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 ภัยคุกคามต่อสันติภาพและความมั่นคงของประชาชนใน
อดีตมักมีที่มาจากภัยคุกคามภายนอกประเทศ แต่ปัจจุบันภัยคุกคาม
กลับอยู่ภายในของแต่ละประเทศเอง เช่น สงครามกลางเมือง     
การฆ่าล้างเผ่าพันธุ์  เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ความขัดแย้งดังกล่าว
ข้างต้น ได้น ามาซึ่งการแสวงหาทางออกของประชาคมระหว่าง
ประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสหประชาชาติในการปกป้องชีวิต
ประชาชน การพัฒนาหลักการการแทรกแซงด้านมนุษยธรรม 
(Humanitarian Intervention) ท่ีให้สิทธิแก่ประชาคมระหว่าง
ประเทศในการใช้ก าลังเข้าแทรกแซงวิกฤติการณ์ภายในของรัฐต่างๆ 
ได้คือ หลักการความรับผิดชอบในการปกป้อง “Responsibility to 
Protect (RtoP)” จึงเปรียบเสมือนทางออกของความขัดแย้งท่ี
ความส าคัญของอ านาจอธิปไตยไม่ได้เป็นเพียงเรื่องของสิทธิ ท่ี 
รัฐบาลพึงมีเท่าน้ัน แต่อ านาจอธิปไตยยังหมายถึงความรับผิดชอบ
ต่อประชาชนของตนเองด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งความรับผิดชอบใน
การปกป้องประชาชนจากอาชญากรรมท่ีมีความร้ายแรงท่ีสุด        
๔ ประการคือ 
 ๑ .  ก ำ ร ฆ่ ำ ล้ ำ ง เ ผ่ ำ พั น ธุ์  ( Genocide) ห ม า ย ถึ ง           
การประกอบอาชญากรรมบางอย่าง โดยมีเจตนาท่ีจะท าลายล้าง
กลุ่มชนชาติ กลุ่มเผ่าพันธุ์ กลุ่มเช้ือชาติ หรือกลุ่มศาสนาในบางส่วน
หรือท้ังหมดก็ตาม เช่นท่ีเคยเกิดในรวันดาเป็นการล้างเผ่าพันธุ์
ระหว่าง ๒ ชนเผ่า คือ ชนพื้นเมืองชาวทุตซี่ (Tutsi) และชนพื้นเมือง
ชาวฮูตู (Hutu)  
 ๒ .  อ ำ ช ญ ำ ก ร ร ม ส ง ค ร ำ ม  ( War Crimes) คื อ           
การละเมิดฝ่าฝืนจารีตประเพณีหรือกฎในการยุทธ ซึ่งหมายรวมถึง
พฤติการณ์ดังต่อไปน้ี คือ การสังหาร การเนรเทศหรือการเทครัวของ
พลเรือนแห่งดินแดนท่ีสามารถยึดได้ไปเป็นทาส คนงาน หรือ
กรรมกร ตลอดจนการสังหารตัวประกัน การท าลายล้างบ้านเรือน  
ไร่นา เรือกสวน  โดยขาดความยับยั้ง เป็นต้น   

๓. กำรก ำจัดชำตพินัธุ ์(Ethnic Cleansing) เป็นสถานการณ์
ท่ีกลุ่มสังคมทางชาติพันธุ์หรือกลุ่มเช้ือชาติต้องการด ารงรักษาความ 
บริสุทธ์ทางชาติพันธุ์หรือเช้ือชาติของตน  โดยการใช้ก าลังบังคับ   
ผลักไส หรือการสร้างความหวาดกลัวให้กลุ่มชาติพันธุ์ หรือกลุ่มเช้ือ
ชาติอื่นแยกตัวออกไป ในบางกรณีอาจใช้ก าลังท าลายล้างกลุ่มชาติ
พันธุ์ หรือกลุ่มเช้ือชาติอื่นซึ่ง “การก าจดัชาติพนัธุ”์ ต่างจาก “การฆ่า
ล้างเผ่าพันธุ์” ในข้อท่ีว่า การฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ มุ่งท าลายล้างอีกกลุ่ม
ชาติพันธุ์หรือกลุ่มเช้ือชาติหน่ึงให้หมดเผ่าพันธุ์ไป แต่การก าจัดชาติ
พนัธุ ์(Ethnic Cleansing) มุ่งท่ีจะด ารงรักษาเอกลักษณ์ทางชาติพันธุ์ 
หรือเช้ือชาติของตนเอง ค าว่า “การก าจัดชาติพันธุ์” ได้น ามาใช้ใน
สถานการณ์ความขัดแย้งด้านชาติพันธุ์ในประเทศบอสเนียเมื่อต้น
ทศวรรษท่ี ๑๙๙๐ 

๔. อำชญำกรรมต่อมวลมนุษยชำติ (Crimes Against 
Humanity) ได้แก่ การฆ่า การท าลายล้างมนุษย์ การเอาคนเป็นทาส 
การเนรเทศ หรือการกระท าอันไร้มนุษยธรรม เช่น การกระท าต่อ   
พลเรือน ก่อนหรือระหว่างสงคราม หรือการกดข่ีอันเน่ืองมาจาก
การเมือง เช้ือชาติ ศาสนา ท่ีได้กระท าเกี่ยวเน่ืองกับอาชญากรรมใดๆ 
อันกระท าภายในเขตอ านาจของศาล ไม่ว่าการกระท าน้ัน จะเป็นการ
ละเมิดต่อหลักกฎหมายภายในของประเทศท่ีการกระท าต่างๆ เกิดข้ึน        
หรือไม่ก็ตาม 

 การสิ้นสุดลงของยุคสงครามเย็นท าให้สถานการณ์การเมืองระหว่างประเทศมีการเปลี่ยนแปลงจากการใช้ก าลังรุกรานรัฐอื่นๆ ซึ่งเคย
ถูกพิจารณาให้เป็นภัยคุกคามต่อสันติภาพและความมั่นคงระหว่างประเทศมาอย่างยาวนานถูกแทนท่ีด้วยภัยคุกคามท่ีเกิดข้ึนจากความรุนแรง
ต่างๆ ภายในรัฐ ท้ังน้ีถือได้ว่าภัยคุกคามด้านความมั่นคงของศตวรรษท่ี ๒๑ และในอนาคตท่ีเราต้องเผชิญน้ันอาจมิได้เกิดจากการก่อสงคราม 
ระหว่างรัฐอีกต่อไป แต่จะเป็นภัยคุกคามรูปแบบใหม่ซึ่งประกอบไปด้วยภัยคุกคามจากความยากจน โรคติดต่อ การเสื่อมโทรมของ
สภาพแวดล้อม ภัยพิบัติ การแพร่กระจายของอาวุธนิวเคลียร์ การก่อการร้าย รวมไปจนถึงความขัดแย้งภายในรัฐต่างๆ 
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หลกักำรควำมรบัผดิชอบในกำรปกปอ้ง “Responsibility to Protect (RtoP)” 
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หลักกำรควำมรับผิดชอบในกำรปกป้อง “Responsibility to 

Protect (RtoP)” 

หลักการความรับผิดชอบในการปกป้อง  (RtoP) น้ันถือได้
ว่าเป็นความรับผิดชอบทางการเมือง (political commitment) ท่ีมี
เป้าหมายในการกระตุ้นเจตจ านงทางการเมืองและก าหนดแนว
ทางการปฏิบัติในการปกป้องประชาชนท่ีตกอยู่ในภาวะเสี่ยงของการ
เกิดเหตุการณ์ร้ายแรงต่างๆ หลักการความรับผิดชอบในการปกป้องน้ี
ประกอบไปด้วยหลักการท่ีว่าด้วยความรับผิดชอบของรัฐในการ
ป้องกันและปกป้องประชาชนภายในรัฐจากสถานการณ์ท่ีมีความ
โหดร้ายรุนแรง อย่างไรก็ตาม รัฐแต่ละรัฐต้องมีความรับผิดชอบใน
การปกป้องประชาชนของตนจากอาชญากรรมร้ายแรงท้ัง ๔ ประเภท 
โดยจะต้องได้รับการสนับสนุนจากประชาคมระหว่างประเทศ รวมท้ัง
ควรให้การส่งเสริม และช่วยเหลือรัฐท้ังหลายเพื่อให้แสดงความ
รับผิดชอบเฉพาะตามหลักท้ัง ๓ ประการ ได้แก่ ๑) ความรับผิดชอบ
ในการป้องกัน ๒) ความรับผิดชอบในการตอบโต้ และ ๓) ความ
รับผดิชอบในการฟืน้ฟ ูบรูณะ ให้เป็นไปตามความเหมาะสม ตลอดจน
สนับสนุนให้องค์การสหประชาชาติด าเนินการจัดต้ังกลไกในการเตือน
ภัยล่วงหน้าประชาคมระหว่างประเทศ โดยองค์การสหประชาชาติ   
มีความรับผิดชอบในการใช้มาตรการทางการทูต มาตรการด้าน
มนุษยธรรม และมาตรการโดยสันติวิธีอื่นๆ ท่ีเหมาะสมในการให้
ความช่วยเหลือ ปกป้องคุ้มครองประชาชน โดยพิจารณาเป็นราย
กรณีและร่วมมือกับองค์การระหว่างประเทศส่วนภูมิภาคท่ีเกี่ยวข้อง
ตามความเหมาะสมในกรณีที่มาตรการอย่างสันติวิธีไม่สามารถจัดการ
กับปัญหา และรัฐบาลของรัฐน้ันๆ ได้อย่างเพียงพอ ซึ่งแสดงให้เห็น
เป็นประจักษ์ว่าไม่สามารถปกป้อง และให้ความคุ้มครองพลเมืองของ
ตนจากจากอาชญากรรมร้ายแรง ๔ ประเภท ตลอดจนผลกระทบท่ี
อาจจะตามมาได้ โดยยึดหลักของกฎบัตรสหประชาชาติ และ
กฎหมายระหว่างประเทศเป็นพื้นฐานในการให้ความช่วยเหลือตาม
ความจ าเป็นและเหมาะสมแก่รัฐให้พัฒนาความสามารถในการ
ปกป้องคุ้มครองชีวิตพลเมืองของตนจากอาชญากรรมดังกล่าว และ
มุ่งเน้นท่ีจะให้ความช่วยเหลือรัฐท่ีตกอยู่ภายใต้สถานการณ์คับขัน
ก่อนท่ีวิกฤติการณ์และความขัดแย้งจะปะทุข้ึน 

บทส่งท้ำย ……  

ความส าคัญของหลักการความรับผิดชอบในการปกป้อง   
(RtoP) คือ การท่ีรัฐซึ่งมีอ านาจอธิปไตยและมักไม่ต้องการให้เกิดการ

แทรกแซงจากต่างชาติ ต้องมีความรับผิดชอบในการปกป้องประชาชน

ภายในรัฐ ให้พ้นจากอาชญากรรมร้ายแรง ๔ ประเภท ท้ังน้ี หลักการ

ความรับผิดชอบในการปกป้อง (RtoP) ได้รับการพัฒนามาเป็นเวลากว่า 

๑๐ ปีแล้ว และสหประชาชาติได้ออกเอกสารรับรองหลักการความ

รับผิดชอบในการปกป้อง (RtoP) ในปี ๒๕๔๘ ซึ่งประเทศไทยได้ร่วมลง

นามด้วยเช่นกัน  โดยหลักการน้ีไม่ได้เน้นมาตรการแทรกแซงประเทศท่ี

เกิดอาชญากรรมร้ายแรง ๔ ประเภท แต่มุ่งไปท่ีมาตรการป้องกัน     
จึงจ าเป็นท่ีจะต้องส่งเสริมให้ประเทศต่างๆ เคารพและน าหลักการน้ีไป

ปฏิบัติ อาทิเช่น ข้ันตอนการปฏิบัติตามหลักการความรับผิดชอบในการ
ปกป้อง (RtoP) น้ัน หากเริ่มเกิดอาชญากรรมร้ายแรงข้ึน รัฐต้องท า

หน้าท่ีปกป้องประชาชนเป็นล าดับแรก โดยองค์การระหว่างประเทศ
สามารถเข้าไปช่วยเหลือได้ แต่หากรัฐประสบความล้มเหลวในการ

ปกป้องประชาชน องค์การระหว่างประเทศท้ังสหประชาชาติและ
องค์การระดับภูมิภาคสามารถเข้าไปแทรกแซงเพื่อให้ความช่วยเหลือ

ด้านมนุษยธรรมต่อไป หากจะเอ่ยถึงเหตุการณ์ที่สามารถจะน าหลักการ
ความรับผิดชอบในการปกป้อง (RtoP) ไปใช้ได้น้ัน จ าเป็นต้องมีระดับ

ความรุนแรงเข้าข่ายอาชญากรรมร้ายแรง ๔ ประเภท  

ส าหรับประเทศไทย พบว่าท่ีผ่านมา  ได้มีการประกาศใช้กฎ
อัยการศึกในบางพื้นท่ี  และบางสถานการณ์ ท่ีเกิดความรุนแรง 
ยกตัวอย่างเช่น การแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
และเหตุการณ์สลายการชุมนุมท่ีแยกราชประสงค์  และด้วยเหตุผลท่ีว่า 
กรณีดังกล่าวเป็นเหตุการณ์ภายในประเทศท่ีต้องใช้กระบวนการบริหาร
จัดการตามโครงสร้างการบริหารงานภายในประเทศ ซึ่งแตกต่างจาก
หลักการความรับผิดชอบในการปกป้องท่ีจะกระท าก็ต่อเมื่อโครงสร้าง
การบริหารงานภายในของประเทศน้ันๆ ขาดเสถียรภาพในการบริหาร
จัดการ หรือไม่สามารถขับเคลื่อนการด าเนินงานต่อไปได้ ท้ังน้ีหากใน
อนาคต ภารกิจ/ปฏิบัติการ “Responsibility to Protect (RtoP)” 
หรือหลักการอื่นๆ จะถูกน ามาใช้กับบางสถานการณ์หรือบางพื้นท่ี 
เน่ืองจากระดับความรุนแรงเข้าข่ายอาชญากรรมร้ายแรงท้ัง ๔ ประเภท 
ท่ีกล่าวมา ซึ่งเราไม่สามารถคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคตได้  ดังน้ัน 
จึงเป็นสิ่งจ าเป็นท่ีทุกภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้องควรจะรับรู้และตระหนักถึง
หลักการ แนวคิดต่างๆ ท่ีจะถูกน ามาประยุกต์ใช้ เพื่อให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์และบริบทภายในประเทศได้อย่างเหมาะสม.... 

http://www.sscthailand.org

