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กรอบการวเิคราะห์คอืเคร่ืองมือเพือ่: 
 ใชใ้นการประเมินความเส่ียงอนัจะน าไปสู่การฆ่าลา้งเผา่พนัธ์ุ การช าระลา้งชาติ

พนัธุ์ อาชญากรรมสงคราม และอาชญากรรมต่อมวลมนุษยชาติทั้งหลาย 
 เพื่อช่วยให้สามารถระบุประเทศท่ีอยู่ในความเส่ียงสูงท่ีจะเกิดอาชญากรรมส่ี

ประเภทขา้งตน้ และเพื่อให้สามารถป้องกนัการเกิดอาชญากรรมดงักล่าวได้
อยา่งทนัการณ์ 

 เพื่อท่ีรัฐบาลและผูท่ี้มีบทบาททั้งในระดบัรัฐ  ระดบัภูมิภาค และระดบัระหว่าง
ประเทศจะไดใ้ช้เคร่ืองมือนี้ในการป้องกันมิให้เกิดอาชญากรรมดังกล่าว  และ
เป็นการแสดงถึงการท าหนา้ท่ีในการปกป้องประชาชนของตนจากอาชญากรรม
ขา้งตน้ตามท่ีระบุไวใ้นหลกัการความรับผดิชอบเพื่อการปกป้อง (R2P) 

1. กรอบการท างานของ

สหประชาชาติ ในการ

วิเคราะห์อาชญากรรม

ท าลายล้างชีวิตมนุษย์

จ า น วนมห า ศ า ล คื อ

อะไร? 

ค าตอบคือ มี อยา่งแน่นอน พนัธกรณีทางกฎหมายในการป้องกนัมิใหเ้กิดอาชญากรรม 

ทั้ง 4 ประเภทขา้งตน้และในการปกป้องพลเมืองจากอาชญากรรมดงักล่าวปรากฏอยูใ่น 
 กฎหมายระหวา่งประเทศดา้นสิทธิมนุษยชน และกฎหมายมนุษยธรรม 
 กฎหมายจารีตประเพณีระหวา่งประเทศ 
 อนุสญัญาระหวา่งประเทศวา่ดว้ยการป้องกนัและการลงโทษอาชญากรรมอนัเกิด 

จากการฆ่าลา้งเผา่พนัธุ์ 

2. ความรับผิดชอบใน

การป้องกันมิให้ เกิด

อาชญากรรมต่อมวล

มนุษยชาตินี้มีกรอบ

ทางกฎหมายรองรับ

หรือไม่? 

 

กรอบการท างานของสหประชาชาติในการวเิคราะห์อาชญากรรม 

การท าลายล้างชีวติมนุษย์จ านวนมหาศาล:  

เคร่ืองมือในการป้องกนัการฆ่าล้างจ านวนมหาศาล 

(The UN Framework of Analysis for Atrocity Crimes: 

A Tool for Atrocity Prevention)1 

ดร. ปราณี ทพิย์รัตน์ แปลและเรียบเรียง* 

1
Source:  The UN Framework of Analysis for Atrocity Crimes: A Tool for Atrocity Prevention [online] available from: 

www.un.org/en/preventgenocide/adviser/pdf/framework%20of%20analysis%20for%20atrocity%20crimes_en.pdf, accessed by 20 March 2017. 

*สงวนลิขสิทธ์ิ ใช้ประกอบการเสวนาวิชาการระดบัชาติว่าด้วยแนวทางยบัยัง้และป้องกนัอาชญากรรมท าลายล้างชีวิตมนษุย์จ านวนมหาศาล: พจิารณาปทสัถาน R2P ในบริบทของไทย ห้ามเผยแพร่และอ้างอิงโดยไม่ได้รับอนญุาต 
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ผูเ้คราะห์ร้าย/เหยื่อท่ีไดรั้บผลกระทบจากอาชญากรรมทั้ง 4 ประเภทขา้งตน้ จะมีความแตกต่างกนั
ไป ดงัน้ี 
 ผูท่ี้เป็นเหยื่อจากอาชญากรรมการฆ่าลา้งเผ่าพนัธ์ุ (“กลุ่มท่ีตอ้งไดรั้บความคุม้ครอง”) นั้น ตก

เป็นเป้าหมายของการท าลายลา้งเพราะเขาเหล่านั้นเป็นสมาชิกของกลุ่มศาสนา กลุ่มเช้ือชาติ 
หรือ กลุ่มสีผวิ 

 ผูเ้คราะห์ร้าย/เหยื่อจากอาชญากรรมต่อมวลมนุษยชาติถูกกระท าอนัเน่ืองมาจากการท่ีเขา
เหล่านั้นเป็นส่วนหน่ึงของการมุ่งโจมตีอยา่งเป็นระบบและกวา้งขวางต่อ “ประชาชนท่ีเป็นพล
เรือน” 

 ผู ้ท่ี เ ป็นเหยื่อจากอาชญากรรมสงครามก็คือ “ผู ้ท่ีได้รับการคุ้มครองภายใต้กฎหมาย
มนุษยธรรม” และ “ผูท่ี้มิได้มีส่วนร่วมในการเป็นคู่ขดัแยง้ในสงคราม” เช่น ผูท่ี้ได้รับการ
คุม้ครองภายใตอ้นุสัญญาเจนีวา 4 ฉบบัในปี ค.ศ. 1949 และพิธีสารเพิ่มเติมฉบบัท่ี 1 ปี ค.ศ. 
1977 
 

**อยา่งไรก็ดี เน่ืองจากกรณีการช าระลา้งชาติพนัธ์ุ (Ethnic Cleansing) นั้นมิไดมี้การให้ค  าจ ากดั
ความท่ีมีลกัษณะเฉพาะในทางกฎหมาย แต่ถือเป็นอาชญากรรมท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบัการสังหาร
และการท าลายลา้งเช่นกนั ดว้ยเหตุน้ี ผูเ้คราะห์ร้ายจากอาชญากรรมประเภทน้ีจึงถูกนบัรวมไวใ้น
การวิเคราะห์ปัจจยัเส่ียงอนัอาจน าไปสู่อาชญากรรมร้ายแรงขา้งตน้ดว้ย 

3. ใครคอืผู้ตกเป็นเหยือ่จากอาชญากรรมอนัร้ายแรงเหล่านี?้ 



 

3 
 

 

 

 

 

   
 
 
                   แมว้่าบทบาทของท่ีปรึกษาพิเศษของเลขาธิการสหประชาชาติทั้ง 2 ต าแหน่งจะมีความแตกต่างกนั
อยา่งชดัเจน แต่ท่ีปรึกษาทั้ง 2 ต าแหน่งน้ีมีเป้าหมายร่วมกนัและใชท้รัพยากรหลายดา้นร่วมกนั ดงัน้ี 
 
ท่ีปรึกษาด้านการป้องกันมิให้เกิด
การฆ่าลา้งเผา่พนัธ์ุปฏิบติัหนา้ท่ีใน
ส่วนท่ีเกีย่วกบักลไกในการเตือนภัย
ล่วงหน้า เพื่อแ จ้งใ ห้ เลขาธิการ
สหประชาชาติรับทราบถึงความ
เส่ียงที่จะเกิดการฆ่าล้างเผ่าพันธ์ุ 
เพื่อท่ีเลขาธิการสหประชาชาติจะ
ได้ระดมก าลังจากผูมี้บทบาทใน
ภาคส่วนต่างๆ ให้ใช้มาตรการใน
การป้องกนัและเฝ้าระวงัล่วงหนา้ 

ท่ีปรึกษาทั้งสองฝ่าย 
มีอ านาจร่วมกนัและท างานร่วมกนั
ในการสนบัสนุนความพยายามทั้ง
ในระดบัชาติและระดบันานาชาติ 
เพื่อท่ีจะปกป้องประชาชนจากการ
ฆ่าลา้งจ านวนมหาศาลดงักล่าว 

นอกจากน้ี ส านกังานน้ียงัท าหนา้ท่ี
รวบรวมขอ้มลู ประเมินภยัคุกคาม
อนัอาจจะก่อใหเ้กิดอาชญากรรม
ร้ายแรง ตลอดจนวิเคราะห์สาเหตุ/

แรงกระตุน้ท่ีจะน าไปสู่ 
   อาชญากรรมดงักล่าวทัว่โลกดว้ย 

ท่ีปรึกษาพิเศษดา้นความรับผดิชอบ
ในการปกป้อง (Responsibility to 
Protect)  ป ฏิบัติ ง านในด้านการ
พฒันาและการน าเอาหลกัการและ
บรรทดัฐาน R2P ไปใชป้ฏิบติัได้
อย่างจริงจัง ตลอดจนระดมแนว
ร่วมจากตวัแสดงทั้ งในระดับชาติ
และระหว่างประเทศในการปกป้อง
ประชาชนจากอาชญากรรมทั้ ง 4 
ประเภท 

 
 

 

 

 

 

4. ทีป่รึกษาพเิศษด้านการป้องกนัการฆ่าล้างเผ่าพนัธ์ุและหลกัการ

ความรับผดิชอบในการปกป้องของสหประชาชาติ 

มบีทบาทอย่างไร? 
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5. เราจะใช้กรอบใน

การวิเคราะห์ของ

สหประชาชาติ นี้

อย่างไร? 

กรอบในการวิเคราะห์ของสหประชาชาติได้ระบุ
ปัจจยัเส่ียง 14 ประการอนัจะน าไปสู่อาชญากรรม
ร้ายแรง 4 ประเภท โดยแต่ละปัจจยัก็ยงัประกอบไป
ดว้ยตวัช้ีวดัอีกจ านวนหน่ึง โดยกรอบดงักล่าวมีไว้
เพื่อใชเ้ป็น “แนวทางในการรวบรวมและวิเคราะห์
ข้อมูล” ท่ีเก่ียวข้องกับอาชญากรรมร้ายแรง โดย
จ าแนกปัจจยัเส่ียงเป็น 2 ประเภท ไดแ้ก่ ปัจจยัเส่ียง
ทัว่ไป (Common Risk Factors) ซ่ึงหมายถึงปัจจยั
เส่ียงท่ีอาจน าไปสู่การก่ออาชญากรรมร้ายแรงทัว่ไป 
ขณะท่ี ปัจจยัเส่ียงเฉพาะ (Special Risk Factors) นั้น
จะก าหนดปัจจยัท่ีน าไปสู่การก่ออาชญากรรมเฉพาะ 
อนัไดแ้ก่ การฆ่าลา้งเผ่าพนัธ์ุ อาชญากรรมต่อมวล
มนุษยชาติ อาชญากรรมสงคราม (ขณะท่ีปัจจยัเส่ียง
ในส่วนของการช าระลา้งชาติพนัธ์ุนั้นถูกจดัรวมอยู่
ในอาชญากรรมร้ายแรงอ่ืนๆ) ยิ่งมีปัจจยัเส่ียงและ
ตัว ช้ีว ัดจ านวนมากเท่าใด โอกาสของการเกิด
อาชญากรรมร้ายแรงทั้ง 4 ประเภทกจ็ะมีความเส่ียงท่ี
จะเกิดข้ึนมากตามไปด้วย อย่างไรก็ดี ความเส่ียง
สูงสุดอาจเกิดข้ึนได้เ ช่นกัน แม้จะมิได้ปรากฏ
ตวัช้ีวดัทุกตวั ณ เวลาใดเวลาหน่ึงพร้อมๆ กนั เพราะ
ปัจจัยเส่ียงและตัวช้ีว ัดนั้ น มิได้มีการจัดวางตาม
ความส าคญัของแต่ละปัจจัย หากแต่ตอ้งพิจารณา
ประกอบควบคู่ไปกับสถานการณ์ทางสั งคม 
การเมือง ประวติัศาสตร์ วฒันธรรมของแต่ละพื้นท่ี
ดว้ย 
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ปัจจยัเส่ียงทั่วไป (Common Risk Factors)  

    สถานการณ์ความขดัแยง้ทางอาวธุ หรือ 
    รูปแบบอ่ืนใดของความไร้เสถียรภาพ 
 

          ความสามารถในการก่ออาชญากรรมต่อมวล 
          มนุษยชาติ 

    การมีประวติัของการละเมิดสิทธิมนุษยชนระหวา่ง 
    ประเทศและกฎหมายมนุษยธรรมอยา่งร้ายแรง 
 

          การปราศจากปัจจยัท่ีช่วยบรรเทาสถานการณ์ 

    ความเปราะบางอ่อนแอของโครงสร้างของรัฐ 
 
 

          สถานการณ์ท่ีส่งเสริมใหเ้กิดอาชญากรรมหรือ    
          การเตรียมการเพื่อลงมือก่ออาชญากรรม 

    แรงจูงใจหรือแรงกระตุน้           ปัจจยัท่ีเป็นตวัจุดชนวนใหเ้กิดอาชญากรรม 

 
ปัจจยัเส่ียงจ าเพาะ (Special Risk Factors) 

 

    ความตึงเครียดระหวา่งกลุ่มหรือรูปแบบของ 
    การเลือกปฏิบติัต่อกลุ่มท่ีไดรั้บการ 
    คุม้ครอง (Protected Group) 

    สัญญาณท่ีแสดงถึงเจตนาท่ีจะท าลายบาง 
    ส่วนหรือทั้งหมดของกลุ่มท่ีไดรั้บความคุม้ครอง 

 

          ภยัคุกคามอยา่งร้ายแรงต่อผูท่ี้ไดรั้บการคุม้ครอง 
          ภายใตก้ฎหมายมนุษยธรรมระหวา่งประเทศ 

          ภยัคุกคามร้ายแรงต่อปฏิบติัการเพื่อมนุษยธรรม 
          และปฏิบติัการรักษาสนัติภาพ 

 

    สญัญาณของการโจมตีอยา่งเป็นระบบและ 

    กวา้งขวางต่อกลุ่มประชากรท่ีเป็นพลเรือน 

สัญญาณของการวางแผนหรือนโยบายท่ีจะ 

    โจมตีประชากรท่ีเป็นพลเรือนกลุ่มต่างๆ 
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การฆ่าลา้งเผา่พนัธ์ุ อาชญากรรมสงคราม 

อาชญากรรมต่อมวลมนุษยชาติ 
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6. ท าไมการป้องกนัอาชญากรรมร้ายแรงทั้ง 4 ประเภทจึงมคีวามส าคญั? 

 
             ประการแรก การป้องกนัมิให้เกิดการฆ่าลา้งจ านวนมหาศาลถือเป็นการรักษาชีวิตมนุษย ์

และเป็นการป้องกนัมิให้เกิดความทุกขย์ากในหมู่ประชาชน ทั้งน้ีเพราะอาชญากรรมในลกัษณะน้ี

มกัจะก่อใหเ้กิดความตระหนก ความหวาดกลวั และภยัคุกคามต่อชีวิตมนุษยใ์นขอบเขตท่ีกวา้งขวาง 

ดว้ยเหตุน้ี การป้องกนัมิให้เกิดอาชญากรรมดงักล่าวจึงเท่ากบัเป็นการรักษาชีวิตของผูท่ี้อาจตกเป็น

ผูเ้คราะห์ร้าย จากความทุกขท์รมานแสนสาหสัในทางกายภาพ สังคม และจิตวิทยา นอกจากน้ี การ

ป้องกนัมิให้เกิดอาชญากรรมทั้ง 4 ประเภทยงัเป็นการช่วยประหยดัทรัพยากร เน่ืองจาก การให้การ

สนับสนุนทั้งทางการเงินและทรัพยากรที่ทุ่มเทไปในด้านการป้องกันอาชญากรรมที่ร้ายแรงน้ี มี

ค่าใช้จ่ายทีถู่กกว่าการส่งก าลงัเข้าไปเพือ่แทรกแซงเพือ่ยติุอาชญากรรมทัง้ 4 ประเภท หรือแมแ้ต่การ

ทีจ่ะต้องเสียค่าใช้จ่ายไปในกระบวนการฟ้ืนฟู และสร้างสังคมใหม่ภายหลงัจากการแทรกแซงแล้ว 

             อาชญากรรมการท าลายลา้งชีวิตผูค้นจ านวนมหาศาลน้ีมกัจะเกิดข้ึนในประเทศท่ีเผชิญกบั

ความไร้เสถียรภาพหรือวิกฤติทางการเมือง ด้วยเหตุน้ี มาตรการท่ีใช้ในการป้องกันมิให้เกิด

อาชญากรรมดงักล่าวจึงตอ้งประกอบดว้ยการด าเนินงานในการส่งเสริมสันติภาพและความสงบสุข

รวมทั้ งเสถียรภาพของประเทศด้วย ซ่ึงหากท าได้ดังกล่าวก็เท่ากับเป็นการช่วยส่งเสริมให้เกิด

เสถียรภาพ สนัติภาพ และความมัน่คง ทั้งในระดบัภูมิภาคและระดบัระหวา่งประเทศดว้ยเช่นกนั 
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     กรอบการวเิคราะห์ในการป้องกนัอาชญากรรมร้ายแรงต่อมวลมนุษยชาติของสหประชาชาตินั้นตอ้งเผชิญกบั

ขอ้ทา้ทายเช่นเดียวกบัเคร่ืองมืออ่ืนๆ เม่ือน ามาใชใ้นทางปฏิบติัในการป้องกนัมิใหเ้กิดอาชญากรรมดงักล่าว อนั

ไดแ้ก่ 

 การใหค้วามส าคญักบัการตอบสนองต่อความขดัแยง้และอาชญากรรมร้ายแรงท่ีเกิดข้ึนมากกว่าท่ีจะเนน้

ไปท่ีการป้องกันความขดัแยง้และอาชญากรรม ประเด็นน้ีเป็นส่ิงท่ีเกิดข้ึนซ ้ าแลว้ซ ้ าเล่าและเกือบ

ตลอดเวลา 

 การขาดเจตนารมณ์ทางการเมือง (Political Will) และภาวะผูน้ า ซ่ึงเป็นปัจจยัส าคญัในการระดม

ทรัพยากรเพื่อใชด้ าเนินมาตรการในการป้องกนัอาชญากรรมร้ายแรงขา้งตน้ 

 การเขา้ถึงและการจดัสรรทรัพยากรท่ีมีอย่างจ ากดัท่ีจะสามารถน าไปใช้ในการเสริมสร้างมาตรการ

ป้องกัน ในฐานะท่ีเป็นส่วนส าคัญของยุทธศาสตร์ระยะยาวในการป้องกันอาชญากรรมต่อมวล

มนุษยชาติ 

 ความอ่อนไหวของรัฐในการท่ีจะยอมรับว่ามีปัจจยัเส่ียงหรือมีตวัช้ีวดัอนัอาจน าไปสู่อาชญากรรม

ร้ายแรงภายในเขตแดนของตน 

 การเขา้ถึงขอ้มูลท่ีเช่ือถือไดใ้นพื้นท่ีหรือในประเทศท่ีปรากฏปัจจยัเส่ียงต่างๆ ซ่ึงส่งผลต่อการประเมิน

สถานการณ์ ตลอดจนการใช้มาตรการในการรับมือกับปัญหาดังกล่าวอย่างเหมาะสมและมี

ประสิทธิภาพ 

 

 

 

 7. ข้อท้าทายต่อการน าเอากรอบการวเิคราะห์และการน าเอาเคร่ืองมอืในการป้องกนั

อาชญากรรมร้ายแรงทั้ง 4 ประเภทของสหประชาชาติไปใช้ในทางปฏิบัต ิ
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ปัจจัยเส่ียงทั่วไป 
1. สถานการณ์ความขดัแย้งทางอาวุธหรือรูปแบบอืน่ใดของความไร้เสถียรภาพ 

ตวัช้ีวดั 
1.1 ความขดัแยง้ทางอาวธุทั้งในระดบัระหวา่งประเทศและท่ีไม่ใช่ระดบัระหวา่งประเทศ 

1.2 
วิกฤตการณ์ดา้นความมัน่คงอนัอาจเกิดจากการถอนตวัจากความตกลงสันติภาพ การสู้
รบในประเทศเพื่อนบา้น ภยัคุกคามจากการแทรกแซงจากภายนอก หรือภยัคุกคามจาก
การก่อการร้าย 

1.3 
วิกฤตดา้นมนุษยธรรมหรือการเกิดสถานการณ์ฉุกเฉิน อนัไดแ้ก่ภยัพิบติัทางธรรมชาติ 
หรือการเกิดโรคระบาดร้ายแรง 

1.4 
ความไร้เสถียรภาพทางการเมืองอันเป็นผลมาจากการเปล่ียนแปลงรัฐบาลอย่าง
กะทนัหัน หรือการเปล่ียนรัฐบาลอย่างไม่ปกติ หรือมีการเปล่ียนถ่ายอ านาจอย่างไม่
ปกติ 

1.5 
ความไร้เสถียรภาพทางการเมืองอนัเป็นผลมาจากการช่วงชิงอ านาจ หรือการขยายตวั
ของกลุ่มชาตินิยม หรือการขยายตวัของขบวนการต่อตา้นหวัรุนแรงและติดอาวธุ 

1.6 
ความตึงเครียดทางการเมืองอนัเป็นผลมาจากรัฐบาลเผดจ็การ หรือการปราบปราม การ
กดข่ีทางการเมืองอยา่งรุนแรง 

1.7 
ความไร้เสถียรภาพทางเศรษฐกิจอนัเป็นผลมาจากสภาวะการขาดแคลนทรัพยากร หรือ
ความขดัแยง้ในเร่ืองการใชท้รัพยากรท่ีมีอยา่งจ ากดั 

1.8 
ความไร้เสถียรทางเศรษฐกิจอนัเป็นผลมาจากวิกฤตการณ์ร้ายแรงทางเศรษฐกิจใน
ระดบัชาติ 

1.9 
ความไร้เสถียรภาพทางเศรษฐกิจอนัเน่ืองมาจากภาวะความยากจนอย่างแสนสาหัส 
ภาวะการวา่งงานจ านวนมหาศาล หรือช่องวา่งทางรายไดใ้นหมู่ประชาชนท่ีขยายกวา้ง
ข้ึนเร่ือยๆ 

1.10 
ความไร้เสถียรภาพทางสังคมอันเป็นผลมาจากการต่อต้านหรือการประท้วงของ
ประชาชนต่อนโยบายรัฐ 
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1.11 
ความไร้เสถียรภาพทางสังคมอนัเป็นผลจากการกีดกนัหรือความตึงเครียดในประเด็น
เร่ือง “อตัลกัษณ์” การรับรู้และการมองอตัลกัษณ์ท่ีแตกต่างในลกัษณะท่ีสุดโต่งและ
รุนแรง 

 

2. การมปีระวตักิารละเมดิสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศและการละเมดิกฎหมาย 
    มนุษยธรรม    
       อย่างร้ายแรง 

ตวัช้ีวดั 

2.1 

การจ ากดัการใชห้รือการละเมิดกฎหมายสิทธิมนุษยชนและกฎหมายมนุษยธรรมอยา่ง
ร้ายแรงทั้ งในอดีตและปัจจุบัน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การละเมิดสิทธิมนุษยชนท่ีมุ่ง
เจาะจงไปยงักลุ่มท่ีไดรั้บการปกป้อง (Protected Group) เป็นการเฉพาะ หรือมุ่งจ ากดั
สิทธิมนุษยชนของปัจเจกหรือประชาชนทัว่ไปอยา่งต่อเน่ืองและอยา่งเป็นแบบแผน 

2.2 
การกระท าในอดีตในลกัษณะของการฆ่าลา้งเผ่าพนัธ์ุ อาชญากรรมต่อมวลมนุษยชาติ 
อาชญากรรมสงคราม และการกระท าอ่ืนใดท่ีก่อใหเ้กิดอาชญากรรมดงักล่าว 

2.3 

นโยบายหรือแนวปฏิบติัใดๆ ท่ีไม่น าผูท่ี้ฝ่าฝืนหรือละเมิดกฎหมายสิทธิมนุษยชน
ระหวา่งประเทศหรือกฎหมายมนุษยธรรมมาลงโทษ รวมถึงการน่ิงเฉยต่อการกระท าท่ี
เป็นอาชญากรรมต่อมวลมนุษยชาติในรูปแบบต่างๆ รวมทั้งน่ิงเฉยต่อปัจจยัท่ีน าไปสู่
การกระท าดงักล่าวดว้ย 

2.4 
การน่ิงเฉย ไม่เต็มใจ และการปฏิเสธท่ีจะใชท้รัพยากรทั้งหลายเท่าท่ีจะท าไดใ้นการ
หยุดย ั้งการละเมิดกฎหมายสิทธิมนุษยชน และกฎหมายมนุษยธรรม ท่ีมีการวางแผน 
เตรียมการ และคาดการณ์วา่จะเกิดข้ึน 

2.5 
การให้การสนับสนุนอย่างต่อเน่ืองต่อกลุ่มต่างๆ ท่ีถูกกล่าวหาว่ามีส่วนร่วมในการ
ละเมิดกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหวา่งประเทศอยา่งร้ายแรง ตลอดจนการไม่ประนาม
การกระท าดงักล่าว 

2.6 การอา้งความชอบธรรม และการให้ขอ้มูลท่ีเป็นอคติ ตลอดจนการปฏิเสธว่ามีการ
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ละเมิดกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศและกฎหมายมนุษยธรรมอยา่งร้ายแรง 
ตลอดจนการใหข้อ้มูลท่ีไม่เป็นความจริงในส่วนท่ีเก่ียวกบัอาชญากรรมร้ายแรงทั้งมวล 

2.7 
การขาดกระบวนการปรองดอง หรือการท าใหก้ระบวนการปรองดองและกระบวนการ
ยติุธรรมในช่วงเปล่ียนผา่นกลายเป็นประเดน็ทางการเมือง ภายหลงัจากความขดัแยง้ยติุ
ลง 

2.8 
การขาดความน่าเช่ือถือและความไวว้างใจอย่างแพร่หลายและกวา้งขวางในสถาบนั/
กลไกต่างๆ ของรัฐ หรือการขาดความไวเ้น้ือเช่ือใจระหว่างกลุ่มต่างๆ อนัเป็นผลมา
จากการไม่น าผูก้ระท าผดิ/ผูล้ะเมิดสิทธิมนุษยชนมาลงโทษตามกระบวนการยติุธรรม 

 

3. ความเปราะบางของโครงสร้างรัฐ 

ตวัช้ีวดั 

3.1 

กรอบกฎหมายในระดบัชาติท่ีมิไดใ้หค้วามคุม้ครองอยา่งมีประสิทธิภาพ ซ่ึงรวมถึงการ
ไม่ให้สัตยาบันและการบัญญัติกฎหมายลูกเพ่ือให้สอดคล้องกับกฎหมายและ
สนธิสัญญาระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชน และกฎหมายมนุษยธรรมระหว่าง
ประเทศทั้งมวล 

3.2 
การท่ีสถาบนัในระดบัชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสถาบนัตุลาการ หน่วยงานท่ีบงัคบัใช้
กฎหมาย และสถาบนัสิทธิมนุษยชนทั้งหลายขาดทรัพยากรและการอบรมทางวิชาการ 
ตลอดจนตวัแทนท่ีเพียงพอในการปฏิบติัหนา้ท่ี 

3.3 การไร้ซ่ึงสถาบนัตุลาการท่ีเป็นอิสระและเป็นกลาง 
3.4 การไร้ซ่ึงการควบคุมกองก าลงัความมัน่คงอยา่งมีประสิทธิภาพโดยฝ่ายพลเรือน 
3.5 การมีการคอรัปชัน่ในระดบัสูงและการขาดการตรวจสอบอยา่งมีประสิทธิภาพ 

3.6 
การปราศจากซ่ึงกลไกท่ีท าหน้าท่ีในการตรวจสอบและรับผิดชอยทั้ งภายในและ
ภายนอก ซ่ึงหมายรวมถึง กลไกหรือสถาบนัท่ีผูท่ี้ตกเป็นเหยื่อจะสามารถเรียกร้อง
ความเป็นธรรมและการชดใชค่้าเสียหายได ้
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3.7 
การขาดความรู้ ตลอดจนการฝึกอบรมในส่วนท่ีเก่ียวกบักฎหมายระหวา่งประเทศดา้น
สิทธิมนุษยชนและกฎหมายระหวา่งประเทศดา้นมนุษยธรรมในหน่วยงานทหาร กอง
ก าลงัติดอาวธุท่ีไม่ใช่รัฐ และหน่วยงานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

3.8 
การขาดความสามารถในการใหห้ลกัประกนัวา่ วิธีการและเคร่ืองมือในการท าสงคราม
นั้นจะตอ้งสอดคลอ้ง/หรือไม่ขดักบัมาตรฐานสากลดา้นมนุษยธรรมระหวา่งประเทศ 

3.9 
การขาดทรัพยากรท่ีจะใชใ้นการปฏิรูปหรือการสร้างสถาบนัทั้งในระดบัภูมิภาคและ
ระดบัระหวา่งประเทศ ตลอดจนการขาดการสนบัสนุนดา้นทรัพยากร 

3.10 
การมีทรัพยากรท่ีไม่เพียงพอในการน าเอามาตรการต่างๆท่ีจะใช้ในการปกป้อง
คุม้ครองพลเมืองไปใชไ้ดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

 

4. แรงจูงใจหรือแรงกระตุ้น 

ตวัช้ีวดั 

4.1 
แรงจูงใจทางการเมือง โดยเฉพาะอยา่งยิ่งในหมู่ผูท่ี้มีเป้าหมายในการข้ึนสู่อ านาจหรือ
ท าใหอ้  านาจท่ีมีอยูเ่ขม้แขง็ยิง่ข้ึน 

4.2 
ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ อนัไดแ้ก่ ผลประโยชน์ในดา้นการปกป้องประโยชน์สุข
ของกลุ่มผูน้ าหรือกลุ่มอตัลกัษณ์บางกลุ่ม การควบคุมผลประโยชน์อนัเกิดจากการ
กระจายทรัพยากรของรัฐ  

4.3 
ผลประโยชน์ทางทหารหรือทางยทุธศาสตร์ อนัไดแ้ก่ การปกป้องหรือการเขา้ยดึครอง
ดินแดนหรือทรัพยากร 

4.4 
ผลประโยชน์อ่ืนๆ อนัไดแ้ก่แรงจูงใจในการยินยอมให้มีการสร้างพ้ืนท่ีเพ่ือให้เกิด
ความกลมเกลียวหรือมีอตัลกัษณ์เดียวกนั 

4.5 
ภยัคุกคามทั้งท่ีเป็นภยัคุกคามแทจ้ริงหรือคาดว่าจะเป็นภยัคุกคามจากกลุ่มท่ีไดรั้บการ
คุม้ครองหรือจากประชากร ปัจเจกบุคคล ซ่ึงผูท่ี้ท าการละเมิดสิทธิมนุษยชน เช่ือว่า
กลุ่มคนเหล่าน้ีจะเป็นภยัคุกคามต่อผลประโยชน์ของกลุ่มตน ซ่ึงหมายรวมถึงการมอง
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วา่ กลุ่มคนดงักล่าวปราศจากความจงรักภกัดีต่อกลุ่มตนดว้ย 

4.6 
การมองว่าสมาชิกของกลุ่มท่ีได้รับการปกป้อง หรือปัจเจกบุคคล หรือประชาชน
บางส่วนใหก้ารสนบัสนุนกลุ่มต่อตา้น 

4.7 
การมีอุดมการณ์ ลทัธิความเช่ือวา่กลุ่มคนท่ีมีอตัลกัษณ์เฉพาะบางกลุ่มมีความเหนือกวา่
กลุ่มอ่ืนๆ 

4.8 
การท าให้ความทุกขย์ากในอดีต ความตึงเครียดและการท่ีไม่ตอ้งรับโทษ (Impunity) 
อนัเกิดจากการละเมิดสิทธิมนุษยชนกลายเป็นประเดน็ทางการเมือง 

4.9 
การมีความหวาดกลวัทางสังคม (Social Trauma) อนัเป็นผลมาจาก เหตุการณ์ในอดีต 
เป็นการใชค้วามรุนแรงซ่ึงมิไดรั้บการจดัการหรือเยียวยา ซ่ึงน าไปสู่ความรู้สึกสูญเสีย 
การไม่ไดรั้บความเป็นธรรม อนัจะก่อใหเ้กิดความรู้สึกท่ีอยากจะแกแ้คน้ 

 

5. ความสามารถในการก่ออาชญากรรมต่อมวลมนุษยชาต ิ

ตวัช้ีวดั 

5.1 
การมีบุคลากร อาวุธยุทโธปกรณ์ ทรัพยากรทางการเงินทั้งของรัฐและเอกชนเพียง
พอท่ีจะจดัซ้ือจดัหาอาวธุและการจา้งบุคลากรดงักล่าว 

5.2 มีความสามารถในการขนยา้ยบุคลากร และกระจายอาวธุยทุโธปกรณ์ต่างๆ 

5.3 
การมีความสามารถท่ีจะส่งเสริม สนบัสนุน และเกณฑผ์ูส้นบัสนุนจ านวนมากในหมู่
ประชากร หรือจากกลุ่มต่างๆ รวมทั้งมีเคร่ืองมือในการระดมก าลงัเหล่านั้นดว้ย 

5.4 
การมีวฒันธรรมของการเช่ือฟังต่อผูท่ี้มีอ  านาจและวฒันธรรมของการปฏิบติัตามกลุ่ม
อยา่งเหนียวแน่น 

5.5 
การมีอยู่หรือการมีความเช่ือมโยงกบักองทพั หรือกลุ่มกองก าลงัติดอาวุธท่ีมิใช่กอง
ก าลงัของรัฐบาล 

5.6 
การปรากฏตวัแสดงท่ีเป็นบริษทัหรือกลุ่มพอ่คา้ท่ีจะสามารถใหก้ารสนบัสนุนแก่กลุ่ม
คนท่ีจะก่ออาชญากรรมร้ายแรงเหล่าน้ีในดา้นต่างๆ อาทิ การจดัหาสินคา้ บริการ หรือ 
การให้การสนับสนุนทางเทคนิคในรูปแบบต่างๆ เพ่ือให้ผูก่้ออาชญากรรมร้ายแรง
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เหล่าน้ีคงอยูไ่ดต่้อไป 

5.7 
การมีตวัแสดงท่ีเป็นผูท้รงอิทธิพล มีฐานะทางการเงินท่ีจะสามารถใหก้ารสนบัสนุนทั้ง
ทางการเงินและการเมือง ตลอดจนในเร่ืองอ่ืนใด 

5.8 
การมีผูแ้สดงภายนอกไม่ว่าจะเป็นรัฐ องคก์ารระหว่างประเทศในระดบัภูมิภาคหรือ
ระดบัระหว่างประเทศ  บริษทัเอกชน หรือกลุ่มอ่ืนใด ให้การสนับสนุนทางอาวุธ 
การเงิน การฝึกอบรม การล าเลียงพล และการสนบัสนุนอ่ืนๆ 

 

6. การปราศจากปัจจัยที่ช่วยบรรเทาสถานการณ์ 

ตวัช้ีวดั 

6.1 
การปราศจากกระบวนการขบัเคล่ือน ทรัพยากร พนัธมิตร หรือปัจจัยอ่ืนใดท่ีจะ
ก่อให้เกิดการเสริมสร้างศกัยภาพของกลุ่มประชากรหรือปัจเจกบุคคลท่ีได้รับการ
คุม้ครอง เพ่ือใหค้นเหล่านั้นสามารถปกป้อง/ป้องกนัตนเองได ้

6.2 
การท่ีไม่มีตวัแทนของภาคประชาสังคมท่ีเขม้แขง็ และมีการจดัองคก์รอยา่งเป็นระบบ 
ตลอดจนการปราศจากซ่ึงส่ือมวลชนระดับชาติท่ีเสรี เป็นอิสระ และมีความ
หลากหลาย 

6.3 
การท่ีภาคประชาสังคมไม่สนใจหรือไม่ใส่ใจต่อประเด็นปัญหา หรือการท่ีส่ือ
ต่างประเทศไม่ใหค้วามสนใจ 

6.4 
การปราศจากหรือการปรากฏบทบาทขององคก์ารสหประชาชาติอย่างจ ากดั รวมถึง
การท่ีไม่มีตวัแสดงอ่ืนๆ ทั้งในระดบัภูมิภาคและระดบัระหว่างประเทศในพ้ืนท่ี และ
สามารถเขา้ถึงประชากรของประเทศท่ีเป็นปัญหานั้นได ้

6.5 
การท่ีรัฐมิไดเ้ขา้เป็นสมาชิก หรือมีส่วนร่วมอยา่งแขง็ขนัในองคก์ารระดบัภูมิภาค หรือ
องคก์ารระหวา่งประเทศท่ีก าหนดใหรั้ฐตอ้งปฏิบติัตามพนัธกรณีในฐานะสมาชิก 

6.6 
การท่ีรัฐนั้นๆ ไม่มีปฏิสัมพนัธ์ทั้งทางเศรษฐกิจ การเมือง และการติดต่อสมาคมกบัรัฐ
หรือองคก์รระหวา่งประเทศอ่ืนๆ 

6.7 การท่ีรัฐใหค้วามร่วมมือกบักลไกดา้นสิทธิมนุษยชน ทั้งในระดบัภูมิภาค และระดบัรัฐ
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อยา่งจ ากดั 

6.8 
การขาดแรงจูงใจ หรือขาดความเต็มใจของคู่ขดัแยง้ท่ีจะเขา้สู่กระบวนการเจรจา การ
ยอมผอ่นปรน และการยอมรับความช่วยเหลือจากประชาคมระหวา่งประเทศ 

6.9 

การท่ีสมาชิกขององคก์ารสหประชาชาติหรือองคก์รระหวา่งประเทศอ่ืนๆ ทั้งในระดบั
ภูมิภาคและระดบัระหว่างประเทศไม่สนใจหรือไม่เต็มใจ ตลอดจนลม้เหลวท่ีจะให้
การสนับสนุนให้รัฐท่ีเป็นปัญหานั้นสามารถแสดงความรับผิดชอบในการปกป้อง
คุม้ครองประชาชนของตนจากอาชญากรรมร้ายแรงดงักล่าว หรือการท่ีทั้งองค์การ
สหประชาชาติและองค์กรระหว่างประเทศเหล่านั้นไม่ด าเนินการอย่างหน่ึงอย่างใด 
เม่ือรัฐท่ีเป็นปัญหาไดแ้สดงใหเ้ห็นอยา่งชดัเจนวา่ไม่สามารถท าหนา้ท่ีดงักล่าวได ้

6.10 

การขาดการสนับสนุนจากรัฐใกลเ้คียง/ประเทศเพื่อนบา้นในการท าหน้าท่ีปกป้อง
ประชาชนของตนท่ีตกอยูใ่นภาวะเส่ียงอนัตราย และตอ้งการท่ีพกัพิงหลบภยั ดว้ยการ
ท่ีประเทศเพ่ือนบา้นปิดพรมแดน หรือผลกัดนัผูอ้พยพเหล่านั้นกลบัประเทศท่ีเป็นถ่ิน
พ านกัเดิม 

6.11 
การปราศจากกลไกในการเตือนภยัล่วงหน้าซ่ึงมีความส าคญัต่อการป้องกนัมิให้เกิด
อาชญากรรมร้ายแรงดงักล่าว 

 

7. สถานการณ์ทีส่่งเสริมให้เกดิอาชญากรรมหรือการเตรียมการณ์เพือ่น าไปสู่การลงมอืก่อ 
     อาชญากรรม 

ตวัช้ีวดั 

7.1 
การประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินหรือการประกาศใช้มาตรการด้านความมัน่คงซ่ึง
ละเมิดต่อสิทธิขั้นพ้ืนฐานต่างๆ 

7.2 

การระงบั หรือการแทรกแซงในสถาบนัส าคญัของประเทศหรือการใชม้าตรการต่างๆ 
ท่ีจะก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงในดุลอ านาจระหว่างกลุ่มต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
มาตรการท่ีน าไปสู่การขจดัตวัแทนของกลุ่มท่ีไดรั้บความคุม้ครองมิให้มีส่วนร่วมใน
สงัคม 
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7.3 
การสร้างความเขม้แขง็ใหก้บัหน่วยงานความมัน่คงดว้ยการปรับองคก์ร หรือการระดม
สรรพก าลงัเพ่ือต่อตา้นกลุ่มท่ีไดรั้บความคุม้ครอง ปัจเจกบุคคล หรือประชากร 

7.4 
การจดัหาอาวุธยุทโธปกรณ์จ านวนมาก หรือวตัถุอ่ืนใดท่ีสามารถก่อให้เกิดอนัตราย
ร้ายแรงได ้

7.5 การสร้างหรือการใหก้ารสนบัสนุนกลุ่มติดอาวธุอ่ืนๆ  

7.6 
การก าหนด/ออกมาตรการควบคุมอยา่งเขม้งวดในการใชช่้องทางติดต่อส่ือสารต่างๆ 
รวมทั้งการระงบัการเขา้ถึงช่องทางเหล่านั้น 

7.7 
การขบัไล่หรือการปฏิเสธท่ีจะให้มีผูแ้ทนขององค์กรท่ีมิใช่รัฐบาล องค์กรระหว่าง
ประเทศ ส่ือมวลชน หรือผูมี้บทบาทอ่ืนๆ เขา้มาในประเทศตลอดจนการออกมาตรการ
จ ากดัการเคล่ือนไหวและการใหบ้ริการของกลุ่มดงักล่าวอยา่งเขม้งวด  

7.8 

มีการละเมิดในสิทธิต่อชีวติ ต่อเสรีภาพ หรือความปลอดภยัของสมาชิกในกลุ่มท่ีไดรั้บ
ความคุม้ครอง หรือต่อกลุ่มปัจเจกบุคคล ประชากร ตลอดจนการออกมาตรการหรือ
กฎหมายท่ีมีผลกระทบหรือเจตนาให้เกิดการกีดกันต่อกลุ่มคนท่ีได้รับการปกป้อง
เหล่านั้น 

7.9 
มีการเพ่ิมมาตรการเขม้ขน้ในการใช้ความรุนแรงต่อสตรีและเด็ก รวมถึงการสร้าง
เง่ือนไขท่ีน าไปสู่การใชค้วามรุนแรงทางเพศต่อกลุ่มดงักล่าวซ่ึงรวมถึงการสร้างความ
หวาดกลวั 

7.10 

การก่อให้เกิดการสภาวะท่ีเป็นภยัคุกคามต่อชีวิต ต่อการด ารงชีวิต หรือการบงัคบั
ส่งกลบั หารเขา้ยึดพ้ืนท่ี การกีดกันแบ่งแยก การอพยพผูค้น รวมทั้ งการบงัคบัให้
โยกยา้ยถ่ินฐาน หรือการถ่ายโอนล าเลียงกลุ่มคนท่ีไดรั้บการคุม้ครอง ประชากร ปัจเจก
บุคคลเขา้ไปในค่าย ไปยงัเขตชนบท แหล่งเส่ือมโทรม หรือสถานท่ีอ่ืนใดท่ีก าหนด 

7.11 
การท าลายหรือปลน้สะดมสินคา้ท่ีมีความจ าเป็น หรือการท าลายท่ีพ  านักของกลุ่มท่ี
ไดรั้บการคุม้ครอง ประชากร หรือปัจเจกบุคคล รวมทั้งการท าลายทรัพยสิ์นท่ีสะทอ้น
ถึงอตัลกัษณ์หรือมรดกทางศาสนาและวฒันธรรม 

7.12 
มีการหมายหวัประชาชนและทรัพยสิ์นของคนเหล่านั้นโดยจ าแนกตามกลุ่มท่ีเขาสังกดั 
หรือเป็นสมาชิก 
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7.13 
การเพ่ิมข้ึนของการท าให้ประเด็นเร่ืองอตัลกัษณ์ หรือเหตุการณ์ในอดีตท่ีเก่ียวขอ้งกบั
การใชค้วามรุนแรงเป็นประเดน็ทางการเมือง 

7.14 
การเพ่ิมข้ึนของการใชถ้อ้ยค าท่ีย ัว่ย ุการโฆษณาชวนเช่ือท่ีรุนแรง หรือการใชถ้อ้ยค าท่ี
ก่อให้เกิดความเกลียดชงั (Hate Speech) ท่ีมุ่งไปยงักลุ่มคนท่ีไดรั้บความคุม้ครอง 
(Protected Group) หรือต่อประชากร หรือต่อปัจเจกบุคคล 

 

8. ปัจจัยทีเ่ป็นตวัจุดชนวนให้เกดิการก่ออาชญากรรมร้ายแรง 

ตวัช้ีวดั 
8.1 การวางกองก าลงัดา้นความมัน่คง หรือการเร่ิมใชอ้าวธุอยา่งทนัทีทนัใด 

8.2 
การท่ีความขดัแยง้ท่ีมีการปะทะและใชอ้าวธุ หรือความตึงเครียดในประเทศเพื่อนบา้น
ขยายเขา้มาในประเทศ (Spill over) 

8.3 
มาตรการต่างๆ ท่ีประชาคมระหวา่งประเทศน ามาใชป้ฏิบติัถูกมองวา่เป็นภยัคุกคามต่อ
อธิปไตยของรัฐท่ีเป็นปัญหา 

8.4 
การเปล่ียนแปลงรัฐบาลอย่างกะทนัหันและไม่เป็นปกติ หรือการเปล่ียนผ่านหรือ
เปล่ียนแปลงอ านาจทางการเมืองของกลุ่มต่างๆ 

8.5 

การโจมตีท่ีมุ่งท าร้ายต่อชีวิต เสรีภาพ หรือความปลอดภยัของผูน้ า ของปัจเจกชนท่ีมี
บทบาททางการเมือง หรือสมาชิกของกลุ่มต่อตา้นหรือฝ่ายคา้น หรือมาตรการและ
ปฏิบติัการการใชค้วามรุนแรงอ่ืนใด ดงัเช่นการใชว้ิธีการซุ่มโจมตีแบบผูก่้อการร้าย 
ฯลฯ 

8.6 
เหตุการณ์หรือการแสดงท่าทีทางศาสนาท่ีไม่อดทนอดอดกลั้นหรือการไม่ให้ความ
เคารพต่อศาสนาอ่ืนทั้งภายในและนอกเขตแดนของตน 

8.7 
การกระท าท่ีเป็นการยยุง ปลุกป่ัน หรือโฆษณาชวนเช่ือใหเ้กิดความเกลียดชงัต่อปัจเจก
ชนหรือกลุ่มบุคคลกลุ่มใดกลุ่มหน่ึง 

8.8 
การส ารวจส ามะโนประชากร การเลือกตั้ ง หรือกิจกรรมน าร่องต่างๆ ท่ีเก่ียวกับ
กระบวนการขา้งตน้ อนัจะก่อให้เกิดความไร้เสถียรภาพในกระบวนการหรือกิจกรรม
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เหล่านั้น  

8.9 
การเปล่ียนแปลงอยา่งกะทนัหนัท่ีส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศหรือภาวะการ
จา้งงานอย่างกวา้งขวาง อาทิ การเกิดวิกฤติเศรษฐกิจ ภยัพิบติัทางธรรมชาติ หรือการ
เกิดโรคระบาดอยา่งร้ายแรง 

8.10 
การคน้พบทรัพยากรธรรมชาติหรือการริเร่ิมโครงการแปรรูปทรัพยากรธรรมชาติอนั
จะส่งผลร้ายแรงต่อชีวิต ความเป็นอยู่ การคงอยู่ของกลุ่มคนหรือประชากรท่ีเป็นพล
เรือน 

8.11 

การมีงานเฉลิมฉลองเหตุการณ์อาชญากรรมในอดีต หรือการเฉลิมฉลองเหตุการณ์ทาง
ประวติัศาสตร์ท่ีมีการท าร้ายประชาชนหรือท าให้เกิดความหวาดกลวั ซ่ึงการเฉลิม
ฉลองดงักล่าวจะยงัเป็นการเติมเช้ือไฟลงไปในความตึงเครียดระหว่างกลุ่มต่างๆ อาทิ 
การยกยอ่งเชิดชูอาชญากรรมฆ่าลา้งเผา่พนัธ์ุในอดีต 

8.12 
การกระท าใดๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบักระบวนการตรวจสอบและการแสดงความรับผิดชอบ 
โดยเฉพาะอยา่งยิง่หากการกระท าดงักล่าวถูกมองวา่เป็นการกระท าท่ีไม่เป็นธรรม 

 

ปัจจัยเส่ียงเฉพาะ 

9. ความตึงเครียดระหว่างกลุ่มหรือรูปแบบของการเลือกปฏิบัติต่อกลุ่มที่ได้รับความ 
    คุ้มครอง (Protected Group) 

ตวัช้ีวดั: ประเดน็การฆ่าลา้งเผา่พนัธ์ุ 

9.1 
นโยบาย กฎหมาย และแนวปฏิบติัทั้งในอดีตและปัจจุบนัท่ีมีลกัษณะแบ่งแยก กีดกนั 
ต่อกลุ่มท่ีไดรั้บความคุม้ครอง 

9.2 
การปฏิเสธไม่ยอมรับการมีอยู่ของกลุ่มท่ีได้รับการปกป้อง หรือการไม่ยอมรับ
องคป์ระกอบต่างๆ ท่ีประกอบข้ึนเป็นอตัลกัษณ์ของกลุ่มเหล่าน้ี 

9.3 
การมีประวติัของการก่ออาชญากรรมร้ายแรงต่อกลุ่มท่ีได้รับการคุม้ครอง แต่การ
กระท าดงักล่าวมิไดรั้บการลงโทษ 

9.4 ความตึงเครียดและความขดัแยง้อยา่งรุนแรงทั้งในอดีตและปัจจุบนัระหวา่งรัฐและกลุ่ม
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ท่ีรับการปกป้องในประเดน็ต่างๆ อาทิ สิทธิและการเขา้ถึงทรัพยากร ความแตกต่างทาง
สังคมและเศรษฐกิจ การไม่ไดมี้ส่วนร่วมในกระบวนการตดัสินใจ ความมัน่คง การไม่
สามารถแสดงอตัลกัษณ์ของกลุ่มได ้หรือการมีมุมมองต่อกลุ่มท่ีเป็นเป้าหมายของ
อาชญากรรมร้ายแรง 

9.5 

ความตึงเครียดหรือความขดัแยง้อยา่งรุนแรงทั้งในอดีตและปัจจุบนัในส่วนท่ีเก่ียวกบั
รูปแบบอ่ืนของกลุ่มอ่ืนๆ (ทั้งทางดา้นการเมือง สังคม วฒันธรรม สภาพภูมิศาสตร์ 
ฯลฯ) ท่ีอาจจะพฒันาไปสู่การแบ่งแยกหรือกีดกนัโดยจ าแนกตามเช้ือชาติ สีผิว หรือ
ศาสนา 

9.6 
การใชก้ลไกในระดบัชาติหรือความริเร่ิมท่ีจะรับมือหรือจดัการกบัความขดัแยง้หรือ
ความตึงเครียดท่ีมีฐานมาจากประเดน็เร่ืองอตัลกัษณ์ 

 

10. สัญญาณทีแ่สดงถงึเจตนาทีจ่ะท าลายบางส่วนหรือทั้งหมดของกลุ่มทีไ่ด้รับความ 

      คุ้มครอง 

ตวัช้ีวดั: การฆ่าลา้งเผา่พนัธ์ุ 

10.1 

เอกสารทางราชการ เอกสารทางการเมือง บนัทึกของส่ือต่างๆ หรือเอกสารอ่ืนใดท่ี
แสดงถึงเจตนาหรือการปลุกเร้าท่ีจะมุ่งท าลายกลุ่มท่ีไดรั้บการปกป้องนั้นๆ หรือเป็นท่ี
ปรากฏอย่างเป็นนยัยะส าคญัในลกัษณะท่ีส่ือถึงการใชข้อ้ความท่ีปลุกเร้าให้มีการท า
ร้าย และท าลายกลุ่มท่ีเป็นเป้าหมายดงักล่าว 

10.2 
การมุ่งก าจัดสมาชิกของกลุ่มท่ีได้รับการปกป้องอย่างค่อยเป็นค่อยไป หรืออย่าง
รวดเร็ว ซ่ึงอาจจะมุ่งท าลายบางส่วนหรือท าลายทั้งกลุ่มใหห้มดส้ินไป 

10.3 
การกีดกนัอยา่งเป็นระบบและแพร่หลาย หรือการใชค้วามรุนแรงอยา่งเป็นระบบและ
แพร่หลายต่อชีวติ เสรีภาพ การท าร้ายทั้งทางกายภาพและทางจิตใจต่อกลุ่มท่ีไดรั้บการ
คุม้ครอง แมจ้ะยงัไม่ถึงขั้นท่ีปฏิบติัการก าจดัใหส้ิ้นซากกต็าม 

10.4 
การใชม้าตรการหรือนโยบายท่ีส่งผลกระทบอยา่งร้ายแรงต่อสิทธิสตรีในการสืบสาย
ชาติพนัธ์ุ หรือการใชม้าตรการในการแยกเดก็หรือโยกยา้ยเดก็ออกจากกลุ่มท่ีไดรั้บการ
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คุม้ครอง 

10.5 

การใช้วิธีการหรือแนวปฏิบติัท่ีรุนแรงซ่ึงส่งผลท่ีเป็นอนัตรายและการกระท าอนัไร้
มนุษยธรรม หรือปฏิบติัต่อกลุ่มผูท่ี้ไดรั้บความคุม้ครองเสมือนหน่ึงวา่ เขาเหล่านั้นมิใช่
มนุษย ์โดยมีเจตนาท่ีจะท าให้เกิดความละอาย ความหวาดกลวั หรือความตระหนกต่อ
กลุ่มดงักล่าว หรือการกระท าท่ีส่อเจตนาว่าตอ้งการเปล่ียนแปลงอตัลกัษณ์ของคน
เหล่านั้น 

10.6 
การใช้วิธีการท่ีมีความรุนแรงซ่ึงส่งผลเสียหาย หรือวิธีการท่ีละเมิดต่อกฎหมาย
ระหวา่งประเทศ เช่นการใชอ้าวธุบางชนิดท่ีตอ้งหา้มต่อกลุ่มท่ีไดรั้บความคุม้ครอง 

10.7 
การแสดงความช่ืนชมยนิดีในท่ีสาธารณะถึงการท่ีสามารถควบคุม การคงอยูข่องกลุ่มท่ี
ไดรั้บการคุม้ครองน้ีได ้

10.8 
การจู่โจมและโจมตี หรือการท าลายลา้งบา้นเรือน ไร่นา ธุรกิจ ตลอดจนการด ารงชีวิต
ของกลุ่มท่ีไดรั้บความคุม้ครอง และ/หรือการท าลายสัญลกัษณ์ทางวฒันธรรมและ
ทรัพยสิ์นของกลุ่มดงักล่าว 

 

11. สญัญาณของการโจมตีอยา่งเป็นระบบและแพร่หลายต่อกลุ่มประชากรท่ีเป็นพลเรือน 

ตวัช้ีวดั: อาชญากรรมต่อมวลมนุษยชาติ 

11.1 
มีสัญญาณบ่งช้ีถึงรูปแบบของการใชค้วามรุนแรงต่อประชากรท่ีเป็นพลเรือน หรือต่อ
สมาชิกของกลุ่มเฉพาะ รวมถึงการใช้ความรุนแรงต่อการด ารงชีวิต ทรัพย์สิน 
สญัลกัษณ์ทางศาสนา และวฒันธรรมของกลุ่มคนเหล่านั้น 

11.2 
มีการเพ่ิมจ านวนเป้าหมายท่ีจะใชม้าตรการรุนแรงในการจดัการ ทั้งในกลุ่มพลเรือน 
ทั้งในขอบเขตทางภูมิศาสตร์ และทั้งในระดบัความรุนแรงท่ีเพ่ิมสูงข้ึนในปฏิบติัการ
ต่อประชากรท่ีเป็นพลเรือน 

11.3 
มีการเพ่ิมระดบัการจดัการและการประสานงานเพื่อใช้มาตรการท่ีรุนแรง ใช้อาวุธ
ปราบปรามต่อกลุ่มประชากรท่ีเป็นพลเรือน 

11.4 การใชส่ื้อหรือเคร่ืองมืออ่ืนๆ ในการปลุกระดม ยยุงให้ใชค้วามรุนแรง 
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11.5 
การมีสัญญาณบ่งช้ีถึงการเตรียมการ การวางแผน และการมีนโยบายท่ีจะโจมตีกลุ่ม
ประชากรท่ีเป็นพลเรือน 

11.6 
การจดัตั้งโครงสร้างทางการเมืองเละทางทหารท่ีมีจุดประสงคเ์พ่ือใชค้วามรุนแรงใน
การปราบปราม 

11.7 

การเขา้ถึงหรือการเพ่ิมข้ึนอยา่งมีนยัยะส าคญัของการใชท้รัพยากรทั้งของภาครัฐและ
เอกชนในการปฏิบติัการทางทหาร หรือในการปฏิบติัการท่ีเป็นปฏิปักษ ์อาทิ การจดัหา
อาวุธยุทโธปกรณ์จ านวนมหาศาล หรืออุปกรณ์อ่ืนใดท่ีสามารถก่อให้เกิดอนัตราย
อยา่งแสนสาหสั หรืออนัตรายถึงชีวติ 

11.8 

การปรากฏสัญญาณของการเพ่ิมข้ึน หรือการพฒันาวิธีการหรือเคร่ืองมือในการใช้
ความรุนแรงในลกัษณะท่ีท าให้ไม่สามารถจ าแนกหรือแยกแยะเป้าหมายท่ีเป็นทหาร
หรือพลเรือนออกจากกนัได้ หรือเคร่ืองมือท่ีสามารถก่อให้เกิดการท าลายลา้งชีวิต
มนุษย์จ านวนมหาศาล หรือการท าให้ชุมชนอ่อนแอลง หรือการสังหารหมู่คนใน
ชุมชนนั้น 

 

12. การมีสญัญาณท่ีบ่งช้ีถึงการวางแผนหรือนโยบายท่ีจะมุ่งโจมตีประชากรท่ีเป็นพล 

      เรือนกลุ่มต่างๆ 

ตวัช้ีวดั: อาชญากรรมต่อมวลมนุษยชาติ 

12.1 
เอกสารทางการ เอกสารทางการเมือง บนัทึกของส่ือในรูปแบบต่างๆ หรือเอกสารอ่ืน
ใดท่ีแสดงถึงนโยบายของรัฐท่ีมีการวางแผนในการปราบปรามประชาชนท่ีเป็นพล
เรือน หรือการมุ่งโจมตีกลุ่มท่ีไดรั้บความคุม้ครองอยา่งชดัแจง้และอา้งอิงได ้

12.2 
การใชม้าตรการดา้นความมัน่คงท่ีเลือกปฏิบติัต่อกลุ่มคนท่ีมีความแตกต่างกนัในหมู่
ประชากรท่ีเป็นพลเรือน 

12.3 
การใชม้าตรการท่ีส่งผลต่อการเปล่ียนแปลงองคป์ระกอบของประชากรโดยรวมในแง่
ของ ชาติพนัธ์ุ ศาสนา สีผิว และอุดมการณ์ทางการเมือง อาทิ การขีดเส้นแบ่งทาง
ภูมิศาสตร์ 
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12.4 
การจดัตั้งสถาบนัหรือหน่วยงานทางการเมืองและทางทหารท่ีเป็นอิสระ หรือการจดัตั้ง
องคก์ร เครือข่ายของกลุ่มผูท่ี้จะสามารถก่ออาชญากรรมร้ายแรง ซ่ึงเป็นกลุ่มท่ีมีชาติ
พนัธ์ุ ศาสนา เช้ือชาติ สีผิว และอุดมการณ์ทางการเมืองเฉพาะตวั 

12.5 
การเตรียมการและการใชท้รัพยากรทั้งของภาครัฐและเอกชนไม่ว่าจะเป็นทรัพยากร
ทางทหาร หรือทรัพยากรประเภทอ่ืนๆ 

12.6 การเขา้ถึงและการใชอ้าวธุหรืออุดมการณ์อ่ืนใดท่ีไม่สามารถจดัหาไดภ้ายในประเทศ 

12.7 
การเตรียมการหรือการระดมกองก าลงัขนาดใหญ่เพ่ือปราบปรามประชากรท่ีเป็นพล
เรือน 

12.8 

การอ านวยความสะดวกหรือการยุยงให้มีการใช้ความรุนแรงต่อประชากรท่ีเป็นพล
เรือนหรือกลุ่มท่ีได้รับการปกป้อง หรือการอดทนอดกลั้นต่อการกระท าดังกล่าว 
ตลอดจนมีเจตนาท่ีจะไม่ด าเนินการใดๆ เพ่ือยุติความรุนแรงหรือยุติการยุยงดงักล่าว 
โดยมุ่งประสงคใ์หมี้การใชค้วามรุนแรงมากข้ึน 

12.9 
การใชค้วามรุนแรงอยา่งเป็นระบบและแพร่หลายต่อประชากรท่ีเป็นพลเรือนหรือกลุ่ม
ท่ีไดรั้บความคุม้ครอง ไม่วา่จะเป็นการมุ่งท าลายชีวิต ความเป็นอยู ่ทรัพยสิ์น หรืออตั
ลกัษณ์ทางวฒันธรรมของคนเหล่าน้ี 

12.10 
การท่ีหน่วยงานของรัฐหรือผูมี้อ  านาจทางการเมืองและทหารในระดบัสูงมีส่วนร่วมใน
การปฏิบติัการท่ีใชค้วามรุนแรง 

 

13. ภยัคุกคามอยา่งร้ายแรงต่อกลุ่มบุคคลท่ีไดรั้บการคุม้ครองภายใตก้ฎหมายมนุษยธรรม

ระหวา่งประเทศ 

ตวัช้ีวดั: อาชญากรรมสงคราม 

13.1 
ความแตกแยกของคู่ขดัแยง้ หรือการสลายตวัหรือการปราศจากสายการบงัคบับญัชาท่ี
ชดัเจนในคู่ขดัแยง้แต่ละฝ่าย 

13.2 การขาดความไวว้างใจระหว่างกลุ่มท่ีเป็นคู่ขดัแยง้ อนัเป็นผลมาจากการท่ีคู่ขดัแยง้มี
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ประวติัของการละเมิดพนัธะสัญญาหรือขอ้ตกลงในอดีต 
13.3 การท่ีคู่กรณีในความขดัแยง้เร่ิมมีความโนม้เอียงไปใชอุ้ดมการณ์อยา่งสุดโต่ง 

13.4 
การส่งเสริมให้มีการใชเ้ช้ือชาติหรือศาสนาเป็นตวัช้ีวดัความจงรักภกัดีต่อรัฐหรือต่อ
คู่กรณีในความขดัแยง้ 

13.5 

การมีพฤติกรรมในลกัษณะท่ีท าให้กลุ่มใดกลุ่มหน่ึงของประชากรหรือกลุ่มท่ีเป็นศตัรู
เสียศกัด์ิศรีความเป็นมนุษย ์หรือการกระท าท่ีแสดงถึงการไม่ใหค้วามเคารพต่อศาสนา 
วฒันธรรม ประเพณี คุณค่า ค่านิยมหรือสถาบนั และวตัถุอ่ืนใดท่ีคนกลุ่มดงักล่าวนบั
ถือและใหค้วามเคารพ 

13.6 

การใชม้าตรการท่ีส่งผลกระทบต่อการละเมิดสิทธิอยา่งร้ายแรงต่อกลุ่มผูท่ี้ไดรั้บความ
คุม้ครองภายใตก้ฎหมายมนุษยธรรมระหวา่งประเทศ รวมทั้งการใชม้าตรการดงักล่าว
ต่อกลุ่มท่ีเป็นพนัธมิตร หรือถูกมองวา่เป็นพนัธมิตรกบัฝ่ายต่อตา้น แมก้ลุ่มดงักล่าวจะ
มิไดมี้ส่วนร่วมในการแสดงความเป็นศตัรูกต็าม  

13.7 

การปรากฏหลกัฐานของการวางแผนหรือการเตรียมการท่ีแสดงถึงการข่มขู่คุกคามท่ีจะ
ใชค้วามรุนแรง หรือพฤติกรรมและวาทกรรมท่ีแสดงถึงการใชก้ าลงัหรือความรุนแรง
ต่อผูท่ี้ได้รับการคุ้มครองภายใต้กฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ อันได้แก่
มาตรการในการสร้างความหวาดกลวั การข่มขู่คุกคาม การใชก้ าลงัทหาร การท าลาย
ขวญัก าลงัใจ รวมถึงการโยกยา้ยถ่ินฐานเพ่ือน าไปสู่การใชค้วามรุนแรงในระดบัท่ีมาก
ข้ึน 

13.8 

การปรากฏหลกัฐานวา่มีการกระท าหรือพฤติกรรมในลกัษณะของการขดัขวางหรือเขา้
แทรกแซงการเขา้ถึงหรือการน าส่งอุปกรณ์ อาหาร ส่ิงอ านวยความสะดวก วสัดุ หรือ
อุปกรณ์ทางการแพทย ์หรือการให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมอ่ืนใดท่ีมีความ
จ าเป็นต่อการด ารงชีพของประชาชนท่ีไดรั้บการคุม้ครองภายใตก้ฎหมายมนุษยธรรม
ระหวา่งประเทศ 

13.9 
การปรากฏหลกัฐานของการเตรียมการทางดา้นบุคลากรและการล าเลียงพลเพ่ือให้เกิด
การเคล่ือนยา้ย ขนยา้ย หรือจ ากดัการเคล่ือนยา้ยของประชาชนจ านวนมาก หรือการ
เตรียมการ/การด าเนินการทดลองทางการแพทย ์
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13.10 

การปรากฏหลกัฐานของการกระท าท่ีเก่ียวกบัการวางแผน การพฒันา การผลิต การ
จดัหา การจดัเก็บอาวุธยุทโธปกรณ์ หรือพฤติกรรมท่ีแสดงถึงการขู่ท่ีจะใชอ้าวุธหรือ
วสัดุอ่ืนใดท่ีมีคุณสมบติัท่ีจะก่อให้เกิดการบาดเจ็บหรือท าอนัตรายต่อประชาชนอยา่ง
ร้ายแรง หรือส่งผลกระทบอยา่งกวา้งขวางร้ายแรงในระยะยาวต่อสภาพแวดลอ้มทาง
ธรรมชาติ 

13.11 
การปฏิเสธท่ีจะไม่ให้มีการตรวจสอบขอ้กล่าวหาของพฤติกรรมดงัท่ีปรากฏในขอ้ 
13.10 โดยหน่วยงานอิสระท่ีมีความสามารถ หรือการปฏิเสธท่ีจะหยุดการกระท า
ดงักล่าว 

13.12 
การปฏิเสธและไม่ยอมรับว่ามีการกกักนั กกัขงั หรือมีสถานท่ีกกักนั หรือปฏิเสธไม่
อนุญาตใหผู้แ้ทนขององคก์ารสหประชาชาติเขา้ตรวจสอบสถานกกักนัดงักล่าว 

13.13 

การออกกฎเกณฑห์รือกฎหมายเก่ียวกบัการเขา้ปะทะหรือการใชก้ าลงัท่ีอนุญาตให้มี
การใช้ก าลงัโดยไม่แยกแยะ หรือการไม่ลงมือปฏิบติัการใดๆ ท่ีจะหลีกเล่ียงความ
รุนแรง และในสัดส่วนท่ีไม่เหมาะสม ท่ีมิให้มีการโจมตี หรือ มีการปฏิบติัการทาง
ทหารในลกัษณะดงักล่าวในพ้ืนท่ีท่ีมีประชาชนหนาแน่น หรือมุ่งโจมตีต่อเป้าหมายท่ี
มิใช่เป้าหมายทางการทหาร 

13.14 
การเพ่ิมข้ึนของปริมาณการโจมตี หรือปฏิบติัการทางทหาร/การใชก้ าลงัดงัท่ีระบุใน 
13.13 

13.15 

การใชว้ธีิการในการท าสงครามท่ีเป็นการละเมิดกฎหมายระหวา่งประเทศ หรือท่ีแสดง
ถึงการอ าพราง ลวงตา อาทิ การใชป้ระโยชน์จากสญัลกัษณ์/เคร่ืองหมายของบุคลากรท่ี
ปฏิบติัหนา้ท่ีดา้นมนุษยธรรมหรือบุคลากรท่ีท าหนา้ท่ีรักษาสันติภาพ หรือการไม่ยอม
ใส่เคร่ืองแบบหรือไม่ยอมแสดงสัญลกัษณ์ว่าเป็นหน่วยปฏิบติัการจู่โจมเพ่ืออ าพราง
ตนวา่เป็นพลเรือน มิใช่ฝ่ายทหาร เป็นตน้ 

13.16 

การใชก้ารขู่คุกคาม การเขา้ยึดครอง การบงัคบัยึด การปลน้ หรือการเจตนาท าลายลา้ง 
หรือท าลายทรัพยสิ์น หรือวตัถุอ่ืนใดท่ีแสดงถึงหรือเป็นส่วนหน่ึงของอตัลกัษณ์ทาง
สังคม วฒันธรรม หรือศาสนาของกลุ่มคนท่ีได้รับความคุ้มครองภายใต้กฎหมาย
มนุษยธรรมระหวา่งประเทศ 
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13.17 
การข่มขู่หรือการออกค าสั่งในการท าสงครามโดยไม่มีการประนีประนอม หรือค าสั่งท่ี
มีเจตนาชดัเจนวา่สงครามดงักล่าวจะไม่ท าใหมี้ผูร้อดชีวติจากการโจมตี 

13.18 
ปฏิบัติการท่ีเป็นการละเมิดกฎหมายหรือมาตรการอ่ืนใดท่ีจะจ ากัดการให้ความ
คุม้ครองปกป้องสิทธิในการมีชีวิต หรือการคงอยู่ซ่ึงไดรั้บการคุม้ครองจากกฎหมาย
มนุษยธรรมระหวา่งประเทศ ซ่ึงรวมถึงการปฏิเสธไม่ยอมรับกฎหมายดงักล่าวดว้ย 

 

14.  ภยัคุกคามร้ายแรงต่อปฏิบติัการดา้นมนุษยธรรมและปฏิบติัการรักษาสนัติภาพ 

ตวัช้ีวดั: อาชญากรรมสงคราม 

14.1 

การมองวา่การปฏิบติัการของหน่วยงานรักษาสันติภาพหรือหน่วยงานดา้นมนุษยธรรม
เป็นการแทรกแซงทางการเมืองและไม่วางตวัเป็นกลาง หรือการมองว่าประชาคม
ระหว่างประเทศ องคก์ารระหว่างประเทศ ทั้งส่วนภูมิภาค นานาชาติ หรือองคก์ารใน
ระดบัชาติ หรือหน่วยงานอ่ืนใดท่ีให้การสนบัสนุนหรือมีส่วนร่วมในปฏิบติัการดา้น
มนุษยธรรมและรักษาสนัติภาพเป็นการเขา้แทรกแซงทางการเมืองและไม่เป็นธรรม 

14.2 

การเพ่ิมข้ึนของความขดัแยง้ท่ีมีฐานมาจากความขดัแยง้ทางอตัลักษณ์และมองว่า
ปฏิบติัการดา้นมนุษยธรรมและปฏิบติัการรักษาสันติภาพนั้นเป็นฝ่ายเดียวกบัฝ่ายตรง
ขา้ม หรือมองว่าปฏิบติัการเหล่านั้นเป็นอุปสรรคต่อแผนการในการก าจดั โยกยา้ย 
ตลอดจนการท าใหค้นกลุ่มท่ีไดรั้บการคุม้ครองกลายเป็นประเดน็ท่ีไม่ส าคญั 

14.3 
การเพ่ิมระดบัความเขม้ขน้ของความขดัแยง้ และการขาดแคลนทรัพยากรท่ีจ าเป็นต่อ
การด ารงชีวิต 

14.4 
การแตกแยกของคู่กรณีในความขดัแยง้ หรือการปราศจากสายการบงัคบับัญชาท่ี
ชดัเจนภายในกลุ่ม 

14.5 
การเขา้แทรกแซง การจ ากดั หรือการหา้มมิใหมี้การเขา้ถึงปฏิบติัการและบุคลากรท่ีท า
หนา้ท่ีดา้นมนุษยธรรมและการรักษาสันติภาพ 

14.6 
การท าลายหลกัฐานหรือการเคล่ือนยา้ยป้ายหรือสัญลกัษณ์ท่ีระบุตวัตนของกลุ่มบุคคล
ท่ีไดรั้บความคุม้ครอง หรือท่ีแสดงท่ีตั้งของปฏิบติัการรักษาสันติภาพและหน่วยงาน
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ดา้นมนุษยธรรม หรือหน่วยงานใดท่ีใหก้ารสนบัสนุนปฏิบติัการดงักล่าว 

14.7 
กรณีการใชธ้งหยุดยิงอย่างไม่เหมาะสม หรือการใชธ้งหรือสัญลกัษณ์ทางทหารหรือ
เคร่ืองแบบของสหประชาชาติ ตลอดจนการใช้ตราสัญลกัษณ์ของอนุสัญญาเจนีวา
อยา่งไม่เหมาะสม 

14.8 
การโจมตีสถานท่ีใกลเ้คียงกบัการปฏิบติัการดา้นมนุษยธรรมหรือกองก าลงัปฏิบติัการ
รักษาสันติภาพ ตลอดจนบุคลากรของหน่วยงานดงักล่าว หรือการโจมตีเส้นทางท่ี
ปฏิบติัการเหล่านั้นตอ้งใชใ้นการด าเนินกิจกรรมดงักล่าว 

14.9 
การปรากฏวาทกรรมหรือหลกัฐานของการวางแผน ท่ีแสดงถึงการขู่คุกคามหรือการ
น าไปสู่การขู่คุกคาม หรือการเมินเฉยต่อการใชค้วามรุนแรงต่อบุคลากรหรือปฏิบติัการ
ดา้นมนุษยธรรม หรือปฏิบติัการรักษาสันติภาพ 

14.10 
การไม่ใหค้วามเคารพ การขู่คุกคาม หรือการเพ่ิมการโจมตีวตัถุ ทรัพยสิ์น หรือบุคคลท่ี
ใช้ตราสัญลักษณ์ของอนุสัญญาเจนีวา หรือต่อปฏิบัติการรักษาสันติภาพและ
มนุษยธรรมอ่ืนใด 
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