ำกระบวนกำรพิจำรณำคดีของศำลทหำรระหว่ำงประเทศเฉพำะกิจน้ีจะเป็นไปตำมวถีิทำง

ท่ีถูกตอ้งแห่งกฎหมำยและเป็นธรรมหรือไม่ เพรำะกำรจดัตั้งศำลดงักล่ำวสืบเน่ืองมำจำกเจตนำท่ีจะแกแ้คน้และดเูหมือนจะ

เป็นกำรด ำเนินกำรทำงกำรเมืองโดยอำศยักฎหมำยมำกกวำ่ท่ีจะเป็นกำรใชก้ฎหมำยเพื่อรกัษำควำมยุติธรรม
16

 

 แต่ศำลอำญำระหวำ่งประเทศซ่ึงจะจดัตั้งขึ้ นท่ี กรุงเฮก ประเทศเนเธอรแ์ลนด ์น้ัน จะมีลกัษณะท่ีแตกต่ำง คือ 

 ประกำรแรก ศำลอำญำระหว่ำงประเทศจะมีลกัษณะเป็นองคก์รท่ีถำวร (permanent institute) ซ่ึงจดัตั้งขึ้ น

เพื่อแทนท่ีและเป็นกำรแกไ้ขขอ้จ ำกดัและขอ้บกพร่องของศำลทหำรระหวำ่งประเทศท่ีจดัตั้งขึ้ นชัว่ครำวเป็นกำรเฉพำะกิจ (ad 

hoc tribunal) 
 ประกำรท่ีสองธรรมนูญศำลอำญำระหวำ่งประเทศไดส้รำ้งระบบยุติธรรมในทำงอำญำระหวำ่งประเทศ 

(international criminal justice system) ซ่ึงมีหลกัประกนัวำ่กำรพิจำรณำคดีในศำลอำญำระหวำ่งประเทศจะ

เป็นไปโดยถูกตอ้งตำมวถีิแห่งกฎหมำยและเป็นธรรม (due process and a fair trial) โดยปรำศจำกเหตุจงูใจหรือ

กำรแทรกแซงทำงกำรเมือง เช่น 

                                                           
13

 Article 34, ibid. 
14

 Article 77 of the Rome Statute of the International Criminal Court 
15

 United Nations, International Criminal Court-Some Questions and Answers, published by the United 

Nations Department of Public Information, (DPI/2016 – October 1998), P.5 
16

 M. Cherif Bassiouni, “Chronology of Efforts to Establish an International Criminal Court”, Draft Statute of 

International Tribunal, pp. 21-27; กรรภิรมย ์สุนทรนำวิน, ศำลอำญำระหวำ่งประเทศ, วิทยำนิพนธนิ์ติศำสตร ์มหำบณัฑิต 

มหำวิทยำลยัธรรมศำสตร,์ พ.ศ. 2542, หนำ้ 4 
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 (1) อยักำรผูเ้ป็นโจทกฟ้์องคดี (prosecutor) จะตอ้งเป็นผูม้ีควำมสำมำรถและประสบกำรณใ์นกำรฟ้องคดีหรือ

กำรพิจำรณำคดีอำญำ เป็นผูม้ีควำมประพฤติดี และตอ้งไดร้บัเลือกตั้งจำกบรรดำรฐัสมำชิกโดยวธีิลงคะแนนลบั
17

  

 (2) ผูพ้ิพำกษำจะตอ้งมีควำมสำมำรถในทำงวิชำชีพท่ีโดดเด่นและมีควำมรูค้วำมเช่ียวชำญในกฎหมำยระหว่ำง

ประเทศท่ีเกี่ยวขอ้ง เป็นผูม้ีควำมประพฤติดี มีควำมซ่ือสตัยเ์ป็นกลำง มีควำมเป็นอสิระในกำรปฏบิติัภำรกิจ และไม่อำจเขำ้

ร่วมในกจิกรรมใดๆ ซ่ึงอำจจะเป็นกำรรบกวนต่อภำระหน้ำท่ีในฐำนะตุลำกำรหรืออำจจะกระทบต่อควำมเช่ือถือในควำมเป็น

อิสระของผูพ้ิพำกษำ 

 องคค์ณะของผูพ้ิพำกษำจะตอ้งมีควำมสมดุล โดยจะตอ้งประกอบไปดว้ยผูพ้ิพำกษำซึ่งเป็นผูแ้ทนของระบบกฎหมำยท่ี

ส ำคญัๆ เป็นผูแ้ทนจำกภมูิภำคต่ำงๆ ของโลกและเป็นผูแ้ทนของบรรดำผูพ้ิพำกษำทั้งหญิงและชำยโดยเท่ำเทียมกนั ทั้งน้ีโดย

จะตอ้งไดร้บัเลือกตั้งจำกบรรดำรฐัสมำชิกโดยวธีิกำรลงคะแนนลบั
18

 

 (3) มีกำรสรำ้งระบบกำรตรวจสอบและถ่วงดุล (checks and balances) เช่น ผูต้อ้งสงสยัและรฐัท่ีเกี่ยวขอ้งมี

สิทธิท่ีจะคดัคำ้นกำรสืบสวนของฝ่ำยโจทก ์นอกจำกน้ัน รฐัและผูถู้กกล่ำวหำก็อำจใชสิ้ทธิโตแ้ยง้อ ำนำจของศำลได้
19

 เป็นตน้ 
 

3.) เขตอ ำนำจของศำลอำญำระหว่ำงประเทศ 
 

 เมื่อรฐัไดแ้สดงควำมยนิยอมท่ีจะเขำ้เป็นภำคีของธรรมนูญศำลอำญำระหวำ่งประเทศโดยกำรใหส้ตัยำบนัก็ถือว่ำรฐั

ภำคีไดใ้หก้ำรยอมรบัเขตอ ำนำจของศำลอำญำระหวำ่งประเทศทนัทีนับแต่น้ัน 

 ทั้งน้ีศำลอำญำระหว่ำงประเทศอำจใชอ้ ำนำจของตนในกรณีท่ีรฐัเจำ้ของดินแดนซ่ึงมีกำรกระท ำควำมผิดหรือรฐัซ่ึงคน

ชำติของตนถูกกล่ำวหำวำ่กระท ำผิดน้ันเป็นรฐัภำคีของธรรมนูญศำล หรือในกรณีท่ีรฐัซ่ึงมิใช่ภำคธีรรมนูญศำลไดใ้หก้ำร

ยอมรบัเขตอ ำนำจของศำลอำญำระหวำ่งประเทศเป็นกรณีๆไป นอกจำกน้ันแลว้ศำลอำญำระหว่ำงประเทศยงัอำจมีเขตอ ำนำจ

เหนือคดีซ่ึงคณะรฐัมนตรีควำมมัน่คงแห่งสหประชำชำติไดย้ืน่เสนอต่อศำลโดยไม่ค ำนึงถึงว่ำรฐัท่ีเกี่ยวขอ้งในคดีน้ันเป็นภำคี

ของธรรมนูญศำลหรือไม่
20

  

                                                           
17

 United Nations, International Criminal Court-Some questions and Answers, published by the United 

Nations Department of Public Information (DPI/2016-October 1998) p.8 
18

 Ibid.,pp.8-9 
19

 United Nations, International Criminal Court, published by the United Nations Department of Public 

Information (DPI/2012/Rev.1-June 1999) p.3 

 
20

 The Rome Statute of the International Criminal Court, Article 12  

    1) A State which becomes a Party to this Statue thereby accepts the jurisdiction of the Court with respect 

to the crimes referred to in articles 5. 

2) In the case of article 13, paragraph (a) or (c), the Court may exercise its jurisdiction if one or more of 

the following States are Parties to this Statute or have accepted the jurisdiction of the Court in accordance 

with paragraph 3: 

(a) The State on the territory of which the conduct in question accurred or, if the crime was 

committed on board a vessel or aircraft, the State of registration of that vessel or aircraft; 

(b) The State of which the person accused of the crime is a national. 

3) If the acceptance of a State which is not a Party to this Statute is required under paragraph 2, that State 

may, by declaration lodged with the Registrar, accept the exercise of jurisdiction by the Court with respect to 

the crime in question.  The accepting State shall Cooperate with the Court without any delay or exception in 

accordance with Part 9.  
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 ในเร่ืองเขตอ ำนำจของศำลอำญำระหวำ่งประเทศน้ีมีปัญหำวำ่กำรใชอ้ ำนำจของศำลอำญำระหว่ำงประเทศจะเป็นกำร

ละเมิดเขตอ ำนำจของศำลภำยในหรือไม่ประกำรหน่ึง และอกีประกำรหน่ึงก็คือ เขตอ ำนำจของศำลอำญำระหว่ำงประเทศ

ครอบคลุมถึงอำชญำกรรมระหวำ่งประเทศประเภทใดบำ้ง ดงัจะไดแ้ยกพิจำรณำต่อไปน้ี 

 ประกำรแรก กำรใชอ้ ำนำจของศำลอำญำระหว่ำงประเทศจะเป็นกำรละเมิดเขตอ ำนำจศำลภำยในของรฐัหรือไม่ 

 ตำมธรรมนูญศำลอำญำระหวำ่งประเทศ ศำลอำญำระหว่ำงประเทศจะใชอ้ ำนำจของตนไดต่้อเมื่อศำลภำยในของรฐั

ไม่สำมำรถด ำเนินคดี หรือไม่เต็มใจท่ีจะด ำเนินคดีแก่ผูถู้กกล่ำวหำว่ำกระท ำผิด
21

 โดยหลกัแลว้ศำลภำยในของรฐัจึงยงัคงมี

อ ำนำจเป็นอนัดบัแรกในกำรสืบสวนและด ำเนินคดีแก่อำชญำกรรมภำยในเขตอ ำนำจของศำลภำยในได ้ กำรใชอ้ ำนำจของศำล

อำญำระหวำ่งประเทศจึงเป็นเพียงกำรช่วยเสริมหรือเป็นส่วนประกอบใหเ้ขตอ ำนำจของรฐัในส่วนท่ีเกี่ยวกบัคดีอำญำสมบรูณ์

มำกยิง่ขึ้ น (principle of complementarity)
22

  

 อยำ่งไรก็ตำม ในกำรพจิำรณำวำ่รฐัไม่เต็มใจ หรือไม่สำมำรถด ำเนินคดีแก่ผูถู้กกล่ำวหำวำ่กระท ำผิดหรือไม่น้ัน เป็น

อ ำนำจพิจำรณำของศำลอำญำระหวำ่งประเทศ และแมว้่ำธรรมนูญศำลอำญำระหวำ่งประเทศจะไดก้ ำหนดเกณฑก์วำ้งๆ ใน

กำรพิจำรณำว่ำ กรณีเช่นไรจึงจะถือว่ำ รฐัไม่เต็มใจ (unwillingness) หรือไม่สำมำรถ (unability) ด ำเนินคดีได ้ดงั

ปรำกฏในขอ้ 17 วรรค 2 และวรรค 3 แลว้ก็ตำม
23

 แต่ก็ยงัเปิดโอกำสใหศ้ำลอำญำระหวำ่งประเทศใชดุ้ลพินิจได้

ค่อนขำ้งมำก
24

 ดงัน้ัน จึงตอ้งติดตำมต่อไปว่ำ ในทำงปฏบิติัศำลอำญำระหว่ำงประเทศจะใชดุ้ลพินิจ หรือใหเ้หตุผลในกำรใช้

อ ำนำจศำลเช่นไร 

 ประกำรท่ีสอง อำชญำกรรมระหว่ำงประเทศท่ีอยูใ่นเขตอ ำนำจของศำลอำญำระหวำ่งประเทศ 

 ธรรมนูญศำลอำญำระหวำ่งประเทศ ไดก้ ำหนดใหศ้ำลอำญำระหว่ำงประเทศมีเขตอ ำนำจเหนืออำชญำกรรมท่ี

รำ้ยแรง ซ่ึงส่งผลกระทบต่อประชำคมระหว่ำงประเทศโดยส่วนรวม 4 ประเภท
25

 ไดแ้ก่ 

 (1) อำชญำกรรมฆำ่ลำ้งเผ่ำพนัธุ ์ (Crime of genocide) เช่น กำรฆ่ำ กำรก ำหนดมำตรกำรโดยมุ่งท่ีจะ

ป้องกนัมิใหม้ีกำรก ำเนิดภำยในกลุ่ม กำรบีบบงัคบัใหเ้ด็กในกลุ่มหน่ึงโยกยำ้ยไปอีกกลุ่มหน่ึง หรือท ำใหเ้กิดอนัตรำยอยำ่ง

                                                           
21

 Ibid., Article 17 
22

 Ibid., Paragraph 10 of the Preamble 

The State Parties to this Statute,………. 

Emphasizing that the International Criminal Court established under this Statute shall be complementarily to 

national criminal jurisdictions, 
23

 Ibid., Article 17 paragraph 2,3 

   2. In order to determine unwillingness in a particular case, the Court shall consider, having regard to  the 

principle of due process recognized by international law, whether one or more of the following exist, as 

applicable: 

 (a) The proceedings were or are being undertaken or the national decision was made for the purpose 

of shielding the person concerned from criminal responsibility for crimes within the jurisdiction of the Court 

referred to in article5; 

 (b) There has been an unjustified delay in the proceedings which in the circumstances is inconsistent 

with an intent to bring the person concerned to justice; 

 (c) The proceedings were not or are not being conducted independently or impartially, and they were 

or are being conducted in a manner which, in the circumstances, is inconsistent with an intent to bring the 

person concerned to justice. 

3.  In order to determine inability in a particular case, the court shall consider whether, due to a total or 

substantial collapse or unavailability of its national judicial system, the State is unable to obtain the accused 

or the necessary evidence and testimony or otherwise unable to carry out its proceedings. 
24

 กรรภิรมย ์สุนทรวำทิน, ศำลอำญำระหวำ่งประเทศ, หนำ้ 203 
25

 Article 5 of the Rome Statute of the International Criminal Court 
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รำ้ยแรงต่อร่ำงกำยหรือจิตใจของสมำชิกในกลุ่มโดยเจตนำท ำลำยกลุ่มชำติ (national group) กลุ่มเช้ือชำติ (ethnic 

group) กลุ่มเผ่ำพนัธุ ์(racial group) หรือกลุ่มศำสนำ (religious group) ฯลฯ
26

 

 (2) อำชญำกรรมต่อมนุษยชำติ (Crimes against humanity) หมำยถึง กำรกระท ำบำงลกัษณะ เช่น กำร

ฆำตกรรม กำรท ำลำยลำ้ง กำรขม่ขนื กำรใชค้นเป็นทำสทำงเพศ กำรบงัคบัใหม้ีครรภ ์กำรจบัเป็นทำส กำรทรมำน กำรท ำให้

บุคคลสญูหำยโดยบีบบงัคบั อำชญำกรรมท่ีเป็นกำรเหยยีดผิวฯลฯ
27

 ทั้งน้ีหำกไดก้ระท ำไปโดยเป็นส่วนของกำรโจมตีอยำ่ง

กวำ้งขวำงและเป็นระบบต่อพลเรือนโดยตั้งใจ 

 อำชญำกรรมทั้ง 2 ประเภทขำ้งตน้ ไม่ค ำนึงว่ำจะเกิดขึ้ นในยำมสนัติหรือในยำมสงครำม 

(3) อำชญำกรรมสงครำม (War Crime) ซ่ึงหมำยถึง  

1. กำรละเมิดอยำ่งรำ้ยแรงต่ออนุสญัญำเจนีวำลงวนัท่ี 12 สิงหำคม ค.ศ. 1949 กล่ำวคือ เป็นกำร

กระท ำใดๆตำมท่ีไดก้ ำหนดไวต่้อบุคคลหรือทรพัยสิ์นท่ีไดร้บักำรคุม้ครองภำยใตบ้ทบญัญติัของ

อนุสญัญำเจนีวำท่ีเกี่ยวขอ้ง เช่น กำรทรมำน กำรปฏบิติัอยำ่งไรม้นุษยธรรม รวมทั้งกำรทดลองทำง

ชีววิทยำฯลฯ  

2. กำรละเมิดอยำ่งรำ้ยแรงอื่นๆต่อกฎหมำยและจำรีตประเพณีท่ีใชก้บัควำมขดัแยง้ทำงก ำลงัทหำร

ระหว่ำงประเทศภำยในกรอบของกฎหมำยระหวำ่งประเทศ เช่นกำรโจมตีหรือกำรท้ิงระเบิดเมือง 

หมู่บำ้น ท่ีพกัอำศยัหรือส่ิงก่อสรำ้งท่ีมิไดม้ีกำรป้องกนัและมิใช่จุดมุ่งหมำยในทำงทหำร กำรใชแ้กส๊พิษ 

ยำพิษหรืออำวุธท่ีเป็นพษิฯลฯ และ  

3. กำรละเมิดอยำ่งรำ้ยแรงอื่นๆ ต่อกฎหมำยและจำรีตประเพณีท่ีใชก้บัควำมขดัแยง้ทำงก ำลงัทหำรท่ีมิใช่

ในทำงระหวำ่งประเทศ ซ่ึงอยู่ภำยในกรอบของกฎหมำยระหวำ่งประเทศ เช่น กำรท ำลำยหรือยดึ

ทรพัยสิ์นของปรปักษ ์ฯลฯ เป็นตน้
28

  

(4) อำชญำกรรมรุกรำน (Crime of aggression) ไดถู้กก ำหนดไวใ้นธรรมนูญศำลอำญำระหวำ่ง

ประเทศ ทั้งน้ีเพรำะรฐัส่วนใหญ่เห็นตรงกนัว่ำ อำชญำกรรมรุกรำนเป็นอำชญำกรรมระหวำ่งประเทศท่ีรำ้ยแรงประเภทหน่ึง 

ซ่ึงมีผลกระทบต่อสนัติภำพของประชำคมระหวำ่งประเทศ แต่กระน้ันก็ตำม ดว้ยเหตุท่ีอำชญำกรรมรุกรำนมีควำมเกี่ยวขอ้งกบั

กำรเมืองระหวำ่งประเทศจึงยงัมีปัญหำขอ้โตแ้ยง้กนัอยำ่งมำกในกำรก ำหนดนิยำมศพัทข์อง “อำชญำกรรมรุกรำน” ท่ีประชุม

ทำงกำรทตูจึงไดต้กลงท่ีจะพิจำรณำก ำหนดค ำนิยำมและเง่ือนไขท่ีศำลอำญำระหว่ำงประเทศจะใชอ้ ำนำจศำลเหนือ

อำชญำกรรมดงักล่ำวในภำยหลงั ดงัน้ัน ศำลอำญำระหวำ่งประเทศจึงยงัไม่สำมำรถใชอ้ ำนำจเหนืออำชญำกรรมรุกรำนได ้

จนกว่ำรฐัภำคีจะไดต้กลงกนัก ำหนดค ำนิยำม องคป์ระกอบ และเง่ือนไขต่ำงๆ ในกำรประชุมเพื่อทบทวนเขตอ ำนำจศำล 

(Review Conference)
29

  

 ส ำหรบัอำชญำกรรมระหว่ำงประเทศประเภทอื่นๆ เช่น กำรกอ่กำรรำ้ย (terrorism) และกำรลกัลอบคำ้ยำเสพ

ติด (drug trafficking) ยงัมิไดร้ะบุไวใ้นธรรมนูญศำลอำญำระหว่ำงประเทศ อยำ่งไรก็ตำมธรรมนูญศำลอำญำระหวำ่ง

ประเทศก็ใหโ้อกำสรฐัภำคีท่ีจะพิจำรณำแกไ้ขหรือเพิ่มเติมอำชญำกรรมระหวำ่งประเทศซ่ึงอยูใ่นเขตอ ำนำจของศำลอำญำ

ระหว่ำงประเทศไดอ้ีกครั้ง ภำยหลงัจำกท่ีธรรมนูญศำลน้ีมีผลใชบ้งัคบัแลว้ 7 ปี
30

  

                                                           
26

 Article 6, Definition of Genocide 
27

 Article 7, Definition of Crimes against humanity 
28

 Article 8, Definition of War crimes 
29

 United Nations, International Criminal Court – some Questions and Answers, p.4 
30

 Article 123 of the Rome Statute of the International Criminal Court 
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 ทั้งน้ีศำลอำญำระหว่ำงประเทศจะมีเขตอ ำนำจเหนืออำชญำกรรมระหวำ่งประเทศซ่ึงไดก้ระท ำซ่ึงภำยหลงัจำกท่ี

ธรรมนูญศำลน้ีมีผลใชบ้งัคบัแลว้เท่ำน้ัน
31

  

 

 อำจกล่ำวโดยสรุปไดว้่ำ ศำลอำญำระหวำ่งประเทศเป็นควำมพยำยำมขององคก์ำรสหประชำชำติท่ีจะจดัตั้งองคก์ร

ตุลำกำรท่ีถำวร มีควำมเป็นกลำง และเป็นอิสระขึ้ นแทนท่ีศำลเฉพำะกิจ เพื่อด ำเนินคดีแก่ปัจเจกชนโดยมีเขตอ ำนำจศำลเหนือ

อำชญำกรรมระหว่ำงประเทศ 4 ประเทศ คือ อำชญำกรรมฆ่ำลำ้งเผ่ำพนัธุ ์อำชญำกรรมต่อมนุษยชำติ อำชญำกรรมสงครำม 

อำชญำกรรมรุกรำน และเป็นไปไดว้่ำในอนำคตอำจรวมถึงอำชญำกรรมระหวำ่งประเทศอื่นๆ อีกดว้ย ทั้งน้ี ศำลอำญำกรรม

ระหว่ำงประเทศจดัตั้งขึ้ นภำยใตห้ลกักำรเสริมเขตอ ำนำจศำลภำยในของรฐั ดงัน้ันศำลน้ีจะใชอ้ ำนำจไดก็้ต่อเมื่อศำลพิจำรณำ

เห็นว่ำรฐัไม่เต็มใจหรือไม่สำมำรถท่ีจะด ำเนินคดีแก่ผูก้ระท ำผิดได ้

หนึ่งปีของศาลอาญาระหว่างประเทศกับท่าทขีองประเทศไทย:จะเดินหน้าหรือถอยหลัง 
โดย วชิยั ศรรีตัน์ 

*
 

 

 

วนัท่ี 17 กรกฎำคม ของทุกปีถือว่ำเป็น “วนัควำมยุติธรรมระหว่ำงประเทศ (International Justice Day)” 

ทั้งน้ีเน่ืองจำกวนัน้ีใน ปี 1998 ท่ีประชุมทำงกำรทตูระหว่ำงประเทศไดร้บัรองธรรมนูญแห่งกรุงโรมว่ำดว้ยศำลอำญำระหว่ำง

ประเทศ (Rome Statute on International Criminal Court) เพื่อจดัตั้งศำลอำญำระหว่ำงประเทศ 

(International Criminal Court) กำรประชุมครั้งน้ันมีขึ้ นเพื่อท่ีจะหำหนทำงแกไ้ขขอ้บกพร่องของกระบวนกำร

ยุติธรรมระหว่ำงประเทศและตอบสนองต่อเหตุกำรณก์ำรฆ่ำลำ้งเผ่ำพนัธุท่ี์เกิดขึ้ นในอดีตยโูกสลำเวียและรวนัดำ ท่ีในขณะน้ัน

นำนำประเทศไม่สำมำรถยบัยั้งและน ำตวัผูก้ระท ำผิดมำลงโทษไดจ้นท ำใหเ้หตุกำรณ์บำนปลำยรุนแรงผูค้นลม้ตำยนับหมื่นๆ 

คน และจำกประสบกำรณ์ในอดีตหลำยต่อหลำยครั้งอำชญำกรท่ีก่อควำมเสียหำยอย่ำงรุนแรง โหดรำ้ยต่อชีวิตและทรพัยสิ์น

ของบุคคลจ ำนวนมำกมกัจะหลุดพน้ลอยนวลอยูเ่หนือกฎหมำยไม่ว่ำจะเป็น กรณีเขมรแดง ติมอรต์ะวนัออก อำรเ์จนตินำ(สมยั

นำยพลปิโนเช) หรือกรณีเวียดนำมท่ีถูกอเมริกำรุกรำน  

 
แมว้่ำกำรกระท ำดังกล่ำวถือว่ำเป็นอำชญำกรรมระหว่ำงประเทศเป็นภยัคุกคำมต่อมนุษยชำติและยอมรับไม่ไดใ้น

สังคมโลก แต่ระบบควำมยุติธรรมระหว่ำงประเทศก็ไม่สำมำรถเอำผิดลงโทษบุคคลผูก้่อควำมผิดได้ เน่ืองติดขดัเร่ือง 

“อธิปไตยของรฐั” ซ่ึงบุคคลเหล่ำน้ันจะอำศยักฎหมำยภำยในยกเวน้โทษตนเองหรืออำศยัเอกสิทธิทำงกำรเมืองใหห้ลุดพน้จำก

กระบวนกำรยุติธรรม ดังน้ันจึงเกิดเหตุกำรณ์ท่ีเรียกว่ำ self-help หรือกำรหำทำงเยียวยำดว้ยตนเอง ดังเช่นกรณีท่ี

อิสรำเอลบุกจบัตวันำยพลไฮชม์ำนน์ท่ีเป็นผูส้ัง่สงัหำรชำวยวินับลำ้นคนจำกอำรเ์จนตินำมำพิจำรณำโทษในศำลตน หรือกรณีท่ี

อเมริกำบุกจบัตวันำยพลนอริเอกำจำกปำนำมำไปพิจำรณำคดีอำญำในอเมริกำ  

 
บทบำทของสหประชำชำติท่ีตั้งขึ้ นโดยสมมุติฐำนท่ีว่ำจะใหเ้ป็นองคก์รท่ีอ ำนวยควำมยุติธรรมระหว่ำงประเทศในควำม

เป็นจริงก็ไม่บรรลุวตัถุประสงค์ เน่ืองจำกศำลยุติธรรมระหว่ำงประเทศ (International Court of Justice) น้ันมี

อ ำนำจหน้ำท่ีจ ำกดั กล่ำวคือมีอ ำนำจพิจำรณำเฉพำะคดีท่ีรฐัฟ้องรฐัเท่ำน้ันไม่มีอ ำนำจลงโทษบุคคลธรรมดำท่ีก่ออำชญำกรรม

และไม่มีอ ำนำจตดัสินคดีถำ้รฐัน้ันไม่ยอมรบัอ ำนำจศำล ส่วนคณะมนตรีควำมมัน่คงแห่งสหประชำชำติ ท่ีไดอ้อกแบบไวใ้หเ้ป็น

                                                           
31

 Article 11, Ibid. 
*
 ผูอ้ ำนวยกำรศนูยก์ฎหมำยสิทธิมนุษยชนและสนัติศึกษำ สำขำวิชำนิติศำสตร ์มหำวิทยำลยัสุโขทยัธรรมำธิรำช 

ประธำนคณะท ำงำนไทยเร่ืองศำลอำญำระหวำ่งประเทศ 
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เขี้ ยวเล็บของสหประชำชำติก็เกิดควำมขดัแยง้กนัเองภำยในจนไม่สำมำรถท ำงำนไดใ้หบ้รรลุควำมมุ่งหมำย (โดยเฉพำะในยุค

สงครำมเย็น) ในหลำยๆ กรณีกำรน ำตวับุคคลท่ีกระท ำอำชญำกรรมระหว่ำงประเทศขึ้ นพิจำรณำโดยศำลระหว่ำงประเทศจึง

เกิดขึ้ นอยูก่บั “การเมืองและการตอ่รองระหวา่งประเทศ” นัน่คือเหตุผลว่ำท ำไมจึงมีศำลอำชญำกรรมสงครำมเพื่อพิจำรณำอำ

ชกรสงครำม (หรือศำลชัว่ครำว) ในกรณีรวนัดำและบอสเนียเฮอรเ์ซโกวินำ แต่ไม่มีศำลพิจำรณำในกรณีเขมรแดง เวียดนำม 

หรืออฟักำนิสถำน 

 
ขอ้บกพร่องของระบบยุติธรรมระหว่ำงประเทศดงักล่ำวน ำมำซ่ึงกำรแทรกแซงละเมิดอธิปไตยซ่ึงกนัและกนั ควำมไม่

เป็นธรรมท ำใหเ้กิดกำรเลือกปฏิบัติระหว่ำงอำชญำกรท่ีเป็นคนของประเทศมหำอ ำนำจกบัอำชญำกรท่ีเป็นคนของประเทศ

เล็กๆ ปรำกฏกำรณ์เหล่ำน้ันขดัต่อหลกักำรพื้ นฐำนของกฎหมำยระหว่ำงประเทศ ซ่ึงไดท้ ำลำยระบบควำมยุติธรรมระหว่ำง

ประเทศ อนัส่งผลกระทบต่อสนัติภำพ ทั้งน้ีเน่ืองจำกควำมอยุติธรรมน้ันเองเป็นตน้เหตุแห่งควำมขดัแยง้และควำมรุนแรง

ระหว่ำงประเทศ ควำมอยุติธรรมก่อใหเ้กิดกำรแกแ้คน้และกำรก่อกำรรำ้ยระหว่ำงประเทศ ดงัน้ัน ค ำขวญัของกำรรณรงคก์ำร

จดัตั้งศำลอำญำระหว่ำงประเทศก็คือ“สนัติภาพอนัถาวรน้ันยอ่มเกิดขึ้นไม่ไดถ้า้ไม่มีความยตุิธรรมในระบบระหวา่งประเทศ” 

 
ในวนัท่ี 17 มิถุนำยน 1998 ท่ีประชุมทำงกำรทูตจึงไดม้ีมติรับรองธรรมนูญศำลอำญำระหว่ำงประเทศซ่ึงมี

สำระส ำคญัคือใหจ้ดัตั้งศำลอำญำระหว่ำงประเทศท่ีเป็น “สถำบันตุลำกำรระหว่ำงประเทศท่ีอิสระ และเป็น ศาลถาวร 

(impartial and permanent judiciary institute) มีขอบเขตและอ ำนำจพิจำรณำฐำนควำมผิดและ

องคป์ระกอบควำมผิดท่ีชดัเจน นัน่คือควำมผิดฐำน 

 อำชญำกรรมลำ้งเผ่ำพนัธุ ์

 อำชญำกรรมสงครำม 

 อำชญำกรรมต่อมนุษยชำติ และ 

 อำชญำกรรมท่ีเป็นกำรรุกรำน 

 น่ีคือขอ้แตกต่ำงจำกศำลชัว่ครำวเช่นศำลอำชญำกรรมสงครำมนูแรมเบอรก์ โตเกียว บอสเนียหรือ รวนัดำ ท่ีแลว้แต่

ผูช้นะจะก ำหนดควำมผิดใหโ้ดยท่ีผูแ้พไ้ม่มีสิทธิคดัคำ้น 

 
ส ำหรบัประเทศไทยในกำรประชุมครั้งน้ันเรำไดร่้วมกบัประเทศต่ำงๆ กว่ำรอ้ยประเทศไดล้งคะแนนรบัรองธรรมนูญ

ศำล  และต่อมำไทยก็ไดล้งนำมรบัรอง(sign)อย่ำงเป็นทำงกำรเมื่อวันท่ี 2 ตุลำคม 2543 (ในสมยัรฐับำลนำยชวน หลีก

ภยั) นับว่ำเป็นประเทศแรกๆ ในภูมิภำคเอเชียท่ีลงนำมรบัรองธรรมนูญกรุงโรม ต่อมำในวนัท่ี 1 กรกฎำคม พ.ศ. 2545  

ธรรมนูญศำลอำญำระหว่ำงประเทศไดเ้ร่ิมมีผลบงัคบัใชอ้ย่ำงเป็นทำงกำรเมื่อประเทศต่ำงๆ ไดใ้หส้ตัยำบนัครบ 60 ประเทศ 

นับถึงวนัน้ีเป็นเวลำหน่ึงปีท่ีศำลอำญำมีผลบงัคบัใช ้และนับเป็นเวลำเกือบสำมปีนับแต่ประเทศไทยไดล้งนำมรบัรองธรรมนูญ

ศำล จึงสมควรท่ีจะไดส้ ำรวจประเมินท่ำทีของประเทศไทยต่อสถำบันยุติธรรมระหว่ำงประเทศซ่ึงถือว่ำเป็นสถำบันระหว่ำง

ประเทศใหม่ล่ำสุดและสถำบนัแรกของสหสัวรรษใหม่น้ี 

 
  จำกกำรท่ีประเทศไทยจะได้ลงนำมรับรองธรรมนูญกรุงโรมในทำงกฎหมำยระหว่ำงประเทศน้ันไทยยังไม่มี

พนัธกรณีตำมกฎหมำยท่ีจะตอ้งปฏิบติัตำมขอ้บทต่ำงๆ ท่ีบญัญติัไวใ้นธรรมนูญศำลอำญำระหว่ำงประเทศมีเพียงพนัธกรณี

ทำงดำ้นศีลธรรมท่ีแสดงว่ำประเทศไทยสนับสนุนหลกักำรในธรรมนูญกรุงโรมและจะไม่กระท ำกำรใดๆ อนัเป็นกำรขดัขวำงต่อ

กำรด ำเนินงำนของศำลอำญำระหวำ่งประเทศ อยำ่งไรก็ตำมหลงัจำกน้ันเป็นตน้มำดเูหมือนประเทศไทยจะไม่ค่อยจะไดม้ีควำม

กระตือรือรน้และใหค้วำมส ำคญัในกำรใหส้ตัยำบนั (ratify) กำรเขำ้เป็นภำคีธรรมนูญศำลแต่อย่ำงใดแมว้่ำภำคประชำชน
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ไดเ้รียกรอ้งใหป้ระชำชนไดเ้รียกรอ้งตลอดมำใหร้ฐับำลเร่งเขำ้เป็นภำคี แต่ส่ิงท่ีรฐับำลตอบคือ “ตอ้งศึกษำเร่ืองน้ีใหร้อบคอบ” 

และ “รอดทู่ำทีของประเทศอื่นก่อน”  

 
ดงัน้ัน “เพื่อศึกษำเร่ืองน้ีใหร้อบคอบ” รฐับำลไดต้ั้งคณะท ำงำนชุดหน่ึงโดยมีกระทรวงกำรต่ำงประเทศเป็นเจำ้ภำพ 

เพือ่ศึกษำผลดีผลเสียจำกกำรเขำ้เป็นภำคีธรรมนูญศำลฯ  ทั้งน้ีเพรำะหลำยฝ่ำยมีควำมวิตกกงัวลอยู่หลำยประกำร เช่น ฝ่ำย

ทหำรต่ำงก็วิตกว่ำอำจจะเส่ียงต่อกำรถูกฟ้อง เป็นกำรบัน่ทอนก ำลงัใจผูป้ฏิบติังำนและเป็นอุปสรรคต่อกำรใชก้ ำลงัป้องกนั

ประเทศ ฝ่ำยอยักำรและศำลเองก็เกรงว่ำจะเป็นกำรเสียอธิปไตยทำงกำรศำล และท่ีส ำคญัคือเกรงว่ำจะกระทบต่อพระรำช

อ ำนำจของพระมหำกษัตริย ์ เน่ืองจำกตำมรฐัธรรมนูญแห่งรำชอำณำจกัรไทยก ำหนดใหก้ำรประกำศสงครำมเป็นพระรำช

อ ำนำจของพระมหำกษัตริย ์แต่หลงัจำกไดม้ีกำรศึกษำและกำรระดมควำมคิดเห็นอย่ำงกวำ้งขวำงโดยกำรจดัสมัมนำสองสำม

ครั้งในสองปีท่ีผ่ำนมำ ทุกฝ่ำยต่ำงเห็นพอ้งตอ้งกนัว่ำหลกักำรของศำลอำญำระหว่ำงประเทศเป็นหลกักำรท่ีดีในกำรท่ีจะน ำคน

ท่ีก่ออำชญำกรรมใหเ้ขำ้มำสู่กระบวนกำรยุติธรรมและผลของกำรเขำ้เป็นภำคีก็ไม่ไดก้่อใหเ้กิดปัญหำต่อประเทศไทยดงัท่ีวิตก

กนัแต่อยำ่งใด จะมก็ีแต่เพียงมีขอ้ขดัขอ้งเล็กๆ น้อยๆ ทำงเทคนิคและวิธีกำร ซ่ึงจะตอ้งไดร้บักำรแกไ้ขก่อนเขำ้เป็นภำคี (เร่ือง

ขอ้วิตกกงัวลและขอ้เท็จจริงเกี่ยวกบัศำลอำญำระหว่ำงประเทศผมจะเขยีนเป็นตอนต่อไป) 

 
ในกำรสมัมนำท่ีรฐัสภำเมื่อเดือนสิงหำคมปีท่ีผ่ำนมำฝ่ำยต่ำงๆ ต่ำงก็ใหก้ำรสนับสนุนกำรเขำ้เป็นภำคีของประเทศ

ไทย กระทรวงกำรต่ำงประเทศน้ันแสดงท่ำทีสนับสนุนกำรใหส้ตัยำบนัตลอดมำ ส่วนทหำรน้ันมีขอ้สรุปว่ำ “ไม่แสดงท่ำทีและ

ไม่มีขอ้วิตกกงัวลในกำรท่ีประเทศไทยเขำ้เป็นภำคีแต่อยำ่งใด” ส่วนศำลน้ันเห็นว่ำโดยหลกักำรแลว้สนับสนุนเต็มท่ี  

 

ส ำหรบัประเด็น “รอดทู่ำทีประเทศอื่นก่อน” น้ันประเทศไทยไดเ้ฝ้ำดูมำเป็นเวลำกว่ำ 4 ปีจนขณะน้ีมีประเทศต่ำงๆ 

ไดเ้ขำ้เป็นภำคีถึง 90 กว่ำประเทศ หรือสองในสำมของประเทศในโลกน้ี ท่ีน่ำสงัเกตก็คือประเทศเล็กๆ ประเทศท่ีเส่ียงต่อกำร

ถูกรุกรำน และประเทศท่ีมีประสบกำรณผ่์ำนสงครำมกลำงเมือง เช่นกมัพชูำ อฟักำนิสถำน ประเทศส่วนใหญ่ในอฟัริกำ ส่วน

กลุ่มสหภำพยุโรปและแปซิฟิกน้ันใหก้ำรสนับสนุนอยำ่งเขม้แข็งตลอดมำ ยิง่ไปกว่ำน้ันจีนและญ่ีปุ่นก็ก ำลงัพิจำรณำเขำ้เป็นภำคี

คำดว่ำคงไม่ชำ้ ซ่ึง “ท่ำทีของประเทศต่ำงๆ” เหล่ำน้ีนับว่ำเพียงพอท่ีจะใหค้ ำตอบไดว้่ำคนในประเทศอื่นน้ันมีควำมคิดอย่ำงไร

กบัศำลอำญำระหว่ำงประเทศ ลู่ทำงกำรลงนำมใหส้ตัยำบนักำรเขำ้เป็นภำคีศำลอำญำระหว่ำงประเทศจึงดเูหมือนแจ่มใส ดงัท่ี

องคก์รพนัธมิตรเพื่อศำลอำญำระหว่ำงประเทศ (Coalition on International Criminal Court) ไดเ้คย

ประเมินว่ำประเทศไทยน่ำจะเขำ้เป็นภำคีไดภ้ำยในกลำงปี 2546 

 
 แต่ดูเหมือนทุกฝ่ายประเมินสถานการณผ์ิด เม่ือรฐับาลชุดปัจจุบนักลับเพิกเฉยและยบัยัง้การด าเนินการใดๆ 

ของหน่วยงานของรฐัในการเตรยีมการใหส้ตัยาบนั  

 
เหตุผลของ “กำรแช่แข็งกำรเขำ้เป็นภำคี” น่ำจะมำจำกสำเหตุส ำคญัสองประกำรคือ หน่ึง ตวันำยกรฐัมนตรีกลวัว่ำ

จะถูกไต่สวนกรณีใชน้โยบำยปรำบปรำบยำเสพติดจนก่อใหเ้กิดกำรฆ่ำตดัตอนผูเ้กี่ยวขอ้งกบัยำเสพติดจ ำนวนมำกและ  สอง 

เกิดจำกกำรบีบคั้นของอเมริกำ 

ประเด็นเรื่ องนโยบายปราบปรามยาเสพติดและการฆ่าตัดตอนน้ัน ได้ถูกน ำกำรเช่ือมโยงกับควำมผิดฐำน

อำชญำกรรมต่อมนุษยชำติซ่ึงตำมธรรมนูญศำลยุติอำญำระหว่ำงประเทศไดบ้ญัญติัลกัษณะกำรกระท ำท่ีเป็นควำมผิดฐำนน้ีไว้

เป็นกำรกระท ำ 

 “การจงใจฆา่บคุคล การกระท าดงักล่าวเป็นส่วนหน่ึงของการโจมตีท่ีมีเป้าหมายเป็นประชากร และเป็นการกระท า

อยา่งกวา้งขวางหรอืเป็นระบบเพ่ือส่งเสรมินโยบายของรฐัหรอืองคก์รท่ีกระท า”  
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กำรท่ีนำยกรฐัมนตรีและบุคคลในคณะรฐัมนตรีไดอ้อกมำพดูเป็นเชิงช้ีน ำว่ำ “บุคคลท่ีคำ้ยำสมควรตำย” ก็ดี  “กำร

ท ำสงครำมยำเสพติดตอ้งมีกำรตำยเป็นเร่ืองธรรมดำ” ผลก็คือก่อกระแสกำรสงัหำรผูต้อ้งสงสยั “ตำมอ ำเภอใจ” ตวัเลขท่ี

ทำงกำรเปิดเผยคือมีผูถู้กฆ่ำหลงัจำกใชน้โยบำยประมำณ 2,000 คน น้ันจะถือว่ำเขำ้ข่ำย “กระท ำอย่ำงกวำ้งขวำง” และ 

“เพื่อส่งเสริมนโยบำย” หรือไม่น้ันคงตอบไดย้ำกและเช่ือว่ำนำยกรฐัมนตรีบุคคลท่ีรำยลอ้มเองก็ไม่แน่ใจ ดงัน้ันกำรยึดกำรเขำ้

เป็นภำคี จึง “เป็นวิธีกำรท่ีปลอดภยัท่ีสุดส ำหรบันำยกรฐัมนตรี” แต่นำยกฯ ควรจะมองถึงผลส่วนรวมต่อสงัคมในวิถีทำง “นิติ

ธรรมในระบบอประชำธิปไตย” ในระยะยำว และไม่ควรลืมเหตุกำรณพ์ฤษภำทมิฬอนัเจ็บปวด ซ่ึงวนัหน่ึงอำจจะเกิดขึ้ นอีกได ้

 
อีกเหตุผลหน่ึงคือ “ไทยถูกบีบบงัคบัจำกอเมริกำ” ทั้งน้ีอเมริกำเองไดป้ระกำศอย่ำงชดัเจนแลว้ว่ำอเมริกำจะต่อตำ้น

ศำลอำญำระหว่ำงประเทศทั้งในท่ีแจง้และท่ีลับ อเมริกำน้ันไดค้ดัคำ้นอย่ำงแข็งขนัต่อกำรจดัตั้งศำลอำญำระหว่ำงประเทศ

ตั้งแต่ตน้ เน่ืองจำกธรรมนูญศำลจำกกำรท่ีก ำหนดให ้ “การรกุราน” ประเทศอื่นเป็นอำชญำกรรมระหว่ำงประเทศทั้งน้ี

เน่ืองจำกอเมริกำน้ันอยู่ในฐำนะท่ีเส่ียงต่อกำรถูกฟ้องต่อศำลอำญำระหว่ำงประเทศในขอ้หำน้ีมำกเพรำะเขำ้ไปเกี่ยวขอ้ง

แทรกแซงในหลำยๆ ประเทศจึงไม่ตอ้งกำรใหศ้ำลอำญำระหว่ำงประเทศมำเป็นอุปสรรคในกำรใชก้ ำลงัทำงกำรทหำรรุกรำน

ประเทศอื่น (ในอดีตอเมริกำจะใชก้องก ำลังรุกรำนประเทศอื่นเพื่อรักษำผลประโยชน์ของตนเองเสมอ  เช่นในสงครำม

เวียดนำม ในเกรนำดำท่ีอเมริกำบุกเขำ้ไปคว ำ่รฐับำลท่ีมำจำกกำรเลือกตั้ง ในอฟักำนิสถำนในช่วงสงครำมสิบปี และทำ้ยสุด

กำรบุกอิรักโดยอำ้งว่ำป้องกนัตนเองท่ีปรำศจำกเหตุผลท่ีเช่ือถือได้) อย่ำงไรก็ตำมรัฐบำลนำยคลินตันไดล้งนำมรับรอง

ธรรมนูญกรุงโรมเน่ืองจำกตอ้งกำรแสดงบทบำทเป็นผูน้ ำในยุคขั้วอ ำนำจเด่ียวหลงัจำกรสัเซียไดล่้มสลำยลงในปีน้ัน แต่ต่อมำ

อเมริกำภำยใตร้ฐับำลกำรน ำของนำย จอรช์ ดบัเบิลย ูบุช ก็ไดถ้อนช่ือจำกธรรมนูญศำลก่อนกำรบุกอิรกัไม่ก่ีเดือน 

 
กำรต่อตำ้นศำลอำญำระหว่ำงประเทศเป็นนโยบำยส ำคญัของประธำนำธิบดี ยอรจ์ ดบัเบิลยู บุช ถึงกบัขออนุมติั

งบประมำณรฐัสภำพิเศษใชล้อบบ้ีประเทศต่ำงๆ ไม่ใหเ้ขำ้เป็นภำคีเพื่อไม่ใหธ้รรมนูญกรุงโรมมีผลบงัคบัใชล้อบบ้ีคณะมนตรี

ควำมมัน่คงแห่งสหประชำชำติใหม้ีมติไม่ใหส่้งทหำรท่ีปฏิบัติกำรรักษำสันติภำพท่ีกระท ำผิดอำชญำกรรมรำ้ยแรงเหล่ำน้ัน

ใหก้บัศำลอำญำระหว่ำงประเทศ และล่ำสุดเมื่อมีศำลเกิดขึ้ นแลว้ก็ยงัลอบบ้ีประเทศต่ำงๆ ใหท้ ำสนธิสญัญำสองฝ่ำยกบัอเมริกำ

เพื่อไม่ใหส่้งคนสญัชำติอเมริกนัท่ีเป็นอำชญำกรตำมธรรมนูญกรุงโรมใหก้บัศำลอำญำระหว่ำงประเทศ หรือส่งใหก้บัประเทศท่ี

เป็นภำคีธรรมนูญกรุงโรม ซ่ึงขณะน้ีมีกว่ำ 53 ประเทศ น่ำสงัเกตคือส่วนใหญ่เป็นประเทศท่ีอยู่ในกลุ่มประเทศท่ีดอ้ยพฒันำ

ท่ีสุด (least Develop Countries : LDC) และประเทศท่ีก ำลงัพฒันำ อเมริกำน้ันใชปั้จจยัทำงกำรเงินท่ีมำในรูป

ของกำรใหก้ำรช่วยเหลือทำงทหำร (หรือตดังบควำมช่วยเหลือถำ้ไม่ร่วมมือ) และปัจจยัทำงกำรเมืองโดยกำรยกระดบัใหเ้ป็น

ประเทศท่ีมีสถำนะควำมสมัพนัธพ์ิเศษในกำรชกัจงูใจ ตวัอยำ่งท่ีอเมริกำใชก้บัประธำนำธิบดีอำโรโยของฟิลิปปินสเ์ป็นเช่นไรก็

ใชก้บั พ.ต.ท.ทกัษิณ ชินวตัร เช่นน้ัน 
 

ซ ้ำรำ้ยไปกว่ำน้ันกำรท่ีประเทศไทย (โดยนำยสุรเกียรติ เสถียรไทย รฐัมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรต่ำงประเทศ) ไดล้ง

นำมในสญัญำทวิภำคี (สนธิสญัญำสองฝ่ำย) กบัอเมริกำในช่วงท่ีนำยกรฐัมนตรี เดินทำงไปเยอืนอเมริกำ เพื่อยกเวน้ควำมรบั

ผิดของบุคคลสญัชำติอเมริกำไม่ใหต้อ้งรบัผิดตำมธรรมนูญศำลอำญำระหว่ำงประเทศ  

กำรลงนำมในสัญญำกับอเมริกำเท่ำกบัว่ำนำยกรัฐมนตรีมิไดร้ับฟังควำมคิดเห็นของประชำชน ไม่ไดใ้ชข้อ้มูลท่ี

กระทรวงกำรต่ำงประเทศศึกษำเป็นพื้ นฐำนในกำรท ำสนธิสญัญำ และไม่ไดค้ ำนึงถึงผลประโยชน์ของประชำชนส่วนใหญ่เป็น

ส ำคญั กำรลงนำมครั้งน้ีไม่เปิดเผยต่อสำธำรณะชนแมว้่ำไดม้ีกำรสอบถำมไปยงักระทรวงต่ำงประเทศก็ไม่ไดร้บัควำมกระจ่ำง 

ทั้งๆ ท่ีเป็นเร่ืองส ำคญัเป็นศกัด์ิศรีและเอกรำชของชำติ เร่ืองน้ีรฐับำลควรใหค้วำมกระจ่ำงต่อประชำชน ควรจะช้ีแจงถึงเหตุผล

ผลไดผ้ลเสียต่อกรณีดงักล่ำว โดยตอ้งถือว่ำเป็นสิทธิของประชำชนท่ีจะไดรู้ใ้นยุคท่ีสงัคมตอ้งกำรควำมโปร่งใสในกำรบริหำร

บำ้นเมือง 
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ผูเ้ขียนเห็นว่ำอุปสรรคส ำคัญในกำรเขำ้เป็นภำคีศำลอำญำระหว่ำงประเทศน้ันหำใช่เหตุผลดำ้นขอ้บทอันจะก่อ

พนัธกรณีต่อประเทศไทยดงัท่ีหน่วยงำนรำชกำรเคยวิตกห่วงใยกนัไม่ แต่เป็นเหตุผลควำมวิตกส่วนตวัของนำยกรฐัมนตรีต่อ

กรณีกำรฆ่ำตดัตอนประกอบกบัผลประโยชน์ทำงกำรเงินท่ีเรำจะไดจ้ำกอเมริกำทั้งทำงตรงในนำมกองทัพและผลประโยชน์

ทำงออ้มของกลุ่มบุคคลหรือบรรษัทธุรกิจ  
 

ควำมหวงัของประชำชนคนไทยท่ีตอ้งกำรใหป้ระเทศไทยไดร่้วมสรำ้งกลไกควำมเป็นธรรมระหวำ่งประเทศ ตอ้งกำร

เห็นอำชญำกรรมต่อมนุษยชำติถูกไต่สวนโดยศำลเน่ืองจำกไม่สำมำรถอำศยัดินแดนประเทศใดๆ เป็นร่มเงำหลบซ่อนใหพ้น้

ผิด ตอ้งกำรเห็นผูบ้งกำรใหรุ้กรำนประเทศอื่นตอ้งรบัผิด คงยงัตอ้งห่ำงไกลควำมจริงตรำบใดท่ีบุคคลท่ีมีอ ำนำจตดัสินใจเขำ้

มำเป็นคู่ควำมและมส่ีวนไดแ้ละเสียประโยชน์เสียเอง 

 

อนำคตของประเทศไทยในกำรเขำ้เป็นภำคีศำลอำญำระหว่ำงประเทศถำ้ไม่ถอยหลงัก็คงอยูก่บัที่ 

 

 

 

หลกักำรและสำรตัถะของควำมตกลงทวิภำคีระหว่ำงไทยกบัสหรฐั   

ในกำรไม่ส่งมอบตวัคนชำตใิหแ้ก่ศำลอำญำระหว่ำงประเทศ **
 

 

1. บุคคลของสหรฐัฯ หรือไทย รวมถึงคนชำติและเจำ้หนำ้ท่ีทำงกำรทหำรทั้งในปัจจบุนัและในอดีตซ่ึงปรำกฎตวัอยูใ่นดินแดน

ของภำคีอีกฝ่ำยหน่ึงหำกไม่ไดร้บัควำมยนิยอมโดยชดัแจง้ของภำคีฝ่ำยแรก จะตอ้งไม่ 

 

(ก) ถูกส่งมอบตวัหรือถูกโอนตวัไม่วำ่โดยวถีิทำงใดๆใหแ้ก่ศำลอำญำระหวำ่งประเทศเพื่อวตัถุประสงคใ์ดก็ตำม หรือ 

(ข) ถูกส่งมอบตวั หรือ ถูกโอนตวัใหแ้ก่ศำลอำญำระหวำ่งประเทศโดยหน่วยงำนอื่นใด หรือโดยประเทศท่ีสำม หรือถูก

เนรเทศไปยงัประเทศท่ีสำม เพื่อวตัถุประสงคใ์นกำรส่งมอบตวั หรือโอนตวัไปยงัศำลอำญำระหว่ำงประเทศ 

2. ในกรณีท่ีสหรฐัฯ ส่งผูร้ำ้ยขำ้มแดน ส่งมอบตวั หรือโอนตวับุคคลของไทยไปยงัประเทศท่ีสำม สหรฐัฯ จะไม่เห็นชอบให้

ประเทศท่ีสำมน้ันส่งมอบตวัหรือโอนตวับุคคลน้ันใหแ้ก่ศำลอำญำระหวำ่งประเทศ หำกปรำศจำกควำมยนิยอมโดยชดัแจง้

จำกรฐับำลไทย 

3. ในกรณีท่ีรฐับำลไทยส่งตวัผูร้ำ้ยขำ้มแดน ส่งมองตวั หรือโอนตวับุคคลของสหรฐัฯ ไปยงัประเทศท่ีสำม รฐับำบลไทยจะไม่

เห็นชอบใหป้ระเทศท่ีสำมน้ันส่งมอบตวัหรือโอนตวับุคคลน้ันใหแ้ก่ศำลอำญำระหว่ำงประเทศ หำกปรำศจำกควำมยนิยอม

โดยชดัแจง้จำกรฐับำลสหรฐัฯ  

4. ไทยหรือสหรฐัฯ อำจยกเลิกควำมตกลงฉบบัน้ีไดโ้ดยแจง้ล่วงหน้ำเป็นเวลำ 1 ปี 

 
 

 

 

 

                                                           
**

  ขอ้มลูจำก กองกฎหมำย กรมสนธิสญัญำและกฎหมำย กระทรวงกำรต่ำงประเทศ 

    20 สิงหำคม 2546 
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Article 98 
Cooperation with respect to waiver immunity and consent to surrender 

 

1. The Court may not proceed with a request for surrender or assistance which would require the 

requested Sate to act inconsistently  with its obligations under international law with respect to 

the State of diplomatic immunity of a person or property of a third State, unless the Court can 

first obtain the cooperation of that third State the waiver of the immunity. 

 

2. The Court may not proceed with a request for surrender which would require the requested 

State to act inconsistently with its obligations under international agreements  pursuant to which 

the consent of a sending State is required to surrender a person of that State to the Court, 

unless the Court can first obtain the cooperation of the sending State for the giving of consent 

for the surrender. 

 

 

 

ขอ้ 98 

ควำมร่วมมือเก่ียวกบักำรสละควำมคุม้กนัและควำมยนิยอมในกำรส่งมอบตวั 

 

1. ศำลฯ ไม่อำจด ำเนินกำรรอ้งขอใหม้ีกำรส่งมอบตวั หรือขอควำมช่วยเหลือซ่ึงจะท ำใหร้ฐัท่ีไดร้บักำรรอ้งขอด ำเนินกำรโดย

ไม่สอดคลอ้งกบัพนัธกรณีของตนตำมกฎหมำยระหว่ำงประเทศท่ีเกี่ยวขอ้งกบัควำมคุม้กนัของรฐั หรือควำมคุม้กนัทำงกำร

ทตูของบุคคลหรือทรพัยสิ์นของรฐัท่ีสำมเวน้แต่ว่ำศำลฯ จะสำมำรถไดร้บัควำมร่วมมือจำกรฐัท่ีสำมน้ันในกำรสละควำม

คุม้กนัดงักล่ำวเสียก่อน 

 

2. ศำลฯ ไม่อำจด ำเนินกำรตำมค ำรอ้งขอใหม้ีกำรส่งมอบตวั ซ่ึงจะท ำใหร้ฐัท่ีไดร้บักำรรอ้งขอด ำเนินกำรโดยไม่สอดคลอ้งกบั

พนัธกรณีของตนตำมควำมตกลงระหวำ่งประเทศ ซ่ึงควำมตกลงดงักล่ำวก ำหนดใหต้อ้งไดร้บัควำมยนิยอมจำกรฐัผูส่้ง 
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ก่อนท่ีจะมีกำรส่งมอบตวับุคคลใดบุคคลหน่ึงของร ฐน้ีนไปยงัศำลฯ เวน้แต่ว่ำศำลฯ จะสำมำรถไดรี้บควำมร่วมมือจำกรฐัผู้

ส่งน้ันในกำรใหค้วำมยนิยอมส ำหรบักำรส่งมอบตวัดงักล่ำวเสียก่อน 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รำยช่ือระเทศที่ท  ำควำมตกลงทวิภำคี  กบัสหรฐั  

ภำยใตข้อ้ 98 (2) แห่งธรรมนูญศำลอำญำระหว่ำงประเทศ 

 

ณ วนัท่ี 20 สิงหำคม 2546 

 

มีประเทศท่ีท ำควำมตกลงทวิภำคีกบัสหรฐัฯ เพื่อกำรไมส่่งตวัคนชำติใหแ้ก่ศำลอำญำระหว่ำงประเทศรวมทั้งส้ิน 53 ประเทศ 

โดยมีรำยละเอียดดงัน้ี 

 

1. เป็นประเทศที่เป็นภำคีธรรมนูญศำล  จ  ำนวน 25 ประเทศ ไดแ้ก่ 

โรมำเนีย ติมอรต์ะวนัออก ทำจกิิสถำน หมู่เกำะมำรแ์ฃลล ์ฮอนดรูสั อฟักำนิสถำน แกมเบีย จีบดีู นำอรู ูคองโก เชียรร์ำ

ลีโอน กำบอง กำนำ แอลเบเนีย บอสเนียและเฮอรเ์ซโกวีนำ โบลิเวีย ยกูนัดำ มองโกเลีย มอริเชียส ปำนำมำ กมัพชูำ 

มำซิโดเนีย บอตสวำนำ เซเนกลั และแซมเบีย 

 

2. เป็นประเทศที่ลงนำมธรรมนูญศำล  แลว้จ  ำนวน 11 ประเทศ ไดแ้ก่ 

อิสรำเอล สำธำรณรฐัโดมินิกนั อุซเบกิสถำน บำหเ์ลน จอรเ์จีย มำดำกสักำร ์ฟิลิปปินส ์อียปิต ์เซเชลล ์โมซมับิก และ

ประเทศไทย 

 

3. เป็นประเทศที่ยงัไม่ไดล้งนำมและยงัไมไ่ดเ้ขำ้เป็นภำคีธรรมนูญศำล  จ  ำนวน 17 ประเทศ ไดแ้ก่ 

ปำเลำ มอริเตเนีย ไดโครนีเซีย เอลซลัวำดอร ์ศรีลงักำ อินเดีย เนปำล ตวูำล ูอำเซอรไ์บจำน รวนัดำ ตองกำ มลัดีฟส ์

ภฏูำน นิกำรำกวั ตนีูเซีย โตโก และสำธำรณรฐัโกตดิววัร ์ 
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ส่วนที่ 3  ภำคผนวก 

 

 รำยช่ือประเทศท่ีเป็นภำคีและลงนำมรบัรองธรรมนูญ 

 กรุงโรมศำลอำญำระหวำ่งประเทศ 

 นำนำทศันะเก่ียวกบัศำลอำญำระหวำ่งประเทศ 

 รำยนำมคณะท ำงำนเร่ืองศำลอำญำระหวำ่งประเทศ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายช่ือประเทศท่ีให้สัตยาบนัและลงนาม 
ธรรมนญูกรงุโรมว่าด้วยศาลอาญาระหว่างประเทศ  
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91ประเทศลงนำมเป็นภำคธีรรมนูญกรุงโรมศำลอำญำระหวำ่งประเทศ 

 139 ประเทศลงนำมสนับสนุนธรรมนูญกรุงโรมศำลอำญำระหว่ำงประเทศ 

ณ วนัท่ี 14 กรกฎำคม 2546 

ขอ้มลูจำก http://www.iccnow.org 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
91 ประเทศลงนามเป็นภาคีธรรมนญูกรุงโรมศาลอาญาระหว่างประเทศ  
 
 

Region   Date of Ratification 

ภูมิภำค   วนัที่ใหส้ตัยำบนั 

 

AFRICA   (22 รฐัภำคี)  

 
Benin   22 January 2002   

Botswana  8 September 2000  

Central African Rep. 3 October 2001  

Dem. Rep. of Congo 11 April 2002   

Djibouti   5 November 2002  

Gabon   20 September 2000 

Gambia  28 June 2002   

Ghana   20 December 1999   

Guinea   14 July 2003 

Lesotho   6 September 2000  

Malawi   19 September 2002  

Mali   16 August 2000 

Mauritius   5 March 2002   

Namibia  25 June 2002   

Niger   11 April 2002   
 
 
 
 
 
 

Region   Date of Ratification 
ภูมิภำค   วนัที่ใหส้ตัยำบนั 

 

Nigeria   27 September 2001  

Senegal   2 February 1999   

Sierra Leone  15 September 2000  
South Africa  27 November 2000  

Tanzania  20 August 2002  

Uganda   14 June 2002 

Zambia   13 November 2002  

 

AMERICAS   (19 รฐัภำคี) 
 

Antigua & Barbuda 18 June 2001   

Argentina  8 February 2001  

Barbados  10 December 2002 

Belize   5 April 2000   

Bolivia   27 June 2002   

Brazil   20 June 2002   

Canada  7 July 2000   

Colombia  5 August 2002   

Costa Rica  7 June 2001   

Dominica   12 February 2001  

Ecuador  5 February 2002  

Honduras  1 July 2002   

Panama  21 March 2002  

Paraguay  14 May 2001   

Peru   10 November 2001  

St Vincent & Grenadines 3 December 2002 

Trinidad & Tobago  6 April 1999    

Uruguay  28 June 2002   

Venezuela  7 June 2000  
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ASIA/PACIFIC ISLANDS   (13 รฐัภำคี) 

 

Afghanistan  10 February 2003 

Australia   1 July 2002   

Cambodia  11 April 2002   

East Timor  6 September 2002  

Fiji   29 November 1999  

Marshall Islands  7 December 2000  

Mongolia  11 April 2002   

Nauru   12 November 2001  

New Zealand  7 September 2000  

Rep. of Korea  13 November 2002  

Samoa   16 September 2002  

Tajikistan  5 May 2000  

  

EUROPE/CIS   (37 รฐัภำคี) 

 

Albania   31 January 2003 

Andorra   30 April 2001  

Austria   28 December 2000 

Belgium   28 June 2000   

Bosnia-Herzegovina 11 April 2002   

Bulgaria   11 April 2002   

Croatia   21 May 2001   

Cyprus   7 March 2002   

Denmark  21 June 2001   

Estonia   30 January 2002  

Finland   29 December 2000  

France   9 June 2000   

Germany  11 December 2000  

Greece   15 May 2002   

Hungary  30 November 2001  

Iceland   25 May 2000   

Ireland   11 April 2002   

Italy   26 July 1999   

Latvia   28 June 2002   

Liechtenstein  2 October 2001  
Lithuania  12 May 2003 

Luxembourg  8 September 2000  

Macedonia, FYR  6 March 2002   

Malta   29 November 2002 

Netherlands  17 July 2001   

Norway   16 February 2000  

Poland   12 November 2001  

Portugal  5 February 2002  

Romania   11 April 2002   

San Marino  13 May 1999   

Serbia and Montenegro6 September 2001 

Slovakia   11 April 2002   

Slovenia  31 December 2001  

Spain   24 October 2000 

Sweden   28 June 2001   

Switzerland  12 October 2001 

United Kingdom  4 October 2001   
  
 

AFRICA/ MIDDLE EAST   (1 รฐัภำคี) 

 
Jordan   11 April 2002  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

  
 
 
 
 
 

139 ประเทศท่ีลงนามรับรองธรรมนญูกรุงโรมศาลอาญาระหว่างประเทศ
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State    Date of Signature   
ประเทศ   วนัท่ีลงนำม  

 

Albania   18 Jul 2002    

Algeria    28 Dec 2000  

Andorra   18 Jul 1998     

Angola    7 Oct 1998  

Antigua and Barbuda  23 Oct 1998     

Argentina   8 Jan 1999     

Armenia   1 Oct 1999  

Australia   9 Dec 1998     

Austria    7 Oct 1998     

Bahamas   29 Dec 2000  

Bahrain    11 Dec 2000  

Bangladesh   16 Sep 1999  

Barbados   8 Sep 2000    

Belgium   10 Sept 1998    

Belize    5 Apr 2000     

Benin    24 Sep 1999     

Bolivia    17 Jul 1998     

Bosnia and Herzegovina 17 Jul 2000   

Botswana  8 Sep 2000    

Brazil    7 Feb 2000     

Bulgaria   11 Feb 1999     

Burkina Faso   30 Nov 1998  

Burundi    13 Jan 1999  

Cambodia   23 Oct 2000     

Cameroon   17 Jul 1998  

Canada   18 Dec 1998    

Cape Verde   28 Dec 2000  

Central African Republic 7 Dec 1999    

Chad    20 Oct 1999  

Chile    11 Sep 1998  

Colombia   10 Dec 1998     

Comoros   22 Sep 2000  

Congo    17 Jul 1998  

Costa Rica   7 Oct 1998     

Cote d'Ivoire   30 Nov 1998  

Croatia    12 Oct 1998     

Czech Republic   13 Apr 1999  
Cyprus    15 Oct 1998 
Democratic Republic of Congo  8 Sep 2000    

Denmark   25 Sep 1998     

Djibouti    7 Oct 1998     

Dominican Republic  8 Sep 2000  

Ecuador   7 Oct 1998     

Egypt    26 Dec 2000  

Eritrea    7 Oct 1998 

Estonia    27 Dec 1999     

Fiji    29 Nov 1999     

Finland    7 Oct 1998     

France    18 Jul 1998     

Gabon    22 Dec 1998     

Gambia   4 Dec 1998     

Georgia   18 Jul 1998    
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State    Date of Signature   
ประเทศ   วนัท่ีลงนำม 

 

 

Germany   10 Dec 1998     

Ghana    18 Jul 1998 

Greece   18 Jul 1998     

Guinea    7 Sep 2000     

Guinea-Bissau   12 Sep 2000  

Guyana   28 Dec 2000  

Haiti    26 Feb 1999 

 Honduras   7 Oct 1998     

Hungary   15 Jan 1999     

Iceland    26 Aug 1998     

Iran (Islamic Republic of) 31 Dec 2000  

Ireland    7 Oct 1998     

Israel    31 Dec 2000  

Italy    18 Jul 1998     

Jamaica   8 Sep 2000  

Jordan    7 Oct 1998     

Kenya    11 Aug 1999  

Kuwait    8 Sep 2000  

Kyrgyzstan   8 Dec 1998  

Latvia    22 Apr 1999     

Lesotho   30 Nov 1998     

Liberia    17 Jul 1998  

Liechtenstein   18 Jul 1998    

Lithuania   10 Dec 1998     

Luxembourg   13 Oct 1998    

Macedonia (F.Y.R)  7 Oct 1998     

Madagascar   18 Jul 1998  

Malawi    2 Mar 1999     

Mali    17 Jul 1998     

Malta    17 Jul 1998     

Marshall Islands   6 Sept 2000     

Mauritius   11 Nov 1998     

Mexico    7 Sep 2000  

Monaco   18 Jul 1998  

Mongolia   29 Dec 2000     

Morocco   8 Sep 2000  

Mozambique   28 Dec 2000  

Namibia   27 Oct 1998     

Nauru    13 Dec 2000     

Netherlands   18 Jul 1998    

New Zealand   7 Oct 1998     

Niger    17 Jul 1998     

Nigeria    1 Jun 2000     

Norway   28 Aug 1998     

Oman    20 Dec 2000  

Panama   18 Jul 1998     

Paraguay   7 Oct 1998     

Peru    7 Dec 2000     

Philippines   28 Dec 2000  

Poland    9 Apr 1999     
Portugal   7 Oct 1998  
    

State    Date of Signature   
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ประเทศ   วนัท่ีลงนำม 

 

 

Republic of Korea  8 Mar 2000     

Republic of Moldova 8 Sep 2000  

Romania   7 Jul 1999     

Russian Federation  13 Sep 2000  

Saint Lucia   27 Aug 1999  

Samoa    17 Jul 1998     

San Marino   18 Jul 1998     

Sao Tome and Principe  28 Dec 2000  

Senegal   18 Jul 1998     

Serbia and Montenegro 19 Dec 2000    

Seychelles   28 Dec 2000  

Sierra leone   17 Oct 1998     

Slovakia   23 Dec 1998     

Slovenia   7 Oct 1998     

Solomon Islands   3 Dec 1998  

South Africa   17 jul 1998     

Spain    18 Jul 1998     

Sudan    8 Sep 2000  

Sweden   7 Oct 1998     

Switzerland   18 Jul 1998     

Syrian Arab Republic  29 Nov 2000 

Tajikistan   30 Nov 1998     

Tanzania (United Rep.)  29 Dec 2000    

Thailand   2 Oct 2000  

Trinidad and Tobago  23 Mar 1999     

Uganda   17 Mar 1999     

Ukraine    20 Jan 2000  

United Arab Emirates  27 Nov 2000  

United Kingdom  30 Nov 1998     

United States of America 31 Dec 2000  

Uruguay   19 Dec 2000     

Uzbekistan   29 Dec 2000  

Venezuela   14 Oct 1998     

Yemen    28 Dec 2000  

Zambia    17 Jul 1998  

Zimbabwe   17 Jul 1998 *  
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นานาทัศนะเก่ียวกับศาลอาญาระหว่างประเทศ 
 

ทศันะคติ และควำมคิดเห็นเก่ียวกบักำรจดัตั้งศำลอำญำระหว่ำงประเทศ 

ผศ. จรลั  ดษิฐาอภิชยั กรรมการสิทธิมนุษยชนแหง่ชาต ิ

 

กำรตั้งศำลอำญำระหวำ่งประเทศ (International Criminal Court-ICC) ถือ

เป็นควำมกำ้วหนำ้ทำงดำ้นควำมยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนของโลก เพรำะเป็นองคก์ำร

โลกดำ้นควำมยุติธรรมเหมือนศำลโลกท่ีกรุงเฮก อนัจะเป็นกลไกท่ีจะปกป้องคุม้ครองควำม

ยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนพลเมืองโลก แมว้่ำจะมีขอบขำ่ยครอบคลุมเพียง 4 คดี ICC 

เป็นสถำบนัยุติธรรมโลกจะตอ้งมีกฎหมำยระหว่ำงประเทศมำรองรบั มีกลไกบงัคบัใชแ้ละ

จดักำรตำมค ำพิพำกษำ ซ่ึงคงไม่ง่ำยเพรำะผูก้ระท ำผิดทั้ง 4 กรณีดงักล่ำว ส่วนใหญ่จะเป็น

กลุ่มผูม้ีอ ำนำจรฐัหรือกลุ่มผูม้ีอทิธิพลในประเทศต่ำงๆ ซ่ึงยำกแก่กำรน ำตวัมำขึ้ นศำล 

ICC 

 

ส ำหรบัประเทศไทย ซ่ึงไดล้งนำมรบัรอง ICC แลว้ก็ควรใหส้ตัยำบนัเพื่อแสดงควำม

สนับสนุนสถำบนัน้ี จึงขอเรียกรอ้งต่อคณะรฐัมนตรีและสภำ เพื่อใหส้ถำบนั ICC โดยเร็ว 

ทำงดำ้นสถำนกำรณแ์มป้ระเทศใหญ่ๆ อยำ่งสหรฐัอเมริกำ จีน อินเดีย ยงัไม่ยอมรบั แต่

หำกประเทศและประชำชนทัว่โลกใหก้ำรสนับสนุนศำลฯ น้ี ก็สำมำรถท่ีจะด ำเนินกำรให้

ควำมยุติธรรมและสำมำรถปกป้องสิทธิมนุษยชนของพลเมืองโลกไดเ้ป็นล ำดบัอยำ่ง

แน่นอน 

 

ควำมคิดเห็นส่วนตวัและทศันะคติทีมีตอ่ศำลอำญำระหว่ำงประเทศ 

คณุประพนัธุ ์ หตุะสิงห ์ ประธานคณะท างานไทยเพ่ือจดัตัง้กลไกสิทธิมนุษยชนอาเซียน 

 

ศำลอำญำระหว่ำงประเทศ เป็นท่ีเขำ้ใจกันทัว่ๆ ไปว่ำ คือศำลอำญำระหว่ำงประเทศท่ี

ประเทศต่ำงๆ เห็นพอ้งตอ้งกนัใหจ้ดัมีขึ้ นเพื่อเป็นกลไกในกำรขจดัและป้องกนัไม่ใหม้ีกำร

ละเมิดสิทธิมนุษยชำติในทำงอำญำขำ้มชำติ แต่จริงๆ แลว้ศำลอำญำระหว่ำงประเทศถือว่ำ

ตวัเองมีอ ำนำจมำกกว่ำบำ้ง ไม่ไวใ้จประเทศอื่นๆ บำ้ง ไม่ยอมลงนำมร่วมเป็นภำคี พวกน้ี

คือพวกถือสำก ปำกถือศีล ปำกก็ว่ำเรำทั้งโลกตอ้งช่วยกนัก ำจดัอำชญำกรรมต่อเช้ือชำติ ต่อ

กำรก่อกรรมท ำเข็ญของประเทศหน่ึงตออีกประเทศหน่ึงอยำ่งไม่เป็นธรรม แต่ตวัเองไม่ยอม

ท ำตำมท่ีปำกพดู 

 
เรำไม่มีทำงบงัคบัพวกน้ีไดน้อกจำกตอ้งพยำยำมชกัจงูใหเ้ห็นในสจัธรรมของกฎแห่งกรรม

ท่ีว่ำท ำดีดี ท ำชัว่ชัว่ ไม่มีประเทศไหนอยูค่ ้ำฟ้ำ อำชญำกรรมยอ่มไม่ระงบัไดด้ว้ยกำร

ประกอบอำชญำกรรม 
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ทำงท่ีดีแลว้ กำรขจดัและป้องกนัไม่ใหม้ีกำรละเมิดสิทธิมนุษยชำติ ควรมีขอ้ก ำหนด 

กฎเกณฑท่ี์ยอมรบัโดยถ่องแทข้องมวลมนุษยร์ะหวำ่งประเทศ มิใช่เพื่อเพียงของประเทศตวั

เรำเองเท่ำน้ัน มิฉะน้ันแลว้ศำลอำญำระหว่ำงประเทศก็ตั้งขึ้ นมำเป็นกำรสญูเปล่ำไม่

สำมำรถขจดักำรละเมิดสิทธิมนุษยชนได ้ โลกก็ยงัคงตอ้งเส่ียงต่อกำรก่อสงครำมลำ้ง

เผ่ำพนัธุแ์ละภยัต่อสนัติภำพต่อไป 

 
ผลดตีอ่ประเทศไทยหำกเขำ้เป็นภำคของธรรมนูญกรุงโรม 

คณุสมชาย  หอมลออ เลขาธิการสภาเพ่ือสิทธิมนุษยชนและการพฒันาแหง่เอเซีย 

 

ประเทศไทยเป็นหน่ึงในจ ำนวน 120 ประเทศท่ีไดล้งนำมในธรรมนูญกรุงโรมเมื่อวนัท่ี 2 

ตุลำคม 2541 (ปัจจบุนัม ี 139 ประเทศ) ท่ีก ำหนดใหม้ีกำรจดัตั้งศำลอำญำระหว่ำง

ประเทศขึ้ นท่ีกรุงเฮก ประเทศเนเธอแลนด ์ แสดงใหเ้ห็นว่ำประเทศไทยไดป้ระกำศ

เจตนำรมณท่ี์จะเขำ้เป็นภำคสีมำชิกของสนธิสญัญำดงักล่ำวยงัมีเพียงขัน้ตอนท่ีจะใหร้ฐัสภำ

ใหส้ตัยำบนั เพื่อใหป้ระเทศไทยเป็นภำคีสมำชิกของธรรมนูญกรุงโรมโดยสมบรูณเ์ท่ำน้ัน 

 
ประเทศไทยจะไดป้ระโยชน์หลำยประกำรจำกกำรเขำ้เป็นภำคสีมำชิกธรรมนูญกรุงโรม

กล่ำวคือ 

 

1. เป็นกำรปฏบิติัตำมพนัธกรณีของประเทศไทยในฐำจะท่ีเป็นสมำชิกองคก์ำร

สหประชำชำติและสงัคมระหวำ่งประเทศ ท่ีจะตอ้งส่งเสริมและจรรโลงไวซ่ึ้ง

สิทธิมนุษยชน มำตรฐำนและประเพณีปฏบิติัระหวำ่งประเทศ 

2. เป็นกำรป้องปรำมมิใหผู้ม้ีอ ำนำจอิทธิพลในประเทศไทยและต่ำงประเทศทั้ง

เอกชนและรฐัก่ออำชญำกรรมต่อมนุษยชำติ อำชญำกรรมสงครำม และ

อำชญำกรรมรุกรำนขึ้ นในผืนแผ่นดินไทยหรือต่อบุคคลสญัชำติไทยเน่ืองจำกผู้

ก่ออำชญำกรรมดงักล่ำว หำกไม่ถูกพิจำรณำคดีตำมกฎหมำยในประเทศแลว้ 

ก็จะตอ้งถูกพจิำรณำคดีโดยศำลอำญำระหวำ่งประเทศ โดยจะใชอ้ิทธิพลหรือ

อภิสิทธ์ิใดๆ เพื่อใหต้นรอดพน้จำกกำรถูกลงโทษ (Impunity) ไม่ได ้

3. ธรรมนูญกรุงโรม ไดบ้ญัญติัหลกักำรยุติธรรมทำงอำญำไวจ้ ำนวนมำก เช่น

กำรพิจำรณำคดีท่ีเป็นธรรม กำรแกไ้ขเยยีวยำผูถู้กละเมิดกำรปฏบิติัต่อผูถู้ก

กล่ำวหำ จ ำเลย หรือผูต้อ้งโทษ รวมทั้งกำรไม่เลือกปฏบิติัและเพศสภำพ 

(Gender) กำรเป็นภำคสีมำชิกจะช่วยยกระดบักระบวนกำรยุติธรรมทำง

อำญำในประเทศใหม้ีมำตรฐำนสงูขึ้ น 

4. เป็นกำรป้องกนัมิใหป้ระเทศมหำอ ำนำจรุกรำนประเทศไทยรวมทั้งป้องกนัมิ

ใหม้หำอ ำนำจใชเ้วทีขององคก์ำรสหประชำชำติเป็นเคร่ืองมือในกำรด ำเนินท่ี

ไม่ชอบดว้ยกฎหมำยระหว่ำงประเทศ เช่น กำรรุกรำนประเทศเล็ก ทั้งน้ีเพรำะ

ไม่ว่ำประเทศเล็กหรือประเทศใหญ่ท่ีเป็นภำคีสมำชิกของธรรมนูญกรุงโรมต่ำง

มีสิทธิและหน้ำท่ีเท่ำเทียมกนั บุคคลของประเทศมหำอ ำนำจท่ีก่อ

อำชญำกรรมก็อำจถูกด ำเนินคดีในศำลอำญำระหวำ่งประเทศ 
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ศำลอำญำระหวำ่งประเทศ 

คณุศรรีกัษ ์ ผลิพฒัน์ ผูอ้  านวยการแอมเนสต้ีอินเตอรเ์นชัน่แนล 

 

ศำลอำญำระหว่ำงประเทศ เป็นเคร่ืองมือในสรำ้งควำมเขม้แข็งใหก้บักระบวนกำรยุติธรรม

ระหว่ำงประเทศท่ีส ำคัญท่ีสุดช้ินหน่ึงในปัจจุบันกำรรับรองธรรมนูญแห่งกรุงโรม (The 

Rome Statute) ในปี 1998 ซ่ึงมีสถำนะเป็นกฎหมำยระหว่ำงประเทศ (Treaty) ไดใ้ห้

ก ำเนิดศำลอำญำระหว่ำงประเทศน้ี นับเป็นสถำบันถำวรแรกท่ีมีกระบวนกำรไต่สวน

ระหว่ำงประเทศท่ีครอบคลุมถึงปัจเจกบุคคลท่ีก่ออำชญำกรรมรำ้ยแรงระหว่ำงประเทศ 

รวมถึงกำรฆ่ำลำ้งเผ่ำพันธุ์ (Genocide) อำชญำกรรมสงครำม (War Crime) และ

อำชญำกรรมต่อมนุษยชำติ (Crime against Humanity) ระบบศำลอำญำระหว่ำงประเทศ 

จึงเป็นควำมพยำยำมท่ีจะหยุดกำรลอยนวลของผูก้ระท ำผิดและกำรกระท ำกำรอนัโหดเหี้ ยม

ต่อมนุษยชำติ อนัเป็นกำรสรำ้งควำมเขม้แข็งใหร้บักลไกสิทธิมนุษยชนสำกล 

 

แอมเนสต้ี อินเตอร์เนชัน่แนล ไดท้ ำงำนร่วมกบัองคก์รอื่นๆ ในพนัธมิตรเพื่อศำลอำญำ

ระหว่ำงประเทศ (Coalition for the International Criminal Court) ในกำรรณรงคใ์ห้

ประเทศต่ำงๆ ใหก้ำรรบัรองศำลอำญำระหว่ำงประเทศ จนมีประเทศลงลำยมือช่ือรบัรอง 

(Signing) จ ำนวน 139 ประเทศ และมีประเทศท่ีลงนำมเป็นภำคี (Ratifying) เกือบ 80 

ประเทศ เป็นท่ีน่ำเสียดำยท่ีสภำควำมมัน่คงแห่งสหประชำชำติ ไดม้ีมติท่ี 1422 ใหย้กเวน้

กำรฟ้องรอ้งและไต่สวน กองก ำลงัรกัษำสนัติภำพจำกขอ้เสนอของสหรฐัอเมริกำเป็นเวลำ

หน่ึงปี แอมเนสต้ีไดค้ดัคำ้นขอ้เสนอของสหรฐัและมติของสภำควำมมัน่คงดงักล่ำวอย่ำงแข็ง

ขนั เน่ืองจำกขอ้เสนอดังกล่ำวขดักบัหลกักำรในกำรน ำตัวผู ้ถูกฟ้องรอ้งเขำ้สู่กระบวนกำร

ยุติธรรมโดยไม่มีขอ้ยกเวน้หรือกำรรบัสิทธิพิเศษ (Double standard)  อนัเป็นหวัใจของ

ธรรมนูญแห่งกรุงโรม แอมเนสต้ี ขอแสดงควำมช่ืนชมต่อประเทศท่ีใหก้ำรสนับสนุนบูรณ

ภำพของธรรมนูญแห่งกรุงโรมและขอเรียกรอ้งใหป้ระเทศต่ำงๆ ร่วมกดดนัมิใหส้ภำควำม

มัน่คงต่ออำยุใหก้บักำรยกเวน้กำรฟ้องรอ้งและกำรสืบสวนกรณีกำรละเมิดกฎหมำยระหว่ำง

ประเทศและมำตรฐำนสิทธิมนุษยชน 

 

กล่ำวส ำหรบัประเทศไทยเป็นประเทศท่ีเกือบจะไดเ้ขำ้เป็น 60 ประเทศแรกท่ีใหก้ำรรบัรอง

ผูกพนัเป็นภำคีของศำลอำญำระหว่ำงประเทศ แต่กระบวนกำรพิจำรณำกลบัล่ำชำ้ในช่วง

หลงั อยำ่งไรก็ตำม ไทยยงัมีโอกำสท่ีจะเขำ้ร่วมสรำ้งสรรคค์วำมเขม้แข็งใหก้บักระบวนกำร

ยุติธรรมระหว่ำงประเทศ อันเป็นกำรสร้ำงธรรมำภิบำล (Governance) และควำม

รบัผิดชอบผกูพนั (Accountability) ในระดบัระหว่ำงประเทศ 

 

แอมเนสต้ี จึงใคร่เรียกรอ้งใหเ้จำ้หน้ำท่ีผูท่ี้เกี่ยวขอ้งใหก้ำรสนับสนุนศำลอำญำระหว่ำง

ประเทศซ่ึงเป็นกำ้วส ำคญัท่ีสุดกำ้วหน่ึงของพฒันำกำรกระบวนกำรยุติธรรมของมนุษยชำติ 
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รายนามคณะท างานเรื่องศาลอาญาระหว่างประเทศ 
 

ศ.วทิิต มนัตำภรณ์   คณะนิติศำสตร ์จุฬำลงกรณม์หำวิทยำลยั  ท่ีปรึกษำ 

คุณสมชำย หอมลออ สภำเพ่ือสิทธิมนุษยชนและกำรพฒันำแหง่เอเชีย  ท่ีปรึกษำ 

อ.วชิยั ศรีรตัน์  ศนูยก์ฎหมำยสิทธิมนุษยชนและสนัติศึกษำ 

มหำวทิยำลยัสุโขทยัธรรมำธิรำช.   ประธำน  

คุณวสนัต ์พำนิช  กรรมกำรสิทธิมนุษยชนแหง่ชำติ   กรรมกำร 

ดร.ศรีประภำ เพชรมีศรี ส ำนักงำนสิทธิมนุษยชนและกำรพฒันำสงัคม 

บณัฑิตวทิยำลยั มหำวทิยำลยัมหิดล   กรรมกำร 

คุณศรีรกัษ์ ผลิพฒัน์ แอมเนสตีอินเตอรเ์นชัน่เนล    กรรมกำร 

คุณอำลยสั อำยีสำและ สภำทนำยควำม     กรรมกำร 

คุณเรืองรวี เกตุผล  มลูนิธิเอเชีย     กรรมกำร 

คุณณฐักร ศรีแกว้  ศนูยสิ์ทธิเด็กเอเชียเน็ท    กรรมกำร 

คุณบุญแทน ตนัวีรวงศ ์ ศนูยข์อ้มลูสิทธิมนุษยชนและสนัติธรรม   กรรมกำร 

อ. คมสนั โพธ์ิคง  สำขำวชิำนิติศำสตร ์มหำวทิยำลยัสุโขทยัธรรมำธิรำช กรรมกำร 

คุณศนัสนีย ์สุทธิศนัสนีย ์ คณะท ำงำนไทยเพ่ือกำรจดัตั้งกลไกสิทธิมนุษยชนอำเซียน กรรมกำรและเลขำนุกำร 

คุณชนันทย์ำ ไกรษร  คณะท ำงำนไทยเพ่ือกำรจดัตั้งกลไกสิทธิมนุษยชนอำเซียน  กรรมกำรและผูช้่วยเลขำฯ 

 

 


