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คู่มือเล่มนี้เป็นผลสืบ

เนื่องมาจากการจัดอบ
รม 

การแสวงหา/รวบรวมข้อเท็จจริงและการสังเกตการณ
์คดี 

ด้านการละเมิดสิทธิมนุษยชนภายใต้โครงการเรียนรู้และ

สังเกตการณ
์กระบวนการทางศาลในมุมมองสิทธิมนุษยชน

(CourtW
atch2009)ที่จังหวัดปัตตานีเมื่อวันที่15-18

สิงห
าคม2552โดยมีผู้เข้าฝึกคือกลุ่มผู้ท

ำงาน
ด้าน 

สิทธิมนุษยชนในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ของประเทศไทย 

เมื่อเสร็จสิ้นการอบรมสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งเอเชีย 

ได้ตระหนักชัดว่ามีความจำเป็นที่จะต้องผลิตหนังสือคู่มือ 

ออกมาเพื่อที่เฝ้าระวังปัญ
หาสิทธิมนุษยชนในพื้นที่ต่างๆ

ช่วยเหลือผู้ทำงานด้านสิทธิมนุษยชนในการดำเนินงาน

คู่มือการตรวจสอบ
การละเมิดสิท

ธิมนุษ
ยชน  

ฉบับย่อนี้นำเสนอแนวทางในการรวบรวมข้อมูลด้านสิทธิ

มนุษยชนที่เชื่อถือได้การบ่งชี้แหล่งข้อมูลการรวบรวม

ตรวจสอบและการประเมินพยานหลักฐานการวางแผน

ตระเตรียมคำถามและการดำเนินการสัมภ
าษ

ณ
์การ

วางแผนการดำเนินการรวบรวมข้อเทจ็จรงิและการบรหิาร

จัดการการทำงานภาคสนามในการรวบรวมข้อเท็จจริงเพื่อ

เป็นการช่วยเหลือกลุ่มองกรค์ที่ทำงานด้านสิทธิมนุษยชน



หัวข้อในคู่มือจึงครบคลุมรายละเอียดจาก“คู่มือการเก็บ

รวบรวมข้อเท็จจริงและการบันทึกข้อมูลด้านการละเมิด 

สทิธมินษุยชนของคณุ
เมนวลกซัแมน,คณุ

เบปส์อกินาซโิอ

และคณุ
ด.ีเจ.ราวนิดรนั” 

พึงเน้นย้ำไว้ในที่นี้ว่าหนังสือเล่มนี้เป็นเพียงคู่มือ

ประจำกายเพื่อช่วยในการทำงานในพื้นที่จึงมีเนื้อหาจำกัด

ไม่ได้ครอบคลุมทุกแง่มุมหรือรายละเอียดดังนั้นผู้ตรวจ

สอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนจึงควรที่จะได้แสวงหาข้อมูล

และความกระจา่งจากแหลง่ขอ้มลูอืน่ๆเชน่จากอนิเทอรเ์นต็

เป็นการเสริมด้วย

สุดท้ายนี้ขอขอบคุณ
คุณ

ดี.เจ.ราวินดรันที่กรุณ
า

ช่วยเรียบเรียงคู่มือฉบับนี้

 

กัลปาลาตาดุตตา
รศ.ม.ร.ว.พฤทธิสาณ

ชุมพล
ผู้อำนวยการ 

สถาบนัสทิธมินษุยชนแหง่เอเชยี     
ประธาน 

    สถาบนัสทิธมินษุยชนแหง่เอเชยี 
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ข้อมูลการละเมิด:หน้าของการปกป้องสิทธิมนุษยชน

การบ่งชี้แหล่งที่มาของข้อมูล
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แตพ่วกเราซึง่พรอ้มทีจ่ะตอ่สูเ้พือ่ปกปอ้งสทิธมินษุยชน 

ต้องเรียนรู้จากความจริงข้างต้นว่าเอกสารข้อมูลและการ

เผยแพร่รายละเอียดการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างถูกต้อง

แม่นยำเป็นอาวุธที่ทรงพลังและมีประสิทธิภาพมากที่สุด

เพยีงอยา่งเดยีวของเราเราไมม่กีองทพัหรอือาวธุยทุโธปกรณ
์ 

ใดๆที่จะทำให้ทุกอย่างเป็นไปอย่างที่เราต้องการได้เรา

ไม่มีกลไกราชการของรัฐและรัฐบาลกลางที่จะมาช่วยใน

ข้อมูลการละเมิด:ทัพหน้าของการปกป้องสิทธิมนุษยชน
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การดำเนินงานของเราและเราไม่มีทรัพยากรทางเศรษฐกิจ

ที่จะไปบีบบังคับและกำหนดให้ทุกอย่างเป็นไปตามทัศนะ

ของเราพวกเราต้องไม่ลืมว่าคู่ต่อสู้ของเรานั้นมีทรัพยากร

มหาศาลและสามารถเข้าถึงสื่อมวลชนรวมทั้งสำนักข่าว

ต่างๆได้โดยตรงสื่อมวลชนและสำนักข่าวต่างๆเหล่านี้  

มักจะรู้สึกว่าอย่างน้อยที่สุดก็ต้องเสนอข่าวจากมุมมองของ

ทางการในทุกกรณ
ีที่เกิดขึ้นดังนั้นการใช้ข้อมูลและเอกสาร

เพื่อปกป้องสิทธิมนุษยชนจะมีประสิทธิผลได้ต่อเมื่อข้อมูล

และเอกสารเหล่านั้นมีความถูกต้องแม่นยำมีรายละเอียด

น่าเชื่อถือและไว้ใจได้เท่านั้นหากข้อมูลของเราไม่มีคุณ
ภาพ

สูงเพียงพอทางการย่อมสามารถชี้ข้อบกพร่องของข้อมูล

เหล่านั้นได้และใช้ข้อบกพร่องนี้มาลดความน่าเชื่อถือของ

ความพยายามในการทำงานของเราทั้งหมด…


ประการที่สองเราต้องหาวิธีการเผยแพร่ข้อมูลที่ได้

รวบรวมไว้อย่างมีประสิทธิผลอย่างไรก็ตามข้อมูลที่ถูกต้อง

แม่นยำและน่าเชื่อถือที่เก็บขึ้นหิ้งไม่เป็นประโยชน์แก่ผู้ใด

ผมอยากจะเตือนว่าการดำรงอยู่ขององค์กรสิทธิ

มนุษยชนรวมทั้งการใช้เอกสารและการเผยแพร่ข้อมูลที่ 

ถูกต้องแม่นยำโดยละเอียดนั้นยังไม่เพียงพอเพราะนี่เป็น

เพียงทัพหน้าของการปกป้องสิทธิมนุษยชนเท่านั้นกลุ่ม

พลเมืองและองค์กรต่างๆภายในประเทศหรือในประเทศ

อื่นๆต้องร่วมกันดำเนินการอย่างมีประสิทธิผลในการ

กดดนัอยา่งเปน็รูปธรรมใหผู้ก้ดขีย่ตุกิารละเมดิสทิธมินษุยชน 

นี่คือความสำคัญ
ของทัพหน้าของการต่อสู้

ข้อมูลการละเมิด:ทัพหน้าของการปกป้องสิทธิมนุษยชน
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 ข้อมูลสิท

ธิมนุษ
ยชนที่น่าเชื่อถือต้องมีการระบุ  

แหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้สำคัญ
อย่างยิ่งที่จะต้องมีหลักฐาน

การละเมิดสิทธิมนุษยชนว่าเคยได้บันทึกไว้หรือไม่ข้อมูล 

ที่รวบรวมเพื่อเป้าหมายในการอธิบายคำถาม“อย่างไร

ทำไมเมื่อไหร่ที่ไหนและบ่งชี้ใคร”เหล่านี้เรียกว่าพยาน

หลักฐานการรวบรวมพ
ยานหลักฐานที่น่าเชื่อถือนั้นจะ 

ขึ้นอยู่กับการบ่งชี้และการรวบรวมข้อมูลจากหลายๆแหล่ง

�£°À�Ç��·É��²�Ã��²££°�¸��
Á«¥h��µÈ¡²���i¡¹¥��

1.ระบุพ
ยานที่รู้เห็นเหตุการณ

์การละเมิดสิทธิ 

ให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นได้

2.ทำรายการว่าแหล่งข้อมูลที่เป็นไปนั้นได้มีอะไร

บ้างโดยการวิเคราะห์องค์ประกอบพื้นฐานต่างๆของ

ประเด็นที่จะทำการสอบสวนและพยานหลักฐานที่จำเป็น

ต่อการให้น้ำหนักกับองค์ประกอบเหล่านั้นตัวอย่างเช่น 

ในกรณ
ีของการวิสามัญ

ฆาตกรรมให้ค้นหาว่า;

•
ใครเป็นผู้เสียหาย?

•
ใครเป็นผู้กระทำความผิด?(เหตุการณ

์แวดล้อม
เกิดขึ้นเมื่อไหร่ที่ไหนและรายละเอียดอื่นๆ 
ที่เกี่ยวข้อง)

•
ใครเป็นผู้พบศพและมีรายละเอียดอะไรบ้าง?

3.ขึ้นอยู่กับการระบุการวิเคราะห์พยานหลักฐาน
โดยให้ระบุพ

ยานในที่เกิดเหตุว่ามีพ
ฤติการณ

์หรือการ
กระทำใดบ้างที่เกิดขึ้นเช่น

•
แพทย์ที่รักษาอาการบาดเจ็บ

•
ญ
าติที่นำคนเจ็บไปหาหมอหรือนำศพไปฝัง

•
นักข่าวที่มาถึงที่เกิดเหตุหลังจากเกิดเหตุไม่นาน

•
พยานที่สามารถให้แง่มุมต่างๆได้

•
ญ
าติพี่น้องที่สามารถให้ข้อมูลเกี่ยวกับภูมิหลัง

ท
างการเมืองของผู้ที่ถูกฆ่าคนในท้องถิ่นที่ี

สามารถให้ข้อมูลสนับสนุนเกี่ยวกับปฏิบัติการ
ของฝ่ายความมั่นคงก่อนหน้าที่จะเกิดเหตุและ
ควรไปตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุ

•
ค้นหางานเขยีนและเอกสารหลกัฐานเชน่รายงาน
การชนัสตูรพลกิศพ,รายงานจากหนงัสอืพิมพ์ 

ประเด็นพื้นฐาน
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 สำคัญ
อย่างยิ่งที่จะทำให้การละเมิดเป็นที่ยอมรับ

คือการบอกให้ได้ว่ามีการกระทำหรือไม่ข้อมูลที่รวบรวม

เพื่อเป้าหมายในการอธิบายคำถาม“อย่างไรทำไมเมื่อ

ไหร่ที่ไหนและใคร”เหล่านี้รวมเรียกว่าพยานหลักฐาน

ข้อสรุปว่าได้มีการละเมิดสิทธิมนุษยชนเกิดขึ้นหรือ

ไม่ควรจะอยู่บนพื้นฐานความน่าเชื่อถือของพยานหลักฐาน

จึงสำคัญ
ที่จะต้องตามหาข้อมูลทั้งหมดที่จะช่วยในการ

พิสูจน์ได้ว่าการกระทำนั้นเกิดขึ้นจริงหรือไม่

ในขณ
ะที่ใช้วิธีการกว้างๆในการรวบรวมพ

ยาน  

หลักฐานเราจำเป็นต้องประเมินความถูกต้องและความ 

น่าเชื่อถือของหลักฐานที่ได้มาด้วยประเภทของพ
ยาน 

หลักฐานแบ่งได้2แบบดังนี้

1)
การรวบรวมหลักฐานจากผู้เสียหายและผู้เห็น

เหตุการณ
์(ต้องตรวจสอบความถูกต้องของ

ข้อมูลจากทั้งสองเหล่านี้)

2)
หลักฐานเช่นหลักฐานทางกายภาพ,รายงาน

ทางการแพทย์เอกสารของศาลของตำรวจและ

เอกสารอื่นๆ(ต้องยืนยันความถูกต้อง)

ไม่เสมอไป
ว่าเราจะได้รับ

ข้อมูลตรงห
รือข้อมูล  

ปฐมภูมิทุกครั้งในกรณ
ีเช่นนั้นที่ต้องหาพ

ยานหลักฐาน

สนับสนุนในกรณี
ของเหตุการณ

์การใช้ปืนยิงการไปสถาน

ที่เกิดเห
ตุเพื่อตรวจสอบ

พ
ยานห

ลักฐานท
างกายภ

าพ

ตัวอย่างเช่นร่องรอยกระสุนปืนจะเป็นอีกช่องทางหนึ่ง 

ที่ถือเป็นการห
าพ

ยานห
ลักฐานสนับ

สนุนบ
ริบ

ท
และ

พฤติการณ
์แวดล้อมของอาชญ

ากรรมที่เกิดขึ้นพยานหลัก

ฐานสนับสนุนสำหรับการทำคดีแม้แต่การยอมรับจาก

รัฐบาลว่าได้เกิดการละเมิดขึ้นนั้นก็เป็นจุดเริ่มต้นของการ

สืบสวนและค้นหาขอบเขตของการละเมิดเช่นกัน

ในรายงานพยานหลักฐานที่รวบรวมต้องได้รับการ

ต้องถูกประเมินรายงานควรจะกล่าวอย่างชัดเจนว่าตั้งอยู่

บนพยานหลักฐานโดยตรงและที่เชื่อถือได้หรือว่าบนพยาน

ห
ลักฐานโดยอ้อมห

ากคุณ
ไม่แน่ใจในข้อมูลของคุณ

ก็

ยอมรับเสียเลยว่าคุณ
ไม่ได้มีพ

ยานหลักฐานที่จำเป็นแก่  

การจะสรุปว่าได้เกิดการละเมิดขึ้น(ก็ถือว่ารายงานนั้น 

ไม่สมบูรณ
์และไม่สามารถนำมาอ้างอิงได้) 

การรวบรวมพยานหลักฐานการยืนยันและการประเมินหลักฐาน 
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 โดยปกติในการสัมภาษณ
์เพื่อติดตามตรวจสอบ

ด้านสิทธิมนุษยชนจะสัมภาษณ
์เหยื่อพยานและแหล่ง  

ข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้องผู้ติดตามตรวจสอบสิทธิมนุษยชน

ควรจะระลกึถงึองคป์ระกอบดา้นลา่งนีข้ณ
ะทำงานสมัภาษณ

 ์
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•
ทำรายการตรวจสอบให้ครอบคลุมข้อเท็จจริง 

ที่จำเป็นต่อการตรวจสอบข้อกล่าวหาทั้งหมด

(อยา่งไร,ทีไ่หน,เมือ่ไหร,่ใคร,อะไรและทำไม) 

•
หากเป็นไปได้ให้นำรายการตรวจสอบ(check

list)ไปหารือกับผู้ที่เราติดต่อประสานงานด้วย

ในท้องถิ่นเพื่อรับฟังข้อเสนอแนะเพิ่มเติมจาก  

ผู้นั้น

•
ห
าค

วาม
รู้ที่เพียงพ

อเกี่ยวกับ
บ
ริบ

ท
และ

สถานการณ
์ในท้องถิ่นห

รือขอให้มีการสรุป  

ให้ทราบ

•
หากต้องการใช้ล่ามต้องแน่ใจว่าล่ามเป็นผู้ที่ 

ไว้วางใจได้ล่ามของคุณ
ต้องตระหนักว่าการ

แปลรายละเอียดทั้งหมดนั้นมีความสำคัญ
ยิ่ง

นอกจากนี้ล่ามต้องเป็นผู้ฟังที่ดีเป็นที่ยอมรับ

ของผู้เสียห
ายห

รือพ
ยานและไม่ท

ำตัวเป็น 

ผู้ตัดสินว่าอะไรจริงไม่จริง

•
คุณ

ต้องแน่ใจว่าปากกาของคุณ
ใช้การได้หาก

คุณ
ใช้เครื่องบันทึกเทปต้องขอความยินยอม

จากผู้ถูกสัมภาษณ
์และต้องแน่ใจว่าใช้การได้  

เช่นเดียวกัน 
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การสัมภ
าษ

ณ
์ไม่ควรเป็น

ใน
สภ

าพ
การณ

์ที่ 

ซ้ำรอยหรือคล้ายคลึงกับสถานการณ
์การละเมิด 

สิทธินั้นๆ

•
จัดการสัมภาษณ

์แบบตัวต่อตัว

•
ระมัดระวังมีความเป็นส่วนตัว

•
สร้างความไว้เนื้อเชื่อใจหรือไว้วางใจ

การสัมภาษณ
 ์
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•
เคารพ

ในการรักษาความลับอธิบายว่าจะนำ

ข้อมูลไป
ใช้อย่างไรผู้ถูกสัมภ

าษ
ณ
์ต้องรู้ถึง

ประโยชน์และผลลัพธ์ของการให้ข้อมูล

•
ห้ามให้คำมั่นสัญ

ญ
าแบบลอยๆหรือการให้

สัญ
ญ
าเท็จ

•
ในช่วงแรกให้ถามคำถามปลายเปิดและให้  

ผู้เสียหายหรือพยานเล่าเรื่องในแบบและเวลา

ของตวัเองไมค่วรไปขดัจงัหวะและไมค่วรทำให้ 

ผู้ถูกสัมภาษณ
์รู้สึกว่าคุณ

ไม่อดทนฟัง

•
สืบสวนถึงสิ่งที่ยังไม่ชัดเจนแต่อย่าข่มขู่

�¶��£°«�±�§h²���
•

คุณ
มีบ

ท
บ
าท

เชิงบ
วกจึงควรป

ฏิบัติตน
ใน

ลักษณ
ะดังกล่าวสื่อสารด้วยพลังด้านบวกผ่าน

ถ้อยคำและพฤติกรรม(ท่าที)ของคุณ


•
ผู้รอดชีวิตจากเหตุการณ

์ละเมิดสิทธิอาจจะไม่

ไว้ใจคุณ
ในทันทีเขาอาจจะไม่เปิดเผยสิ่งที่เป็น

ความเจ็บปวดจากการถูกละเมิดออกมาทั้งหมด

เขาอาจจะไม่พร้อมที่จะกล่าวถึงความเจ็บปวด

ความกระอักกระอ่วนและความอับ
อายที่

ประสบมาเขาอาจจะสับสนและไม่อยู่ในภาวะที่

จดจำรายละเอียดต่างๆได้เช่นสถานที่และ

เวลาเป็นต้นและพวกเขาอาจจะทำให้คุณ
รู้สึก

ว่าเขาไม่น่าเชื่อถือ

•
ผู้รอดชีวิตและพยานอาจพยายามอย่างยิ่งยวด 

ที่จะทำให้คุณ
เชื่อเรื่องราวที่เขาเล่าเพราะเขา

ตระหนักดีถึงความเสี่ยงว่าคุณ
อาจจะไม่เชื่อ

เพื่อให้มั่นใจว่าคุณ
จะเชื่อในเรื่องราวที่เขาเล่า

แน่ๆเขาจึงอาจจะเล่าบางอย่างเกินจริงไปบ้าง

แต่ไม่ได้หมายความว่าเรื่องราวนั้นไม่เป็นความ

จริง

•
บางกลุ่มอาจมีผลประโยชน์จากการเพิ่มความ

ชั่วร้ายของอาชญ
ากรรมที่เกิดขึ้นเพื่อทำลาย

ความน่าเชื่อถือของฝ่ายตรงข้ามคุณ
จึงควร

ตระห
นั
กว่าอาจจะมีเรื่องการเมืองเข้ามา

เกี่ยวข้อง

การสัมภาษณ
 ์
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•
จงระมัดระวังเกี่ยวกับทัศนคติทางสังคมและ

วัฒ
นธรรมของผู้รอดชีวิตหรือพยาน  
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• 

ควรระมดัระวงัเรือ่งความแตกตา่งทางวฒั
นธรรม

ซึ่งเป็นเรื่องอ่อนไหวการสื่อสารเรื่องคำถาม

และการทำความเข้าใจกับปฏิกิริยาของผู้รอด

ชีวิตและพยานเป็นสิ่งสำคัญ
อย่าเหมาเอาเอง

ว่าทุกคนคุ้นเคยกับภาษ
าสิทธิมนุษ

ยชนและ 

คำจำกัดความต่างๆควรสื่อสารโดยการใช้ภาษา

ง่ายๆและใช้ตัวอย่างที่เกี่ยวข้องและเป็นที่

ยอมรบัของชมุชนทีค่ณุ
เขา้ไปตดิตอ่ประสานงาน 

•
คุณ

ควรจะยินดีรับฟังข้อมูลความเจ็บปวดทาง

จิตใจและความทุกข์ยากลำบากที่เกี่ยวข้องกับ

การข่มขืนหรือการล่วงละเมิดทางเพศที่เกิดขึ้น

ในทุกสังคมผู้เสียหายมีแนวโน้มจะถูกตีตรา 

ว่ามีมลทินและไม่มีคนคบค้าสมาคมด้วยจึง

ควรตระหนักถึงความอ่อนไหวทางสังคมและ

วัฒ
นธรรมที่เกี่ยวโยงกับการข่มขืนในแต่ละ

สังคมแม้ตัวคุณ
เองก็อาจจะมีทัศนคติในทำนอง

เดียวกันกับคนอื่นๆทัศนคติดังกล่าวของคุณ

อาจมีผลต่อปฏิสัมพันธ์ของคุณ
กับผู้ที่ถูกข่มขืน  
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การตระเตรียมคำถามสำคัญ

ยิ่งต่อการดำเนินการ

สัมภาษณ์
ให้มีประสิทธิผลหลังจากฟังเรื่องเล่าจากพยาน

แล้วผู้สัมภาษณ
์อาจปรารถนาที่จะถามคำถามเกี่ยวกับ

เหตุการณ
์เฉพาะตัวอย่างเช่นถ้าพยานกล่าวว่าทหารมา 

ที่บ้านผู้สัมภาษณ
์อาจจะต้องการถามเพิ่มเติมดังนี้

•
คุณ

รู้ได้อย่างไรว่าพวกเขาเป็นทหาร

•
พ
วกเขาใส่แต่งกายอย่างไรเครื่องแบบเป็น  

แบบไหน

•
มีทหารจำนวนเท่าไหร่ในตอนนั้น

•
พวกเขามีอาวุธหรือไม่หากมีมีอะไรบ้าง

การสัมภาษณ
 ์
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•
คุณ

รู้จักชื่อของพวกเขาหรือไม่แล้วพวกเขามา

จากหน่วยอะไร

•
มีใครเห็นพวกเขาอยู่ในบ้านคุณ

อีกบ้าง

• 
พวกเขาทำอะไรเมือ่มาถงึหรอืขณ

ะทีอ่ยูท่ีบ่า้น

ของคุณ


•
พวกเขาคุกคามคุณ

กับครอบครัวของคุณ
หรือไม่

•
พวกเขาทำร้ายสมาชิกในครอบครัวหรือไม่

•
คุณ

ได้สัมผัสร่างกายกับพวกเขาหรือไม่

•
หากใช่พวกเขาทำร้ายคุณ

หรือไม่

•
หากใช่มีการตบตีหรือทำร้ายคุณ

หรือไม่

• 
หากใช่นานเท่าไหร่ที่มีการทำเช่นนั้น

•
ถูกต่อยตบตีกี่ครั้ง



•
พวกเขาใช้อะไรตีคุณ



•
พวกเขาตีส่วนไหนของร่างกายคุณ

บ้าง

•
คุณ

รู้สึกอย่างไรขณ
ะนั้นและหลังจากนั้น

•
คุณ

มีบาดแผลเกิดขึ้นตามร่างกายหรือไม่

•
ทหารบอกให้คุณ

ทำอะไรหรือไม่

•
พวกเขาบอกให้คุณ

ออกจากบ้านไปหรือไม่

•
คุณ

ถูกพาไปที่คุกหรือที่คุมขังหรือไม่-ที่ไหน

•
มีอะไรเกิดขึ้นระหว่างการเดินทางไปยังที่คุมขัง

หรือไม่

•
มีอะไรเกิดขึ้นเมื่อคุณ

ไปถึงคุกหรือที่คุมขัง

•
อะไรเป็นเงื่อนไขของการคุมขัง(ขนาดของที่  

คุมขัง,จำนวนผู้ที่อยู่ในที่คุมขัง,ปริมาณ
และ

ชนิดของอาหาร,สุขภาพสุขอนามัยของที่คุมขัง

ฯลฯ)

•
คุณ

รู้จักชื่อผู้ถูกคุมขังอื่นๆที่ร่วมในเหตุการณ
์

เดียวกับคุณ
หรือไม่

•
คุณ

ถูกปล่อยต วัเมื่อใดและอย่างไรให้อธิบาย

การสัมภาษณ
 ์
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จะต้องใช้ข้อมูลที่คุณ
ได้รวบรวมขึ้นเป็นฐานใน

การประเมินว่าในเหตุการณ
์ที่มีการกล่าวอ้างนั้นมีการ

ละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือไม่การประเมินนี้ต้องตั้งอยู่บน

มาตรฐานสิทธิมนุษยชนของประเทศหรือระหว่างประเทศ

ตัวอย่างเช่นบทบัญ
ญ
ัติการละเมิดสิทธิมนุษยชนในรูปแบบ

ของการซ้อมทรมานคุณ
ต้องค้นหาคำจำกัดความหรือ

นิยามของคำว่าซ้อมทรมานจากกฎหมายภายในประเทศ

และระหว่างประเทศเช่นจากกฎหมายระหว่างประเทศ

กล่าวถึงการซ้อมทรมานไว้ดังนี้;

‘การลงโทษโดยเจตนา ที่มีความรุนแรงของความ

เจ็บปวดและทรมาน 

(ด้านร่างกายและ/หรือจิตใจ)ต่อผู้ถูกคุมขัง โดยการ

กระทำของเจ้าหน้าที่รัฐ เพื่อ : 

ก. ให้มีการสารภาพผิดหรือการให้ข้อมูล หรือ 

ข. ขม่ขู,่ ลบหลู,่ ทำใหเ้สือ่มเสยี, บบีบงัคบั, ลงโทษ’ 

ภายใต้กฎหมายระหว่างประเทศ17องค์ประกอบ

ของ‘การทารุณ
ต่อคนหรือสัตว์’เป็นอย่างเดียวกันกับองค์

ประกอบของการทรมานหากแต่ระดับของความเจ็บปวด

หรือความทรมานนั้นน้อยกว่าการซ้อมทรมานนอกเหนือ

จากองค์ประกอบเหล่านี้‘การทารุณ
ต่อคนหรือสัตว์’หมาย

รวมถึงกรณี
เมื่อผู้ที่ถูกกักขังตกอยู่ในภาวะที่ทำให้เจ็บปวด

หรือทรมานเช่นถูกจำกัดบริเวณ
ในห้องเย็นหรือถูกบังคับ

ให้อยู่ท่ามกลางแดดร้อนจัดเป็นเวลานาน

สำห
รับ

การละเมิดทั้งห
มดเช่นการฆ่าโดยผิด

กฎหมายหรือการคุมขังผู้ตรวจสอบสิทธิมนุษยชนต้อง

พิสูจน์ว่าได้มีการกระทำซึ่งละเมิดกฎหมายหรือยังตกลง

ระดับชาติหรือระดับระหว่างประเทศ

ขณ
ะเขียนรายงานหรือการบันทึกข้อมูลสำคัญ

อย่างยิ่งที่จะต้องกล่าวอย่างชัดเจนถึงเรื่องลักษณ
ะของการ

ละเมิดนั้น

การนิยามการละเมิด 
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 การบันทึกข้อมูลนับได้ว่าเป็นสิ่งจำเป็นในการเก็บ

ข้อมูลการบันทึกข้อมูลอย่างเป็นระบบจะเอื้อให้แน่ใจว่า 

มีความเป็นเนื้อเดียวกันในการรวบรวมและเผยแพร่ข้อมูล

วิธีการบันทึกข้อมูลมี2วิธีดังนี้

ก.การบันทึกแบบอิสระหรือแบบบรรยาย

ข.การบันทึกแบบมาตรฐาน

�²£�Á��Á���±��¶�¡²�£�²���
แบบบันทึกควรประกอบไปด้วยข้อมูลเหล่านี้;

•
การกระทำ(ที่อาจเป็นการละเมิด);

•
เหยื่อ(แยกเป็นรายบุคคล)และ

•
ผู้กระทำความผิด(ใครเป็นผู้กระทำ)

เหล่านี้กล่าวคือการกระทำเหยื่อและผู้กระทำ

ความผิดเราเรียกว่าสิ่งที่มีอยู่จริงซึ่งแต่ละอย่างนั้นมี 

คำพรรณ
นาหรือคุณ

ลักษณ
ะแตกต่างกันไปตัวอย่างเช่น:

•
คุณ

ลักษณ
ะของการกระทำ;สิ่งที่ทำเช่นการ

ซ้อมทรมาน,การฆ่าฯลฯ

•
คุณ

ลักษณ
ะของเหยื่อ;อายุ,เพศ,อาชีพฯลฯ

•
คุณ

ลักษณ
ะของผู้กระทำความผิด;ตำรวจ,กลุ่ม

คนลงโทษผู้กระทำผิดโดยพ
ลการหรือโดยใช้  

วิธีการศาลเตี้ยฯลฯ

 

การบันทึกข้อมูล 
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 วัน/เดือน/ปี:...............................เลขที่.............................

ข้อมูลรวมรวมโดย:…
...........................................................

ได้ไปยังสถานที่เกิดเหตุหรือไม่:
 

o
ไม่ใช่o

ใช่โดย..................สถานที่...................

มีการสัมภาษณ
์พยานหรือไม่:

 

o
ไม่ใช่o

ใช่โดย..................สถานที่...................

 1. ข้อมูลส่วนตัวของผู้เสียหาย 

ชื่อ-สกุล(ชื่อจริง,นามสกุลจริง,ชื่อเล่น):

.............................................................................................

วัน/เดือน/ปีเกิด:................................................................ 

อายุ:....................................เพศ:......................................

อาชีพ:................................................................................. 

สถานภาพทางครอบครัว:....................................................

ที่อยู่:................................................................................... 

.............................................................................................

.............................................................................................

สัญ
ชาติ:..............................ศาสนา:.................................

เชื้อชาติ:....................................

ข้อมูลส่วนตัวอื่นๆ:.............................................................  

.............................................................................................

คำพรรณ
นาทางกายภาพหรือรูปถ่าย:................................ 

.............................................................................................

 2. สถานที่ฆาตกรรม  

วัน,เวลาและปีที่เกิดเหตุฆาตกรรม(หรือวันที่ที่หายไป):

.............................................................................................

จังหวัด:...............................................................................

อำเภอ:................................................................................

เมือง/หมู่บ้าน(หรือที่ใกล้ที่สุด)......................................... 

ชื่อถนน(หากมี):.................................................................

 3. ลักษณ
ะของการฆาตกรรม 

จำนวนผู้เสียหาย:...............................................................

การฆาตกรรมเกิดขึ้นระหว่างหรือหลังจาก: 

o
การปฏิบัติการของตำรวจหรือหน่วยงานความมั่นคง

o
การปฏิบัติของทหาร

 

การบันทึกข้อมูล 
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o
การจลาจล/ประท้วง


 

o
การต่อสู้ระหว่างกลุ่มชาติพันธุ์

o
การจับกุม




o
การคุมขัง

o
การลักพาตัว




o
อื่นๆ.............................................................................

มีผู้สูญ
หายหรือไม่?:........................................................... 

.............................................................................................

เกี่ยวกับทรัพย์สิน:

o
เสียหาย........................................................................

o
ถูกทำลาย.....................................................................

o
ถูกขโมย.......................................................................

o
ถูกริบ/ถูกยึด/...............................................................

o
อื่นๆ............................................................................. 

 4. สาเหตุการเสียชีวิต: 

ให้รายละเอียดการเสียชีวิต(เช่นเสียชีวิตเพราะปืน):

.............................................................................................

สรุปรายละเอียดของการฆาตกรรม:

.............................................................................................

.............................................................................................

 

5. ลักษณ
ะของเหตุการณ

์: 

พรรณ
นาเกี่ยวกับเหตุการณ

์ที่เกิดขึ้นทันทีก่อนที่จะเกิด

การฆาตกรรมพอสังเขป(เช่นออกกฎหมายใหม่,การโจมตี

ของการทหาร,เป็นต้น)...................................................... 

.............................................................................................

.............................................................................................

 6. ผู้ถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิด (เช่นกองกำลังตำรวจ,

กองกำลังทหาร,กลุ่มติดอาวุธ(อื่นๆ) ฯลฯ: 

.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................

 7. พ
ยานหลักฐาน: 

พยาน:................................................................................. 

.............................................................................................

หลักฐานทางนิติเวช:........................................................... 

.............................................................................................

บันทึกของศาล:................................................................... 

.............................................................................................

อื่นๆ:.................................................................................. 

.

การบันทึกข้อมูล 
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8. การติดตามผล: 

การเรียกร้องต่อตำรวจ:เมื่อไหร่?...................................... 

ที่ไหน?................................................................................

คำแถลงต่อสาธารณ
ะ:........................................................

.............................................................................................

การสืบสวนจากรัฐบาล:.......................................................

.............................................................................................

เลขอ้างอิงของคดีศาล:........................................................

.............................................................................................

 9. การตอบโต้ของกลุ่มติดอาวุธ ถ้ามี: 

คุณ
ได้ติดต่อกับตัวแทนของกลุ่มติดอาวุธหรือไม่?

.............................................................................................

พวกเขามีปฎิกริยาอย่างไรเมื่อทราบข้อกล่าวหา?

.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................

มีมาตรการอื่นอีกหรือไม่ที่ผู้นำกลุ่มดำเนินการ:ถ้ามี,

อะไร?..................................................................................

.............................................................................................

............................................................................................. 
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ขึ้นอยู่กับการตั้งวัตถุประสงค์ในรายงานของคุณ

 

คุณ
จะต้องตัดสินใจว่าในรายงานจะเน้นเรื่องอะไรสมมติว่า

วัตถุประสงค์รายงานของคุณ
คือเพื่อพิสูจน์ว่าการละเมิด

สิทธิมนุษ
ยชนเกิดขึ้นคุณ

ต้องตัดสินใจเลือกประเด็นที่ 

คุณ
จะเน้นในรายงานคุณ

ต้องการจะเน้นว่ามีการละเว้น

การลงโทษผู้กระทำผิดเกิดขึ้นเสมอๆไหมหรือคุณ
ต้องการ

แสดงให้เห็นว่ามีการละเมิดสิทธิบางอย่างลักษณ
ะเกิดขึ้น

อยู่เสมอๆอย่างเป็นระบ
บเช่นเป็นการซ้อมท

รมาน 

หรือคุณ
อาจจะต้องการพิสูจน์ให้เห็นว่าไม่มีความคืบหน้า 

ในเรื่องของความรับผิดชอบต่อกรณ
ีการละเมิดที่เกิดขึ้น 

และสถาบันต่างๆของรัฐบาลซึ่งรวมถึงฝ่ายตุลาการไม่ได้

ทำงานอย่างเป็นอิสระ

Ã�£À�s��¥¸h¡À�d²«¡²¢ ��
คุณ

ต้องตัดสินใจว่าจะนำเสนอรายงานต่อใครสื่อ

สาธารณ
ะประชาคมระหว่างประเทศหรือชุมชนท้องถิ่น

°Ä£�·£¹�Á���µÈÀ«¡²°ª¡ �
เมื่อตัดสินใจเรื่องวัตถุประสงค์สิ่งที่ต้องการจะเน้น

และกลุ่มเป้าหมายแล้วคุณ
ต้องตัดสินใจเรื่องรูปแบบการ

รายงานด้วยโดยทั่วไปแล้วรายงานสิทธิมนุษยชนประกอบ

ด้วยประเด็นต่างๆซึ่งมีความสำคัญ
และไม่ควรละเลย 

ดังต่อไปนี้

1.บริบท:การเมืองประวัติศาสตร์เศรษฐกิจและ

สังคมรวมทั้งสถานการณ
์สภาพแวดล้อม

2.เหตุการณ
์ที่เกิดขึ้น:รายละเอียดของเหตุการณ

์

3.การละเมิด:ลักษณ
ะของการละเมิดเช่นการ

ซ้อมทรมานหรือการสังหารเป็นต้น

4.
มาตรฐานต่างๆ:ทำไมจึงถือว่าเป็นการละเมิด

สิทธิมนุษยชนและไม่ใช่อาชญ
ากรรมทั่วไปสิ่งที่

เกิดขึ้นละเมิดกฎหมายในประเทศและระหว่าง

ประเทศอย่างไร

การเขียนรายงาน 
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5.
เหยื่อ:ให้ข้อมูลเกี่ยวกับอัตลักษณ

์ของเหยื่อ

เว้นเสียแต่จะเป็นความลับหรือการเปิดเผยจะ

ทำให้เหยื่อที่เกี่ยวข้องไม่ปลอดภัยหากมีการ

อ้างชื่อผู้ใดต้องแน่ใจว่าบุคคลผู้นั้นยินยอมและ

จะไม่ตกอยู่ในความเสี่ยงใดๆ

6.
ผู้กระทำความผิด:ให้ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ที่ถูก

กล่าวหากระทำความผิด

7.
ความรับผิดชอบของรัฐ

8.
ข้อเสนอแนะ:คือข้อเสนอให้มีการดำเนินการ

ต่างๆ
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 การรวบรวมข้อเท็จจริงต้องมีความละเอียดถึ่ถ้วน

แม่นยำไม่ลำเอียงที่สำคัญ
คือต้องมีความเป็นกลาง

แนวทางการเก็บรวบรวมข้อเท็จจริงมีดังต่อไปนี้:

•
ต้อ

งด
ำเนิน

ก
ารโด

ย
มีเป้าห

ม
าย

ชัด
เจน  

การกำหนดขอบเขตของการสอบสวนอีกทั้ง

ความน่าเชื่อถือของข้อมูลเป็นสิ่งที่สำคัญ


•
การสอบสวนหาข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นต้องเปิดใจ

กวา้งเพือ่ตรวจสอบพยานหลกัฐานทัง้ทีส่นบัสนนุ  

ว่ามีการละเมิดเกิดขึ้นจริงและที่ไม่สนับสนุน

•
พึงระลึกเสมอว่าการรวบรวมข้อเท็จจริงต้อง

คำนึงถึงหลักจริยธรรมได้แก่การรักษาความ

ลับความปลอดภัยและสวัสดิภาพของผู้เสียหาย

และผู้ที่ให้ข้อมูล

•
ควรมีความระมัดระวังในประเด็นบทบาทหญ

ิง

ชาย(เพศสภาพ)ซึ่งเป็นประเด็นอ่อนไหว

•
อาจมีความเห็นอกเห็นใจผู้เสียหายหรืออารมณ

์

ร่วมทีมผู้เก็บข้อเท็จจริงต้องทำความเข้าใจกับ

ประสบการณ
์การถูกละเมิดของผู้เสียหายไม่ใช่

สนใจแต่เพียงการรวบรวมข้อมูลเท่านั้น

ª´È�ª³�±�
�µÈ�¶�£°¥¶�Àª¡��
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•
ประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับผู้เก็บข้อมูล

เหยื่อและพยาน

•
พิ
จารณ

าว่ามีปัญ
หาในการเข้าถึงข้อมูลบ้าง  

หรือไม่เตรียมตอบคำถามเจ้าหน้าที่ถ้าจำเป็น

ให้ขออนุญ
าตจากทางการก่อนที่จะไปพบผู้ให้

ข้อมูล

•
ทำความเข้าใจกับสถานการณ

์และรูปแบบของ

การละเมิดสิทธิที่เกิดขึ้นรวมทั้งกฎหมายและ

มาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับกรณ
ีการละเมิดสิทธิ

มนุษยชนที่จะทำการสอบสวน

การวางแผนและการดำเนินการรวบรวมข้อเท็จจริง 
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•
ทำรายการข้อเท็จจริงเกี่ยวกับกรณ

ีการละเมิด

สิท
ธิที่คุณ

ท
ราบ

อยู่แล้วและบ
ริบ

ท
ของมัน

(สภาพ
การณ

์);ค้นหาว่ามีข้อมูลและพ
ยาน 

หลักฐานประเภทใดบ้างที่ยังขาดอยู่

•
หากจำเป็นให้ขอคำแนะนำจากคนที่มีความรู้

เกี่ยวกับบริบท(สภาพการณ
์)ของท้องถิ่น

•
ควรที่จะเตรียมว่าภ

ารกิจที่จะต้องท
ำห

รือ

วัตถุประสงค์ของการไปเยี่ยมสถานที่มีอะไรบ้าง

ห
ากต้องท

ำงาน
เป็น

กลุ่มต้องแลกเป
ลี่ยน

ทำความเข้าใจถึงวัตถุประสงค์หรือภารกิจของ

สมาชิกกลุ่มต้องแน่ใจว่าทุกคนเข้าใจและ 

เห็นด้วยกับภารกิจที่ต้องทำ

•
ต้องมั่นใจว่าทีมรวบรวมข้อเท็จจริงจะไม่มีผล

กระทบต่อความน่าเชื่อถือของภารกิจที่มีอยู่

ควรหาลูกทีมที่มีความเป็นกลางไม่เป็นฝักฝ่าย

และผู้ให้ข้อมูลรวมทั้งเหยื่อและพยานมองว่า

ไม่เป็นฝักฝ่ายนอกจากนี้ต้องมีความสมดุล

ระหว่างหญ
ิงชายในทีมโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อ

ภาระกิจที่ต้องทำมีการสัมภาษณ
์ผู้หญ

ิงด้วย

•
ระบุคนที่สามารถเป็นแหล่งข้อมูลให้ได้และทำ

รายชื่อออกมาเพื่อป้องกันการพลาดที่จะไปพบ

แหล่งข้อมูลเหล่านั้นพร้อมทั้งจัดลำดับความ

สำคัญ
ของคนที่จะไปพบเพื่อไม่ให้พลาดการ 

ไปพบแหล่งข้อมูลที่สำคัญ
ที่สุด

•
เตรียมคำถามและรูปแบบการสัมภาษณ

์และ

เขียนรายการออกมาเพื่อให้ได้ข้อมูลเกี่ยวกับ  

ข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้อง

•
เตรียมล่ามสรุป

ให้ล่ามรู้ถึงสิ่งที่จะต้องท
ำ  

และในระหว่างที่ช่วยทีมงานล่ามจะต้องทำตัว

อย่างไรบ้าง

•
ระหว่างที่ทำตามภาระกิจที่มีให้ประเมินข้อมูล

ที่ได้มาอย่างทันกาลเพื่อตรวจสอบว่าคุณ
มาถูก

ทางและคุณ
มีข้อเท็จจริงที่แสดงให้เห็นว่ามีการ

ละเมิดสิทธิเกิดขึ้นหรือไม่โดยปกติแล้วจะมี

การประเมินแบบนี้ในช่วงท้ายของวันเพื่อจะได้

วางแผนสิ่งที่จะต้องทำต่อไปในวันรุ่งขึ้น

การวางแผนและการดำเนินการรวบรวมข้อเท็จจริง 
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•
รวบรวมความคิดและบันทึกลงในสมุดทุกวัน

เพื่อเตือนความจำคุณ
ควรเก็บข้อมูลไว้เป็น

ความลับและเก็บรักษาให้เป็นอย่างดีเพื่อไม่ให้

คนอื่นเข้าถึงข้อมูลที่คุณ
มีนอกจากนี้คุณ

ควร

วางแผน
เรื่องการรักษ

าคอมพิวเตอร์และ 

สมุดบันทึกให้ปลอดภัยก่อนจะเริ่มทำงานหา 

ข้อเท็จจริง
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