
การบรรเทาความทุกข์ ในระหว่างที่มีความขดัแย้ง : ความเกี่ยวพนัระหว่างพทุธศาสนากบักฎหมายมนษุยธรรมระหว่างประเทศ 

(International Humanitarian Law : IHL) 

  

การประชมุระหว่างประเทศ ณ เมืองดัมบลูลา ประเทศศรีลงักา วนัที่ 4–6 กนัยายน พ.ศ. 2562 แถลงการณ์ฉบบัแรก 

  

แม้ว่าปัจจบุนันีม้ีพทุธศาสนิกชนกว่าคร่ึงพนัล้านคนทัว่โลก 

ก็ยงัไม่มีการศกึษาวิจยัอย่างเป็นระบบมุ่งเน้นความเก่ียวพนัระหว่างพทุธศาสนาและกฎหมายมนษุยธรรมระหว่างประเทศ 

(IHL) ที่ รู้จกักนัในนาม “กฎหมายสงคราม” หรือ “กฎหมายการขดักนัทางอาวธุ”   

กฎหมายมนษุยธรรมระหว่างประเทศประกอบด้วยอนุสญัญาเจนีวาและพิธีสารเพิ่มเติมอื่นๆ 

โดยมีวัตถปุระสงค์เพื่อบรรเทาความทกุข์ในระหว่างที่มกีารขดักันทางอาวธุโดยการปกป้องผู้ที่ไม่ได้มีสว่นร่วมหรือที่ที่ไม่มีส่วนเ

ก่ียวข้องอีกต่อไปในการสู้รบดงักลา่ว และควบคุมวิธีการท าสงคราม 

  

ตลอดประวติัศาสตร์อนัยาวนานของศาสนาพทุธที่ผ่านมา ศาสนาพทุธนัน้ได้ต่อสู้กบัความเป็นจริงของสงครามมาตลอด  

แต่ศาสนาพทุธได้มอบค าแนะน าด้านใดบ้างแก่ผู้ที่ตกอยู่ท่ามกลางการสู้รบ 

และในกรณีนีส้ามารถเปรียบเทียบศาสนาพทุธกบักฎหมายมนษุยธรรมระหว่างประเทศได้อย่างไรบ้าง 

ดงันัน้ทัง้ช่วงเวลาและประเด็นดงักลา่วเหมาะสมที่ควรมีการศกึษาหลกัการด้านจริยธรรมและประเพณีทางกฎหมายทัง้สองนีด้้

วยมมุมองแบบสหวิทยาการ (inter-disciplinary perspectives) 

 

การประชมุครัง้นีจ้ดัขึน้โดยความร่วมมือระหว่างคณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ (ICRC) 

กบัมหาวิทยาลยัและองค์กรต่างๆ เป็นจ านวนมาก 

จะแสวงหาความเกี่ยวพนัระหว่างพทุธศาสนาและกฎหมายมนษุยธรรมระหว่างประเทศ 

และสง่เสริมให้มีการสนทนาที่สร้างสรรค์และการแลกเปลีย่นระหว่างหลกัการทัง้สอง 

การประชมุดงักลา่วจะท าหน้าที่เป็นจดุเร่ิมต้นเพื่อท าความเข้าใจว่าพระพทุธศาสนามีสว่นช่วยในการควบคุมความขดัแย้งได้อ

ย่างไร และเสนอแนวทางการด าเนินการและการปฎิบติัส าหรับพระสงฆ์และบคุคลทัว่ไปในช่วงที่เกิดสงคราม 

ซึง่บคุคลทัว่ไปในที่นีห้มายถงึเจ้าหน้าที่รัฐและเจ้าหน้าที่ทหาร กลุ่มติดอาวธุอิสระรวมถงึพลเรือน 

การประชมุครัง้นีใ้ห้ความสนใจกบัประเด็นการด าเนินการของการขดักนัทางอาวธุ 

ไม่ให้ความส าคญักบัต้นเหตหุรือการอ้างเหตผุลของการขดักนัดงักลา่วซึ่งไม่ได้อยู่ภายใต้กรอบของกฎหมายมนษุยธรรมระหว่า

งประเทศ 

  



นอกจากการแสวงหาความเกี่ยวพนัระหว่างกฎหมายมนษุยธรรมระหว่างประเทศและจริยธรรมทางพทุธศาสนาแล้ว 

การประชมุดงักลา่วจะท าการศกึษาว่าผู้ท าการรบและชุมชนุชาวพุทธเข้าใจกฎหมายมนษุยธรรมระหว่างประเทศในระดบัใดแล

ะสอดคล้องกบัหลกัค าสอนและการปฏิบติัของพทุธศาสนาอย่างไร  

และสามารถน าประสบการณ์จากการขดักนัทางอาวธุของตนเองมาใช้ในการสนบัสนนุสง่เสริมกฎหมายมนษุยธรรมระหว่างปร

ะเทศและหลกัการทางพทุธศาสนาได้อย่างไร ซึ่งจะช่วยปรับปรุงการปฎิบติัการสู้รบในพืน้ที่จริงได้ 

 

ผลงานที่จะน าเสนอในที่ประชมุจ าเป็นต้องตอบข้อสงสยัต่อไปนีอ้ย่างน้อยหนึง่ข้อ:   

1. จริยธรรมทางพทุธศาสนาและกฎหมายมนษุยธรรมระหว่างประเทศมีความเกี่ยวพนัในลกัษณะใดบ้าง 

2. กฎหมายมนษุยธรรมระหว่างประเทศตรงกบัหลกัค าสอนและการปฏิบติัของพทุธศาสนาในแง่ใด  

มีค าสอนและประเพณีของพทุธศาสนาใดที่เก่ียวข้องกบักฎหมายมนษุยธรรมระหว่างประเทศและสถานการณ์การขดักนัทางอา

วธุมากที่สดุ 

3.มาตรการใดมีประโยชน์ในการควบคมุการท าสงครามและบรรเทาความทุกข์ในระหว่างการขดักนัทางอาวธุตามค าสอนและข

นบธรรมเนียมของพทุธศาสนา4. ชมุชนชาวพทุธมีแนวความคิดและเข้าใจกฎหมายมนษุยธรรมระหว่างประเทศอย่างไร 

และกฎหมายมนษุยธรรมระหว่างประเทศสอดคล้องกบัหลกัค าสอนและการปฏิบติัของพทุธศาสนาอย่างไร 

5. สามารถคาดหวงัความเห็นชอบและการยดึมัน่ในกฎหมายมนษุยธรรมระหว่างประเทศโดยทั่วไป 

และหลกัเกณฑ์เฉพาะต่างๆ ของกฎหมายดงักลา่วจากชุมชนชาวพทุธได้ในระดบัใด   

จดุยืนทางทฤษฎีของศาสนาพทุธเก่ียวข้องกบักฎหมายมนษุยธรรมระหว่างประเทศคืออะไร 

และชาวพทุธสามารถมีส่วนร่วมกบักฎหมายนีไ้ด้อย่างไร  

6. 

ค าสอนและการปฏิบติัทางพทุธศาสนาสามารถให้ค าแนะน าในทางปฏิบติัและทรัพยากรใดบ้างแก่ผู้ท าการรบและชุมชนชาวพุ

ทธที่เก่ียวข้องกบัการขดักนัทางอาวธุและสามารถน าประสบการณ์การขดักนัทางอาวธุของตนเองโดยตรงนัน้มาใช้ในการปรับป

รุงการปฏิบติัทางสงครามได้อย่างไรบ้าง 

7. 

เพื่อศกึษาและรวบรวมข้อมูลค าสอนทางศาสนาพทุธแนวปฏิบติัและแนวทางการแก้ไขปัญหาที่เก่ียวข้องกบักฎหมายมนษุยธรร

มระหว่างประเทศ เช่น การจดัการและการรักษาผู้บาดเจ็บและศพในระหว่างการขดักนัทางอาวธุรวมถึงการปฏิบติัต่อเชลยศกึ / 

ผู้ ต้องขงั 



8. 

เพื่อศกึษาว่าการประยกุต์ใช้หลกัการทางพุทธศาสนามีผลในเชิงบวกอย่างไรต่อการด าเนินการการขดักนัทางอาวธุในประวติัศา

สตร์ของพทุธศาสนา 

 

ขอเรียนให้ทราบว่าการปะชุมครัง้นีจ้ะไม่รับบทคดัย่อที่มีเนือ้หาเก่ียวกบัต้นเหตแุละการอ้างเหตุผลในการท าสงคราม 

การป้องกนัความขดัแย้ง การรักษาสนัติภาพ การไกลเ่กลีย่ การแก้ไขปัญหาความขดัแย้ง 

การปรองดองหลงัเกิดความขดัแย้งและการเมืองว่าด้วยอตัลกัษณ์ (identity politics) 

ซึง่ไม่อยู่ในประเด็นของพระพทุธศาสนาดงัที่เก่ียวข้องกบักฎหมายมนษุยธรรมระหว่างประเทศ 

อนึง่การประชมุครัง้นีม้ีวัตถปุระสงค์คือสร้าง 

ความเข้าใจและความร่วมมือระหว่างผู้ เข้าร่วมประชุมต่างๆเพื่อสง่เสริมกฎหมายมนษุยธรรมระหว่างประเทศและหลกัการทาง

พทุธศาสนาซึง่อาจช่วยลดความทุกข์ในสถานการณ์การขดักนัทางอาวธุ 

  

มีนกัวิชาการด้านพทุธศาสนาผู้ทรงเกียรติจ านวนมากท างานร่วมกับ ICRC 

เพื่อจดัท ารายงานเชิงส ารวจฉบบัแรกเก่ียวกบัศาสนาพทุธและกฎหมายมนษุยธรรมระหว่างประเทศ 

(โดยสามารถดูร่างฉบบัลา่สดุได้ทีนี่)่ ซึง่พยายามศกึษาขอบเขตของการวิจยั เช่น หวัข้อ 

แหลง่ข้อมูลและวิธีการเพื่อให้ผู้อ่านคุ้นเคยกบัเนือ้หาที่มีอยู่ในปัจจุบนัรวมทัง้เนือ้หาและค าถามที่อาจจะกลา่วถงึ  

โดยจะมีการปรับปรุงเอกสารฉบบันีแ้ละเอกสารอื่นๆ 

ที่เก่ียวข้องกบัเนือ้หาและการจดัการการประชุมบนหน้าเพจนีอ้ย่างเป็นประจ า  

หากผู้วิจยัมีข้อสงสยัเก่ียวกบัหวัข้อหลกัของการประชุมนี ้ซึง่เป็นที่เข้าใจได้ 

เนื่องจากก่อนหน้านีก้ารวิจยัในด้านนีอ้าจมีค่อนข้างจ ากดัหรืออาจจะ ไม่เคยมมีาก่อน ท่านสามารถติดต่อเราได้ 

(โดยรายละเอียดด้านลา่ง) 

  

ผู้จดัการประชมุคาดว่าจะได้รับบทคัดย่อที่มีความยาว 200-300 ค าพร้อมบทคัดย่อเพิ่มเติมความยาว 1,000 

ค าและประวติัการท างานโดยย่อไม่เกินหนึง่หน้า A4 จากผู้วิจยัและผู้ เชี่ยวชาญจากสาขาวิชาที่เก่ียวข้องทัง้หมด เช่น 

นอกจากนักวิชาการทางพทุธศาสนาและนกักฎหมายแล้ว ผู้สมคัรยงัอาจหมายรวมถึงผู้ท าการรบหรืออดีตผู้ท าการรบ 

บคุลากรทางทหารหรือผู้ เชี่ยวชาญด้านอื่นๆ  การน าเสนอในที่ประชมุจะใช้เวลา 20-30 

นาทีจากนัน้จะมีการถามค าถามโดยใช้เวลาไม่นาน  

 



ภาษาหลกัที่ใช้ส าหรับการประชมุ (และเอกสารที่จดัสง่) คือ ภาษาองักฤษและภาษาสงิหล ถึงแม้จะมีการรับเอกสารภาษาอื่นๆ 

ด้วย เช่น ภาษาไทย ภาษาพม่าและภาษาทมิฬ (โปรดสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม) 

โดยผู้จดัการประชมุจะจดัหาลา่มพร้อมให้ในที่ประชมุ 

กรุณาสง่บทคดัย่อ บทคัดย่อเพิ่มเติมและประวติัการท างานโดยย่อไม่เกินหนึง่หน้าทางอีเมลให้กบั Mr. Budi Hernawan ที่ 

bhernawan@icrc.org ภายในวนัที่ 25 เมษายน 2562 

 

สอบถามเพิ่มเติมเก่ียวกบัเนือ้หา/แง่มมุต่างๆ ด้านวิชาการของการประชมุ 

ข้อก าหนดเก่ียวกบัการสง่เอกสารและและเนือ้หาการปฏิบติัอื่นๆ ได้ที่:   

 Mr. Sylvester Worthington ที่ syworthington@icrc.org  ส านกังาน: (+94)112503346  ต่อ 118  

โทรศพัท์มือถือ (+94)772268290 (ส าหรับผู้ ใช้ภาษาสิงหลและผู้ที่อยู่ในประเทศศรีลงักา)  

 Mr. Budi Hernawan ที่  bhernawan@icrc.org  (ส าหรับผู้ที่อยู่ในทวีปเอเชียใต้และเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้)    

 Mr. Andrew Bartles-Smith ที่ anbartlessmith@icrc.org (ส าหรับผู้ที่อยู่ที่อื่นๆ) 

 

โดยทาง ICRC 

พร้อมกบัเครือข่ายผู้ เชี่ยวชาญด้านพทุธศาสนาและกฎหมายมนษุยธรรมระหว่างประเทศจะคอยให้ความช่วยเหลอือย่างเต็มคว

ามสามารถ  

 

ผู้จดัการประชมุมีความประสงค์จะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางส าหรับผู้ เข้าร่วมที่ได้รับการคดัเลอืกซึ่งไม่ได้สงักดัหน่วยง

านทางวิชาการใดหรือผู้ที่ไม่สามารถจัดหาค่าเดินทางได้  มีการจดัที่พกัไว้ให้ส าหรับวิทยากรทกุท่านที่ได้รับการตอบรับ 

กรุณาระบใุนบทคดัย่อว่าท่านต้องการท าเร่ืองขอรับค่าใช้จ่ายในการเดินทางหรือไม่ 

 

ICRC เป็นองค์กรที่ไม่เลอืกปฏิบติั เป็นกลางและเป็นอิสระ 

ปฏิบติัภารกิจด้านมนษุยธรรมเพื่อปกป้องคุ้มครองชีวิตและศกัด์ิศรีของผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการขดักันทางอาวธุและสถานกา

รณ์ความรุนแรงอื่นๆ และให้ความช่วยเหลอื นอกจากนี ้ICRC 

พยายามลดความทุกข์โดยการส่งเสริมและการพฒันากฎหมายด้านมนษุยธรรมและหลกัการด้านมนษุยธรรมสากล 

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกบั ICRC กรุณาเข้าชมเว็บไซต์ของเรา 
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กฎหมายมนษุยธรรมระหว่างประเทศ 

INTERNATIONAL HUMANITARIAN LAW (IHL) 

 

กฎหมายมนษุยธรรมระหว่างประเทศ (IHL) คือ กฎข้อบงัคบัที่พยายามจ ากดัผลกระทบจากการขดักนัทางอาวธุ  

ปกป้องคุ้มครองชีวิตและศกัด์ิศรีของบคุคลที่ไม่มีส่วนร่วมหรือไม่สามารถร่วมท าการรบในสงครามได้อีกต่อไป 

และบงัคบัใช้ข้อจ ากัด เก่ียวกบัวิธีการท าสงคราม  

สาระส าคญัของกฎหมายมนษุยธรรมระหว่างประเทศประกอบด้วยอนสุญัญาเจนีวาปี 1949 

ซึง่ได้รับการให้สตัยาบนัเกือบทกุประเทศทัว่โลกและพิธีสารเพิ่มเติมอื่นๆ ของอนสุญัญาดงักล่าว 

 

โดยทัว่ไปการสงครามต้องเป็นไปตามหลกัการและธรรมเนียมปฏิบัติบางอย่าง 

ดงันัน้จงึอาจกลา่วได้ว่ากฎหมายมนษุยธรรมระหว่างประเทศมีรากฐานมาจากกฎข้อบงัคบัของอารยธรรมและศาสนาโบราณ  

การประมวลกฎหมายมนษุยธรรมระหว่างประเทศอย่างเป็นสากลเร่ิมต้นขึน้ในศตวรรษที่ 19 

เมื่อมีการใช้อนุสญัญาเจนีวาแรกในปี 1864 ตัง้แต่นัน้เป็นต้นมาประเทศต่างๆ ได้ตกลงท าการประมวลกฎหมายต่าง ๆ 

เพื่อให้เท่าทนักบัการพฒันาของวิธีการสงครามและผลลพัธ์ทางมนุษยธรรมที่เก่ียวข้อง 

  

กฎหมายมนษุยธรรมระหว่างประเทศสร้างความสมดุลระหว่างการใสใ่จด้านมนษุยธรรมและข้อก าหนดทางทหารของรัฐบาลแ

ละกลุม่กองก าลงัที่มีสว่นร่วมในการขัดกนัทางอาวธุ  มีเนือ้หาครอบคลมุวงกว้าง อาทิเช่น 

การปกป้องคุ้มครองทหารที่บาดเจ็บและป่วย การปฏิบติัต่อเชลยศึกและบคุคลที่ถูกควบคมุตัวอนัเนื่องจากการขดักนัทางอาวธุ 

การคุ้มครองพลเรือนและวตัถทุางพลเรือน ข้อจ ากดัในการใช้อาวธุบางอย่าง (เช่น อาวธุชีวภาพและเคมีและทุ่นระเบิด) 

และวิธีการสงคราม ตามกฎทัว่ไป 

กฎหมายมนษุยธรรมระหว่างประเทศห้ามมิให้มีวิธีการสงครามที่ก่อให้เกิดการบาดเจ็บอนัเกินควรหรือความทุกข์ทรมานเกินจ า

เป็น รวมถงึสิง่ที่ขดัขวางการด ารงชีวิตและก่อให้เกิดความเสียหายอย่างรุนแรงต่อสิง่แวดล้อม 

 

โดยเฉพาะอย่างย่ิงห้ามมิให้ฆ่าหรือท าร้ายฝ่ายตรงข้ามที่ยอมจ านนหรือไม่สามารถป้องกนัตนเองได้ 

ผู้ ได้รับบาดเจ็บและป่วยจะต้องได้รับการดแูลโดยฝ่ายที่มีอ านาจเหนือตน  บคุลากร 

หน่วยงานและการขนส่งทางการแพทย์ทัง้หมดจะต้องได้รับการคุ้มครอง  

ประชากรพลเรือนที่ได้รับผลกระทบจากความขดัแย้งต้องได้รับความช่วยเหลอืด้านมนษุยธรรมด้วยความยินยอมของทกุฝ่ายที่เ

ก่ียวข้อง  

นอกจากนีย้งัมีกฎข้อบงัคบัที่มีรายละเอียดเก่ียวกบัเงื่อนไขการควบคมุตวัเชลยศกึและการปฏิบติัต่อพลเรือนภายใต้อ านาจของ



ข้าศกึ ห้ามมิให้มีการลว่งละเมิดศักด์ิศรีสว่นบคุคล เช่น การข่มขืนและการทรมาน วตัถทุางพลเรือนที่ได้รับความคุ้มครอง คือ 

ทรัพย์สนิทางวฒันธรรม สถานที่สกัการะบูชาและวตัถทุี่จ าเป็นต่อความอยู่รอดของประชากรพลเรือน (เช่น พืชผล 

เขื่อนและฝายกัน้น า้) รวมถงึงานและระบบการติดตัง้ต่างๆ ที่มีอนัตราย (เช่น โรงไฟฟ้านิวเคลยีร์) 

 

กฎหมายมนษุยธรรมระหว่างประเทศควบคุมการด าเนินการพืน้ฐานของการสู้รบตามหลกัการสามประการ ได้แก่ การแยกแยะ 

(Distinction) ความได้สดัสว่น (Proportionality) และการระมัดระวงั (Precaution)  

หลกัการการแยกแยะก าหนดไว้ว่าทกุฝ่ายที่เข้าร่วมการขัดกนัทางอาวธุต้องแยกแยะระหว่างพลเรือน/วตัถทุางพลเรือน 

กบัพลรบ/เป้าทางทหาร จดุประสงค์เพื่อปกป้องพลเรือน ทรัพย์สนิพลเรือนและประชากรพลเรือนทัง้หมด  

ซึง่ตามหลกัการนีห้้ามมิให้มีการโจมตีโดยไม่ก าหนดเป้าหมาย 

หลกัการของความได้สดัส่วนซึง่เป็นผลพวงมาจากหลกัการแยกแยะได้ก าหนดว่า 

การเสยีชีวิตและทรัพย์สนิของพลเรือนหรือการบาดเจ็บของพลเรือนจะต้องไม่รุนแรงมากเกินไปเมื่อเปรียบเทียบกบัความได้เปรี

ยบทางการทหารที่เห็นชดัและเป็นรูปธรรม เพื่อท าการบงัคบัใช้ข้อจ ากดัและข้อห้ามในการโจมตีเป้าหมาย 

หลกัการระมดัระวงัก าหนดให้ทุกฝ่ายที่มีการขัดกนัทางอาวธุใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษ เช่น 

ก่อนท าการโจมตีต้องตรวจสอบว่าเป้าหมายนัน้คือเป้าทางทหาร หรือท าการแจ้งเตือนพลเรือนก่อนการโจมตี  

นอกจากนีย้งัหมายรวมถงึข้อจ ากดัเก่ียวกบัเวลาและสถานที่ในการโจมตี 

 

 

กฎหมายมนษุยธรรมระหว่างประเทศเป็นสว่นหนึง่ของกฎหมายระหว่างประเทศ  

เป็นกฎข้อบงัคบัที่ควบคุมความสมัพนัธ์ระหว่างประเทศ ซึ่งประกอบด้วยสนธิสญัญาหรืออนสุญัญา 

กฎหมายจารีตประเพณีและหลกักฎหมายทั่วไป  

โดยต้องแยกแยะความแตกต่างระหว่างกฎหมายมนษุยธรรมระหว่างประเทศซึ่งควบคมุการปฏิบติัของฝ่ายต่างๆ 

ที่มีการขัดกนัทางอาวธุ (jus in bello) และกฎหมายระหว่างประเทศที่ก าหนดไว้ในกฎบตัรสหประชาชาติ 

ซึง่ก าหนดว่าประเทศหนึง่อาจใช้กองก าลงัติดอาวธุอย่างถกูกฎหมายเพื่อต่อสู้กบัอีกประเทศหนึง่ (jus ad bellum) ดงันัน้ 

กฎหมายมนษุยธรรมระหว่างประเทศจะมีผลบังคบัใช้เฉพาะในกรณีที่เกิดการขดักนัด้วยอาวธุเท่านัน้ 

โดยไม่เก่ียวข้องกบัการอ้างเหตุผลในการท าสงครามการป้องกนัความขดัแย้ง การสร้างสนัติภาพ 

การแก้ไขข้อขดัแย้งหรือการประนีประนอม 

 

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกบักฎหมายมนษุยธรรมระหว่างประเทศ ศนูย์ทรัพยากร ICRC 

ในเว็บไซต์ของเราโดยเฉพาะหน้าเพจเก่ียวกบัสงครามและกฎหมาย ถือเป็นแหลง่ข้อมูลที่มีประโยชน์อย่างย่ิง 



ไม่ว่าจะเป็นเนือ้หาเบือ้งต้น เนือ้หาที่สมบูรณ์และค าอธิบายทัง้หมดเก่ียวกบัอนุสญัญาเจนีวา พิธีสารเพิ่มเติมและเคร่ืองมืออื่น 

ๆ  นอกจากนีย้งัมีข้อมูลสรุปย่อเก่ียวกบักฎหมายมนษุยธรรมระหว่างประเทศ 

ภาพยนตร์ความยาวห้านาทีและหนงัสอืแนะน าเบือ้งต้นที่มีเนือ้หาครอบคลมุกฎหมายมนษุยธรรมระหว่างประเทศ  

นอกจากนีย้งัสามารถเข้าถึงข้อมลูเอกสารข้อเท็จจริงอื่นๆ 

อีกมากมายเก่ียวกบักฎหมายมนษุยธรรมระหว่างประเทศและเร่ืองอื่นๆ ที่เก่ียวได้ที่นี่  

ท่านสามารถติดต่อเราได้ทนัทีหากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม 

เนือ้หาต่อไปนีม้าคัดจากรายงานเก่ียวกบัจุดยืนของศาสนาพทุธและกฎหมายมนษุยธรรมระหว่างประเทศที่มีเนือ้หายาวกว่า  

ซึง่จะใช้จดัท าสาระส าคญัเหลา่นีพ้ร้อมรายละเอียดมากขึน้  ขอแนะน ำให้ท่ำนอ่ำนสองส่วนแรกก่อน  

 

ทัศนคติทั่วไปของพุทธศาสนาที่มีต่อการขัดกันทางอาวุธ 

ใน “พทุธศาสนาและกฎหมายมนษุยธรรม” (คู่มือกฎหมายมนษุยธรรมระหว่างประเทศในเอเชียใต้ 3, 2007) นายคริสโตเฟอร์ 

เกรกอร่ี วีราแมนทรี (Christopher Gregory Weeramantry) นกันิติศาสตร์ชาวศรีลงักา (2469-2560) 

แสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัพทุธศาสนาว่า 

 

ในระบบที่การสงครามไมเ่ป็นที่ยอมรับ [ว่ามีความถูกต้องแท้จริง] 

เป็นปกติที่จะมีการกลา่วถงึการปฏิบติัในการท าสงครามเพียงเลก็น้อยหรือไม่มีเลย 

หลกัการที่น ามาปรับใช้จะอ้างอิงจากหลกัการทัว่ไปที่เก่ียวกบัศกัด์ิศรีและคณุค่าของความเป็นมนษุย์ 

หลกัการทัว่ไปที่เก่ียวข้องกบัการปฏิบติัและทัศนคติที่มต่ีอผู้อื่น  

การเคารพธรรมชาติและสิ่งที่จ าเป็นต่อการด ารงชีวิตและแนวคิดเก่ียวกบัความประพฤติที่เหมาะสม 

 

ค ากลา่วของวีราแมนทรีมีประโยชน์ต่อการศึกษาว่าพทุธศาสนามีแนวคิดเชิงกว้างเช่นไรต่อสงคราม 

ดงันัน้การศกึษาหลกัพทุธศาสนาในเชิงกว้างและโดยนยัจงึมีความส าคัญ  

ในค าภีร์ทางพระพทุธศาสนามีการอ้างอิงหลายครัง้ถงึสงคราม และมีภาพทหาร การอปุมาอปุมยัและอปุลกัษณ์ 

รวมทัง้การอ้างอิงถงึวิธีการบรรเทาผลกระทบจากสงครามและการยดึมัน่ในหลกัธรรมแม้จะตกอยู่ในสถานการณ์ความขดัแย้ง 

พทุธศาสนาตระหนักดีว่าที่ใดก็ตามที่มีสิง่มีชีวิตที่ไม่สมบรูณ์ทางจริยธรรม ย่อมต้องเกิดความขดัแย้ง การแตกแยก 

และการพิพาทอย่างหลีกเลีย่งไม่ได้ ตราบใดที่พฤติกรรมทางสงัคมของคนเหลา่นีไ้ด้รับอิทธิพลจากลกัษณะทางจิตวิทยาที่ไม่ดี 

เช่น ความโลภ ความโกรธ และวิสยัทัศน์ที่แคบ 



พระพทุธเจ้าได้ตรัสไว้ว่าความขดัแย้งดงักลา่วเกิดขึน้ได้ภายในกลุ่มสงัคมทกุกลุม่ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มสงัคมขนาดเลก็ที่สดุ 

ครอบครัวไปจนถงึกลุม่ที่มีความซบัซ้อนสงูสดุ เช่น รัฐที่มีการก่อตัง้ขึน้ตามหลกัการทางการเมือง (M.I.86)  

สจันิยมเชิงประจกัษ์ (empirical realism) 

ของค าภีร์ทางพระพทุธศาสนาในยคุแรกแสดงให้เห็นว่าพระพทุธเจ้าในประวัติศาสตร์และชุมชนชาวพทุธในยุคแรกได้ตระหนกั

ถงึความเป็นจริงของสงคราม ความรุนแรงและการขดักนัทางอาวธุ (กลา่วโดยรวมคือสถาบนัสงคราม) 

และวิธีการลดความเจ็บปวดในโลกที่โดยพืน้ฐานแล้วมีแต่ความทกุข์ 

ซึง่ชีใ้ห้เห็นว่าหลกัพระพทุธศาสนาน่าจะยอมรับหลกักฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศได้โดยไม่ยาก 

 

นิทานชาดกคือเร่ืองราวเก่ียวกบัชีวิตในอดีตชาติของพระโพธิสตัว์หรือพระพทุธเจ้า ที่พระองค์ท่านค่อยๆ 

ใช้เวลาหลายชาติภพเพื่อพฒันาสร้างคณุลกัษณะที่จะช่วยให้บรรลพุทุธภาวะ 

ซึง่ชาดกได้ศกึษาหลกัจริยธรรมในทางปฏิบติัที่ส าคัญในโลกแห่งสงัสารวฏั และมกัจะอ้างถึงสงครามระหว่างประเทศ 

ทัง้นีจ้ะเห็นได้ชดัว่าสาระส าคัญของหลกัจริยธรรมที่เก่ียวข้องกบัสงครามที่มีความสอดคล้องกบัสาระส าคัญที่เป็นหลกัพืน้ฐานข

องกฎหมายมนษุยธรรมระหว่างประเทศนัน้สามารถพบได้ในนิทานทางพทุธศาสนาเหล่านี ้ 

และหลกัจริยธรรมในนิทานดงักลา่วแสดงให้เห็นถงึมมุมองทางจริยธรรมทางพทุธศาสนาที่เก่ียวข้องกบัการท าสงคราม 

ซึง่เป็นสว่นเสริมหลกัที่พบในพระสตูรและค าภีร์อื่น ๆ 

  

นอกจากนี ้พทุธศาสนาให้ความสนใจอย่างมากกบัสาเหตขุองความขดัแย้งทัง้ในระดบับุคคลและสว่นรวม 

โดยเฉพาะอย่างย่ิงเก่ียวกบัสภาวะทางจิตใจที่อ่อนแอ / เสือ่ม (อกศุล) ที่หยัง่รากลกึด้วยความโลภ 

ความเกลยีดชงัและความหลงผิด 

การวิเคราะห์ของพทุธศาสนาเกี่ยวกบัความเป็นจริงทางจิตวิทยาของความเป็นมนษุย์นัน้เป็นสิง่ที่จะช่วยพฒันาการตีความของ

กฎหมายมนษุยธรรมระหว่างประเทศ  ในแง่จิตวิทยาของมนษุย์ 

ชาวพทุธยอมรับว่าความขัดแย้งนัน้เป็นสิง่ที่แทบจะหลกีเลีย่งไม่ได้ 

ดงันัน้เราจึงพบว่ามีค าสอนทางพทุธศาสนาที่สอดคล้องกบัหลกักฎหมายมนษุยธรรมระหว่างประเทศโดยตรง 

และมีค าสอนบางสว่นที่อาจช่วยเสริมสร้างหลกักฎหมายดงักลา่วให้ดีย่ิงขึน้  

จากข้อเท็จจริงที่เกิดจากทรัพยากรที่จ ากดัและความเป็นมนษุย์ 

ชาวพทุธควรปฏิบติัอย่างไรเพื่อให้แน่ใจว่ามีการปฏิบติัตามกฎหมายมนษุยธรรมระหว่างประเทศเมื่อเกิดสงครามขึน้ 

 

หวัข้อที่อาจกลา่วถึงในการประชมุ โดยหยิบยกจากค าสอนของพระพทุธศาสนาอนัเป็นที่ชัดแจ้ง 

และการประยุกต์ใช้หลกัการทางพระพทุธศาสนากบั หวัข้อดังกลา่ว 



ก.    ความเมตตากรุณา  

1. การบรรเทาความทกุข์ 

2. การมีความเมตตากรุณาอย่างเท่าเทียมต่อผู้ที่อยู่ฝ่าย “ตนเอง” และผู้ที่อยู่ “อีกฝ่าย”   

3. ความจ าเป็นในการมอง “ฝ่ายตรงข้าม” ว่าเป็นมนษุย์ร่วมโลกซึ่งมีความต้องการต่างๆ เหมือนตนเอง   

4. คนหนึง่คนมหีน้าที่เพียงเพื่อรักษาผลประโยชน์ของฝ่าย ”ตนเอง” 

หรือท าเพื่อประโยชน์ตามหลกัมนษุยธรรมในสถานการณ์ความขดัแย้งที่ยากล าบากมี  

 

ข.    การใช้ก าลงัขัน้รุนแรงถงึแก่ชีวิต  

1. ความจ าเป็นในการหลกีเลี่ยงไม่ให้ผู้ไม่มีสว่นร่วมในการรบเสียชีวิตหรือบาดเจ็บจากลกูหลง 

2. ความวิตกกังวลของทหาร/ผู้ท าการรบชาวพทุธเก่ียวกบัผลกรรมของการฆ่าผู้อื่น  

3. การใช้อาวธุต้องห้าม โดยเปรียบเทียบกบัสมัมาอาชีวะและข้อห้ามในพระพทุธศาสนาเกี่ยวกบัการค้าอาวธุสงคราม   

 

ค.    หลกัจริยธรรมของสงฆ์และฆราวาส  

1. แม้ว่าต าราหลกัในพระพทุธศาสนามีเนือ้หาเกี่ยวกบัจริยธรรมของฆราวาส 

แต่โดยหลกัแล้วจะเป็นเนือ้หาเกี่ยวกบัจริยธรรมของสงฆ์มากกว่า  ในฐานะนกัวิชาการ 

เราจะสามารถวิเคราะห์ให้ลกึซึง้ได้มากขึน้เพียงใด 

ผ่านการพิจารณาเนือ้หาที่เก่ียวกบัสงฆ์เพื่อยกเอาใจความที่มีนัยยะเก่ียวกบัจริยธรรมของฆราวาส 

แทนที่จะพิจารณาเฉพาะเนือ้หาหลกัที่เก่ียวกบัฆราวาสโดยตรงเท่านัน้  การรือ้ (deconstruction) 

การประกอบสร้างเก่ียวกบัสงฆ์ในบางต าราจะมีผลต่อการน ามาปฏิบติัหรือไม่ 

โดยเฉพาะอย่างย่ิงต าราที่ยึดถือปฏิบติัและใช้ในการให้อภัยต่อความรุนแรง เช่น มหาวงศ์ บทที่ 25 ตอนที่ 104-11  

  

2. ศาสนาพทุธเป็นศาสนาที่ส่งเสริมสนัติภาพโดยเนือ้แท้หรือไม่ 

และจดุยืนในการต่อต้านความรุนแรงของศาสนาพทุธท าให้ขาดการมีส่วนร่วมในทางปฏิบติัที่อาจบรรเทาความทุกข์หรือไม่  

ศาสนาพทุธมีการจดัระดบัความรุนแรงประเภทต่างๆ และการรับรองความรุนแรงที่มีการควบคมุ (regulated violence) 

ระหว่างที่มีการขดักนัทางอาวธุหรือไม่ ซึง่ในที่สดุอาจช่วยบรรเทาความทกุข์ได้ 

 



ง.    การดแูลผู้บาดเจ็บ ผู้ขาดการคุ้มครองและผู้ทุกข์ยาก 

1. ให้ความเคารพโรงพยาบาลและสถานพยาบาลต่าง ๆ 

2. ดแูลทหารฝ่ายตรงข้ามที่บาดเจ็บและยอมแพ้   

3. คุ้มครองและดแูลพลเรือนที่ถกูคุกคาม ผู้พลดัถ่ินและอื่น ๆ   

4. การปฏิบติัต่อผู้ท าการรบที่ถูกจบักุมและผู้ที่ถูกควบคุมตวัเนื่องจากการขดักนัทางอาวธุ  

 

จ.    ความรุนแรงทางเพศ 

1. ความเป็นเพื่อนมนษุย์ ความเมตตากรุณาและศีลข้อที่ 3 ของพระพทุธศาสนา คือ 

ละเว้นจากการข่มขืนและประพฤติผิดในกามระหว่างที่มีการขดักนัทางอาวธุ 

ฉ.    การคุ้มครองทรัพย์สนิพลเรือน 

1. ศีลที่ว่าด้วยการละเว้นจากการลกัขโมยในระหว่างสถานการณ์การขดักนัทางอาวธุ    

2. หลกีเลีย่งการสร้างความเสียหายโดยไม่มีความจ าเป็นต่อทรัพย์สนิพลเรือนและโครงสร้างพืน้ฐานส าคญั  

3. หลกีเลีย่งการสร้างความเสียหายต่อพืชผลและเสบียงอาหาร (ซึง่สง่ผลต่อการด ารงชีวิตของพลเรือน)   

4. การปฏิบติัต่อ “อีกฝ่าย”  การแบ่งแยกต่างๆ (othering) การเคารพในสถานที่ศกัด์ิสทิธ์ิของอีกฝ่าย   

5. ศาสนาพทุธมีทศันคติที่เก่ียวกบัการมีรกรากและการถูกพลดัถ่ิน (place and displacement) หรือไม่ 

หรือต่อความเสียหายที่เกิดขึน้กบัผู้ที่ตกอยู่ในพืน้ที่ขดักนัทางอาวธุ  และข้อกงัวลเพื่อจะลดความเสียหายดงักลา่ว  

 

ช.   สิง่แวดล้อมและสตัว์ 

1. เคารพสิง่มีชีวิตทกุชนิดในระหว่างสถานการณ์การขัดกนัทางอาวธุ 

(การคุ้มครองสิง่แวดล้อมมีความเกี่ยวข้องโดยเฉพาะอย่างย่ิงเนื่องจากเก่ียวข้องกบัการด ารงชีวิต) 

 

ซ.   การควบคมุตนเอง วินยัในตัวเอง ความรับผิดชอบ 

1. ความรับผิดชอบสว่นบคุคลและการมีสติในระหว่างสถานการณ์การขดักนัทางอาวธุ 

2. ผลกระทบจากแนวคิดเก่ียวกบัความเป็นลกูผู้ชายเก่ียวกบัการขัดกนัทางอาวธุที่เก่ียวข้องกบัชาวพุทธ 



3. การหยดุ/จ ากัดวงจรความรุนแรงในสถานการณ์การขดักนัทางอาวธุ (การประนาม การตอบโต้กลบั การแก้แค้น 

การย ่ายีศักด์ิศรีและท าให้อบัอาย) กลา่วคือ การละเมิดกฎข้อหนึง่ไม่สามารถน ามาใช้เป็นข้ออ้างในการละเมิดกฎอื่นๆ ได้  

4. การตระหนกัถงึความเป็นเหตเุป็นผลเชื่อมโยง (causal conditions) ที่ซบัซ้อนของสถานการณ์หรือพฤติกรรมใด ๆ 

ที่มขีึน้ในระหว่างสถานการณ์การขดักนัด้วยอาวธุ 

5. มิติทางจิตวิทยาและการปฏิบติัทางทหารที่เก่ียวข้องกบัการด าเนินการขดักนัทางอาวธุ 

6. วิธีการท้าทายอ านาจ การขดัขืน   ศาสนาพทุธสอนอะไรบ้างเก่ียวกบัการท้าทายผู้ที่มีอ านาจ 

เมื่อเกิดปัญหาด้านจริยธรรมในระหว่างสถานการณ์การขดักนัทางอาวธุ  

7. ความส าคัญที่จะต้องมีสติรู้ความโลภ 

ความเกลยีดชงัและ/หรือความหลงผิดซึง่อาจน าไปสูก่ารละเมิดหลกัการของกฎหมายมนษุยธรรมระหว่างประเทศและหลกัทาง

พทุธศาสนาในระหว่างสถานการณ์การขดักนัทางอาวธุ 

 

8. การเรียนรู้เร่ือง กศุล คือ "การมีศีลธรรม/มีความรู้" และ อกศุล "การไมม่ีศีลธรรม/ไม่มีความรู้"   บญุ "ที่เป็นกศุล" หรือ 

"กรรมดี " และ บาป "สิง่ไม่ดี" หรือ "สิง่ที่ผิด" ในบริบทของสงครามและของกฎหมายมนษุยธรรมระหว่างประเทศ   

ตามหลกัของพทุธศาสนาเราทกุคนสามารถเป็นคนดีมคีณุธรรมได้ด้วยการไม่โลภ ไม่โกรธและไม่หลง  

และเป็นคนไม่ดีได้ด้วยความโลภ ความโกรธและความความ  

9. 

สง่เสริมให้มีการเรียนรู้เร่ืองธรรมะและแง่มมุทัง้สีด้่านต่อไปนีเ้พื่อใช้ในการพิจารณาตัดสนิใจอย่างมีจริยธรรมในระหว่างสถานก

ารณ์การขัดกนัทางอาวธุ คือ ฉนัทะ (ความตัง้ใจท าสิ่งใดสิง่หนึง่) โทสะ (ความเกลยีดชงั) ภัย (ความกลวั) และ โมหะ 

(การหลงผิด ความโง่เขลา) 

ฌ.      ประเด็นเก่ียวกบัรัฐบาล  

1. 

แนวคิดเก่ียวกบักษัตริย์ผู้ชอบธรรมและหน้าที่ของกษัตริย์ในการวางตนอย่างถกูต้องในระหว่างสถานการณ์ความขดักนัทางอาวุ

ธ รวมถงึการปกครองด้วยความเป็นธรรมและการปกป้องคุ้มครองพสกนิกร 

2. ประเด็นเก่ียวกบัการยบัยัง้ชัง่ใจและการควบคุมตนในการใช้อ านาจในระหว่างสถานการณ์ความขดักนัทางอาวธุ 

ซึง่เก่ียวข้องกบัการใช้อ านาจโดยมิชอบ 

และเก่ียวกบัประเด็นว่าประเทศดงักลา่วมีระบบการตรวจสอบและถ่วงดุลอ านาจหรือไม่  

และในทางปฏิบติัจะเก่ียวข้องกบัปัญหาต่าง ๆ เช่น การข่มขืน 



การทรมานและการดหูมิ่นผู้ตกเป็นเหยื่อเพื่อแสดงถงึการมีอ านาจเหนือกว่า การแก้แค้น การข่มขู่และการท าให้อบัอาย  

ดงันัน้ควรใช้อ านาจในลกัษณะใดในระหว่างสถานการณ์ความขดักนัทางอาวธุ 

และมีวิธีการใช้อ านาจและใช้ก าลงัอย่างมีมนษุยธรรมและ/หรือเป็นไปตามหลกัธรรมหรือไม่  

ญ.     ด้านสงัคมวฒันธรรม  

1. 

เพื่อวิเคราะห์ความแตกต่างทางกรอบความคิดและการปฏิบติัระหว่างแนวทางของพระพทุธศาสนาเชิงบรรทดัฐาน/เชิงแนะน า 

(normative/prescriptive approaches) และประเพณีทางพทุธศาสนาที่ด ารงอยู่จริง  (lived traditions) 

ในระหว่างสถานการณ์การขัดกนัทางอาวธุ ซึง่ได้รับอิทธิพลและแยกไม่ขาดจากองค์ประกอบทางสงัคมและวฒันธรรม 


