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	 สถาบนัดำรงราชานภุาพ จดัทำ “เอกสารความรู ้สดร.” ลำดบัที ่๑๓/

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ เรื่อง “สิทธิพื้นฐานของผู้ประสบภัยพิบัติ

ธรรมชาติ” โดย ภัทระ ลิมป์ศิริ นักพัฒนาระบบราชการ สำนักงาน 	

คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ เพื่อแจกจ่าย เผยแพร่ ให้ข้าราชการ

ในสังกัดกระทรวงมหาดไทย เพื่อเป็นข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิขั้นพื้นฐาน 	

ที่ผู้ประสบภัยพิบัติธรรมชาติในการเรียกร้องจากรัฐที่สำคัญ เช่น สิทธิ 	

ที่จะมีชีวิตอยู่ สิทธิด้านอาหาร สิทธิด้านน้ำ สิทธิการกลับสู่ถิ่นฐานเดิม 

สิทธิการมีที่อยู่อาศัย สิทธิเครื่องนุ่งห่ม สิทธิด้านสุขภาพ โดยการให้ 	

ความช่วยเหลือไม่ได้ยุติเพียงการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบเท่านั้น  	

แต่ควรที่จะรวมถึงมาตรการเตรียมความพร้อมเพื่อที่จะให้ความช่วยเหลือ

ในอนาคตเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพด้วย และยังเป็นการพัฒนาแนวคิด

ดา้นการบรหิาร การพฒันาองคก์รแหง่การเรยีนรู ้(Learning Organization)	

รวมถึงการสนับสนุนการบริหารเชิงยุทธศาสตร์ และการบริหารการ

เปลี่ยนแปลงของกระทรวงมหาดไทย ซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่จะทำให้ 	

การบริหารราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  

 เอกสารความรู้ สดร. ฉบับนี้ สถาบันดำรงราชานุภาพ เผยแพร่

ผ่านเว็บไซต์ www.stabudamrong.go.th ด้วยแล้ว 
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ภัทระ ลิมป์ศิระ๑

๑
 นักพัฒนาระบบราชการ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

สิทธิพื้นฐานของผู้ประสบภัยพิบัติธรรมชาติ

	 ๑. บทนำ การดำเนนิกจิกรรมใหค้วามชว่ยเหลอืเยยีวยาผูป้ระสบ

ภัยพิบัติธรรมชาติต้องคำนึงตามหลักสิทธิมนุษยชน พร้อมทั้งรับฟัง 	

ความต้องการและการมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อให้สอดคล้องตาม

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ ที่กำหนดถึงสิทธิและ

เสรีภาพของชนชาวไทย ในการได้รับความคุ้มครองจากรัฐ ประชาชนที่

ประสบภัยจึงต้องได้รับความคุ้มครองจากรัฐ โดยอาศัยพันธกรณีตาม

กฎหมายระหว่างประเทศเป็นมาตรฐานขั้นต่ำในการรับรองสิทธิดังกล่าว  

	 ๒. สิทธิมนุษยชนกับภัยพิบัติธรรมชาติ ผู้ที่ได้รับผลกระทบ

จากภัยพิบัติธรรมชาติพึงจะต้องได้รับการเคารพ (Respect) ปกป้อง 

(Protect) และเติมเต็ม (Fulfill) สิทธิมนุษยชนจากรัฐไม่ว่าจะเป็นรัฐ

เจ้าของดินแดนหรือรัฐเจ้าของ

สัญชาติก็ตาม รวมทั้งสังคม

ระหว่างประเทศ หากแต่กลุ่ม

บุคคลเหล่านี้ ยังต้องเผชิญ

ความท้าทายที่หลากหลาย 

รวมไปถึงความไม่เท่าเทียม 	
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ในการรับความช่วยเหลือ การเลือกปฏิบัติในการให้ความช่วยเหลือ  	

การสูญหายของเอกสาร ความไม่ปลอดภัยหรือไม่สมัครใจในการกลับสู่

ถิ่นฐานเดิมหรือตั้งถิ่นฐานใหม่ ปัญหาต่างๆ ที่เกี่ยวกับสังหาริมทรัพย์และ

อสังหาริมทรัพย์ สิทธิมนุษยชนจึงเป็นฐานทางกฎหมายให้กับการทำงาน

ทางด้านมนุษยธรรมที่เผชิญกับสถานการณ์ภัยพิบัติธรรมชาติ เพราะยัง

ไม่มีตราสารกฎหมายระหว่างประเทศใดที่จะทำหน้าที่ควบคุมกิจกรรมนี้

โดยเฉพาะเจาะจง 

 รัฐย่อมไม่สามารถพรากสิทธิพื้นฐานของปัจเจกชนในยามเกิด 	

ภัยพิบัติธรรมชาติได้ เพราะสิทธิดังกล่าวล้วนแต่เป็นสิทธิพื้นฐานตาม

กฎหมายสิทธิมนุษยชนที่รัฐจะต้องปฏิบัติตามพันธกรณี และไม่สามารถ

ลดลงได้ด้วยเพียงเพราะเกิดเป็นภัยฉุกเฉินขึ้น การให้ความช่วยเหลือทาง

ด้านมนุษยธรรมจึงเป็นการคุ้มครองสิทธิพื้นฐานของปัจเจกชนไม่ให้ถูก

ละเมิด รัฐภาคีในสนธิสัญญาสิทธิมนุษยชน จึงจะต้องผูกพันในการที่จะ

ใช้ทรัพยากรที่มีให้มากที่สุดในการปฏิบัติตามพันธกรณีดังกล่าว รวมถึง

การรับความช่วยเหลือระหว่างประเทศ มิฉะนั้นเท่ากับว่ารัฐนั้นบกพร่อง

ต่อพันธกรณีของตนตามกฎหมายระหว่างประเทศ โดยการเพิกเฉย 	

ไม่ยอมใช้ความพยายามทุกวิถีทางที่จะดำรงมาตรฐานขั้นต่ำของสิทธิ 	

พื้นฐานที่สำคัญดังกล่าวเอาไว้  

 ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติที่ย้ายจากถิ่นฐานเดิมของตน 

ตามตราสารกฎหมายระหวา่งประเทศถอืไดว้า่เปน็ผูพ้ลดัถิน่ภายในดนิแดน	

(Internally Displaced Persons) ภายใต้แนวทางหลักการว่าด้วยการ

พลัดถิ่นภายในดินแดน ค.ศ. ๑๙๙๘ (Guiding Principle on Internal 

Displacement ๑๙๙๘) เปน็ตราสารทีช่ว่ยเหลอืรฐัในการพฒันามาตรฐาน
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ทางกฎหมายของตนในการคุ้มครองผู้ที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ

ธรรมชาติให้กลับคืนสู่ถิ่นฐานเดิมของตนอย่างมีศักดิ์ศรี มิให้ภัยพิบัติ

ธรรมชาติพรากประชาชนออกจากถิ่นที่อยู่ของตน  

	 ดังนั้น สิทธิพื้นฐานของปัจเจกชนในการเรียกร้องจากรัฐ		

ในสถานการณ์ภัยพิบัติธรรมชาติที่สำคัญมีดังนี้ 

	 ๒.๑ สิทธิที่จะมีชีวิตอยู่ (Right to Life) บุคคลทั่วไปมีสิทธิ 	

ขั้นพื้นฐานที่จะมีชีวิตอยู่ เพราะเป็น

สัญชาตญาณของสิ่งมีชีวิตที่พยายาม

ดิ้นรนต่อสู้ ให้ตนเองมีชีวิตอยู่ รอด  	

ถือได้ว่าสิทธินี้เป็นสิทธิพื้นฐานขั้นต่ำ

ที่สุด เป็นหลักกฎหมายจารีตประเพณี

ผูกพันรัฐที่ต้องให้ประชาชนในรัฐดำรง

ชวีติอยูอ่ยา่งเปน็สขุ (Well-Being) เมือ่คำนงึถงึความอยูร่อดของมนษุยชาต	ิ

ตกผลึกอยู่ในกฎหมายระหว่างประเทศทั้งระดับสากล และภายในภูมิภาค 

รัฐจึงมีพันธกรณีในการที่จะต้องดำเนินการทุกวิถีทางภายในอำนาจ 	

ของตนที่จะปกป้องชีวิตของประชาชนจากภัยอันตรายทั้งปวง รวมทั้ง 	

การดำรงรักษาความปลอดภัยและความเป็นอยู่อย่างปกติสุขของ

ประชาชนในรัฐ 

	 ๒.๒ สิ ท ธิ ด้ า น อ า ห า ร	

(Right to Food) เป็นสิทธิที่ได้รับ 	

การรับรองภายใต้กฎหมายระหว่าง

ประเทศ ปัจเจกชนพึงมีสิทธิได้รับ

อาหารจงึนำไปสูก่ารใหค้วามชว่ยเหลอื	
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ถ้าปัจเจกชนนั้นไม่มีความสามารถในการหาอาหารให้เพียงพอต่อการ

ดำรงชีวิต การที่นำอาหารที่ไม่คุ้นเคย หรืออาหารตามการดำรงชีวิต 	

ปกติ ไปให้แก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติธรรมชาตินั้น เป็นเรื่อง

ละเอียดอ่อนที่ต้องให้ความสำคัญอย่างยิ่ง หากให้อาหารที่ไม่คุ้นเคย 	

ดังกล่าว นอกจากไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้ประสบภัยแล้ว ยังเป็น 	

การแสดงให้เห็นถึงการขาดความเข้าใจถึงประชาชนในพื้นที่ และส่งผล 	

ให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบเกิดความรู้สึกว่าเป็นการไม่เคารพต่อวัฒนธรรม 	

ที่แตกต่างออกไปอีกด้วย 

	 ๒.๓ สิทธิด้านน้ำ (Right to Water) 

เป็นสิทธิที่มาควบคู่กับสิทธิด้านอาหาร และ

คล้ายคลึงกันในการที่รัฐจะต้องพิสูจน์ให้ได้ว่า

ได้ใช้ทุกวิถีทางแล้วในการที่จะปฏิบัติตาม

พันธกรณี น้ำที่ประชาชนควรที่จะสามารถ 	

เข้าถึงได้ แบ่งออกเป็น ๒ ประเภท คือ ๑) เพื่อ

ใช้อุปโภค มีวัตถุประสงค์สำหรับการคมนาคมหรือชำระล้างสิ่งสกปรก   	

๒) เพื่อการบริโภค จะต้องเป็นน้ำที่สะอาดปราศจากเชื้อโรค มีมาตรฐาน

และคุณภาพที่สูงกว่า เพราะน้ำเพื่อการบริโภคเป็นน้ำที่เข้ามาสู่ร่างกาย 

จึงจำเป็นจะต้องปราศจากสิ่งปนเปื้อนที่เป็นอันตรายต่อชีวิต เพื่อให้ 	

ผู้บริโภคได้รับประโยชน์จากการบริโภค 

	 ๒.๔ สทิธกิารกลบัสูถ่ิน่ฐานเดมิ (Right to Return) กลุม่บคุคล

ที่ย้ายจากถิ่นฐานเดิมที่ประสบกับภัยพิบัติธรรมชาติเป็นผู้พลัดถิ่นภายใน

ดินแดน (Internally Displaced Persons) มีสถานภาพพิเศษได้รับการ

คุ้มครองตามกฎหมายระหว่างประเทศ รวมถึงการปกป้องกลุ่มบุคคลเดิม
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ใหส้ามารถกลบัคนืไปยงัถิน่ฐาน

เดิมของตนด้วย หากเป็น		

ผู้พลัดถิ่นภายนอกดินแดน 

(External ly Displaced	

Persons) ซึ่งมีสาเหตุจาก 	

ภัยพิบัติธรรมชาติ จะไม่มีสถานภาพตามกฎหมาย

ระหว่างประเทศ จุดที่น่าสังเกตคือ สิทธิในการกลับคืนสู่ถิ่นฐานเดิม มิใช่

สิทธิเดียวกับสิทธิในการมีที่อยู่อาศัย (Right to Abode) โดยเมื่อกลับสู่

ถิน่ฐานเดมิแลว้ ยอ่มมสีทิธทิีจ่ะอยูใ่นประเทศนัน้ตอ่ไป แตก่ม็ใิชห่มายความ

วา่ผูน้ัน้จะไดร้บัสญัชาตเิสมอไป สทิธใินการกลบัคนืสูถ่ิน่ฐานเดมิจะปรากฏ

อยู่ในกฎหมายระหว่างประเทศจำนวนมาก 

	 ๒.๕ สิทธิการมีที่อยู่อาศัย (Right to Housing) ทุกคนต้อง 	

มีสิทธิการมีที่อยู่อาศัยที่ปลอดภัยและมั่นคง ในการอยู่อาศัยอย่างสงบ 	

และสันติเพื่อเข้าครอบครองกรรมสิทธิ์ให้ถูกต้องตามกฎหมายและอาศัย 	

เป็นฐานในการเรียกร้องสิทธิต่างๆ ที่เกี่ยวข้องต่อไป การมีที่อยู่อาศัย 	

หลังจากเกิดเหตุภัยพิบัติธรรมชาติ จึงแบ่งออกได้เป็น ๓ รูปแบบ คือ  

 ๑) ที่พักฉุกเฉินให้กับผู้ประสบภัย ซึ่งมักจะใช้สถานที่สาธารณะ 

อาทิ หอประชุม โรงพยาบาล 

โรงเรยีน หรอืแมแ้ตจ่ะเปน็เตน็ท์

ก็ตาม  

 ๒) ที่พักชั่วคราวที่มี

ความเหมาะสม ตอ้งออกแบบมา

เพื่อการอยู่อาศัยในระยะยาว
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จนกว่าที่อยู่เดิมของตนจะได้รับการซ่อมแซม หรือมีการสร้างขึ้นใหม่  	

โดยต้องคำนึงถึงความต้องการของผู้ที่ได้รับผลกระทบด้วย  

 ๓) ที่พักถาวร การจัดสร้างที่พักใหม่ ไม่ว่าจะเป็นในพื้นที่เดิม

หรือพื้นที่ใหม่ด้วยเหตุผลทางด้านความปลอดภัย ในส่วนของผู้ที่ได้รับ 	

ผลกระทบที่ปราศจากกรรมสิทธิ์ในที่ดินและไม่มีที่อยู่อื่น เพราะเดิมก่อน

เกิดภัยพิบัติก็เป็นแต่เพียงผู้เช่าหรือผู้อยู่อาศัยเท่านั้น อีกทั้งยังมีกลุ่ม 	

ของผู้ที่ได้รับผลกระทบที่พื้นที่เดิมของตนถูกทำลายหรือกลายเป็นพื้นที่

อันตรายนี้ จึงต้องให้รัฐเจ้าของดินแดนเข้ามาให้ความช่วยเหลือในการ

จัดหาที่อยู่ใหม่ที่เหมาะสมให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบ หรือแม้แต่การรับ

ความชว่ยเหลอืจากองคก์ารพฒันาภาคเอกชนในการจดัสรา้งทีพ่กัอาศยัให ้	

	 ๒.๖ สิทธิด้านเครื่องนุ่มห่ม (Right to Clothing) การมี 	

เครื่องนุ่งห่มถือว่าเป็นสิทธิพื้นฐานประการสำคัญที่มักจะถูกลืม ทั้งที่ 	

เป็นสิ่งที่จำเป็นในการดำรงชีวิตอย่างปกติในสังคม ประชาชนที่ได้รับ 	

ผลกระทบจึงควรที่จะได้รับเครื่องนุ่งห่มที่เหมาะสมกับวิถีชีวิตของพวกเขา

เหล่านั้น ซึ่งไม่ใช่เป็นการเลือกให้เครื่องนุ่งห่มตามอำเภอใจ แต่เป็นการที่

ผู้บริจาคต้องให้ความเคารพในสิทธิส่วนบุคคลของผู้รับบริจาคด้วยเช่นกัน 

ผู้ให้ความช่วยเหลือจึงควรที่จะทำความเข้าใจทั้งการดำรงชีวิตของผู้ที่ 	

รบัผลกระทบและสภาพภมูอิากาศของพืน้ท่ี

ที่ได้รับผลกระทบ จึงจะทำให้เครื่องนุ่งห่ม

นั้นตรงกับความต้องการ อีกทั้งเสื้อผ้า 	

ที่รัฐจะต้องจัดทำให้จะต้องเคารพต่อ

วัฒนธรรมท้องถิ่นของผู้นั้นด้วย เพราะ 	

ผูป้ระสบภยัอาจจะเปน็ชนกลุม่นอ้ยกไ็ด	้
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 ๒.๗สิทธิด้านสุขภาพ (Right to Health) เนื่องจากผู้ที่ได้รับ

ผลกระทบจากภัยพิบัติธรรมชาติมีทั้งกลุ่มคนที่ได้รับผลกระทบโดยตรง 

คือ บาดเจ็บทางกายซึ่งเป็นผลมาจากภัยพิบัตินั้น และได้รับผลกระทบ

ทางอ้อม คือบาดเจ็บทางด้านจิตใจ ซึ่งเป็นผลมาจากความสูญเสียบุคคล

ใกล้ชิดจนถึงทรัพย์สิน จึงทำให้ฐานของสิทธิทางกฎหมายของปัจเจกชน

เกี่ยวกับสิทธิด้านสุขภาพประกอบไปด้วยสุขภาพทางกายและทางใจ 

(Physical and Mental Health) ซึ่งกำหนดให้รัฐภาคีต้องป้องกัน ปฏิบัติ 

และควบคุมต่อโรคระบาด และสร้างให้มีการเข้าถึงบริการทางการแพทย์

ในยามเจ็บป่วย  

	 ๒.๘ สทิธใินการไดร้บัรูถ้งึขอ้มลู (Right to Access Information)	

ไดร้บัการยอมรบัอยา่งเปน็สากลวา่เปน็สทิธขิัน้พืน้ฐานทีส่ำคญัประการหนึง่	

สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องและครอบคลุมเกี่ยวกับภัยพิบัติ

และความเสี่ยงที่อาจได้รับหรือจะได้รับ

จากภยัพบิตันิัน้ ดงันัน้ เปน็สทิธขิองพลเมอืง		

ทุกคนที่จะได้รับรู้ถึงความเสี่ยงภัยในทุก

ลักษณะ ตลอดจนข้อมูลพื้นฐานที่เกี่ยวกับ

วิธีการที่จะช่วยเหลือตนเองจากภัยพิบัติ 	

ทีอ่าจเกดิขึน้ได ้ โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในกรณี

ทีอ่ยูใ่นเขตพืน้ทีท่ีม่ปีจัจยัของความเสีย่งแนช่ดัอยูแ่ลว้ ไมว่า่ความเสีย่งนัน้

จะมีมากหรือน้อยก็ตาม ตลอดจนการรับทราบข้อมูลในการรับความ 	

ช่วยเหลือและเยียวยาหลังเกิดภัย 
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	 ๒.๙ สทิธกิารใหค้วามชว่ยเหลอืทางดา้นมนษุยธรรม (Right	

to Humanitarian Assistance) เมื่อเกิดเหตุการณ์ภัยพิบัติขึ้น ย่อมต้อง 	

มีการให้ความช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบตามมา โดยการช่วยเหลือ

สามารถแบ่งออกได้เป็น ๓ ประเภทหลัก คือ  

							 ๑) การใหค้วามชว่ยเหลอืตามความตอ้งการ คอื ตามความตอ้งการ

ของปฏิบัติการบรรเทาทุกข์ ซึ่งขึ้นอยู่กับชนิดของภัยพิบัติที่เกิดขึ้น จึงเป็น

อาหาร เสื้อผ้า ยารักษาโรค ที่อยู่อาศัยชั่วคราว สิ่งของ เครื่องยนต์ที่ใช้

สำหรับการขนส่ง และค้นหาผู้รอดชีวิต  

 ๒) การให้ความช่วยเหลือทางด้านการเงิน เป็นการสนับสนุนเงิน

ให้แก่ปฏิบัติการบรรเทาทุกข์ หรือใช้สำหรับซื้อสิ่งของที่จำเป็น  

 ๓) ให้ความช่วยเหลือฝึกฝนบุคลากร ไม่จำกัดเพียงเจ้าหน้าที่

ภาคสนามเทา่นัน้ แตร่วมถงึเจา้หนา้ทีด่า้นงานบรหิารหรอืการประสานงาน

โดยการใหค้วามชว่ยเหลอืไมว่า่จะเปน็รปูแบบใด ยอ่มตอ้งคำนงึถงึผูท้ีไ่ดร้บั

ผลกระทบ และความต้องการของพวกเขาเหล่านั้น  

 การให้ความช่วยเหลือไม่ได้ยุติเพียงการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับ 	

ผลกระทบเท่านั้น แต่ควรที่จะรวมถึงมาตรการเตรียมความพร้อมเพื่อที่จะ

ให้ความช่วยเหลือในอนาคตเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อไม่สามารถ

ป้องกันให้เกิดภัยพิบัติได้ การลดผลกระทบความเสี่ยงการเกิดภัยพิบัติ 

เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่จะทำให้ความช่วยเหลือเกิดประสิทธิภาพ จำเป็นที่จะ

ต้องมีการวางแผนและซ้อมตระเตรียมการ จึงจะเป็นการลดความสูญเสีย

ชีวิตและทรัพย์สิน การทดสอบประสิทธิภาพและแผนงานที่ได้วางแผน 	

เอาไว้  



13

 การให้ความช่วยเหลือระหว่างประเทศ เป็นการเติมเต็มหน้าที่ 

และความรับผิดชอบ ของรัฐเจ้าของดินแดนที่มีต่อประชาชนที่ล้วนแล้ว

แต่คาดหมายและหวังให้รัฐดำเนินการให้ความช่วยเหลือให้เต็มความ

สามารถ แตม่ใิชเ่ปน็การแทรกแซงกจิการภายในของรฐั หรอืเปน็การกระทำ

ที่ขัดแย้งกับอำนาจอธิปไตยของรัฐเจ้าของดินแดน 

 จากแนวทางการปฏิบัติที่ได้รับการยอมรับในปัจจุบัน การเข้าไป

ให้ความช่วยเหลือทางด้านมนุษยธรรม ทุกครั้งต้องขอความยินยอม 	

จากรัฐที่ได้รับผลกระทบเสียก่อน ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการเคารพในอำนาจ

อธิปไตยของรัฐเจ้าของดินแดน ในทางกลับกันก็ยังไม่ปรากฏว่ามีเหตุผล

อันใดที่รัฐจะปฏิเสธไม่ยอมรับการให้ความช่วยเหลือทางด้านมนุษยธรรม

ภายใต้กฎหมายระหว่างประเทศ เพราะนอกจากจะเป็นการปฏิเสธ 	

ความช่วยเหลือทางด้านมนุษยธรรมแล้ว ยังเทียบเท่ากับเป็นการปฏิเสธ

ถึงสิทธิของผู้ที่ได้รับผลกระทบ การไม่อนุญาตเข้าให้ความช่วยเหลือ 	

ทางด้านมนุษยธรรมจึงไม่สามารถกระทำได้ตามอำเภอใจ แต่อุปสรรค

เกิดจากเจตนารมณ์ทางการเมือง หรือแนวนโยบายที่ต้องการปิดกั้น  	

หรือจะปฏิเสธข้อเสนอการให้ความช่วยเหลือมนุษยธรรมจากภายนอก                   

ในขณะเดียวกันศักยภาพของรัฐกลับไม่เพียงพอหรือเจตนาที่จะไม่ให้

ความช่วยเหลืออย่างเพียงพอแก่ผู้ที่อยู่อาศัยภายในดินแดนจึงเท่ากับว่า

เป็นการบกพร่องต่อความรับผิดชอบของตนภายใต้ หลักกฎหมายระหว่าง

ประเทศ และเป็นการละเมิดสิทธิพื้นฐานของปัจเจกชน 

 ในช่วงแรกของการเกิดภัยพิบัติผู้ที่ได้รับผลกระทบจำต้องอาศัย

การให้ความช่วยเหลือทางด้านมนุษยธรรม เพราะเป็นเรื่องเร่งด่วนในการ

กู้ภัยช่วยชีวิตให้รวดเร็วที่สุด แต่ช่วงการฟื้นฟูต้องเป็นบทบาทของรัฐ
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เจ้าของดินแดนเป็นสำคัญ โดยความเชื่อมโยงกันระหว่างช่วงของการให้

ความช่วยเหลือกับช่วงการฟื้นฟู จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องอาศัยนโยบาย 	

ที่ชัดเจน และการประสานงานกันในภูมิภาคที่ได้รับผลกระทบ จึงจะส่งผล

ให้การบริหารจัดการภัยพิบัติเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

 ภัยพิบัติกระทบต่อปัจเจกชน และสภาพความเป็นอยู่ ซึ่งมีทั้ง 	

ภัยพิบัติที่เกิดและยุติภายในรัฐเองหรือและข้ามไปยังรัฐอื่น จนนำไปสู่

ความต้องการความช่วยเหลือทางด้านมนุษยธรรมของผู้ที่ได้รับผลกระทบ

อยา่งเปน็ระบบ เพือ่แกไ้ขปญัหาการใหค้วามชว่ยเหลอืทางดา้นมนษุยธรรม

ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นด้วยพื้นฐานของความสุจริต (bona fides) และใช้

เป็นฐานในการอ้างอิงการดำเนินกิจกรรมดังกล่าว ต้องอาศัยพัฒนาการ

ของกฎหมายที่เหมาะสมและสอดคล้องกัน เพื่อไม่ให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบ

ต้องเผชิญกับปัญหาทางกฎหมายที่ซ้ำซาก 

 โครงสร้างการให้ความช่วยเหลือจึงควรที่จะตอบสนองต่อ 	

ความตอ้งการพืน้ฐานของปจัเจกชน ทีไ่ดร้บัผลกระทบทีก่ำลงัมพีฒันาการ

ที่ชอบธรรมเพิ่มมากขึ้น และ

ต้องยอมรับว่ าภาค เอกชน 	

มักจะร่วมงานและปฏิบัติงาน 	

ช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบ

จากภัยพิบัติธรรมชาติได้อย่าง

มีประสิทธิภาพมากกว่าภาครัฐ 

และได้รับการสนับสนุนจากสถาบันระหว่างประเทศมากกว่า แต่งาน 	

ส่วนใหญ่ของภาคเอกชนมุ่งที่จะตอบสนองต่อความต้องการเร่งด่วนของ 	

ผู้ที่ได้รับผลกระทบมากกว่าการพัฒนาและฟื้นฟู  
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	 ดังนั้น เหตุผลที่จะจำกัดการเข้าถึงทางด้านมนุษยธรรม	

(Humanitarian Access) ในสถานการณ์ภัยพิบัติธรรมชาติ จึงมีเพียงผล

ของข้อจำกัดทางสิ่งก่อสร้าง อาท ิถนนและสะพานถูกทำลาย ความกังวล

ดา้นความปลอดภยัของทมีกูภ้ยั ระยะทางของจดุเกดิเหต ุจนถงึความเสีย่ง

ต่อการเกิดภัยพิบัติระยะที่สองตามมา รัฐจึงต้องตอบสนองอย่างรวดเร็ว

ในการใหค้วามชว่ยเหลอืทางดา้นมนษุยธรรมแกป่ระชาชนทีไ่ดร้บัผลกระทบ

จากภยัพบิตัธิรรมชาต ิและสามารถรบัความชว่ยเหลอืโดยรว่มมอืกับองค์กร

ระหว่างประเทศ  

	 ๓. การให้ความช่วยเหลือแก่กลุ่มเสี่ยงตามพื้นฐานของสิทธิ

ของผูท้ีไ่ดร้บัผลกระทบพงึมแีลว้ รฐัตอ้งตอบสนองตามทีไ่ดก้ลา่วมาขา้งตน้	

แต่ยังคงมีปัจเจกชนที่เป็นกลุ่มเสี่ยง (Vulnerability) ที่ควรจะต้องคำนึงถึง

เป็นพิเศษ เนื่องจากการให้ความช่วยเหลือมักจะบกพร่องในกลุ่มของ

ปัจเจกชนดังกล่าว จึงทำให้มีกฎหมายระหว่างประเทศกำหนดลำดับ

ความสำคัญของปัจเจกชนนั้นเป็นพิเศษตามสถานภาพ ดังนี้ 

	 	 ๓.๑ เด็กต้องได้รับสิทธิพิเศษ

ในการให้ความช่วยเหลือและปกป้อง  	

พบบ่อยครั้งที่เด็กต้องพลัดพรากครอบครัว 

หรือเลวร้ายกว่านั้นต้องตกเป็นเด็กกำพร้า 

จึงมีความเสี่ยงอย่างสูงที่จะไม่ได้รับ 	

ความชว่ยเหลอื รวมถงึตกอยูใ่นความเสีย่ง

ที่จะถูกละเมิด ส่งผลให้ความต้องการ

ของเด็กถูกละเลยหรือมองข้ามไป

เนื่ องจากขาดผู้คุ้ มครองและดูแล
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ท่ามกลางสถานการณ์ที่ฉุกเฉิน โดยเด็กกำพร้าจะมีประเด็นพิเศษในเรื่อง

การรับบุตรบุญธรรม ซึ่งการรับบุตรบุญธรรมภายในประเทศควรจะเป็น

ลำดับแรกก่อนการรับบุตรบุญธรรมระหว่างประเทศ 

	 	 ๓.๒ สตรี ในสังคมของทุกชนชาติ สตรีถูกมองว่าต้องพึ่งพิง

ผู้อื่นหรือเป็นภาระของสังคม ไม่มีชาติใดเลยที่จะปฏิบัติต่อสตรีดีกว่าบุรุษ 

เป็นธรรมดาที่สตรีที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติธรรมชาติจะถูกมองข้าม

ในการได้รับความช่วยเหลือ ซึ่งในกระบวนการให้ความช่วยเหลือย่อมต้อง

คำนึงถึงความแตกต่างด้วย การมีส่วนร่วมในการเรียกร้องความช่วยเหลือ

น้อยกว่า ผลกระทบที่สตรีได้รับแตกต่างจากผู้ชาย การรวบรวมข้อมูล 	

เพื่อบรรเทาภัยพิบัติธรรมชาติ ถ้าละเลยต่อความแตกต่างทางด้านเพศ 	

ก็จะทำให้การให้ความช่วยเหลือไม่สมสัดส่วน จึงต้องให้ความสำคัญและ

คำนึงถึงความแตกต่างทางเพศและบทบาทหน้าที่ภาระความรับผิดชอบ 	

ที่แตกต่างกันด้วย 

     นอกจากนี้ ปัจเจกชนที่มีสถานภาพสูญเสียหรือพลัดพราก

จากบุคคลในครอบครัว เช่น หญิงหม้าย คนชรา และสตรีที่เป็นหัวหน้า

ครอบครัว ก็จะตกเป็นกลุ่มที่ เสี่ยงภัยมากขึ้น ทั้งที่คุณค่าของสตรีมี 	

ส่วนร่วมที่สำคัญยิ่งของสังคมในช่วงการฟื้นฟูหลังจากที่เกิดเหตุการณ์ 	

ภัยพิบัติธรรมชาติ การให้สตรีมีบทบาทในการมีส่วนร่วมวางแผนบริหาร

จัดการภัยพิบัติ และส่งเสริมศักยภาพของสตรี ย่อมสามารถช่วยลด 	

ความเสี่ยงภัยระหว่างเกิดภัยพิบัติธรรมชาติได้ อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริม

ความเท่าเทียมกันทางเพศ การแสวงหาประโยชน์ทางเพศ และลดปัญหา

ที่จะตามมาในอนาคตอีกด้วย 
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	 	 ๓.๓ คนพิการ ในสถานการณ์ปกติคนพิการทั้งร่างกาย 	

หรือจิตใจก็จะตกเป็นกลุ่มบุคคลผู้ถูกลืมจากสังคม เพราะด้วยข้อจำกัด 	

ทางด้านความสามารถก็เป็นอุปสรรคในการใช้ชีวิตประจำวัน ดังนั้น  	

ในสถานการณ์ภัยพิบัติธรรมชาติก็จะยิ่งได้รับความลำบากเพิ่มมากขึ้น 	

ไปอีก ในการรับความช่วยเหลือ ถ้าหากปราศจากการใส่ใจและคำนึงถึง

จากผู้ให้ความช่วยเหลือ กลุ่มคนพิการมักไม่ได้รับความช่วยเหลือ ทั้งยัง

ถูกมองว่าเป็นภาระต่อสังคม ทั้งที่ในความจริงแล้วพวกเขาเหล่านั้น 	

ก็เป็นสมาชิกหนึ่งของสังคมเช่นกัน โดยคนพิการอาจเป็นทั้งผู้ที่พิการ 	

อยู่แล้วหรือพิการโดยเป็นผลมาจากภัยพิบัติธรรมชาติที่เกิดขึ้น การให้

ความชว่ยเหลอืคนพกิารจงึจำเปน็จะตอ้งเสรมิสรา้งบทบาทสถาบนัภายในรฐั

ทีม่อียูแ่ลว้เพือ่คุม้ครองคนพกิาร และใหค้วามชว่ยเหลอืทางดา้นจติใจดว้ย	

โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนพิการที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติธรรมชาติ 	

ให้สามารถดำรงชีวิตได้อย่างปกติต่อไป 

	 			 ๓.๔ ชนกลุ่มน้อย  ตามปกติชนกลุ่มน้อยมักจะโดดเดี่ยว

และหา่งไกลจากสงัคม รวมทัง้จากการบรกิารของภาครฐั มกีารเลอืกปฏบิตัิ

จากสังคมโดยทั่วไปอยู่บ่อยครั้ง จึงทำให้ขาดโอกาสในการรับและเข้าถึง

การใหค้วามชว่ยเหลอืบรรเทาทกุขต์า่งๆ ซึง่ทา่มกลางสถานการณภ์ยัพบิตัิ

ธรรมชาติกลุ่มบุคคลนี้ก็จะไม่ได้รับการเหลียวแลท่ามกลางความวุ่นวาย

ของสงัคม ดว้ยสาเหตนุี ้จงึทำใหช้นกลุม่นอ้ยตกเปน็ผูเ้สีย่งภยัตามกฎหมาย

ระหวา่งประเทศตา่งๆ ซึง่ไดเ้นน้ยำ้ในประเดน็หา้มเลอืกปฏบิตัริะหวา่งบคุคล 

การใหค้วามชว่ยเหลอืจำเปน็อยา่งยิง่ทีจ่ะตอ้งใหค้วามเคารพในวัฒนธรรม

และประเพณีที่แสดงถึงอัตลักษณ์ของชนกลุ่มน้อยโดยไม่ขัดต่อกฎหมาย

ระหว่างประเทศ  
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	 	 ๓.๕ ผู้ สู งอายุ ในประเภทกลุ่ม 	

ผู้ เสี่ยงภัยผู้สูงอายุจะเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยง 	

มากทีส่ดุ อกีทัง้ยงัเปน็กลุม่ทีอ่าจยากจนทีส่ดุดว้ย	

โดยเป็นผลพวงมาจากการสาธารณสุขที่เจริญ

ก้าวหน้าในปัจจุบัน ทำให้ระยะเวลาของชีวิต

ยืนยาวขึ้นกว่าในอดีต ส่งผลให้จำนวนสัดส่วน

ประชากรผู้สูงอายุเพิ่มมากขึ้นทุกปี หากแต่

ด้วยข้อจำกัดด้านอายุที่เพิ่มขึ้นทำให้ผู้สูงอายุ

จำเปน็ตอ้งไดร้บัการดแูลจากบคุลากรในวยัทำงาน ทา่มกลางสถานการณ์

เช่นว่านี้ ผู้สูงอายุสามารถมีส่วนร่วมกับครอบครัวและสังคมด้วยการ

ทำงานสร้างรายได ้ ดูแลลูกหลาน และที่สำคัญที่สุดคือการถ่ายทอด

ประสบการณ์และทักษะให้แก่คนรุ่นต่อไป 

	 ๔. คู่มือสำหรับประชาชนผู้ประสบภัย กิจกรรมการเผยแพร่

ความรู้ให้แก่ประชาชนมักจะอยู่ในเนื้อหาของภัยพิบัติแต่ละชนิดว่า  	

คืออะไร มีที่มาจากไหน และประชาชนควรปฏิบัติตัวอย่างไรเมื่อเกิด 	

ภัยพิบัติเหล่านี้ แต่ความน่ากังวลที่สำคัญอีกประการที่มากกว่าการขาด

การเตรียมความพร้อม คือ เมื่อเกิดภัยพิบัติขึ้นแล้ว ประชาชนไม่ทราบว่า

จะต้องปฏิบัติอย่างไรในการรับความช่วยเหลือที่พึงได้รับจากรัฐ ตามสิทธิ

ของตนภายใต้บทบัญญัติรัฐธรรมนูญ ทั้งที่เป็นหน้าที่ของรัฐที่ผูกพันตาม

พันธกรณีที่ปรากฏในกฎหมายระหว่างประเทศ  

 นอกจากนี้ การเกิดภัยพิบัติขนาดใหญ่ในแต่ละครั้ง รัฐต้องออก

มาตรการช่วยเหลือเป็นการพิเศษแก่ผู้ประสบภัย ซึ่งเป็นมาตรการชั่วคราว

และจำกดัชว่งเวลา จงึไมเ่ปน็มาตรการทีส่มำ่เสมอและเทา่เทยีม ประชาชน
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ที่เผชิญกับภัยก่อนหน้าก็ไม่ได้รับความช่วยเหลือ ประชาชนที่กำลังจะ

ประสบภัยก็ต้องรอคอยความช่วยเหลือพิเศษที่จะมีหรือไม่ก็ไม่รู้ แล้วเหตุ

ใดประชาชนยังคงต้องอดทนต่อการให้ความช่วยเหลืออย่างไม่สม่ำเสมอ

และเลือกปฏิบัติเช่นนี้จนถึงปัจจุบัน เพราะจากอุทกภัยจนถึงภัยแล้ง 	

ที่กำลังมาถึง ผู้ประสบภัยก็ยังต้องเผชิญกับความขาดแคลนและการ

บรรเทาทุกข์ที่ไม่เพียงพอและแน่นอนอีกต่อไป 

 ดังนั้น รัฐจึงควรจัดทำคู่มือสำหรับประชาชนผู้ประสบภัย

ตามสิทธิพื้นฐานหลักของผู้ประสบภัย โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับ 	

ช่องทางติดต่อขอรับความช่วยเหลือ การสงเคราะห์ผู้ประสบภัย สิทธิของ

ผู้ประสบภัย การขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้น รวมทั้งสถานที่ติดต่อ เพื่อให้

ประชาชนได้ทราบถึงสิทธิที่จะได้รับความช่วยเหลือจากภาครัฐ แทนการ 	

ทีป่ระชาชนผูป้ระสบภยัตอ้งเปน็ฝา่ยไปขอรบัความชว่ยเหลอืจากหนว่ยงาน

ของรัฐ โดยไม่อาจทราบถึงสิทธิที่พึงได้รับ หรือเป็นเพียงความช่วยเหลือ 	

ที่ภาครัฐจะกำหนดเป็นนโยบายเมื่อเกิดภัยพิบัติในแต่ละครั้ง และบาง

พืน้ทีท่ีไ่มเ่ปน็ขา่วกลบัไมไ่ดร้บัความชว่ยเหลอืจนตอ้งมารอ้งขอจากภาครฐั	

เพื่อให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐  	

ที่กำหนดถึงสิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย ในการได้รับความคุ้มครอง

จากรฐั เพือ่ใหผู้ป้ระสบภยัทราบถงึสทิธขิองตนในการไดร้บัความชว่ยเหลอื

จากภาครัฐ  

	 สรุป การให้ความช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ

ธรรมชาติอย่างทันท่วงที เสมอภาค และไม่เลือกปฏิบัติถือเป็นพันธกรณี

ของรัฐตามกฎหมายระหว่างประเทศและกฎหมายรัฐธรรมนูญ เพราะผู้ที่

ได้รับผลกระทบไม่ได้สูญเสียสิทธิในการได้รับการดูแลจากรัฐ โดยยอมรับ
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ว่าหน้าที่และภาระควรตกเป็นของรัฐที่ได้รับผลกระทบเป็นอันดับแรก 

(Primary) แต่พันธกรณีนี้ย่อมไม่ถือเป็นเด็ดขาด (But Not Necessarily 

Exclusive) หากแต่ในบางสถานการณ์ที่ภัยพิบัติมีความรุนแรงเกินกว่า 	

ที่รัฐนั้นสามารถจะเผชิญและรับมือได้โดยลำพังไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่

ของตนได้อย่างสมบูรณ์ จึงควรที่จะเปิดรับความช่วยเหลือจากภายนอก

ให้เข้าถึงผู้ที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติธรรมชาติ จำเป็นอย่างยิ่งที่จะ

ต้องได้รับความร่วมมือระหว่างประเทศ และการอำนวยความสะดวก 	

จากรัฐเพื่อให้ความช่วยเหลือทางด้านมนุษยธรรมมีประสิทธิภาพสูงสุด  

 แต่อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ใน

สถานการณ์ที่ รั ฐ ได้ รับผลกระทบ 	

จะสามารถดำเนนิการใหค้วามชว่ยเหลอื

ผู้ที่อยู่อาศัยในดินแดนได้โดยลำพัง			

ก็ไม่ เป็นเหตุผลที่ชอบธรรมในการ

ปฏิเสธรับความช่วยเหลือทางด้าน

มนุษยธรรมจากต่างประเทศได้ เพราะยิ่งมีความช่วยเหลือเข้าถึงผู้ที่ได้รับ

ผลกระทบมากเทา่ไร ยิง่เปน็การเพิม่พนูประโยชนใ์หแ้กผู่ท้ีไ่ดร้บัผลกระทบ

ดังกล่าว  

	 หากแตใ่นบางกรณ ีภยัพบิตัธิรรมชาตเิกดิขึน้โดยไมอ่าจคาดหมาย

ลว่งหนา้ได ้จงึทำใหไ้มส่ามารถมกีารเตอืนภยัไดท้กุกรณ ีชวีติและทรพัยส์นิ

จึงขึ้นอยู่กับการเตรียมตัวป้องกันเพื่อลดความเสี่ยงภัยพิบัติ (Disaster 

Risk Reduction: DRR) ทีเ่หมาะสม จงึเปน็การแสดงใหเ้หน็ถงึความสนใจ

และตระหนักถึงความสำคัญในการเตรียมพร้อมรับภัย การป้องกัน 	

จะเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายมากกว่าการให้ความช่วยเหลือ การระบุถึง
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ความเสี่ยงและระบบเตือนภัยล่วงหน้านับเป็นส่วนหนึ่งของการลด 	

ความเสี่ยงทางภัยพิบัติ  

	 การทำใหก้ฎหมายมผีลบงัคบัใชอ้ยา่งแทจ้รงิ ขึน้อยูก่บัการปฏบิติั

ของผูท้ีม่สีว่นเกีย่วขอ้งในสงัคม มฉิะนัน้ กฎหมายกจ็ะเปน็เพยีงแนวความคดิ

ของนักนิติศาสตร์ที่อยู่ในโลกของอุดมคติเท่านั้น แนวคิดที่ว่าสังคมจะต้อง

พร้อมให้ความร่วมมือ ความยินยอม และปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ต่างๆ  	

โดยพรอ้มเพรยีงกนักย็งัมาไมถ่งึ จากบทเรยีนทางประวตัศิาสตรข์องสงัคม

ในการเกดิขึน้ของกฎหมายเปน็การพฒันาและมกีารสะทอ้นจากเหตกุารณ์

ทีเ่กดิขึน้มาแลว้ และเปน็เหตกุารณท์ีเ่ลวรา้ยจงึจะสง่ผลใหเ้กดิแรงผลกัดนั

ในการพัฒนากฎหมายตามมาในภายหลัง จึงควรเปิดโอกาสให้ผู้ที่มี        

สว่นเกีย่วขอ้งรวมถงึปจัเจกชน เขา้มามบีทบาทและมสีว่นรว่มในการจรรโลง

และรังสรรค์ให้เกิดสติปัญญา ก่อให้เกิดกฎหมาย เพื่อเป็นแรงขับเคลื่อน

จากปัจเจกชน ให้รัฐตระหนักถึงความสำคัญขององค์ประกอบทางด้าน

กฎหมาย  

 พฒันาการของกฎหมายในดา้นนี	้

ยังคงไม่เปลี่ยนแปลงให้สอดคล้องและ

ตอบสนองกับภัยพิบัติธรรมชาติที่เพิ่มขึ้น

และรนุแรงมากขึน้ตลอดเวลา ทัง้ทีป่จัจบุนั

เป็นยุคของโลกาภิวัตน์ที่เชื่อมโยงกันด้วย

ข้อมูลข่าวสารที่รับรู้ผ่านสื่อต่างๆ ได้

อย่างรวดเร็วและฉับไว การเกิดขึ้นของภัยพิบัติถูกรายงานโดยทันที  	

บางภัยพิบัติถึงกับมีการถ่ายทอดเหตุการณ์ด้วยการรายงานจากภาค

สนาม การให้ความช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจึงต้องก้าวข้ามข้อจำกัด
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ด้วยเส้นสมมุติที่เรียกว่าพรมแดน การมีส่วนร่วมให้ความช่วยเหลือของ

สังคมระหว่างประเทศจึงมีความจำเป็นยิ่งตามความเจริญของสังคม

ระหว่างประเทศที่ไม่สมควรนิ่งเฉยเมื่อรับทราบถึงความทุกข์ยากของ 	

ผู้ประสบภัย  

 หนทางในอนาคตเมื่อภัยพิบัติเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ  	

ไม่เลือกพรมแดน หรือแนวคิดการเมืองใดๆ ทุกภัยพิบัติที่ เกิดขึ้น 	

ย่อมสามารถนำมาเรียนรู้ได้อย่างไม่สิ้นสุด แต่ถ้าเมินเฉยต่อเหตุการณ์ 	

ดังกล่าว ย่อมเป็นการปล่อยให้ความสูญเสียที่เกิดขึ้นเปล่าประโยชน์  	

การดำเนินกิจกรรมบริหารจัดการภัยพิบัติธรรมชาติจึงมิใช่เป็นแต่เพียง

เรื่องของทางเทคนิคหรือตามนโยบายของภาครัฐเท่านั้น หากแต่ต้อง

พัฒนากฎหมายให้เป็นเสาหลัก (Pillar) หนึ่งของการบริหารจัดการ 	

ภัยพิบัติด้วย โดยให้กฎหมายได้รับการยอมรับจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 	

ทุกฝ่าย ย่อมจะเกิดความชอบธรรมและมีสภาพบังคับใช้ได้อย่างแท้จริง 

ภาครัฐจึงต้องเปลี่ยนแนวคิดและวิธีปฏิบัติจากแนวคิดเดิมที่มุ่งจะใช้

อำนาจรฐัแตฝ่า่ยเดยีวในการใหค้วามชว่ยเหลอืผูป้ระสบภยั โดยทีป่ราศจาก

การมีส่วนร่วมของประชาชนและละเลยต่อสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชน 

รวมทั้งคำนึงถึงแนวโน้มของสังคมระหว่างประเทศและการปฏิบัติ 	

ที่สอดคล้องกับพันธกรณีตามกฎหมายระหว่างประเทศ เป็นต้องมีแนวคิด

ที่ว่า รัฐสมควรยอมรับสิทธิและอำนาจของประชาชนโดยปราศจาก

เงื่อนไข เพื่อให้ประชาชนได้เข้าถึงทางด้านมนุษยธรรมอย่างแท้จริง 
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