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บทคัดย่อ
การใช้ระบบอาวุธสังหารอิสระในปั จจุบนั ปรากฏให้เห็นอย่างชัดเจนในสมรภูมิรบหลายแห่ง และมีแนวโน้มว่า อาจมีการใช้งานอย่าง
แพร่หลายมากขึน้ ในอนาคต ในทางวิชาการเกิดข้อวิตกกังวลว่าการใช้ระบบอาวุธนีจ้ ะสอดคล้องต่อหลักกฎหมายมนุษยธรรมระหว่าง
ประเทศเพียงใด โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลกระทบที่อาจเกิ ดขึน้ กับพลเรือนและเป้าหมายที่ ไม่เกี่ ยวข้องกับการทหาร บทความนีจ้ ึงมี
วัตถุประสงค์ในการตรวจสอบปั ญหาในการปรับใช้หลักการแยกแยะเป้าหมายตามกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศกับการใช้ระบบ
อาวุธสังหารอิสระ และศึกษาแนวทางในการพัฒนาการปรับใช้หลักการแยกแยะเป้าหมายตามกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศกับ
การใช้ระบบอาวุธสังหารอิสระ โดยการวิเคราะห์ขอ้ มูลจากหลักกฎหมายตามอนุสญ
ั ญาเจนีวา ค.ศ. 1949 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
แนวทางการใช้กฎหมายโดยศาลระหว่างประเทศ รายงานการสัมมนาทางวิชาการระหว่างประเทศ รายงานขององค์การระหว่างประเทศ
ข่าวสารต่าง ๆ รวมถึงบทความทางวิชาการ
จากการศึกษาพบว่าลักษณะของเทคโนโลยีที่มีความซับซ้อนอาจก่อให้เกิดข้อผิดพลาด และลักษณะการใช้งานที่สร้างความไม่ชดั เจน
ระหว่างพลเรือนและทหาร จะนามาซึง่ ปั ญหาในการควบคุมการใช้งานระบบอาวุธอิสระ จึงควรมีการสร้างมาตรการตรวจสอบการใช้งาน
ระบบอาวุธสังหารอิ สระในแต่ละครัง้ ให้สอดคล้องกับหลักการแยกแยะเป้าหมาย และควรมี การสร้างมาตรการในการแทรกแซง
การทางานของระบบอาวุธสังหารอิสระในกรณีที่จาเป็ น เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อเป้าหมายที่เกินกว่าความจาเป็ นทางการทหาร
คาสาคัญ: กฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ, ระบบอาวุธสังหารอิสระ, หลักการแยกแยะ, การขัดกันทางอาวุธ
Abstract
There has been widespread use of the autonomous weapon systems on the field of battle. The use of weapon in this
pattern trends to increase in the future. In term of academic purpose, the concern has been on the consistency between
the use of the autonomous weapon systems and the international humanitarian law, especially the impact on the civilians
and non-military targets.

*

บทความนีม้ าจากส่วนหนึ่งของการศึกษาวิจยั ดุษฎีนิพนธ์ของผูเ้ ขียน ในชื่อเรื่อง “การปรับใช้กฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศกับการใช้เทคโนโลยี
ใหม่ในการขัดกันทางอาวุธ” หลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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This article aims to examine problems in applying the distinction rule under the humanitarian law to the use of
autonomous weapons systems and the approach to develop such principle by analyzing the legal principles under Geneva
Conventions, 1949 and other relevant laws, the application of international laws by the International Court of Justice, the
international seminar reports, the reports of international organizations and the academic journals.
The study finds that the complication of technology leads to the mistakes in using the Autonomous Weapons and the
pattern of use that is not clear between civilian and military targets brings about problem in controlling the use of
autonomous weapon systems. The recommendation is to develop measures to examine the use of autonomous weapons
systems before use in order that the use of autonomous weapons be in line with the Distinction Principle and builds up
measures in intervening the use of autonomous weapons systems in the needed cases in order not to affect the target
beyond the military purpose.
Keywords: International Humanitarian Law, Autonomous Weapon Systems, Distinction, Armed Conflict

บทนา
แสงที่พุ่งขึน้ จากพื น้ ดิ นแล้วไปสว่างวาบบนท้องฟ้าอิ สราเอล
ที่พบเห็นได้ในทุกค่าคืน ช่วงเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2564 ที่ผ่าน
มา แม้จะมี ลักษณะเหมื อนดอกไม้ไฟที่ ถูกยิ งขึน้ ฟ้าเพื่ องาน
เฉลิมฉลอง แต่ในความเป็ นจริงแล้วภาพดังกล่าวเป็ นการทางาน
ของระบบอาวุธต่อต้านอิสระที่มีชื่อเรียกว่า ระบบ Iron Dome
ระบบอาวุธนีม้ ีชื่อเรียกทั่วไปว่า Counter-Rocket, Artillery, and
Mortar System หรือ C-RAM หรือระบบจรวดต่อต้านการโจมตี
ด้วยจรวดหรือขี ปนาวุธ จากศัตรู แบบอัตโนมัติ ซึ่งระบบ Iron
Dome จะมี ก ารท างานที่ สัม พั น ธ์ กั น ระหว่ า ง ระบบเรด้า ร์
ตรวจจับการเคลื่อนที่ของเป้าหมาย ระบบระบุตาแหน่งพิกดั บน
พืน้ โลก (GPS) ระบบประมวลผลการสั่งการยิง ระบบยิงจรวด
ต่ อ ต้า นภัย คุ ก คาม โดยระบบนี ้สามารถป้ อ งกั น การโจมตี
เป้าหมายหลายแห่งได้ในเวลาเดียวกัน และไม่จาเป็ นต้องอาศัย
การตัด สิ น ใจจากมนุ ษย์ข ณะปฏิ บัติ การเลย นั่น เท่ า กั บ ว่ า
พลเมืองชาวอิสราเอลที่อาศัยอยู่ในเขตพืน้ ที่ระบบ Iron Dome
สามารถปฏิบตั ิการได้ ไม่ตอ้ งกังวลเรื่องความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินของตนเองจากการถูกโจมตี ด ้วยขี ปนาวุธหรื อ
จรวดจากฝ่ ายศัตรู นี่คือภาพสถานการณ์ที่น่าจะใกล้เคียงกับ
ความเป็ นจริงของระบบอาวุธอิสระที่มีการใช้งานในปั จจุบนั มาก
ที่สดุ
อย่างไรก็ดี แม้เราจะเห็นภาพการทางานของระบบ Iron Dome
ที่ ดู ล ้ า ยุ ค และชาญฉลาดเพราะระบบการท างานของ
ปั ญญาประดิ ษฐ์ (AI) ที่ มี ความซับซ้อน แต่สิ่งที่ ปรากฎนี ย้ ั ง

เที ยบไม่ได้กับปรากฏการณ์การเกิ ดขึน้ ของเทคโนโลยี หลาย
ประการที่ พัฒนาขึ น้ ในปั จจุ บัน และเทคโนโลยี ที่ คาดว่ าจะ
เกิดขึน้ ในอนาคต ตัวอย่างของระบบอาวุธอิสระที่มีการใช้งาน
แล้ว เช่น โดรนที่สามารถค้นหาเป้าหมายและโจมตีเป้าหมายได้
ด้วยอาวุธ ซึ่ งได้มี การใช้งานแล้วโดยกองทัพสหรัฐอเมริกา
(Pagallo, 2013, p. ix) หุ่นยนต์สงั หารอัตโนมัติในแนวชายแดน
ประเทศเกาหลีที่สามารถตรวจจับและต่อต้านการบุกรุกของศัตรู
ได้ (Pagallo, 2013, p. xi) หรือแม้กระทั่งระบบขีปนาวุธต่อต้าน
เรือรบและเรือดานา้ ฯลฯ ส่วนตัวอย่างของระบบอาวุธอิสระที่
หลายคนจินตนาการว่าจะเกิ ดขึน้ ในอนาคต คงหนีไม่พน้ ภาพ
ของการทางานของหุน่ ยนต์สงั หารในภาพยนตร์เรือ่ ง Terminator
ซึ่งหลายคนหวาดกลัว และคิดว่านั่นอาจเป็ นภาพของการทา
สงครามในอนาคตที่อาจนาไปสูจ่ ดุ จบของมวลมนุษยชาติ
เราอาจปฏิ เ สธไม่ ไ ด้ว่ า พั ฒ นาการของสัง คมยุ ค 5.0 ซึ่ ง มี
สาระสาคัญอยู่ที่ การใช้ระบบปั ญญาประดิ ษฐ์ (AI) และการ
ทางานของระบบ Cyber ประกอบรวมเข้ากับการทางานของ
มนุ ษ ย์ (Deguchi et al., 2018, pp. 4-5) เป็ นสิ่ ง ที่ มี ค วาม
ใกล้เคียงอย่างมากกับสถานการณ์การใช้เทคโนโลยีในสงคราม
ข อ ง โ ล ก ปั จ จุ บั น แ ล ะ อ นา ค ต แ ล ะ อ า จ ก ล่ า ว ได้ ว่ า
ปั ญญาประดิษฐ์และระบบไซเบอร์จะมีบทบาทอย่างมากต่อการ
เปลี่ยนความเป็ นอยู่ปกติของสังคมมนุษย์และยังรวมไปถึงการ
เปลี่ ย นแปลงลั ก ษณะการท าสงครามในอนาคตอี ก ด้ ว ย
สิ่งที่จะแตกต่างกันคือ ในสังคมทั่วไปของมนุษย์นนั้ เทคโนโลยี
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ปั ญญาประดิษฐ์และการทางานของระบบไซเบอร์จะทาให้ชีวิต
มนุษย์สะดวกสบายมากขึ น้ การบริ หารจัดการองค์ก รและ
รัฐบาลจะมี ประสิทธิ ภาพมากขึ น้ ในทางกลับกันเทคโนโลยี
เหล่านีก้ ็ สร้างความหวาดกลัวให้กับเราว่ามนุษย์จะถูกแทนที่
ด้วยหุ่นยนต์ และบทบาทการทางานของมนุษย์ในสังคมก็ จะ
หมดไป ส่ ว นในสนามรบและทางการทหารนั้น เทคโนโลยี
ปั ญญาประดิ ษฐ์ และการท างานของไซเบอร์ในระบบอาวุ ธ
สั ง หารอิ ส ระ ย่ อ มลดความสู ญ เสี ย ของก าลั ง ทหาร ลด
งบประมาณการจ้างทหารของกองทัพ สามารถจัดการกับภัย
คุกคามได้อย่างแม่นยา แต่ก็อาจนามาซึ่ง จุดจบของมนุษย์ทงั้
ปวงด้วยเช่นกัน
ในกฎหมายระหว่างประเทศนั้น มี หลักเกณฑ์ที่ ใช้บังคับกับ
สถานการณ์ “การรบ” หรื อ ที่ ภาษาวิ ช าการทางนิ ติ ศาสตร์
เรียกชื่อเฉพาะว่า “การขัดกันทางอาวุธ” (Armed Conflict) คือ
กฎหมายมนุ ษ ยธ รรม ระ หว่ าง ประเ ทศ (International
Humanitarian Law) หรือกฎหมายว่าด้วยการขัดกันทางอาวุธ
(Law of Armed Conflict) ซึ่ งมี หัวใจส าคัญอยู่ที่ การคุ้มครอง
บุคคลอย่ างมี มนุษยธรรม (Humanity) และการจ ากัดความ
รุ นแรงในการทาสงครามให้อยู่ในขอบเขตของความจาเป็ นทาง
การทหาร (Military Necessity) แต่เพียงเท่านัน้ (Pictet, 1975,
p. 15) โดยเป้าหมายดังกล่าวประกอบด้วยหลักการขัน้ พืน้ ฐาน
3 ประการ (Cardinal Rules) ได้แก่ หลักการแยกแยะเป้าหมาย
(Distinction Principle) หลั ก ความได้ สั ด ส่ ว นในการโจมตี
(Proportionality Principle) และหลักความระมัดระวังก่อนการ
โจมตี (Precautionary Principle) เพื่ อ เป็ นการควบคุ ม ให้
ปฏิบตั ิการทางทหารในการรบนัน้ เป็ นไปเพื่อความจาเป็ นทาง
การทหาร และจะต้องเกิดความเสียหายน้อยที่สุดต่อพลเรือน
และเป้ าหมายที่ ไม่ เกี่ ยวข้องกั บความได้เปรี ย บเสี ย เปรี ย บ
ทางการทหาร
ด้วยเหตุที่สาระสาคัญรวมถึงแนวทางการปรับใช้กฎหมายตาม
หลั ก การทั้ ง สามประการมี เ นื ้ อ หาที่ ค่ อ นข้ า งมาก แต่ มี
ความสัมพันธ์กันในเป้าหมายเรื่องการจากัดความเสียหายที่
จะต้องเกิ ดขึน้ เฉพาะทางการทหารเท่ านั้น ผู้ศึ กษาจึ งเลือก
นาเสนอแนวทางการปรับใช้หลักการแยกแยะเป้าหมาย ซึ่งเป็ น
พืน้ ฐานที่สาคัญที่สุด โดยในบทความนีจ้ ะเป็ นการตรวจสอบ

และวิเคราะห์การปรับใช้หลักการแยกแยะเป้าหมายระหว่าง
พลเรือนและทหาร ว่าหลักการของกฎหมายมนุษยธรรมระหว่าง
ประเทศในเรือ่ งนี ้ จะสามารถปรับใช้กบั การใช้ระบบอาวุธสังหาร
อิสระในยามสงครามหรือกรณีการขัดกันทางอาวุธได้เพียงใด
และจะมีประเด็นปั ญหาหรือข้อท้าทายใดที่อาจเกิดขึน้ จากการ
ใช้ระบบอาวุธอิ สระในการขัดกันทางอาวุธที่ กฎหมายอาจมี
ช่องว่างหรือไม่สามารถบังคับใช้ได้หรือไม่ เพื่อเป็ นแนวทางใน
การพัฒนาหลักกฎหมายต่อไป
วัตถุประสงค์
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หลักการแยกแยะเป้าหมายตามกฎหมายมนุษยธรรมระหว่าง
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ค.ศ. 1977 และหลักการตามอนุสญ
ั ญากรุ งเฮก ค.ศ. 1907 และ
แนวทางการใช้กฎหมายโดยศาลระหว่างประเทศ และข้อมูล
ขัน้ ทุติยภูมิจากรายงานการสัมมนาทางวิชาการระหว่างประเทศ
รายงานขององค์ ก ารระหว่ า งประเทศ รวมตลอดถึ ง งาน
ศึกษาวิจยั จากบทความทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง และข่าวสารที่
ปรากฎในสื่อต่าง ๆ เพื่อตรวจสอบการใช้งานระบบอาวุธสังหาร
อิสระในความเป็ นจริงว่าเป็ นอย่างไร และวิเคราะห์กับข้อวิตก
กังวลของนักวิ ชาการและผู้เชี่ ยวชาญที่ เกี่ ยวข้องว่า มี ความ
เป็ นไปได้เพียงใดที่ หลักกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ
เรื่องการแยกแยะเป้าหมายในการโจมตี จะสามารถนามาปรับ
ใช้ได้ และจะมีปัญหาใดที่อาจเกิ ดขึน้ หรือไม่ เพื่อนาไปสู่การ
เสนอแนะแนวทางในการใช้กฎหมายที่เหมาะสม
การศึกษานีเ้ ป็ นการวิเคราะห์หลักการหรือทฤษฎีทางกฎหมาย
จึงใช้การวิเคราะห์และอธิบายด้วยวิธีการเชิงนิรนัย (Deductive)
โดยการใช้หลักกฎหมายเป็ นเกณฑ์ในการวิเคราะห์สถานการณ์
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การใช้ระบบอาวุธที่เกิดขึน้ ว่าสอดคล้องกับหลักกฎหมายหรือไม่
กรณี กฎหมายมีความไม่ชัดเจนหรือคลุมเครือ จะใช้หลักการ
ตี ค วามกฎหมายโดยศึ ก ษาจากแนวค าพิ พ ากษาของศาล
ระหว่างประเทศ (Jurisprudence) เพื่อการวิเคราะห์
สรุ ปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ
จากการศึกษาวิจัย อาจแบ่งหมวดหมู่ของสาระสาคัญที่ ต ้อง
พิจารณาเพื่อนาไปสู่การวิเคราะห์อย่างเป็ นระบบได้ ดังหัวข้อ
ต่าง ๆ ต่อไปนี ้
1. นิยามของคาว่าระบบอาวุธสังหารอิสระ
ด้ ว ยเหตุ ที่ นิ ยามของค าว่ า Autonomous Weapon
Systems ในภาษาไทยยังไม่มี ค าแปลอย่ างเป็ นทางการ แต่
ปรากฏในเว็ บไซต์ของคณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ
ประเทศไทย ในหลายชื่อ เช่น “อาวุธสังหารอัตโนมัติ” (Tangsiri,
2018) “อาวุธที่สามารถกาหนดเป้าหมายด้วยตัวเองโดยไม่มี
มนุษย์ควบคุม” (Tangsiri, 2019) ในขณะที่เอกสารทางการของ
คณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศได้นิยามความหมายของ
ค า ว่ า “ Autonomous Weapon Systems” ว่ า ห ม า ย ถึ ง
“Autonomous Weapon Systems select and apply force to
targets without human intervention” (International
Committee of the Red Cross; ICRC, 2021, p. 2) ซึง่ มีใจความ
สาคัญคื อ ระบบอาวุธที่ สามารถคัดเลือกและปฏิ บัติ การต่ อ
เป้าหมายได้โดยปราศจากการแทรกแซงของมนุษย์ หากจะ
กล่าวให้เข้าใจได้ง่าย คือ ระบบอาวุธที่สามารถทางานได้ดว้ ย
การตัดสิ นใจเองเหมื อนอย่างที่ ทหารซึ่งเป็ นบุคคลสามารถ
ปฏิบตั ิหน้าที่ได้น่นั เอง
ในขณะที่ทางวิชาการนัน้ มีการแบ่งประเภทอาวุธที่ทางาน
ด้ ว ยตั ว เองเป็ น 2 รู ปแบบ คื อ Automatic Weapons และ
Autonomous Weapons หากจะแปลคาว่า “Autonomous” ว่า
“อัตโนมัติ ” ย่อมจะเกิ ดปั ญหาต่อการแปลคาว่า “Automatic”
อี ก จึ งมี ผู้ขยายความว่า ค าว่า “อัตโนมัติ ” (Automatic) ควร
หมายถึง ระบบการทางานด้วยตัวเองซึง่ เป็ นหนึง่ ในลักษณะของ
ความเป็ นอิ สระ แต่ค าว่า “อิ สระ” (หรือก าหนดด้วยตัวเอง)
(Autonomous) ควรหมายความถึง การรวมกันของความเป็ น
อัตโนมัติหลายการทางาน (Hagström, 2016, p. 23) เมื่อไม่มี
นิ ย า ม ที่ ชั ด เ จ น ข อ ง ค า ว่ า Automatic weapons แ ล ะ

Autonomous weapons ผู้เขี ยนจึ งเลื อกใช้ค าว่ า “อิ สระ” ซึ่ ง
หมายถึ ง ท างานด้ว ยการตั ด สิ น ใจด้ ว ยตั ว เอง แทนค าว่ า
“Autonomous” เพื่ อ ไม่ ก่ อ ให้ เ กิ ด ความทั บ ซ้ อ นกั บ ค าว่ า
“อัตโนมัติ” ซึ่งหมายถึง “Automatic” ตามที่เข้าใจกันโดยทั่วไป
อยูแ่ ล้ว
ปั ญหาอี กประการหนึ่ งคื อ ระดั บ การท างานของ
“autonomous weapon system” ควรจ าแนกการท างานใน
ลักษณะใด เนื่องจากระดับของการเป็ นระบบอาวุธแบบ Highly
automated, semi-autonomous กั บ autonomous ค่ อ นข้ า งมี
ความคลุมเครืออยู่พอสมควร จึงมีผูเ้ ชี่ ยวชาญทางด้านอาวุธ
เสนอว่าควรให้ความสาคัญกับประเด็นดังกล่าวโดยพิจารณา
แนวทางการใช้ง านระหว่ างมนุษ ย์กั บ เครื่ อ งจัก ร (Humanmachine Interaction) ว่าอยู่ในระดับใด มีขอ้ จากัดการใช้งาน
ทัง้ ด้านพืน้ ที่และเวลาที่สมั พันธ์กบั การสั่งการของมนุษย์หรือไม่
รวมถึงมาตรการตรวจสอบโดยมนุษย์ว่าเป้าหมายการโจมตีนนั้
ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ (ICRC, 2016) กล่าวคือ หากมนุษย์มี
ส่วนเกี่ยวข้องในปฏิบตั ิการของอาวุธ และการประมวลผลเพื่อ
การตัดสินใจต่อเป้าหมายน้อยเท่าไร ความเป็ น autonomous
ยิ่งมากขึน้ จนอาจถึงระดับ fully autonomous ได้
นอกจากนัน้ รายละเอียดของการทางานของอาวุธอัตโนมัติ
และอาวุธอิสระก็ยงั มีความแตกต่างกันอีก กล่าวคือระบบอาวุธ
อัตโนมัติจะทางานตามเงื่อนไขที่มนุษย์กาหนดโดยไม่ตอ้ งมีการ
ตัดสินใจจากกลไกใด ๆ อีก เช่น ทุ่นระเบิดสังหารบุคคลเป็ น
อาวุธท างานอัตโนมัติ แต่จะท างานเมื่ อมี บุคคลหรือวัตถุ ไป
สัมผัสหรือกดทับทุ่นระเบิดนัน้ เช่นเดียวกับทุ่นระเบิดทาลาย
รถถัง หรือทุ่นระเบิดทาลายเรือ และเรือดานา้ ฯลฯ จะเห็นได้ว่า
อาวุธดังกล่าวไม่ต ้องอาศัยการประมวลผลใด ๆ อี ก ในการ
ทาลายเป้าหมาย ในขณะที่ระบบอาวุธอิสระนัน้ จะทางานโดย
การประมวลผลเพิ่มเติมอีก เช่น หุ่นยนต์สงั หารจะทางานเมื่อ
ตรวจจับได้ว่ามี การโจมตี จากข้าศึก โดยหุ่นยนต์นั้นจะต้อง
แยกแยะได้ว่าข้าศึกเช่นว่านัน้ เป็ นพลเรือนหรือเป็ นทหาร ไม่ว่า
จะโดยการตรวจจับจากเครื่องแบบที่พบ สัญลักษณ์ หรืออื่นใด
หากพบว่าเป้าหมายเป็ นทหาร ก็ตอ้ งจาแนกอีกว่าเป็ นทหารฝ่ าย
ตนที่ตอ้ งห้ามโจมตีหรือไม่ และเป้าหมายนัน้ จะต้องมีอาวุธต่อสู้
ได้ดว้ ย หุ่นยนต์จึงจะทาการต่อสูไ้ ด้ หรือระบบการทางานของ
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Iron Dome ที่ได้อธิบายไปในตอนต้น ก็จะต้องมีการทางานด้วย
การประมวลโดยระบบเรดาร์ว่ า มี ภัยคุกคามจากจรวดหรื อ
ขีปนาวุธเข้ามาในดินแดน ในระยะที่สามารถโต้ตอบได้หรือไม่
ภัยคุกคามที่พบเป็ นวัตถุที่ตอ้ งทาลายหรือไม่ อยู่ห่างเป็ นระยะ
เท่าใด หากจะตอบโต้จะต้องกระทาในระยะเท่าใด จะสั่งการยิง
จรวดต่ อ ต้า นเมื่ อ ใด ท าลายในระยะใดจึ ง จะปลอดภัย ต่ อ
ประชาชน และควรยิงจรวดต่อต้านเมื่อใด การทางานเช่นว่านัน้
ย่อมมี ความซับซ้อนมากกว่าการติดตัง้ ระเบิ ดเพื่ อให้มีทหาร
มาเหยียบ หรือรถถังมาเหยียบอย่างแน่นอน
ข้อพิจารณาประการต่อมาคือ ระบบอาวุธสังหารอิสระนัน้
ย่อมหมายถึงทัง้ ระบบอาวุธที่เป็ นวัตถุ เช่น จรวดต่อต้านจรวด
หรือขีปนาวุธ หุ่นยนต์สงั หาร โดรนสังหาร ฯลฯ และรวมถึงสิ่งที่
ประกอบร่ ว มเพื่ อ ให้ร ะบบอาวุ ธ นั้น ท างานได้โดยอาจไม่ มี
ลักษณะเป็ นวัตถุ เช่น ชุดคาสั่งหรือโปรแกรมการทางานของ
คอมพิ ว เตอร์ป ระมวลผล ระบบ Algorithm การท างานของ
โปรแกรมผ่านระบบไซเบอร์ และการใช้งานระบบ GPS ผ่าน
ดาวเทียมเพื่อการสั่งการอาวุธด้วย ฯลฯ
2. รู ปแบบและการใช้งานระบบอาวุธสังหารอิสระใน
การขัดกันทางอาวุธในปั จจุบัน
เนื่องจากการศึกษานีว้ ิเคราะห์ขอ้ มูลการใช้งานระบบอาวุธ
สัง หารอิ ส ระในบริ บ ทการใช้ง านเพื่ อ การขัด กั น ทางอาวุ ธ
จึ งจ าเป็ นที่ จะต้องท าความเข้าใจในเบื อ้ งต้นก่ อนว่ า ค าว่า
“การขั ด กั น ทางอาวุ ธ ” หมายถึ ง อะไร ความหมายของ
“การขัดกันทางอาวุธ” ปรากฏในอนุสญ
ั ญาเจนีวา ค.ศ. 1949
ข้อ 1 ซึง่ วางข้อกาหนดในการใช้กฎหมาย ว่าจะเกิดขึน้ ในกรณีที่
เกิดสงครามที่ได้มีการประกาศ หรือกรณีที่มีการพิพาทกันด้วย
อาวุธโดยรัฐภาคีสองรัฐหรือมากกว่านัน้ ขึน้ ไป แม้วา่ ฝ่ ายหนึ่งจะ
มิได้มีการรับรองว่ามีสถานะสงครามก็ตาม นอกจากนัน้ ในกรณี
ที่ มี การยึดครองอาณาเขตบางส่วน หรือทั้งหมดของรัฐภาคี
แม้จะไม่มีการต่อต้านด้วยอาวุธ ก็ถือว่าอยู่ในขอบเขตการปรับ
ใช้อนุสญ
ั ญานีด้ ว้ ย นอกจากนัน้ ใน ข้อ 3 ของอนุสญ
ั ญาเจนีวา
ค.ศ. 1949 ยังระบุอีกว่า นอกเหนือจากสงครามระหว่างประเทศ
ดังกล่าวแล้ว หากเกิ ดสถานการณ์การขัดกันทางอาวุธที่ ไม่มี
ลักษณะระหว่างประเทศก็ ให้ใช้อนุสัญญาปรับใช้ ได้เช่ นกัน
กล่าวโดยสรุ ปคือ “การขัดกันทางอาวุธ” หมายถึง “สงคราม”

ไม่ ว่ า จะเป็ นสงคราม ระหว่ า งประเทศ หรื อ สงคราม
ภายในประเทศก็ตาม
ระบบอาวุธสังหารอิสระที่ใช้ในการขัดกันทางอาวุธหรือใน
ยามสงครามเพื่อวัตถุประสงค์ทางการทหาร อาจจาแนกได้ ดังนี ้
2.1 ระบบขีปนาวุธเพื่อการป้ องกันประเทศ
ระบบขีปนาวุธเพื่อการต่อต้านจรวด ปื นใหญ่ และปื นครก
(Counter Rocket, Artillery and Mortar; C-RAM) มี การใช้งาน
มาตั้งแต่ ปี ค.ศ. 1960 ซึ่ ง โดยผิ วเผิ น ระบบอาวุธนี ด้ ูเ หมื อ น
ค่อนข้างเก่า แต่เทคโนโลยีดังกล่าวมี การพัฒนาการเรื่อยมา
และมีการนาเอาระบบปั ญญาประดิษฐ์ รวมถึงการสั่งการผ่าน
ระบบสือ่ สารที่ซบั ซ้อนมาใช้ประกอบการทางานมากขึน้
ระบบการทางานของ C-RAM ในยุคแรกจะทางานหลังการ
สั่งยิงโดยมนุษย์ผคู้ วบคุมปฏิบตั ิการ ซึ่งผูค้ วบคุมจะต้องทาการ
เลือกเป้าหมายก่อนสั่งยิง หลังจากนัน้ ขีปนาวุธจะทางานโดยเข้า
ไปทาลายเป้าหมาย ในขณะที่ปัจจุบนั ระบบ C-RAM สามารถ
โปรแกรมคาสั่งให้ยิงโดยกาหนดเงื่อนไข เวลา และเป้าหมายได้
(ICRC, 2016) ท าให้ ก ารต่ อ ต้ า นสามารถกระท าต่ อ หลาย
เป้าหมายในเวลาเดียวกันได้ ระบบขีปนาวุธเพื่ อการป้ องกัน
ประเทศมีหลากหลายรู ปแบบด้วยกัน อาจแบ่งเป็ นหมวดหมู่ได้
ดังนี ้
1) ระบบขีปนาวุธและจรวดต่อต้านการโจมตี (Missile and
Rocket Defense Weapons)
ระบบขีปนาวุธและจรวดต่อต้านการโจมตี เป็ นที่นิ ยมใช้
ทั่วไปเพื่อการป้องกันในระยะใกล้ โดยมีทงั้ ระบบที่ติดตัง้ ทางเรือ
และทางบก โดยปกติ ใช้ระบบ C-RAM ซึ่ ง มี ความเที่ ย งตรง
แม่นยา และตอบสนองได้ฉับไวต่อการป้องกันการโจมตี ระบบ
ต่อต้านการโจมตีนีจ้ ะประกอบด้วยส่วนการทางานแบบอิ สระ
(Autonomous) คื อระบบการตรวจสอบ ค้นหา และคัดเลื อก
เป้าหมายในการโจมตีดว้ ยตัวเอง โดยไม่ตอ้ งอาศัยการทางาน
ของมนุษย์
ลักษณะการทางานของระบบขีปนาวุธเพื่อการป้องกันนี ้
มักอาศัยข้อมูลการบินพลเรือนเพื่อการวิเคราะห์และประมวลผล
เพื่ อ จ าแนกพื ้น ที่ ก ารขั ด กั น ทางอาวุ ธ และพื ้น ที่ พ ลเรื อ น
นอกจากนัน้ ยังมีการติดตัง้ ระบบป้องกันความเสียหายที่อาจเกิด
ขึ น้ กับพลเรื อ นกรณี ที่ อาจมี การสั่งงานผิ ด พลาดโดยระบบ
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ป้องกันความเสียหายนีจ้ ะต้องสั่งให้อาวุธทาลายตัวเองได้ (Selfdestructing Round) เพื่อไม่ให้ความเสียหายเกิดขึน้ กับพลเรือน
ในขอบเขตที่กว้างขวางจนเกิ นไป โดยระบบขีปนาวุธเพื่อการ
ป้องกันที่มีชื่อเสียง คือระบบ Iron Dome ของกองทัพอิสราเอล
และ Terminal High Altitude Area Defense System (THAAD)
ของกองทัพสหรัฐอเมริกา (ICRC, 2016)
Iron Dome เป็ นระบบ C-RAM ของกองทัพอิ สราเอลซึ่ ง
สามารถทาการป้องกันการโจมตีเป้าหมายหลายเป้าหมายใน
เวลาเดียวกัน ซึ่งมีการวิจัยและพัฒนาขึน้ มาโดยบริษัท Rafael
Advance Defense System เป็ นการท างานร่วมกันของระบบ
Dual-Mission Counter Rocket Artillery, and Mortar (C-RAM)
และระบบ Very Short Range Air Defense (V-SHORAD)
system (Rafael Advanced Defense Systems Ltd., n.d.) โดย
ระบบการท างานของ Iron Dome จะเกิ ด ขึ ้น เมื่ อ มี ก ารยิ ง
ขีปนาวุธ จรวด ปื นใหญ่ หรือปื นครกจากฝ่ ายศัตรู เพื่อมุ่งหมาย
ในการทาลายเป้าหมายในประเทศอิสราเอล เรดาร์จะตรวจจับ
การโจมตี ซึง่ เรดาร์นจี ้ ะมีการติดตัง้ ไว้รอบชายแดนอิสราเอลเพื่อ
ทาการรายงานไปยังระบบควบคุมและทาการประเมินจุดตกของ
ภัยคุกคามดังกล่าว หลังจากนัน้ ระบบจะทาการสั่งการไปยัง
แท่นยิงขีปนาวุธต่อต้านการโจมตี เพื่อทาการปล่อยขีปนาวุธ
ป้องกันไปทาลายขีปนาวุธโจมตีในอากาศก่อนตกสู่เป้าหมาย
โดยระยะทาการของขี ปนาวุธของระบบ Iron Dome จะอยู่ใน
ระยะ 4-70 กิโลเมตร และการทาลายขีปนาวุธโจมตีจะกระทา
นอกเขตอยูอ่ าศัยของพลเมืองเท่านัน้ (Sharp, 2015, p. 9)
ในอนาคตนัน้ อิสราเอลมี แนวโน้มที่จะพัฒนาระบบ Iron
Dome ให้สามารถทาการได้ไกลกว่าเดิม โดยคาดการณ์ว่าจะ
พัฒนาให้ขีปนาวุธป้องกันการโจมตีสามารถทาการได้ในระยะ
70-250 กิโลเมตร (ICRC, 2016)
ระบบ Iron Dome มีการประกาศใช้งานอย่างเป็ นทางการ
ของกองทัพอิ สราเอลในปี ค.ศ. 2011 แต่มี การใช้งานจริงใน
เดือนพฤศจิกายน ค.ศ. 2012 ในความขัดแย้งระหว่างอิสราเอล
และกลุ่มฮามาส โดยปฏิบตั ิการดังกล่าวอิสราเอลอ้างว่าระบบ
Iron Dome สามารถท าลายขี ปนาวุธของกลุ่มฮามาสที่ ยิงมา
จากฉนวนกาซากว่า 400 ลูก ได้ถึง 85% (ทัง้ นีไ้ ม่รวมขีปนาวุธที่
ยิ ง มาจากฐานอื่ น ซึ่ ง รวมแล้ว มี ก ารยิ ง ขี ป นาวุ ธ เข้า โจมตี

อิสราเอลกว่า 1,500 ลูก) ความขัดแย้งครัง้ นีม้ ีพลเรือนเสียชีวิต
4 ราย ในช่วงปี ค.ศ. 2012-2014 อิสราเอลได้พัฒนาระบบยิ ง
ขี ปนาวุธของ Iron Dome ให้มี จ านวนแบตเตอร์รี่สาหรับการ
ทางานของแท่นยิงขีปนาวุธที่มากขึน้ ทาให้ความขัดแย้งของ
อิสราเอลและกลุม่ ฮามาสในปี ค.ศ. 2014 ระบบ Iron Dome นัน้
มีความแม่นยามากขึน้ ถึงประมาณร้อยละ 90 (Sharp, 2015,
p. 9) แม้ อ าจมี ค วามผิ ด พลาดในการจ าแนกอากาศยาน
พันธมิตรและภัยคุกคามบ้างก็ตาม แต่เป็ นสัดส่วนค่อนข้างน้อย
(ICRC, 2016)
ในขณะที่ ร ะบบ Terminal High-Altitude Area Defense
System (THAAD) หรื อ เดิ ม ชื่ อ Theater High Altitude Area
Defense ของกองทัพ สหรัฐ อเมริ ก านั้น เป็ นระบบขี ป นาวุ ธ
ป้องกันที่มีการใช้งานมาตัง้ แต่ ค.ศ. 2008 ใช้เพื่อการป้องกัน
การโจมตีระยะใกล้จากขีปนาวุธ รวมถึงระบบอาวุธอิสระอื่น ๆ
โดยการทางานของเรดาร์เพื่อค้นหาและติดตามการเคลื่อนที่ของ
ขีปนาวุธ มีการคานวณวิถีการเคลื่อนที่ และทาลายเป้าหมาย
ด้วยระบบขีปนาวุธป้องกัน ซึ่งการทางานของ THAAD มีความ
คล้ายคลึงกับระบบ Iron Dome ของอิสราเอล แต่เป็ นเทคโนโลยี
ที่กองทัพสหรัฐอเมริกาพัฒนาขึน้ มาเองหลังสงครามอ่าวเปอร์เชีย
ในปี ค.ศ. 1991 (ICRC, 2016) ระบบการท างานของ THAAD
จะใช้ขีปนาวุธที่ไม่ติดตัง้ หัวรบเพื่อการทาลายขีปนาวุธโจมตี
ทัง้ นีเ้ พื่อลดความเสียหายที่อาจเกิดขึน้ จากแรงระเบิด โดยให้
ความเสียหายมาจากหัวรบของขีปนาวุธโจมตีดงั กล่าวเอง ระบบ
THAAD นีม้ ีการวิจัยและพัฒนาโดย Missile Defense Agency
( MDA) ซึ่งต่อมาในปี ค.ศ. 2014 MDA ได้ร่วมมือกับอิสราเอล
ในการแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีระหว่างกัน ทาให้สหรัฐอเมริกา
ได้น าองค์ความรู ข้ องระบบ Iron Dome มาใช้เพื่ อการพัฒนา
ระบบขีปนาวุธเพื่อการป้องกันของตนเองต่อไป (Sharp, 2015)
ระบบการทางานของขีปนาวุธเพื่อการป้องกันซึ่งใช้ระบบ
เรดาร์ใ นการตรวจจั บ เป้ า หมายนั้น จะต้อ งท างานร่ ว มกั บ
ระบบสื่อสารผ่านดาวเทียมด้วย ดังนัน้ ในมิติ หนึ่ง การใช้งาน
ระบบขี ปนาวุธเพื่ อการป้ องกั นจึ งถื อว่ ามี ส่ว นเกี่ ยวข้อ งกั บ
เทคโนโลยีทางอวกาศด้วย เพราะเป็ นการใช้ระบบสื่อสารผ่าน
ดาวเที ย มเพื่ อ การใช้ง านของอาวุ ธ ภาคพื ้น ดิ น (Stephens,
2018, p. 77) จึงน่าจะเป็ นประเด็นที่จะต้องพิจารณาต่อไปว่า
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จะแยกระหว่างการใช้งานดาวเทียมเพื่อประโยชน์ของพลเรือน
และประโยชน์ทางการทหารอย่างไร
ประโยชน์ของระบบขี ปนาวุธเพื่ อการป้ องกัน คื อ ความ
แม่นยาในการทาลายเป้าหมาย โดยผูเ้ ชี่ยวชาญด้านอาวุธหลาย
คนคาดหมายว่าในอนาคตระบบอาวุธเพื่อการป้องกันนีจ้ ะมีการ
พัฒนาให้มีขนาดเล็กลง และมีการใช้อย่างแพร่หลายมากขึน้
จนถึงอาจมีการใช้ในระบบอวกาศ (von Heinegg, 2017, p. 528)
เพราะจะเป็ นการลดความสูญเสียทัง้ ทางการทหารและพลเรือน
แต่ระบบอาวุธที่ พัฒนาให้ท างานได้อย่างมี ประสิทธิ ภาพสูง
ในขอบเขตพื ้น ที่ ก ว้า งขวางนี ้อ าจน ามาซึ่ ง ปั ญ หาระหว่ า ง
ผู้ควบคุมระบบอาวุธดังกล่าวกับการท างานของระบบอาวุธ
อิ สระในสภาพแวดล้อมที่ เกิ นความคาดหมายได้ (Boothby,
2017, p. 208) ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านอาวุธจึงค่อนข้างเห็นในทิศทาง
เดียวกันว่าปฏิบตั ิการของระบบอาวุธนัน้ จะต้องเปิ ดโอกาสให้
มนุษย์สามารถเข้าแทรกแซงเพื่อประเมินความเสียหายที่อาจ
เกิดแก่พลเรือนได้ดว้ ย (ICRC, 2016)
ผลการใช้งานระบบอาวุธ C-RAM จากสถิติที่ 11 ปี ที่ผ่าน
มา มีการใช้ระบบ C-RAM ในปฏิบตั ิการทางทหารค่อนข้างน้อย
และไม่เคยพบรายงานความเสียหายแก่พลเรือนจากการใช้งาน
ระบบ C-RAM เลย (ICRC, 2016)
2) ระบบอาวุธเชิงรุ กเพื่อป้องกันยานพาหนะสงครามจาก
การถูกโจมตีดว้ ย ขีปนาวุธ จรวด และเครื่องยิงลูกระเบิด และ
ระบบอาวุธป้องกันสถานที่ หรือพรมแดนจากการโจมตี ของ
บุ ค ค ล ( Vehicle “active-protection” Weapons and antipersonnel “sentry” Weapons) เช่น ระบบ Trophy (ASRPRO-A)
active protection system ซึ่งติดตัง้ ในรถถัง และยานพาหนะใน
การรบ เพื่อการป้องกันภัยคุกคาม ระบบอาวุธดังกล่าวปรากฏ
การใช้งานในราว 5 ปี ที่ผ่านมา โดยกองทัพของหลายประเทศ
ระบบอาวุธนีจ้ ะทางานควบคู่ไปกับระบบเรดาร์ตรวจจับการ
เคลื่อนที่ของจรวดหรือลูกระเบิดที่จะเข้ามาทาลายยานพาหนะ
โดยจะมีการคานวณทิศทางและระยะการทาลาย ก่อนจะมีการ
ยิงกระสุนเหล็กอัตโนมัติเพื่อทาลายภัยคุกคามดังกล่าว (ICRC,
2016)
นอกจากระบบการป้องกันยานพาหนะแล้ว ยังมีระบบอาวุธ
ป้ อ งกั น การโจมตี ข องบุ ค คล หรื อ anti-personnel “sentry”

Weapons หรือ Sentry Tech ซึง่ เป็ นระบบปื นอัตโนมัติที่ทางาน
ร่วมกับอาวุธเบาและปื นต่อสูร้ ถถัง ติ ดตั้งบนฐานยิ ง โดยใช้
ระบบการตรวจจับการเคลื่อนไหวด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อจาแนก
เป้าหมายที่เป็ นมนุษย์ อย่างไรก็ดี ในการทางานของระบบอาวุธ
นีจ้ ะมีผคู้ วบคุมว่าเป้าหมายซึง่ เป็ นมนุษย์รายใดนัน้ อยูใ่ นข่ายที่
จะถูกโจมตี ได้หรือไม่ โดยจะต้องมี ผู้ควบคุมเป็ นผู้เลือกและ
พิจารณาความเหมาะสมในการทาลายเป้าหมายด้วย อย่างไรก็ดี
ระบบอาวุ ธ ป้ อ งกั น การโจมตี ข องบุ ค คลที่ ส ามารถท าการ
คัดเลื อกเป้ าหมายด้วยระบบประมวลผลของตนเองก็ มี อ ยู่
เช่นกัน แต่มิใช่การทางานแบบอิสระเต็มรู ปแบบ เพราะก่อนการ
ทาลายเป้าหมาย จะมีการกาหนดให้คาสั่งการไปอยู่ทผี่ คู้ วบคุม
ซึ่งเป็ นมนุษย์ ซึ่งเป็ นผูต้ ดั สินในใจการโจมตีเป้าหมายในลาดับ
สุดท้าย (ICRC, 2016)
ในปั จจุบันยังไม่มีรายงานเรื่องความเสียหายแก่พลเรือน
จากการใช้งาน The Trophy แต่มี ประเด็ นที่ น่าสนใจคื อ หาก
ระบบอาวุธนีถ้ ูกติดตัง้ ในอากาศยานไร้คนขับ และการสื่อสาร
ล้มเหลว ปฏิบัติการของระบบอาวุธอิสระนีจ้ ะยังคงชอบด้วย
กฎหมายหรือไม่ ประเด็นนีผ้ เู้ ชี่ยวชาญอธิบายว่าควรถือว่าเป็ น
ความรับ ผิ ด ชอบของผู้ส่ ัง การ (Commander) (Ohlin, 2016,
p. 29) โดยจะต้องยุติการปฏิบตั ิการทุกกรณี หากมีการใช้ระบบ
อาวุธดังกล่าวต่อไป แม้จะเกิ ดความล้มเหลวในการสื่ อ สาร
ต้องถื อว่ าผู้ส่ ังการมี ความรับผิ ดชอบต่อความเสี ยหายที่ จะ
เกิดขึน้ แก่พลเรือนด้วย (ICRC, 2016)
ระบบ Sentry Tech นัน้ หากมีการยิงโดยระบบอัตโนมัติ
โดยไม่ผ่านการพิจารณาของผูค้ วบคุมอาจถื อเป็ นการใช้งาน
อาวุธที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายได้ แต่จะต้องมีการควบคุมทางไกล
โดยมนุษย์เท่านัน้ ทัง้ นีม้ ีการกล่าวอ้างถึงระบบอาวุธที่มีการใช้
งานในประเทศเกาหลี ใ ต้ ซึ่ ง มี ก ารควบคุ ม โดยมนุ ษ ย์ใ น
ปฏิบตั ิการ (ICRC, 2016) ระบบป้องกันอัตโนมัติของเกาหลีใต้
ที่รูจ้ กั กันในชื่อ SGR A-1 เริ่มมีการใช้งานมาตัง้ แต่ปี ค.ศ. 2010
เป็ นระบบคุม้ กันที่ถกู นามาติดตัง้ ในเขตปลอดทหารตลอดแนว
พรมแดนเกาหลีใต้และเกาหลีเหนือเพื่อทาหน้าที่แทนทหารใน
เขตดั ง กล่ า ว ระบบเซ็ น เซอร์อัต โนมัติ ข องระบบจะท าการ
ตรวจจับการเคลื่อนไหวบริเวณพรมแดน มีรศั มีในการตรวจตรา
ราว 2 ไมล์ และมีปืนกลขนาด 5.5 มิลลิเมตร และเครื่องยิงลูก
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ระเบิดขนาด 40 มิลลิเมตร ติดตัง้ อยู่เพื่อการใช้งาน เมื่อเรดาร์
ของระบบ SGR A-1 ตรวจพบการเคลื่ อ นไหวจะมี ก ารส่ ง
สัญญาณกลับไปที่ ศูนย์บัญชาการ และทหารผู้ควบคุมการ
ทางานที่ศนู ย์บญ
ั ชาการจะทาการสื่อสารกับสิ่งที่ห่นุ ยนต์ตรวจ
พบ เพื่อตัดสินใจดาเนินการต่อไป หากสิ่งที่ตรวจพบเป็ นมนุษย์
ผูค้ วบคุมก็จะสามารถทาการสื่อสารหรือสอบถามกับเป้าหมาย
มนุษย์ดงั กล่าวก่อนได้ ปั จจุบนั ระบบ SGR A-1 เป็ นระบบตรวจ
ตราอัตโนมัติที่ใช้งานประกอบกับการสั่งการยิงโดยมนุษย์และ
ยังสามารถสั่งการให้ระบบตัดสินใจอัตโนมัติในการยิงเป้าหมาย
ด้วยตนเองได้ (Pagallo, 2013, p. xi)
3) ระเบิ ด คลัส เตอร์แ บบมี เ ซ็ น เซอร์ค ้น หาเป้ า หมาย
ขีปนาวุธค้นหาเป้าหมาย และโดรนโจมตีเป้าหมายแบบทาลาย
ตั ว เ อ ง (Sensor-fused Munitions, Missiles and Loitering
Munitions) เป็ นระบบอาวุธมีการทางานอิสระของตัวเองตาม
โปรแกรมที่ผูโ้ ปรแกรมบันทึกเอาไว้ เพื่อการค้นหาและทาลาย
เป้าหมายตามที่กาหนด โดยระบบอาวุธนีบ้ างชนิดมีการติดตัง้
ระบบเซ็นเซอร์ เรดาร์ และระบบประมวลผล เพื่อค้นหาเป้าหมาย
ตามโปรแกรมที่ตงั้ ไว้ และสามารถโจมตีเป้าหมายตามระบบ
ประมวลผลได้ (ICRC, 2016)
ในขณะทีเ่ ราอาจคุน้ เคยกับโดรนโจมตีเป้าหมาย (Loitering
Munitions) ที่ นิ ย มใช้ใ นกองทัพ อเมริ กา (Pagallo, 2013) แต่
โดรนโจมตี นั้น ท างานแตกต่ า งออกไปเล็ ก น้อ ย โดย โดรน
สามารถทางานได้เป็ นอิสระมากกว่าในการค้นหา คัดเลือกและ
ทาลายเป้าหมาย และสามารถเข้าสูพ่ นื ้ ที่และเวลาตามที่กาหนด
ได้ดว้ ย ทัง้ นีก้ ารทางานของโดรนจะเป็ นการประมวลผลร่วมกัน
ระหว่างโปรแกรมที่กาหนดไว้และระบบเซ็นเซอร์เช่นเดียวกับ
ระเบิดคลัสเตอร์แบบมีเซ็นเซอร์คน้ หาเป้าหมาย ขีปนาวุธค้นหา
เป้าหมาย (ICRC, 2016)
การจาแนกความความแตกต่างของระบบอาวุธ Sensorfused munitions, missiles and loitering munitions ว่ า เป็ น
อิสระเพียงใดนัน้ อาจมีหลากหลายรู ปแบบ โดยจากการจัดแบ่ง
ของผูเ้ ชี่ยวชาญด้านอาวุธเห็นว่าอาจแบ่งได้เป็ นลักษณะต่าง ๆ
ดังนี ้
1. การเคลื่ อ นที่ แ บบอิ ส ระ (Self-mobility) โดยการ
เคลือ่ นที่ดว้ ยระบบนาทางของตัวเอง

2. ระบบนาทางอิสระ (Self-direction) หรือความสามารถ
ในการแยกแยะและคัดเลือกเป้าหมายได้อิสระ
3. ระบบการตั ด สิ น ใจอิ ส ระ (Self-determination) หรื อ
ความสามารถในการโจมตีและเปลี่ยนแปลงการทางานได้โดย
อิสระ โดยการกาหนดภาระกิจ และเป้าหมายได้ดว้ ยตนเอง
ระบบอาวุธอยู่ในการพัฒนาปั จจุ บัน คื อ Long-Range
Anti-Ship Missile (LRASM) หรือระบบขีปนาวุธระยะไกลเพื่ อ
ต่อต้านเรือ ซึ่งสามารถเคลื่อนที่และนาทางได้แบบอิสระ โดย
การยิงระยะไกลแบบผ่านชั้นอวกาศและทางานร่วมกับระบบ
เซ็นเซอร์ (ICRC, 2016)
ในขณะที่ผเู้ ชี่ยวชาญบางฝ่ ายมองว่าการใช้งานโดรนนัน้ มัก
มีมนุษย์เกี่ยวข้องในระดับการทางาน (Human in the Loop) ใน
การคัดเลื อกและโจมตี เป้ าหมาย โดยปั จจุ บันมี การใช้ง าน
Tactical Advanced Recce Strike (TARES) หรื อ ระบบการ
ทางานของโดรนสังหารป้องกันการโจมตีจากวัตถุ ซึ่งเดินทางได้
ไกล 200 กิโลเมตร บินได้นาน 4 ชั่วโมง สามารถติดหัวรบที่หนัก
ได้ถึง 20 กิโลกรัม และระบบโดรนสังหารป้องกันการโจมตีบคุ คล
Hero 30 ซึง่ เดินทางได้ไกล 40 กิโลเมตร ในเวลา 30 นาทีตอ่ การ
เดินทาง 1 ครัง้ และติดหัวรบที่หนักได้ถึงครึ่งกิโลกรัม (ICRC,
2016)
4) จรวดทาลายใต้นา้ และจรวดบรรจุแคปซูลทาลายใต้นา้
หรือ Torpedoes and encapsulated torpedo mines ได้แก่ จรวด
Sea Hake Heavyweight torpedo ซึ่ ง มี ร ะบบโซนาร์ ใ นการ
ตรวจจับเป้าหมายก่อนการโจมตี แต่มีการติดต่อกับผูป้ ฏิบตั ิการ
ที่เป็ นมนุษย์ผ่านสายเคเบิล ผูป้ ฏิบัติการจึงสามารถสั่งยกเลิก
การโจมตีได้ ระบบ MU 90 lightweight Torpedo หรืออาวุธที่ยิง
เพื่อค้นหาเป้าหมาย โดยมีเซ็นเซอร์เพื่อค้นหาและโจมตีเรือดานา้
เป้าหมาย ตามระดับความลึกที่โปรแกรมไว้ เช่นเดียวกับ SHKVL
rocket-propelled torpedo
นอกจากนัน้ ยังมีระบบ Mark 60 CAPTOR encapsulated
torpedo ซึ่งเป็ นระบบอาวุธที่ทิง้ ไว้ในท้องทะเล โดยระบบอาวุธ
จะทาหน้าที่ตรวจจับเรือดานา้ ตามโปรแกรมที่ตงั้ ไว้ เมื่อตรวจ
พบเป้าหมายจะมีการยิงจรวจออกมาโจมตีเรือดานา้ เป้าหมาย
เช่ น เดี ย วกั บ PMK-1/2 ซึ่ ง เป็ น Self-propelled sea mines
รูปแบบหนึง่ (ICRC, 2016)
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ระบบการป้องกันการโจมตีรูปแบบที่กล่าวมานีม้ ีความคาบ
เกี่ ยวกันระหว่ างการใช้เพื่ อการป้ องกัน และการใช้เพื่ อ การ
ท าลายกล่าวคื อเทคโนโลยี จรวดท าลายใต้น า้ เป็ นอุปกรณ์ที่
ติดตัง้ ไว้เพื่อการป้องกันประเทศของรัฐชายฝั่งจากการโจมตีของ
เรือรบศัตรู จึงมีไว้เพื่อการป้องกันประเทศแต่ในขณะเดียวกัน
เทคโนโลยี นี ก้ ็ สามารถท าการโจมตี เรือรบหรือเรือด าน ้าเพื่ อ
ป้องกันการเดินทางเข้าสูด่ ินแดนของรัฐชายฝั่ง ทัง้ ที่ฝ่ายตรงข้าม
อาจไม่ได้ทาการโจมตีก่อน ซึ่งย่อมก่อให้เกิดข้อพิจารณาทาง
กฎหมายต่อความรับผิดของรัฐในกรณีที่ต่างกันด้วย (Nasu &
Letts, 2020, p. 90) นอกเหนือจากนัน้ ยังมีประเด็นที่หลายคน
ตัง้ ข้อสังเกตเรือ่ งความแม่นยาในการจาแนกเป้าหมายของระบบ
อาวุธดังกล่าวด้วย
2.2 การใช้งานระบบยานพาหนะไร้คนขับ (Unmanned
Vehicle Systems)
การใช้งานระบบพาหนะไร้คนขับมีหลากหลายรูปแบบ และ
หลากหลายชื่อ โดยส่วนมากมักเป็ นระบบการควบคุมระยะไกล
(Remote Control) นอกเหนื อ จากนั้ น อาจมี ร ะบบอิ สระ
(Autonomous) รวมอยู่ดว้ ย ซึ่งอาจระบุชื่อที่เรียกระบบพาหนะ
ไร้คนขับที่แตกต่างกันได้ ดังนี ้ (Klein, 2019, p. 248)
UV Unmanned Vehicle หรือ พาหนะไร้คนขับ
MUV Maritime Unmanned Vehicle หรือพาหนะไร้คนขับ
ทางทะเล
UAV Unmanned Arial Vehicle หรือพาหนะไร้คนขับทาง
อากาศ
USV Unmanned Surface Vehicle หรือพาหนะไร้คนขับ
เหนือผิวนา้ ทางทะเล
UUV Unmanned Underwater (or Undersea) Vehicle หรือ
พาหนะใต้นา้ ไร้คนขับ
UCUV Unmanned Combat Underwater Vehicle หรื อ
พาหนะต่อสูใ้ ต้นา้ ชนิดไร้คนขับ
UCSV Unmanned Combat Surface Vehicle หรือพาหนะ
ต่อสูเ้ หนือผิวนา้ ชนิดไร้คนขับ
UCV Unmanned Combat Vehicle หรื อ พาหนะต่ อ สู้
ชนิดไร้คนขับ

ROV Remote Operate Vehicle หรือพาหนะปฏิบตั ิการ
โดยการสั่งการระยะไกล
MASS Maritime Autonomous Surface Ship หรื อ เรื อ
ปฏิบตั ิการอิสระทางทะเล
UMV Unmanned Maritime Vehicle หรื อ พาหนะไร้
คนขับทางทะเล
UMS Unmanned Maritime System หรื อ ระบบไร้ ค น
ควบคุมทางทะเล
ชื่ อที่แตกต่างกันของระบบพาหนะไร้คนขับนีไ้ ม่ได้ส่งผล
โดยตรงต่ อ ลัก ษณะการท างานที่ แ ตกต่ า งกั น ของพาหนะ
ไร้คนขับเสียทัง้ หมด เป็ นเพียงการจาแนกลักษณะการใช้งานใน
รู ป แบบต่ า ง ๆ ชื่ อ ทั่ว ไปและชื่ อ เฉพาะของเทคโนโลยี โดย
สาระสาคัญที่แท้จริงอยู่ที่คาว่า “ไร้คนขับ” (Unmanned) และ
“อิสระ” (Autonomous)
โดยคาว่า Unmanned นัน้ หมายถึง กรณีที่ไม่มีมนุษย์อยู่
บนพาหนะดังกล่าว ในขณะที่ระดับการทางานอย่างอิสระของ
ระบบพาหนะทางทะเลนั้ น อาจจ าแนกได้ ห ลายระดั บ
(International Maritime Organization, 2018) โดยมี 4 ลักษณะ
สาคัญ ได้แก่
M: Manual navigation with automated processes and
decision support หรื อ ระบบน าทางปกติ ที่ มี ก ารใช้ ก าร
ประมวลผลและการตัดสินใจอัตโนมัติประกอบ
R: Remote-controlled vessel with crew on board หรื อ
ระบบการควบคุมเรือระยะไกล โดยมีลกู เรืออยูบ่ นเรือ
RU: Remote-controlled vessel without crew on board หรือ
ระบบการควบคุมเรือระยะไกลโดยไม่มีลกู เรืออยูบ่ นเรือ
A: Autonomous vessel หรือระบบเรืออิสระ
ลักษณะของการเป็ น Unmanned นัน้ แม้มนุษย์ไม่ได้ขบั ขี่
ยานพาหนะ แต่มนุษย์ยงั คงมีสว่ นเกี่ยวข้องในการเป็ นผูค้ วบคุม
ในลักษณะการควบคุมระยะไกล แต่ในบางครัง้ อาจเป็ นการ
ปฏิ บัติ ง านโดยอัต โนมัติ ข องระบบดัง กล่ า วก็ ได้ ในขณะที่
ลักษณะของการเป็ น Autonomous หมายถึ ง “ระบบใด ๆ ซึ่ง
ทางานอิสระได้โดยตัวเอง โดยระบบนั้นจะต้องเลือก (ค้นหา
เป้าหมาย จาแนกเป้าหมาย ติดตามเป้าหมาย และคัดเลือก
เป้าหมาย) และโจมตี (ต่อสู้ ป้องกัน สร้างความเสียหาย หรือ
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ทาลาย) เป้าหมายได้ โดยปราศจากการแทรกแซงของมนุษย์”
(ICRC, 2016) ซึ่งย่อมก่อให้เกิดประเด็นพิจารณาทางกฎหมาย
ที่แตกต่างกัน
โดยปกติการใช้งานระบบพาหนะอิ สระทางทะเล (MAV)
มักเป็ นไปเพื่อวัตถุประสงค์ ดังนี ้
1) การใช้งานระบบพาหนะอิสระทางทะเล (MAV) เพื่อการ
ตรวจตราขนส่งค้ายาเสพติด
ปฏิบตั ิการที่เกิดขึน้ คือการใช้โดรนในเขตแปซิฟิกตะวันออก
เพื่อตรวจจับกิจกรรมที่เกิดขึน้ และปรากฏว่าโดรนสามารถทา
การติดตามเรือขนส่งยาเสพติดได้จนนาไปสูก่ ารจับกุมผูก้ ระทา
ความผิดและยึดของกลางได้เป็ นโคเคน 60 กิโลกรัม (Kraska,
2010, p. 47)
ทัง้ นี ้ ภายใต้ขอ้ 17 ของอนุสญ
ั ญาสหประชาชาติว่าด้วย
การต่อต้านการลักลอบค้ายาเสพติดและวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิต
ประสาท ค.ศ. 1988 รัฐ ภาคี มี สิ ท ธิ ใ นการด าเนิ น การเพื่ อ
ปราบปรามการลักลอบค้ายาเสพติดทางทะเลได้ และการใช้งาน
ระบบพาหนะอิสระทางทะเล (MAV) ย่อมทาให้พนั ธกรณี ตาม
อนุสญ
ั ญาดังกล่าวเกิดผลสัมฤทธิ์ได้
2) การใช้งานระบบพาหนะอิสระทางทะเล (MAV) เพื่อการ
ต่อต้านการก่อการร้าย
การใช้งานโดรนเพื่อการต่อต้านการก่อการร้ายทางบกเป็ น
ปฏิบตั ิการที่มีการใช้งานโดยแพร่หลาย และยังมีการนาโดรนมา
ใช้เพื่อการตรวจตราการก่อการร้ายทางทะเลด้วย (Klein, 2019,
p. 260)
ในทางตรงข้ามระบบพาหนะอิสระทางทะเล (MAV) ยังมี
การใช้ง านโดยกลุ่มก่ อ การร้ายด้วย เช่ น กรณี เมื่ อ วัน ที่ 30
มกราคม ค.ศ. 2017 มี กรณี การใช้งานเรื อควบคุมระยะไกล
ติดตัง้ ระเบิดโดยกลุม่ Houthi ซึ่งเป็ นกลุม่ ก่อการร้ายในประเทศ
ซาอุ ดี อ าระเบี ย เพื่ อ โจมตี เ รื อ รบเคลื่ อ นที่ เ ร็ ว ของกองทั พ
ซาอุดีอาระเบีย (Saudi Frigate) ในเขตทะเลแดง (Cavas, 2017)
3) การใช้งานระบบพาหนะอิสระทางทะเล (MAV) เพื่อการ
ปราบปรามการลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมาย รวมถึงการค้นหา
และการช่วยเหลือ
การใช้งานระบบพาหนะอิสระทางทะเล (MAV) จะช่วยให้
รัฐ ภาคี พิ ธี สารว่ า ด้วยการต่ อ ต้า นการลัก ลอบเข้าเมื อ งผิ ด

กฎหมาย ค.ศ. 2000 เป็ นไปโดยสมบูรณ์ยิ่งขึน้ เช่นเดียวกับการ
ทาตามพันธกรณีของอนุสญ
ั ญาว่าด้วยการค้นหาและการกู้ภยั
ทางทะเล ค.ศ. 1979 (1979 International Convention on
Maritime Search and Rescue) (Klein, 2019, pp. 263-264)
4) การใช้ ง านระบบพาหนะภาคพื ้ น ดิ นเพื่ อ การ
ลาดตระเวนและการตรวจตรา
อาวุธที่มีการใช้งานในกองทัพรัสเซียปั จจุบนั เช่น Orlan-10
(อากาศยานไร้คนขับเพื่อการสอดแนม) และ Eleron-3SV (ระบบ
อากาศยานไร้คนขับเพื่อการสอดแนมและการสร้างสัญญาณ
รบกวนทางอิเล็กทรอนิกส์) รวมถึง Raznoboy และ Berloga-P
ซึ่งเป็ นพาหนะไร้คนขับภาคพืน้ ดินเพื่อการตรวจสอบรังสีและ
สารเคมี ในขณะที่ ในอนาคตมี การพัฒนา Cobra-1600 Light
Sapper Robot (หุ่นยนต์ควบคุมระยะไกลเพื่อการสอดแนมและ
การปลดทุ่นระเบิดภาคพืน้ ดิน) ซึ่งมีการใช้งานในปี ค.ศ. 2016
รวมถึงระบบการเก็บกวาดทุ่นระเบิด (Uran-6 minesweeping
System) และ Uran-9 Unmanned Combat Ground Vehicle
ซึ่ ง ระบบอาวุ ธ สองประการหลั ง นี ้ อ อกแบบมาเพื่ อ การ
ลาดตระเวนและการสูร้ บ ในขณะที่อาวุธบางประการอยู่ระหว่าง
การพัฒนา เช่ น Platforma-M เพื่ อปฏิ การช่ วยเหลือและกู้ภัย
ภารกิจปล่อยควันอาพราง (Smoke Screen) ภารกิจเคลื่อนย้าย
บุคคล และภารกิจป้องกันชายแดน (ICRC, 2016)
3. หลั ก การแยกแยะ (Distinction) ของกฎหมาย
มนุษยธรรมระหว่างประเทศ
หลักการแยกแยะระหว่างพลเรื อน (Civilian) และพลรบ
(Combatant) เป็ นหลักการพื น้ ฐานที่ สาคัญประการแรกของ
กฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ ในการคุม้ ครองดุลยภาพ
ระหว่ างการคุ้มครองความเป็ นมนุษย์กับ ความจ าเป็ นทาง
การทหารในการทาสงคราม การใช้กาลังในการขัดกันทางอาวุธ
โดยชอบด้วยกฎหมายจึงหมายถึงการทาลายเป้าหมายทางการ
ทหาร และคุม้ ครองพลเรือนและทรัพย์สินของพลเรือนซึ่งไม่มี
ส่วนร่วมโดยตรงในการสูร้ บ ไม่ให้ตกเป็ นเป้าหมายของการถูก
โจมตี
หลักการแยกแยะเป้าหมายในการโจมตี ปรากฏในพิธีสาร
ฉบับที่ 1 ค.ศ. 1977 แห่งอนุสญ
ั ญาเจนีวา ค.ศ. 1949 ข้อ 48
โดยกาหนดว่า “ภาคีค่พู ิพาทจักจาแนกประชากรพลเรือนออก
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จากพลรบ และทรัพย์สิ่งของพลเรือนออกจากเป้าหมายทาง
การทหารอยู่ตลอดเวลา และดังนัน้ ก็จักดาเนินปฏิบตั ิการโดย
เพ่งเล็งต่อเป้าหมายทางการทหารเท่านั้น ทั้งนี เ้ พื่ อที่ จักเป็ น
ประกันสาหรับการเคารพและการคุม้ ครองประชากรพลเรือน
และทรัพย์สงิ่ ของพลเรือน”
ข้อ 51 (4), (5) ซึ่งห้ามมิให้มีการโจมตีโดยไม่เลือกปฏิบัติ
และข้อ 52 (2) ซึ่งระบุว่าเป้าหมายทางการทหารคื อ “ทรัพย์
สิ่งของซึ่งโดยลักษณะ สถานที่ตงั้ วัตถุประสงค์ หรือการใช้จะ
ช่วยก่อให้เกิดประสิทธิผลในการปฏิบตั ิการทางทหาร” กรณีมีขอ้
สงสัยว่าทรัพย์สิ่งใดถูกใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางการทหารหรือไม่
ให้ถือว่าทรัพย์สงิ่ นัน้ ไม่ใช่เป้าหมายทางการทหาร
สาระสาคัญของการแยกแยะจึงเป็ นการห้ามการใช้กาลัง
ทางทหารเพื่อโจมตีพลเรือนโดยตรงในการขัดกันทางอาวุธและ
ต้องมีการแยกแยะพลเรือนและทรัพย์สินพลเรือนออกจากพลรบ
ซึ่งเป็ นเป้าหมายทางทหาร และหลักเกณฑ์ขอ้ นีส้ อดคล้องกับ
หลักเกณฑ์ ข้อ 8 (2) (b) (ii) ของธรรมนูญศาลยุติธรรมระหว่าง
ประเทศ กล่าวคือ การกระทาโดยเจตนาเพื่อโจมตีต่อพลเรือน
โดยตรง โดยมิใช่เป้าหมายทางการทหาร การกระทานัน้ ย่อมเป็ น
ความผิดฐานอาชญากรรมสงคราม (Hanckaerts & Doswaldbeck, 2009, p. 25) นอกจากนัน้ ยังปรากฏหลักการแยกแยะนี ้
ในข้อ 1 ของกฎเกณฑ์กรุ งเฮก ค.ศ. 1907 เรื่ องการก าหนด
คุ ณ สมบัติ ข องคู่ พิ พ าทในการขัด กั น ทางอาวุ ธ (Article 1 of
Annex to the Convention Regulations Respecting the Laws
and Customs of War on Land 1907) หลักการนีไ้ ด้มีการกล่าว
อ้างถึ งในคดี สาคัญ เช่ น คดี 1996 Legality of the Threats or
Use of Nuclear Weapons โดยในความเห็นเชิงแนะนาของศาล
ยุติธรรมระหว่างประเทศให้ทศั นะว่า เป็ นการแยกแยะนีเ้ ป็ นหลัก
จารี ต ประเพณี ระหว่ า งประเทศที่ จ ะล่ ว งละเมิ ดมิ ได้
(Intransgressible Principle) (International Court of Justice;
ICJ, 1996, p. 35)
การแยกแยะระหว่ า งพลเรื อ นและพลรบนี ้เ ป็ นไปเพื่ อ
กาหนดเป้าหมายการโจมตีที่ชอบด้วยกฎหมายในการขัดกันทาง
อาวุ ธ ซึ่ ง จะต้อ งเป็ นเป้ า หมายทางการทหารเท่ า นั้น ทั้ง นี ้
เป้าหมายทางการทหารหมายถึง เป้าหมายซึ่งโดยสภาพ ที่ตงั้
วัตถุประสงค์ หรือการใช้งานเป็ นไปเพื่อประสิทธิ ภาพในการ

ปฏิ บั ติ งานทางทหาร ซึ่ ง จะต้ อ งถู ก แยกออก มาเป็ น
ลักษณะเฉพาะเพื่อประโยชน์ทางการทหารเท่านัน้ (Hanckaerts
& Doswald-beck, 2009, p. 29) การแยกแยะเป้ า หมายจึ ง มี
ความหมายทัง้ การแยกระหว่างพลเรือนและพลรบ รวมถึงการ
แยกแยะทรัพย์สินสิ่งของของพลเรือนและพลรบด้วยเช่นกัน
(Dinstein, 2010, p. 62)
กล่าวโดยสรุ ป หลักการแยกแยะเป้าหมายในการโจมตี
จะต้องมีการใช้เสมอในปฏิบตั ิการทางทหารเพื่อการขัดกันทาง
อาวุธ โดยมีประเด็นที่จะต้องพิจารณา อันได้แก่
1) การแยกแยะบุคคลผู้มีส่วนร่วมโดยตรงในการสู้รบ
ประเด็นเรื่องการจาแนกพลเรือนและพลรบนีม้ ีหลายปั จจัย
ที่ตอ้ งพิจารณาด้วยกัน ตัง้ แต่เรื่องการพิจารณาทางกายภาพว่า
ใครคือทหารใครคือพลเรือน และการจาแนกตามส่วนร่วมในการ
สูร้ บ อาจแบ่งพิจารณาได้ ดังนี ้
ปั จจัยที่ 1 การพิจารณาทางกายภาพ อนุสญ
ั ญาเจนีวา
ค.ศ. 1949 3 ฉบับแรก ระบุว่า พลรบที่แบ่งแยกจากพลเรือนได้
จะต้องมีเครื่องหมายกาหนดไว้เด่นชัดและเห็นได้ในระยะไกล
ถื ออาวุธโดยเปิ ดเผย และปฏิบัติการรบตามกฎและประเพณี
สงคราม ดังปรากฎในข้อ 13 ของอนุสญ
ั ญาเจนีวา ค.ศ. 1949
ฉบับที่ 1 และฉบับที่ 2 และข้อ 4 ของอนุสัญญาเจนี วา ค.ศ.
1949 ฉบับที่ 3 ทัง้ นีเ้ พื่อให้พลเรือนมีลกั ษณะแตกต่างจากพล
รบ และพลเรือนจะไม่ตกเป็ นเป้าหมายของการโจมตี น่ นั เอง
นอกจากนีห้ ลักเกณฑ์การแยกแยะนีย้ งั สอดคล้องกับข้อ 1 ของ
Hague Regulation ค.ศ. 1907 ด้วยเช่นกัน ปั จจัยที่ 1 จึ งเป็ น
การพิ จ ารณาสถานะความเป็ นพลเรื อ นและพลรบจาก
เครือ่ งแบบและอาวุธนั่นเอง
ปั จจัยที่ 2 การพิจารณาจากการมีส่วนร่วมในการรบ
ตามพิ ธี สารเพิ่ ม เติ ม ฉบับ ที่ 1 ค.ศ. 1977 ระบุ ว่ า พลเรื อ น
หมายถึง ผูท้ ี่ไม่อยู่ในประเภทของบุคคลตามข้อ 4 ก (1) (2) (3)
และ (6) ของอนุสญ
ั ญาเจนีวา ฉบับที่ 3 และข้อ 43 ของพิธีสาร
ฉบับนี ้ กล่าวคือ พลเรือนจะต้องไม่ใช่ผสู้ งั กัดในกองทัพ ผูส้ งั กัด
ในมิลิเซีย ผูส้ งั กัดในกองทัพประจา และพลเรือนที่สมัครใจถือ
อาวุธเข้าต่อสูก้ ับทหารที่บุกเข้ามา แม้พลเรือนดังกล่าวไม่ได้
สัง กั ด ในกองทัพ ก็ ต าม ปั จ จั ย ที่ 2 นี ้จึ ง ไม่ ได้ดู เ งื่ อ นไขทาง
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กายภาพที่ปรากฏแต่เพียงอย่างเดียว แต่พิจารณาจากลักษณะ
ของการกระทาประกอบรวมด้วย
2) การแยกแยะสถานที่ที่โจมตีได้ และสถานที่ที่ได้รับ
ความคุ้มครอง
ตามพิ ธี ส ารเพิ่ ม เติ ม ค.ศ. 1977 ฉบั บ ที่ 1 ข้ อ 52 นั้ น
เป้าหมายพลเรือน หมายถึง พืน้ ที่ท่ วั ไปที่พลเรือนใช้ประโยชน์
เมือง หมู่บา้ น ที่พักอาศัย อาคาร บ้าน โรงเรียน โรงพยาบาล
ศาสนสถาน อนุสาวรีย ์ รวมถึ งทรัพย์สินทางวัฒนธรรม และ
สิ่ ง แวดล้ อ มทางธรรมชาติ (Hanckaerts & Doswald-beck,
2009, p. 34) อย่างไรก็ดี หากเป้าหมายพลเรือนถูกนาไปใช้เพื่อ
ประโยชน์ทางการทหารเพื่ อการขัดกันทางอาวุธ เป้ าหมาย
พลเรือนดังกล่าวย่อมไม่ได้รบั ความคุม้ ครองตามหลักการนีอ้ ีก
ต่อไป เว้นเสียแต่ในกรณี ที่เกิ ดความไม่ชัดเจนว่าสถานที่ของ
พลเรื อนนั้นถูกใช้เพื่ อประโยชน์ทางการทหารหรื อ ไม่ พื น้ ที่
ดังกล่าวจะได้รบั ความคุม้ ครองตามหลักบทสันนิษฐานว่าเป็ น
เป้ าหมายทางพลเรื อน (Presumption of Civilian Character)
(p. 35) จึงยังคงได้รบั ความคุม้ ครองตามกฎหมาย
คู่มือการปฏิบตั ิการทางทหารของหลายประเทศได้ทาการ
จาแนกเป้าหมายทางการทหารโดยพิจารณาจากรู ปแบบการใช้
งานว่าเป็ นไปเพื่อการทหารมากน้อยเพียงไรเป็ นสาคัญ หากมี
การใช้ ง านการสื่ อ สาร หรื อ ช่ อ งทางการคมนาคมใดเพื่ อ
ประโยชน์ทางการทหารเป็ นสาคัญ ย่อมจาแนกได้ว่าพืน้ ที่ หรือ
ช่ อ งทางดั ง กล่ า วคื อ เป้ า หมายทางการทหารด้ว ยเช่ น กั น
(Hanckaerts & Doswald-beck, 2009, p. 32) จึงเป็ นเป้าหมาย
ที่จะถูกโจมตีได้
4. การปรับใช้หลักการแยกแยะกับการใช้ระบบอาวุธ
อิสระในการขัดกันทางอาวุธ
หลักการคุม้ ครองพลเรือนโดยการแยกเป้าหมายระหว่าง
พลเรือนออกจากพลรบนัน้ จะคุม้ ครองเฉพาะพลเรือนที่ไม่มีสว่ น
ร่วมโดยตรงในการสูร้ บเท่านัน้ ทัง้ นีต้ ามข้อ 51 (3) ของพิธีสาร
เพิ่มเติมฉบับที่ 1 ค.ศ. 1977 แห่งอนุสญ
ั ญาเจนีวา ค.ศ. 1949
กาหนดว่า พลเรือนจักได้รบั ความคุม้ ครองตามที่ได้บญ
ั ญัติไว้ใน
หมวดนี ้ เว้นแต่วา่ และตราบเท่าช่วงเวลาที่พลเรือนนัน้ เข้ามีสว่ น
ในการสู้ ร บโดยตรง (ICRC, 1977) อย่ า งไรก็ ดี กฎหมาย
มนุษยธรรมระหว่างประเทศกลับไม่มีนิยามคาว่า “ส่วนในการ

สู้รบโดยตรง” (Direct Participation) คื ออะไร การตี ความจึ ง
จ าต้อ งพิ จารณาจากพฤติ การณ์แ ต่ ละกรณี ไป บนพื ้น ฐาน
ความหมายตามปกติ แ ละสอดคล้อ งกั บ วัต ถุ ป ระสงค์ข อง
กฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ (Melzer, 2009, p. 41)
ตามหลักการกระท าอันเป็ นปฏิปั กษ์ (Conduct of Hostilities)
ในการขัดกันทางอาวุธ
ในความเห็นเชิงแนะนาของศาลยุติธรรมระหว่างประเทศใน
คดีความชอบด้วยกฎหมายของการคุกคามหรือใช้อาวุธนิวเคลียร์
ศาลยุติธรรมระหว่างประเทศมีทศั นะว่า “. . . รัฐจะต้องไม่ทำให้
พลเรือนตกเป็ นเป้ำหมำยในกำรโจมตี นอกจำกนัน้ ยังต้องห้ำมใช้
อำวุธที่ไม่ สำมำรถแบ่งแยกระหว่ำงเป้ำหมำยทำงพลเรือนและ
เป้ ำหมำยทำงทหำรได้ . . .”1 (ICJ, 1996, p. 257) การปรับใช้
หลักการแยกแยะของศาลยุติธรรมระหว่างประเทศจึงแบ่งเป็ น
2 ประการ คือ
ประการที่ หนึ่ ง การพิ จารณาหลักการในการแยกแยะ
ระหว่างพลเรือนและพลรบ โดยการพิจารณาการปฏิบัติ ตาม
ธรรมเนี ยมการท าสงครามที่ ปรากฏในกฎหมายมนุษยธรรม
ระหว่างประเทศ เช่ น การพิ จารณาเรื่องการสวมเครื่องแบบ
การถื ออาวุธ การสังกัดในกองทัพ หรือแม้แต่การมี ส่วนร่วม
โดยตรงในการสูร้ บ เป็ นต้น ซึ่งกรณีเช่นนีจ้ ะมีความสัมพันธ์กับ
การพิจารณาเรื่องหลักการเกี่ ยวกับวิธีการ (Methods) ในการ
สูร้ บเป็ นสาคัญ
ประการที่สอง การพิจารณาการจากัดความเสียหายใน
การโจมตี โดยพิจารณาจากหลักเกณฑ์ที่ควบคุมการใช้อาวุธใน
การสูร้ บ ซึ่งจะต้องเป็ นอาวุธที่จากัดเป้าหมายในการทาลายได้
มิใช้อาวุธที่มีอานุภาพทาลายล้างสูง หรืออาวุธที่ไม่สามารถระบุ
การทาลายเป้าหมายโดยเฉพาะเจาะจงได้ กรณีนีจ้ ึงเป็ นส่วนที่
สัมพันธ์กบั หลักการในการจากัดปั จจัย (Means) ในการสูร้ บเป็ น
สาคัญ
หากพิ จารณาการใช้งานระบบอาวุธสังหารอิ สระแต่ ละ
ประเภทที่มีการใช้งานในปั จจุบนั กับหลักการแยกแยะเป้าหมาย
ในการโจมตี อาจวิเคราะห์ได้ ดังนี ้

1

“. . . States must never make civilians the object of attack and
must consequently never use weapons that are incapable of
distinguishing between civilian and military targets . . .”
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1) ประเด็ นเรื่ องการแยกแยะระหว่างพลเรื อนและ
ทหาร
การปรับใช้หลักการแยกแยะกับระบบอาวุธสังหารอิสระนัน้
จะพิจารณาสถานะของอาวุธสังหารอิสระในฐานะที่เป็ นมนุษย์
มิได้ เช่น ในกรณีการใช้ระบบอาวุธเคลือ่ นที่เข้าทาลายเป้าหมาย
ด้ว ยระบบเซ็ น เซอร์ (Sensor-fused Munitions, Missiles and
Loitering Munitions) หรือการใช้ระบบต่อต้านภัยคุกคามด้วย
ระบบเซ็นเซอร์ (Sentry Weapons) รวมถึงระบบอากาศยานไร้
คนขับ ฯลฯ อาวุธเหล่านี อ้ าจถูกติ ดตั้ง หรือสั่งการให้ออกไป
ปฏิ บัติ หน้าที่ เสมื อนทหาร หรื อหุ่นยนต์ทหาร แต่ ย่ อมไม่ใช่
มนุษย์ ดังนัน้ การปฏิบตั ิต่อระบบอาวุธดังกล่าวจะต้องเป็ นไป
ในลักษณะของการปฏิ บัติ ต่ออาวุธ ปั ญหาที่ อาจเกิ ด ขึ น้ กั บ
ระบบการทางานของระบบอาวุธสังหารอิสระนีจ้ ึงอาจเกิดกับ
การทางานที่ผิดพลาดมากกว่า
ตัวอย่างเช่น ระบบจรวดต่อต้านเรือและเรือดานา้ มีประเด็น
ที่ถกเถียงกันอย่างมากว่าระบบอาวุธนีจ้ ะสามารถเปลี่ยนแปลง
แก้ไข หรืออัพเดทชุดค าสั่งในการท าลายเป้าหมายหลังจาก
ติดตัง้ แล้วได้หรือไม่ เนื่องจากมีการใช้งานในทะเลซึง่ อยูห่ า่ งไกล
และอาจใช้งานในระยะยาว จะมีขอ้ ผิดพลาดเกิดขึน้ ได้หรือไม่
ในประเด็ นนี ้ ผู้เชี่ ยวชาญด้านอาวุธให้ความเห็นว่าโดยปกติ
ระบบอาวุธนีจ้ ะไม่สามารถทาการแก้ไขคาสั่งหลังจากการติดตัง้
อุปกรณ์ได้ หากจะป้องกันความเสี่ยงภัยที่อาจเกิดขึน้ จากการ
ทาลายเป้าหมายผิดพลาด ควรต้องเป็ นหน้าที่ของรัฐผูใ้ ช้ระบบ
อาวุธนีท้ ี่จะต้องมีระบบติดตามและระบุตาแหน่งว่าได้ติ ดตั้ง
ระบบอาวุธนีไ้ ว้ ณ ตาแหน่งใด (ICRC, 2016) เพื่อทาการเก็บกู้
และทาลายระบบอาวุธในกรณีที่อาจมีความผิดพลาดจากการ
ทางานเกิดขึน้ รวมตลอดถึงการระบุให้ผเู้ ดินเรือทั่วไปได้ทราบ
เพื่อการระมัดระวังตัวด้วย
นอกจากนั้น ปั ญหาเรื่องการปฏิ บัติ งานของอาวุธว่าจะ
ทางานได้นานเพียงใดนั้น มักขึน้ อยู่กับแบตเตอร์รี่ของระบบ
อาวุธ โดยเมื่อแบตเตอร์รี่หมดระบบอาวุธจะหยุดทางานทันที
อย่างไรก็ ดี แบตเตอร์รี่มีอายุการใช้งานค่อนข้างยาวนาน จึ ง
ยัง คงเป็ นที่ น่ า กั ง วลว่ า เมื่ อ แบตเตอร์รี่ ใ กล้เ สื่ อ มสภาพจะ
ก่อให้เกิ ดการทางานที่ผิดพลาดหรือไม่ รัฐผูใ้ ช้อาวุธจึงต้องมี

หน้าที่ในการตรวจสอบความเหมาะสมในการยกเลิกระบบอาวุธ
ดังกล่าวออกจากการใช้งานตามระยะเวลาที่เหมาะสมด้วย
ปั ญหาเรือ่ งความเปลีย่ นแปลงของสภาพแวดล้อมของทะเล
ในปั จจุ บั น เป็ นอี ก ปั จจั ย หนึ่ ง ที่ มี ก ารกล่ า วอ้ า งในกลุ่ ม
ผูเ้ ชี่ ยวชาญด้านอาวุธ โดยการใช้งานยานพาหนะทางทะเลที่
หลากหลาย ทัง้ เพื่อประโยชน์ทางการทหาร พลเรือน และการ
วิ จัยทางวิ ทยาศาสตร์ เป็ นที่ น่ ากังวลว่ าหากมี การท างานที่
ผิดพลาดของระบบอาวุธ จะก่อให้เกิ ดปั ญหาในการแยกแยะ
เป้าหมายตามมาหรือไม่ ในประเด็นนีผ้ เู้ ชี่ยวชาญด้านอาวุธให้
ความเห็นว่า ระบบอาวุธสามารถทาการจาแนกเป้าหมายจาก
คลื่ น เสี ย ง ซึ่ ง ระบบอาวุ ธจะมี ฐานข้อมู ลมากเพี ย งพอที่ จะ
แยกแยะความแตกต่างระหว่างเรือรบกับเรือพลเรือน เมื่อระบบ
อาวุ ธ หมดอายุ ก ารท างานก็ จ ะมี ก ารปิ ดระบบตัว เอง และ
ประเทศผู้วางอาวุธดังกล่าวไว้ในทะเลก็ สามารถเคลื่อนย้าย
ระบบอาวุธออกไปจากพื น้ ที่ดังกล่าวได้ (ICRC, 2016) ดังนัน้
ปั ญหาเรื่องการปรับใช้หลักการแยกแยะเป้าหมายกับระบบ
อาวุธป้องกันทางทะเลจึ ง เป็ นหน้าที่ ของรัฐในการตรวจสอบ
ประสิทธิภาพในการปฏิบตั ิงานของระบบอาวุธทัง้ ก่อน และขณะ
การใช้งานว่าจะมีความสอดคล้องต่อหลักการของกฎหมายได้
หรือไม่ เป็ นสาคัญ
กรณี การใช้งานระบบอาวุธต่อต้านการโจมตี และการใช้
ระบบอาวุธอิสระที่สามารถออกค้นหาและทาลายเป้าหมายได้ มี
ประเด็ น ที่ ต ้อ งพิ จ ารณาคื อ เรื่ อ งลัก ษณะของ “การโจมตี ”
(Offensive) และ “การป้ อ งกั น ” (Defensive) ว่ า ระบบอาวุ ธ
สังหารอิสระจะต้องทางานโดยสอดคล้องกับกฎหมายและหน้าที่
ของตนเอง ว่าเป็ นการใช้เพื่อการป้องกัน หรือการโจมตี ซึ่งต้อง
พิ จารณาเป็ นรายกรณี ไป (ICRC, 2016) โดยปั ญหาอาจเกิ ด
ขึน้ กับการใช้ระบบอาวุธเพื่อการโจมตีมากกว่าการป้องกัน โดย
เหตุที่อาวุธเพื่อการโจมตีนั้น อาจใช้งานให้ออกไปปฏิบัติการ
ทางไกลได้ ย่อมมีประเด็นที่ตอ้ งพิจารณาเรือ่ งการควบคุมการใช้
งานอาวุธให้อยู่ในขอบเขตของโปรแกรมว่าจะเป็ นไปได้เพียงไร
และหากมี การประมวลผลที่ ผิ ดพลาดจากสภาพแวดล้อมที่
หลากหลายเกินกว่าฐานข้อมูลที่ระบบอาวุธรับรู จ้ ะนามาซึง่ การ
ทาลายเป้าหมายที่ผิดพลาดหรือไม่ ประเด็นนีจ้ ึงต้องพิจารณา
ถึงความสัมพันธ์ระหว่างผูค้ วบคุมระบบอาวุธว่าจะมีการยกเลิก
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คาสั่งโจมตีในสถานการณ์วิกฤติได้หรือไม่ เพื่อแทรกแซงการ
ท างานของระบบอาวุ ธ ไม่ ใ ห้ก่ อ ความเสี ย หายที่ เ กิ น ความ
คาดหมาย (ICRC, 2016, p. 19)
2) ประเด็นเรื่องการจากัดความเสียหายในการโจมตี
ปั ญหาสาคัญในการปรับใช้หลักการแยกแยะซึ่งจะส่งผล
ต่อการจากัดความเสียหายในการโจมตีประการแรกคือ ความ
เป็ นอิสระระดับใดของระบบอาวุธดังกล่าวจึงเป็ นที่ยอมรับทาง
กฎหมายได้ เนื่องจาก การทางานโดยอิสระของระบบอาวุธ เช่น
โดรนสังหารที่สามารถค้นหาเป้าหมาย คัดเลือกเป้าหมาย และ
ทาลายเป้าหมายได้ดว้ ยตนเอง จะก่อให้เกิดความเสียหายมาก
เกินความจาเป็ นทางการทหารหรือไม่ ประเด็นนีผ้ เู้ ชี่ยวชาญเห็น
ว่ าปั จจัยส าคัญอยู่ที่ การควบคุมโดยมนุษย์ (Boulanin et al.,
2020, pp. 4-6) หากระบบอาวุธดังกล่าวทางานโดยประกอบกับ
การตัดสินใจของผูส้ ่งั การย่อมถือว่าสามารถใช้ได้โดยชอบด้วย
กฎหมาย หากระบบอาวุธทางานโดยอิสระด้วยตนเองทัง้ หมด
ย่อมถื อว่าเป็ นอาวุธที่ไม่ชอบด้วยหลักกฎหมาย เพราะระบบ
อาวุธอาจก่ อความเสียหายเกิ นขนาดที่ จะสามารถจ ากั ด ได้
อย่างไรก็ดี ทัง้ การใช้ระบบอาวุธที่มนุษย์ยงั ต้องควบคุมอยู่กบั
ระบบอาวุธที่ทางานอิสระด้วยตนเองทัง้ หมด ยังคงเป็ นความ
รับผิดชอบของผูส้ ่งั การใช้อาวุธ หรือผูท้ ี่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการ
ใช้อาวุธ และย่อมจะเกี่ยวข้องกับความรับผิดของรัฐในการใช้
งานระบบอาวุธดังกล่าว หากมีการละเมิดต่อหลักกฎหมายด้วย
ปั ญหาเรื่องการใช้ระบบจรวดต่อต้านขีปนาวุธ เช่นระบบ
Iron Dome ของอิสราเอลนัน้ จะสอดคล้องต่อหลักการแยกแยะ
และจากัดความเสียหายได้หรือไม่ เป็ นประเด็นที่คอ่ นข้างชัดเจน
ว่าในปั จจุบันยังไม่มี รายงานความเสียหายจากระบบอาวุธ
ทางานผิดพลาด หมายความว่าระบบอาวุธยังไม่ก่อให้เกิดความ
เสียหายแก่พลเรือน แต่ไม่ได้หมายความว่าระบบอาวุธสามารถ
ป้องกันภัยทัง้ หมดได้ ทัง้ นี ้ การจากัดความเสียหายของระบบ
Iron Dome นัน้ เกิดขึน้ จากการทางานของระบบทาลายขีปนาวุธ
ที่ไม่ใช่การยิงจรวดไปทาลายจรวด แต่เป็ นการยิงจรวดความ
ร้อนเพื่อให้ขีปนาวุธโจมตีดงั กล่าวระเบิดตัวเอง ในระยะทางที่
เหมาะสมและจะไม่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่พลเรือน (ICRC,
2016) จึงเป็ นการสอดคล้องต่อหลักการ การแยกแยะ ในเรื่อง
การจากัดความเสียหายที่อาจเกิดแก่พลเรือนและทรัพย์สินของ

พลเรือนนี ้ แม้ว่าในข้อเท็จจริงจะพบว่ามีขีปนาวุธจากกลุ่มฮา
มาสที่ ไ ม่ ถู ก ท าลายด้ ว ย Iron Dome และสามารถโจมตี
เป้าหมายในประเทศอิสราเอลจนเป็ นเหตุให้มีผเู้ สียชีวิตได้ก็ตาม
(Lister, 2021)
5. ข้ อท้ าทายจากการปรั บใช้ หลั กการแยกแยะกั บ
ระบบอาวุธอิสระ
นอกเหนือจากการวิเคราะห์แนวทางการปรับใช้หลักการ
แยกแยะกับการใช้ระบบอาวุธสังหารอิ สระแล้ว ระบบอาวุธ
สังหารอิสระอาจนามาซึง่ ประเด็นท้าทาย ดังต่อไปนี ้
1) ข้อท้าทายจากลักษณะความเป็ น Dual use หรือการใช้
งานในลักษณะสองทางของระบบอาวุธสังหารอิสระ เนื่องด้วย
พัฒนาการของเทคโนโลยีทางการรบในปั จจุบนั ก้าวสูย่ คุ ของการ
นาเทคโนโลยีที่ใช้ในชีวิตประจาวันของพลเรือนมาผสมผสานกับ
การใช้งานอาวุธทางการทหารหรือวิธีการรบทางการทหาร จน
ก่อให้เกิดลักษณะของเทคโนโลยีที่มีลกั ษณะการใช้งานสองทาง
(Dual-use Character) ทาให้เทคโนโลยีใหม่ในการขัดกันทาง
อาวุธส่งผลกระทบต่อหลักการแยกแยะระหว่างพลเรือนและพล
รบมากขึน้ การพิจารณาลักษณะของการใช้เทคโนโลยีใหม่ใน
การขัดกันทางอาวุธที่ ส่งผลต่อหลักการสาคัญทางกฎหมาย
มนุษยธรรมระหว่ างประเทศนี จ้ ึ งเป็ นประเด็ น ส าคัญ ที่ อ าจ
น าไปสู่การพัฒนากฎหมายหรื อแนวทางในการใช้กฎหมาย
มนุษยธรรมระหว่างประเทศ เช่น การใช้ระบบดาวเทียมเพื่ อ
ก าหนดต าแหน่งบนพื น้ โลก (GPS) ย่อมใช้ดาวเที ยมของพล
เรือนในการใช้งาน GPS ของพลเรือนเช่นเดียวกับทางการทหาร
ได้ ปั ญหาคือจะแยกระบบการทางานอย่างไร ทัง้ นี ้ แม้การใช้
งานระบบ GPS กับระบบอาวุธสังหารอิสระนั้นทางการทหาร
อาจจะแยกจากพลเรือนได้ก็ตาม แต่หากไม่มีการแยกระบบ
เพราะการใช้งาน GPS เป็ นเพียงแค่ส่วนเดียวของการใช้งาน
ระบบอาวุธจะทาอย่างไร
ประเด็นต่อมาคือการใช้งานโดรนในปั จจุบนั มีทงั้ การใช้งาน
โดรนของพลเรือนและโดรนทางการทหาร ซึ่งทางกายภาพนั้น
ย่อมมีความแตกต่างกันอย่างสิน้ เชิง เพราะโดรนทางการทหาร
ย่อมมีคณ
ุ สมบัติที่แตกต่างจากโดรนทั่วไป ทัง้ อาจใหญ่กว่า เพื่อ
ติดตัง้ อาวุธ หรืออาจจะเล็กกว่าเพื่อการสอดแนม แต่ทา้ ยที่สดุ
เทคโนโลยีนีก้ ็เป็ นสิ่งที่ใช้งานร่วมกันระหว่างพลเรือนและทหาร
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ซึ่ ง รวมถึ ง การใช้ง านโดยกลุ่ม ผู้ก่ อ การร้า ยได้ด ้ว ย การใช้
กฎหมายเพื่อควบคุมโดรน หรือพาหนะไร้คนขับทัง้ หลายจึงมีมิติ
ทัง้ การควบคุมการใช้งานและการพัฒนาเพื่อวัตถุประสงค์ทงั้
ทางการทหารและทางพลเรือน รวมถึงการใช้งานที่ผิดกฎหมาย
ในสถานการณ์ที่แตกต่างกัน ซึ่งถือว่ามีความซับซ้อนมากกว่า
การใช้กฎหมายควบคุมการใช้อาวุธอื่น ๆ อย่างมาก
ทัง้ นี ้ อาจพิจารณาแนวทางของการปรับใช้กฎหมายตาม
คู่มื อทาลินน์ว่าด้วยการปรับใช้กฎหมายระหว่างประเทศกับ
ปฏิ บัติ การทางไซเบอร์ (Tallinn Manual on the International
Law Applicable to Cyber Operations) ซึ่ ง มี ก า รจ า แ นก
หลักการที่ จะใช้ได้ทั้งกรณี การโจมตี ทางไซเบอร์ท่ ัว ไปที่ ไม่
เกี่ ยวข้องกับการขัดกันทางอาวุธ และการโจมตีทางไซเบอร์ที่
เกี่ยวข้องกับการโจมตีทางอาวุธ และกรณีอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง แนว
ทางการปรับใช้กฎหมายในสถานการณ์ที่แตกต่างกันนีย้ ่อมทา
ให้การใช้กฎหมายมีความเหมาะสมกับแต่ละกรณี ที่มี ปั จจัย
แตกต่างกัน
2) ปั ญหาในการควบคุมการพัฒนาของรัฐ เป็ นไปตาม
พันธะกรณีขอ้ 36 ของพิธีสารเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ค.ศ. 1977 ซึ่ง
เป็ นดุลพินิจของรัฐภาคีที่จะตัดสินใจว่าการใช้อาวุธ วิธีการ หรือ
ปั จจัยใหม่ในการทาสงครามนัน้ เป็ นการต้องห้ามตามกฎหมาย
หรือไม่ รวมตลอดถึงการศึกษา การพัฒนา การได้มาหรือการ
ยอมรับอาวุธ ยังขาดการตรวจตราการปฏิบตั ิตามกฎหมาย และ
ไม่มีแนวทางใดที่ชัดเจน ย่อมจะนามาซึ่งปั ญหาในการควบคุม
การพัฒนาอาวุธใหม่ ดังเช่นการพัฒนาระบบอาวุธสังหารอิสระ
นี ้ จึงจาเป็ นที่จะต้องมี การสร้างความร่วมมื อในทางระหว่าง
ประเทศที่เข้มแข็งมากขึน้ กว่าเดิม ซึง่ เป็ นเรือ่ งที่ยากมาก
ในอีกมิติหนึ่ง การจากัดหรือควบคุมการพัฒนาระบบอาวุธ
ใหม่ หรือเทคโนโลยีใหม่ทางการทหารนีก้ ็อยูบ่ นพืน้ ฐานของความ
เหลื่อมลา้ ของประเทศต่าง ๆ ไม่ใช่นอ้ ย เพราะประเทศเจ้าของ
เทคโนโลยีที่ลา้ สมัยมักเป็ นประเทศที่พฒ
ั นามาก หรือมีฐานะทาง
การเงินที่ดี แต่ประเทศที่ไม่มีการพัฒนาทางเทคโนโลยีที่ดีย่อมไม่
มีระบบอาวุธเหล่านีใ้ นความครอบครอง ความเหลือ่ มลา้ ดังกล่าว
ย่อมเป็ นปั ญหาทัง้ ต่อการสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศ และ
การจากัดหรือควบคุมการพัฒนาระบบอาวุธลา้ สมัย

3) ปั ญหาเกี่ ยวกับการแทรกแซงของมนุษย์ผสู้ ่ งั การหรือ
ควบคุมการทางานของระบบอาวุธ ซึง่ สืบเนื่องมาจากการพัฒนา
ระบบอาวุธในปั จจุบันที่ พัฒนาไปในทิ ศทางที่ จะสร้างอาวุธ
อัจฉริยะมากขึน้ เพื่อลดความสูญเสียทางการทหาร และสร้าง
ความได้เปรียบในการรบ ระบบอาวุธจึ งอาจถูกพัฒนาไปใน
ทิศทางที่มีการทางานด้วยตนเองมากขึน้ ซึง่ อาจมีความจาเป็ นที่
จะต้องสร้างแนวทางอื่ นนอกเหนื อจากกฎหมายที่ มี อยู่ เช่ น
Code of conduct แนวทาง คู่มื อ หรื อหลักการใช้ง านระบบ
อาวุธ หรื อปั ญญาประดิ ษฐ์ ให้มนุษย์ยังคงมี หน้าที่ ใ นการ
ควบคุมการทางานอยู่ โดยไม่ให้ระบบอาวุธหรือหุ่นยนต์ทางาน
ด้วยตนเองอย่างอิสระเต็มที่ เพื่อเป็ นการจากัดความเสียหายที่
อาจเกิดขึน้ นอกเหนือการคาดการณ์
บทสรุ ป
ภาพของหุน่ ยนต์สงั หารที่ออกมาไล่ลา่ มนุษย์ หรือโดรนสังหารที่
เข้าไปโจมตีมนุษย์เหมือนแมลงวันอาจเป็ นภาพที่น่ากลัว แต่ใน
ความเป็ นจริงแล้วการใช้งานเทคโนโลยีเหล่านีม้ ีผลทัง้ สองทาง
คือการใช้งานเพื่อประโยชน์และการใช้เพื่อให้เกิดโทษ ซึ่งเป็ นที่
แน่นอนว่ามนุษย์ย่อมต้องใช้เทคโนโลยีไปในทิศทางที่จะเป็ น
ประโยชน์ต่อการดารงชีวิตเท่านัน้ การใช้งานในการทาลายล้าง
คงเป็ นไปเพื่อเหตุผลทางการทหาร หรืออาชญากรม การจาแนก
กฎหมายที่ปรับใช้ได้ในกรณีที่แตกต่างกันเพื่อความเหมาะสม
โดยพิจารณาจากการใช้งานเทคโนโลยี จึงมีความสาคัญเป็ น
อย่างมาก ในกรณีการใช้งานที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายเช่น
การใช้งานทางการทหารจึงต้องมีการนาเอาหลักการสาคัญทาง
กฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศมาเป็ นเครื่องมือพิจารณา
ความสอดคล้องของการใช้งานเทคโนโลยีในลักษณะอาวุธ ซึ่ง
จะต้องมีการนาเอาหลักการควบคุมการทางานของระบบอาวุธ
ด้วยการแทรกแซงผ่านค าสั่งของมนุษย์ผู้ควบคุมเป็ นปั จจัย
สาคัญในการป้องกันหรือลดความเสียหายที่อาจเกิ ดขึน้ เกิ น
ความคาดหมาย นอกจากนั้น การสร้างกลไกความร่วมมื อ
ระหว่างประเทศโดยค านึงถึ งความเป็ นไปได้ ในการก าหนด
มาตรการร่วมกันในการจ ากัด หรือควบคุมการพัฒนาระบบ
อาวุธสังหารอิสระที่ อยู่บนพืน้ ฐานของความเป็ นมนุษย์ และ
จะต้องปกป้ องอนาคตของมวลมนุษยชาติ ร่วมกัน ย่ อมเป็ น
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แนวทางในการเคารพซึง่ ศักดิ์ศรีความเป็ นมนุษย์ และสร้างสันติ
ให้กบั โลกได้ในระดับหนึง่
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