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กรอบกฎหมายระหว่างประเทศ 
เกี่ยวกับการห้ามทรมานโดยเด็ดขาด

1.1 กฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ

กฎหมำยมนษุยธรรมระหว่ำงประเทศ	หรอืเรียกว่ำกฎหมำยสงครำม	
หรอืกฎของสงครำม	วตัถปุระสงค์ของกฎหมำยมนษุยธรรมระหว่ำงประเทศ	
ก็เพื่อ

(1)	เพื่อจ�ำกัดขอบเขตของสงครำม

(2)	เพื่อป้องกันไม่ให้บุคคลท่ีไม่เกี่ยวข้อง	 และไม่ได้เกี่ยวข้องกับ
สงครำมได้รับผลกระทบ

(3)	เพื่อจ�ำกัดประเภทอำวุธและยุทธวิธีทำงกำรสงครำม

ก�ำเนิดของกฎหมำยมนุษยธรรมระหว่ำงประเทศ	 เมื่อกำรสงครำม
สมยัใหม่ไม่ต้องกำรให้มกีำรสูญเสยีชวีติหรอืก�ำลงัพล	แม้ว่ำกำรใช้ก�ำลงัจะ
ไม่ได้ห้ำมไว้อย่ำงเด็ดขำดในกฎหมำยมนุษยธรรมระหว่ำงประเทศ	 แต่มี
วตัถุประสงค์เพือ่ป้องกนัควำมสญูเสยีจำกกำรสงครำมต่อชวีติและทรพัย์สนิ	
รวมทั้งป้องกันประชำชนผู้บริสุทธิ์

หลักกำรกฎหมำยมนุษยธรรมระหว่ำงประเทศดังกล่ำวก่อให้เกิด
ปฏญิญำเจนีวำ	ปี	ค.ศ.	1949	มท้ัีงสิน้	4	ฉบับ	ฉบบัที	่1	เน้นเรือ่งกำรปกป้อง
ผูบ้ำดเจบ็และเจบ็ป่วยในกำรสูร้บสงครำม	ฉบบัที	่2	เน้นกำรปกป้องผูบ้ำดเจบ็	
และเจบ็ป่วยในกำรสูร้บสงครำมในทะเล	ฉบับท่ี	3	เน้นกำรปฏบิตัต่ิอเชลยศกึ	
ฉบับที่	4	เน้นกำรป้องกันพลเรือนในระหว่ำงสงครำม
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กฎหมำยมนุษยธรรมระหว่ำงประเทศระบุว่ำเดก็ต้องได้รบักำรปกป้อง	
เป็นกรณีพิเศษ	 มำตรำ	 4	 ในปฏิิญญำเจนีวำฉบับที่	 4	 เด็กต้องได้รับ	
กำรเคำรพและต้องไม่ได้รับกำรปฏิบัติใดใดที่จะเป็นกำรท�ำร้ำยร่ำงกำย		
คูส่งครำมจะต้องดแูลและให้ควำมช่วยเหลอืเดก็ตำมควำมต้องกำรของเขำ
มำตรำ	 77	 ในพิธีสำรเลือกรับฉบับท่ี	 1	 ห้ำมไม่ให้มีกำรใช้ทหำรเด็กและ	
ให้มีส่วนร่วมในกำรโจมตี	ทหำรเด็กต้องได้รับกำรปฏิบัติอย่ำงดี

กำรปกป้องผู้หญิงในภำวะสงครำม	 โดยมีกำรปกป้องผู้หญิง	 ทั้งที่
ท้องและที่เป็นแม่ของเด็กเล็ก	 ระบุไว้ในปฏิญญำเจนีวำ	 ฉบับท่ี	 4	 และ	
ในพิธีสำรเลือกรับฉบับที่	 1	 ห้ำมท�ำร้ำยศักดิ์ศรีแห่งสตรี	 ข่มขืน	 บังคับ	
ให้เป็นหญิงบริกำร	และห้ำมไม่ให้มีกำรท�ำร้ำยใดใด	GC	III	GC	IV	&	OP	I	
กำรควบคุมตัวสตรีและห้ำมไม่ให้ประหำรชีวิตสตรี

กฎหมำยมนุษยธรรมระหว่ำงประเทศเป็นส่วนหนึ่งของกฎหมำย
ระหว่ำงประเทศ	 กฎหมำยระหว่ำงประเทศเป็นกฎหมำยที่ก�ำหนด	
ควำมสมัพันธ์ระหว่ำงรัฐด้วยกนั	และหลำยๆ	รฐั	กฎหมำยระหว่ำงประเทศ
ประกอบไปด้วยกฎหมำยทีเ่ป็นลำยลักษณ์อกัษรและกฎหมำยจำรีตประเพณี	
ท่ีประกอบไปด้วยข้อตกลงตำมกฎหมำยว่ำรัฐทั้งสองหรือระหว่ำงหลำยๆ	
รัฐจะปฏิบัติต่อกันตำมหลักกำรที่ตกลงกัน

กฎหมำยมนษุยธรรมระหว่ำงประเทศใช้ในสถำนกำรณ์ควำมขดัแย้ง
ทำงอำวุธ	 (armed	conflict)	แต่ไม่ใช่กฎหมำยที่ก�ำหนดว่ำรัฐจะใช้อำวุธ
ต่อกนัอย่ำงไร	ซึง่ก�ำหนดไว้ใน	กฎบัตรองค์กำรสหประชำชำติ	UN	charter	
หรอืในหลกักำรตำมภำษำลำตนิทีว่่ำ	JUS	AD	BELLUM	(กฎหมำยทีจ่ะท�ำ
สงครำม)	แต่กฎหมำยมนุษยธรรมระหว่ำงประเทศเป็นกฎหมำยในสงครำม
ตำมหลักกำรในภำษำลำตินที่ว่ำ	JUS	IN	BELLUM	(กฎหมำยในสงครำม)
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กฎหมำยมนุษยธรรมระหว่ำงประเทศได้บัญญัติหลักกำรไว้ใน
ปฏิญญำเจนีวำ	ทั้งสี่ฉบับที่กล่ำวข้ำงต้น	ปี	 ค.ศ.	 1949	หลังสงครำมโลก
ครั้งที่สอง	 ประเทศเกือบทุกประเทศในโลกได้ให้กำรรับรอง	 และต่อมำ	
ได้เพิ่มเติมพิธีสำรเลือกรับเกี่ยวกับกำรปกป้องเหยื่อจำกควำมขัดแย้งทำง
อำวุธด้วยในปี	 ค.ศ.	 1977	 และต่อมำมีกำรก�ำหนดอนุสัญญำว่ำด้วยเรื่อง
กำรห้ำมใช้อำวุธชีวภำพในปี	ค.ศ.	1972	กำรห้ำมใช้ทุนระเบิดฝังดิน	ในปี	
ค.ศ.	 1997	 กำรห้ำมใช้อำวุธเคมีในปี	 ค.ศ.	 1993	 และอนุสัญญำว่ำด้วย	
สิทธิเด็กและเด็กกับกำรมีส่วนร่วมในกำรสงครำมในปี	ค.ศ.	2000

กฎหมำยมนุษยธรรมระหว่ำงประเทศใช้ในสถำนกำรณ์ควำมขดัแย้ง	
(armed	 conflict)	 เท่ำนั้น	 ทั้งนี้ไม่ใช่ในสถำนกำรณ์ท่ีเป็นควำมรุนแรง	
ครั้งครำว	และเป็นกำรจรำจล	หรือควำมตึงเครียดทำงกำรเมือง	กฎหมำย
มนุษยธรรมระหว่ำงประเทศ	 จะใช้เมื่อมีภำวะสงครำมหรือสถำนกำรณ์
ควำมขัดแย้ง	 (armed	 conflict)	 และมีผลให้คู่สงครำมปฏิบัติต่อกัน	
อย่ำงเท่ำเทียมในกำรสู้รบ	 ไม่ละเมิดกฎหมำยในสงครำม	 หรือกฎหมำย
มนุษยธรรมระหว่ำงประเทศต่อกัน

กฎหมำยมนุษยธรรมระหว่ำงประเทศได้ระบุควำมแตกต่ำงของ
สภำวะสงครำมเป็นสองระดับคือ	 ควำมขัดแย้งทำงอำวุธระหว่ำงประเทศ	
(International	 armed	 conflict)	 และควำมขัดแย้งทำงอำวุธที่ไม่ใช่
ระหว่ำงประเทศ	(non-	international	armed	conflict)

1)	 ควำมขัดแย้งทำงอำวธุระหว่ำงประเทศ	(International	armed	
conflict)	 เกิดขึ้นเมื่อมีสงครำมระหว่ำงรัฐสองรัฐหรือมำกกว่ำ	
ซึ่งจะต้องมีกำรบังคับใช้อนุสัญญำ	 Genevaทั้งสี่ฉบับ	 รวมทั้ง
พิธีสำรเลือกรับฉบับที่	 1	ปี	 ค.ศ.	 1997	ที่เกี่ยวกับกำรปกป้อง
เหยื่อจำกกำรสู้รบด้วย	รวมทั้งข้อตกลงห้ำมกำรใช้อำวุธต่ำงๆ	
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2)	 ควำมขัดแย้งทำงอำวุธที่ไม่ใช่ระหว่ำงประเทศ	(non-	interna-
tional	armed	conflict)	อำจเกิดขึ้นในพื้นที่หรือเขตแดนของ
ประเทศใดประเทศหนึ่ง	 มีกำรใช้ทหำรหรือกองก�ำลังถำวร	
ของรัฐต่อสู้กับกองก�ำลังอีกฝ่ำยหนึ่ง	 หรือมีกำรสนับสนุนจำก	
กองก�ำลังจำกรัฐอื่นด้วยก็ได้	 กำรบังคับใช้กฎหมำยระหว่ำง
ประเทศในกรณีดังกล่ำวเป็นที่

กรณีขัดแย้งกันด้วยอาวุธภายในประเทศ1

ในกรณทีีเ่กดิควำมขดัแย้งถงึขัน้ต่อสูด้้วยก�ำลงัอำวธุที	่มไิด้มลีกัษณะ
ของความขดัแย้งระหว่างประเทศ	ศำลอำญำระหว่ำงประเทศ	มอี�ำนำจศำล
พิจำรณำควำมผิดที่เป็นกำรละเมิดอย่ำงร้ำยแรงตำมมำตรำ	3	ที่มีบัญญัติ
เหมือนกันในอนุสัญญำเจนีวำทั้ง	4	ฉบับ	ที่ว่ำด้วยกำรกระท�ำควำมผิดต่อ
บคุคล	“ทีม่ไิด้เข้าร่วม หรอืมส่ีวนอย่างจรงิจงัในความเป็นปฏปัิกษ์ต่อกนั” 
ดังต่อไปนี้	:

1.	 กำรกระท�ำรุนแรงต่อชีวิตและกำรฆ่ำ	 กำรตัดเฉือนชิ้นส่วน		
หรืออวัยวะของร่ำงกำย	 กำรปฏิบัติอย่ำงโหดร้ำยและกำรท�ำ
ทำรุณกรรม

2.	 กำรกระท�ำทีเ่หยยีดหยำมศกัดิศ์รขีองบคุคล	โดยเฉพำะกำรกระท�ำ	
ทีใ่ห้บคุคลอ่ืนอับอำย	ถูกดูถูกเหยยีดหยำม	ถกูท�ำลำยคุณค่ำของ
ควำมเป็นมนุษย์อย่ำงร้ำยแรงมำก

3.	 จับบุคคลอื่นเป็นตัวประกัน

1	 “ศำลอำญำระหว่ำงประเทศกับสังคมไทย	:	ผลกระทบและควำมคำดหวัง”	จัดพิมพ์	2546
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กรอบกฎหมายระหว่างประเทศ          หลักการห้ามการทรมานอย่างเด็ดขาด          กลไกระหว่างประเทศในการต่อต้านการทรมาน (อย่างย่อ)          การบันทึกข้อมูล          การสัมภาษณ์
          การรวบรวมข้อมูลเพื่อหาข้อเท็จจริง          ภาคผนวก 

4.	 กำรลงโทษหรือประหำรชีวิตโดยปรำศจำกกำรด�ำเนินกำร
พิจำรณำคดีโดยศำล	 ซึ่งจัดตั้งขึ้นตำมปรกติเพื่อเป็นกำรให้	
หลักประกันด้ำนยุติธรรม	 ซึ่งเป็นท่ียอมรับกันทั่วไปว่ำเป็นสิ่งที่
ขำดมิได้

นอกจำกนีแ้ล้ว	ศำลอำญำระหว่ำงประเทศ	ยงัมอี�ำนำจพิจำรณำคดี
ที่เป็นกำรละเมิดกฎหมำยมนุษยธรรมที่ร้ำยแรงอื่นๆ	ตำมพิธีสำรฉบับที่	2	
ของอนุสัญญำเจนีวำ	ซึ่งรวมทั้งกรณีต่ำงๆ	ดังต่อไปนี้

1.	 กำรสั่งให้โจมตีโดยเจตนำต่อประชำกรท่ีเป็นพลเรือนโดยรวม	
หรือต่อพลเรือนเป็นรำยบุคคล	 ซึ่งไม่มีส่วนร่วมโดยตรงในกำร
เป็นปฏิปักษ์ต่อกัน

2.	 กำรสั่งให้โจมตีโดยเจตนำต่ออำคำรบ้ำนเรือน	 วัสดุสิ่งของ		
หน่วยแพทย์หรือพยำบำล	 ยำนพำหนะหรือบุคลำกรที่ใช้ตรำ
เครื่องหมำยเฉพำะต่ำงๆ	ตำมที่ระบุไว้ในอนุสัญญำเจนีวำ	(เช่น	
ตรำเครื่องหมำยของกำชำด	หรือวงเดือนแดง)

3.	 กำรสั่งให้โจมตีโดยเจตนำต่อบุคลำกร	 หรือยำนพำหนะที่ใช้ใน
กำรให้ควำมช่วยเหลอืด้ำนมนษุยธรรม	หรอืในภำรกจิกำรรกัษำ
สันติภำพขององค์กำรสหประชำชำติ

4.	 กำรสั่งให้โจมตีโดยเจตนำต่ออำคำร	 สิ่งก่อสร้ำงทำงศำสนำ		
กำรศึกษำ	ศิลปะ	วิทยำศำสตร์	หรือเพื่อกำรกุศลอื่นใด	สถำนที่
มีควำมส�ำคัญทำงประวัติศำสตร์	โรงพยำบำล	และสถำนที่อื่นๆ	
ที่ใช้เป็นที่รวมของผู้ที่เจ็บป่วยหรือผู้ท่ีบำดเจ็บ	 โดยท่ีสถำน	
ดงักล่ำวข้ำงต้นมไิด้ใช้เพือ่วตัถปุระสงค์ทำงกำรทหำรแต่อย่ำงใด
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5.	 กำรปล้นสดมภ์	 เมืองหรือสถำนท่ีต่ำงๆ	 แม้ว่ำจะกระท�ำขณะ	
เข้ำโจมตีก็ตำม	

6.	 กำรข่มขืนกระท�ำช�ำเรำ	กำรบงัคบัให้เป็นทำสทำงเพศ	กำรบงัคบั
ให้เป็นโสเภณ	ีบงัคบัให้ต้ังครรภ์	บงัคบัให้ท�ำหมนั	และกำรกระท�ำ	
รุนแรงทำงเพศด้วยรูปแบบวิธีกำรอื่นๆ	

7.	 บังคับหรือเกณฑ์เด็กอำยุต�่ำกว่ำ	 15	 เป็นเข้ำร่วมในกองก�ำลัง	
ตดิอำวธุ	หรอื	กลุม่ติดอำวธุ	หรอื	ใช้ให้เดก็ๆ	เข้ำร่วมอย่ำงแท้จริง
ในกรณีขัดแย้งที่เป็นปฏิปักษ์ต่อกัน

8.	 กำรสัง่ให้โยกย้ำยประชำชนท่ีเป็นพลเรอืน	ด้วยเหตุผลทีเ่กีย่วข้อง
กับกรณีขัดแย้งท่ีขำดควำมชอบธรรม	 เว้นแต่กรณีที่ท�ำเพื่อ	
ควำมปลอดภัยของพลเรือนหรือเหตุผลทำงด้ำนควำมจ�ำเป็น	
ทำงทหำรบังคับ

9.	 กำรฆ่ำ	หรอืท�ำให้พลรบฝ่ำยปรปักษ์ได้รบับำดเจบ็อย่ำงโหดเหีย้ม
ทำรุณ

10.	กำรประกำศว่ำจะไม่ไว้ชีวิตแก่ฝ่ำยที่เป็นอริศัตรูหรือฝ่ำย	
ตรงข้ำม	แม้ว่ำจะยอมจ�ำนน	หรือยอมแพ้แล้วก็ตำม

11.	กำรท�ำให้บุคคลของฝ่ำยตรงข้ำมท่ีอยู่ภำยใต้อ�ำนำจของตน	
ถกูตดัเฉอืนอวยัวะหรอืชิน้ส่วนใดๆ	ของร่ำงกำย	หรอืใช้เป็นเครือ่ง
ทดลองทำงกำรแพทย์หรือทำงวิทยำศำสตร์ไม่ว ่ำจะเป็น	
กำรค้นคว้ำทดลองประเภทใดก็ตำม	ที่ขำดควำมชอบธรรมทำง	
กำรแพทย์	ทำงทันตกรรมหรือทำงกำรรักษำพยำบำล	อันจะน�ำ
ไปสูอั่นตรำยอย่ำงร้ำยแรงต่อสขุภำพหรอืกำรตำยของบคุคลนัน้
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กรอบกฎหมายระหว่างประเทศ          หลักการห้ามการทรมานอย่างเด็ดขาด          กลไกระหว่างประเทศในการต่อต้านการทรมาน (อย่างย่อ)          การบันทึกข้อมูล          การสัมภาษณ์
          การรวบรวมข้อมูลเพื่อหาข้อเท็จจริง          ภาคผนวก 

12.	กำรท�ำลำยหรือยึดทรัพย์สินของฝ่ำยตรงกันข้ำม	 นอกเสียจำก
ว่ำ	 กำรท�ำลำยหรือกำรยึดครองทรัพย์สินดังกล่ำวเป็นควำม
จ�ำเป็นที่หลีกเลี่ยงมิได้ในกรณีขัดแย้ง

1.2 กฎหมายอาญาระหว่างประเทศ2

ในที่น่ีจะกล่ำวถึงเฉพำะส่วนที่เกี่ยวข้องกับศำลอำญำระหว่ำง
ประเทศ	กล่ำวคือ	กำรก่อตั้งศำลอำญำระหว่ำงประเทศเป็นประวัติกำรณ์
ทีส่�ำคญัยิง่ส�ำหรบัมนษุยชำต	ิเป็นกำรเพ่ิมพนูกำรบงัคับใช้กฎหมำยระหว่ำง
ประเทศเพื่อต่อต้ำนอำชญำกรรมท่ีร้ำยแรงซึ่งในอดีตมักจะถูกยกเว้นจำก
ควำมรับผิดชอบเนื่องจำกกระบวนกำรในรัฐไม่เข้มแข็งพอท่ีจะจับกุมและ
ฟ้องร้องผู้ที่กระท�ำผิด	 เป็นที่ทรำบกันพอสมควรในแวดวงนักกฎหมำยว่ำ	
ศำลอำญำระหว่ำงประเทศเป็นศำลถำวรศำลแรกทีม่อี�ำนำจเพือ่ช่วยปรำบ
ปรำมกำรทำรุณโหดร้ำยในฐำนควำมรับผิดชอบของบุคคลต่อมนุษยชำต	ิ
อย่ำงไรก็ดสี�ำหรบัประชำชนทัว่ไปยงัจะต้องมกีำรเผยแพร่องค์ควำมรูเ้กีย่ว
กับศำลเช่นว่ำอย่ำงกว้ำงขวำงขึ้น	ทั้งนี้	โดยปรำกฏกำรณ์ของศำลในสังคม
โลกจะมีผลลัพธ์ทำงด้ำนป้องกันและแก้ไขอำชญำกรรมระหว่ำงประเทศ	

ศำลอำญำระหว่ำงประเทศมไิด้เกดิข้ึนมำเพือ่ก้ำวก่ำยต่ออ�ำนำจของ
ศำลภำยในรัฐหำกศำลภำยในรัฐท�ำงำนได้ดี	 อย่ำงไรก็ดี	 เมื่อศำลภำยใน	
ไม่สำมำรถหรือไม่ยินยอมท่ีจะท�ำงำนในด้ำนกำรฟ้องร้องบุคคลที่เกี่ยวพัน
กบัอำชญำกรรมระหว่ำงประเทศ	ศำลอำญำระหว่ำงประเทศจึงมอี�ำนำจขึน้	
เพื่อผสมผสำนและเสริมอ�ำนำจพิพำกษำภำยในรัฐ	

2	 “ศำลอำญำระหว่ำงประเทศกับสังคมไทย	:	ผลกระทบและควำมคำดหวัง”	จัดพิมพ์	2546
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ในฐำนะที่ศำลเพิ่งก่อตั้งขึ้น	หลังจำกกำรบังคับใช้ของธรรมนูญศำล
อำญำระหว่ำงประเทศ	 ในปี	 2545	 แต่ยังมีหลำยประเทศไม่พร้อมหรือ
ยนิยอมทีจ่ะเป็นภำค	ีจงึต้องพึง่กระแสประชำคมโลกอย่ำงย่ิงเพือ่เรียกร้อง
ให้ทุกรัฐ	 (รวมถึงประเทศไทยซึ่งปัจจุบันได้ลงนำมแต่ยังไม่ได้ให้สัตยำบัน)	
เป็นภำค	ีและบงัคบัใช้อำณัตขิองศำลอำญำระหว่ำงประเทศอย่ำงเคร่งครดั	
ทัง้น้ีโดยอยูใ่นข้อควำมทีท้่ำทำยยิง่ทีบ่ำงรฐัพยำยำมจะบ่ันทอนอ�ำนำจของ
ศำลเช่นวำ่เพื่อยกเว้นคนชำตขิองตนจำกควำมรับผิดชอบ	องค์ควำมรูแ้ละ
กระแสของประชำสงัคมท่ัวโลกจงึย่อมมบีทบำทเพือ่มุง่สูค่วำมเป็นธรรมใน
ล�ำดบัท้องถ่ินและล�ำดบัสำกลซึง่ศำลอำญำระหว่ำงประเทศเป็นหลกัประกนั
ทีส่�ำคญัยิง่เพือ่ตอบสนองต่อเหยือ่ของโศกนำฏกรรมหลำยล้ำนคนทีร่อคอย
ควำมยุติธรรมในโลกำภิวัฒน์แห่งมนุษยธรรมแนวใหม3่

ศำลอำญำระหว่ำงประเทศ4	หรือ	International	Criminal	Court	
(ICC)	 เป็นศำลระหว่ำงประเทศท่ีเป็นอิสระท่ีจะจัดต้ังขึ้นเพื่อพิจำรณำคดี	
ผู้กระท�ำผิดข้อหำอำชญำกรรมร้ำยแรง	 4	 ประเภท	 ได้แก่	 อำชญำกรรม	
ที่เป็นกำรล้ำงเผ่ำพันธุ์	(Crime	of	genocide)	อำชญำกรรมต่อมนุษยชำติ	
(Crimes	against	humanity)	อำชญำกรรมสงครำม	(War	crimes)	และ
อำชญำกรรมที่เป็นกำรรุกรำน	(Crime	of	aggression)

ศำลอำญำระหว่ำงประเทศ	จะเป็นกลไกท่ีช่วยเสรมิ	(Compliment)	
กลไกยุติธรรม	 หรือศำลภำยในประเทศในกำรน�ำปัจเจกบุคคลซึ่งกระท�ำ
ควำมผิดในกำรละเมิดด้ำนมนุษยธรรมและสิทธิมนุษยชนอย่ำงรุนแรง	

3	 ศำสตรำจำรย์วิทิต		มันตำภรณ์,	คณะนิติศำสตร์		จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย;อดีตผู้รำยงำน
พิเศษแห่งสหประชำชำติในเรื่องกำรค้ำเด็ก	(Former	Special	Rapporteur	of	the	UN	Human	
Rights	Commission	on	the	Sale	of	Children,	Geneva);	สิงหำคม	2546

4	 “ศาลอาญาระหว่างประเทศกับสังคมไทย : ผลกระทบและความคาดหวัง” จัดพิมพ์ 2546



19

กรอบกฎหมายระหว่างประเทศ          หลักการห้ามการทรมานอย่างเด็ดขาด          กลไกระหว่างประเทศในการต่อต้านการทรมาน (อย่างย่อ)          การบันทึกข้อมูล          การสัมภาษณ์
          การรวบรวมข้อมูลเพื่อหาข้อเท็จจริง          ภาคผนวก 

สู่กระบวนกำรยุติธรรมเพื่อกำรรับผิดทำงอำญำ	โดยเฉพำะในกรณีที่กลไก
ภำยในประเทศไม่สำมำรถด�ำเนนิกำร	(unable)	หรือไม่เต็มใจ	(unwilling)	
ในกำรน�ำผู้กระท�ำผิดมำลงโทษ

1. อาชญากรรมที่เป็นการการล้างเผ่าพันธุ์ (Genocide)

การล้างเผ่าพันธุ์ คือ กำรกระท�ำใดๆ	ที่มีเจตนำมุ่งท�ำลำยล้ำงกลุ่ม
บุคคลที่ประกอบขึ้นเป็นเชื้อชำติทั้งหมด	หรือเฉพำะ	(Certain	groups	of	
people)	ด้วยเจตนำเช่นนี้เอง	ท�ำให้สำมำรถแยกกำรฆ่ำล้ำงเผ่ำพันธุ์ออก
จำกกำรกระท�ำควำมผิดทำงอำญำต่อมวลมนุษยชำติแบบอื่นๆ	

ในข้อ	6 ของธรรมนญูศำลอำญำระหว่ำงประเทศบญัญติักำรกระท�ำ	
ควำมผิด	 5	 ประเภทท่ีเป็นข้อห้ำมท่ีถ้ำกระท�ำลงโดยมีเจตนำที่จะท�ำลำย
ล้ำง	“ทั้งเผ่ำพันธุ์หรือเพียงบำงส่วน”	ต่อชนชำติ	ชำติพันธุ์	เชื้อชำติ	ผิวสี	
หรือกลุ่มผู ้นับถือศำสนำ	 อำจจะถือว่ำเป็นกำรท�ำลำยล้ำงเผ่ำพันธุ ์ได้		
ถ้ำกระท�ำดังต่อไปนี้

1.	 ฆ่ำสมำชิกของกลุ่ม

2.	 ก่อให้เกิดอันตรำยต่อร่ำงกำยหรือจิตใจอย่ำงสำหัสต่อสมำชิก
ของกลุ่ม

3.	 กระท�ำกำรใดๆ	 ต่อกลุ่มชน	 โดยจงใจให้มีผลกระทบต่อสภำพ	
กำรด�ำรงชีวิตที่น�ำไปสู่กำรท�ำลำยล้ำงทำงกำยภำพทั้งเผ่ำพันธุ์
หรือเพียงบำงส่วน

4.	 กำรใช้มำตรกำรต่ำงๆ	โดยมเีจตนำขดัขวำงมใิห้ก�ำเนิดบตุรภำยใน
กลุ่ม
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5.	 ใช้ก�ำลงับงัคบัให้เคล่ือนย้ำยเดก็ๆ	ของกลุม่ชนไปยงัอกีกลุ่มชนอืน่

6.	 จงใจก่อให้เกิดสภำพท่ีเป็นเงื่อนไขต่อกำรด�ำรงชีวิตที่เล็งเห็น	
ได้ว่ำจะน�ำไปสูก่ำรท�ำลำยล้ำงทำงกำยภำพของกลุม่ทัง้หมดหรือ
แต่บำงส่วน

ในข้อ	 25	 (3)	 (ข) ของธรรมนูญศำล	 บัญญัติว่ำ	 ผู้ใดก็ตำมที่เป็น	
ผู้ออกค�ำสั่ง	 หรือให้ผู ้อื่นด�ำเนินกำร	 หรือก่อให้ผู ้อื่นกระท�ำกำรท่ีเป็น	
กำรล้ำงเผ่ำพันธุ์	ให้ถือว่ำมีควำมผิดในกำรล้ำงเผ่ำพันธุ์ด้วย

ผู้ใดก็ตำมที่กระท�ำกำรล้ำงเผ่ำพันธุ์	จะถูกน�ำตัวขึ้นพิจำรณำในศำล
ไม่ว่ำบุคคลนั้นจะมีต�ำแหน่งใด	 ข้อกฎหมำยนี้หมำยควำมว่ำ	 ไม่เพียงแต	่
พลทหำรผู้ที่ลั่นไกปืนสังหำรหรือเพื่อนในกองก�ำลังเดียวกันที่อำจจะม	ี
ควำมผิดทำงอำญำได้	แต่ยังรวมถึงประมุขของรัฐหรือรัฐมนตรีของรัฐบำล	
ซึง่เป็นผูว้ำงแผนและออกค�ำสัง่ให้ผูอ้ืน่กระท�ำควำมผดิ	อำจกล่ำวได้ว่ำเขต
อ�ำนำจของศำลอำญำระหว่ำงประเทศจะไม่ยกเว้นผูก้ระท�ำควำมผิดดังกล่ำว
แม้ว่ำจะเป็นประมุขของรัฐใดก็ตำม	และกำรปฏิบัติตำมค�ำสั่งที่มิชอบด้วย
กฎหมำยก็ไม่เป็นข้อแก้ตัวให้พ้นจำกควำมผิดฐำน	“ล้ำงเผ่ำพันธุ์”	ได้

2. อาชญากรรมต่อมนุษยชาติ (Crime against Humanity)

อำชญำกรรมต่อมนุษยชำติเป็นกำรกระท�ำควำมผิดทำงอำญำที่ได้
รวบรวมไว้ในฐำนะที่เป็นตรำสำรระหว่ำงประเทศในธรรมนูญของศาล
อาชญากรรมสงครามแห่งนูเรมเบิร์ก	 เมื่อปี	ค.ศ.	1945	นับตั้งแต่นั้นมำ	
ก็ยอมรับในประชำคมโลกว่ำเป็นส่วนหนึ่งของกฎหมำยระหว่ำงประเทศ		
ซึ่งปัจจุบันได้ท�ำให้ชัดเจนขึ้นในฐำนะที่เป็นสนธิสัญญำระหว่ำงประเทศ	
ภำยใต้บทบัญญัติของธรรมนูญกรุงโรมที่ได้จ�ำแนกองค์ควำมผิดที่ยอมรับ
กันอยู่เดิมเป็น	3	ลักษณะด้วยกัน	ดังนี้
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ประการแรก จะต้องเป็นกำรกระท�ำควำมผิดใดๆ	ทีเ่ข้ำลกัษณะเป็น
อำชญำกรรม	เช่น	กำรฆ่ำโดยเจตนำ	จะต้องเป็น	“กระท�ำที่เป็นส่วนหนึ่ง
ของกำรโจมตีเข่นฆ่ำสังหำรอย่ำงแพร่หลำยและอย่ำงเป็นระบบ”

ประการทีส่อง	จะต้องรู้ว่ำเป็นกำรกระท�ำต่อเป้ำหมำยต่อประชำกร
พลเรือน

ประการทีส่าม จะต้องเป็นกำรกระท�ำเพือ่ให้บรรลุถึงกำรด�ำเนนิกำร
ตำม	“นโยบำยของรฐัหรอืขององค์กร”	ด้วยเหตนุี	้กำรกระท�ำผดิจงึอำจจะ
เกิดขึ้นได้ทั้งผู้ที่เป็นเจ้ำหน้ำท่ีของรัฐ	 หรือโดยบุคคลที่กระท�ำกำรตำมที	่
ได้ถกูยยุง	ปลุกป่ัน	หรอืกระท�ำกำรโดยควำมเหน็ชอบของเจ้ำหน้ำทีข่องรฐั	
หรือของหน่วยงำนของรัฐ	 เช่น	 กองก�ำลังพลเรือนติดอำวุธที่จัดตั้งขึ้นโดย
รัฐ	 หรือหน่วยงำนของรัฐ	 เพื่อท�ำลำยล้ำงฝ่ำยตรงข้ำม	 หรือกองก�ำลังติด
อำวุธที่จัดตั้งเป็นหน่วยกึ่งทหำร	นอกจำกนั้น	 อำชญำกรรมต่อมนุษยชำติ
อำจจะเป็นกำรกระท�ำตำมนโยบำยขององค์กร	เช่น	กลุ่มกบฎ	ซึ่งไม่มีส่วน
เกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับฝ่ำยรัฐบำลก็ได้

ธรรมนูญกรุงโรม	 ครอบคลุมกำรกระท�ำควำมผิดถึง	 11	 ประเภท	
ซึ่งอำจถือได้ว่ำเป็นอำชญำกรรมต่อมนุษยชำติ	นั่นคือ

1.	 กำรฆ่ำคนตำยโดยเจตนำ

2.	 กำรท�ำลำยล้ำง	ซึง่รวมถงึกำรขดัขวำงมใิห้ประชำชนได้รับอำหำร
หรือยำ	 ซึ่งเล็งเห็นได้ว่ำจะน�ำไปสู่กำรท�ำลำยล้ำงส่วนหนึ่งของ
ประชำกร

3.	 กำรบังคับให้ผู ้อื่นตกเป็นทำส	 หรือกำรใช้อ�ำนำจแห่งควำม	
เป็นเจ้ำของเหนือบุคคลอื่นรวมทั้งกำรค้ำมนุษย์
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4.	 กำรบังคับโยกย้ำย	 หรือกำรเนรเทศประชำกร	 หรือบังคับให้
ประชำกรต้องย้ำยออกจำกพืน้ทีซ่ึง่พวกเขำเหล่ำนัน้อยูโ่ดยชอบ
ด้วยกฎหมำย	 โดยปรำศจำกเหตุที่ชอบด้วยกฎหมำยระหว่ำง
ประเทศ

5.	 กำรกักขัง	 จองจ�ำ	 หรือท�ำให้สูญเสียอิสรภำพทำงร่ำงกำยอย่ำง
ร้ำยแรง	ที่เป็นกำรละเมิดกฎหมำยระหว่ำงประเทศ

6.	 กำรทำรณุกรรม	ตำมนยิำมทีเ่ป็นกำรจงใจก่อให้เกดิควำมเจบ็ปวด	
อย่ำงรุนแรงต่อร่ำงกำย	 หรือจิตใจต่อบุคคลท่ีถูกคุมขัง	 หรือ	
อยู่ภำยใต้กำรควบคุมของผู้ที่ถูกกล่ำวหำว่ำกระท�ำควำมผิด

7.	 กำรข่มขืน	 กำรท�ำให้ตกเป็นทำสทำงเพศ	 บังคับให้เป็นโสเภณ	ี
กำรบงัคบัให้ตัง้ครรภ์	กำรบงัคบัให้ท�ำหมัน	หรือกำรใช้ควำมรุนแรง	
ทำงเพศในรูปแบบอื่นใดที่เป็นกำรละเมิดอย่ำงร้ำยแรงในระดับ
ที่เทียบเคียงกันได้

8.	 กำรรงัควำนกลุม่ท่ีมเีอกลกัษณ์เฉพำะ	หรอืหมูค่ณะทีร่วมกนัด้วย
เหตุผลทำงกำรเมือง	 เผ่ำพันธุ์	 ผิวสี	ตำมชนชำติส่วนน้อย	ตำม
วัฒนธรรมประเพณี	 ตำมควำมเชื่อศรัทธำทำงศำสนำ	 ตำมมิติ
ทำงเพศ	 หรือด้วยเหตุผลอื่นใดก็ตำม	 ซึ่งเป็นที่ยอมรับในทำง
สำกลว่ำ	กำรรงัควำนดงักล่ำวไม่สำมำรถกระท�ำได้ตำมกฏหมำย
ระหว่ำงประเทศหรอืบทบญัญตัทิีเ่ก่ียวโยงกบัควำมผิดทำงอำญำ
ใดๆ	ที่บัญญัติไว้ในธรรมนูญกรุงโรม

9.	 กำรบังคับบุคคลให้สูญหำย	 กำรจับกุมคุมขัง	 กำรกักตัว	 หรือ
ลักพำตัวบุคคล	 หรือท�ำให้บุคคลอื่นสูญเสีย	 อิสรภำพไม่ว่ำจะ
กระท�ำโดยหน่วยงำนของรฐั	หรอืรูเ้หน็แล้วเพิกเฉยของหน่วยงำน	
รฐั	หรอืขององค์กรกำรเมอืง	เมือ่เกดิกรณีดังกล่ำวแล้วยงักระท�ำ
กำรอย่ำงหนึ่งอย่ำงใดดังต่อไปนี้
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(1)	 กำรปฏิเสธไม่รับรู้ต่อบุคคลที่ถูกจับกุมคุมขัง
(2)	 หรือกำรปฏิเสธท่ีจะให้ข้อมูลข่ำวสำรเกี่ยวกับชะตำ

กรรมของบุคคลท่ีสูญหำยไป	 โดยมีเจตนำที่จะท�ำให้
บุคคลนั้นไม่ได้รับกำรคุ้มครองตำมกฎหมำยในระยะ
ที่ยำวนำน

10.	กำรเหยียดผิว	หรือกำรกระท�ำอื่นๆ	อันไร้มนุษยธรรม	ภำยใน
บริบทของระบอบท่ีจัดตั้งเป็นระบบที่กดขี่ข่มเหง	 และครอบง�ำ
ควำมคิดอย่ำงเป็นระบบ	 โดยกลุ่มชนอีกชำติพันธุ์หนึ่งที่กระท�ำ
ต่อกลุม่ชน	อีกชำตพัินธ์ุหน่ึง	โดยเจตนำเพือ่จะด�ำรงไว้ซึง่ระบอบ
ดังกล่ำว

11.	กำรกระท�ำที่ไร้มนุษยธรรมอื่นๆ	 ที่มีลักษณะคล้ำยคลึงกัน		
โดยมีเจตนำที่จะก่อให้เกิดควำมทุกข์ทรมำนอย่ำงร้ำยแรงต่อ
สุขภำพกำยหรือจิตใจ

กำรกระท�ำดังกล่ำวข้ำงต้นถือเป็นอำชญำกรรมต่อมนุษยชำติได้		
ไม่ว่ำจะกระท�ำควำมผดิได้กระท�ำในยำมสงบ	หรอืในยำมทีเ่กิดควำมขดัแย้ง
ถงึขัน้ต่อสูด้้วยก�ำลงัอำวธุกต็ำม	เนือ่งจำกไม่มข้ีอก�ำหนดใดๆ	ว่ำอำชญำกรรม
ต่อมนุษยชำตนิัน้เกิดขึน้เฉพำะแต่ในยำมทีเ่กดิควำมขัดแย้งถงึข้ันต่อสูด้้วย
ก�ำลังอำวุธเท่ำนั้น

3. อาชญากรรมสงคราม (War Crime)

อำชญำกรรมสงครำม	ถือว่ำเป็นควำมผดิทีศ่ำลภำยในของชำตต่ิำงๆ	
มีอ�ำนำจพิจำรณำโทษได้	 นับตั้งแต่สมัยกลำงของยุโรปแล้ว	 ต่อมำในช่วง
ครสิต์ทศวรรษที	่1900	ได้มสีนธสิญัญำเก่ียวกบัมนษุยธรรมระหว่ำงประเทศ
หลำยฉบับพัฒนำขึ้น	ที่รู้จักกันแพร่หลำยก็คือ	อนุสัญญำกรุงเฮก	ฉบับที่	4	
ค.ศ.	1907	(พ.ศ.	2450)	และระเบียบขั้นตอนส�ำหรับด�ำเนินกำร	รวมทั้ง	
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อนุสัญญำกรุงเจนีวำ	4	ฉบับ	ในปี	ค.ศ.	1949	(พ.ศ.	2492)	และพิธีสำร	
ที่เกี่ยวข้อง	

ในข้อ	 8	 ของธรรมนูญกรุงโรมนั้น	 ให้อ�ำนำจแก่ศำลอำญำระหว่ำง
ประเทศ	 ในกำรพิจำรณำคดีอำชญำกรรมสงครำม	 ทั้งที่เป็นกำรกระท�ำ	
ควำมผดิในระหว่ำงทีเ่กดิกรณขีดัแย้งระหว่ำงประเทศ	ซึง่ควำมขดัแย้งเหล่ำนี้	
ได้รับรองโดยสนธิสัญญำระหว่ำงประเทศ	 และกฎหมำยจำรีตประเพณี
ระหว่ำงประเทศ	นอกจำกนีแ้ล้วธรรมนญู	กรงุโรมยงัได้ยนืยนัถงึพัฒนำกำร
ในระยะหลงัของกฎหมำยระหว่ำงประเทศ	โดยอ�ำนำจแก่ศำลอำญำระหว่ำง
ประเทศพิจำรณำคดีท่ีอำชญำกรรมสงครำมที่ได้กระท�ำลงในกรณีขัดแย้ง
ภำยในประเทศโดยอำวธุ	เช่น	กรณขีองสงครำมกลำงเมอืง	ซึง่ในยคุปัจจบุนั
เป็นกรณีขัดแย้งที่ เกิดขึ้นบ่อยที่สุด	 อำชญำกรรมสมครำมต่ำงกับ
อำชญำกรรมต่อมนษุยชำตติรงทีอ่ำชญำกรรมสงครำมเป็นกำรกระท�ำควำม
ผิดเป็นกรณีๆ	แบบกรณีเดี่ยวๆ	หรือเกิดขึ้นเป็นควำมผิดเอกเทศ	หรืออำจ
จะเกิดข้ึนกระจัดกระจำยอย่ำงไม่สัมพันธ์ต่อเน่ืองกันก็ได้	 ไม่มีข้อก�ำหนด
ว่ำจะต้องเป็นกำรกระท�ำควำมผิดที่มีขอบข่ำยกว้ำงขวำง	หรือเป็นระบบ	
ดงัเช่นอำชญำกรรมต่อมนษุยชำต	ิอำชญำกรรมสงครำมอำจจ�ำแนกได้เป็น	
2	ประเภทหลักๆ	คือ

ประเภทแรก:	 ศำลอำญำระหว่ำงประเทศ	 มีอ�ำนำจพิจำรณำคดี	
ทีบ่คุคลทีถู่กกล่ำวหำว่ำได้ละเมดิอย่ำงร้ำยแรงต่อบทบญัญติัของอนสัุญญำ
เจนีวำ	ค.ศ.	1949	 (พ.ศ.	2492)	ฉบับใดฉบับหนึ่ง	ซึ่งมี	 4	ฉบับ	รวมทั้ง
เจตนำกระท�ำควำมผิดต่อผู้ที่ได้รับควำมคุ้มครองจำกอนุสัญญำดังกล่ำว	
เช่น	 ทหำรที่ได้รับบำดเจ็บ	 ลูกเรือท่ีเรืออับปำง	 เชลยศึก	 พลเรือนที่อยู	่
ในเขต	หรือดินแดนที่ถูกยึดครอง	ดังต่อไปนี้
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กรอบกฎหมายระหว่างประเทศ          หลักการห้ามการทรมานอย่างเด็ดขาด          กลไกระหว่างประเทศในการต่อต้านการทรมาน (อย่างย่อ)          การบันทึกข้อมูล          การสัมภาษณ์
          การรวบรวมข้อมูลเพื่อหาข้อเท็จจริง          ภาคผนวก 

(1)	กำรฆ่ำโดยเจตนำ

(2)	กำรทรมำน	หรือปฏิบัติต่อบุคคลอย่ำงโหดร้ำยทำรุณผิดมนุษย	์
รวมทัง้กำรใช้มนษุย์เป็นวตัถทุดลองทำงกำรแพทย์	หรอืชวีวทิยำ

(3)	กำรกระท�ำโดยเจตนำให้บุคคลอืน่ได้รบัควำมเจ็บปวดอย่ำงแสน
สำหัส	 หรือได้รับบำดเจ็บอย่ำงร้ำยแรงต่อร่ำงกำยและสุขภำพ
อนำมัย

(4)	กำรท�ำลำยล้ำงอย่ำงกว้ำงขวำงและกำรยดึทรัพย์สินโดยไม่ชอบ
ธรรม	เมื่อพิจำรณำจำกควำมจ�ำเป็นทำงกำรทหำร

(5)	กำรบีบบังคับให้เชลยศึกหรือบุคคลที่ได้รับควำมคุ้มครองจำก
อนุสัญญำเจนีวำ	ให้ปฏิบัติกำรหรือร่วมรบในกองก�ำลังติดอำวุธ
ของฝ่ำยที่เป็นคู่สงครำม

(6)	กำรกระท�ำโดยเจตนำเพื่อมิให้บุคคลที่ได้ควำมคุ้มครองจำก
อนุสัญญำเจนวีำ	ได้รบักำรพจิำรณำควำมผดิในศำลอย่ำงเทีย่งธรรม

(7)	กำรเนรเทศและควบคุมกักขังบุคคลโดยมิชอบด้วยกฎหมำย

(8)	กำรจับบุคคลอื่นเป็นตัวประกัน

ประเภทที่สอง:	ศำลอำญำระหว่ำงประเทศ	มีอ�ำนำจศำลพิจำรณำ
คดทีีเ่ป็นกำรละเมดิอย่ำงร้ำยแรงต่อกฎหมำย	หรอืจำรตีประเพณทีีใ่ช้บงัคบั
ในควำมขัดแย้งระหว่ำงประเทศภำยใต้กรอบที่ได้รับกำรยอมรับแล้วใน
กฎหมำยระหว่ำงประเทศ	 รวมท้ังกรณีท่ีเป็นกำรละเมิดกฎเกณฑ์แห่ง	
กรุงเฮก	 (The	Heague	 Conventions)	 ท่ีได้รับกำรรับรองในอนุสัญญำ
กรุงเฮก	 และในพิธีสำรของอนุสัญญำเจนีวำฉบับต่ำงๆ	 รวมท้ังกฎหมำย
จำรีตประเพณีระหว่ำงประเทศ	รวมทั้งข้อห้ำมในกรณีต่ำงๆ	ดังต่อไปนี้
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(1)	กำรโจมตีพลเรือน	 เช่น	 ทรัพย์สินของพลเรือน	 คณะผู้ปฏิบัติ
ภำรกิจช่วยเหลือด้ำนมนุษยธรรม	รักษำสันติภำพ

(2)	ห้ำมกำรโจมตี	 โดยรู้ว่ำจะท�ำให้พลเรือนต้องสูญเสียชีวิต	 ได้รับ
บำดเจ็บ	 หรือท�ำควำมเสียหำยแก่ทรัพย์สินของพลเรือน	 หรือ
ท�ำควำมเสียหำยอย่ำงหนักต่อสิ่งแวดล้อม	 ซึ่งเห็นได้ชัดว่ำเป็น	
กำรโจมตีท�ำลำยโดยเกินกว่ำเหตุ	 แม้จะคำดว่ำน่ำจะเป็นข้อ	
ได้เปรียบอย่ำงเป็นรูปธรรมและโดยตรงทำงกำรทหำร

(3)	ห้ำมโจมตีอำคำรสิ่งปลูกสร้ำง	 วัสดุอุปกรณ์	 หน่วยเสนำรักษ์	
บุคลำกรที่ท�ำกำรขนส่งที่ใช้เครื่องหมำยสัญลักษณ์ขององค์กำร
กำชำดสำกล	หรือองค์กำรวงเดือนแดง

(4)	กำรโจมตีอำคำรสิ่งปลูกสร้ำงทำงศำสนำ	 สถำนศึกษำ	 ศิลปะ	
วทิยำศำสตร์	หรอือืน่ๆ	ทีป่ระสงค์ให้เป็นกำรกุศล	อนสุรณ์สถำน
ทำงประวัติศำสตร์	 โรงพยำบำล	 ตรำบใดที่มิใช่เป้ำหมำยทำง	
กำรทหำร

(5)	กำรท�ำร้ำยบุคคลที่ไม่มีทำงป้องกันตนเอง	เช่น	กำรสังหำรหรือ
กำรท�ำให้ทหำรที่จ�ำนนแล้วบำดเจ็บ	กำรตัดชิ้นส่วนหรืออวัยวะ
ของร่ำงกำย	 หรือ	 กำรใช้ทหำรที่ยอมจ�ำนนแล้วทดลองทำง	
กำรแพทย์หรือทำงวิทยำศำสตร์	 ซึ่งขำดควำมชอบธรรมในทำง	
กำรแพทย์	หรอืมไิด้ท�ำเพือ่ประโยชน์ของบคุคลนัน้ๆ	ซ่ึงเป็นกำร
ท�ำให้เกิดอนัตรำยอย่ำงร้ำยแรงต่อสขุภำพอนำมยัของบคุคลนัน้

(6)	กำรละเมดิศกัดิศ์รคีวำมเป็นมนษุย์ของบุคคล	และกำรปฏบิติัใดๆ		
ทีเ่ป็นกำรดถูกูเหยยีดหยำมและท�ำลำยคณุค่ำของควำมเป็นมนษุย์
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กรอบกฎหมายระหว่างประเทศ          หลักการห้ามการทรมานอย่างเด็ดขาด          กลไกระหว่างประเทศในการต่อต้านการทรมาน (อย่างย่อ)          การบันทึกข้อมูล          การสัมภาษณ์
          การรวบรวมข้อมูลเพื่อหาข้อเท็จจริง          ภาคผนวก 

(7)	กำรข่มขืนหรือกำรใช้ควำมรนุแรงทำงเพศด้วยรปูแบบอืน่ๆ	และ
กำรใช้มนุษย์เป็นเกรำะก�ำบังที่มีชีวิต

(8)	กำรท�ำสงครำมด้วยรปูแบบวธิกีำรทีต้่องห้ำม	เช่น	ใช้ธงสัญลักษณ์
หยุดยิงอย่ำงไม่ถูกต้องตำมกติกำใช้เคร่ืองหมำยขององค์กำร
สหประชำชำติหรือของฝ่ำยศัตรู	 หรือใช้ตรำเคร่ืองหมำยของ
องค์กำรกำชำดหรือขององค์กำรวงเดือนแดง

(9)	กำรประกำศว่ำจะไม่มีกำรไว้ชีวิต	 กำรปล้น	 ชิงทรัพย์หรือ	
ยึดทรัพย์สินสิ่งของเคร่ืองใช้	 หรือท�ำลำยทรัพย์สมบัติของศัตรู	
นอกจำกจะเป็นควำมจ�ำเป็นทำงกำรทหำรเท่ำนั้น

(10)	 กำรใช้อำวุธต้องห้ำม	 เช่น	 สำรพิษ	ก๊ำซบำงชนิด	กระสุนปืน
ชนิดท่ีขยำยตัวเมื่อเจำะทะลวงเป้ำ	 และอำวุธต้องห้ำมชนิด
อื่นๆ	ที่ระบุเพิ่มเติมในธรรมนูญกรุงโรมโดยกำรแก้ไขเพิ่มเติม

(11)	 กำรจงใจใช้ควำมอดอยำกของพลเรือนเป็นเครื่องมือในกำร	
ท�ำสงครำม

(12)	 กำรบังคับหรือเกณฑ์เด็กอำยุต�่ำกว่ำ	 15	 ปีเข้ำในกองก�ำลัง	
ติดอำวุธของชำติ	 หรือกำรใช้เด็กให้กระท�ำกำรต่อสู้ระหว่ำง
ฝ่ำยที่เป็นศัตรูต่อกัน

(13)	ห้ำมกระท�ำกำรบำงอย่ำงในพื้นที่	 หรือดินแดนที่ถูกยึดครอง	
รวมทั้งกำรเคลื่อนย้ำยพลเรือนส่วนหนึ่งส่วนใดของประชำกร
ในพ้ืนท่ีหรอืดินแดนท่ีถูกยึดครองโดยอยูย่ดึครอง	หรอืเนรเทศ
หรือเคลื่อนย้ำยประชำกรท้ังหมดหรือบำงส่วนของพื้นที่หรือ
ดินแดนที่ถูกยึดครอง	 หรือยกเลิกหรือระงับกำรใช้สิทธิทำง
กฎหมำยของบุคคลที่ถือสัญชำติของฝ่ำยศัตรู
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4. อาชญากรรมที่เป็นการรุกราน (Crime of Aggression)

ประเด็นปัญหำที่ว่ำ	อะไรคือองค์ประกอบของกำรรุกรำน	(aggres-
sion)	ยงัไม่มีค�ำนิยำมทีส่รปุได้	ซึง่รฐัภำคจี�ำเป็นต้องร่วมกนัเจรจำท�ำควำม
ตกลงกันต่อไป	ส�ำหรับในบริบทของกฎหมำยระหว่ำงประเทศ	แนวควำม
คิดของกำรรุกรำนได้ค่อยๆ	 ก่อรูปควำมคิดข้ึนอย่ำงช้ำๆ	 โดยเฉพำะ	
อย่ำงยิ่งในกรณีที่เกี่ยวข้องกับกำรปฏิบัติกำรทำงทหำรโดยสหรัฐอเมริกำ	
นิคำรำกัว	คอสตำริกำ	และเอลซำลวำดอร์

มีบำงประเทศ	เช่น	สหรัฐอเมริกำ	ที่ไดอ้อกเสียงคดัค้ำนกำรบัญญัติ
อำชญำกรรมรุกรำนไว้ในธรรมนูญกรุงโรม	 โดยเกรงว่ำจะเป็นกำรเปิดโปง
บรรดำผูบ้ญัชำกำรทหำรท่ีปฏิบัตทิำงกำรทหำรในประเทศอืน่ๆ	ศำลอำญำ
ระหว่ำงประเทศจะมีอ�ำนำจพิจำรณำควำมผิดและกำรลงโทษผู้ที่กระท�ำ
กำรละเมดิในกรณทีีเ่ป็นอำชญำกรรมรกุรำนได้กต่็อเมือ่	รัฐภำคไีด้เหน็ชอบ
ร่วมกันในค�ำนิยำมและขององค์ประกอบควำมผิดที่ใช้เป็นเกณฑ์พิจำรณำ
ควำมผิดฐำนอำชญำกรรมที่เป็นกำรรุกรำน

ถ้ำรัฐภำคีท�ำควำมตกลงและได้รับรับรองค�ำจ�ำกัดควำมของค�ำว่ำ	
อำชญำกรรมทีเ่ป็นกำรรกุรำนแล้วศำลอำญำระหว่ำงประเทศกจ็ะมอี�ำนำจ
พิจำรณำไต่สวนบุคคลที่กระท�ำผิดดังกล่ำวได้	

นอกจำกกรอบกฎหมำยระหว่ำงประเทศ	 ทั้งกฎหมำยมนุษยธรรม
ระหว่ำงประเทศและกฎหมำยอำญำระหว่ำงประเทศจะได้กล่ำวถงึบทบำท
ในกำรลดและแก้ไขปัญหำกำรละเมิดสิทธิมนุษยชนไว้แล้ว	 หำกแต่กำร
ท�ำงำนด้ำนสิทธิมนุษยชนหลักกำรห้ำมกำรทรมำนโดยเด็ดขำดได้ระบ	ุ
ไว้อย่ำงชัดแจ้งในกฎหมำยสิทธิมนุษยธรรมระหว่ำงประเทศที่จะกล่ำว	
ในบทต่อไป



บทที่ 2

หลักการห้ามทรมานโดยเด็ดขาด
กับกฎหมายสิทธิมนุษยชน

ระหว่างประเทศ
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การห้ามทรมานอย่างเด็ดขาดและ 
กฎหมายสิทธิิมนุษยธรรมระหว่างประเทศ 

กฎหมำยสิทธิมนุษยชนระหว่ำงประเทศก�ำหนดกฎระเบียบข้ึนเพื่อ
เป็นกติกำให้รัฐภำคีสมำชิกขององค์กำรสหประชำชำติ	 เห็นชอบ	 รับรอง	
และปฏบิตัติำมเพ่ือเคำรพ	ปกป้อง	คุม้ครองสทิธมินษุยชน	กำรห้ำมทรมำน
ถือเป็นกำรห้ำมอย่ำงเด็ดขำด	 โดยไม่มีข้อยกเว้นใดๆ	 ปรำกฎในปฏิญญำ
สำกลว่ำด้วยสทิธิมนษุยชน	(Universal	Declaration	of	Human	Rights-	
UDHR)	ในปีค.ศ.	1945	หรือเมื่อ	69	ปีที่แล้ว	โดย	ข้อ	5	ปฏิญญำสำกลว่ำ
ด้วยสิทธิมนุษยชน	 ระบุว่ำ	 บุคคลใดๆ	 จะถูกทรมำนหรือได้รับผลปฏิบัต	ิ
หรือกำรลงโทษที่โหดร้ำย	ไร้มนุษยธรรม	หรือย�้ำยีศักดิศรีมิได้	

หลกักำรห้ำมทรมำนได้ถกูก�ำหนดไว้อย่ำงชดัเจนขึน้ในกำรร่ำงกตกิำ
ระหว่ำงประเทศว่ำด้วยสทิธพิลเมอืงและสทิธทิำงกำรเมอืง	(Internation-
al	Covenant	on	Civil	and	Political	Rights	–	ICCPR)	ปี	1976	หรือ
เม่ือ	38	ปีทีผ่่ำนมำ	โดยข้อ	7	ของกตกิำระหว่ำงประเทศว่ำด้วยสทิธพิลเมอืง
และสิทธิทำงกำรเมือง	 ระบุว่ำ	 บุคคลจะถูกทรมำน	 หรือได้รับกำรปฏิบัติ	
หรือกำรลงโทษที่โหดร้ำย	ไร้มนุษยธรรม	หรือย�่ำยีศักดิ์ศริมิได้	

ในเวลำ	 8	 ปีต่อมำปี	 1984	 หรือเมื่อ	 30	 ปีท่ีผ่ำนมำ	 อนุสัญญำ	
ต่อต้ำนกำรทรมำน	กำรปฏิบัติหรือกำรลงโทษอื่นที่โหดร้ำยไร้มนุษยธรรม	
ได้ระบุไว้อย่ำงชัดแจ้งว่ำ	 “จะไม่มีใครถูกทรมำน	ปฎิบัติหรือลงโทษอย่ำง
โหดร้ำย	ไร้มนุษยธรรม	หรือย�่ำยีศักดิ์ศรี”
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อนุสัญญำต่อต้ำนกำรทรมำน	 และกำรปฏิบัติหรือกำรลงโทษอื่น	
ทีโ่หดร้ำย	ไร้มนษุยธรรม	หรอืทีย่�ำ่ยศีกัดิศ์ร	ี(Convention	against	Torture	
and	Other	Cruel,	Inhuman	or	Degrading	Treatment	or	Punish-
ment)	 (รับรองเมื่อ	 10	 ธันวำคม	2527	มีผลบังคับใช้เมื่อ	 26	มิถุนำยน	
2530)	ข้อบท	2(2)	[อนุสัญญำต่อต้ำนกำรทรมำน]	ข้อบทนี้เน้นย�้ำว่ำ	รัฐ
ภำคไีม่อำจอ้ำงพฤตกิำรณ์ใด	ๆ 	เพือ่เป็นข้อยกเว้นเพือ่สร้ำงควำมชอบธรรม
ให้กับกำรทรมำนในดินแดนภำยใต้เขตอ�ำนำจของตน	 โดยในอนุสัญญำได้
ระบถุงึพฤตกิำรณ์เหล่ำนัน้	อย่ำงเช่น	กำรอ้ำงภำวะสงครำมหรอืภยัคกุคำม	
กำรไร้เสถียรภำพทำงกำรเมืองในประเทศ	หรือภำวะฉุกเฉินอื่น	ๆ	รวมทั้ง
ภยัคกุคำมจำกกำรก่อกำรร้ำยหรอือำชญำกรรมร้ำยแรง	รวมทัง้กำรขดักนั
ด้วยอำวุธ	 ทั้งในระดับประเทศหรือระดับอื่น	 ๆ	 โปรดดู	 คณะกรรมกำร	
ต่อต้ำนกำรทรมำน	 ควำมเห็นท่ัวไปฉบับท่ี	 2	 ของคณะกรรมกำรต่อต้ำน
กำรทรมำนเกีย่วกบักำรบังคบัใช้ข้อบท	2	ของรฐัภำค	ี(Committee	against	
Torture,	 General	 Comment	No.	 2	 of	 the	Committee	 against	
Torture	-	Implementation	of	article	2	by	States	parties),	UN	Doc.	
CAT/C/GC/2,	 24	 มกรำคม	 2551,	 ย่อหน้ำ	 5.	 [คณะกรรมกำรต่อต้ำน	
กำรทรมำน	ควำมเห็นทั่วไปฉบับที่	2]

2.1 นิยาม (ข้อบท 1- อนุสัญญาต่อต้านการทรมานแห่งสหประชาชาติ)

“กำรทรมำน”	หมำยถงึ	การกระท�าใดก็ตามโดยเจตนาทีท่�ำให้เกดิ
ความเจ็บปวด หรือทุกข์ทรมานอย่ำงสำหัส	 ไม่ว่ำทำงร่ำงกำยหรือทำง
จิตใจต่อบุคคลใดบุคคลหนึ่ง	 เพื่อควำมมุ่งประสงค์ที่จะท�ำให้ได้มำซึ่งข้อ
สนเทศ	หรือค�าสารภาพจำกบุคคลนั้น	หรือจำกบุคคลที่สำม	การลงโทษ
บคุคลน้ัน	ส�ำหรับกำรกระท�ำ	ซึง่บคุคลนัน้หรอืบคุคลทีส่ำมกระท�ำ	หรอืถกู



33

กรอบกฎหมายระหว่างประเทศ          หลักการห้ามการทรมานอย่างเด็ดขาด          กลไกระหว่างประเทศในการต่อต้านการทรมาน (อย่างย่อ)          การบันทึกข้อมูล          การสัมภาษณ์
          การรวบรวมข้อมูลเพื่อหาข้อเท็จจริง          ภาคผนวก 

สงสยัว่ำได้กระท�ำ	หรอืเป็นการข่มขูใ่ห้กลวัหรอืเป็นการบงัคบัขูเ่ขญ็บคุคล
น้ัน	 หรือบุคคลท่ีสำม	 หรือเพรำะเหตุผลใดใด	 บนพื้นฐำนของกำรเลือก
ปฏิบัติ	ไม่ว่ำจะเป็นในรูปแบบใด	เมื่อควำมเจ็บปวดหรือควำมทุกข์ทรมำน
นั้นกระท�ำโดย	หรือด้วยกำรยุยง	หรือโดยความยินยอม	หรือความรู้เห็น
เป็นใจของเจ้าพนักงานของรัฐ หรือของบุคคลอื่นซึ่งปฏิบัติหน้าที่ใน
ต�าแหน่งทางการ	ทัง้นี	้ไม่รวมถงึควำมเจบ็ปวดหรือควำมทกุข์ทรมำนทีเ่กิด
จำก	 หรืออันเป็นผลปรกติจำก	 หรืออันสืบเนื่องมำจำกกำรลงโทษท้ังปวง	
ที่ชอบด้วยกฎหมำย5

1. การกระท�าใดก็ตามโดยเจตนาที่ท�าให้เกิดความเจ็บปวดหรือทุกข์
อย่างสาหัส

ส�ำหรับข้อก�ำหนดนี้	 เรำจ�ำเป็นต้องพิสูจน์ว่ำผู้กระท�ำมีเจตนำที่จะ
กระท�ำกำรซึ่งหำกเป็นไปตำมปรกติแล้ว	 ย่อมก่อให้เกิดควำมเจ็บปวด		
หรือทุกข์อย่ำงสำหัส	ไม่ว่ำทำงร่ำงกำย	หรือจิตใจต่อเหยื่อของตน	

เรำต้องจ�ำแนกควำมแตกต่ำงระหว่ำง	 ‘เจตนำ’	 กับ	 ‘แรงจูงใจ’  
ยกตัวอย่างเช่น กรณีที่มีการใช้การข่มขืนกระท�าช�าเราเป็นการทรมาน
อย่างหนึ่ง แม้ว่าแรงจูงใจของผู้กระท�าอาจเป็นเรื่องเกี่ยวกับ	 ‘ควำม
ต้องกำรทำงเพศ’	ล้วนๆ	แต่กไ็ม่ได้หมำยควำมว่ำเขำไม่มเีจตนำทีจ่ะกระท�ำ
กำรทรมำน	หรือกำรกระท�ำของเขำมิได้ก่อให้เกิดควำมเจ็บปวด	หรือทุกข์	

ระดับของควำมเจ็บปวด	 หรือทุกข์ตำมข้อก�ำหนดที่ถือเป็นกำร
ทรมำน	 ต้องได้รับกำรประเมินเป็นรายกรณีไป เน่ืองจากไม่มีการนิยาม
อย่างชดัเจน	ในกำรประเมนิตำมข้อก�ำหนดนี	้ต้องมกีำรพิจำรณำพฤติกำรณ์
ที่เกี่ยวข้องทั้งปวงด้วย	 รวมทั้ง	 “พฤติการณ์ของผู้ถูกกระท�า อย่างเช่น  

5	 อนุสัญญำต่อต้ำนกำรทรมำน,	ข้อบท	1
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ผลกระทบด้านร่างกาย หรือจิตใจท่ีเกิดข้ึนจากการกระท�าต่อเหยื่อนั้นๆ 
และในบางกรณีอาจพจิารณาปัจจยัอ่ืนๆ ของเหยือ่อย่างเช่น อาย ุเพศ หรอื
สถานะด้านสุขภาพ”6

โดยสรุป	ข้อ	1	ของอนุสัญญำต่อต้ำนกำรทรมำนฯ	ได้ก�ำหนดนิยำม
กำรทรมำนไว้	ซึ่งมีองค์ประกอบ	3	ประกำร	ดังนี้:	

(1)	กำรกระท�ำใดๆ	ที่มีเจตนำให้เกิดควำมเจ็บปวด	หรือควำมทุกข์
ทรมำนอย่ำงสำหัส	ไม่ว่ำทำงกำย	หรือทำงจิตใจ	

(2)	เป็นกำรกระท�ำโดยตรง	หรอืด้วยกำรยยุง	หรอืโดยควำมยนิยอม	
หรือรู้เห็นเป็นใจของเจ้ำพนักงำนรัฐ

(3)	เป็นกำรกระท�ำโดยมีวัตถุประสงค์	 หรือต้องกำรผลใดเป็น	
กำรเฉพำะ

6	 	Prosecutor	v	Simic	(17	ตุลำคม	2545)	ICTY,	Trial	Chamber	II,	Judgment,	Case	
No.IT-95-9/2,	ย่อหน้ำ	34	อ้ำงถงึใน	สมำคมต่อต้ำนกำรทรมำน	กำรทรมำนในหลกักฎหมำยระหว่ำง
ประเทศ	-	คู่มือเพือ่ท�ำควำมเข้ำใจแนวนติศิำสตร์	(APT,	Torture	in	International	law	–	A	guide	
to	jurisprudence)	Association	for	the	Prevention	of	Torture	and	Center	for	Justice	
and	International	Law,	2551,	น.153.	[สมำคมต่อต้ำนกำรทรมำน	กำรทรมำนในหลักกฎหมำย
ระหว่ำงประเทศ]
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2. ความมุ่งประสงค7์

ข้อก�ำหนดเกีย่วกบั	‘ควำมมุง่ประสงค์’	ตำมข้อบท	1	ของอนสุญัญำ
ต่อต้ำนกำรทรมำนแห่งสหประชำชำติ8	อำจมีดังต่อไปนี้:

(1)	เพื่อให้ได้มำซึ่งข้อสนเทศ	 หรือค�ำสำรภำพจำกบุคคลนั้น	 หรือ
จำกบุคคลที่สำม	

(2)	เพือ่ลงโทษบุคคลนัน้	ส�ำหรบักำรกระท�ำ	ซึง่บคุคลนัน้	หรอืบคุคล
ที่สำมกระท�ำหรือถูกสงสัยว่ำได้กระท�ำ	

(3)	เพื่อข่มขู่ให้กลัวหรือเป็นกำรบังคับขู่เข็ญบุคคลนั้น	หรือบุคคล	
ที่สำม	

(4)	เพื่อเหตุผลใดใด	 บนพื้นฐำนของกำรเลือกปฏิบัติ	 ไม่ว่ำจะเป็น	
ในรูปแบบใด	

(5)	เพื่อท�ำให้บุคคลนั้นหรือบุคคลที่สำมอับอำย9

7	 สมำคมต่อต้ำนกำรทรมำน	กำรทรมำนในหลกักฎหมำยระหว่ำงประเทศ,	น.149	ค�ำพพิำกษำ
หลักซ่ึงบรรยำยรำยละเอียดองค์ประกอบเกี่ยวกับควำมมุ่งประสงค์เหล่ำน้ีได้แก่	 	 Prosecutor	 v	
Akayesu	(2	กันยำยน	2541)	ICTR,	Trial	Chamber	I,	Judgment,	ICTR-96-4-T,	ย่อหน้ำ	593-
594

8	 สมำคมต่อต้ำนกำรทรมำน	กำรทรมำนในหลักกฎหมำยระหว่ำงประเทศ,	น.151-152	ตำม
ที่อ้ำงไว้	Prosecutor	v	Brdanin	(3	เมษำยน	2547)	ICTY,	Appeal	Chamber,	Case	No.	IT-
99-36,	ย่อหน้ำ	487

9	 สมำคมต่อต้ำนกำรทรมำน	กำรทรมำนในหลักกฎหมำยระหว่ำงประเทศ,	น.151.	 เพิ่มเติม
จำก:	Prosecutor	v	Furundzija	(21	กรกฎำคม	2543)	ICTY,	Appeal	Chamber,	Case	No.	
IT-95-17/1,	ย่อหน้ำ	111
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3. การปฏิบัติหน้าที่ในต�าแหน่งทางการ 

“การยุยง”

วลีนี้ได้รับกำรตีควำมโดยพิจำรณำถึงอนุสัญญำต่อต้ำนกำรทรมำน
แห่งสหประชำชำติ	 ให้ครอบคลุมควำมหมำยของกำรกระตุ้น	 ชักชวน		
หรือหว่ำนล้อมและจ�ำเป็นต้องมีควำมเก่ียวข้องและกำรมีส่วนร่วมของ	
เจ้ำพนักงำนของรัฐ	“ทั้งโดยทำงตรง	หรือโดยทำงอ้อม”10

“ความยินยอม และความรู้เห็นเป็นใจ”

วลีน้ีได้รับกำรตคีวำมอย่ำงกว้ำงเพ่ือให้ครอบคลมุแนวคดิกำรตรวจสอบ	
เพื่อหำทำงป้องกันกำรทรมำน	 และกำรปฏิบัติอื่นที่โหดร้ำย	 ด้วยเหตุ	
ดังกล่ำว	 รัฐภำคีมีควำมรับผิดชอบต่อกำรกระท�ำทั้งที่เป็นของบุคคลหรือ
กลุ่มเอกชนหรือที่ไม่ได้เป็นหน่วยงำนของรัฐด้วย	 กรณีที่รัฐผิดพลำด	
ไม่สำมำรถป้องกันไม่ให้กำรปฏิบัติมิชอบเกิดข้ึนและ/หรือกรณีที่ผิดพลำด
ไม่สำมำรถสอบสวนกำรปฏิบัตมิชิอบตำมข้อกล่ำวหำ	และไม่สำมำรถลงโทษ
ผู้ที่รับผิดชอบได้	ทั้งที่จ�ำเป็น11

10	พิธีสำรเลือกรับส�ำหรับอนุสัญญำต่อต้ำนกำรทรมำนแห่งสหประชำชำติ	-	คู่มือกำรบังคับใช้	
(Optional	Protocol	to	the	UN	Convention	against	Torture	–	Implementation	Manual)		
(ฉบับปรับปรงุใหม่	2553),	Association	for	the	Prevention	of	Torture	and	the	Inter-Amer-
cian	Institute	for	Human	Rights,	น.55.	[APT,	OPCAT	–	คู่มือกำรบังคับใช้]

11	 APT,	OPCAT	–	คู่มือกำรบังคับใช้,	น.56.	และโปรดดู:	คณะกรรมกำรต่อต้ำนกำรทรมำน	
ควำมเห็นทั่วไปฉบับที่	3	ของคณะกรรมกำรต่อต้ำนกำรทรมำน	–	กำรบังคับใช้ข้อบท	14	ของรัฐ
ภำคี	(Committee	against	Torture,	General	Comment	No.	3	of	the	Committee	against	
Torture	 -	 Implementation	 of	 article	 14	 by	 States	 parties),	 UN	Doc.	 CAT/C/GC/3,		
16	พฤศจิกำยน	2555,	ย่อหน้ำ	7	[CAT,	ควำมเห็นทั่วไปฉบับที่	3]
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กรอบกฎหมายระหว่างประเทศ          หลักการห้ามการทรมานอย่างเด็ดขาด          กลไกระหว่างประเทศในการต่อต้านการทรมาน (อย่างย่อ)          การบันทึกข้อมูล          การสัมภาษณ์
          การรวบรวมข้อมูลเพื่อหาข้อเท็จจริง          ภาคผนวก 

สืบเนื่องจำกกำรที่รัฐไม่ปฏิบัติหน้ำที่ตรวจสอบเพ่ือแทรกแซงด้วย
กำรหยดุยัง้	กำรลงโทษ	และกำรเยยีวยำต่อเหยือ่ของกำรทรมำน	ย่อมเป็น
เหตุสนับสนุนและช่วยให้หน่วยงำนที่ไม่ใช่เป็นของรัฐสำมำรถด�ำเนินกำร
ซึ่งเป็นข้อห้ำมตำมอนุสัญญำฉบับนี้ได้	 โดยไม่ถูกน�ำตัวมำลงโทษ	 ควำม	
เพกิเฉยหรอืกำรไม่ปฏบิตัขิองรฐัย่อมถอืเป็นแรงจงูใจและ/หรอืกำรอนญุำต
ในทำงพฤตินัยให้เกิดกำรกระท�ำดังกล่ำว	 คณะกรรมกำรได้น�ำหลักกำรนี้
มำใช้กรณีที่รัฐล้มเหลวไม่สำมำรถป้องกันและคุ้มครองเหยื่อจำกควำม
รนุแรงเนือ่งจำกเพศสภำพ	อย่ำงเช่น	กำรข่มขืนกระท�ำช�ำเรำ	ควำมรนุแรง
ในครอบครัว	กำรขลิบอวัยวะเพศหญิง	และกำรค้ำมนุษย์12

การปฏิบัติอื่นที่โหดร้าย”13

ต่ำงจำกกำรทรมำน	 กำรปฏิบัติหรือกำรลงโทษอื่นที่โหดร้ำย		
ไร้มนุษยธรรม	 หรือที่ย�่ำยีศักดิ์ศรี	 ไม่ได้รับกำรก�ำหนดนิยำมอย่ำงชัดเจน	
ในอนุสัญญำต่อต้ำนกำรทรมำนแห่งสหประชำชำติ	 แต่ก็สามารถจ�าแนก
การกระท�าเหล่านี้ออกจากการทรมานได้ กรณีท่ีเป็นการกระท�าลงไป 
โดยไม่มีความมุ่งประสงค์ที่ชัดเจนและมีระดับความรุนแรงน้อยกว่า  
กำรก�ำหนดควำมมุง่หมำยทีเ่ป็นข้อห้ำมช่วยให้คณะอนุญำโตตุลำกำรจ�ำแนก
ระดับควำมรุนแรงของกำรกระท�ำท่ีถือเป็น	 “กำรทรมำน”	 ได้	 แต่กรณ	ี
ที่ไม่มีควำมมุ่งหมำยใดๆ	กำรกระท�ำเหล่ำนั้นย่อมจัดว่ำเป็นกำรปฏิบัติอื่น
ที่โหดร้ำย	 ขอบเขตกำรบังคับใช้ของหลักกำรดังกล่ำวได้รับกำรพัฒนำมำ	
	

12	 คณะกรรมกำรต่อต้ำนกำรทรมำน	ควำมเห็นทั่วไปฉบับที่	2,	ย่อหน้ำ	18
13	 APT,	 OPCAT	 –	 คู่มือกำรบังคับใช้,	 น.28.	 และโปรดดู:	 สมำคมต่อต้ำนกำรทรมำน		

กำรทรมำนในหลักกฎหมำยระหว่ำงประเทศ,	น.155-167
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จำกแนวนิติศำสตร์ของกฎหมำยอำญำระหว่ำงประเทศ	 ด้วยเหตุดังกล่ำว	
จึงเปิดโอกำสให้มีกำรตีควำมได้	

•	 อย่ำงไรเรียกว่ำกำรปฏิบัติที่โหดร้ำย	What	 is	 ill-treatment?	
การปฏิบัติที่โหดร้าย คือ การปฏิบัติหรือการลงโทษใด ที่โหด
ร้าย ไร้มนุษยธรรม หรือที่ย�่ายีศักดิ์ศรี 

•	 ต่ำงจำกกำรทรมำน	-	กำรปฏิบัตท่ีิโหดร้ำย	ไม่จ�ำเป็นต้องกระท�ำ
ด้วยควำมจงใจ	(เช่น	กำรทีเ่รอืนจ�ำมสีภำพย�ำ่แย่	อดัแน่น	กอ็ำจ
เรียกได้ว่ำเป็นกำรปฏิบัติที่โหดร้ำยได้)	

•	 ต่ำงจำกกำรทรมำน	-	กำรปฏบัิตท่ีิโหดร้ำย	ไม่จ�ำเป็นต้องกระท�ำ
เพื่อวัตถุประสงค์หนึ่ง	หรือเป้ำหมำยใดๆ	เป็นกำรเฉพำะ

•	 กำรปฏิบัติหรือกำรลงโทษที่โหดร้ำย	 ไร้มนุษยธรรม	หรือที่ย�่ำยี
ศักดิ์ศรีนี้ี	มีองค์ประกอบหลัก	2	ประกำร	ได้แก่	
1)	 ได้กระท�ำโดย	 หรือด้วยกำรยุยง	 ยินยอม	 หรือรู้เห็นเป็นใจ

จำกเจ้ำหน้ำที่รัฐ	
2)	 ก่อให้เกิดควำมเจ็บปวด	 หรือควำมทุกข์ทรมำนอย่ำงสำหัส	

ไม่ว่ำทำงกำย	หรือทำงจิตใจ	

การกระท�าทรมานต้องมีเจตนา (ธรรมดา) และเจตนาพิเศษ คือ 
เพื่อความมุ่งประสงค์ที่จะ

•	 ให้ได้มำซึง่ข้อสนเทศหรอืค�ำสำรภำพจำกบคุคลนัน้หรือจำกบคุคล
ที่สำม	

•	 เป็นกำรลงโทษบุคคลน้ัน	 ส�ำหรับกำรกระท�ำ	 ซึ่งบุคคลน้ันหรือ
บุคคลที่สำม	กระท�ำหรือถูกสงสัยว่ำได้กระท�ำ	

•	 เป็นกำรข่มขู่ให้กลัว
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กรอบกฎหมายระหว่างประเทศ          หลักการห้ามการทรมานอย่างเด็ดขาด          กลไกระหว่างประเทศในการต่อต้านการทรมาน (อย่างย่อ)          การบันทึกข้อมูล          การสัมภาษณ์
          การรวบรวมข้อมูลเพื่อหาข้อเท็จจริง          ภาคผนวก 

•	 เป็นกำรบังคับขู่เข็ญบุคคลนั้นหรือบุคคลที่สำม	

•	 เป็นกำรกระท�ำเพรำะเหตุผลใดๆ	 บนพื้นฐำนของกำรเลือก	
ประติบัติไม่ว่ำจะเป็นในรูปใด	

•	 กำรพยำยำม	สมรูร่้วมคดิ	หรอืมส่ีวนร่วม	(ยนิยอม	รู้เหน็เป็นใจ)	
เป็นควำมผิด	(ข้อบทที่	4)

•	 กำรทรมำนเป็นข้อห้ำมเด็ดขำด	 อ้ำงค�ำส่ังผู้บังคับบัญชำหรือ	
จำกทำงกำรไม่ได้	(ข้อบทที่	2)

•	 ทั้งนี้ไม่รวมถึงควำมเจ็บปวด	 หรือควำมทุกข์ทรมำนที่เกิดจำก	
หรอืเป็นผลปรกตจิำก	หรอือนัสบืเนอืงมำจำกกำรลงโทษท้ังปวง
ที่ชอบด้วยกฎหมำย

•	 ไม่มีอำยุควำม

•	 เป็นควำมผิดท่ีห้ำมเด็ดขำด	 ไม่สำมำรถเพิกถอน	 ไม่อภัยโทษ		
ไม่นิรโทษกรรม	

•	 “โหดร้ำย”	“ไร้มนุษยธรรม”	“ย�่ำยีศักดิ์ศรี”	

•	 อนสุญัญำจงใจทีจ่ะไม่มคี�ำนยิำมของค�ำว่ำ	โหดร้ำย	ไร้มนษุยธรรม	
หรือ	ย�่ำยีศักดิ์ศรี	

•	 ข้อบทที	่16	ก�ำหนดให้รฐัภำคป้ีองกนัมิให้มกีำรกระท�ำอืน่ทีโ่หด
ร้ำย	ไร้มนษุยธรรม	หรอืกำรปฏบิตั	ิหรอืกำรลงโทษทีย่�ำ่ยศัีกดิศ์รี	
ทีไ่ม่ถงึกับเป็นกำรทรมำนตำมท่ีนิยำมไว้ในข้อ	1	แต่ไม่ได้ก�ำหนด
ว่ำให้รัฐภำคีถือว่ำกำรกระท�ำดังกล่ำวเป็นควำมผิดอำญำ

•	 กำรทรมำนต้องเกิดจำกเจ้ำพนักงำนรัฐและมีเจตนำพิเศษ		
แต่กำรกระท�ำท่ีโหดร้ำย	ฯ	ไม่จ�ำเป็นต้องเกดิจำกเจ้ำพนกังำนรัฐ	
และไม่จ�ำเป็นต้องมีเจตนำพิเศษ	
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•	 กำรกระท�ำที่โหดร้ำย	 ไร้มนุษยธรรม	หรือย�่ำยีศักดิ์ศรี	 หำกเข้ำ
องค์ประกอบตำมข้อ	 1	 ก็ถือเป็นกำรทรมำน	 เช่น	 กระท�ำโดย	
เจ้ำพนักงำนรัฐ	โดยมีเจตนำพิเศษ	และมีระดับที่ร้ำยแรง

•	 กำรประหำรชีวิตโดยกำรยิง

•	 กำรลงโทษโดยกำรเฆี่ยน

•	 กำรล่ำมโซ่	หรือตีตรวน

2.2 การทรมานเป็็็นสิง่ต้องห้ามตามกฎหมายระหว่างประเทศและกฎหมายไทย 

กลไกระหว่ำงประเทศห้ำมไม่ให้เจ้ำพนักงำนของรัฐทรมำนอย่ำง	
เด็ดขำดโดยได้ก�ำหนดไว้ในกฎหมำยสิทธิมนุษยชนระหว่ำงประเทศใน
หลำยๆ	ฉบับ

•	 ปฏิญญำสำกลว่ำด้วยสิทธิมนุษยชน	1948	ข้อ	5	

•	 ปฏิญญำว่ำด้วยกำรปกป้องบุคคลทุกคนมิให้ตกอยู ่ภำยใต	้
กำรทรมำน	 และกำรประติบัติหรือกำรลงโทษอื่นที่โหดร้ำย		
ไร้มนุษยธรรม	หรือย�่ำยีศักดิ์ศรี	1975	

•	 กตกิำระหว่ำงประเทศว่ำด้วยสทิธพิลเมอืงและสทิธทิำงกำรเมอืง	
1966ข้อ	7	

•	 อนุสัญญำต่อต้ำนกำรทรมำน	1984	ข้อ	1	และข้อ	16	

•	 ธรรมนูญกรุงโรมว่ำด้วยกำรจัดตั้งศำลอำญำระหว่ำงประเทศ	
1998	ข้อ	7	(1)	(f)	และ	ข้อ	7	(2)	(e)	

•	 สนธิสัญญำในระดับภูมิภำคฉบับต่ำงๆ	

•	 กฎหมำยประเพณีระหว่ำงประเทศ
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          การรวบรวมข้อมูลเพื่อหาข้อเท็จจริง          ภาคผนวก 

การทรมานเป็นสิ่งต้องห้ามตามกฎหมายไทย ส�าหรับในกฎหมายไทย  
การทรมานก็เป็นสิ่งต้องห้ามตามกฎหมาย แต่ยังไม่เป็็นข้อหาเฉพาะ 

•	 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 
-	 มำตรำ	4,	26	และ	28	กำรคุ้มครองศักดิ์ศรีควำมเป็นมนุษย์
-	 มำตรำ	 5	 และมำตรำ	 30	 ควำมเสมอภำคและกำรไม่เลือก
ปฏิบัติ

-	 มำตรำ	32	วรรคแรก:	บุคคลย่อมมีสิทธิและเสรีภำพในชีวิต
และร่ำงกำย	วรรคสอง:	กำรทรมำน	ทำรุณกรรม	หรือกำร
ลงโทษด้วยวธิกีำรโหดร้ำยหรอืไร้มนษุยธรรม	จะกระท�ำมไิด้	

•	 มีข้อหำควำมที่เป็นควำมผิดฐำน	ตำมประมวลกฎหมำยอำญำ
-	 เป็นเจ้ำพนักงำนปฏิบัติ	 หรือละเว้นกำรปฏิบัติหน้ำท่ี	 โดย	
มิชอบ	(ป.อำญำ	ม.	157)	

-	 ข่มขืนใจผู้อื่นให้กระท�ำ	ไม่กระท�ำ	หรือจ�ำยอม	โดยกำรข่มขู่
ให้กลัว	หรือใช้ก�ำลังประทุษร้ำย	(ป.อำญำ	ม.	309)	

-	 หน่วงเหนี่ยวกักขังผู ้อื่น	 หรือท�ำให้ปรำศจำกเสรีภำพใน
ร่ำงกำย	(ป.อำญำ	ม.310)

-	 เอำคนลงเป็นทำส	(ป.อำญำ	ม.	312)	
-	 เอำตัวไปเพื่อเรียกค่ำไถ่	(ป.อำญำ	ม.	313)	
-	พรำกผู้เยำว์	(ป.อำญำ	ม.	317-319)

•	 พำคนออกนอกรำชอำณำจักร	 โดย	ขู่เข็ญ	 ใช้ก�ำลังประทุษร้ำย	
หรือข่มขืนใจ	(ป.อำญำ	ม.	320)

•	 กำรรับผิดทำงอำญำฐำนพยำยำม	 ตัวกำร	 ผู้สนับสนุน	 ตำม	
ป.อำญำ	ม.	80,	84,	และ	86	ตำมล�ำดับ
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การทรมานยังไม่เป็นความผิดอาญาในประเทศไทย 

ประเทศไทยได้ลงนำมในอนุสัญญำต่อต้ำนกำรทรมำนฯ	 (CAT)		
เมื่อวันที่	2	ต.ค.	2550	และมีผลใช้บังคับในประเทศไทยเมื่อ	1	พ.ย.	2550	

•	 ประเทศไทยได้ลงนำมในกติกำระหว่ำงประเทศว่ำด้วยสิทธิ
พลเมอืงและสทิธทิำงกำรเมอืง	(ICCPR)	เมือ่วนัที	่29	ต.ค.	2539	
และมีผลใช้บังคับในประเทศไทยเมื่อ	30	ม.ค.	2540	

•	 เม่ือได้ลงนำมในอนุสัญญำแล้ว	 ประเทศไทยมีพันธกรณีในกำร
ป้องกัน	 ปรำบปรำม	 ด�ำเนินคดี	 และลงโทษ	 แก่กำรกระท�ำ	
ที่เป็นกำรทรมำน	 และกำรปฏิบัติโหดร้ำยอื่นตำมกฎหมำย
ระหว่ำงประเทศ	

•	 แม้ว่ำประเทศไทยได้ริเริ่มยกร่ำงกฎหมำยนี้แล้ว	 แต่ก็ยังไม่ม	ี
กำรนิยำมศัพท์กฎหมำย	 ไม่มีบทบัญญัติควำมผิดเกี่ยวกับ	
กำรทรมำน	หรือกำรปฏิบัติที่โหดร้ำยอื่นตำมกฎหมำยไทย	

•	 บุคคลจะท�ำอะไรก็ได้เว้นแต่ที่กฎหมำยได้ห้ำมไว้ไม่ให้ท�ำ	รัฐท�ำ
อะไรไม่ได้เลย	เว้นแต่ที่กฎหมำยได้ให้อ�ำนำจหน้ำที่ไว้	

•	 แนวคิดเสรนียิมเป็นรำกฐำนระบอบประชำธปิไตย	ยดึถอืทฤษฏี
กฎหมำยธรรมชำติ

•	 มนุษย์ทั้งหลำยเกิดมำอิสระเสรีและเสมอภำคกันในศักดิ์ศรี	
และสิทธิ	(ปฎิญญำฯข้อ	๑)	

•	 มนุษย์ย่อมจ�ำกัดเสรีภำพของตน	เพื่อสร้ำงรัฐ	
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•	 บคุคลมสีทิธแิละมคีวำมรบัผดิชอบ(responsibility)	รัฐมอี�ำนำจ
หน้ำที่คุ้มครองและส่งเสริมสิทธิมนุษยชนของทุกคน	

•	 ต้องมีดุลยภำพระหว่ำงสิทธิของบุคคลกับสิทธิของสังคม	

•	 ศักดิ์ศรีควำมเป็นมนุษย์	สิทธิ	เสรีภำพ	และควำมเสมอภำคของ
บุคคลย่อมได้รับควำมคุ้มครอง	(รธน.ม.4)	

•	 กำรใช้อ�ำนำจโดยองค์กรรฐัต้องค�ำนงึถงึศกัดิศ์รคีวำมเป็นมนษุย์
และสิทธิ	เสรีภำพ	(รธน.ม.26)	

สทิธเิสรภีำพโดยทัว่ไปจงึอำจถกูจ�ำกดัได้โดยรฐั	โดยอำศัยกฎหมำย
ที่ออกโดยชอบธรรม	 เท่ำที่จ�ำเป็น	 และไม่กระทบสำระส�ำคัญของสิทธ	ิ
(รธน.ม.	29)	ต้องไม่ละเมิดศักดิ์ศรีควำมเป็นมนุษย์	ต้องใช้อย่ำงเสมอภำค	
ไม่มีกำรเลือกปฏิบัติไม่ว่ำด้วยเหตุใดๆ	(ปฏิญญำฯ	ข้อ	2,	รธน.ม.	5	ม.30)	
ต้องมีกระบวนกำรตรวจสอบและเยียวยำโดยศำลที่เป็นอิสระ	 (ปฏิญญำฯ
ข้อ	8	รธน.ม.	28)	

สทิธเิสรภีำพสมับรูณ์	รฐัไม่อำจลดิรอน	หรอืจ�ำกดัได้ไม่ว่ำด้วยเหตุผล	
หรือในสถำนกำรณ์ใดๆ	

•	 สิทธิในเสรีภำพจำกำรถูกละเมิดศักด์ิศรี	 กำรกระท�ำที่โหดร้ำย		
ไร้มนุษยธรรม	

•	 สิทธิในเสรีภำพจำกกำรถูกเลือกปฏิบัติ	

•	 สิทธิในเสรีภำพจำกกำรทรมำน	

•	 สิทธิในเสรีภำพจำกกำรถูกบังคับให้หำยสำบสูญ	

•	 สิทธิในเสรีภำพกำรลงโทษโดยศำลเตี้ย	เป็นต้น
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2.3 สาระส�าคัญรายมาตราและพันธกรณีของรัฐสมาชิก 

สาระส�าคญัตามรายมาตราของอนสุญัญาต่อต้านการทรมานและ
กำรประตบิตั	ิหรอืกำรลงโทษอืน่ท่ีโหดร้ำย	ไร้มนษุยธรรม	หรอืทีย่�ำ่ยศีกัด์ิศรี

สหประชำชำติได้รับรองอนุสัญญำต่อต้ำนกำรทรมำนและกำร	
ประติบัติ	 หรือกำรลงโทษอื่นที่โหดร้ำย	 ไร้มนุษยธรรม	หรือที่ย�่ำยีศักดิ์ศรี	
1984	 หรือ	 CAT	 เป็นสนธิสัญญำท่ีจัดท�ำข้ึนเพ่ือให้ปฏิญญำสำกลฯ	 และ
กตกิำระหว่ำงประเทศว่ำด้วยสทิธพิลเมอืงและสทิธิทำงกำรเมอืงมผีลปฏบิตั	ิ
โดยสมัชชำใหญ่	เมื่อวันที่	10	ธ.ค.	2527	มีผลบังคับใช้	เมื่อ	26	มิถุนำยน	
2530	 รัฐไทยเป็นภำคีของอนุสัญญำต่อต้ำนกำรทรมำนฯฉบับนี้แล้วและ	
มีผลบังคับ	1	พ.ย.	2550	

สาระส�าคัญของ อนุสัญาต่อต้านการทรมาน มี 3 ส่วน 

•	 ข้อบทท่ี	1-16	ค�ำนยิำม	ก�ำหนดให้กำรทรมำนเป็นควำมผดิอำญำ	
และเป็นควำมผิดสำกล	กำรส่งผู้ร้ำยข้ำมแดน	

•	 ข้อบทที	่17-24	กำรจดัตัง้คณะกรรมกำรต่อต้ำนกำรทรมำตำมอ
นุสัญญำเพื่อก�ำกับดูแลกำรบังคับใช้	

•	 ข้อบทที่	25-33	กำรเข้ำเป็นภำคี	ข้อสงวน	กำรแก้ไขอนุสัญญำ
กำรระงับข้อพิพำท	 รัฐไทยท�ำถ้อยแถลงตีควำมข้อบทที่	 1,	 4	
และ	5	และสงวนข้อบทที่	30

•	 ข้อบทที่	1	ตีควำมค�ำนิยำม“ทรมำน	เท่ำที่กฎหมำยไทยมีอยู่	

•	 ข้อบทที่	4	ตีควำมกำรก�ำหนดให้กำรทรมำนเป็นควำมผิดอำญำ	
เท่ำที่กฎหมำยไทยมีอยู่	
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•	 ข้อบทที่	 5	 ตีควำมเขตอ�ำนำจของรัฐไทยเหนือกำรกระท�ำผิด
ฐำนทรมำน	ในดินแดน	หรือโดยหรือต่อคนชำติของรัฐไทยเท่ำที่กฎหมำย
ไทยมีอยู่	

•	 ข้อบทที่	 30	 ข้อสงวนเรื่องกำรส่งข้อพิพำทระหว่ำงรัฐตำม	
อนุสัญญำให้อนุญำโตตุลำกำร	

พันธกรณีส�าคัญของรัฐภาคีในทางคดีอาญา เกี่ยวกับการห้าม 
การทรมาน โดยรัฐภาคีต้อง 

•	 ถือว่ำกำรทรมำนเป็นสิ่งต้องห้ำมโดยเด็ดขำด	 และต้องด�ำเนิน
มำตรกำรต่ำงๆ	เพื่อป้องกันกำรทรมำน	(ข้อบทที่	2)

•	 ไม่ส่งบุคคลรวมทั้งผู้ร้ำยข้ำมแดนเมื่อมีเหตุผลควรเช่ือได้ว่ำจะ
ถูกทรมำน	(ข้อบทที่	3)

•	 ต้องประกันว่ำกำรทรมำน	กำรพยำยำม	ผู้สมรู้ร่วมคดิ	ผู้มส่ีวนร่วม		
เป็นควำมผิดทำงอำญำที่มีดโทษที่เหมำะสม	(ข้อบทที่	4)

•	 ด�ำเนินกำรให้รัฐมีเขตอ�ำนำจทำงกฎหมำยเหนือควำมผิด	
เกี่ยวกับกำรทรมำน	(ข้อบทที่	5)

•	 ต้องประกนัว่ำจะต้องมกีำรสอบสวนโดยพลันเมือ่มเีหตุผลทีเ่ชือ่
ได้ว่ำมีกำรทรมำนเกิดขึ้น	(ข้อบทที่	12)

พันธกรณีส�าคัญของรัฐภาคีในทางคดีอาญา การสืบสวนสอบสวน
เกี่ยวกับการทรมาน โดยรัฐภาคีต้อง 

•	 ต้องด�ำเนนิกำรควบคมุและไต่สวนบุคคลทีถ่กูกล่ำวหำว่ำกระท�ำ
กำรทรมำนและกำรประสำนงำนกับรัฐภำคีอื่น	(ข้อบทที่	6)

•	 ต้องด�ำเนินคดีผู้ที่ถูกกล่ำวหำว่ำกระท�ำทรมำนได้รับกำรปฏิบัติ
ที่เป็นธรรมและมีโอกำสต่อสู้คดี	(ข้อบทที่	7)
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•	 ต้องก�ำหนดให้กำรกระท�ำผิดเกี่ยวกับกำรทรมำนเป็นควำมผิด
ที่ส่งตัวบุคคลเป็นผู้ร้ำยข้ำมแดน	(ข้อบทที่	8)

•	 ต้องช่วยเหลือรัฐภำอืน่ๆ	เกีย่วกบักำรด�ำเนนิดีควำมผดิเกีย่วกบั
กำรทรมำน	(ข้อบทที่	9)

•	 ต้องประกนัว่ำจะต้องมกีำรสอบสวนโดยพลันเมือ่มเีหตุผลท่ีเชือ่
ได้ว่ำมีกำรทรมำนเกิดขึ้น	(ข้อบทที่	12)

พันธกรณีส�าคัญของรัฐภาคีในทางคดีอาญาเกี่ยวกับการป้องกัน  
การทรมาน โดยรัฐภาคีต้อง 

•	 ท�ำกฎระเบียบห้ำมกำรทรมำนและให้กำรศึกษำเจ้ำหน้ำที่	
ให้เข้ำใจเกี่ยวกับกำรห้ำมทรมำน	(ข้อบทที่	10)	

•	 ทบทวนกฎระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับกำรจับ	 ควบคุมตัว	 ไม่ว่ำ	
ในรูปแบบใด	เพื่อป้องกันกำรทรมำน	(ข้อบทที่	11)	

•	 ป้องกนัมใิห้เกดิกำรกระท�ำท่ีไร้มนษุยธรรม	หรอืกำรปฏบิติัหรอื
ลงโทษที่ย�่ำยีศักดิ์ศรีแต่ไม่ถึงขั้นเป็นกำรทรมำน	(ข้อบทที่	15)

พันธกรณีส�าคัญของรัฐภาคีในการคุ้มครองสิทธิของเหยื่อของ 
การทรมาน รัฐภาคีต้อง

•	 ประกันว่ำเหยื่อกำรทรมำน	 หรือผู้แทนสำมำรถเข้ำถึงควำม
ยุติธรรม	บุคคลนั้นและพยำนได้รับกำรคุ้มครอง	(ข้อบทที่	13)	

•	 ประกันในระบบกฎหมำยว่ำเหยื่อจะได้รับกำรเยียวยำ	 (ข้อบท
ที่	14)	

•	 ห้ำมใช้ค�ำให้กำรที่ได้จำกกำรทรมำนเป็นหลักฐำนในคดีใดๆ	
ยกเว้นใช้ในกำรด�ำเนินคดีต่อผู้ทรมำน	(ข้อบทที่	15)



47

กรอบกฎหมายระหว่างประเทศ          หลักการห้ามการทรมานอย่างเด็ดขาด          กลไกระหว่างประเทศในการต่อต้านการทรมาน (อย่างย่อ)          การบันทึกข้อมูล          การสัมภาษณ์
          การรวบรวมข้อมูลเพื่อหาข้อเท็จจริง          ภาคผนวก 

2.4 มาตรฐานสากลในเรือ่งการห้ามทรมานอย่างเด็ดขาดได้ก�าหนดหลกัการ
ควบคุมตัวตามหลักการด้านสิทธิมนุษยชน ดังนี้

1. สิทธิที่จะได้พบทนายที่ตนเองเลือก

สิทธิที่จะได้พบทนำยควำมของตนโดยพลัน	 โดยกำรเข้ำถึง
ทนำยควำมต้องเกดิข้ึนอย่ำงทันทีภำยหลงักำรจบักมุและภำยใน	24	ชัว่โมง	
ผูถ้กูควบคมุตวัทกุคนต้องได้รบัแจ้งว่ำเขำมสีทิธใินกำรพบทนำยควำมของ
เขำเอง	กำรสื่อสำรกับทนำยควำม	หรือสิทธิที่จะปรึกษำหำรือ	หรือสื่อสำร
นั้นควรได้รับทันทีและปรำศจำกกำรแทรกแซง	 เซ็นเซอร์	 และกำรพบกับ
ทนำยควำมเป็นควำมลับได้	ทนำยควำมควรเป็นอิสระจำกเจ้ำพนกังำนของ
รฐั	บคุคลทีท่�ำหน้ำทีเ่ป็นทนำยควำม	หรอืผูช่้วยทนำยควำมทีไ่ม่มใีบอนญุำต
อย่ำงเป็นทำงกำร	เช่น	เจ้ำหน้ำทีอ่งค์กรสทิธมินษุยชน	ควรจะได้รบัอนญุำต
ให้พบกับผู้ถูกควบคุมตัวและได้รับกำรปฏิบัติเช่นเดียวกับทนำยควำม

2. สิทธิที่จะได้พบญาติหรือเพื่อน เพื่อให้ผู้ถูกคุมขังไม่ได้ถูกห้าม 
ติดต่อสื่อสาร และบุคคลที่สามได้รับรู้ว่าเขาถูกคุมขังที่ใด

เจ้ำพนักงำนที่ท�ำกำรจับกุมต้องแจ้งญำติ	ครอบครัว	หรือเพื่อน	ให้
รับรู้ว่ำเกิดอะไรขึ้น	 สำมำรถติดต่อกันได้ที่ไหนอย่ำงไร	 ระบุวิธีกำรสื่อสำร	
เช่น	 แจ้งเบอร์โทรศัพท์	 บุคคลที่ต้องกำรพบกับผู้ถูกควบคุมตัวควรได้รับ
กำรอ�ำนวยควำมสะดวกและเวลำท่ีเหมำะสม	 โดยไม่มีกำรข่มขู่	 คุกคำม	
ทั้งต่อญำติและผู้ถูกควบคุมตัว
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3. สิทธิท่ีจะได้พบแพทย์ เพื่อให้ได้รับการตรวจร่างกายและรายงาน
ผลการตรวจร่างกาย (และเพื่อสามารถน�ามาใช้ในกระบวนการกล่าวโทษ 
ผู้กระท�าการทรมาน)

ผูถ้กูควบคมุตวัควรได้รบักำรตรวจร่ำงกำยโดยแพทย์	หรือถ้ำจ�ำเป็น
ต้องได้รับกำรรักษำพยำบำล	 ให้ได้รับกำรตรวจร่ำงกำยโดยทันทีหลัง	
กำรถูกจับกุมควบคุมตัว	 แพทย์ท่ีท�ำกำรตรวจต้องร้องขอให้ตรวจร่ำงกำย
โดยพ้นสำยตำของเจ้ำพนักงำนของรัฐ	

ผู้ถูกควบคุมตัวหรือทนำยควำมควรได้รับสิทธิในกำรร้องเรียนต่อ	
เจ้ำหน้ำที่ในกระบวนกำรยุติธรรม	เพื่อให้มีกำรตรวจร่ำงกำยครั้งที่สองได้	

เจ้ำหน้ำทีน่ติเิวชไม่ควรอยูภ่ำยใต้กำรก�ำกับดูแลของหน่วยงำนเดียว
กับทหำร	หรือต�ำรวจ	หรือรำชทัณฑ์	แต่อยู่ภำยใต้หน่วยงำนด้ำนยุติธรรม
ที่เป็นอิสระ	ผู้ถูกควบคุมตัวควรได้รับสิทธิในกำรพบแพทย์ที่เป็นอิสระ

ในกรณีทีเ่ป็นชำวต่ำงชำติ	สทิธทิีจ่ะได้พบกบัตัวแทนสถำนทตู	หรือ
สถำนกงสลุ	ทีจ่ะสำมำมรแทรกแซงกำรปฏบัิตขิองเจ้ำพนกังำนรฐัเพือ่รกัษำ
สิทธิของผู้ถูกคุมขัง

2.5 แนวคิิดเรื่องการละเมิดสิทธิมนุษยชนและเหยื่อหรือผู้รอดพ้น

การละเมิดสิทธิมนุษยชน

กำรละเมิดทีก่ระท�ำโดยรฐับำลต่อสทิธทิีไ่ด้รบักำรรบัรองในกฎหมำย
สทิธมินษุยชนระดบัประเทศ	ภูมภิำค	และระหว่ำงประเทศ	และกำรกระท�ำ	
และกำรงดเว้นกำรกระท�ำที่เป็นของรัฐโดยตรง	 รวมทั้งกำรไม่ปฏิบัติตำม
พันธกรณีด้ำนกฎหมำยท่ีมีต่อมำตรฐำนสิทธิมนุษยชน	 กำรละเมิดเกิดขึ้น
เม่ือกฎหมำย	 นโยบำย	 หรือกำรปฏิบัติเป็นกำรละเมิดอย่ำงจงใจ	 หรือ
เป็นกำรเพิกเฉยต่อพนัธกรณขีองรฐัทีเ่ก่ียวข้อง	หรอืเมือ่รฐัไม่สำมำรถปฏบิตัิ
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ตำม	หรือกระท�ำกำรให้เกิดผลตำมมำตรฐำนที่ก�ำหนด	กำรละเมิดเพิ่มเติม
ยงัเกิดขึน้เมือ่รฐัเพกิถอน	หรอืก�ำจดัมำตรกำรคุม้ครองสทิธิมนษุยชนทีม่อียู่
ทั้งสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐำน	 สิทธิของพลเรือน	 วัฒนธรรม	 เศรษฐกิจ	
กำรเมอืงและสงัคม	ล้วนก�ำหนดพนัธกรณทีีแ่ตกต่ำงกนัสำมประกำรให้กบั
รัฐบำล	ได้แก่	

1.	 พันธกรณีที่ต้องเคำรพ	

2.	 พันธกรณีที่ต้องคุ้มครอง

3.	 พันธกรณีที่ต้องปฏิบัติตำมให้เป็นผล	

กำรที่รัฐบำลไม่ปฏิบัติตำมพันธกรณีอย่างใดอย่างหน่ึงข้างต้นย่อม
ถอืเป็นการละเมดิสิทธมินุษยชน	การเลือกปฏบิตัใิดๆ	ด้วยเหตจุำกเชือ้ชำต	ิ
สีผิว	 เพศ	 ภำษำ	 ศำสนำ	 ควำมคิดเห็นทำงกำรเมืองหรือทำงอื่น	 พื้นเพ	
ทำงชำติหรือสังคม	ทรัพย์สิน	กำรเกิด	หรือสถำนะอื่น	ทั้งนี้โดยมีควำมมุ่ง
ประสงค์หรอืส่งผลให้กำรได้รบัหรอืกำรใช้สทิธมินษุยชนใดๆ อย่างเท่าเทยีม
เป็นโมฆะหรือไม่อาจปฏิบัติตามได้ ย่อมถือเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน	

การปฏิบัติมิชอบด้านสิทธิมนุษยชน

วลนีีม้กัใช้ในควำมหมำยทัว่ไปแทนค�ำว่ำ	“กำรละเมดิ”	และยงัรวม
ถึงที่เป็นกำรกระท�ำของหน่วยงานที่ไม่ใช่ของรัฐด้วย (เช่น	 กลุ่มก่อ	
ควำมไม่สงบ)

บุคคลที่ถูกกระท�ำให้ได้รับอันตราย ทั้งโดยส่วนตัวหรือเป็นกลุ่ม	
ทัง้อำกำรบำดเจ็บทำงกำยหรอืใจ	ควำมทุกข์ด้ำนอำรมณ์	ควำมสญูเสยีด้ำน
เศรษฐกิจ	 หรือควำมเสียหำยอย่ำงใหญ่หลวงต่อสิทธิข้ันพื้นฐำน	 อันเนื่อง
มำจำกกำรกระท�ำ	 หรือกำรงดเว้นกำรกระท�ำ	 ย่อมถือเป็นกำรละเมิดต่อ
อนุสัญญำฉบับนี้
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บุคคลย่อมได้รับการจ�าแนกว่าเป็นเหยื่อ ไม่ว่าผู้ท�าการละเมิด 
จะถูก

•	 จ�ำแนกตัว	หรือไม่

•	 จับกุม	หรือไม่

•	 ฟ้องร้องคดี	หรือไม่

•	 ตัดสินลงโทษ	หรือไม่

•	 มคีวำมสมัพนัธ์เป็นญำต	ิหรอืควำมสมัพนัธ์อืน่ใดระหว่ำงผู้กระท�ำ
กับเหยื่อ	หรือไม่ก็ตำม	

นอกจำกจะรวมถึง	 “เหยื่อที่ถูกทรมาน”	 ค�ำว่ำ	 “เหยื่อ”	 ยัง
ครอบคลุมถึง	

•	 สมำชิกในครอบครัว	หรือผู้ติดตำมของเหยื่อที่ได้รับผลกระทบ

•	 บุคคลท่ีได้รับอันตรำยเน่ืองมำจำกพยำยำมเข้ำไปให้ควำม	
ช่วยเหลือเหยื่อหรือป้องกันไม่ให้เหยื่อต้องประสบเหตุ	

ค�ำว่ำ	“ผู้รอดชวีติ”	ในบำงกรณมีกัเป็นค�ำทีม่กีำรน�ำมำใช้แทนบคุคล
ผู้เสียหำย	 คณะกรรมกำรต่อต้ำนกำรทรมำนจงใจเลือกใช้ค�ำว่ำ	 “เหยื่อ”	

โดยไม่มีอคติใดๆ	เมื่อพิจำรณำถึงถ้อยค�ำที่เหมำะสมตำมบริบท	

ในเนื้อหำของคู่มืออบรมฉบับนี้	เรำให้ควำมหมำยดังนี้

·	 ‘เหยื่อโดยตรง’:	เหยื่อที่ถูกทรมำน	

·	 ‘เหย่ือทำงอ้อม’:	เหยือ่ทีไ่ม่ได้รบัผลกระทบโดยตรง	อย่ำงเช่น	สมำชกิ
ในครอบครัวที่ได้รับผลกระทบ	 ผู้ติดตำมของ	 ‘เหยื่อท่ีถูกทรมำน’	
(เหยือ่โดยตรง)	หรอืบุคคลท่ีได้รบัอนัตรำยเนือ่งมำจำกพยำยำมเข้ำไป
ให้ควำมช่วยเหลือเหยื่อ	หรือป้องกันไม่ให้เหยื่อต้องประสบเหตุ



บทที่ 3

กลไกระหว่างประเทศ 
ว่าด้วยการต่อต้านการทรมาน
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กลไกระหว่างประเทศ 
ว่าด้วยการต่อต้านการทรมาน

กลไกระหว่างประเทศในการต่อต้านการทรมาน

ในที่นี้จะกล่ำวถึงสำมกลไกส�ำคัญ	ได้แก่

1. การทบทวนสถานการณ์สิทธิมนุษยชนของประเทศไทย 
ภายใต้กระบวนการ UPR	(Universal	Periodical	Review)

2.	 บทบาทหน้าที่ของผู้รายงานพิเศษแห่งสหประชาชาติว่าด้วย
การต่อต้านการทรมาน (Special Procedures)

3.  กลไกคณะกรรมการต่อต้านการทรมานขององค์การสหประชา
ติกับการรายงานความก้าวหน้าของประเทศสมาชิก

3.1 การทบทวนสถานการณ์สทิธมินษุยชนของประเทศไทยภายใต้กระบวนการ 
UPR (Universal Periodical Review)

จุดประสงค์ของกระบวนกำร	 UPR	 คือกำรส่งเสริมคุ้มครองสิทธิ
มนษุยชนในทกุประเทศ	โดยองค์กำรสหประชำชำตพิยำยำมประสำนควำม
ร่วมมือของหน่วยงำนท้ังหมดด้ำนสทิธมินษุยชนเข้ำด้วยกนัในประเทศต่ำงๆ	
และทุกประเทศต้องเข้ำสู่กระบวนกำรพิจำรณำระบบ	UPR

กำรพจิำรณำรำยงำนในกระบวนกำร	UPR	เป็นประเดน็สทิธมินษุยชน	
ในทกุๆ	ด้ำน	โดยจ�ำกดัให้กำรเมอืงเข้ำมำแทรกแซงน้อยทีส่ดุ	และไม่ต้องกำร
ให้มีกำรล�ำเอียงหรือมีอคติต่อประเทศใดประเทศหนึ่ง	 สำมำรถท�ำงำน	
ได้ในกับทุกกลไกด้ำนสิทธิมนุษยชนขององค์กำรสหประชำชำติ
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กำรจัดท�ำรำยงำน	 มีรำยงำนรัฐ	 20	 หน้ำ	 รำยงำนของหน่วยงำน	
ในองค์กำรสหประชำชำต	ิ10	หน้ำ	และรำยงำนท่ีรวบรวมจำกองค์กรต่ำงๆ	
เอกชน	 แล้วทำงส�ำนักงำนข้ำหลวงใหญ่เพื่อสิทธิมนุษยชน	 (OHCHR)		
จะรวบรวมทั้งหมดเป็น	10	หน้ำ	

เรำใช้กฎหมำยสทิธมินษุยชนระหว่ำงประเทศทัง้หมดทกุฉบบั	ทัง้ที่
มีภำระผูกพันทำงกฎหมำยและในส่วนที่ไม่มีภำระผูกพันทำงกฎหมำย

กระบวนกำร	UPR	รอบที	่1	มปีระเทศสมำชกิองค์กำรสหประชำชำติ	
193	ประเทศเข้ำสู่กระบวนกำร	UPR	ตั้งแต่ปี	ค.ศ.	2008	โดยในแต่ละปี
จดัประชุมปีละ	3	คร้ังต่อปี	เท่ำกบัว่ำโดยเฉลีย่ประเทศสมำชกิขององค์กำร
สหประชำชำตปิระเทศหนึง่จะต้องเข้ำสูก่ระบวนกำร	UPR	ทกุ	4	ปี	ตอนนี้		
มีประเทศต่ำงๆ	เข้ำร่วมทุกประเทศ	100%

กำรยอมรับข้อเสนอแนะกลำยเป็นจำรีตไปว่ำประเทศต่ำงๆ	 ก็รับ	
น�ำไปปฏิบัติ	 ภำคประชำสังคมก็ให้ควำมร่วมมือเป็นอย่ำงดีในทุกขั้นตอน	
มกีำรเน้นประเดน็ด้ำนสทิธมินษุยชนและส่งเสรมิให้เกดิควำมรูค้วำมเข้ำใจ
เพิ่มขึ้นในหมู่ประชำชน

กระบวนกำร	UPR	รอบท่ีสอง	เริม่ต้นปี	ค.ศ.	2012-2016	แต่ขณะนี	้
เริม่มปัีญหำว่ำประเทศอสิรำเอลไม่ยอมเข้ำร่วมในรอบทีส่องนี	้ทัง้ๆ	ทีร่อบ
แรกทุกประเทศยินดีที่จะเข้ำร่วมกำรพิจำรณำรำยงำนสถำนกำรณ์สิทธิ
มนุษยชนในระบบ	UPR	

กระบวนกำร	UPR	รอบที่สองเน้นเรื่องกำรน�ำไปใช้	และกำรพัฒนำ
สถำนกำรณ์สิทธิมนุษยชนในประเทศของตน	 ผู้ที่จะน�ำข้อเสนอแนะไปใช้
เป็นหลักคือรัฐ	 และภำคส่วนต่ำงๆ	 ที่สนใจน�ำประเด็นของเสนอแนะของ
ตัวแทนของประเทศสมำชิกอื่นๆ	ไปผลักดันให้เป็นผลจริง
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กระบวนกำร	UPR	รอบสองนีเ้ริม่ไปแล้วเมือ่เดอืนพฤษภำคม	2555	
(2012)	ข้อสังเกต	ในรอบแรก	คณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ	ของ
แต่ละประเทศไม่สำมำรถส่งรำยงำนได้	 ส่งไปแล้วส�ำนักงำนข้ำหลวงใหญ่
เพื่อสิทธิมนุษยชน	 (OHCHR)	 แล้วสรุปรวมกับของ	 CSOs	 ในรอบที่สอง	
รำยงำนของ	 คณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนของแต่ละประเทศ	 จะสำมำรถ
ส่งเข้ำมำให้ส�ำนักงำนข้ำหลวงใหญ่เพื่อสิทธิมนุษยชน	(OHCHR)	รวบรวม
กำรรำยงำน	กำรน�ำข้อเสนอแนะต่ำงๆ	ไปใช้ทั้งที่รับรองไว้	แล้วก็ท�ำให้ชัด
โดยกำรเขียนหรือรำยงำนท่ำทีของข้อเสนอแนะต่ำงๆ	

ควำมท้ำทำย	 ข้อเสนอแนะต่ำงๆ	 มีมำกมำย	 บำงประเทศได้รับ	
ข้อเสนอแนะจำกรฐัสมำชกิมำกกว่ำ	200	ข้อ	โดยเฉลีย่แต่ละประเทศได้รบั	
ข้อเสนอแนะ	50-60	ข้อ	ดงัน้ันจงึต้องท�ำกำรจดัล�ำดบัควำมส�ำคญั	ข้อเสนอ
แนะบำงข้อก็ค่อนข้ำงกว้ำง	ไม่สำมำรถระบุแผนงำนได้อย่ำงชดัเจน	ประเทศ
ที่ได้รับข้อเสนอก็ไม่ค่อยชัดเจนในข้อเสนอบำงข้อ	 หรือกำรปฏิเสธ	 หรือ
รบัรองมคีวำมไม่ชดัเจน	ท�ำให้ตดิตำมผลได้ยำก	อกีทัง้เรำจะท�ำอย่ำงไรกบั
ข้อเสนอที่รัฐไม่รับ	 สถำนกำรณ์สิทธิมนุษยชนในเรื่องนั้น	 หรือในหัวข้อที	่
ไม่รับรองต่ำงๆ	 นั้น	 ยังน่ำห่วงกังวลและเป็นกำรละเมิดสิทธิที่ร้ำยแรง	
หรือไม่	 แม้ว่ำจะปฏิเสธ	 แต่กำรท�ำงำนก็ต้องเน้นใช่หรือไม่	 แสดงว่ำเป็น
ปัญหำจริงๆ	 บำงประเทศอำจขำดทรัพยำกรในกำรน�ำข้อเสนอแนะไป
ปรบัปรงุสถำนกำรณ์กำรละเมดิสทิธมินษุยชนในประเทศของตน	กลุม่ภำค
ประชำสงัคมหลงักำรเข้ำร่วมกำรประชมุ	UPR	ถูกคกุคำม	หรอืโต้ตอบกลบั	
ที่เรียกว่ำ	Reprisal

โอกาสและความส�าเร็จของกระบวนการ UPR

เรำสำมำรถจดัส่งบันทกึและรำยงำนสถำนกำรณ์กำรทรมำนส่งเป็น
ข้อมลูให้กบักระบวนกำร	UPR	ข้อมลูของ	UPR	ช่วยเป็นข้อมลูทีส่�ำคญัของ



56

กลไกอื่นๆ	 ในองค์กำรสหประชำชำติ	 เช่นผู้แทนพิเศษด้ำนต่ำงๆ	 รวมทั้ง
ระบบ	Treaty	bodies	และกลไกในระดบัประเทศขององค์กำรสหประชำชำติ	
ข้อเสนอของ	URP	รัฐสำมำรถใช้ในกำรพูดคุยกับองค์กรภำคประชำสังคม	
ข้อเสนอก็สำมำรถน�ำมำใช้ในกำรจัดท�ำโครงกำรได้อย่ำงชัดเจน	มีข้อมูล
สนบัสนนุได้	UPR	ท�ำให้มองเห็นภำพรวมและท�ำให้ภำคประชำสงัคม	ท�ำงำน
ร่วมกนั	และแลกเปลี่ยนประเด็นรว่มกนั	รวมทั้งกำรพูดคยุกบัเจำ้หนำ้ทรีัฐ
หลำยระดับ	ในหลำยๆ	ประเด็น	โดยน�ำข้อเสนอแนะ	UPR	น�ำกำรพูดคุย	
ทำง	 UNOHCHR	 ก็มีควำมต้องกำรจะสนับสนุนรัฐต่ำงๆ	 ถ้ำจะต้องกำร	
technical	 support	 เรำมีโอกำสท่ีจะท�ำงำนร่วมกันภำยใต้	 UPR	 Trust	
Fund

การติดตามผล

มกีลไกในกำรส่งเสรมิด้วยกองทนุ	UPR	ต้องสนบัสนนุประเทศต่ำงๆ	
แต่ต้องผ่ำนกำรประสำนงำนกับรัฐบำลด้วย	 เป็นกำรท�ำงำนร่วมกัน	 เพื่อ
สนับสนุนงำนทำงด้ำนเทคนิค	เช่น	Voluntary	Fund	for	Financial	and	
Technical	Assistance	ภำยใต้กำรบรหิำรของส�ำนกังำนข้ำหลวงใหญ่เพือ่
สิทธิมนุษยชน	(OHCHR)	เริ่มตั้งแต่ปี	ค.ศ.	2007	กองทุนจะสนับสนุนรัฐ
ต่ำงๆ	 ในด้ำนต่ำงๆ	 เพื่อให้เกิดผลกระทบและเปลี่ยนแปลงในด้ำนกำรส่ง
เสริมสิทธิมนุษยชนเป็นไปได้จริงในประเทศนั้นๆ	 เช่น	กำรแก้ไขกฎหมำย	
ระเบียบ	 กำรปฏิบัติ	 ท�ำงำนร่วมกับรัฐและหน่วยงำนรัฐ	 ซ่ึงเท่ำกับว่ำ	
กำรท�ำงำนภำยใต้กำรบรหิำรของ	UNOHCHR	อำจเป็นกำรท�ำงำนระหว่ำง
รัฐกับองค์กำรสหประชำชำติเป็นควำมสัมพันธ์แบบทวิภำคี	 (Bilateral	
cooperation)	และเป็นควำมสมัพนัธ์ระหว่ำงรฐักบัองค์กำรสหประชำชำติ
และภำคประชำสังคมด้วย	(Multilateral	cooperation)
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3.2 บทบาทหน้าที่ของผู้รายงานพิเศษแห่งสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้าน 
การทรมาน 

ผู้รำยงำนพิเศษแห่งสหประชำชำติว่ำด้วยกำรต่อต้ำนกำรทรมำน	
และกำรประติบัติและกำรลงโทษอ่ืนท่ีโหดร้ำย	 ไร้มนุษยธรรม	 หรือที่ย�่ำยี
ศักดิศ์ร	ีเป็นกลไกผูแ้ทนพเิศษขององค์กำรสหประชำชำติเป็นหนึง่ในกลไก
ตรวจสอบกำรละเมิดสิทธิมนุษยชนตำมประเด็นปัญหำที่พัฒนำโดยคณะ
กรรมำธิกำรสิทธิมนุษยชน	 ผู้รำยงำนพิเศษว่ำด้วยกำรทรมำนได้รับอำณัติ
ให้จดัตัง้ในปี	ค.ศ.	1985	ซึง่ปัจจบัุนได้ย้ำยมำอยูใ่นกำรดูแลของคณะมนตรี
สิทธิมนุษยชนแห่งสหประชำชำติ	 ขณะนี้กลไกตรวจสอบกำรละเมิดสิทธิ
มนุษยชนตำมประเด็นปัญหำนั้นมีทั้งในรูปแบบคณะท�ำงำน	 ซึ่งมีทั้งหมด
ห้ำคน	หรือปัจเจกบุคคลซึ่งมีต�ำแหน่งเป็นเป็นผู้รำยงำนพิเศษ

ผู้รำยงำนพเิศษมหีน้ำทีต้่องจดักำรกบัประเดน็สทิธมินษุยชนเฉพำะ	
โดยท�ำกำรศึกษำประเด็นเรื่องกำรทรมำนและกำรปฏิบัติที่โหดร้ำยทั่วโลก	
โดยกำรรับเรื่องร้องเรียนจำกปัจเจกบุคคล	ครอบครัว	 จำกองค์กรพัฒนำ
เอกชน	(NGOs)	จำกทั่วทุกมุมโลก	แล้วผมก็ส่งข้อมูลสำรสนเทศยังรัฐบำล
ต่ำงๆ	 ซึ่งจะส่งเป็นหนังสือร้องเรียนเร่งด่วน	 ถ้ำหำกเป็นกรณีที่มีบุคคล	
ถูกจับกุม	 และมีควำมเสี่ยงมำกว่ำเขำ	 หรือเธออำจจะถูกทรมำน	 ดังนั้น		
ผู้รำยงำนพิเศษสำมำรถส่งข้อมูลสำรสนเทศอย่ำงอย่ำงรวดเร็วเพื่อแจ้ง	
ไปยังรัฐบำล	ผ่ำนทำงกระทรวงกำรต่ำงประเทศ	

หลำยกรณีผู้รำยงำนพิเศษฯ	อำจไม่ทรำบว่ำมีเหตุกำรณ์เกิดขึ้นจริง
หรือไม่	 แต่ข้อมูลท่ีได้รับน่ำเชื่อถือได้	 สอดคล้องกันและรัฐบำลก็มีพันธะ	
ในกำรตรวจสอบ	 แล้วรำยงำนผู้รำยงำนพิเศษว่ำข้อร้องเรียนดังกล่ำวมัน	
เกิดขึ้น	จริงหรือไม่	และทำงรัฐบำลได้ด�ำเนินกำรอะไรไปแล้วบ้ำงเพื่อหยุด
ยั้งกำรทรมำน	หรือมีมำตรกำรอื่นๆ	หรือเพื่อปล่อยตัวบุคคลนั้น	
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กำรท�ำงำนของผู้รำยงำนพิเศษได้รับกำรสนับสนุนจำกส�ำนักงำน
ข้ำหลวงใหญ่เพื่อสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชำชำติในกรุงเจนีวำ	 ให้เป็น
ส�ำนกังำนเลขำของผูร้ำยงำนพเิศษฯ	ผูร้ำยงำนพเิศษฯอำจมงีำนประจ�ำอืน่ๆ	
เน่ืองจำกต�ำแหน่งผู ้รำยงำนพิเศษเป็นต�ำแหน่งอำสำสมัคร	 และไม่ม	ี
เงินเดือนประจ�ำ	

ในแต่ละปี	ผู้รำยงำนพิเศษฯ	อำจมีปฏิบัติภำรกิจในกำรตรวจเยี่ยม
ประเทศต่ำงๆ	จ�ำนวนสำม-สี่ประเทศ	โดยให้ควำมสนใจสองประเด็นหลัก	
อย่ำงแรกคือกำรด�ำเนนิกำรสอบสวนเพือ่ค้นหำข้อเทจ็จริงเกีย่วกบัสถำนกำรณ์	
กำรทรมำน	สภำพของสถำนที่คุมขัง	และกำรปฏิบัติอื่นๆ	ที่โหดร้ำย	เพื่อ	
ที่จะท�ำกำร	 ประเมินสถำนกำรณ์	 แล้วก็ประชุมกับรัฐบำล	 พัฒนำแผน	
กำรท�ำงำนที่สมบูรณ์แบบ	 และท�ำงำนร่วมกับรัฐบำล	 เช่นถ้ำรัฐบำลนั้น	
มคีวำมจรงิใจในควำมพยำยำมท่ีจะเปลีย่นแปลงสถำนกำรณ์จริงๆ	ผู้รำยงำน	
พิเศษฯ	อำจพยำยำมท่ีจะโยง	ผูบ้รจิำคจำกนำนำประเทศให้เข้ำมำช่วยเหลอื	
ผู้ได้รับผลกระทบจำกกำรทรมำนอีกด้วย	 เพื่อพัฒนำควำมร่วมมือที่ยั่งยืน
กับรัฐบำลน้ันๆ	 และก็ต้องท�ำรำยงำนประจ�ำปีหนึ่งฉบับที่จะต้องรำยงำน
ไปยังคณะมนตรีสิทธิมนุษยชน	 ซึ่งปรกติแล้วจะเป็นช่วงเดือนมีนำคมท่ี	
กรุงเจนีวำ	และส่งรำยงำนประจ�ำปีอีกฉบับไปยังคณะกรรมกำรที่สำมของ
สมัชชำใหญ่แห่งสหประชำชำติในเดือนตุลำคมของทุกปี	ที่กรุงนิวยอร์ก	

รำยงำนประจ�ำปีอำจมีประเด็นหลักเป็นกำรเฉพำะอย่ำงเช่น		
กำรทรมำนและผูห้ญงิ	กำรทรมำนและเดก็	หรอืคนพกิำร	หรอืกำรต่อสูก้บั
ลัทธิก่อกำรร้ำย	 กำรควบคุมตัวอย่ำงลับๆ	 เกี่ยวกับสภำพในเรือนจ�ำ	
กวนตำนำโม	หรือกำรลงโทษประหำรชีวิต	
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3.3 กลไกคณะกรรมการต่อต้านการทรมานขององค์การสหประชาติกับการ
รายงานความก้าวหน้าการน�าอนสุญัญาต่อต้านการทรมานมาใช้ในประเทศไทย

เน่ืองด้วยประเทศไทยเป็นภำคสีมำชกิอนสุญัญำกำรต่อต้ำนทรมำน	
และกำรประติบัติ	 หรือกำรลงโทษอื่นท่ีโหดร้ำย	 ไร้มนุษยธรรม	 หรือย�่ำยี
ศักดิ์ศรี	 (อนุสัญญำต่อต้ำนกำรทรมำนฯ)	 โดยกำรภำคยำนุวัติ	 ต้ังแต่เมื่อ	
ปี	 2550	 และตำมพันธกรณีภำยใต้อนุสัญญำต่อต้ำนกำรทรมำนฯ	 นี้	
ประเทศไทยมีหน้ำท่ีจัดท�ำรำยงำนสถำนกำรณ์เพื่อแสดงถึงปัญหำและ
อุปสรรคในกำรปฏิบัติตำมพันธกรณี	 รัฐบำลไทยได้ยื่นรำยงำนประเทศ	
ไปแล้วเมื่อต้นปี	2556	ที่ผ่ำนมำ	โดยเนื้อหำรำยงำนเน้นเรื่องกฎหมำยที่มี
อยู ่ในประเทศเท่ำที่สอดคล้องกับพันธกรณีตำมที่อนุสัญญำต่อต้ำน	
กำรทรมำนฯ	ก�ำหนดไว้	 รำยงำนประเทศคงกล่ำวถึงสิ่งที่รัฐบำลไทยตั้งใจ
จะด�ำเนินกำรแก้ไขด้วย	เช่น	กำรแก้ไประมวลกฎหมำยอำญำเพื่อก�ำหนด
ให้กำรทรมำนเป็นควำมผิดอำญำ	 กำรก�ำหนดวิธีกำรในกำรเรียกร้อง	
ค่ำสนิไหมทดแทน	และกำรพฒันำหลกัสตูรและกำรจัดอบรมในสำระส�ำคญั
ของอนุสัญญำกำรต่อต้ำนกำรทรมำนฯ

อย่ำงไรก็ดหีำกภำคประชำสงัคมเหน็ว่ำรำยงำนฉบบัประเทศ	ยงัขำด
สำระท่ีเป็นใจควำมส�ำคัญ	 ในส่วนของอุปสรรคและปัญหำกำรบังคับใช้
กฎหมำยและกำรเข้ำถึงกลไกท่ีมอียู	่ท้ังนี	้รวมถึงมำตรกำรป้องกนักำรทรมำน	
ระหว่ำงที่ยังไม่มีกำรบัญญัติให้กำรทรมำนหรือกำรปฏิบัติที่โหดร้ำยเป็น
ควำมผิดตำมประมวลกฎหมำยอำญำ	 ภำคประชำสังคมจึงก็สำมำรถส่ง
รำยงำนคูข่นำนพร้อมกนักบัรำยงำนของประเทศ	เพ่ือประกอบกำรพิจำรณำ
ของคณะกรรมกำรต่อต้ำนกำรทรมำนฯและให้ได้มำซ่ึงควำมเห็นและ	
ค�ำแนะน�ำ	 ทั้งนี้	 เพื่อเป็นแนวทำงให้ประเทศไทยสำมำรถปฏิบัติตำม
พันธกรณีภำยใต้อนุสัญญำฯ	ดังกล่ำวได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
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ทำงคณะกรรมกำรต่อต้ำนกำรทรมำนทีป่ระเทศไทยเป็นรฐัภำคด้ีวย
น้ัน	 ได้ขอควำมร่วมมือองค์กรท�ำงำนด้ำนสิทธิมนุษยชนส่งข้อมูลที่เป็น
ประโยชน์ต่อคณะกรรมกำรฯ	ประกอบกำรพจิำรณำรำยงำนควำมก้ำวหน้ำ
ของประเทศสมำชกิในอนสุญัญำต่อต้ำนกำรทรมำนและกำรประติบติัหรือ
กำรลงโทษอื่นที่โหดร้ำย	ไร้มนุษยธรรม	หรือที่ย�่ำยีศักดิ์ศรี	(Convention	
against	Torture	and	Other	Cruel,	Inhuman	or	Degrading	Treat-
ment	or	Punishment-CAT)	ทำงข้ำหลวงใหญ่ด้ำนสิทธมินษุยชนซ่ึงเป็น
ส�ำนักงำนเลขำนุกำรให้กับคณะกรรมกำรต่อต้ำนกำรทรมำน	 ได้ก�ำหนด	
วนัพจิำรณำรำยงำนสถำนกำรณ์กำรทรมำนของไทยเป็นวนัที	่30	เมษำยน	
ถงึ	1	พฤษภำคม	ปี	2557	และยงัได้ก�ำหนดวันนดัให้ภำคประชำสงัคมชีแ้จง
นอกรอบวันที่	29	เมษำยน	กำรพิจำรณำรำยงำนครั้งนี้จะด�ำเนินกำรที่ตึก
ส�ำนักงำนของข้ำหลวงใหญ่ด้ำนสิทธิมนุษยชน	ณ	นครเจนีวำ	

ขัน้ตอนกำรพจิำรณำรำยงำนของรฐัในเรือ่งควำมก้ำวหน้ำของกำรน�ำ
อนุสัญญำต่อต้ำนกำรทรมำนมำปฏิบัติในประเทศไทยเริ่มในวันพุธที่	 30	
เมษำยนในเวลำ	10.00	น.	(วันเวลำ	ณ	นครเจนีวำ)	โดยจะมีกำรกล่ำวเปิด
กำรประชุม	โดยหัวหน้ำคณะท่ีน�ำเจ้ำหน้ำท่ีของไทยไปร่วมรำยงำนเป็นเวลำ	
15-20	นำท	ีโดยจะมีกำรเผยแพร่ค�ำกล่ำวในเว็บไซด์ของส�ำนกังำนข้ำหลวง
ใหญ่เพือ่สทิธมินษุยชน	(OHCHR)	หนึง่วนัก่อนล่วงหน้ำ	เน้นให้หัวหน้ำคณะ
กล่ำวถงึเนือ้หำส�ำคญัทีใ่หม่และยงัไม่ได้ครอบคลมุในรำยงำนทีจั่ดส่งไปแล้ว	
ต่อมำทำงคณะกรรมกำรต่อต้ำนกำรทรมำนขององค์กำรสหประชำชำติ	
ซึ่งจัดให้มีตัวแทนกรรมกำรสองท่ำนคือ	Ms.Felice	 Gaer	 (รองประธำน	
คณะกรรมกำรฯ)	 และ	Mr.Alessio	 Bruni	 เป็นผู้แทนในกำรรำยงำนข้อ	
ค้นพบเกี่ยวกับสถำนกำรณ์กำรทรมำนในประเทศไทย	 ตำมข้อบท	 1-16		
ในอนสุญัญำต่อต้ำนกำรทรมำน	นอกจำกนียั้งเปิดโอกำสให้มกีำรถำมค�ำถำม
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จำกคณะกรรมกำรท่ำนอื่นๆ	 ได้อีกรวมทั้งสิ้นเป็นเวลำ	 2	 ชั่วโมง	 ก่อน	
ปิดกำรประชุมจะมีกำรหัวหน้ำคณะตัวแทนรัฐบำลกล่ำวปิดอีกครั้ง

ต่อมำวันพฤหัสที่	 1	 พฤษภำคม	 เวลำ	 15.00	 น.	 (วันเวลำ	 ณ		
นครเจนีวำ)	 ทำงคณะกรรมกำรจะให้เวลำผู้แทนไทยตอบค�ำถำมต่ำงๆ		
ที่ได้ระบุไว้ในกำรประชุมวันที่	 30	 เมษำยน	 เป็นเวลำ	60	นำที	และจะมี
กำรถำมค�ำถำมเพิม่เตมิจำกคณะกรรมกำรทัง้คณะอกี	60	นำท	ีต่อจำกนัน้	
ตัวแทนของรัฐบำลไทยจะมีเวลำตอบค�ำถำมอีก	 60	 นำที	 รวมทั้งสิ้น		
3	 ชั่วโมง	 โดยทำงคณะกรรมกำรฯ	 อนุญำตให้ผู้แทนไทยส่งค�ำตอบเป็น
เอกสำรเพิ่มเติมได้หำกเวลำในกำรน�ำเสนอไม่เพียงพอ	 โดยต้องจัดส่ง	
เป็นเอกสำรภำยในเวลำ	24	ชั่วโมง	ผลสรุปของกำรพิจำรณำรำยงำน	ทำง
คณะกรรมกำรฯ	จะน�ำเสนอเป็นข้อสงัเกตต่อรัฐบำลไทยเพือ่น�ำไปปรบัปรงุ
แก้ไขแนวทำงทำงกฎหมำยและแนวทำงปฏิบัติเพื่อให้กำรป้องกันกำร
ทรมำนเป็นผลในประเทศไทย	 ข้อสังเกตชุดนี้จะเผยแพร่ทำงเว็บไซด์และ
ส่งต่อให้รฐับำลไทยภำยหลงัเสรจ็สิน้กำรประชมุประมำณเดือนพฤษภำคม	
2557

บทบำทของภำคประชำสังคมนอกจำกจะจัดส่งรำยงำนคู่ขนำน	
ต่อคณะกรรรมกำรต่อต้ำนกำรทรมำนขององค์กำรสหประชำชำติ	ภำยใน
วันที่	11	เมษำยน	2557	ทำงคณะกรรมกำรฯ	ยังเปิดโอกำสให้ภำคประชำ
สังคมชี้แจงข้อเท็จจริงโดยตรงในวันท่ี	 29	 เมษำยน	 ท้ังนี้กำรพิจำรณำ
รำยงำนของประเทศไทยดงักล่ำวจะมกีำรถ่ำยทอดสดตำมวนัเวลำ	ณ	นคร
เจนีวำทำง	Webcast	ที่	http://www.treatybodywebcast.org/cate-
gory/webcast-archives/cat/	เช่นกำรจัดท�ำรำยงำนคูข่นำนน�ำโดยมลูนธิิ
ผสำนวฒันธรรมได้มกีำรจดัรบัฟังควำมคดิเหน็กบัภำคประชำสังคมสองคร้ัง	
โดยครั้งแรกจัดขึ้นเมื่อปลำยปี	2555	และอีกครั้งเมื่อตอนต้นปี	2556	โดย
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กำรจัดรับฟังควำมคิดเห็น	 ได้มีกำรท�ำควำมเข้ำใจกับภำคประชำสังคมถึง
ควำมส�ำคญัในกำรส่งรำยงำนคู่ขนำน	และวิธีกำรร่ำงเพื่อรวมเนื้อหำที่ควร
รวมไว้ในรำยงำน	ภำยหลงัทีม่กีำรประชมุ	ภำคประชำสงัคมร่วมตกลงให้มี	
คณะท�ำงำน	รบัผดิชอบในกำรประสำนงำนและรำยงำนคูข่นำน	โดยรำยงำน
ฉบับนี้	 ได้ผ่ำนกำรรับฟังควำมคิดเห็นจำกภำคส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อน�ำเอำ
ข้อมูลมำปรับปรุงให้รำยงำนมีควำมสมบูรณ์ยิ่งข้ึนรวม	 3	 เวทีด้วยกันใน	
ภำคเหนือ	ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ	และภำคใต้

บทต่อไปจะกล่ำวถึงกำรบันทึกข้อมูล	 และกำรสัมภำษณ์เพื่อ	
กำรจดบันทึกกรณีกำรทรมำนอย่ำงมีประสิทธิภำพ



บทที่ 4

การบันทึกข้อมูล  
กรณีการทรมาน 

และการปฏิบัติอย่างโหดร้าย
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การบันทึกข้อมูล

แนวคิดหลัก

•	 การบันทึกข้อมูล–กำรรวบรวม	จัดเก็บ	และน�ำเสนอข้อมูล	

•	 การพิสูจน์ว่ามีการละเมิด–ค้นหำพยำนหลักฐำนเพื่อพิสูจน์ว่ำ	
มีกำรละเมิดเกิดขึ้นจริง	

•	 ความส�าคัญของการบันทึกข้อมูลสิทธิมนุษยชน–เพื่อสร้ำง	
ควำมตระหนักรู้	 เพื่อปรับปรุงแนวทำงแก้ปัญหำ	 เพื่อรณรงค์
กดดัน

•	 พยานหลักฐาน–ข้อพิสูจน์ว่ำกำรละเมิดเกิดข้ึนจริง	 (รวบรวม
จำกข้อมลูจำกกำรสมัภำษณ์	วตัถุพยำน	ฯลฯ)	ต้องมกีำรจัดระบบ
และน�ำเสนอพยำนหลักฐำนเป็นอย่ำงดี14

4.1 กระบวนการบันทึกข้อมูล

ท�าไมต้องบันทึกข้อมูล?

•	 เพื่อหำแนวทำงแก้ไขกำรละเมิดและป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นอีก	
ในอนำคต	

•	 เพื่อประกันกำรตรวจสอบได้

14	 เครือข่ำยกำรบันทึกข้อมูลด้ำนสิทธิมนุษยชนแห่งพม่ำ	 กำรบันทึกข้อมูลด้ำนสิทธิมนุษยชน	
–	หลกัสตูรกำรอบรม	(Network	for	Human	Rights	Documentation	-	Burma,	Human	Rights	
Documentation	–	Training	Curriculums)	กรกฎำคม	2555	น.8	[ND-Burma,	คู่มือกำรอบรม]
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•	 เพื่อจ�ำแนกแนวโน้มและแบบแผนของกำรปฏิบัติมิชอบ

•	 เพื่อจัดท�ำเป็นหลักฐำนทำงประวัติศำสตร์

•	 เพื่อสร้ำงควำมเข้มแข็ง15

•	 หลักฐำนที่มีกำรเก็บรวบรวม	 และจะมีกำรเก็บรวบรวมต่อไป	
ควรได้รับกำรใช้ประโยชน1์617

ควำมพยำยำมในกำรบันทึกข้อมูลเป็นองค์ประกอบส�ำคัญของ	
กำรรณรงค์ด้ำนสิทธิมนุษยชน	 และมักเป็นหลักเกณฑ์เบื้องต้นที่น�ำไปสู่
กลไกยุติธรรมในช่วงเปลี่ยนผ่ำนที่เป็นธรรมและเป็นผล	ในประเทศที่เพิ่ง
มีกำรเปล่ียนแปลง	 เอกสำรท่ีรวบรวมโดยเอ็นจีโอจะเป็นองค์ประกอบ
ส�ำคัญที่น�ำไปสู่กำรฟ้องคดี	หรือกำรแสวงหำควำมจริง18

การบันทึกข้อมูลคืออะไร?

กำรบันทึกข้อมูลเป็นกระบวนกำรรวบรวมควำมรู้และแจ้งให้กลุ่ม
เป้ำหมำยทรำบถึงสถำนกำรณ์	หรือเหตุกำรณ์ที่เกิดขึ้นมำแล้ว1819

15	ND-Burma,	คู่มือกำรอบรม	น.8
16	Manuel	GUZMAN,	แสวงหำข้อมูล	-	กำรบันทึกข้อมูลกำรละเมิดสิทธิมนุษยชน	(Getting	

the	facts	Down	–	Documenting	Human	Rights	Violations),	Asia	Forum	for	Human	
Rights	and	Development	(FORUM-Asia)	(กรุงเทพฯ	ประเทศไทย)	2540	น.6	[FORUM-Asia]

17	 Louis	BICKFORD	และคณะ	กำรบันทึกควำมจรงิ	ศูนย์เพือ่ควำมยตุธิรรมเปลีย่นผ่ำนสำกล	
(Documenting	truth,	International	Center	for	Transitional	Justice)	2552	น.4	[ICTJ]

18	ND-Burma,	คู่มือกำรอบรม	น.8
19	 ICTJ,	น.5
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เรือ่งรำวทีจ่ะบนัทกึต้อง	“มคีวำมเทีย่งตรงให้มำกสุดเท่ำทีจ่ะเป็น
ไปได้	 เพรำะเรำต้องกำรให้สะท้อนถึงประสบกำรณ์และเสียงของผู้ได้รับ
ผลกระทบโดยตรง	เรำต้องกำรทรำบว่ำใครเป็นผูย้ยุง	เกดิเหตุกำรณ์อะไร
ขึ้น	 และท�ำไมจึงเกิดเหตุกำรณ์เหล่ำนี้	 กรณีที่เกิดปัญหำร้ำยแรงขึ้น		
เรำต้องกำรตั้งค�ำถำมว่ำจะมีผู้ใดรับผิดชอบหรือไม่	และถ้ำมี	เรำต้องกำร
น�ำตัวบุคคลดังกล่ำวมำลงโทษ	 (....)	 เสียงของเหยื่อซึ่งมีกำรบันทึกทั้งที่	
จดลงบนกระดำษ	 ถ่ำยวีดิโอ	 หรือบันทึกเสียง	 น่ำจะเป็นองค์ประกอบ
ส�ำคญัสดุในกำรเล่ำเรือ่งเกีย่วกบักำรปฏิบัตมิิชอบด้ำนสทิธมินุษยชนและ
ควำมโหดร้ำยที่เกิดขึ้น	 ทั้งนี้เพื่อมุ่งไปสู่กำรท�ำงำนเพื่อไม่ให้เหตุการณ์
นั้นเกิดขึ้นมาอีก!	ในระยะยำว20

ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในระบบข้อมูลสนเทศ:

1.	 แหล่งข้อมูล:	ข้อมูลดิบมำจำกไหน	

2.	 ผูจ้ดักำร:บุคคลท่ีปฏิบัตหิน้ำท่ีต่ำงๆ	อย่ำงเช่น	กำรคย์ีข้อมลูเข้ำไป
ในฐำนข้อมลู	(ผูบั้นทกึข้อมลู	ผูจ้ดัท�ำดชันค้ีนค�ำ	ผูเ้ข้ำรหสัข้อมลู)

3.	 ผู้ใช้:	ผู้ซึ่งต้องกำรใช้ข้อมูลดังกล่ำว20

20	I	FORUM-Asia,	น.13-14
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ประเภทของข้อมูล21

1.	 แหล่งข้อมูลปฐมภูมิ:	หมำยถึงข้อมูลในเบื้องต้น	ข้อมูลที่ปรำกฏ
ในภำษำดั้งเดิมของแหล่งข้อมูล	 หรือข้อมูลดิบที่รวบรวมไว้ใน
งำนวิจัยตั้งแต่เริ่มแรก	(เช่น	กำรให้ปำกค�ำ)	(เรำสำมำรถสแกน
เอกสำรชั้นต้นที่เป็นถ้อยค�ำในภำษำมำเลย์)	

2.	 แหล่งข้อมูลทุติยภูมิ:	 หมำยถึงข้อมูลท่ีรวบรวมมำจำกข้อมูล	
ชั้นต้นอีกทีหนึ่ง	(เช่น	รำยงำนข่ำวในหนังสือพิมพ์)	

3.	 แหล่งข้อมูลตติยภูมิ:	 หมำยถึงข้อมูลท่ีรวบรวมจำกแหล่งข้อมูล
ขั้นปฐมภูมิ	(เช่น	บรรณำนุกรม	หนังสือนำมสงเครำะห์)	

ฝึกปฏิบัติการบันทึกข้อมูล

•	 ค้นหำข้อมูลที่จ�าเป็นเพ่ือพิสูจน์ว่ามีการละเมิดสิทธิมนุษยชน
เกิดขึ้น ต้องใช้เวลาและการฝึกฝน 

•	 นักแสวงหำข้อเท็จจริงต้องมีควำมสำมำรถแสวงหำข้อมูล	
เก่ียวกับกำรปฏิบัติมิชอบด้ำนสิทธิมนุษยชน	 และต้องสำมำรถ
จ�าแนกองค์ประกอบส�าคัญของการละเมิดโดยพิจารณาจาก
ข้อมูลที่รวบรวมได้อย่างเหมาะสม22

21	 FORUM-Asia,	น.15
22	ND-Burma,	คู่มือกำรอบรม	น.8
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•	 กำรละเมิดแต่ละครั้ง ให้นับกำรละเมิดสิทธิมนุษยชนแต่ละครั้ง
ตำมท่ีเป็นจริง	 หมำยถึงว่ำเรำสำมำรถนับกำรละเมิดแต่ละครั้ง
ได้เพียงหนเดียวและครั้งเดียวเท่านั้น23	 ด้วยเหตุดังกล่ำวต้อง	
มีกำรหลีกเลี่ยงกำรนับซ�้ำ	

การจัดการข้อมูลและการบันทึกข้อมูล

•	 เป็นการง่ายกว่าถ้าเราจะแบ่งข้อมูลเป็นส่วนๆ และน�ามา
ประกอบรวมกันในภายหลัง	 แทนท่ีจะดึงข้อมูลออกมำจำกกองข้อมูลที	่
สุมรวมกันโดยไม่มีกำรจ�ำแนก	

•	 กำรจัดกำรข้อมูลหมำยถึงกำรปฏิบัติหน้ำที่ทั้งหมดโดยต่อไปนี้	
-	 กำรแบ่งข้อมูลเป็นส่วนๆ	
-	 กำรดึงข้อมูล
-	 กำรใช้เครือ่งมอืทีเ่หมำะสมเพือ่รวบรวมข้อมลูดิบเข้ำด้วยกนั

เป้าหมายหลักของการจัดการข้อมูลคืออะไร? 

เพ่ือประกนัให้มกีารใช้ประโยชน์ของข้อมลูในเบือ้งต้น	รวมทัง้กำร
ใช้ประโยชน์อย่างกว้างขวางมากสุดเท่าที่โอกาสจะอ�านวย	

ปัญหาทีต้่องการแก้ไข–วธิจัีดการข้อมลูแบบใช้ประโยชน์ครัง้เดียว 

ตัวอย่ำงเช่น:	 ผู้ช่วยทนำยบันทึกข้อเท็จจริงเก่ียวกับเหตุกำรณ์ใน	
รูปแบบเพื่อกำรเผยแพร่ทันที	 (เช่น	 “ใบแถลงข่ำว”	 หรือ	 “จดหมำย	
ร้องเรียน”	 ที่ยื่นต่อหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง)	 หลังจำกกำรเผยแพร่รำยงำน	

23	โปรดดู	 กลุ่มวิเครำะห์ข้อมูลด้ำนสิทธิมนุษยชน	 (Human	 rights	data	 analysis	 group)	
Core	 concepts	 -	 HRDAG	 Notes	 on	 Data	 Analysis	 Technology	 and	 Research		
ทำงอนิเตอร์เนต็	https://hrdag.martus.org/resources/core_concepts.shtml	(เข้ำถงึเมือ่	28	
มิถุนำยน	2556)	[Human	rights	data	analysis	group,	Core	concepts]
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หรือกำรยื่นจดหมำยร้องเรียนแล้ว	 อำจมีกำรน�ำข้อมูลนั้นมำใช้ประโยชน์
ซ�้ำเพื่อจุดประสงค์อื่น	 กำรพัฒนำระบบกำรบันทึกข้อมูล	 ช่วยลดภำระใน
กำรค้นหำข้อมูลที่เกี่ยวข้อง	และอำจน�ำมำใช้ซ�้ำอีกด้วยจุดประสงค์อื่น	

4.2 ท�าให้พยานหลักฐานหนักแน่น24

ข้อมูล 

ท�ำอย่ำงไรพยำนหลักฐำนในกรณีท่ีเกิดกำรละเมิดสิทธิมนุษยชน	
จึงจะมีควำมหนักแน่น?	

•	 เมื่อพยำนหลักฐำนน้ันแสดงให้เห็นแนวโน้ม หรือแบบแผน 
ของกำรละเมิด	แทนที่จะเน้นที่ข้อมูลของเหตุกำรณ์เดียว	

•	 เมื่อมีกำรน�ำวิธีกำรวิเครำะห์เดียวกันมำใช้อย่ำงสมอต้นเสมอ
ปลำย

•	 เมื่อเกิดกำรละเมิดหลายครั้งและเชื่อมโยงกัน	

ยกตัวอย่ำงเช่น	 รำยงำนที่มีข้อสรุปจำกข้อมูลของสมำชิก	 50	 รำย	
ของกลุ่มชำติพันธุ์กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งที่ถูกจับกุมและควบคุมตัวโดยพลกำร	
ย่อมส่งผลกระทบมำกกว่ำข้อมลูจำกเหตกุำรณ์หลำยๆ	เหตุกำรณ์	ซ่ึงไม่ได้
บ่งบอกถึงแบบแผนอะไร	

ในกำรประเมินพยำนหลักฐำน	เรำจะต้องจ�ำแนกว่ำ	การละเมิดนั้น
เกิดขึ้นแยกจากกัน หรือการละเมิดนั้นมีลักษณะคล้ายคลึงกัน	

24	ND-Burma,	คู่มือกำรอบรม	น.10
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•	 เหยื่อประเภทเดียวกันตกเป็นเป้ำหมำย	(เช่น	เหยื่อเป็นสมำชิก
ที่มำจำกพรรคกำรเมืองเดียวกันหรือกลุ่มชำติพันธุ์เดียวกัน)	

•	 เป็นการละเมิดประเภทเดียวกัน	(เช่น	มีกำรจับกุมและควบคุม
ตัวโดยพลกำร	ซ�้ำซ้อนกันหลำยครั้งในพื้นที่เดียวกัน)	

•	 ผูก่้อเหตปุระเภทเดียวกนั	เป็นผูร้บัผดิชอบ	(เช่น	เป็นหน่วยทหำร	
หน่วยเดยีวกนัท่ีกระท�ำต่อกลุม่เป้ำหมำยกลุม่ใดกลุม่หนึง่	ซ�ำ้แล้ว
ซ�้ำอีก)	

•	 รัฐมีการตอบสนองต่อปัญหาแบบเดียวกัน	 (เช่น	 กำรปฏิเสธ	
ซ�ำ้แล้วซ�ำ้อกีว่ำไม่ทรำบว่ำเกิดกำรจบักมุและกำรควบคมุตวัโดย
พลกำรขึ้น)	

แบบแผนเหล่านี้:25

•	 ช่วยให้ประเมนิได้ว่ำรัฐเป็นผูมี้บทบำทหลกัทีท่�ำให้เกดิกำรละเมิด
หรือไม่	

•	 อำจช่วยให้ค้นพบกำรละเมิดสิทธิมนุษยชนอื่นๆ	 ท้ังนี้เพ่ือให้	
ข้อเรยีกร้องให้ปฏบัิตกิำรในระดบัสำกลมคีวำมเข้มแขง็ยิง่ขึน้2627

25	ICTJ,	น.18
26	ND-Burma,	คู่มือกำรอบรม	น.10
27	ธรรมนญูกรงุโรมว่ำด้วยศำลอำญำระหว่ำงประเทศ	(Rome	Statute	of	the	International		

Criminal	Court)	(รับรองเมื่อ	17	กรกฎำคม	2541	มีผลบังคับใช้	1	กรกฎำคม	2545)	ข้อบท	7	
นยิำมของอำชญำกรรมต่อมนษุยชำตติำมธรรมนญูกรงุโรมว่ำด้วยศำลอำญำระหว่ำงประเทศ	ข้อบท	
7(1)	 f)	 ระบุว่ำ	 «	 ‘อำชญำกรรมต่อมนุษยชำติ’	 หมำยถึงกำรกระท�ำใดๆ	 ดังต่อไปนี้	 (รวมทั้ง	
กำรทรมำน)	 ในฐำนะที่เป็นส่วนหนึ่งของกำรโจมตีอย่ำงกว้ำงขวำงหรืออย่ำงเป็นระบบต่อพลเรือน	
โดยรูถ้งึกำรโจมตีนัน้”	เพือ่พสิจูน์ว่ำเกดิควำมผดิทำงอำญำเช่นน้ันข้ึนจริง	ยงัมข้ีอก�ำหนดเพ่ิมเตมิท่ี
ต้องพิจำรณำ	และมีรำยละเอียดตำมข้อบท	7(2)a),	e)	และ	(3)
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การละเมิดกฎหมายสิทธิมนุษยชนร้ายแรง: อาชญากรรม 
ต่อมนุษยชาติ28

แบบแผนกำรละเมิดท่ีร้ำยแรงอำจส่งผลให้มีกำรจ�ำแนกว่ำเป็น	
การละเมิดสิทธิมนุษยชนร้ายแรงได้

ท�าความเข้าใจระดับความรุนแรงของอาชญากรรม

อาชญากรรมต่อมนุษยชาติเป็นหนึ่งในความผิดทางอาญา 
ร้ายแรงสุดตามกฎหมายระหว่างประเทศ ถือเป็นการละเมิดอย่าง 
ร้ายแรงต่อหลักการพื้นฐานสุดด้านสิทธิมนุษยชน ด้วยเหตุดังกล่าว 
มาตรฐานที่ก�าหนดความผิดว่าด้วยอำชญำกรรมต่อมนุษยชำติจึงม	ี
ผลบังคับใช้ในทุกแนวนิติศำสตร์	และรัฐและบุคคลอำจถูกลงโทษต่อกำร	
กระท�ำทีเ่ป็นอาชญากรรมต่อมนษุยชาต ิแม้ว่าท่ีผ่านมานดัดงักล่าวมไิด้
ให้ควำมเห็นชอบอย่ำงเป็นทำงกำรที่จะปฏิบัติตำมมำตรฐำนนั้น

สืบเน่ืองจำกควำมร้ำยแรงของกำรละเมิดท่ีเป็นอำชญำกรรมต่อ
มนษุยชำติ	เป็นเหตุให้มข้ีอก�ำหนดทีต้่องเสนอพยำนหลกัฐำนทีห่นกัแน่น
ก่อนจะมกีำรฟ้องคดใีนระดบัสำกลได้	ในบำงกรณ	ีแม้จะมพียำนหลักฐำน
หนักแน่น	 ปัญหำกำรเมืองระดับภูมิภำคและระหว่ำงประเทศก็อำจเป็น
อุปสรรคต่อเจตนำรมณ์ทำงกำรเมืองท่ีจะคุ้มครองผู้เสียหำย	 ในเวลำ
เดียวกัน	 ก็มีกรณีที่หลำยกลุ่มเผชิญกับกำรละเมิดที่มีระดับควำมรุนแรง
ของอำชญำกรรมแบบเดยีวกนั	แต่ไม่ตระหนกัว่ำควำมผิดท่ีมคีวำมรุนแรง	
เช่นน้ันถกูจัดว่ำเป็นกำรละเมดิร้ำยแรงอย่ำงหนึง่	เรำจงึต้องท�ำควำมเข้ำใจ
ต่อนยิำมตำมกฎหมำยของอาชญากรรมต่อมนษุยชาติ ท้ังน้ีเพือ่ให้ทราบ
ถึงทางเลือกที่มีอยู่ตามกฎหมายระหว่างประเทศ และเพ่ือให้สามารถ
วิเคราะห์สถานการณ์ที่เกิดขึ้นได้ดีขึ้น29
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2 8

กล่ำวอย่ำงเฉพำะเจำะจง	 คณะอนุญำโตตุลำกำรเพื่อไต่สวน	
ควำมผิดทำงอำญำระหว่ำงประเทศกรณรีวนัดำ	(International	Criminal	
Tribunal	for	Rwanda)	ได้อธบิำยถงึองค์ประกอบของกำรทรมำนทีถ่อืว่ำ
เป็นอำชญำกรรมต่อมนุษยชำติไว้ดังนี้

(ก)	กำรทรมำนนั้นต้องเกิดขึ้นในฐำนะเป็นการโจมตีอย่างกว้าง
ขวางหรืออย่างเป็นระบบ

(ข)	กำรโจมตีนั้นต้องมีเป้าหมายเป็นพลเรือน	
(ค)	กำรโจมตีนั้นต้องกระท�ำโดยเลือกปฏิบัติ	 อย่ำงเช่น	 เป็นกำร

มุ่งโจมตีกลุ่มเชื้อชำติ	ชำติพันธุ์	สีผิว	ศำสนำ	และกำรเมืองบำงกลุ่ม30

4.3 การน�าเสนอหลักฐาน 

เป้าหมาย29 

•	 เพื่อน�ำเสนอข้อมูลด้ำนสิทธิมนุษยชนที่น่าเชื่อถือเพื่อจูงใจให	้
เกิดกำรเปลี่ยนแปลง

•	 เม่ือมีกำรเก็บ	 จัดระบบ	 และวิเครำะห์หลักฐำนเกี่ยวกับกำร
ละเมิดแล้ว	 มักจะมีกำรน�ำข้อมูลดังกล่ำวไปเสนอต่อกลุ่ม	
เป ้ำหมำย	 เพื่อให้บรรลุเป ้ำหมำยหรือวัตถุประสงค์ของ	
กำรรณรงค์ผลักดัน

28	ICTJ,	น.19
29	 Prosecutor	 v	 Akayesu	 (2	 กันยำยน	 2541)	 ICTR,	 Trial	 Chamber	 I,	 Judgment,		

ICTR-96-4-T,	ย่อหน้ำ	595
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•	 กลุ่มเป้ำหมำยที่อำจเป็นผู้รับข้อมูลและด�ำเนินกำรตำมข้อมูล
สิทธิมนุษยชนที่ได้รับมีจ�านวนไม่จ�ากัด30

การอภิปราย 

กลุ่มเป้ำหมำยใดที่ควรรับข้อมูลเกี่ยวกับกำรละเมิดสิทธิมนุษยชน
และ/หรือจะมีกำรด�ำเนินกำรตำมข้อมูลที่ได้รับ?	

•	 ชุมชนในท้องถิ่น	(เช่น	ชุมชนผู้ลี้ภัย)	

•	 เอ็นจีโอระดบัภูมภิำคหรอืระหว่ำงประเทศ	(เช่น	คณะกรรมำธกิำร
สทิธมินุษยชนแห่งเอเชีย	(Asian	Human	Rights	Commission)	
แอมเนสตี้	อินเตอร์เนชั่นแนล	หรือฮิวแมนไรท์ว็อชต์)	

•	 เจ้ำหน้ำที่	หรือหน่วยงำนของรัฐ	(เช่น	รัฐบำลไทย)	

•	 สมำชิกประชำคมระหว่ำงประเทศ	(เช่น	ชำวยุโรป	ชำวอเมริกัน	
ชำวสิงคโปร์	ประชำคมอำเซียน)	

•	 เจ้ำหน้ำที่หรือหน่วยงำนขององค์กำรสหประชำชำติ	 (เช่น		
ผู้รำยงำนพิเศษว่ำด้วยกำรทรมำน	คณะท�ำงำนกลุ่มต่ำงๆ	คณะ
มนตรีสิทธิมนุษยชน)	

แต่ละกลุม่เป้ำหมำยแตกต่ำงกันไปในแง่กำรพิจำรณำข้อมลู	โอกำส
ที่จะถูกโน้มน้ำวใจ	 และกำรใช้ประโยชน์จำกข้อมูลน้ัน	 ด้วยเหตุดังกล่ำว		
วิธีกำรน�ำเสนอข้อมูลที่มีประสิทธิภำพมำกสุดจึงขึ้นอยู่กับลักษณะของ	
กลุ่มเป้ำหมำยแต่ละกลุ่ม	

30	ND-Burma,	คู่มือกำรอบรม	น.	10
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องค์กำรสหประชำชำต:ิ	กำรน�ำเสนอปัญหำต่อองค์กำรสหประชำชำติ	
ท�ำให้หน่วยงำนสทิธมินษุยชนสามารถเปิดโปงให้ประชาคมระหว่างประเทศ
ทราบถึงการละเมิดที่เกิดขึ้น ซึ่งย่อมมีส่วนช่วยเพ่ิมแรงกดดันต่อรัฐบาล 
ที่เป็นเป้ำหมำย31

เราจะรายงานข้อมูลแตกต่างกันไปส�าหรับกลุ่มเป้าหมายแต่ละกลุ่ม
อย่างไร? 

กรณีที่เป็นกำรรำยงำนต่อองค์กรระหว่ำงประเทศ	 รัฐบำลหรือ
องค์กำรสหประชำชำติ	กำรน�ำเสนอข้อมูลต้องเป็นลักษณะที่เป็นทางการ
มำก	 และต้องสอดคล้องตามนิยามขององค์การสหประชาชาติว่ำด้วย	
การละเมิดสิทธิมนุษยชน32

4.4 หลักการส�าคัญบางประการและความท้าทายที่น่าจะเกิดขึ้น33

1. ต้องไม่เป็นอันตราย และขัดต่อประเด็นด้านจริยธรรม

ในระหว่ำงกำรท�ำงำนเพือ่รวบรวมข้อมลูเพือ่หำข้อเทจ็จรงิ	กำรเกบ็
ข้อมูล	 กำรบันทึกข้อมูล	 และกำรสัมภำษณ์เหยื่อทั้งทำงตรงและทำงอ้อม
จำกกำรละเมิดหรือกำรปฏิบัติมิชอบ	เรำต้องระมัดระวังอย่ำงยิ่งเพื่อไม่ให้
บคุคลใดได้รบัอนัตรำยจำกกระบวนกำรท�ำงำนของเรำ	เรำไม่ควรด�ำเนนิกำร	
ใดๆ	กรณีที่เชื่อว่ำอำจท�ำให้เกิดอันตรำยต่อ	

31	ND-Burma,	คู่มือกำรอบรม	น.	11
32	OHCHR,	คู่มือกำรอบรม	น.88.	และโปรดดู:	ND-Burma,	คู่มือกำรอบรม	น.	11
33	 โปรดด	ูCamille	GIFFARD,	Torture	Reporting	Handbook	–	How	to	document	and	

respond	to	allegations	of	torture	within	the	international	system	for	the	protection	
of	human	rights	 (Human	Rights	Centre,	University	of	Essex)	February	2000,	น.7-8	
[Torture	 Reporting	 Handbook]	 และโปรดดู	 ข้อมูลทั่วไปจำกส�ำนักงำนข้ำหลวงใหญ่เพ่ือ	
สิทธิมนุษยชน	(OHCHR)	คู่มือกำรอบรม	น.	87-94
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•	 บุคคลที่ถูกระบุชื่อในเอกสำร

•	 บุคคลที่จัดท�ำเอกสำรขึ้นมำ

•	 เป็นอันตรำยต่อตัวเอกสำรเอง

การกระท�าหรือการงดเว้นการกระท�าของผู้ช่วยทนำย	 ต้องไม่ส่ง
ผลกระทบต่อควำมปลอดภยัของเหยือ่	พยำน	หรอืบุคคลใดทีเ่ข้ำไปเกีย่วข้อง
ด้วย	หรือกระทบต่อกำรท�ำงำนด้ำนสิทธิมนุษยชนที่เข้มแข็ง34

ความสมดุลระหว่ำงหน้าที ่ทีม่ต่ีอสังคมโดยรวมและความสมัพนัธ์
ระหว่างผู้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นมืออาชีพกับผู้รับบริการ เป็นสิ่งที่ต้อง	
ได้รับกำรพิจำรณำเสมอ	 ยกตัวอย่ำงเช่น	 กรณีที่เกี่ยวข้องกับกำรปฏิบัติที่	
โหดร้ำย	แม้ว่ำโดยหน้ำทีท่ีม่ต่ีอสงัคมโดยรวม	อาจเป็นการเหมาะสมทีเ่รา
จะต้องเปิดโปงการละเมิดท้ังหมดที่เกิดขึ้น ทั้งนี้เป็นไปตามอุดมการณ ์
ที่ดีงาม แต่ตำมหลักจริยธรรมในกำรท�ำงำนมักก�ำหนดให้ต้องมีการรักษา
ความลับระหว่ำงผู้ปฏิบัติหน้ำที่กับผู้รับบริกำร	 ทั้งนี้เพ่ือรักษำประโยชน์
ของบุคคล35

2. การคุ้มครองผู้พิทักษ์สิทธิมนุษยชน

มีควำมเสี่ยงท่ีผู้ปฏิบัติงำนอำจถูกคุกคำม	 ถูกลักขโมยของ	 หรือ	
ได้รับอันตรำย	 หรือถูกขโมยเอกสำร	 กำรบันทึกข้อมูลกำรละเมิดสิทธ	ิ
มนุษยชนและกำรปฏิบัติมิชอบ	 ทั้งที่เป็นกำรกระท�ำของรัฐหรือกลุ่มผู้ก่อ
ควำมไม่สงบ	 อำจท�ำให้เกิดอันตรำยต่อผู้ปฏิบัติงำนได้	 เรำจึงจ�ำเป็นต้อง
ประเมินควำมเสี่ยงที่อำจเกิดขึ้นกับเจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติงำน

34	ICTJ,	น.7-8
35	 Torture	Reporting	Handbook,	น.7
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ในแง่ควำมปลอดภัยของเอกสำร	 เรำอำจรักษำควำมปลอดภัยให้ดี
ขึน้ด้วยกำรท�ำส�ำเนำเอกสำรหลำยชดุ	มกีำรจดัเกบ็ในหลำยรูปแบบและใน
หลำยสถำนท่ี	หนึง่ในหน้ำท่ีหลกัของระบบซอฟต์แวร์แบบมำร์ตุส	(Martus)	
คือกำรช่วยให้มีควำมปลอดภัยและกำรรักษำควำมลับของข้อมูลทุกชิ้น	
ที่เก็บไว้ในองค์กรของท่ำนได3้6

3. ความน่าเชื่อถือ 

ผู้ช่วยทนำยไม่ควรให้ค�ำสัญญำที่น่ำจะ	 หรือไม่อำจปฏิบัติตำมได	้
และให้ปฏิบัติตำมค�ำสัญญำที่เคยให้ไว้	 บุคคลต่ำงๆ	 ต้องมีควำมไว้วำงใจ	
ผู้ช่วยทนำย	 ไม่เช่นนั้นแล้วพวกเขำย่อมไม่ให้ควำมร่วมมือ	 หรือไม่ยอม	
ให้ข้อมูลที่น่ำเชื่อถือ37	(โปรดดูรำยละเอียดเพิ่มเติมจำกบทที่ว่ำด้วย	‘กำร
สัมภำษณ์’)

4. การรักษาความลับ 

(โปรดดรูำยละเอยีดเพ่ิมเตมิจำกบททีว่่ำด้วย	‘กำรสัมภำษณ์–แนวคิด
ว่ำด้วยควำมยินยอม’)

กำรละเมิดต่อหลักกำรนี้อำจส่งผลกระทบร้ำยแรง	

•	 ต่อบุคคลผู้ให้ข้อมูลและเหยื่อ

•	 ต่อควำมน่ำเชื่อถือและควำมปลอดภัยของผู้ช่วยทนำย	

•	 ต่อระดับควำมเชื่อมั่นของคนในพื้นที่ที่มีต่อกำรปฏิบัติงำน

•	 ต่อประสิทธิภำพของกำรด�ำเนินงำน38

36	 ICTJ,	น.9-10	และโปรดดู	:	OHCHR,	คู่มือกำรอบรม	น.90-91
37	OHCHR,	คู่มือกำรอบรม	น.90
38	OHCHR,	คู่มือกำรอบรม	น.90
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5. ความจ�าเป็นทีจ่ะต้องมคีวามสม�า่เสมอ ความต่อเนือ่งและความอดทน 

กำรเก็บข้อมูลอย่ำงละเอียดเพื่อบันทึกสถำนกำรณ์สิทธิมนุษยชน 
ที่เกิดขึ้น อาจเป็นกระบวนการหลายข้ันตอนและยาวนาน โดยท่ัวไปแล้ว 
เราต้องตดิต่อขอข้อมลูจากแหล่งข้อมลูหลายๆ แหล่ง และยงัต้องน�าข้อมลู
ที่ได้มาตรวจสอบอย่างระมัดระวัง มีการเปรียบเทียบและตรวจสอบว่า 
ถูกต้องหรือไม่ ข้อมูลที่ได้อำจไม่น�ำไปสู่กำรปฏิบัติโดยทันทีเสมอไป39

6. ความเที่ยงตรงและความแม่นย�าในการรายงานข้อมูล 

ข้อมูลทีแ่ม่นย�ำจะได้มำจำกรำยงำนทีม่กีำรบนัทกึข้อมลูอย่ำงถีถ้่วน
และเป็นอย่ำงดี	ผู้ช่วยทนำยจะต้องตั้งค�ำถำมที่ชัดเจนเสมอ	(เช่น	ไม่ใช่แค่
ถำมว่ำบุคคลดังกล่ำวถูกซ้อมหรือไม่	 แต่ถำมรำยละเอียดว่ำถูกซ้อมกี่คร้ัง	
คนร้ำยใช้อำวุธอะไร	 มีกำรท�ำร้ำยต่อส่วนไหนของร่ำงกำย	 เหตุกำรณ	์
ภำยหลังกำรท�ำร้ำยเป็นอย่ำงไร	ใครเป็นคนท�ำ	ฯลฯ)	

รำยงำนทีผู่ช่้วยทนำยจดัท�ำควรอยู่บนพ้ืนฐำนกำรซกัถำมอย่ำงถีถ้่วน	
ควรมกีำรส่งรำยงำนทนัท	ีและควรประกอบด้วยข้อเทจ็จริงทีเ่ฉพำะเจำะจง	
และกำรวิเครำะห์อย่ำงระมัดระวัง	 ในรำยงำนไม่ควรมีกำรคำดเดำและ	
กำรอธิบำยภำพแค่ทั่วๆ	ไป	ข้อสรุปที่ได้ทุกข้อจะต้องอยู่บนพื้นฐำนข้อมูล
จริงอย่ำงละเอียด	ซึ่งน�ำเสนอไว้ในรำยงำนดังกล่ำวด้วย40

39	OHCHR,	คู่มือกำรอบรม	น.91
40	OHCHR,	คู่มือกำรอบรม	น.91
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7. ความไม่ล�าเอียงและความเป็นภววิสัย 

ผู้ช่วยทนำยควรพยำยำมรักษำทัศนคติและแสดงท่ำทีที่เป็นภววิสัย
ตลอดเวลา	ในระหว่ำงกำรเก็บและกำรชั่งน�้ำหนักข้อมูล	ผู้ช่วยทนำยควร
พิจำรณำข้อเท็จจริงทั้งหมดอย่ำงเป็นกลำง41	 ในแง่ควำมสนับสนุนด้ำน	
กำรเงิน	 กำรให้เงินพยำนเป็นค่ำเดินทำงเนื่องจำกต้องเดินทำงมำไกล		
มักเป็นสิ่งที่กระท�ำได้	แต่ควรหลีกเลี่ยงกำรให้เงินในลักษณะอื่นๆ	

8. ความซับซ้อน 

กำรปฏิบตัมิชิอบด้ำนสทิธมินษุยชนมกัไม่ใช่สิง่ทีเ่กดิขึน้อย่ำงตรงไป
ตรงมำ	ยกตัวอย่ำงเช่น	ในฐำนข้อมูลเกี่ยวกับกำรสังหำรโดยพลกำรอำจมี
ข้อมูลที่ครอบคลุมไปถึงช่วงที่เขำถูกควบคุมตัวหรือถูกทรมำนก่อนจะถูก
ฆ่ำด้วย	ฐำนข้อมลูต้องประกอบด้วยข้อมลูท้ังหมดทีเ่กีย่วข้องกบักำรละเมดิ	
กำรเลือกใช้ข้อมูลเฉพำะที่เป็นกำรละเมิด	“ที่ส�ำคัญสุด”	อำจปิดกั้นไม่ให้
เรำตระหนักถึงกำรละเมิดในรูปแบบอื่น	 และท�ำให้กำรวิเครำะห์เกิดอคติ
อย่ำงมำก42

9. อคติและการให้ข้อมูลที่น้อยกว่าความเป็นจริง 

ปัญหำดังกล่ำวเป็นเรื่องพื้นฐำนและไม่อำจหลีกเลี่ยงได้ในระหว่ำง
กำรบนัทกึและเกบ็ข้อมลู	ทัง้นีม้กัเป็นผลมำจำกเง่ือนไขทีไ่ม่อำจควบคมุได้
และมำจำกภำยนอก	อย่ำงเช่น	กรณทีีเ่หยือ่ไม่สมัครใจทีจ่ะบอกเล่ำเหตกุำรณ์	
ที่เกิดขึ้น	และไม่ต้องกำรบอกข้อมูลที่มีอยู่ให้กับผู้แสวงหำข้อเท็จจริง

41	OHCHR,	คู่มือกำรอบรม	น.92
42	 โปรดดู	Human	rights	data	analysis	group,	Core	concepts
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ตวัอย่ำงเช่น	ถ้ำพจิำรณำถึงบรบิทด้ำนสงัคมและวัฒนธรรม	กำรเกบ็
ข้อมลูและกำรประเมนิข้อมลูเกีย่วกับกำรละเมดิทีก่ระท�ำต่อผูห้ญงิในสงัคม
พุทธ	อำจเป็นเรื่องยำก

อคตอิำจเป็นผลมำจำกกำรแบ่งแยกทำงชนชัน้	ปัญหำด้ำนเพศสภำพ	
ศำสนำ	 อำยุ	 และกำรเลือกปฏิบัติในรูปแบบต่ำงๆ	 ซ่ึงอำจเกิดขึ้นเฉพำะ	
บำงส่วนในสงัคม	หรือเกดิข้ึนเฉพำะกบัผูช่้วยทนำยควำมบำงคน	กำรยอมรบั
ว่ำมีอคติเกิดขึ้น	 จะช่วยให้เรำสำมำรถรับรู้ต่อข้อมูลอย่ำงเป็นภววิสัย		
หรือในระหว่ำงกำรท�ำงำนเพื่อบันทึกข้อมูล	 แม้ว่ำกำรขจัดอคติให้หมดไป
ไม่อำจท�ำได้ง่ำย	หรืออำจท�ำไม่ได้เลย	หลำยหน่วยงำนอำจสำมำรถเข้ำถึง
เหยือ่บำงคนได้ดกีว่ำหน่วยงำนอืน่	ข้อมูลทีม่อียูใ่นระบบฐำนข้อมลูใดๆ	เป็น
ตัวอย่ำงที่ช้ีว่ำ	 กำรละเมิดท่ีเกิดข้ึนและมีกำรรำยงำน	 อำจไม่ได้สะท้อน
สถำนกำรณ์ทีเ่กดิขึน้จรงิโดยทัว่ไป	อย่ำงไรกต็ำม	แม้ข้อมลูเชงิคณุภำพเหล่ำนี้	
อำจไม่สะท้อนภำพรวมของเหตุกำรณ์	แต่ก็ควรมีกำรเก็บรวบรวมไว4้3

การอภิปราย 

•	 กลุ่มไหนบ้ำงที่ถูกเสนอข้อมูลจนเกินควำมจริง?	เหตุใด?	

•	 เรำจะให้ควำมส�ำคญักับประเดน็เรือ่งเพศสภำพ	ชำติพันธุ	์ศำสนำ	
ภูมิภำค	และรูปแบบของอคติที่เป็นไปอื่นๆ	ได้อย่ำงไร?	

•	 เรำจะเอำชนะอคติเหล่ำนี้ได้อย่ำงไร?44

43	 โปรดดู	Human	rights	data	analysis	group,	Core	concepts
44	 ICTJ,	น.12
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4.5 การใช้เอกสาร 

หำกไม่มกีำรวเิครำะห์	เรำจะไม่สำมำรถใช้ประโยชน์จำกเอกสำรได้	
หำกไม่มีกำรใช้ข้อมลูจำกกำรวเิครำะห์อย่ำงมยีทุธศำสตร์	ข้อมลูทีไ่ด้กอ็ำจ
ไม่ส่งผลกระทบ	หรือไม่มีประโยชน์ในเชิงปฏิบัต4ิ5

1. การฟ้องเรียกค่าเสียหาย 

กรณทีีมุ่ง่ใช้ประโยชน์เพือ่กำรฟ้องเรยีกค่ำเสียหำย	โครงกำรบนัทกึ
ข้อมูลน้ันควรพิจำรณำถึงค�ำถำมในแง่กำรเลือกคดีและพยำนหลักฐำนที่
หนักแน่น	(“มีคุณค่าพอที่จะสอบสวน”	“probative value”)	ซึ่งเป็น
ข้อมูลที่จ�ำเป็นต่อคดีเหล่ำนี4้6

2. ข้อมูลส่วนบุคคลของเหยื่อ 

เรำอำจน�ำเอกสำรและวัตถุพยำนมำใช้ประโยชน์ในระดบับคุคลและ
เชิงบวกได้	 ทั้งนี้โดยมีกำรปกปิดควำมลับเกี่ยวกับครอบครัวและบุคคล	
อันเป็นที่รักของเหยื่อ	 เรำสำมำรถใช้เอกสำรเพื่อประโยชน์ในกำรเข้ำถึง
ควำมจริง	ทั้งนี้เพื่อจ�ำแนกสถำนะของเหยื่อหรือจ�ำนวนค่ำชดเชย	ส�ำหรับ
ครอบครวัทีอ่ยูเ่บือ้งหลงั	พวกเขำกม็คีวำมสมัพนัธ์เชือ่มโยงโดยตรงกบัเหยือ่47	

(โดยเฉพำะในกรณีที่เป็นกำรบังคับบุคคลให้สูญหำย)

45	 ICTJ,	น.13-18
46	 ICTJ,	น.14
47	ICTJ,	น.14	และโปรดด	ู“กำรช่วยเหลอืให้เหยือ่และครอบครัวเข้ำถึงเอกสำรบำงประกำรได้	

จ�ำเป็นต้องอำศัยกำรเก็บและกำรใช้ประโยชน์จำกเอกสำรอย่ำงมีหลักกำร	 นักเคลื่อนไหวควรให้
ควำมใส่ใจกบักำรเปิดเผยข้อมูลบำงส่วนต่อกลุ่มต่ำง	ๆ 	อย่ำงมีประสทิธิภำพและอย่ำงเหมำะสม	แต่
ในขณะเดียวกันก็ต้องระมัดระวังที่จะไม่ท�ำให้เกิดอันตรำยต่อเอกสำรเหล่ำนี้	 ไม่เป็นกำรแทรกแซง
ต่อกระบวนกำรเก็บเอกสำร	หรือไม่ลดทอนควำมสมบูรณ์และอรรถประโยชน์จำกกำรเก็บเอกสำร
เหล่ำนั้น”
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3. สร้างอิทธิพลต่อวาทกรรมระดับชาติ 

เอกสำรที่เปิดโปงกำรกระท�ำที่เป็นเผด็จกำรของรัฐ	หรือหน่วยงำน
ท่ีไม่ใช่เป็นรัฐ	 มักมีอิทธิพลต่อวำทกรรมระดับประเทศเกี่ยวกับเหตุกำรณ์
ที่เกิดขึ้นจริงในช่วงเวลำที่มีกำรเก็บข้อมูล48

4. ความทรงจ�า 

กำรสร้ำงควำมทรงจ�ำด้ำนสังคม	 (สิ่งที่สังคมเลือกจะจดจ�ำเกี่ยวกับ
อดตีของตน)	อำจเป็นปัจจยัทีช่่วยจ�ำแนกว่ำสงัคมนัน้จะกลบัไปสูแ่บบแผน
ควำมรุนแรงอีกหรือไม่

ความทรงจ�าด้านสงัคมเป็นกระบวนการเจรจาต่อรองอย่างต่อเนือ่ง
ของกลุ่มและพลังทางสังคมต่างๆ ซึ่งช่วงชิงโอกาสที่จะเสนอข้อมูลเพื่อให้
คนในรุ่นหลังได้จดจ�า49

เอกสารทีม่กีารเก็บรกัษาไว้เป็นแหล่งความรูส้�าหรบันกัประวัตศิาสตร์ 
นักวิจัย นักศึกษา และกลุ่มผู้สนใจอื่นๆ ในอนาคต รวมทั้งสมาชิกใน
ครอบครัวด้วย	

5. ค�าเตือนที่เกี่ยวกับการปลอมแปลงเอกสาร 

มำตรกำรป้องกันที่ได้ผลที่ศูนย์บันทึกข้อมูลสำมำรถน�ำมำใช้	 เพื่อ
ป้องกนักำรปลอมแปลงเอกสำร	หรอืกำรใช้ประโยชน์จำกเอกสำรด้วยวำระ
ซ่อนเร้นทำงกำรเมอืง	ได้แก่	ความเป็นภววสิยั	ความโปร่งใส และวธิวีทิยา
ที่เข้มแข็ง50

48	 ICTJ,	น.14
49	ICTJ,	น.15	(ข้ำมเชิงอรรถไป)
50	 ICTJ,	น.16
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4.6 การจัดการและการจัดเก็บเอกสาร51

1. ความเป็นส่วนตัว 

ควำมเป็นส่วนตัว	 กำรเข้ำถึงข้อมูลของสำธำรณะและกำรเผยแพร่
ข้อมูล	 เป็นข้อพิจำรณำท่ีส�ำคัญ	 เอกสำรหลำยอย่ำงที่หน่วยงำนสิทธ	ิ
มนุษยชนเก็บรักษำไว้	มีข้อมูลบำงส่วนที่เป็นเรื่องส่วนตัว52

2. ความสมบูรณ์ของเอกสารที่เก็บรักษาไว้ 

ข้อมูลที่เก็บรวบรวมไว้อำจไม่เป็นประโยชน์	 แม้จะมีกำรจัดเข้ำหิ้ง
อย่ำงเรยีบร้อย	กรณทีีไ่ม่สำมำรถเข้ำถงึเนือ้หำเหล่ำนัน้อย่ำงมปีระสิทธภิำพ	
และกำรเข้ำถึงไม่เป็นมิตรกับผู้ใช้

3. ข้อพิจารณาด้านเทคนิค 

มำร์ตุสเป็นซอฟต์แวร์ที่บริษัทเบเนเทค	(Benetech)	พัฒนำขึ้นมำ	
เป็นเทมเพลตแบบหน้ำเดียวส�ำหรับคีย์ข้อมูลเชิงคุณภำพเข้ำไป	 จำกนั้น	
มกีำรเข้ำรหสัข้อมลูก่อนจะส่งไปยงัเซิฟเวอร์ทีป่ลอดภยั	ฐำนข้อมลูในระบบ
ดงักล่ำวมโีครงสร้ำงในกำรเกบ็ข้อมลูเกีย่วกบับุคคลได้อย่ำงกว้ำงขวำง	ท�ำให้
สำมำรถจ�ำแนกบทบำทของบุคคลที่เกี่ยวข้องในแต่ละเหตุกำรณ์ได้อย่ำง
ชัดเจน	

กำรท�ำงำนในลกัษณะเช่นนีท้�ำให้เรำตระหนักถึงบทบำททีเ่ปลีย่นแปลง
ไปในแต่ละบรบิทและในแต่ละสถำนกำรณ์	แทนทีจ่ะมุง่จดัท�ำรำยชือ่เหยือ่
และผู้กระท�ำที่เหมือนกันทั้งหมด	ฐำนข้อมูลที่ประกอบด้วยข้อมูลเกี่ยวกับ

51	 ICTJ,	น.20-22
52	 ICTJ,	น.20
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บุคคลเหล่ำนี้	 ท�ำให้เรำสำมำรถจ�ำแนกบทบำทของแต่ละบุคคลท่ีมีต่อ
เหตุกำรณ์ต่ำงๆ	 ได้อย่ำงแม่นย�ำ	 ท�ำให้ไม่สับสน	 และไม่ต้องถกเถียงกัน	
ให้ยุ่งยำกว่ำบุคคลใดเป็นเหยื่อ	หรือบุคคลใดเป็นผู้กระท�ำควำมผิด53

4. กระบวนการเก็บรักษาเอกสาร

กรณีที่เป็นกำรบันทึกข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการฟ้องคดี การจัด
เก็บข้อมูลอย่างละเอียดและแม่นย�าเป็นเรื่องที่จ�าเป็น54

5. การเสื่อมสภาพของเอกสารและมลพิษ (Attribution and  
Pollution)

หลกักำรส�ำคญัในกำรเกบ็รวบรวมเอกสำรคอื	กำรลดจ�ำนวนเอกสำร
ที่เสื่อมสภำพและมีมลพิษให้เหลือน้อยสุด	 สะท้อนถึงปัญหำในกำรเก็บ
รวบรวมในเบื้องต้นและกำรขำดองค์ควำมรู้ในกำรเก็บรักษำ	ซึ่งย่อมท�ำให้
เกิดโอกำสที่เอกสำรจะเสื่อมสภำพและเกิดมลพิษข้ึน	 ท้ังโดยต้ังใจหรือ	
ไม่ได้ตั้งใจก็ดี	จึงควรมีมำตรกำรเพื่อลดควำมเสียหำยที่เกิดขึ้น	

•	 Attrition:	กำรสูญหำยของเอกสำร

•	 Pollution:	 กำรสร้ำงควำมวุ่นวำยให้กับระบบกำรเก็บเอกสำร
แบบเดิม	โดยกำรสอดแทรกเอกสำรใหม่ๆ	เข้ำมำ	

53	 ICTJ,	น.21
54	 	ICTJ,	น.22
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ตัวอย่างเชิงเปรียบเทียบ (เซอร์เบียและพม่า) 

ตัวอย ่ำงที่ดีซึ่ งมีควำมใกล ้เคียงกับกำรท�ำหน้ำที่ของมูลนิธ	ิ
ศูนย์ทนำยควำมมุสลิมในจังหวัดชำยแดนใต5้556

ศูนย์กฎหมำยมนุษยธรรม–Humanitarian Law Center (HLC) 
(เซอร์เบีย)

“ในฐำนะทีเ่ป็นสถาบนัให้ความช่วยเหลอืด้านกฎหมาย	HLC	เกบ็
รวบรวมเอกสำรที่เกี่ยวข้องกับภำรกิจบำงประกำร	 ซึ่งไม่ได้มีจุดประสงค์
เพื่อกำรใช้งำนทั่วไป	ด้วยเหตุดังกล่ำว	HLC	จึงท�ำงำนรวบรวมโดยเฉพำะ
เอกสำรที่ใช้ในกำรฟ้องคดี	อย่ำงไรก็ตำม	เอกสำรที่รวบรวมเอำไว้เหล่ำนี้ก็
เป็นแหล่งข้อมลูท่ีส�ำคัญและสำมำรถน�ำไปใช้ประโยชน์ในด้ำนอืน่ๆ	ได้	แม้ว่ำ
อำจไม่เกี่ยวข้องโดยตรง	 นักวิจัยของ	HLC	 ได้ใช้ประโยชน์อย่ำงมำกจำก
ข้อมูลเหล่ำน้ีในกำรจัดท�ำรำยงำนต่ำงๆ	 รวมทั้งกรณีศึกษำที่แสดงให้เห็น
แบบแผนกำรปฏบัิตโิดยมิชอบต่อกลุม่ผูเ้สยีเปรยีบในสังคม	(อย่ำงเช่น	กรณี
ชำวพื้นเมืองโรมำ)”56

สถาบันการศึกษาเพื่อสิทธิมนุษยชนแห่งพม่า (Human Rights 
Education Institute of Burma–HREIB) และเครอืข่ายการบันทกึข้อมลู
ด้านสิทธิมนุษยชนแห่งพม่า (Network for Human Rights Documen-
tation–Burma) (พม่ำ)

55	 ICTJ,	น.17
56	 ICTJ,	น.17
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“(…) ภารกิจ [ของกำรบันทึกข้อมูลกำรละเมิดสิทธิมนุษยชน]  
มคีวำมท้ำทำยมำกยิง่ขึน้	ในกรณีทีก่ารละเมดิสทิธิมนษุยชนยงัเกิดขึน้อยู่
และเกิดขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง HREIB/ND–Burma เผชิญกับปัญหำท้ำทำย	
ดังกล่ำว	 ในระหว่ำงกำรเก็บข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์และเกี่ยวข้อง	 ทั้งนี	้
เพ่ือใช้ประโยชน์ในกำรรณรงค์เพื่อให้เกิดกำรเปลี่ยนผ่ำนของระบอบ
ประชำธปิไตย	(...)	หำกไม่มคีวำมรู้เกีย่วกบัลกัษณะและกระบวนกำรเปลีย่น
ผ่ำนที่จะเกิดขึ้นอย่ำงแม่นย�ำ	 จะท�ำให้หลักเกณฑ์และกำรจัดประเภทที่	
ใช้ในกำรบันทึกข้อมูลมีลักษณะไร้ระเบียบและไม่เป็นรูปธรรม	HREIB		
ได้แก้ปัญหำดังกล่ำวด้วยกำรร่วมมือกับสมำชิกกลุ่มอื่นภำยใต้เครือข่ำย	
กำรบันทึกข้อมูลด้ำนสิทธิมนุษยชนแห่งพม่ำ	 เพื่อแบ่งประเภทกำรละเมิด
สทิธมินษุยชนออกเป็น	15	ประเภท	และใช้เพือ่กำรเกบ็ข้อมลู	กระบวนกำร
ทีม่หีลำยขัน้ตอนเพือ่จ�ำแนกประเภทข้อมลูเหล่ำนี	้เร่ิมต้นจำกกำรท่ีผู้ท�ำงำน
ภำคสนำมจ�ำแนกว่ำพยำนซึ่งเป็นคนในพื้นที่เรียกกำรละเมิดท่ีเกิดข้ึนว่ำ
อย่ำงไร	(ในภำยหลงัจงึมกีำรเปรยีบเทียบ)	กบัภำษำในท้องถิน่	และพยำยำม
เลือกใช้ค�ำทีเ่ข้ำใจได้ง่ำยสดุ	และมคีวำมส�ำคญัมำกสดุในกำรจดัท�ำเอกสำร
เพื่อบันทึกกำรละเมิดสิทธิมนุษยชนในพม่ำ	 หลังจำกแบ่งข้อมูลออกเป็น		
15	 ประเภท	 ผู้ช�ำนำญกำรด้ำนกฎหมำยระหว่ำงประเทศยังให้ข้อมูล	
เพ่ิมเติมเพื่อ	 (...)	 ประกันว่ำข้อมูลประเภทต่ำงๆ	 เหล่ำนี้สอดคล้องกับ
บรรทัดฐำนด้ำนกฎหมำยระหว่ำงประเทศ”57



บทที่ 5

การสัมภาษณ์
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การสัมภาษณ5์7

แนวคิดหลัก

ผู้ช่วยทนำยควร: 

•	 สร้างความคุ้นเคยกับผู้ให้ข้อมูล

•	 อธิบายถึงอ�านาจและหน้าที่ของมูลนิธิศูนย์ทนายความมุสลิม 
(หากจ�าเป็น) 

•	 ก�าหนดวัตถุประสงค์ของการสัมภาษณ์ 

•	 อธิบายเกี่ยวกับหลักการพื้นฐานของการสัมภาษณ์

•	 อธิบายให้พยานทราบว่าอาจจะได้รับการคุ้มครองภายหลัง 
การสัมภาษณ์

•	 วางแผนเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ของข้อมูลจากการสัมภาษณ์ 

•	 เปิดโอกาสให้พยานเล่าเรื่องด้วยตนเองก่อนจะต้ังค�าถามเป็น 
การเฉพาะ 

57	ข้อมูลส่วนใหญ่ได้มำจำก	ส�ำนักงำนข้ำหลวงใหญ่เพื่อผู้ลี้ภัยแห่งสหประชำชำติ	(Office	of	
the	 High	 Commissioner	 for	 Human	 Rights),	 Training	Manual	 on	 Human	 Rights		
Monitoring,	Professional	training	series	No.7	(New	York	and	Geneva,	2544),	น.109-126.	
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กำรรวบรวมปำกค�ำโดยตรงจำกเหยือ่และพยำน	ทัง้นีเ้พือ่ให้ได้ข้อมลู
ขั้นพื้นฐำน	มักมีชื่อเรียกแตกต่ำงกันไป	ได้แก่	“กำรรวบรวมข้อมูลเพื่อหำ
ข้อเท็จจริง”	และ	“กำรสัมภำษณ์พยำน”58

จุดประสงค์ของการสัมภาษณ์เพื่อเก็บข้อมูลทางวาจา เป็นไปเพื่อ
เปิดเผยข้อเท็จจริงซึ่งยังไม่เป็นที่รับรู ้ เกี่ยวกับเหตุการณ์ที่ต้องการ
สอบสวน และเป็นข้อมูลท่ีไม่อาจหาได้จากแหล่งอื่น การสัมภาษณ์ควร
ท�าให้เราทราบข้อมูลพ้ืนฐานของตัวผู้ให้ข้อมูลด้วย หัวข้อในการสนทนา
ควรเก่ียวข้องกับประสบการณ์ส่วนบุคคลและข้อเทจ็จรงิทีเ่กิดขึน้ในทกุวนั 
รวมทั้งครอบคลุมถึงอารมณ์ ความรู้สึก ความหวัง และความกลัวของผู้ให้
ข้อมูล ผูส้มัภาษณ์ควรก�าหนดหวัข้อการพดูคยุทีส่อดคล้องกบัประสบการณ์
ของผูใ้ห้ข้อมลู และช่วยให้การสมัภาษณ์คบืหน้าไป อย่างไรกต็าม ผู้สัมภาษณ์ 
ต้องเปิดกว้างและยืดหยุ่นต่อการเปลี่ยนแปลงและการออกนอกประเด็น 
ที่เตรียมไว้ ทั้งนี้เพื่อให้ได้ข้อมูลมากสุดเท่าที่จะเป็นไปได้59

บริบทของการสัมภาษณ์

กำรคิดอย่ำงมียุทธศำสตร์!

•	 ต้องเก็บข้อมูลใดบ้ำง?	

•	 จะได้ข้อมูลนั้นจำกไหน?	

•	 ใครเป็นผู้มีข้อมูลเหล่ำนี้?	

58	ICTJ,	น.24
59	 ICTJ,	น.25
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แนวคดิเก่ียวกับความยนิยอมทีเ่กดิจากความเข้าใจ แสดงออกอย่างชดัเจนและ
โดยสมัครใจ (informed, express and free consent)

เมื่อบุคคล
ให้ควำมยินยอม		
(ที่จะให้สัมภำษณ์

หรือยื่น	
ข้อกล่ำวหำ)

ได้รับแจ้ง	
ถึงประโยชน์	
ที่เป็นไปได้	
อย่ำงเต็มที่

ได้รับแจ้งถึง	
ผลกระทบด้ำนลบ	

ที่อำจเกิดขึ้น	
จำกข้อเสนอ	
ในกำรปฏิบัติ

ในกำรระบุชื่อบุคคล	 เรำต้องได้รับความยินยอมที่จะปฏิบัติและ 
การยอมรับผลที่จะเกิดขึ้นทั้งปวง (ทั้งในด้านบวกและลบ) จำกบุคคล	
ดงักล่ำวเสยีก่อน	แม้ว่ำผูใ้ห้ข้อมลูยนิยอมทีจ่ะให้น�ำข้อมลูจำกกำรสัมภำษณ์
ทั้งหมดไปใช้เพื่อจัดท�ำกำรวิจัยและเผยแพร่แล้ว	แต่ข้อมูลเกี่ยวกับชีวิต
ส่วนตัวและข้อมูลการติดต่อไม่ควรมีการเปิดเผยต่อสังคมยกเว้นแต่ 
มีการแสดงความยินยอมไว้อย่างชัดเจน60

60	ICTJ,	น.	26
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ความยินยอมท่ีจะร่วมมือในกระบวนการบันทึกข้อมูลมีระดับแตกต่าง
กันไป 

•	 ควำมยินยอมอย่ำงเต็มที่ 

	 ผู้ให้ข้อมูล/เหยื่อ	 ยินยอมท่ีจะให้เรื่องของตนเป็นส่วนหนึ่งของ
กรณีศึกษำทั้งหมด	ยอมให้ระบุชื่อ	และยินยอมให้น�ำเรื่องที่เล่ำ
ไปตีพิมพ์ได้	

•	 ควำมยินยอมเพียงบำงส่วน 
-	 ผูใ้ห้ข้อมลู/เหยือ่	ยนิยอมให้น�ำเรือ่งทีเ่ล่ำไปตพีมิพ์	แต่ไม่ยอม
ให้มีกำรระบุชื่อ	(ให้เก็บชื่อเป็นควำมลับ)	

-	 ผู้ให้ข้อมูล/เหยื่อ	 ไม่ยินยอมให้เผยแพร่เร่ืองที่เล่ำ	 แต่ยอม	
ให้นับเป็นหนึ่งในกรณีทั้งหมด	

•	 ไม่ให้ควำมยินยอม

	 ผู้ให้ข้อมูล/เหยื่อ	 ไม่ยินยอมให้น�ำเรื่องที่เล่ำไปตีพิมพ์	 (หรือ	
จัดท�ำรำยงำน)	และไม่ยอมให้นับเป็นหนึ่งในกรณีทั้งหมด

5.1. การจ�าแนกบุคคลเพื่อท�าการสัมภาษณ์

การจ�าแนกพยาน61

บุคคลบำงคนก็อำจเปิดเผยตัวเองโดยสมัครใจ	 ทั้งนี้เพ่ือต้องกำร
กำรคุ้มครอง	หรือต้องกำรเรียกร้องค่ำเสียหำยจำกกำรละเมิดที่เกิดขึ้น	

หรือบำงคนอาจรู้สึกว่าไม่เป็นประโยชน์ หรืออาจเป็นอันตราย 
ต่อตนเอง	 หำกเปิดเผยตัวเองออกไป	 (เหยื่อของกำรละเมิดทำงเพศหรือ	

61	OHCHR,	คู่มือกำรอบรม	น.110
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กำรละเมิดอื่นๆ	ต่อผู้หญิง	 เหยื่อของกำรทรมำน)	 ในกรณีดังกล่ำว	ผู้ช่วย
ทนำยอำจจะต้องท�ำงำนในเชิงรุกแทนที่จะท�ำงำนแบบตั้งรับ	 เพื่อหาทาง
จ�าแนกบุคคลที่ยอมให้สัมภาษณ์ได้

การคุ้มครองพยาน62

องค์ประกอบที่ส�าคัญ 

•	 เรำควรสัมภำษณ์ในบริบทที่	
-	 หลกีเลีย่งไม่ให้บุคคลตกเป็นเป้าความสนใจอย่างไม่จ�าเป็น	

•	 เรำควรสัมภำษณ์ในสถานที่ซึ่งมีการสอดแนมข้อมูลน้อยสุด
-	 กรณีท่ีผู ้ช่วยทนำยเดินทางและมีการเคลื่อนไหวท่ัวไป	
ในชนบท

-	หน่วยสอดแนมของรัฐบำลก็อำจไม่เป็นปัญหำมำกนัก	

ตัวอย่ำงของสถำนที่ซึ่งมีควำมเสี่ยงอย่ำงมำก	
-	 โรงแรม	 อำจมีกำรดักฟังกำรสัมภำษณ์	 เป็นสถำนที่ซึ่ง	
เสี่ยงต่อกำรถูกสอดแนม	

ค�าแนะน�า

สถำนที่ที่ใช้ในกำรสัมภำษณ์ควร	
-	 ท�ำให้เกดิควำมสงสยัน้อยสดุ ส�าหรบัคนทีเ่หน็ผู้ให้ข้อมลูเดิน
เข้ำไปในสถำนที่นั้น	หรือเห็นพวกเขำในระหว่ำงกำรพูดคุย 

62	OHCHR,	คู่มือกำรอบรม	น.110-111
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-	 ดแูลให้เกิดบรรยากาศทีเ่หมาะสมต่อการสมัภาษณ์	=	ท�าให้
สามารถพูดคุยได้อย่างจริงใจโดยไม่มีการขัดจังหวะอย่าง
ไม่จ�าเป็น

-	 ผู ้สัมภำษณ์ควรขอความเห็นจากคนกลางและจากผู้ให้
ข้อมูล63 เพ่ือขอค�าแนะน�าว่าสถำนที่ใดมีควำมเหมำะสม
มำกสุดต่อกำรสัมภำษณ์	64

•	 ในระหว่างการสมัภาษณ์พยานอกีคนหนึง่ อย่าระบอุย่างชัดเจน
ถึงปากค�าที่รับฟังมาจากพยานอีกคนหนึ่ง 
-	 ทัง้น้ีกอ็ำจท�ำให้เกดิอนัตรำยต่อพยำนคนแรก	+	ท�ำให้พยำน
คนที่สองอำจไม่สบำยใจในแง่กำรรักษำข้อมูลเป็นควำมลับ	

•	 หลีกเลี่ยงการเปิดเผยชื่อของบุคคลที่ให้ข้อมูลก่อนหน้าเขา 
-	 ไม่ควรมีกำรเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ให้ข้อมูลคนอื่น	
กรณีที่ไม่มีควำมมั่นใจว่ำจะปลอดภัยมำกเพียงพอ	

-	บำงครั้งอำจต้องให้ข้อมูลเช่นนั้น	 เพ่ืออธิบำยให้พยำน	
ทรำบว่ำเหตุใดจึงติดต่อให้เขำมำให้ข้อมูล

•	 ผู้สัมภำษณ์ควรสอบถำมว่ำพยำนอยู่ในระหว่ำงที่ถูกคุกคำม	
ให้เป็นอันตรำย	+ มีมำตรกำรใดๆ	 เพ่ือรักษำควำมปลอดภัย	
ซึ่งพยำนเห็นว่ำควรปฏิบัติหรือไม่ 

•	 ในช่วงต้นของกำรสมัภำษณ์	และโดยเฉพำะในช่วงจบ กำรสัมภำษณ์		
ผู้สัมภำษณ์ควรเสนอวิธีการที่จะติดต่อกันต่อไป	 แต่ผู้ให้ข้อมูล
บำงคนอำจต้องกำรให้เก็บชื่อของเขำเป็นควำมลับต่อไป	

63	 ICTJ,	น.26
64	OHCHR,	คู่มือกำรอบรม	น.114
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*ไม่ว่ำในกรณีใด	 เรำต้องอธิบำยให้ชัดเจนว่ำ	 ในฐำนะผู้ช่วยทนายเรา 
ไม่สามารถรับประกันความปลอดภัยของพยานได้ทั้งหมด 

จะให้ความคุ้มครองต่อผู้ให้สัมภาษณ์อย่างไร? 

•	 จ�ำเป็นอย่ำงยิง่ท่ีจะต้องเก็บข้อมูลและส�าเนาทกุช้ินในทีป่ลอดภัย 
ตลอดเวลา นอกเหนือจำกกำรเก็บข้อมูลในระบบเซิฟเวอร์	
ของมำร์ตุส	

•	 ให้ต้ังชื่อแฟ้มข้อมูลเป็นหมายเลข ไม่ให้เอำชื่อบุคคลมำใช้		
กำรอ้ำงอิงแฟ้มข้อมูลโดยใช้ตัวเลข	 ท�ำให้สำมำรถรักษำข้อมูล
เป็นควำมลับและช่วยคุ้มครองผู้ให้ข้อมูล	รวมทั้งข้อมูลที่จะเข้ำ
มำเพิ่มเติมอีกด้วย

•	 เมื่อมีข้อมูลเพิ่มเติมเข้ำมำ	
-	 ผู้ช่วยทนำยควรท�ำสัญลักษณ์พร้อมระบุหมำยเลขของแฟ้ม
ข้อมูล	และไม่เอาชื่อของเหยื่อมาใช้เป็นชื่อแฟ้มข้อมูล	

5.2 ก่อนการสัมภาษณ์

•	 ใครจะถูกสัมภำษณ์?

•	 ท�าอย่างไรจะคุ้มครองเขำได้? 

•	 ใครควรเป็นผู้ท�ำกำรสัมภำษณ์?

•	 ที่ไหนที่เหมำะสมต่อกำรสัมภำษณ์?	

•	 วิธีกำรบันทึกข้อมูลอย่ำงไรที่เหมาะสมต่อการสัมภำษณ์?	

•	 อะไรเป็นข้อมูลที่ผู้สัมภำษณ์ควรทรำบก่อนกำรสัมภำษณ์?	

•	 ควรใช้วิธีการอย่ำงไรเพื่อเริ่มต้นกำรสัมภำษณ์?	
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ใครควรเป็นผู้ท�าการสัมภาษณ6์5

จ�านวนผู้สัมภาษณ์

แนะน�ำว่ำควรมบีคุคลอย่างน้อย 2 คนทีท่�ำกำรสัมภำษณ์	(หำกเป็น
ไปได้)	

•	 ผู้สัมภำษณ์คนแรกควรพยำยำมสบตำและถำมค�ำถำม	

•	 ผู้สัมภำษณ์คนที่สองพยายามจดบันทึกข้อมูลเงียบๆ และอาจ
เสริมว่ามีค�าถามใดที่ยังไม่ได้ถาม	

•	 กำรมีผู ้สัมภำษณ์มำกกว่ำ	 2	 คนอำจท�ำให้ผู ้ให้ข้อมูลรู ้สึก	
ถูกคุกคำม	(ไม่แนะน�ำ)	

ถ้ามีผู้สัมภาษณ์เพียงคนเดียว 

•	 ให้ท�ำกำรสัมภำษณ์ช้ำๆ	 เพื่อให้แน่ใจว่ำมีกำรให้ข้อมูลอย่ำง	
ครบถ้วนสมบูรณ์	และเพื่อป้องกันไม่ให้ลืมตั้งค�ำถำมที่ส�ำคัญ66

การบันทึกการสัมภาษณ6์7

•	 การบันทึกด้วยเทป	 โดยทั่วไปแล้วเป็นวิธีกำรที่เสี่ยงด้ำน	
ควำมปลอดภัย	และไม่ควรปฏิบัติ 

•	 กรณท่ีีต้องท�ำ	ต้องมกีารขอความยนิยอมอย่างชัดเจนของผูใ้ห้
ข้อมูล	+	และในกรณีที่ผู้ให้ข้อมูลไว้วางใจผู้สัมภาษณ์เท่านั้น

65	OHCHR,	คู่มือกำรอบรม	น.112-113
66	สะท้อนถึงบริบทในจังหวัดชำยแดนใต้	ตำมข้อเสนอแนะขององค์กำรสหประชำชำติระบุว่ำ	

“ผูส้มัภำษณ์ควรบันทกึอย่ำงจ�ำกดัและหลังจบกำรสัมภำษณ์แล้วจึงค่อยมำทบทวนเพ่ือจดบนัทกึให้
สมบูรณ์ยิ่งขึ้น”	 (กรณีที่ผู้ช่วยทนำยได้รับอนุญำตให้บันทึกข้อมูลได้)	 OHCHR,	 คู่มือกำรอบรม		
น.112

67	OHCHR,	คู่มือกำรอบรม	น.113-114
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ข้อดี

•	 มีประโยชน์กรณีที่มีผู้สัมภำษณ์เพียงคนเดียว	

•	 มีประโยชน์กรณีที่ต้องมีกำรแปลหรือใช้ล่ำม

วิธีการ

เครื่องบันทึกเทป 

•	 ไม่ควรน�ำเครื่องบันทึกเทปออกมำแสดง	 จนกว่ำผู้สัมภำษณ์	
จะสร้ำงควำมไว้วำงใจ	 และท�ำให้พยำนผู้ให้ข้อมูลเชื่อมั่นต่อ
วัตถุประสงค์ของกำรสัมภำษณ์	 และกำรเก็บรักษำข้อมูลเป็น
ควำมลับ	

•	 ขออนุญำตพยำนก่อนที่จะบันทึกเทป	 อธิบำยว่ำเป็นเพียง	
เครื่องมือที่ช่วยให้ผู้สัมภำษณ์จ�ำข้อมูลได้	

•	 ไม่ควรมีการแอบบันทึกเทปโดยเด็ดขาด	

•	 ในเทปทีบ่นัทกึ	ควรระวงัไม่ให้มชีือ่ของบคุคลทีใ่ห้ข้อมลูอยูใ่น
นั้นด้วย (ให้ใช้ตัวเลขแทนชื่อ	หรือให้ใช้ตัวย่ออักษรตัวแรกของ
ชื่อและนำมสกุล)68

•	 หลังจำกบันทึกเทปแล้ว	 ให้ซ่อนเทปเอำไว้	 ทั้งนี้เพื่อป้องกัน 
ไม่ให้ถูกทางการยึด หรือไม่ให้เชื่อมโยงไปกับตัวพยานผู้ให้
ปากค�า

68	 ข้อแนะน�ำจำกองค์กำรสหประชำชำติ	“ควรมกีำรบนัทกึข้อมลูเก่ียวกบัอัตลกัษณ์ของพยำน
ไว้ในอกีสถำนทีห่นึง่	และให้บนัทกึด้วยกำรเข้ำรหสั	ทัง้นีเ้พือ่ไม่ให้มกีำรเชือ่มโยงอย่ำงชดัเจนระหว่ำง
เทปกำรสัมภำษณ์กับชื่อของผู้ให้สัมภำษณ์”	โปรดดู	OHCHR,	คู่มือกำรอบรม	น.114
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กล้องถ่ายรูป (การถ่ายภาพ) 

•	 กำรถ่ำยภำพอำจส่งผลให้เกิดความเสี่ยงที่จะมีการตอบโต้กับ 
ผู้ที่อยู่ในภาพถ่าย 

•	 พยำนบำงคนอำจต้องกำรให้มกีำรถ่ำยภำพบำดแผลของพวกเขำ
ที่เกิดจำกกำรทรมำน	

•	 ในภำพถ่ำยไม่ควรมสีิง่ใดท่ีระบถุงึตวัตนของผูถ้กูถ่าย	อย่ำงเช่น	
ไม่ควรให้เห็นใบหน้ำ	หำกเป็นไปได้

•	 กรณทีีไ่ด้รบัอนญุำตให้ถ่ำยภำพ	ควรถามพยานด้วยว่าอนญุาต
ให้มีการตีพิมพ์ หรือเผยแพร่ภาพถ่ายนั้นได้หรือไม่	

•	 กรณบุีคคลทีม่คีวามเส่ียงอย่างมากทีจ่ะถูกท�าร้ายจนเสยีชีวติ	
เขำอำจต้องกำรให้มกีำรถ่ำยภำพเพือ่เป็นช่องทำงในกำรปกป้อง
ตัวเองอย่างหนึ่ง	

การถ่ายวีดิโอ 

•	 การถ่ายวดีโิอระหว่ำงกำรสมัภำษณ์มอีนัตรายมากกว่า =	ท�ำให้
กลำยเป็นอุปสรรคท่ีจะได้ข้อมลู	และท�าให้พยานตกอยูใ่ต้ความ
เสี่ยงอย่างมาก กรณีที่มีการตรวจและยึดวีดิโอไว้	 อย่ำงไรก็ดี	
ภำพจำกวดีโิอเป็นหลกัฐำนทีด่สีดุหำกน�ำมำใช้ในกำรไต่สวนคดี

•	 มปีระโยชน์ในกำรถ่ำยวดีโิอระหว่ำงกำรเดินขบวนหรือกจิกรรม
สำธำรณะที่คล้ำยคลึงกัน	

•	 ผู้ช่วยทนำยควรระวังไม่ให้การถ่ายวีดิโอส่งผลให้เกิดอันตราย
ต่อบุคคลหรือเป็นการบิดเบือนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น	 (เนื่องจำก
ในกำรถ่ำยวดีโิออำจท�ำให้ผูถ้กูถ่ำยเปลีย่นพฤติกรรมของตนเอง	
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หรืออำจท�ำให้กลำยเป็นจุดสนใจส�ำหรับเพื่อนบ้ำนและคนที่	
เดินผ่ำนไปมำ	เป็นต้น)	

การศึกษาข้อมูลในขั้นเตรียมการ69

ในกรณีที่เป็นไปได้ ให้พยายามศึกษาข้อมูลให้มากสุดเก่ียวกับ 
ตัวพยานและพฤติการณ์แวดล้อมก่อนการสัมภาษณ์ 

ข้อแนะน�าในการเตรียมตัว

•	 ก�ำหนดโครงร่างการสัมภาษณ์ (ประกอบด้วยหัวข้อท่ีต้องกำร
ซักถำม)	

•	 ให้เขียนค�าถามหลัก	 เพื่อช่วยให้ผู ้สัมภำษณ์คิดยุทธศำสตร์	
ในกำรสัมภำษณ์ได้	

•	 ให้สบตำและสร้างความคุ้นเคยซึ่งเป็นเรื่องส�าคัญมากกว่า 
กำรระวังให้มีกำรตั้งค�ำถำมตำมล�ำดับที่วำงไว้	

•	 พยำยำมอย่ำยึดติดกับประเด็นที่เตรียมไว้มำกเกินไป	เราอาจดู
ประเด็นท่ีเตรียมไว้ =	 ในช่วงท้ำยของกำรสัมภำษณ์เพื่อเตือน
ความทรงจ�า	และเพ่ือให้แน่ใจว่ำได้ถำมค�ำถำมทีส่�ำคญัไปทัง้หมด	

•	 ส�ำคัญอย่ำงยิง่ท่ีจะต้องมีความยดืหยุ่นในตลอดช่วงการสมัภาษณ์		
บ่อยครัง้ค�ำถำมทีเ่กดิขึน้ในระหว่ำงกำรสัมภำษณ์และเกีย่วเนือ่ง	
จำกประเด็นที่ผู้ให้ข้อมูลพูดขึ้นมำ	 มักเป็นค�ำถำมที่ท�ำให้ได้รับ
ข้อมูลที่ส�ำคัญมำกสุด70

69	OHCHR,	คู่มือกำรอบรม	น.115
70	 ICTJ,	น.25
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•	 ให้เตอืนตวัเองว่ำมข้ีอมลูส่วนใดบ้างทีจ่�าเป็นต้องใช้เพ่ือพิสูจน์
ว่ามกีารละเมดิสทิธมินษุยชน ยกตวัอย่ำงเช่น	ตำมบรรทดัฐำน
สิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ องค์ประกอบส�ำคัญของ	
กำรหำยตัวไปของบุคคล	ได้แก่	
-	 กำรลักพำตัว	
-	 กำรลักพำตัวที่เป็นไปโดยพลกำร
-	บทบำทที่เกี่ยวข้องของหน่วยงำนของรัฐ	
-	 กำรที่รัฐปฏิเสธไม่ให้ข้อมูล	

ให้ร�ำลึกถึงองค์ประกอบส�ำคัญเหล่ำนี้ไว้	 ซ่ึงจะช่วยให้ผู้ท�ำงำน	
ภำคสนำมสำมำรถตั้งค�ำถำมที่เกี่ยวเนื่องกับแต่ละหัวข้อและที่เกี่ยวข้อง	
กับเหตุกำรณ์ได7้1

5.3 การเริ่มต้นสัมภาษณ7์2

•	 การแนะน�าตัวเองและล่ำม 

•	 อธิบายอ�านาจหน้าที่ของมูลนิธิศูนย์ทนำยควำมมุสลิม	

	ปัญหำอย่ำงหนึ่งจำกกำรอธิบำยอ�ำนำจหน้ำที่	ได้แก่	พยำนอำจพยำยำมแต่งเรื่อง	

ให้เข้ำกับหรือให้สอดคล้องกับกำรละเมิดที่กล่ำวถึงในช่วงแนะน�ำอ�ำนำจหน้ำที่ขององค์กร		

กรณีจังหวัดชำยแดนใต้อำจไม่เกิดเหตุเช่นนี้	แต่ก็ควรระลึกไว้ในใจ

71	 ICTJ,	น.24
72	OHCHR,	คู่มือกำรอบรม	น.115–116
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•	 ก�าหนดจุดประสงค์ของการสัมภาษณ์
-	 ส�ำหรับกำรด�ำเนินคดีอำญำ	
-	 กำรบันทึกข้อมูลถำวร

•	 เน้นว่ำส�าคัญอย่างยิ่งที่จะต้องได้ข้อมูลมำกสุดเท่ำท่ีจะเป็น	
ไปได้	ทั้งนี้เพื่อพิสูจน์ข้อเท็จจริง 

•	 อธิบำยขั้นตอนต่ำงๆ	 ของกำรน�ำข้อมูลไปใช้	 อธิบำยด้วยว่ำจะ	
มีกำรน�ำไปท�ำบันทึกข้อมูลและกำรจัดพิมพ์รำยงำนหรือไม่	

•	 อธิบายให้พยานมัน่ใจว่า จะมกีารเกบ็ข้อมลูเหล่านีเ้ป็นความลบั 
และจะมีวิธีเก็บรักษาข้อมูลอย่างไร 
-	 พยำนต้องได้รับควำมม่ันใจเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของ	
กำรสัมภำษณ์และเหตุผลที่พยำนควรเสี่ยงภัยเพื่อให้ข้อมูล	

-	พยำนย่อมต้องกำรรู้ว่ำจะมีการน�าข้อมูลไปใช้อย่างไร	

•	 อภิปรายเกี่ยวกับกฎพื้นฐานของการสัมภาษณ์ 

•	 พูดคุยว่ำพยานจะได้รับการคุ้มครองภายหลังการสัมภาษณ์
อย่างไรบ้าง	

•	 ให้แสดงทัศนะอย่ำงเป็นมืออาชีพ อย่างจริงใจ และค�านึงถึง
ความละเอียดอ่อน 
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•	 ควรทรำบว่ำมีการจดบันทึกเนื้อหาการสัมภาษณ์	 แต่เนื้อหำ	
ที่จดไว้จะถูกเก็บเป็นความลับ	

•	 สร้ำงควำมมั	่นใจว่ำจะมกีารเกบ็รักษาบนัทกึจากการสมัภาษณ์
อย่างปลอดภัย 

•	 ให้ถามว่ามูลนิธิศูนย์ทนายความมุสลิมจะสามารถติดต่อได้
อย่างต่อเนือ่งหลังการสัมภาษณ์อย่างไร ทัง้นีช่้วยให้หลกัประกัน 
ว่าพยานจะไม่ได้รับอันตราย

*ช่วงท้ำยของกำรสัมภำษณ์ ควรพูดคยุว่าจะมกีารน�าข้อมลูไปใช้อย่างไร 
จะด�าเนินการต่อไปอย่างไร และจะคุ้มครองพยานอย่างไร

5.4 การสัมภาษณ์ (45 นาทีหรือกว่านั้น)

ผู้สัมภาษณ์ควร

•	 สร้ำงควำมคุ้นเคยกับผู้ให้ข้อมูล	 +	 ท�ำให้เกิดบรรยำกำศของ	
กำรยอมรับและควำมไว้วำงใจ	

•	 แสดงควำมใส่ใจต่อบุคคลท่ีถกูสมัภำษณ์	แสดงควำมเคำรพและ
ควำมกังวลต่อเขำ	ให้ใส่ใจกับมุมมองและแรงจูงใจของเขำ

•	 ปฏิบัติเหมือนเขำเป็นผู ้มีข้อมูลส�ำคัญซ่ึงท�ำให้ผู ้สัมภำษณ	์
ต้องจดจ่ออย่ำงจริงจัง

•	 อย่ำท�ำให้ผู้ให้ข้อมูลรู้สึกเหมือนเป็นเพียงกำรสัมภำษณ์อีกครั้ง
หนึ่งซึ่งไม่ได้มีควำมสลักส�ำคัญอย่ำงไร	
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ผู้สัมภาษณ์ต้อง 

•	 ไม่พยายามตัดสินบุคคล	 ไม่แสดงท่าทีรังเกียจพฤติกรรมของ	
ผู้ให้ข้อมูล	หรือไม่แสดงท่าทีไม่เชื่อข้อมูลที่เขำให้	

•	 ให้ปฏิบัติตามค�าสัญญาที่ให้ไว้ทุกครั้ง73

การเล่าเรื่องตามล�าดับ74

1. ปล่อยให้ผู้ให้ข้อมูลเล่าเรื่องตามล�าดับของตนเอง 
-	 หลกีเลีย่งไม่ท�ำให้พยำนรูส้กึว่ำไม่สำมำรถควบคมุกำรสมัภำษณ์	
และกลำยเป็นเบี้ยล่ำง	

-	 ปล่อยให้เขำเล่ำเรื่องของตนเอง	 ผู้สัมภำษณ์ควรตั้งค�ำถำม
เฉพำะกรณีที่มีข้อมูลไม่ชัดเจนเท่ำนั้น	

-	 กระตุน้ให้ผูใ้ห้ข้อมลูอธิบำยถึงสิง่ทีเ่กดิข้ึนกบัตนเองด้วยภำษำ
ของเขำเอง	 ตั้งค�ำถำมว่ำเขำเห็น	 ได้กลิ่น	 ได้ยิน	 และรู้สึก
อย่ำงไรบ้ำง	ซึง่เป็นข้อมูลท่ีส�ำคัญมำก	อย่ำงเช่น	กรณทีีบ่คุคล
ดงักล่ำวถกูผกูผ้ำปิดตำ	หรอืถูกท�ำร้ำยในระหว่ำงควำมมดื75

-	หากเราไม่ปล่อยให้พยานเล่าเรื่องตามล�าดับของตนเอง  
อาจท�าให้เขารู้สกึไม่อยากพดูถงึประเด็นท่ีละเอยีดอ่อน (เช่น 
การปฏิบัติที่โหดร้าย) 

73	OHCHR,	คู่มือกำรอบรม	น.116
74	OHCHR,	คู่มือกำรอบรม	น.116–117
75	 ส�ำนักงำนข้ำหลวงใหญ่ด้ำนสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชำชำติ,	 พิธีสำรอีสตันบูล	 คู่มือ	

กำรสอบสวนและกำรบันทึกข้อมูลกำรทรมำนและกำรปฏิบัติหรือกำรลงโทษอ่ืนๆ	 ที่โหดร้ำย		
ไร้มนุษยธรรม	หรือที่ย�่ำยีศักดิ์ศรีที่มีประสิทธิภำพ	 (Manual	 on	 the	 Effective	 Investigation	
and	Documentation	of	Torture	and	Other	Cruel,	Inhuman	or	Degrading	Treatment	
or	Punishment),	Professional	training	series	No.8/Rev.1	(New	York	and	Geneva,	2547),	
ย่อหน้ำ	100	[พิธีสำรอีสตันบูล]
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2.	 ผู้สัมภำษณ์ควรรับฟังอย่างตั้งใจโดยปล่อยให้พยำน	 “เล่ำเรื่อง
ตำมล�ำดับของตนเอง”	 ไป	 และให้อดทนกรณีที่มีกำรพูดวน	
และพูดซ�้ำ	 และบำงครั้งอำจไม่เรียงล�ำดับอย่ำงเป็นเหตุผล		
ในบำงครั้งเรำจ�ำเป็นต้องปล่อยให้พยำนพูดไปเรื่อยๆ	 เพื่อให	้
เกิดควำมคุน้เคยมำกขึน้	และอำจท�ำให้เรำได้รบัข้อมลูบำงอย่ำง
ที่อำจไม่ได้จำกกำรตั้งค�ำถำมโดยตรง	 กำรทรมำนโดยเฉพำะ	
กำรทรมำนทีเ่กีย่วข้องกบัเรือ่งเพศ	เป็นประเดน็ส่วนตวัอย่ำงมำก	
ในบำงครัง้เรำอำจไม่ได้ข้อมลูในส่วนนีจ้นกว่ำมกีำรไปสมัภำษณ์
ครั้งที่สองหรือหลังจำกนั้น76

3.	 ปล่อยให้พยำนแบ่งปันสิ่งที่เขารู้สึกว่าส�าคัญ กำรท�ำเช่นนี	้
เป็นองค์ประกอบทีส่�าคญัมากของกำรสร้ำงควำมคุน้เคย	(แม้ว่ำ
ข้อมูลที่ได้อำจไม่ตรงประเด็นมำกนัก)

การตั้งค�าถามและพฤติกรรม77

•	 หลงัจำก	รบัฟังกำรเล่ำเรือ่งตำมล�ำดบัของพยำนแล้ว	ผู้สัมภำษณ์
อำจต้องกำรสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับเหตุการณ์บางเหตุการณ์	

•	 การต้ังค�าถามควรมีลักษณะแสดงความต้องการที่จะท�า 
ความเข้าใจ ต้องกำรให้ชี้แจง	มำกกว่ำจะถำมแบบเย็นชำ	หรือ
ดุดัน	

76	พิธีสำรอีสตันบูล,	ย่อหน้ำ	135
77	OHCHR,	คู่มือกำรอบรม	น.116–117
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•	 ใช้ค�าถามปลายเปิด	 ค�ำถำมแบบไม่ชี้น�ำจะไม่เป็นกำรต้ังข้อ
สมมติฐำน	 หรือมีข้อสรุป	 แต่เปิดโอกำสให้บุคคลเล่ำเร่ืองของ
ตนเองได้อย่ำงสมบูรณ์และปรำศจำกอคตใิห้มำกสดุ78	หลกีเลีย่ง
กำรตั้งค�ำถำมน�ำเนื่องจำกอำจเป็นกำรชี้ชวนให้ให้ข้อมูลที	่
ตอบสนองควำมต้องกำรของผู้ถำม	แทนที่จะเป็นควำมจริง	

ตัวอย่างที่ดี 
“เกิดอะไรขึ้นกับคุณบ้าง  

และเกิดขึ้นที่ไหน?”

ตัวอย่างที่ไม่ดี 
“คุณถูกทรมาน 

ระหว่างอยู่ในเรือนจ�าหรือไม่?”

ในตัวอย่ำงที่ไม่ดี	 ผู้ถำมมีสมมติฐำนว่ำพยำนได้ถูกซ้อมทรมำน	 และ	
ยังจ�ำกัดสถำนท่ีของกำรกระท�ำน้ันให้อยู่แต่ในเรือนจ�ำ	 หลีกเลี่ยงกำรตั้ง
ค�ำถำมแบบมีค�ำตอบให้เลอืก	เพรำะเป็นกำรบังคบัให้เขำต้องเลอืกค�ำตอบ
ซึง่อำจจะไม่ถกูต้อง	เนือ่งจำกเหตกุำรณ์ท่ีเกดิข้ึนจรงิไม่ตรงกบัค�ำตอบข้อ
ใดข้อหน่ึงทีใ่ห้มำเลย	ปล่อยให้เขำเล่ำเรือ่งของตนเอง	พยำยำมตัง้ค�ำถำม
เพ่ือให้เขำขยำยควำมให้ชัดเจนเท่ำนั้น	 พยำยำมให้ผู้ให้ข้อมูลเล่ำเรื่อง	
ที่เกิดขึ้นด้วยภำษำของเขำเอง	ตั้งค�ำถำมว่ำเขำเห็น	ได้กลิ่น	ได้ยิน	และ
รู้สึกอย่ำงไรบ้ำง	

ข้อมูลเหล่ำนี้ส�ำคัญมำก	 อย่ำงเช่นกรณีที่บุคคลดังกล่ำวถูกผูกผ้ำปิดตำ	
หรือถูกท�ำร้ำยในระหว่ำงควำมมืด80
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•	 ให้เริ่มจากค�าถามท่ัวๆ ไปที่ไม่อ่อนไหว ก่อนที่จะเข้าไปสู่
ค�าถามที่ยุ่งยากและอ่อนไหวมากขึ้น กรณีที่พูดถึงประเด็น	
ที่อ่อนไหวมำกเกินไปส�ำหรับพยำน	 ให้เปล่ียนหัวข้อ	แล้วค่อย
วกกลับมาพูดเรื่องนั้นในภายหลัง 

•	 แสดงควำมเคำรพและควำมเห็นใจต่อประสบกำรณ์ที่เจ็บปวด
ของพยำน	=	ผู้สัมภำษณ์ต้องอดทนและหนักแน่น	

•	 ระวังที่จะไม่สื่อภาษา	อย่ำงเช่น	ภำษำกำย	กำรแสดงออกทำง
ใบหน้ำ	 หรือวิธีกำรอื่นๆ	ซึ่งท�าให้ดูเหมือนไม่เชื่อในสิ่งที่ผู้ให้
ข้อมูลเล่า	

•	 กำรท้ำทำยตรงๆ	 ต่อควำมน่ำเชื่อถือของข้อมูล	 อำจส่งผล	
ให้พยำนปฏิเสธที่จะให้ข้อมูลเพิ่มเติม	

•	 มีประโยชน์ถ้าจะลองถามค�าถามเดียวกันจากหลายแง่มุม  
ซึง่จะช่วยให้ผูใ้ห้ข้อมลูเหน็ข้อเทจ็จริงจากหลายมมุมอง และ
ยังช่วยประเมินความน่าเชื่อถือของเรื่องที่เล่ำทั้งหมด	

ความลักลั่นของข้อมูลที่ได้ 

•	 ควำมลักลั่นของข้อมูลที่เล่ำให้ฟัง	 อาจเป็นผลมาจากลักษณะ
การทรมานหรอือาการบาดเจบ็ทีเ่กดิขึน้ในระหว่างทีถู่กทรมาน 
ให้ถำมค�ำถำมเพิ่มเติมเพื่อเพื่อให้ข้อมูลมีความชัดเจนมากข้ึน 
และเพื่อสนับสนุนหรือแย้งข้อมูลที่เขาให้มา 
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กรอบกฎหมายระหว่างประเทศ          หลักการห้ามการทรมานอย่างเด็ดขาด          กลไกระหว่างประเทศในการต่อต้านการทรมาน (อย่างย่อ)          การบันทึกข้อมูล          การสัมภาษณ
์          การรวบรวมข้อมูลเพื่อหาข้อเท็จจริง          ภาคผนวก 

•	 กรณีท่ีไม่สำมำรถขอให้ช้ีแจงข้อมูลเพิ่มเติม	 ผู้สัมภำษณ์ควรหำ
ข้อมูลจำกแหล่งอื่นเพื่อสนับสนุนหรือแย้งเรื่องรำวที่รับฟังมำ

•	 เครอืข่ายของรายละเอยีดทีส่ม�า่เสมอจะช่วยให้เข้าใจเร่ืองราว
ท่ีเล่าอย่างชัดเจนขึน้	แม้ว่ำผูเ้ล่ำจะยงัไม่สำมำรถให้รำยละเอยีด
ตำมท่ีผู้สอบถำมต้องกำรได้ท้ังหมด	 อย่ำงเช่น	 ข้อมูลเกี่ยวกับ	
วัน	 เวลำ	 ควำมถี่	 และข้อมูลเกี่ยวกับตัวบุคคลของผู้กระท�ำ	
กำรทรมำน	แต่เมื่อปล่อยเวลำให้ผ่ำนไปเขำอำจเล่ำให้เห็นภำพ
รวมของเหตุกำรณ์ที่เจ็บปวดและกำรทรมำนที่เกิดขึ้น80

การบันทึกข้อมูลพื้นฐาน 

ข้อมูลพื้นฐานด้านจิตใจก่อนการจับกุม

กรณีที่เหยื่อของกำรทรมำนได้รับการปล่อยตัวออกมาแล้ว		
ผู้สัมภำษณ์ควรสอบถำมข้อมูลเกี่ยวกับ	

•	 ชีวิตประจ�ำวัน

•	 ควำมสัมพันธ์กับเพื่อนและครอบครัว

•	 งำนหรือสถำนศึกษำ

•	 อำชีพ

•	 ควำมสนใจ

•	 แผนในอนำคต

•	 กำรดื่มสุรำและกำรใช้ยำเสพติด

•	 ข้อมูลของสภำพจิตใจหลังได้รับกำรปล่อยตัวออกมำ	
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กำรสอบถำมข้อมลูเกีย่วกบักำรเคลือ่นไหว	ควำมเชือ่และควำมเหน็
ทำงกำรเมืองอำจมีควำมส�ำคัญ	หำกช่วยอธิบำยถึงเหตุผลว่ำเหตุใดบุคคล
ดงักล่ำวถงึถกูควบคมุตวัหรอืถกูทรมำน	แต่เรำสำมำรถถำมค�ำถำมเช่นนัน้
ได้ดีสุดด้วยกำรสอบถำมอ้อมๆ	เกี่ยวกับข้อกล่ำวหำต่อบุคคลดังกล่ำวเป็น
อย่ำงไร	และถำมเขำว่ำเขำคิดว่ำเหตุใดจึงถูกควบคุมตัวและทรมำน81

ข้อมูลโดยสังเขปเกี่ยวกับการควบคุมตัวและการปฏิบัติมิชอบ

•	 ก่อนทีจ่ะสอบถำมข้อมลูท่ีเป็นรำยละเอยีดปลกีย่อย	ให้เริม่จำก
กำรสอบถำมข้อมูลโดยสังเขป อย่ำงเช่น	วันเวลำ	สถำนที่	ระยะเวลำของ
กำรควบคุมตัว	ควำมถี่และระยะเวลำของกำรทรมำน	

•	 ภำพรวมโดยสงัเขปจะช่วยให้เราใช้เวลาในการสมัภาษณ์อย่าง
มีประสิทธิภาพ	

•	 ในบำงกรณีท่ีเหยื่อถูกทรมำนหลำยครั้ง	 เขำอำจจดจ�ำภำพรวม
ของเหตุกำรณ์ที่เกิดขึ้นได้	 แต่บ่อยครั้งที่เขำมักจ�ำรำยละเอียด
ปลีกย่อยว่ำแต่ละเหตุกำรณ์เกิดขึ้นที่ใดและเมื่อไร	
-	 ในกรณีเช่นนัน้	อำจแนะน�ำว่ำควรซกัถำมข้อมลูขัน้พืน้ฐำนที่
เกีย่วข้องกบัวธิกีำรทรมำน	แทนท่ีจะถำมถงึเหตุกำรณ์หลำยๆ	
ครั้งพร้อมๆ	 กัน	 ในท�ำนองเดียวกัน	 ในกำรเขียนสรุปเรื่อง	
ที่รับฟัง	 อำจใช้วิธีกำรบันทึกข้อมูลทีละเหตุกำรณ์ว่ำ	 “เกิด
อะไรขึ้นและเกิดขึ้นที่ไหน”	
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กรอบกฎหมายระหว่างประเทศ          หลักการห้ามการทรมานอย่างเด็ดขาด          กลไกระหว่างประเทศในการต่อต้านการทรมาน (อย่างย่อ)          การบันทึกข้อมูล          การสัมภาษณ
์          การรวบรวมข้อมูลเพื่อหาข้อเท็จจริง          ภาคผนวก 

•	 สถำนที่ควบคุมตัวอยู่ใต้กำรดูแลของหน่วยงำนที่แตกต่ำงกันทั้ง
ด้ำนควำมมั่นคง	ต�ำรวจ	หรือกองทัพ	สภำพกำรณ์ที่แตกต่ำงกัน
ในสถำนคมุขงัแต่ละแห่ง	อำจเป็นข้อมลูทีม่ปีระโยชน์ท�ำให้เข้ำใจ
ภำพรวมของระบบกำรทรมำนทั้งหมด	

•	 กำรท�ำแผนที่ของสถำนที่ที่มีกำรทรมำนเกิดขึ้น	 อำจเป็น
ประโยชน์ชว่ยให้สำมำรถปะตดิปะต่อเรือ่งรำวของหลำยคนเข้ำ
ด้วยกนั	และจะมปีระโยชน์อย่ำงมำกส�ำหรบักำรสบืสวนสอบสวน
โดยรวม82

ค�ำแนะน�ำ	

•	 กรณีที่พยำนรู้หนังสือ	 ผู้สัมภำษณ์ควรขอให้พยานสะกดชื่อ 
ของคนแต่ละคน (ในกรณีที่ท�ำได้)	

•	 มีประโยชน์ถ้ำจะพกแผนที่ติดตัวไปด้วย	 โดยในแผนท่ีจะมีชื่อ
สถำนที่ซึ่งอำจน�ำมำใช้ได้ในระหว่ำงกำรสัมภำษณ์	

•	 มีประโยชน์ถ้ำจะพกปฏิทินไปด้วย	 (ช่วยให้พยำนสำมำรถ	
เล่ำเรื่องตำมล�ำดับเวลำได้ดีขึ้น)	

•	 กำรต้ังค�ำถำมบำงอย่ำง	 (อย่ำงเช่น	 จ�ำนวนคนที่ถูกสังหำร	
หรอืได้รบับำดเจบ็	หรอืพวกเขำระบชุือ่ผูก้ระท�ำกำรทรมำนจำก
ข้อมลูใด)	เป็นค�ำถำมทีช่่วยให้ผูส้มัภำษณ์ทรำบว่ำ	พยำนมคีวำม
สำมำรถในกำรบอกเล่ำตำมข้อเท็จจริงมำกน้อยเพียงใด	
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ความเป็นไปได้ที่จะเพิ่มความหนักแน่นให้กับข้อมูล 

–	 ผู้สัมภำษณ์อำจถามค�าถามเดียวกันกับผู้ให้ข้อมูลหลายๆ คน 
เพื่อตรวจสอบว่าข้อเท็จจริงเหล่านั้นสอดคล้องกันหรือไม่	

–	 ผู้สัมภำษณ์ไม่ควร เล่าให้พยานฟังว่าพยานอีกคนหนึ่งพูดว่า
อะไร 

–	 เป็นไปได้ว่ำข้อมูลบำงส่วนอำจมีลักษณะขัดแย้งกันอยู่บ้ำง	 แต่
โดยรวมมีควำมสอดคล้องกัน	 (ซึ่งเป็นประโยชน์ในกำรพิสูจน์	
ข้อเท็จจริง)	

การจบการสัมภาษณ์และหาทางติดต่อ83

•	 ให้ถามพยานว่ามคี�าถามอืน่ใด หรอืต้องการให้ข้อมลูเพิม่เติม
อะไรบ้าง ซึ่งอำจเป็นประโยชน์ 

•	 ท�ำให้พยำนมั่นใจว่ำจะรักษำข้อมูลเป็นควำมลับ	

•	 ให้ค�ำปรึกษำกับพยำน	แต่ต้องไม่สร้างความหวังลมๆ แล้งๆ 
ให้กับเขา	

•	 อธบิำยให้ทรำบว่ำน่ำจะมกีำรด�ำเนนิกำรขัน้ต่อไปอย่ำงไรเพือ่แก้
ปัญหำ	 โดยต้องไม่ท�าให้เกิดความคาดหวังซึ่งยำกที่จะปฏิบัติ
ตำมได้	

•	 อ่ำนทบทวนบันทึกให้พยำนรับฟังเพื่อขอควำมยินยอมอย่ำง
ชัดเจน	 เพื่อตรวจสอบให้แน่ใจว่ำสิ่งที่บันทึกสอดคล้องกับเร่ือง
รำวและค�ำอธิบำยของพยำน	
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์          การรวบรวมข้อมูลเพื่อหาข้อเท็จจริง          ภาคผนวก 

•	 ให้หมำยเลขโทรศพัท์เพือ่กำรตดิต่อกลบั	หรือเสนอแนะกำรติดต่อ
กับเพื่อนที่เชื่อถือได้	หรือส�ำนักงำนให้ควำมช่วยเหลืออื่นๆ	ที่มี
หลักแหล่ง		

ในตอนท้ายของกำรสัมภำษณ์

•	 ตรวจสอบให้แน่ใจว่าผูใ้ห้ข้อมลูเข้าใจกระบวนการสมัภาษณ์
และขั้นตอนอื่นๆ ที่อาจจ�าเป็นต้องท�าหลังจากนั้น ให้เข้าใจ
มาตรการทีจ่ะน�ามาปฏบิตั ิระบวุ่ำจะมกีำรให้ข้อมลูโดยไม่ระบุ
ชือ่ผูใ้ห้ข้อมลูหรอืไม่	และจะมกีำรด�ำเนนิกำรใดๆ	เพ่ือเจรจำกบั
ทำงกำรหรือกำรแทรกแซงใดๆ	

•	 ส�ำหรบัพยำนบำงคน	อาจต้องมกีารสมัภาษณ์ซ�า้หลายคร้ัง	ทัง้นี้
เพื่อสร้างความคุ้นเคยและช่วยให้ผู้สัมภาษณ์ได้เห็นภาพรวม
ที่ชัดเจนและแม่นย�าเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น	

*ข้อแนะน�ำสุดท้ำยอำจจ�ำเป็น	 ทั้งนี้เนื่องจำกผู้ให้ข้อมูลมีสิทธิที่จะเปลี่ยน
ใจในระหว่ำง	หรือภำยหลังกำรประชุม	

5.5 ภายหลังการสัมภาษณ์

รำยงำนกำรสัมภำษณ์–กำรจัดระเบียบข้อมูลจำกกำรสัมภำษณ8์4

•	 หลังกำรสัมภำษณ์เสร็จสิ้นลง	ผู้สัมภำษณ์ควรจัดท�าสรุปข้อมูล
จากการสัมภาษณ์ทันที	 โดยอำศัยสิ่งที่จดบันทึกในระหว่ำง	
กำรสมัภำษณ์	และโครงร่ำงทีเ่ตรยีมมำแต่ต้น	โดยเฉพำะกรณทีี่
ไม่มีกำรจดบันทึกในระหว่ำงกำรสัมภำษณ์	
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•	 ข้อมลูทีไ่ด้ควรให้รำยละเอียดท่ีจ�ำเป็นเพือ่จ�ำแนกว่ำเกดิอะไรขึน้	
เมื่อไร	 ที่ไหน	 เกี่ยวข้องกับใคร	 เกิดข้ึนอย่ำงไร	 และเหตุใดจึง	
เกิดขึ้น	

•	 รำยงำนกำรสัมภำษณ์มีข้อมูลมำกเท่ำใด	 ก็จะยิ่งเป็นประโยชน์
เพือ่ตรยีมกำรด�ำเนนิงำนและกำรจดัท�ำรำยงำนอย่ำงเป็นทำงกำร
ต่อไป	

•	 ในกำรเขียนรำยงำนกำรสัมภำษณ์	 ผู ้ช่วยทนำยจะต้องจัด
โครงสร้ำงของเรือ่งทีเ่ล่ำเพือ่สือ่สำรให้ดสีดุถงึเหตุกำรณ์ทีเ่กดิขึน้	
ตวัอย่ำงเช่น	ข้อมลูทีเ่ป็นข้อเทจ็จรงิควรน�าเสนอในลักษณะเรียง
ตามล�าดับเหตุการณ์ 

การประเมินความน่าเชื่อถือ85

อธิบำยได้ว่ำเหตุใดจึงเชื่อ	 หรือไม่เชื่อเรื่องที่พยำนบอกเล่ำ	ผู้ช่วย
ทนายต้องไม่รูส้กึกดดนัทีจ่ะหาข้อตดัสนิ หรอืข้อสรปุอย่างชดัเจนในเรือ่งนี้ 

ประเด็นที่ควรพิจำรณำหำกเป็นไปได้

•	 ไม่มีใครจะเสียเวลำและเสี่ยงภัยมำแจ้งข้อมูลให้ทรำบ	 เว้นแต	่
มีเรื่องที่ร้ำยแรงเกิดขึ้นจริง	

•	 ให้จ�าแนกข้อมลูจากประสบการณ์ทีเ่กดิข้ึนของพยำน	อย่ำงไร
กต็ำม ข้อมลูในทางอ้อมกอ็าจเป็นประโยชน์ ช่วยน�าไปสูข้่อมลู
ที่เกี่ยวข้องอื่นๆ 

85	OHCHR,	คู่มือกำรอบรม	น.120-121
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กรอบกฎหมายระหว่างประเทศ          หลักการห้ามการทรมานอย่างเด็ดขาด          กลไกระหว่างประเทศในการต่อต้านการทรมาน (อย่างย่อ)          การบันทึกข้อมูล          การสัมภาษณ
์          การรวบรวมข้อมูลเพื่อหาข้อเท็จจริง          ภาคผนวก 

•	 บุคคลที่ผ่ำนประสบกำรณ์เจ็บปวด	 (ไม่เฉพำะเหยื่อของกำร
ทรมำน)	มกัมปัีญหำเกีย่วกบัควำมทรงจ�ำ	ด้วยเหตุดังกล่ำว	ข้อมลู
ที่ให้อำจไม่ชัดเจน	หรือไม่หนักแน่น	

•	 ต้องใช้ควำมอดทนกับพยำน	ซึ่งอาจระบุเหตุการณ์ตามล�าดับ
เวลาทีไ่ม่ชดัเจนนกั	พยำนหลำยคนอำจต้องได้รบัควำมช่วยเหลอื		
โดยผู้ถามอาจพยายามโยงถึงเหตุการณ์ส�าคัญ วันหยุดหรือ
วันส�าคัญอื่นๆ เพื่อช่วยให้เล่ำเรื่องเป็นล�ำดับมำกขึ้น

•	 ผู้สัมภำษณ์ควรพยายามจ�าแนกข้อมูลจำกพยำนซึ่งมีลักษณะ
สอดคล้องจากข้อมูลที่มาจากแหล่งข่าวอิสระอื่นๆ

•	 หำกเป็นไปได้	 อำจถือว่ำข้อเท็จจริงเป็นที่ยุติ	 กรณีท่ีพยานซึ่ง
ไม่รู้จักกันสองคนแต่ให้ปากค�าสอดคล้องกันในเรื่องเดียวกัน	

•	 รายละเอยีดท�าให้ข้อมลูน่าเชือ่ถอืมากขึน้	ยิง่ถ้ำพยำนสำมำรถ
ให้ข้อมูลที่เฉพาะเจาะจงเป็นจ�านวนมากยิ่งมีควำมส�ำคัญ 

•	 พยำนบำงคนอำจมีอคติอย่ำงชัดเจน เราจ�าเป็นต้องพิจารณา
ถงึอคตเิหล่านัน้ด้วยในการประเมนิความน่าเช่ือถือของข้อมลู

•	 หำกผูส้มัภำษณ์ไม่แน่ใจว่ำข้อมลูน่ำเชือ่ถอื	ข้อมลูทีไ่ด้ก็ยงัอำจมี
ประโยชน์หำกมีกำรเก็บข้อมูลได้เพิ่มเติม	
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การตรวจสอบและตรวจทานข้อมูลและการบันทึกข้อมูล86

หากเป็นไปได้ ให้ตรวจสอบข้อมูลที่ได้กับบุคคลที่เหมาะสม 

ผู้สัมภาษณ์อาจจะ

•	 ไปเยือนสถำนที่ท�ำงำน	สถำนศึกษำ	เรือนจ�ำ	ฯลฯ	

•	 ตรวจสอบเอกสำรหรือบันทึกอ่ืนๆ	 (เวชระเบียน	 ใบมรณะบัตร	
แบบฟอร์มกำรเดินทำงออกนอกประเทศ	ฯลฯ)

•	 เก็บรวบรวม	ลงทะเบียน	ถ่ำยภำพหรือท�ำส�ำเนำข้อมูลที่จ�ำเป็น

ถ้าเป็นไปได้ให้หาทางปรึกษากับ

•	 แพทย์

•	 นักจิตวิทยำ

•	 นักจิตเวช

•	 ผู้เชี่ยวชำญด้ำนนิติวิทยำศำสตร์	

การถอดเทปและการเก็บเข้าคลังข้อมูล 

การถอดเทป87

กรณีที่มีกำรบันทึกเสียงกำรสัมภำษณ์ไว้	ต้องมีการถอดเทป

•	 ควำมเที่ยงตรง	ในกำรถอดเทป	ต้องเก็บควำมทุกค�ำพูดที่พูด	

•	 ต้องมีควำมใส่ใจอย่ำงเต็มที่

•	 ใช้เวลำนำน

86	OHCHR,	คู่มือกำรอบรม	น.121
87	 ICTJ,	น.26



115
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์          การรวบรวมข้อมูลเพื่อหาข้อเท็จจริง          ภาคผนวก 

•	 เสีย่งอนัตรำย	เพรำะอำจได้รบัอทิธพิลจำกควำมเหน็ส่วนตัวของ
ผู้สัมภำษณ์ที่มีต่อกำรสัมภำษณ์	

•	 แนะน�ำว่ำผูส้มัภำษณ์ควรเป็นคนถอดเทปเอง	แทนทีจ่ะให้บคุคล
อ่ืนถอดเทป	 เพรำะช่วยลดควำมผิดพลำดที่อำจเกิดขึ้นจำก	
กำรถอดเทป	(โดยเฉพำะเมื่อมีกำรถอดเทปและบันทึกในระบบ
มำร์ตุส)

•	 ไม่ควรมกีำรบรรณำธกิำรข้อมลูท่ีได้จำกกำรถอดเทป	เพรำะเสีย่ง
ที่จะเป็นกำรบิดเบือนควำมหมำยและเนื้อหำของกำรสัมภำษณ์	

การสรุป88

หลังจำกถอดเทปแล้ว	 ให้ตรวจทำนชื่อบุคคลและสถำนที่	 จำกน้ัน	
จึงมีกำรท�ำข้อสรุป	

ควำมหมำยของข้อสรุป เป็นข้อมูลโดยย่อเกี่ยวกับเนื้อของ 
กำรสัมภำษณ์	เพื่อประกันว่ำนักวิจัยจะสำมำรถเข้ำถึงข้อมูลได้เร็วขึ้น 

จุดประสงค์ สนับสนุนการท�างานของผู้ที่ต้องการใช้ข้อมูลนั้น

บทสรุปควร

•	 สั้นกระชับ	

•	 อยู่บนพื้นฐำนข้อมูลที่ได้มำจำกกำรถอดเทป	

•	 อธิบำยเหตุกำรณ์ที่เกิดขึ้นตำมล�ำดับเวลำ

•	 ตอบค�ำถำมที่ส�ำคัญห้ำข้อ	ได้แก่	ใคร	อะไร	เมื่อไร	ที่ไหน	และ
อย่ำงไร	

88	ICTJ,	น.26
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ในแฟ้มข้อมูลอำจมีควำมเห็นหรือข้อมูลเพิ่มเติมที่ได้จำกแหล่งข่ำว
อืน่นอกเหนือจำกปำกค�ำของผูใ้ห้ข้อมลู	แต่ต้องไม่เอำเนือ้หำเหล่ำนัน้มำไว้
ในส่วนที่เป็นข้อสรุป

การเก็บเข้าคลังข้อมูล89

•	 เอกสำรทุกชิ้นที่ได้มำจำกโครงกำรสัมภำษณ์ต้องมีกำรเก็บเข้ำ
คลังข้อมูลอย่ำงเหมำะสม	

•	 ควรมีกำรท�ำส�ำเนำบันทึกเสียงและวีดิโอ	 และน�ำไปเก็บในคลัง
ข้อมูลที่ปลอดภัยโดยทันที

•	 กำรเก็บข้อมลูกำรสมัภำษณ์ในรปูแบบไฟล์ดจิติลั	ท�ำให้สำมำรถ
น�ำข้อมูลกลับมำดูใหม่ได้	 และสำมำรถน�ำมำใช้ได้บ่อยคร้ัง	
โดยไม่เป็นกำรท�ำให้เทปบันทึกดั้งเดิมเสียหำย

เอกสำรจำกกำรถอดเทป	 เสียงท่ีบันทึกไว้และภำพวีดิโอจำก	
กำรสัมภำษณ์	เป็นเอกสารชั้นต้นและควรรักษำไว้เช่นนั้น

•	 ดีวีดีหรือไฟล์เสียงจำกกำรสัมภำษณ์และเอกสำรจำกกำรถอด
เทปควรมีกำรจัดเก็บในรูปแบบอิเลคทรอนิกส์	 และบันทึกไว้	
ในฐำนข้อมูล

•	 ควรมีกำรเกบ็ส่ือบันทกึข้อมลูดัง้เดมิและส�ำเนำของเอกสำรจำก
กำรถอดเทปไว้ในคลังข้อมูล

89	ICTJ,	น.26
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การใช้ประโยชน์อื่นๆ 

•	 เอกสำรจำกกำรถอดเทปและเอกสำรอื่นๆ	 ที่ได้มำจำกบันทึก	
กำรสัมภำษณ์	สำมำรถน�ำมำจัดท�ำเป็นรายงานเหตุการณ์ได้	

•	 จำกกำรวิเครำะห์รำยงำนเหตุกำรณ์	 ท�ำให้ผู้อ่ำนทรำบชื่อของ
เหยื่อ	ผู้กระท�ำควำมผิด	พยำน	และเหตุกำรณ์ต่ำงๆ	ที่เกี่ยวข้อง	
ซึ่งเป็นข้อมูลที่เป็นพื้นฐำนการวิจัยในขั้นต่อไป	

ปัญหำเนื่องจำกวิธีกำรบันทึกกำรให้ปำกค�ำในสังคมยุคหลังควำม	
ขัดแย้ง90

เป้าหมายของกำรบันทึกกำรให้ปำกค�ำคือกำรรักษำควำมทรงจ�ำ
ของชุมชนหรือบุคคล	

ความสัมพันธ์ระหว่างผู้สัมภาษณ์กับผู้ให้ข้อมูล

•	 ในกำรให้ปำกค�ำที่บันทึกไว้	 ผู ้ให้ข้อมูลจะต้องบรรยำยถึง
เหตุกำรณ์ที่เจ็บปวดและทุกข์ทรมำน	 กำรสัมภำษณ์จึงมักเป็น	
กระบวนกำรที่เจ็บปวด

•	 มีควำมจ�ำเป็นที่ผู ้สัมภำษณ์ต้องพยำยำมท�ำควำมเข้ำใจและ	
สร้ำงควำมสมัพนัธ์และควำมไว้เนือ้เชือ่ใจกบัผูใ้ห้ข้อมลู ในขณะ
เดียวกันก็ต้องรักษาความเป็นกลางไว้	

•	 กรณีที่ผู ้สัมภำษณ์และผู ้ให้ข้อมูลมีควำมสัมพันธ์ใกล้ชิดกัน		
ต้องมีกำรท�ำเป็นหมำยเหตุอธิบำยไว้ชัดเจนเพื่อช่วยให้ข้อมูลที่
ได้น่ำเชื่อถือ	

90	 ICTJ,	น.27
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การสัมภาษณ์ผู้กระท�าความผิด (หรือการเป็นผู้สังเกตการณ์ในการ
สัมภาษณ์) หากท�าได้91

•	 ผู้สัมภำษณ์ควรงดเว้นการตั้งค�าถามในลักษณะที่ตัดสินหรือ
เป็นการโต้เถียง	

•	 ผู้สังเกตการณ์	 ควรจะท�าตัวเป็นกลางและเป็นภววิสัยตลอด
เวลา	แม้ว่ำจะไม่ได้ท�ำหน้ำที่ตั้งค�ำถำม	

เหตุผลที่ควรได้ปากค�าจากผู้ที่น่าจะเป็นผู้กระท�าความผิด

•	 ประสบกำรณ์ที่หำได้ยำกเช่นนี้ช่วยให้เรำเห็นข้อมูลจำกอีกแง่
มุมหนึ่ง	 ท�ำให้เห็นควำมทรงจ�ำและวิธีคิดของคนที่รับผิดชอบให้เกิด	 หรือ
เป็นผู้กระท�ำกำรให้เกิดกำรทำรุณกรรม	 (แม้ว่ำข้อมูลที่ได้จำกผู้กระท�ำ	
ควำมผิดอำจไม่เป็นจริงก็ตำม)	

ผู้ที่วิจารณ์บันทึกการให้ปากค�า 

– บางคนอาจบอกว่าเป็นข้อมูลที่ไม่น่าเชื่อถือและมีอคติ 

•	 เรำต้องประกันว่ำได้รับข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมด	 ไม่มีควำมจริง
ใดที่ถูกปกปิดอีก	

•	 ผูช่้วยทนำยต้องแน่ใจว่ำสำมำรถมบีทบำทส�ำคัญ	เพือ่กระตุน้ให้
ผู้ให้ข้อมูลยอมให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมด	แต่ต้องไม่ไปกดดัน
ผู้ให้ข้อมูลซึ่งจะบั่นทอนความไม่ล�าเอียงของกระบวนการ 
ที่เกิดขึ้น	

91	 ดังที่กล่ำวถึงแล้วในพิธีสำรอีสตันบูล,	ย่อหน้ำ	101
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– บำงคนบอกว่ำ เป็นข้อมูลที่ขาดความเป็นภววิสัย 

ผู้วิจำรณ์จะบอกว่ำ	 ยิ่งเป็นคนที่ใกล้ชิดกับผู้ให้ข้อมูลในการวิจัย
มากเพยีงใด ผู้บนัทกึข้อมลูก็ยิง่อาจมีความล�าเอยีงมากข้ึนเท่านัน้ ผูช่้วย
ทนำยต้องตระหนักถึงควำมจ�ำเป็นที่จะรักษาความเป็นภววิสัย	 อย่ำงไร
ก็ตำม	 ควำมเสี่ยงที่จะสูญเสียข้อมูลส�ำคัญก็มีน�้ำหนักมำกกว่ำควำมเสี่ยง
จำกอคติ	 ในกรณีที่เสียเวลำช่วงต้นมำกเกินไปก่อนท่ีจะเริ่มเก็บรวบรวม
ข้อมูล

5.6 การสัมภาษณ์ “กลุ่มพิเศษ” หรือบุคคลที่มีลักษณะเฉพาะบางอย่าง 
ผู้หญิง92

ในการเลือกผู้ที่จะท�าการสัมภาษณ์ หากเป็นไปได้ควรให้ผู้ช่วย
ทนายหญิงและล่ามหญงิเป็นผูท้�างาน ผูช่้วยทนำยหญงิควรมคีวำมละเอยีด
อ่อน	 แต่ต้องมีควำมเป็นกลำงในระหว่ำงกำรสัมภำษณ์	 กรณีท่ีผู้ให้ข้อมูล
เป็นผู้หญิง	อาจรู้สึกล�าบากใจ หรือไม่อยากพูดข้อมูลเกี่ยวกับการข่มขืน
กระท�าช�าเรา	หรอืควำมรนุแรงทำงเพศรปูแบบอืน่ๆ	เนือ่งจำกตรำบำปทำง
สงัคมจำกปัญหำดงักล่ำว	ผูส้มัภำษณ์จ�ำเป็นต้องใช้ควำมพยำยำมอย่ำงมำก
ในกำรสร้ำงควำมคุ้นเคยกับเหยื่อ	 ต้องใช้ควำมละเอียดอ่อนอย่ำงมำก	
ในกำรรวบรวมข้อเท็จจรงิพืน้ฐำนเกีย่วกบักำรทรมำนหรอืกำรปฏิบตัมิชิอบ
อืน่ๆ	เมือ่พสิจูน์ข้อเทจ็จรงิเหล่ำนัน้แล้ว	เรำอำจไม่จ�ำเป็นต้องใช้รำยละเอียด
จำกกำรปฏิบัติมิชอบอีก	 ควรพยำยำมดูแลให้ใช้ข้อมูลอย่ำงเป็นควำมลับ	
หรือใช้ในลักษณะที่ผู้ให้ข้อมูลยอมรับได้	 ผู้ให้ข้อมูลควรได้รับแจ้งว่ำ	 เขำ
อำจปฏิเสธที่จะไม่ตอบค�ำถำมใดๆ	 ได้หำกไม่สบำยใจ	 และอำจขอหยุด	
กำรสัมภำษณ์	ณ	เวลำใดก็ได้

92	OHCHR,	คู่มือกำรอบรม	น.	123-124
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ในระหว่ำงกำรสัมภำษณ์	ผู้ช่วยทนำยควร	

•	 จดจ่อกับอำกำรท่ีแสดงถึงควำมทุกข์ใจ	 เนื่องจำกกระบวนกำร
สัมภำษณ์อำจเป็นกำรท�ำให้พยำนเกิดควำมเจ็บปวดซ�้ำสอง	

•	 กรณทีีพ่ยำนรู้สกึสะเทอืนใจอย่ำงมำกจำกควำมทรงจ�ำทีเ่จบ็ปวด	
ควรยตุกิำรสมัภำษณ์ชัว่ครำว	หรือกลบัมำสมัภำษณ์ในครัง้ต่อไป

•	 ผูช่้วยทนำยควรตระหนกัถงึความแตกต่างของการสือ่สารข้าม
วัฒนธรรม	 ซึ่งอำจเกิดขึ้นกรณีที่พูดคุยกับคนแปลกหน้ำ		
ยกตวัอย่ำงเช่น	ผูห้ญงิบำงคนอำจไม่อยำกสบตำด้วยในระหว่ำง
กำรสัมภำษณ์	เนื่องจำกอิทธิพลทำงวัฒนธรรม	

•	 ผู ้ช่วยทนำยควรสอบถำมว่ำผู ้ให้ปำกค�ำที่เป็นหญิงต้องกำร	
กำรรักษำพยำบำลและ/หรือกำรดูแลด้ำนจิตวิทยำหรือไม่

กลุ่มเสี่ยง	อย่ำงเช่น	ผู้หญิงอำจเป็นกลุ่มผู้ให้ข้อมูลที่เรำไม่สำมำรถ
จ�ำแนกได้ตำมช่องทำงปรกติ	ผู้ช่วยทนำยจะต้องพยำยำมเปิดกว้ำงในกำร
ค้นหำตัวผู้ให้ข้อมูล	 เพื่อเปิดโอกำสให้ผู้หญิงได้รับควำมใส่ใจ	 และช่วย	
ให้รวบรวมข้อมูลจำกพวกเธอได้อย่ำงเพียงพอ	กรณีที่เกิดกำรละเมิดขึ้น

เด็ก93

เดก็จะมทีศันะกำรรบัรูต่้อโลกแตกต่ำงไปจำกผูใ้หญ่	ผูส้มัภำษณ์ควร
ตระหนักถึงควำมแตกต่ำงดังกล่ำวและควรท�าการสัมภาษณ์ด้วยวิธีการ
แตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับอายุ วุฒิภาวะ และความเข้าใจของเด็ก	 และ
ควรมีควำมอดทนมำกกว่ำกรณีปรกติ	

93	OCHRC,	คู่มือกำรอบรม	น.	124-125
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ในกำรสัมภำษณ์เด็ก	เรำอำจจะต้อง	

•	 ใช้ภำษำง่ำยๆ	

•	 ใช้เวลำมำกขึ้นในกำรสร้ำงควำมคุ้นเคย

•	 อธิบำยบทบำทของผู้ช่วยทนำย	 กระบวนกำรสัมภำษณ์	 และ
ควำมจ�ำเป็นที่จะต้องถำมค�ำถำมบำงอย่ำง

•	 ให้คอยรับรู้อำกำรว่ำเด็กรู้สึกตื่นเต้นกังวล	หรือสะเทือนใจมำก
เกินไปไหม

•	 ให้ยตุกิำรสมัภำษณ์	พกั	และกลบัมำสมัภำษณ์ใหม่เมือ่เดก็พร้อม	

กรณีที่ต้องใช้ล่ำม	 ผู้ช่วยทนำยอำจจัดเตรียมล่ำมซึ่งผ่ำนกำรฝึกฝน
หรือมีควำมคุ้นเคยกับกำรท�ำงำนกับเด็ก	ผู้ช่วยทนำยควรกระตุ้นให้เด็กตั้ง
ค�ำถำมในระหว่ำงกำรสมัภำษณ์	กรณทีีไ่ม่เข้ำใจค�ำถำม	หรือไม่เข้ำใจเหตุผล
ว่ำท�ำไมต้องตั้งค�ำถำมดังกล่ำว	หำกเป็นไปได้	 ให้หำทำงพูดคุยกับสมาชิก
ในครอบครัวและชุมชน ครู	ผู้ดูแลเด็ก	ฯลฯ	ซึ่งให้บริกำรเหล่ำนั้นด้วย94

5.7 การให้ค�ายินยอมเพื่อการเปิดเผยข้อมูล

•	 การบันทึกข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนมี
วตัถปุระสงค์ประการหนึง่ด้วยคอืการส่งต่อข้อมลูเพือ่ให้เกดิการ
ช่วยเหลือที่เหมาะสมหรือการรณรงค์ให้เกิดการเปลี่ยนแปลง 
การท�าหนังสือยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อส่งต่อข้อมูลจึง
มคีวามส�าคญัเป็นอย่างยิง่เพือ่เคารพการตัดสินใจของผู้ร้องเรียน 

94	OHCHR,	คู่มือกำรอบรม	น.124
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ผูเ้สยีหาย ตลอดกระบวนการให้ความช่วยเหลอื และเพือ่ปกป้อง
คณะท�างานและผู้มีส่วนร่วมในการจดบันทึก

•	 กำรเปิดเผยข้อมลูในทำงลบัหรอืเปิดเผยต้องได้รบักำรยนิยอมจำก	
ผูร้้องเรยีน	ผูเ้สยีหำยตำมประสงค์ก่อนท่ีจะด�ำเนนิกำรสมัภำษณ์	

•	 การเปิดเผยข้อมูลชื่อ ภูมิล�าเนา หรือข้อมูลอื่นๆ ที่ ระบุตัวตน
ต้องได้รับการยินยอมจากผู้ร้องเรียนเพื่อรวบรวมข้อมูลและ 
น�าไปท�าการตรวจสอบโดยผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์ หรือเพ่ือ
การรักษาอาการความบาดเจ็บทางร่างกายและจิตใจ

•	 การเปิดเผยข้อมลูชือ่ ภมูลิ�าเนา หรอืข้อมลูอืน่ๆ ทีร่ะบุตัวตนต้อง
ได้รับการยนิยอมจากผูร้้องเรยีน หรอืผูเ้สยีหายเพือ่รวบรวมข้อมลู
และน�าไปเพื่อใช้ในคดี หรือการให้ความช่วยเหลือทางกฎหมาย

•	 การเปิดเผยข้อมลูชือ่ ภมูลิ�าเนา หรอืข้อมลูอืน่ๆ ทีร่ะบุตัวตนต้อง
ได้รับการยนิยอมจากผูร้้องเรยีน หรอืผูเ้สยีหายเพือ่รวบรวมข้อมลู 
ทัง้นีอ้าจรวมทัง้ รปูภาพ หลกัฐานทางเอกสาร บันทึกเสียง บนัทึก
ด้วยลายมือ และน�าไปรายงานต่อหน่วยงานใดและ/หรือการ
รายงานสถานการณ์สิทธิมนุษยชน และ/หรือเพ่ือวัตถุประสงค์
ที่ใกล้เคียงอื่นๆ 

•	 การเปิดเผยข้อมูลชื่อ ภูมิล�าเนา หรือข้อมูลอื่นๆ ที่ระบุตัวตน 
และรายละเอียดต้องได้รับการยินยอมจากผู ้ร้องเรียนหรือ 
ผู้เสียหายหากมีการรายงานที่เผยแพร่ต่อสาธารณะ

•	 การเปิดเผยข้อมูลเพียงเรื่องราวโดยปกปิดช่ือ ภูมิล�าเนา หรือ 
ข้อมูลอื่นๆ ที่ระบุตัวตนของผู้ร้องเรียน หรือผู้เสียหายก็ต้อง 
ได้รับการยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษร
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•	 แม้เป็นการรายงานในทางลับไม่เผยแพร่ต่อสาธารณะก็ต้อง
ได้รับการยินยอมจากผู้ร้องเรียนหรือผู้เสียหายเป็นลายลักษณ์อักษร

ตัวอย่างแบบฟอร์ม

ผู้ให้ข้อมูลยินยอมให้ผู้บันทึกเปิดเผยข้อมูลในระดับใด
(_)	 ยนิยอมให้ผูบั้นทกึสำมำรถน�ำข้อมลูทัง้หมดไปใช้เป็นประโยชน์	และ
เปิดเผยต่อสำธำรณะได้
(_)	 ยินยอมให้ผู้บันทึกสำมำรถน�ำข้อมูลทั้งหมดไปใช้เป็นประโยชน์และ
เปิดเผยต่อสำธำรณะได้	ยกเว้นช่ือ	นำมสกลุ	ท่ีอยู	่และข้อมลูในกำรตดิต่อ
กลับได้
(_)	 ไม่ยนิยอมให้ผูบั้นทึกน�ำข้อมลูท้ังหมดเปิดเผยต่อสำธำรณะ	ให้ข้อมลู
นีเ้ป็นควำมลบัระหว่ำงผูใ้ห้ข้อมูลกบัผูบั้นทึกเท่ำนัน้	แต่	สำมำรถน�ำข้อมลู
ไปวิเครำะห์ภำพรวมได้
ลงชื่อ	ผู้บันทึก		
ลงชื่อ	ผู้ให้ข้อมูล		
ลงชื่อ	ล่ำม	(ถ้ำมี)		
ลงชื่อ	พยำน	(ถ้ำมี)		
วันที่ให้กำรยินยอม		
วันที่สัมภำษณ์		





บทที่ 6 

การรวบรวมข้อมูล 
เพื่อหาข้อเท็จจริง (ภาพรวม)
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การรวบรวมข้อมูลเพื่อหาข้อเท็จจริง

แนวคิดหลัก

•	 ข้อเท็จจริงและการรวบรวมข้อมูลเพ่ือหาข้อเท็จจริง– 
กำรรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับกำรละเมิดสิทธิมนุษยชน	 ทั้งนี้เพื่อ	
จุดประสงค์ในกำรสร้ำงควำมตระหนักรู้	กำรรณรงค์กดดัน	และ
กำรจัดท�ำบันทึกข้อมูลที่เที่ยงตรง

•	 การวางแผน–ในกำรรวบรวมข้อมูลอย่ำงมีประสิทธิภำพ		
เรำจะต้องวำงแผนว่ำใครจะเป็นผู้สัมภำษณ์	 ใครจะให้ข้อมูล		
จะถำมค�ำถำมอะไรบ้ำง	และจะสัมภำษณ์ที่ไหน	

•	 วิธีการรวบรวมข้อมูลเพื่อหาข้อเท็จจริง–กำรสัมภำษณ์	 กำร
บันทึกเสียงหรือภำพ	วัตถุพยำน	กำรไปเยือนสถำนที่เกิดเหต9ุ5

•	 กำรรวบรวมข้อมูลเพื่อหำข้อเท็จจริงเป็นกระบวนกำร	 ไม่ได	้
เป็นกิจกรรมเพียงครั้งเดียว	

•	 เพือ่ให้ได้ข้อมลูทีเ่ทีย่งตรงและสมบรูณ์	เรำอำจต้องใช้เวลำนำน
ในกำรรวบรวมข้อมูลจำกหลำยๆ	แหล่ง	

•	 ข้อมลูทีไ่ด้อำจน�ำมำใช้เพือ่สร้ำงควำมตระหนกัรู้ในโลก	ให้ทรำบ
ถึงกำรปฏิบัติมิชอบด้ำนสิทธิมนุษยชน	 และเพื่อรณรงค์ในนำม
ของเหยื่อ96

95	ND-Burma,	คู่มือกำรอบรม	น.16
96	ND-Burma,	คู่มือกำรอบรม	น.16
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•	 ในกำรจดัท�ำแผนกำรรวบรวมข้อมลูเพือ่หำข้อเทจ็จริง	เรำจ�ำเป็น
ต้องพิจำรณำอ�ำนำจหน้ำทีข่องหน่วยงำน	ทรพัยำกรทีม่อียู	่และ
ข้อจ�ำกัดด้ำนเวลำ

6.1 การรวบรวมข้อมูลเพื่อหาข้อเท็จจริงกับการบันทึกข้อมูล

การรวบรวมข้อมูลเพื่อหาข้อเท็จจริงคืออะไร? กำรรวบรวมข้อมูล
เพื่อหำข้อเท็จจริงมีรำยละเอียดประกอบด้วย

•	 การรวบรวมข้อมูล	 ทั้งนี้เพื่อพิสูจน์และตรวจสอบข้อเท็จจริง	
ที่เกี่ยวข้องกับข้อกล่ำวหำว่ำมีกำรละเมิดสิทธิมนุษยชน 

•	 ตรวจสอบความน่าเช่ือถือ	 โดยใช้ข้ันตอนปฏิบัติที่ยอมรับทั่วไป	
และกำรพิสูจน์ในแง่ควำมเป็นธรรมและควำมไม่ล�ำเอียง97

การบันทึกข้อมูล เป็นกระบวนกำรบันทึกผลลัพธ์จำกกำรรวบรวม
ข้อมูลเพื่อหำข้อเท็จจริงอย่ำงเป็นระบบ98

กำรรวบรวมข้อมูลเพื่อหำข้อเท็จจริงและกำรบันทึกข้อมูลมีควำม	
“สัมพันธ์กันเชิงโครงสร้าง”	 เป็นไปไม่ได้ที่เรำจะรวบรวมข้อเท็จจริงและ
เอกสำรของกำรละเมดิท่ีเกดิข้ึนท้ังหมด	แน่นอนว่าย่อมจะมหีลายเหตกุารณ์ 
ที่ไม่ได้รับการรายงาน	 เรำต้องไม่ท�ำท่ำทำงเหมือนกับสำมำรถเก็บข้อมูล
และสอบสวนกำรละเมิดที่เกิดขึ้นทั้งหมดได้

การรวบรวมข้อมูลเพื่อหาข้อเท็จจริงไม่ใช่เป็นแค่การรวบรวม
ข้อมูลดิบ แต่ยังหมายถึงกำรชั่งน�้ำหนักพยำนหลักฐำนและการจ�าแนก
พยานหลักฐานที่จะน�ามาใช้	

97	OHCHR,	คู่มือกำรอบรม	น.9
98	 FORUM-Asia,	น.5
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ในท�ำนองเดียวกัน	 การบันทึกข้อมูลก็ไม่ใช่แค่การบันทึกเฉยๆ 
นอกจำกกำรจดัท�ำ	“บนัทกึข้อเท็จจรงิ”	แล้ว	กำรบนัทกึข้อมลูยงัหมำยถงึ
การรวบรวมเอกสารที่มีอยู่ด้วย เช่น	ใบรับรองแพทย์	โฉนดที่ดิน	ฯลฯ	

กล่ำวโดยเฉพำะเจำะจง	การบนัทกึข้อมูลในส่วนทีเ่ป็นการรวบรวม
ข้อมลูเพือ่หาข้อเท็จจริง อาจจ�าแนกได้ว่าเป็น “การบนัทกึข้อมลูทีไ่ด้จาก
การรวบรวมข้อมูลเพื่อหาข้อเท็จจริง การรวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้องกับ
เหตุการณ์ที่สอบสวน และการจัดระเบียบเอกสารท่ีได้เพื่อให้เกิดความ
สะดวกในการสืบค้นและใช้ประโยชน์อื่นๆ”99

6.2 ข้อสังเกตการลงพื้นที่เก็บข้อมูลแสวงหาข้อเท็จจริง100

สิ่งแรกที่ต้องเข้ำใจคือคุณในฐำนะตัวบุคคล	 หรือองค์กร	 สำมำรถ	
จัดเก็บข้อมูลอย่ำงเป็นมืออำชีพได้แค่ไหนเพียงใด	 รวมทั้งมีแนวทำง	
กำรประเมินควำมสำมำรถของตัวบุคคลและองค์กรอย่ำงไร	 มีขั้นตอน	
เป็นระบบหรือไม่ในกำรเก็บข้อมูล	เพื่อแสวงหำข้อเท็จจริง

ปัญหำทั่วๆ	 ที่องค์กรด้ำนสิทธิมนุษยชนมักประสบอยู่ตลอดมำ	
เมื่อมีกำรเก็บข้อมูลและแสวงหำข้อเท็จจริงและกำรรำยงำน	มีดังนี้	

•	 กำรแสวงหำข้อเท็จจริง	 หลักฐำนท่ีมีควำมน่ำเชื่อถือ	 น�ำเข้ำสู	่
กำรพิจำรณำในชั้นศำลได้หรือไม่	 ซึ่งส่วนใหญ่งำนกำรแสวงหำ
ข้อเท็จจริงขององคกรสิทธิมนุษยชน	 มักจะไม่มีคุณภำพและมี
ประสทิธภิำพเพยีงพอในกำรน�ำเขำ้สูก่ำรพิจำรณำคดีในชั้นศำล

99	FORUM-Asia,	น.6
100	 แปลสรุปจำกหนังสือ	Quality	Control	in	Fact-Finding,	Morten	Bergrmo	(Editor),	

2013.	Torkel	Opsahl	Academic	EPublisher,	Florence	(นอกนั้นตัดออกค่ะ)
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•	 หำกแต่ในศำลบำงประเภท	เช่น	ศำลพจิำรณำคดเีรือ่งของควำม
ขดัแย้งทำงกำรเมอืง	ได้ระบวุว่ำสำมำรถน�ำกำรบนัทกึข้อเทจ็จริง
ขององค์กรสทิธมินษุยชนมำเข้ำสูก่ำรพจิำรณำในชัน้ศำลได้	มข้ีอ
สังเกตที่รับรู้ร่วมกันว่ำ	 กำรเลือกที่จะบันทึก	 เลือกท่ีจะตีควำม	
เลอืกทีจ่ะรำยงำน	เหล่ำนีเ้ป็นกระบวนกำรทีไ่ม่มคีวำมเป็นกลำง	
และไม่เคยเป็นกลำง	 ดังน้ันทุกๆ	 ขึ้นตอนจึงมีวัตถุประสงค์
ทำงกำรเมือง	

•	 และบ่อยครั้ง	 เพรำะกำรโน้มเอียงทำงกำรเมืองนี่แหละที่ท�ำให้
องค์กรสิทธิมนุษยชนมักที่จะน�ำตัวเข้ำไปมีส่วนร่วมในกำร
แสวงหำควำมจริง	 และก็เพรำะรัฐบำลมักจะปฏิเสธว่ำไม่มีส่วน
ร่วมในกำรละเมดิสทิธมินษุยชนอกีน้ันแหละทีท่�ำให้องค์กำรสิทธิ
มนุษยชนต้องเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรแสวงหำควำมจริงอีกด้ำน
หนึ่ง	 และหำกเป็นควำมขัดแย้งที่มีคู่ขัดแย้งก�ำลังแย่งชิงอ�ำนำจ
ทำงกำรเมือง	 ก็จะมีกำรกล่ำวหำกันและกันว่ำมีกำรใช้ควำม
รนุแรงละเมดิสทิธมินษุยชนต่อกนัท�ำให้กำรน�ำคดีกำรละเมดิสิทธิ
มนุษยชนข้ึนสู ่ศำลสร้ำงควำมขมุกขมัวให้กับกระบวนกำร
ยุติธรรม	ไม่สำมำรถหำผู้กระท�ำควำมผิดได้	

•	 และก็เพรำะเหตผุลทำงกำรเมอืงอีกน้ันแหละทีท่�ำให้องค์กรสทิธิ
มนุษยชนต้องเข้ำมำมีส่วนในกำรแสวงหำข้อเท็จจริง	รวมทั้งจะ
ต้องด�ำเนินกำรอย่ำงเป็นมืออำชีพเพื่อให้ข้อมูลกำรแสวงหำข้อ
เท็จจริงนั้นมีควำมน่ำเชื่อถือ	ซึ่งมักจะถูกตั้งค�ำถำมโดยเสมอมำ

•	 แม้ว่ำจะรู้สภำพปัญหำเป็นอย่ำงดี	 แต่ก็ยังไม่มีกำรสร้ำงระบบ
กำรจดัเก็บข้อมลูท่ีมีมำตรำฐำนกลำงในหมูอ่งค์กรสทิธมินษุยชน
ได้	 ปัจจุบันกำรท�ำงำนของนักสิทธิมนุษยชนและองค์กรสิทธิ
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มนษุยชนกย็งัคงต้องเผชญิหน้ำกบัข้อก�ำจัดในกำรจัดท�ำรำยงำน
สถำนกำรณ์สิทธิมนุษยชนและกำรจัดท�ำรำยงำนสถำนกำรณ์
สิทธิมนุษยชนที่ยังไม่ถึงขั้นที่จะน�ำไปใช้ได้ในกระบวนกำร
ยุติธรรมทำงอำญำได้	

•	 แต่เพือ่เป็นกำรพฒันำประสทิธภิำพของกำรแสวงหำข้อเทจ็จริง
ขององค์กรสิทธิมนุษยชน	 จึงได้มีกำรพัฒนำหลักกำรและ
กระบวนกำรแสวงหำข้อเท็จจริงในทำอำญำมำใช้	 และใช้หลัก
กำรและกระบวนกำรเหล่ำนีอ้บรมให้ควำมรูแ้ก่นกัสทิธมินษุยชน
ในระดับประเทศและในระดบัท้องถิน่เพือ่เพิม่ประสทิธภิำพกำร
ท�ำงำนของพวกเขำในพื้นที่ที่มีกำรละเมิดสิทธิมนุษยชน

•	 องค์กรสิทธิมนุษยชนจึงควรได้เรียนรู้เทคนิค	 ข้อแนะน�ำ	 ว่ำจะ
ท�ำอย่ำงไรให้ข้อมูล	 ข้อเท็จจริง	 ที่เก็บหรือรวบรวมนั้นมีควำม	
น่ำเช่ือถือ	 กำรเก็บข้อมูลจำกกำรสัมภำษณ์พยำนอย่ำงไรจึง	
น่ำเช่ือถือ	 กำรเก็บข้อมูลบำดแผลของผู้เสียหำยอย่ำงไรจึง	
น่ำเช่ือถอื	กำรเก็บรกัษำพยำนหลกัฐำนอย่ำงไรทีจ่ะท�ำให้พยำน
หลกัฐำนเหล่ำนัน้ไม่ขำดควำมน่ำเชือ่ถอื	(a	chain	of	custody)	
ทัง้นีเ้พือ่หน่วยงำนท่ีมีอ�ำนำจหน้ำท่ีทำงอำญำได้น�ำกำรรวบรวม
พยำนหลักฐำนขององค์กรสิทธิมนุษยชนนั้นไปใช้ประกอบ	
กำรด�ำเนินกำรทำงคดีอำญำและน�ำคนผิดมำลงโทษได้	

•	 ตวัอย่ำงในระดบัระหว่ำงประเทศ	ICTY	ได้แนะน�ำว่ำ	“ให้องค์กร
สทิธมินษุยชนอย่ำเน้นไปทีก่ำรสร้ำงหลักฐำนจำกประจักษ์พยำน	
ที่ดีเลิศ	 แต่อยำกให้ท�ำบันทึกข้อเท็จจริงตำมจริงอย่ำงง่ำย		
และควรเข้ำใจด้วยว่ำกำรบันทึกปำกค�ำพยำนนั้นเป็นขั้นตอน	
ที่ส�ำคัญและต้องท�ำอย่ำงระมัดระวังอย่ำงมืออำชีพ	 ควรให	้
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หน่วยงำนด้ำนกระบวนกำรยตุธิรรมทำงอำญำเป็นผูด้�ำเนนิกำร”	
ยกตัวอย่ำง	 หำกศำลบันทึกปำกค�ำพยำนในชั้นศำลใช้เวลำ	
อย่ำงน้อยสองวนั	แต่ให้องค์กรสทิธมินษุยชนอำจใช้เวลำแค่เพียง
หนึ่งชั่วโมง	เป็นต้น	

•	 สิ่งที่มักจะเกิดขึ้นคือกระบวนกำรยุติธรรมทำงอำญำมักจะ	
ไม่สำมำรถสร้ำงควำมเชือ่มัน่ให้กบัพยำนได้	มกัจะไม่มพียำนมำ
ให้กำรในช้ันศำล	ซึง่เจ้ำหน้ำท่ีในกระบวนกำรยตุธิรรมทำงอำญำ
ควรจะประสำนควำมร่วมมือกบัให้องค์กรสทิธมินุษยชนในกรณี
นี้	 หรือเอ็นจีโอบำงแห่งปฏิเสธที่จะไม่ใช้พยำนหลักฐำนทำงคดี
อำญำกับเจ้ำหน้ำที่ต�ำรวจและอัยกำร	หรือไม่ยอมมำเป็นพยำน
ในชั้นศำล	เนื่องจำกควำมกลัวและกังวลว่ำจะสูญเสียควำมเป็น	
กลำง	

•	 ให้องค์กรสทิธมินษุยชนมกัจะเกบ็ข้อมลูด้วยเหตผุล	วตัถปุระสงค์	
และบรบิททีแ่ตกต่ำงกนัออกไปขึน้อยูก่บัควำมสนใจและศกัยภำพ	
ของแต่ละหน่วยงำน	 มำตรฐำนกำรจัดเก็บข้อมูลเป็นอย่ำงไร		
มมีำตรฐำนเทียบเคยีงกบัมำตรฐำนสำกลหรอืไม่	ใครควรจะเป็น
ผูก้�ำหนดขัน้ตอนกำรจดัมำตรฐำนเหล่ำนี	้และกำรจัดเกบ็ข้อมลู
ในจังหวัดชำยแดนภำคใต้ควรมีมำตรำฐำนอย่ำงไร	

•	 หลักกำรพื้นฐำนคือกำรจัดท�ำขั้นตอน	 กำรแสวงหำข้อเท็จจริง	
เป็นขัน้ตอน	โดยระบุวัตถุประสงค์ของกำรแสวงหำข้อเทจ็จรงิว่ำ	
มวีตัถปุระสงค์อย่ำงไร	มวีธิกีำรข้ันตอนอย่ำงไร	มแีนวคดิอย่ำงไร	
เช่น	เพือ่น�ำคดเีข้ำสูก่ำรพจิำรณำของศำล	เพือ่กำรณรงค์	เป็นต้น	
กำรควบคุมคุณภำพของกำรแสวงหำข้อเท็จจริงก็เพื่อให	้
กำรท�ำงำนบรรลุวัตถุประสงค์
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•	 วธิกีำรขัน้ตอนจงึเป็นส่วนส�ำคัญส�ำหรบัให้องค์กรสทิธมินษุยชน	
เพือ่จะสร้ำงสะพำนเชือ่มระหว่ำงกระบวนกำรยตุธิรรมทำงอำญำ
ที่จะน�ำคนผิดมำลงโทษกับชุมชนที่ประสบกับกำรละเมิดสิทธิ
มนุษยชน	

•	 ขัน้ตอนทีส่�ำคัญอกีประกำรหนึง่คอื	กำรวเิครำะห์ถึงควำมสัมพันธ์	
ของเรำกับชุมชนที่ได้รับผลกระทบ	 เรำกับศำลและบุคคลกรใน
กระบวนกำรยุติธรรม	

•	 สถำนของให้องค์กรสิทธิมนุษยชนของเรำเป็นอย่ำงไรก่อนท่ีจะ
เอำตวัเขำท�ำกำรแสวงหำข้อเทจ็จรงิ	เช่น	เป็นองค์กรทีไ่ด้ทุนจำก
รฐัหรอืเปล่ำ	มหีลกักำรท�ำงำนอย่ำงไร	มคีวำมสมัพนัธ์เป็นพเิศษ
กับชุมชนที่ได้รับผลกระทบหรือไม่อย่ำงไร	

•	 องค์กรของคุณมีอิทธิพลอย่ำงไรหรือไม่	 อิทธิพลนี้ส่งผลในเรื่อง
ควำมเป็นกลำงของคุณหรือไม่	 ควำมสัมพันธ์กับองค์กรด้ำน
กระบวนกำรยตุธิรรมของคุณเป็นอย่ำงไร	ได้รบักำรยอมรบัหรอื
ไม่อย่ำงไร	

•	 หำกคุณเป็นองค์กรจำกส่วนกลำงหรือจำกภำยนอก	 คุณได้รับ
กำรยอมรับให้เข้ำมำแสวงหำข้อเท็จจริงได้อย่ำงไร	หรือมีควำม
สมัพันธ์กับองค์กรหรอืกลุม่ในท้องถิน่อย่ำงไร	คณุมบีทบำทหรอื
ไม่อย่ำงไรต่อกำรเรียกร้องทำงกำรเมืองของคนท้องถิ่นนั้นๆ	

•	 องค์กรของคุณท�ำงำนด้ำนสิทธิมนุษยชนเฉพำะด้ำนหรือไม่
อย่ำงไร	 หรือท�ำงำนในบำงช่วงเวลำของกำรละเมิด	 ในทุกๆ	
ประเภทของกำรละเมิดหรือไม่อย่ำงไร	

•	 องค์กรของคุณท�ำงำนด้วยระเบีบบวิธีอย่ำงไร	เช่น	กำรลงพื้นที่	
กำรเก็บข้อูลพยำนหลักฐำนมีขั้นตอนหรือไม่อย่ำงไร	
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•	 องค์กรของคุณมีขั้นตอนกำรจัดกำรกรณีเหตุฉุกเฉินหรือไม่
อย่ำงไร	หรอืมแีนวทำงกำรแก้ไขปัญหำเฉพำะหน้ำในกรณต่ีำงๆ	
กันอย่ำงไร	 องค์กรของคุณมีกำรเก็บข้อมูลสถิติเป็นตำรำง	
ประเภทของกำรละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือไม่	 มีกำรเก็บข้อมูล
เบื้องหลัง	 มีกำรจัดท�ำกรณีศึกษำหรือไม่	 มีกำรท�ำกำรประเมิน
ด้ำนกฎหมำย	 และมีกำรเก็บข้อมูลรำยบุคคลไว้หรือไม่	 จึงเห็น
ได้ว่ำองค์กรพฒันำเอกชนด้ำนสทิธมินษุยชนมคีวำมแตกต่ำงกัน
ในด้ำนประสทิธภิำพและเงือ่นไข	ในกำรลงพ้ืนทีเ่พือ่แสวงหำข้อ
เทจ็จรงิ	ดงันัน้ก่อนกำรลงพืน้ท่ีจงึควรวิเครำะห์ตนเองและองค์กร
ของตนเองเสียก่อน

6.3 การลงพื้นที่แสวงหาข้อเท็จจริงคืออะไร 

กำรลงพ้ืนทีแ่สวงหำข้อเทจ็จรงิ	คอืกำรท�ำงำนในพืน้ที	่เพือ่หำควำม
จริง	 ประกอบไปด้วย	 กำรจัดให้มีกำรเก็บข้อมูล	 กำรระบุสถำนท่ีเกิดเหตุ	
กำรรวบรวมข้อมูลพยำนหลกัฐำน	กำรประเมนิและระบปุระเภทพยำนหลัก
ฐำน	กำรย่อข้อมูล	กำรจัดระบบข้อมูล	รวมทั้งกำรเผยแพร่ข้อเท็จจริงนั้น
กำรลงพื้นที่แสวงหำข้อเท็จจริงจึงไม่ใช่กำรเก็บข้อมูลข้อเท็จจริงเท่ำนั้น		
แต่เป็นกำรวิเครำะห์สิ่งท่ีเก็บมำได้ด้วยหลำยๆ	 วิธี	 และในระหว่ำงที่มี	
กำรเก็บข้อมูล	 เรำจะสำมำรถแยกแยะระหว่ำง	 ข่ำวลือ	 โฆษณำชวนเช่ือ	
จินตนำกำรของทั้งผู้สัมภำษณ์และผู้ให้สัมภำษณ์	เป็นต้น	

กำรลงพื้นที่แสวงหำข้อเท็จจริงต้องประกอบไปด้วยแนววิเครำะห์
ทำงกฎหมำยด้วย	 ว่ำกรณีกำรละเมิดสิทธิมนุษยชนนั้นจะน�ำเข้ำสู ่
กระบวนกำรยุติธรรมทำงอำญำในประเทศได้หรือไม่	 หรือ	 เข้ำข่ำยอำชญ
กรรมต่อมวลมนษุยชำต	ิซึง่กำรวเิครำะห์แนวทำงทำงกฎหมำยท้ังกฎหมำย
ในประเทศและในระดับสำกลย่อมจะท�ำให้กำรลงพืน้ทีแ่สวงหำข้อเทจ็จรงิ



135

กรอบกฎหมายระหว่างประเทศ          หลักการห้ามการทรมานอย่างเด็ดขาด          กลไกระหว่างประเทศในการต่อต้านการทรมาน (อย่างย่อ)          การบันทึกข้อมูล          การสัมภาษณ
์          การรวบรวมข้อมูลเพื่อหาข้อเท็จจริง          ภาคผนวก 

มปีระสทิธภิำพตำมวตัถปุระสงค์และแนววเิครำะห์ทำงกฎหมำยทีเ่ป็นจริง	

กำรวเิครำะห์ถึงกลไกกระบวนกำรยตุธิรรมทำงอำญำในประเทศกม็ี
ควำมส�ำคัญ	 ว่ำกระบวนกำรยุติธรรมในประเทศนั้นได้ให้กำรรับรองสิทธ	ิ
ในกระบวนกำรยุติธรรมที่เป็นธรรมหรือไม่	(Rights	to	Fair	Trial)	หรือมี
กำรต่อสู้คดีกันอย่ำงเป็นท�ำหรือไม่	Due	Process	

กำรลงพื้นท่ีแสวงหำข้อเท็จจริงมำกกว่ำแค่กำรเก็บข้อมูลและ
รวบรวมเพื่อกำรวิเครำะห์	 องค์กรสิทธิมนุษยชนในพ้ืนที่จึงต้องวิเครำะห์
วัตถุประสงค์และผลประโยชน์ที่จะได้รับด้วยว่ำสำมำรถน�ำไปสู่ควำมชอบ
ธรรมในกำรเรียกร้องกำรรับรองคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในกรณีนั้นๆ	 ได้
อย่ำงไรในระดับประเทศและในระดับสำกล	

บำงครัง้กำรลงพืน้ทีแ่สวงหำข้อเทจ็จรงิหลังจำกเหตุกำรณ์กำรละเมดิ
อำจเป็นกำรผลกัให้กระบวนกำรยตุธิรรมอย่ำงเป็นทำงกำรได้ท�ำงำนต่อไป	
หรือเป็นกำรลงพื้นท่ีแสวงหำข้อเท็จจริงที่มีควำมเห็นแตกต่ำงจำกกำร
ท�ำงำนของหน่วยงำนต�ำรวจและหน่วยงำนของรัฐท่ีมีหน้ำที่ในด้ำน
กระบวนกำรยติุธรรมทำงอำญำ	สำมำรถถ่วงดลุควำมจริงของฝ่ำยใดฝ่ำยหนึง่	
ได้ด้วยควำมจริงอีกชุดหน่ึงท่ีน่ำเช่ือถือ	 สำมำรถท�ำให้เกิดกำรแลกเปล่ียน
ควำมเห็นด้วยเหตุผลข้อเท็จจริงที่รอบด้ำนมำกขึ้น

อย่ำงไรก็ดีมีข้อเท็จจริงองค์กรสิทธิมนุษยชนในพ้ืนท่ีก็มีส่วนส�ำคัญ
อย่ำงมำกต่อกำรท�ำงำนขององค์กรระหว่ำงประเทศเช่น	 กำรเข้ำถึงพื้นที่	
กำรเข้ำถึงเหยื่อ	 กำรเข้ำถึงพยำน	 ในระหว่ำงที่องค์กำรระหว่ำงประเทศ
ลงพื้นที่เก็บข้อมูล	กำรลงพื้นที่เก็บข้อมูลขององค์กรสิทธิมนุษยชนท้องถิ่น
อำจจะช่วยเป็นสัญญำณเตือนภัยว่ำมีเหตุกำรณ์	ปรำกฎกำรณ์บำงอย่ำงที่
มีแนวโน้มว่ำจะมีกำรละเมิดสิทธิมนุษยชนที่รุนแรงขึ้นหรือกว้ำงขวำงขึ้น	
ได้ด้วย	
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สิ่งที่องค์กรสิทธิมนุษยชนจะต้องให้ควำมส�ำคัญและถำมตนเอง	
ตลอดเวลำคือ

เรำท�ำกำรสัมภำษณ์ผู้เสียหำย	ผู้เห็นเหตุกำรณ์	หรือกำรเก็บพยำน
หลักฐำนประเภทอื่นๆ	ด้วยหรือไม่

เรำเก็บข้อมูล	รวมรวมพยำนหลักฐำน	ที่มีควำมน่ำเชื่อถือ	ถูกต้อง
แม่นย�ำหรือไม่	

เรำเก็บรวบรวมอำรมณ์ควำมรู้สึกของผู้เสียหำยเพื่อให้ผู ้มีส่วน	
รบัผดิชอบในกำรน�ำสิง่เหล่ำนัน้ไปประกอบกำรท�ำควำมจรงิให้ปรำกฎและ
น�ำคนผิดมำลงโทษด้วยหรือไม่	

สิ่งที่องค์กรสิทธิมนุษยชนจะต้องให้ควำมส�ำคัญและถำมตนเอง	
ตลอดเวลำด้วยในบทบำทหน้ำท่ีของตนเพิม่เตมิ	เช่น	เรำมคีวำมสมัพนัธ์กบั
สื่อมวลชนแค่ไหนอย่ำงไร	เรำมีบทบำทและสถำนะในสังคมไทยโดยทั่วไป
อย่ำงไร	สำธำรณชนได้ให้ควำมน่ำเชือ่ถอืกับข้อมลูของเรำมำกน้อยแค่ไหน		
หน่วยงำนรัฐให้ควำมน่ำเชือ่ถอืมำกน้อยแค่ไหนกบัองค์กรของเรำ	สำมำรถ
ที่จะสร้ำงควำมร่วมมือในกำรแสวงหำควำมจริงในเหตุกำรณ์ละเมิดสิทธิ
มนุษยชน	 และถ้ำไม่มีควำมร่วมมือต่อกันจะสร้ำงให้เกิดควำมร่วมมือกัน	
ในกำรแสวงหำควำมจริงได้หรือไม่อย่ำงไร	

กำรท�ำงำนขององค์กรสิทธิมนุษยชนท้องถ่ินอำจจะต้องค�ำนึงถึง
ประเด็นเรื่องควำมปลอดภัยด้วยในกำรท�ำงำนในพื้นที่	 เรำอำจตกเป็น	
เป้ำหมำยหรือไม่	 เรำจะสร้ำงให้เกิดควำมปลอดภัยในกำรท�ำงำนของเรำ	
ได้อย่ำงไร	เรำจะได้รับกำรคุ้มครองปกป้องสิทธิของเรำในฐำนะคนท�ำงำน
ด้ำนสิทธิมนุษยชนได้หรือไม่อย่ำงไร

เมื่อมีกำรรำยงำนต่อองค์กรสิทธิมนุษยชนระหว่ำงประเทศ	 หรือ	
ต่อกลไกสิทธิมนุษยชนขององค์กำรสหประชำชำติ	 รวมทั้งต่อผู้แทนพิเศษ	
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เรำต้องศึกษำและเข้ำใจบทบำทหน้ำที่ของกลไกสิทธิมนุษยชนเหล่ำนั้น	
ให้เข้ำใจก่อน	กำรตดิต่อเพือ่ส่งเรือ่งร้องเรยีนเหล่ำนัน้จงึจะมปีระสทิธภิำพ
และน�ำมำสู่กำรแก้ไข

เมื่อรำยงำน	 เรำต้องสร้ำงควำมชัดเจนว่ำรำยงำนส่วนใดเป็น	
ข้อเท็จจริง	 รวมท้ังข้อมูลจำกกำรบันทึกโดยตรงจำกผู้เสียหำย	 ผู้ได้รับ	
ผลกระทบ	พยำน	รวมทั้งข้อควำมส่วนใดเป็นข้อค้นพบและข้อสรุป	

มอีงค์กรสิทธมินษุยชนบำงแห่งถูกโจมตีโดยเจ้ำหน้ำทีร่ฐัของประเทศ
ตนเองว่ำมีกำรตัดแต่งข้อเท็จจริง	 มีรำยงำนเท็จ	 หรือจัดท�ำรำยงำนเพื่อ	
กลุม่ประโยชน์ใดกลุม่หน่ึง	หรอืกำรจดัท�ำรำยงำนเพือ่สนองต่อควำมต้องกำร
ของแหล่งทุน	เป็นต้น	

ควำมเป็นกลำง	กำรไม่ฝักใฝ่ฝ่ำยใด	และควำมเป็นอิสระ	 เป็นหลัก
กำรส�ำคัญสำมหลักกำรในกำรท�ำงำนขององค์กรสิทธิมนุษยชนในกำรลง	
พื้นที่เก็บข้อมูล	 ควำมยืดหยุ่นต่อหลักกำรดังกล่ำวเป็นสมกำรผกผันกับ	
ควำมน่ำเช่ือถือของรำยงำน	 ยิ่งมีควำมยืดหยุ่นในหลักกำรส�ำคัญสำม
ประกำรมำกท�ำให้กำรท�ำงำนขององค์กรสิทธิมนุษยชนไม่น่ำเชื่อถือมำก
เท่ำนั้น

ข้อสงสยัทีม่เีหตผุล	ควำมเป็นไปได้	หรอืควำมน่ำจะเป็น	ควำมชดัเจน
ของพยำนหลกัฐำน	หลกัฐำนพยำนท่ีมมีำกมำยเพยีงพอ	เหล่ำนีเ้ป็นหลกัฐำน	
ที่จะสำมำรถน�ำมำใช้ได้เพื่อค้นหำข้อค้นพบในกำรแสวงหำข้อเท็จจริง	

หำกเมือ่ค�ำนงึถงึงำนลงพืน้ทีเ่พือ่แสวงหำข้อเท็จจริงเพ่ือกระบวนกำร
ยตุธิรรมทำงอำญำ	องค์กรสทิธมินษุยชนยงัคงมคีวำมท้ำทำยหลำยประกำร
ทั้งในเรื่องกำรเข้ำถึงพยำนหลักฐำน	ควำมน่ำเชื่อถือ	รวมทั้งกำรร้องเรียน
ที่อำจถูกกล่ำวหำว่ำให้ข้อมูลเท็จหรือแจ้งควำมเท็จ	 รวมทั้งกำรเปิดเผย
พยำนให้ตกอยู่ในอันตรำย	
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กระบวนกำรยุติธรรมทำงอำญำระหว่ำงประเทศมีควำมเคร่งครัด	
ในกำรรับฟังพยำนหลักฐำนเป็นอย่ำงมำก	เช่น	อำจไม่อนุญำตให้น�ำพยำน
หลักฐำนที่ไม่มีมำตรฐำน	 ไม่น่ำเชื่อถือที่ดีพอเข้ำสู่กำรพิจำรณำในชั้นศำล	
ดังนั้นกำรจัดเก็บค�ำให้กำรพยำนเป็นเร่ืองที่ส�ำคัญและละเอียดอ่อนอย่ำง
มำก	

ในกำรลงพ้ืนทีเ่พือ่แสวงหำข้อเทจ็จรงิ	องค์กรของท่ำนมแีนวทำงใน
กำรจัดเก็บพยำนหลักฐำนท่ีเป็นวัตถุหรือไม่อย่ำงไร	 สิ่งนี้เป็นหัวข้อส�ำคัญ
ในกำรก�ำหนดแนวทำงขัน้ตอนกำรลงพืน้ทีเ่พือ่แสวงหำข้อเทจ็จรงิของคณุ	
เช่น	 มีกำรจัดเก็บพยำนหลักฐำนท่ีเป็นวัตถุแต่มีขั้นตอนกำรจัดส่งให	้
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องแทนกำรเก็บไว้หรือซ่อนไว้	เป็นต้น

โดยสรุป	 กำรลงพื้นท่ีเพื่อแสวงหำข้อเท็จจริงในพื้นที่ควำมขัดแย้ง
ไม่ใช่งำนที่ง่ำย	โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งกำรบริหำรจัดกำรผลประโยชน์ทับซ้อน	
ทั้งนี้เพื่อหลีกเลี่ยงควำมซับซ้อนของบทบำทขององค์กรสิทธิมนุษยชน		
แต่ละองค์กรจึงต้องมีควำมชัดเจนถึงวัตถุประสงค์และบทบำทของตน	
ในกำรเข้ำมำมีส่วนในกำรลงพื้นที่เพื่อแสวงหำข้อเท็จจริง	

6.4 ข้อเสนอต่อการท�างานเรื่องการลงพื้นที่เพื่อแสวงหาข้อเท็จจริง

•	 ต้องมีกำรวำงแผนและประสำนงำนในทีมที่ดี

•	 จัดขั้นตอนกำรท�ำงำนที่เป็นระบบผ่ำนกำรวำงแผนงำนที่ดี	เพื่อ
แก้ไขช่วงว่ำงที่ก�ำลังเป็นปัญหำ

•	 ท�ำอย่ำงไรให้เห็นว่ำหลักกำรต่ำงๆ	เหล่ำนี้จะใช้งำนได้จริง

•	 เผยแพร่ข้ันตอนกำรท�ำงำนให้กับสมำชิกในองค์กร	 โดยจัดเป็น
เอกสำรที่จัดท�ำขึ้นโดยองค์กรฯ	
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•	 กำรลงพื้นที่	กำรเขียนรำยงำน	กำรเผยแพร่รำยงำน	

•	 ทกุองค์กรม	ีเรำต้องม	ีเพรำะเรำมรีะยะห่ำงกนั	ระหว่ำงคนท�ำงำน	
คนท�ำงำนในองค์กรเดียวกัน	คนละองค์กร

เช่น	มีตัดสินใจทุกอย่ำงมีเหตุมีผล	หำกไม่เป็นไปตำมกำรตกลงกัน
ไว้	กำรตัดสินใจก็มักเกิดขึ้นเพรำะกำรปฏิบัติงำนฯ	ของคนท�ำงำน	ทุกคน
ก็มีอ�ำนำจตัดสินใจท�ำและไม่ท�ำที่แตกต่ำงกัน	 มีอำรมณ์ควำมรู ้สึกที่	
แตกต่ำงกันออกไป	 ดังนั้นจึงต้องมีกำรจัดท�ำขั้นตอนกำรท�ำงำนท่ีทุกคน
เคำรพและปฏิบัติตำมเพื่อหลีกเลี่ยงกำรตัดสินใจไปเองตำมสภำวะกำรณ์

บทสรุปสำมสิ่งที่ควรหลีกเลี่ยงคือ	

1)	 ไม่ท�ำให้เหยื่อหรือผู้เสียหำยเป็นผู้ได้รับผลกระทบซ้ำ

2)	 ไม่เคำรพต่อกำรรวบรวมค�ำให้กำรของผู้เสียหำย	หรือพยำน	

3)	 ไม่น�ำเรื่องมำตบแต่ง	แต่งเติม	แล้วเกิดบทสรุปของตนเอง	

บทสรุปสำมสิ่งที่ควรท�ำคือ

1)	 ควำมเป็นกลำง	

2)	 กำรไม่ฝักใฝ่ฝ่ำยใด	

3)	 ควำมเป็นอิสระ





ภาคผนวก
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ภาคผนวก I101 

ถ้ำพยำนบอกว่ำ มีเจ้าหน้าที่มาท่ีบ้านของเธอ	 ผู้สัมภำษณ์ก็อำจ	
ตั้งค�ำถำม	อย่ำงเช่น	

1.	 เหตุใดจึงรู้ว่ำคนที่มำเป็นเจ้ำหน้ำที่?

2.	 เขำแต่งตัวอย่ำงไร?	ใส่ชุดแบบไหน?

3.	 มีเจ้ำหน้ำที่มำกี่นำย?

4.	 มีอำวุธปืนมำด้วยหรือไม่?	ถ้ำมี	เป็นอำวุธแบบใด?

5.	 รู้จักชื่อของพวกเขำหรือไม่?	 รู้จักชุดปฏิบัติกำรของพวกเขำ	
หรือไม่?

6.	 มีบุคคลอื่นที่เห็นพวกเขำที่บ้ำนของคุณหรือไม่?

7.	 ตอนทีม่ำถงึพวกเขำท�ำอะไรบ้ำง	หรอืท�ำอะไรช่วงทีอ่ยูใ่นบ้ำน?

8.	 มีกำรข่มขู่คุณหรือครอบครัวหรือไม่?	

9.	 มีกำรท�ำอันตรำยให้กับครอบครัวคุณหรือไม่?	

10.	ได้มีกำรแตะต้องตัวกันเกิดขึ้นหรือไม่?	

1.	 ถ้ำมี	ท�ำให้เกิดอำกำรบำดเจ็บทำงกำยบ้ำงหรือไม่?

2.	 ถ้ำมี	คุณได้ถูกซ้อมหรือถูกทุบตีอย่ำงโหดร้ำยหรือไม่?	

3.	 ถ้ำมี	กำรซ้อมเกิดขึ้นเป็นเวลำนำนเพียงใด?

101	OCHCR,	คู่มือกำรอบรม	น.118
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4.	 มีกำรตีกี่ครั้ง?

5.	 มีกำรใช้วัตถุอะไรตีคุณ?

6.	 ตีที่ส่วนไหนของร่ำงกำยคุณ?	

7.	 ตอนนั้นรู้สึกอย่ำงไร?	และภำยหลังรู้สึกอย่ำงไร?	

8.	 เกิดผลกระทบอย่ำงไรบ้ำงกับร่ำงกำยคุณ?

11.	เจ้ำหน้ำที่ได้ขอให้คุณท�ำอะไรหรือไม่?	

1.	 พวกเขำขอให้คุณออกจำกบ้ำนหรือไม่?

2.	 มีกำรจับตัวไปคุมขังหรือควบคุมตัวหรือไม่?

3.	 ที่ไหน?

4.	 ในระหว่ำงกำรเดินทำงมีเหตุกำรณ์ใดเกิดขึ้นหรือไม่?

12.	เมื่อไปถึงเรือนจ�ำหรือสถำนที่ควบคุมตัว	เกิดอะไรขึ้นบ้ำง?	

13.	สภำพกำรควบคุมตัวเป็นอย่ำงไร?	 (ขนำดของห้องขัง	 จ�ำนวน	
ผู้ถูกควบคุมตัว	ปริมำณและลักษณะของอำหำร	สภำพสุขอนำมัย	ฯลฯ)	

14.	ทรำบชื่อของบุคคลที่ถูกควบคุมตัวอยู่ในเวลำเดียวกันหรือไม่?	

15.	ได้รับกำรปล่อยตัวเมื่อไร?	อย่ำงไร?	
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PROXY MEDICAL EVALUATION

แบบประเมินผลกระทบจากการทรมานเพื่อประกอบ
การวินิจฉัยของแพทย์ (PROXY)

ภาคผนวก II
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พิธีสำรอิสตันบูล:	 คู่มือสืบสวนสอบสวนและบันทึกข้อมูลหลักฐำน
อย่ำงมปีระสทิธภิำพ	กรณกีำรทรมำน	และ	กำรปฏิบติัหรือกำรลงโทษอืน่ๆ	
ที่โหดร้ำย	ไร้มนุษยธรรม	หรือย�่ำยีศักดิ์ศรี	(Istanbul	Protocol:	Manual	
on	the	Effective	Investigation	and	Documentation	of	Torture	
and	Other	Cruel,	Inhuman	or	Degrading	Treatment	or	Punish-
ment)	นัน้เกิดจำกควำมร่วมมอืของนกันติวิทิยำศำสตร์	แพทย์	นกัจิตวทิยำ	
ผูร้ำยงำนพเิศษด้ำนสทิธมินษุยชนและนกักฎหมำยในประเทศต่ำงๆ	ทัว่โลก	
เพื่อวำงหลักกำรมำตรฐำนในกำรบันทึกรวบรวมพยำนหลักฐำนกรณีกำร
ทรมำนให้เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ	และเป็นแนวทำงให้ควำมช่วยเหลือ
เหยือ่ผูเ้สยีหำยจำกกำรถูกทรมำนเพือ่กำรคุม้ครองและเยยีวยำ	และสำมำรถ
น�ำเสนอพยำนหลกัฐำนอนัเกดิจำกกำรได้รับบำดเจบ็ไม่ว่ำจะเป็นทำงร่ำงกำย	
หรือจิตใจต่อศำลอย่ำงเป็นระบบและมีประสิทธิภำพ

กำรน�ำนิติวิทยำศำสตร์	(Forensic	science)	และนิติจิตเวชศำสตร์	
(Forensic	psychiatry)	เป็นเครื่องมือและกลไกหนึ่งที่เข้ำมำสนับสนุนให้
กระบวนกำรยตุธิรรมต่อเหยือ่ผูร้อดพ้นจำกกำรทรมำนจะเกดิประสิทธผิล	
อันท�ำให้ผู้เสียหำยได้รับควำมคุ้มครองทำงกฎหมำยและได้รับกำรเยียวยำ
ได้ด้วยควำมร่วมมอืจำกหน่วยงำนในกระบวนกำรยตุธิรรมทกุฝ่ำย	ส�ำหรบั
นิติจิตเวชศำสตร์เป็นองค์ควำมรู้ใหม่ในสังคมไทยที่จะน�ำมำใช้กับเหยื่อ	
ผู้เสียหำยจำกกำรถูกซ้อมทรมำนไม่ว่ำจะเกิดจำกกำรกระท�ำของผู้ก่อ	
ควำมไม่สงบและจำกฝ่ำยเจ้ำหน้ำที่รัฐผู้มีอ�ำนำจ	 นิติวิทยำศำสตร์และนิติ
จิตเวชศำสตร์เป็นส่วนหนึง่ของกระบวนกำรยตุธิรรมทีจ่ะสำมำรถคุม้ครอง
เหยื่อผู้ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน	โดยเฉพำะเหยื่อผู้เสียหำยด้ำนกำรทรมำน
และกำรปฏิบัติอย่ำงไร้มนุษยธรรมควรได้รับควำมรู้	 ควำมช่วยเหลือทำง
ด้ำนกฎหมำยอย่ำงมีประสิทธิภำพและกำรเยียวยำควำมเสียหำยอย่ำง	
มีประสิทธิภำพ	รวมไปถึงมีสิทธิได้รับค่ำตอบแทนจำกกระทรวงยุติธรรม
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Istanbul	Protocal	จดัแปลเป็นภำษำไทยและจดัพิมพ์เมือ่ปี	พ.ศ.	2554		
โดย	American	Bar	Rule	Of	Law	Initiative	(ABA	ROLI)	หรือเนติบณัฑิต
ยสภำแห่งอเมริกำเป็นองค์กรระหว่ำงประเทศท่ีไม่แสวงผลก�ำไรที่อุทิศตน
เพื่อส่งเสริมหลักนิติธรรมและสิทธิมนุษยชนทั่วโลก	และเป็นส่วนย่อยจำก	
American	 Bar	 Association	 (ABA)	 ซึ่งเป็นสมำคมวิชำชีพนักกฎมำย	
ที่ใหญ่ที่สุดในโลก	 ปัจจุบันมีสมำชิกกว่ำ	 400,000	 คน	 ทั้งผู้พิพำกษำ	
พนักงำนอัยกำร	 ทนำยควำม	 นักกฏหมำยและอำจำรย์ด้ำนกฎหมำยที่ได้
อำสำและให้กำรสนับสนุนควำมช่วยเหลือทำงกฎหมำย	 (pro	 bono)		
กว่ำ	20	ปีที่ผ่ำนมำ	ABA	ROLI	ได้มีโครงกำรและด�ำเนินงำนในกำรปฏิรูป
กฎหมำย	 เสริมสร้ำงระบบกระบวนกำรยุติธรรม	 ให้ควำมรู้ด้ำนกฎหมำย	
และมโีครงกำรส่งเสรมิด้ำนสทิธมินษุยชนใน	40	ประเทศทัว่โลก	ABA	ROLI	
มีประสบกำรณ์และเชี่ยวชำญในกำรส่งเสริมและสนับสนุนสิทธิมนุษยชน	
โดยให้ควำมส�ำคญัเรือ่งสทิธขิองเหยือ่ผูเ้สยีหำย	และกำรตรวจสอบรวบรวม
หลักฐำนด้วยนิติวิทยำศำสตร์ในสำธำรณรัฐประชำธิปไตยคองโก	 เนปำล	
ฟิลิปปินส์รวมถึงประเทศไทย	 สำมำรถดำวน์โหลดได้จำก	 http://voice	
fromthais.files.wordpress.com/2014/03/istanbul-protocol_th_
full_content-thai-version.pdf

ส�ำหรบัแบบประเมนิผลกระทบจำกกำรทรมำนเพ่ือกำรวนิจิฉยัของ
แพทย์เป็นแบบประเมินท่ีใช้หลักกำรของ	 Istanbul	 Protocol	 เป็นหลัก
กำรในกำรสร้ำงแบบสอบถำม	 แบบประเมินผลกระทบจำกกำรทรมำนนี้
เป ็นเคร่ืองมือส�ำหรับกำรสัมภำษณ์ที่น�ำมำใช้เพ่ือสอบถำมผู ้ได ้รับ	
ผลกระทบจำกกำรทรมำนโดยตรงในพื้นที่จังหวัดชำยแดนภำคใต้ระหว่ำง
ปี	 พ.ศ.	 2554-2556	 โดยอำสำสมัครที่ได้รับกำรอบรมและได้จดบันทึก	
ผลกระทบจำกกำรทรมำนไว้ทั้งสิ้นจ�ำนวน	 92	 กรณีด้วยควำมร่วมมือ	
จำกกลุ่มด้วยใจและเครือข่ำยสิทธิมนุษยชนปัตตำนี	 (HAP)	 โดยได้จัดท�ำ	
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เป็นส่วนหนึ่งของรำยงำนคู่ขนำนที่ได้เสนอต่อคณะกรรมกำรต่อต้ำนกำร
ทรมำน	 ในกำรทบทวนรำยงำนกำรปฏิบัติตำมพันธกรณีของประเทศไทย
เมือ่วนัที	่30	เมษำยนถงึ	1	พฤษภำคม	2557	ทีผ่่ำนมำ	สำมำรถ	ดำวน์โหลด
รำยงำนคู่ขนำนต่อคณะกรรมกำรต่อต้ำนกำรทรมำนได้ที่เวปไซด์	 www.
ohchr.org
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PROXY MEDICAL EVALUATION 

แบบประเมิน���ระ�บ�����ร�รม�นเ����ประ��บ��ร�ินิ�������แ������PROXY��
Physicians for Human Rights (PHR)  

American Bar Association Rule of Law Initiative (ABAROLI) 
 
 

PART I  BACKGROUND INFORMATION   

���น����1� � ���ม�����น��น��
 

Client’s Name��ช����������             

 
Evaluators�����������       (Name/ช����                           (Organization)�������  

 

Date of Evaluation�����������������������  _____-______-______ (day-month-year)������������� 
 

Interpreter�����������:   Yes ���   No������ ��Interpreted Language������������:     

 

Language of Interview�� ���������������:                                                         

 

Referring Group/Organization/�����������������������:        

 

Client’s Gender��������������:    Male ช��    Female ���� 
 
Nationality (country of origin) ���ช��������������������������������_______________ 

 

Religion������:                                                          

 

Member of Ethnic Group�����ช����������ช���������:   Yes �ช�  No ����ช� Specify�����:      

 

Place of Residence �����������: _______________ (village or town)������������������; _______________ (province or state)���������

�������� 
 

Interview Start time������� �����������:      (Note: End Time and Total Interview Time at end of interview�����������

������������������������������� �����������������������) 
 

Birth Date�����������������::        Age�����:       Birth Place������������:    
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PART II CONSENT 
������� 2 �����ิ����
 
INTERVIEWER: Read text in italic font 

ผ����������: ����������������������������� 

 
My name is… (evaluator’s name). With your permission, I would like to ask you to conduct an interview to gather information that will be 
reviewed by a medical expert for your legal case. In the interview we will talk about your experiences and review your physical and 
emotional condition. It may be difficult to discuss some of your experiences in detail, but this information will help our medical expert to 
write an accurate medical evaluation in support of your case. 

  

ขา้พเจา้…. (�� �����้��เ���) �����้�������า�จา���า���������จ���าเ����า�����า�����า��เพ � ��������ข้���������า����า�า����จ������

��เ้�� ����า��า��า��พ����เพ� �����้����ข����า�����า�����า������ ������เ�าจ�พ��������เ�� ������������า����� ���า���้��������� �����จ�����าพ
�า���า��า�����า����ข����า��้����าจเ����า��า��� �จ�พ��������������า������า�เ�� ������า���เ� �������ข้����เ������จ������ห้��้เ�� ����า�

�า��า��พ���ข��เ�า�า�า��เข����า��า��า����เ����า��า��พ�����้���า�����้���� ��จ�เ�����������������ข����า�เ���  
 
The interview will take a few hours. It is very important that the information you provide is accurate. Please be sure to let me know if you 
are uncertain about any of the information you provide. If you need to stop and take a break at any time, please let me know. You do not 
have to answer questions that you do not want to, and you may stop this interview at any time.  
 

�า�����า���จ���เ้��า����า��������า��� �������� ���า������า��� ��������า�����ห้ข้������ �����้���หา���า��������จเ�� ������ข้������ ��ห้������า�จ้�

�ห้ขา้พเจา้��า��้����เ�� ������ ���า��้���า��ห้ห���พ����ข��ห้������ขา้พเจา้����า����จ�าเ����้�������า�า��� �����้���า�จ����������า��า�า��
�� �จ�จ��า�����า���เ�� ��������้�า��� ���า��้���า� 
 

Do you have any questions? ��า�����า�า�ห������ ?        

         
Do I have your permission to conduct the evaluation for your case? 

��า�����า��ห้ขา้พเจ้า��าเ����า����เ�����าห������้����ข����า�ห������?     Yes�� ้  No�����้ 

 
If you have some physical evidence of injuries on your body like scars, I would like to take photographs of the injuries. Is that okay with 
you?           

หา���า���ห����า��า��า�เจ������า��า����า�เ���������เ����ข้าพเจา้��า�จ���า������้���า�ข��ข�้�ห������? Yes�ข ��ข�้� 

 No���ข��ข�้� 
 

                
Evaluator’s Signature    Evaluator’s Printed Name     Date 

�า������ �����้��เ���    �� �����้��เ���������จ� 

                
Interpreter’s Signature (if applicable)  Interpreter’s Printed Name    Date 

�า������ ����า� (�้า��)    �� ����า�������จ��  
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PART III PSYCHOSOCIAL HISTORY PRE-ARREST  

��������3 ������ิ��������ิ������������������������ิ������� 
 
How many years did you attend school: __________________________________________________________  

������������������เ�����������เ���เ����� ���  

 
What is your primary occupation? (specify)  ______________________________________________________ 

�������������������? ( ) 

 
What is your marital status?   (Circle ONE)  Single / Married / Divorced / Widowed / Other:     

������������������? ( )  /  /  /  / : 

 
How many children do you have?  ________ (provide #) 

������������ ���?  ________ ( ) 

 
Have you had any… 

����เ��… 
Major Illnesses?            Yes   No  

เจ ����������?                                                                                                                   
Injuries?             Yes   No 

���������เจ��?                                                                                                                         
Surgeries?            Yes   No 

            เ���������������?                                                                                                                       
 

Are you currently taking any medications?         Yes   No 

� �จจ����������������������� �����?        

              
                                                                                                                                                      
Do you use… 

����… 
Tobacco?  Yes   No        (# packs per day) 

�������� �?                                                      ( ) 
  

Alcohol?   Yes   No        (# drinks per day) 

�� ������?                                                          ( ) 
 

Drugs?   Yes   No           (explain)  

 เ����?                                                                                                         ( ) 

 
If yes, has your usage changed (increased or decreased) since the time you were arrested?  

   ( ) ?   

 
 Yes   No           (explain) 

                                                                                                           ) 
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Now I would like to talk about your life before you were arrested? 

����������เ��������เ�� ��������� ������เ���������������������������? 

 
 
How would you describe your family relationships?            

�����������������������������เ����������: 
                
 
                
 
                
 
 
Tell me about your work/education:             

�����เ��������������������������: 
                
 
                
 
 
How was your financial situation?              

�����������เ����������เ����������: 
                
 
 
Social activities & relationships:              

������������������������������: 
                
 
                
 
                
 
 
Tell me about political activities or affiliations:            

�����เ�������������������เ�������������เ�� �������������เ����:�  
                
 
                
 
 
Have you had any past experiences of serious trauma that were NOT related to the current situation in Southern Thailand such as a major 
accident, childhood abuse, domestic violence, etc.  

����เ�������เ��������������������� ������เ�� �������������������� ���������������������เ������������� �เ���� ������เ����� ������� ������

������������เ�������������������������เ�������:  
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Tell me about your religious practices:             

�����เ���������������������������������� 

                
 
                
 
Describe your typical daily activities:             

�����เ����������������������: 
                
 
                
 
Tell me about your interests:              

เ� � ����� ���������������: 
                
 
                
 
What were your plans for the future?             

�������������������������: 
                
 
                
 

 
PART IV ALLEGATION OF TORTURE/ILL TREATMENT 

��������4 ��ร��������ร�����ร��������รป�ิ���ิ������ร����
 

Traumatic Experiences Related the Current Situation in Southern Thailand  

ปร�����ร�����ิ�����ร���ร�����������������������ร��ป������������������ปร������� 

(Open-ended inquiry, followed by direct questions as indicated)  

 

 
Before being arrested did you experience any problems related to the current situation in Southern Thailand?  

������������������เ�������� ��������� �เ�� ����������������� ���������������������เ������������  Yes   No  
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INTERVIEWER:  Check All That Apply and provide additional relevant information: 

ผ����ม�����: ���������������������������������ม����ิ�ม��ิม 
Have you been… 

 
 

 Harassed or discriminated against because of your ethnicity or religion?       
 

               
 

 Deprived of basic necessities such as food, water, medicine, or medical care?      

      

 
 Isolated or separated, from family or friends (not including detention)?       

 

 
 Physically harmed?              

? 

 
 Sexually harassed, humiliated, or assaulted?           

 

 
 Physically searched or had your home searched?           

 

 
 Property destroyed or confiscated?           

 

 
 Arrested, detained, or imprisoned?           

  

 
 Forced to harm family members or friends?            

 

 
 Forced to go against your religious practices?           

 

 
 Threatened with harm [physical and non-physical] to you, your family members or your friends?        

 

 
 Other:       (Specify)          

:                                                                      

 
 Other:       (Specify)          

:                                                                       
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Have any of your family members or friends been arrested, beaten, disappeared, or murdered or suffered a violent death?   Yes  No 

มีสมาชิกในครอบครวั������� �อน�������เ�����������������������������������������เ����������������������������������?����� �����������
                                                
                
 
                

 

If so, did you find the body and were you able to mourn or perform burial rites?       Yes  No 

                ����� ����พ��พ����������������������พ���� ���พ�����������                                                                         

 

Have you witnessed? 

����เ��เ���พ������เ����������� 
 Violent acts such as beatings, killing, or violent attacks?          

                   ����������������เ���������������������������������������������? 

 Humiliation of family, friends, community members and/or religious leaders?       

                  ����������������� เพ� �����������������������������������������������������? 

 
Narrative Account of Alleged Torture and Ill Treatment: (open-ended, chronological inquiry followed by direct questions 
as indicated) 

กา����า�������า�กา����า����กา���ิ���ิ��������า��า����ก��า��า
 

 
At this point, let’s talk about what happened to when you were arrested. It will be helpful if you tell me first about the arrest and then 
what happened to you, step by step during the time that you were detained. Please include as much detail as you can and let me know if 
there is something that you are not sure about.  

�� ������� เ�����พ�����เ�� �������� ���� �เ���� ����������เ�� ������������ ������������� ���������เ�� ���������เ�����������������������เ���เ��������
�����เ������������เ����������������������� ������������� ������������������� �������������เ��������� ����เ����� �������� ������������ �������������

�������������พเ��������
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Review of Torture Methods:  

��������ิ�������ม��:  
  

INTERVIEWER:  Review each of the following methods, check All that apply and provide additional 
relevant information: 

ผ����ม�����:� �������������ิ������������� ����������������������������������ม����ิ�ม��ิม 
 
 

 Blunt trauma (Circle and Describe): punch, kick, slap, whips, wires, truncheons, falling down:       

 

                
 
Frequency:      Duration:      Restraint/Position:       

                                                                                                     

Injury Location(s):       Injury Observations:         

                                                                             

 

 Head Trauma (Circle and Describe): bruises, bleeding, loss of consciousness, numbness, weakness, etc:      

 

                
 

 Positional torture (Circle and Describe): Suspension, stretching limbs apart, prolonged constraint of movement, forced positioning, 
being chained or tied, placed in a small space (e.g., a box or under a chair), forced to stand, lie, or kneel in an uncomfortable position:  

 
                

Frequency:      Duration:      Restraint/Position:       

 

Injury Location(s):       Injury Observations:         
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 Exposure to extreme temperatures (Circle and Describe): exposed to heat, sun, rain, body immersion, cold, forced to sit on ice:  

 
                
 
Frequency:         Duration:           

 

Injury Location(s):       Injury Observations:         

                                                                              

 

 Burns (Circle and Describe): cigarettes, heated instrument, scalding water or other liquid, caustic substance:     

 

                
 
Frequency:      Duration:      Restraint/Position:       

 

Injury Location(s):       Injury Observations:         

 

 
 Electric shock (Describe):  

   

                
 
Frequency:      Duration:      Restraint/Position:       

    

Injury Location(s):       Injury Observations:         

 

 

 Asphyxiation (Circle and Describe): wet and dry methods, drowning, smothering, choking, chemicals:  

 

                
 
Frequency:      Duration:      Restraint/Position:       

                                               
Injury Observations:               

 

 
 Crush injuries (Circle and Describe): smashing fingers, heavy roller to thighs/back: 

 

                
 
Frequency:      Duration:      Restraint/Position:       

                                               

Injury Location(s):       Injury Observations:         
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 Penetrating injuries (Circle and Describe): stab and gunshot wounds, wires/needles under nails, toes, in sensitive parts of the body: 

 

                
 
Frequency:      Duration:      Restraint/Position:       

                                                 

Injury Location(s):       Injury Observations:         

 

 
 Chemical exposures (Circle and Describe): gasoline, salt, chili, etc. (in wounds, body cavities):      

 

                
 
Frequency:      Duration:      Restraint/Position:       

                                                     

Injury Location(s):       Injury Observations:         

 

 

 Sexual (Circle and Describe): getting undressed, forced nudity, torture acts to sexual organs, humiliating sexual acts, molestation,  
instrumentation, rape:               

 
Frequency:      Duration:      Restraint/Position:       

                                                 

Injury Location(s):       Injury Observations:         

 

 

 Traumatic removal of digits and limbs (Describe):

 

                
 
Frequency:      Duration:      Restraint/Position:       

                                                 

Injury Location(s):       Injury Observations:         

 

 

 Medical amputation of digits or limbs, surgical removal of organs (Describe):        

 
Frequency:      Duration:      Restraint/Position:       

                                                   

Injury Location(s):       Injury Observations:         

 
 
 

 Pharmacologic torture (Circle and Describe): forced medication, ingestion of gasoline or other substances:     
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Conditions of detention, e.g.: 

: 
 Unhygienic conditions 

 Small or overcrowded cell 

 Contaminated food and water 

 

 Denial of privacy 

 Prohibited from ablution or prayer 

 

 

Sensory Deprivations:  

: 
 

 Blindfolding or hooding  Duration:     

 

 Prolonged isolation   Duration:     

 

 Continuous bright lights or no light Duration:     

       
 Continuous noise   Duration:     

         

 Sleep     Duration:     

     

 Food and water   Duration:     

   
 Bathing, motor activities 

 

 Medical care 

 

 

 Humiliations: verbal abuse, performance of humiliating acts:          

       :   

 

 Threats: of death, mock execution, harm to family or friends, further torture and/or imprisonment:      

      :  

 

 Attacks by animals such as dogs, rats, and scorpions:           

       

 

 Forced to engage in practices against one’s religion (e.g. forcing Muslims to eat pork, drink alcohol, insult religious leaders or 
religious beliefs):               
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Behavioural coercion 

 
 Forced to harm self through hitting or other act:           

      

 Forced to harm others: e.g. the torture of others, or other abuses:         

      

 Forced to destroy property:             

     

 Forced to betray someone placing them at risk for harm:          

      

 Forced to confess or write confessions:            

                        

 

 Forced to witness torture or atrocities being inflicted on others:          

        
 

 Other (Specify):               

       : 
 Other (Specify):               

     : 
 
Alleged Perpetrators:  

:  
Interviewer Please Check All That Apply: 

: 
 
State (government) Actors        (Specify)         

                                           (
State (government) Actors       (Specify)         

                                           (
Non-State Actors        (Specify)         

                                            ( ) 
Non-State Actors        (Specify)         

                                                        ( ) 
               UNKNOWN         

                 
 
Since being released from custody, have you or any of your family members experienced any harassment or further harm?  Yes  No 
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PART V PHYSICAL EVIDENCE  

5        
 

Physical Symptoms and Disabilities:  

:  

 
Please describe any symptoms or disabilities that you may have had as a result of the experiences you described. For example, pain, cuts 
and bruises on your body, bleeding, loss of consciousness, broken bones. For each symptom or disability, I will ask you about its location, 
intensity, how long it lasted, and how long it took to heal and whether you still have it  

  
 
1.                 

Acute Injury Type (circle): Pain / Abrasion / Contusion / Laceration / Incision / Penetrating / Bleeding / Loss of Consciousness / 
Broken Bone / Deformity / Other:        

 ( ):  /  /  /  / /  / 

 / / / :  
Location:         Intensity:        

: : 
Duration:     (> 6 Weeks  Yes  No)  Healing Time:    Current:   Yes  No 

:                            (        :       
Photo   Yes #      No  

                                               
 

2.                 
Acute Injury Type (circle): Pain / Abrasion / Contusion / Laceration / Incision / Penetrating / Bleeding / Loss of Consciousness / 
Broken Bone / Deformity / Other:        

 ( ):  /  /  /  / /  / 

 /  /  /  / : 
Location:         Intensity:        

: : 
Duration:     (> 6 Weeks  Yes  No)  Healing Time:    Current:   Yes  No 

:                            (        :       
Photo   Yes #      No  
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3.                 
Acute Injury Type (circle): Pain / Abrasion / Contusion / Laceration / Incision / Penetrating / Bleeding / Loss of Consciousness / 
Broken Bone / Deformity / Other:        

 ( ):  /  /  /  / /  / 

 /  /  /  / : 
Location:         Intensity:        

: : 
Duration:     (> 6 Weeks  Yes  No)  Healing Time:    Current:   Yes  No 

:                            (        :       
Photo   Yes #      No  

                                               
 

4.                 
Acute Injury Type (circle): Pain / Abrasion / Contusion / Laceration / Incision / Penetrating / Bleeding / Loss of Consciousness / 
Broken Bone / Deformity / Other:        

 ( ):  /  /  /  / /  / 

 /  /  /  / : 
Location:         Intensity:        

: : 
Duration:     (> 6 Weeks  Yes  No)  Healing Time:    Current:   Yes  No 

:                            (        :       
Photo   Yes #      No  

                                               
 

5.                 
Acute Injury Type (circle): Pain / Abrasion / Contusion / Laceration / Incision / Penetrating / Bleeding / Loss of Consciousness / 
Broken Bone / Deformity / Other:        

 ( ):  /  /  /  / /  / 

 /  /  /  / : 
Location:         Intensity:        

: : 
Duration:     (> 6 Weeks  Yes  No)  Healing Time:    Current:   Yes  No 

:                            (        :       
Photo   Yes #      No  

                                               
 

Do you have any physical scars or marks on your body now that you think are related to the experiences you described?  Yes  No 

                                    
Where on your body? (specify)   1.       

  2.       
     3.       
     4.       
     5.       
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Medical/Mental Health Care During and Post-Detention 

ก�ร����������ร���ก������ิ���ร�����������������ก�รก�ก��� 
 
Did you receive any medical examination…  

 
Before, during or upon release from detention?   Yes        No 

?                                                                                 
After your release?     Yes        No  

           ?                                                                                                             

 
Did you receive any medical treatment for physical or mental health problems… 

… 
 

While you were detained?    Yes          No 

?                                                                                                                                
After your release?   Yes          No  

?                                                                                       

 
 
PART VI PSYCHOLOGICAL EVIDENCE 
���������� �������ก�������ิ��� 
 
Past Psychological / Psychiatric History 

ปร����ิ����ิ�������ิ���������� 

   
Do you or any family members have a history of mental problems?  Client:     Yes   No 

:             
Family member:    Yes   No 

:            
 

Explain:                
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Psychological Symptoms and Disabilities Following Persecution:  

����ร�������������������ิ����������������������: 
 
At this point, I would like to discuss how the harm you described affected you emotionally. Please tell me about the thoughts and feelings 
you had during your arrest and how these thoughts and feelings may have changed over time.   

  
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               

                
 
Psychosocial History Post-Arrest 

ปร����ิ����ิ����������������������� 
 

Tell me how the experiences you described may have affected your… 

 
Family and social relationships:              

Work/education:                

 

Financial situation:               

 

Political activities or affiliations:              

 

Your religious practices:               

 

Daily activities:                

 

Plans for the future:                
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HOPKINS SYMPTOM CHECKLIST-25 
 
The following are symptoms that people have after experiencing hurtful or terrifying events in their lives.  Please listen to each one 
carefully and decide how much the symptoms bothered you in the past 4 weeks. 

4 . 
 
Interviewer: Please check one box per question. 

ผ����ม�����: ก��������ก������������������� ������ม 
 
 

PART I: ANXIETY  SYMPTOMS 
������� �1    ก���ม��ก��ก���� 

Not at all 
�ม�ม�����

1 

A little 
ม������

2 

Quite a bit 
ม������

3 

Extremely 
ม��ก������������

4 
HSC1. Suddenly scared for no reason 

HSC1   
    

HSC2. Feeling fearful  

HSC2 
    

HSC3. Faintness, dizziness, or weakness 

HSC3
    

HSC4. Nervousness or shakiness inside 

HSC4  
    

HSC5. Heart pounding or racing 

HSC5  
    

HSC6. Trembling 

HSC6  
    

HSC7. Feeling tense  

HSC7  
    

HSC8. Headaches 

HSC8  
    

HSC9. Spells of terror or panic 

HSC9  
    

HSC10. Feeling restless, can't sit still 

HSC10   
    

PART II : DEPRESSION SYMPTOMS 
������� �2��  ก���ม��ก����ม����� 

Not at all 

�ม�ม�����

1 

A little 

ม������

2 

Quite a bit 

ม������

3 

Extremely 

ม��ก������������

4 
HSC11. Feeling low in energy, slowed down 

HSC11     
    

HSC12. Blaming yourself for things 

HSC12  
    

HSC13. Crying easily 

HSC13 ร้องไห้งา่ย 
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PART II : DEPRESSION SYMPTOMS  
������� �2��  ����ม�������ม����� ������

Not at all 
�ม�ม�����

1 

A little 
ม������

2 

Quite a bit 
ม������

3 

Extremely 
ม���������������

4 
HSC14. Loss of sexual interest or pleasure 

HSC14   
    

HSC15. Poor appetite 

HSC15  
    

HSC16. Difficulty falling asleep, staying asleep 

HSC16  
    

HSC17. Feeling hopeless about the future  

HSC17  
    

HSC18. Feeling sad 

HSC18  
    

HSC19. Feeling lonely 

HSC19  
    

HSC20. Thoughts of your life was not worth (or thoughts of 
ending your life) 

HSC20 

 

    

HSC21. Feeling of being trapped or caught 

HSC21   
    

HSC22. Worrying too much about things 

HSC22  
    

HSC23. Feeling no interest in things 

HSC23  
    

HSC24. Feeling everything is an effort 

HSC24   
    

HSC25. Feelings of worthlessness 

HSC25  
    

 

   

HCSL Scoring  
Anxiety Items 1-10/10 =     
Depression Items 11-25/15=   (> 1.75 correlates with Major Depression as defined by DSM IV) 
Total  Items 1-25/25 =   (> 1.75 correlates with severe emotional distress) 
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PTSD SYMPTOMS (Harvard Trauma Questionnaire) 

���������PTSD (����������Harvard Trauma Questionnaire)  

 
Instructions: Please check one box per question and provide examples for PTSD #s:  

����� ��: ��������������น���������������ม���������ม����������� PTSD น� �น: 

 
The following are symptoms that people have after experiencing hurtful or terrifying events in their lives.  Please listen to each one 
carefully and decide how much the symptoms bothered you in the past 4 weeks. 

4 . 
 
PTSD SYMPTOMS 

���������PTSD 
Not at all 
�ม�ม�����

1 

A little 
ม�น����

2 

Quite a bit 
ม������

3 

Extremely 
ม���������������

4 
PTSD 1. Recurrent thoughts or memories of the most hurtful or 
terrifying events.  

Content-specific�����������:       

Triggers�� ���������������:      

������������������������������������������������������������������ 

�������������___________________________ 

� 

    

PTSD 2. Feeling as though the hurtful or terrifying event is happening 
again.  
���� ���������������������� ���������������������   

    

PTSD 3. Recurrent nightmares  

Content-specific�����������:       

ฝ ��������������� 

ฝ ������������____________________ 

    

PTSD 4. Feeling detached or withdrawn from people 

���� ������������������ 
    

PTSD 5. Unable to feel emotions 
���������������������������������������������� 

    

PTSD 6.  Feeling jumpy, easily startled 

���� ������ ��������������������������� 
    

PTSD 7.  Difficulty concentrating  

�������� 
    

PTSD 8.  Trouble sleeping 

���������� 
    

PTSD 9.  Feeling on guard 

�����������������������
    

PTSD 10.  Feeling irritable or having outbursts of anger 
����������������������������������������� 
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PTSD SYMPTOMS 

���������PTSD ������
Not at all 
�ม�ม�เ���

1 

A little 
ม������

2 

Quite a bit 
ม������

3 

Extremely 
ม�เ��������เ����

4 
PTSD 11.  Avoiding activities that remind you of the traumatic or 
hurtful event. 

Content-specific :       

       
 

    

PTSD 12.  Inability to remember parts of the most traumatic or hurtful 
events 

 

    

PTSD 13.  Less interest in daily activities. 

 
    

PTSD 14.  Feeling as if you don’t have a future. 

 
    

PTSD 15. Avoiding thoughts or feelings associated with the traumatic 
or hurtful events. 

Content-specific :       

     
 

    

PTSD 16. Sudden emotional or physical reaction when reminded of the 
most hurtful or traumatic events. 

Triggers :      

    

 

    

 
 
Does the client have torture-specific PTSD symptoms?       Yes   No  

 PTSD ?          

 
 
INTERVIEWER: Check ALL That Apply: 
ผ����ม�����: เ�������������เ���������:�

PTSD 1  Content intrusive recollections specific to alleged persecution    
                          
PTSD 1  Triggers for intrusive recollection specific to alleged persecution   
                          
PTSD 3  Content of nightmares (specific for alleged torture/ill treatment)   

                          ( ) 
PTSD 16 Triggers for reliving experiences specific to alleged persecution   
                          
PTSD 11 Triggers for avoidance activities specific to alleged persecution   
                          
PTSD 15 Triggers for thoughts specific to alleged persecution     
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HTQ SCORING FOR PTSD 

การ������นน HTQ SCORING FOR PTSD 

 
PTSD Diagnosis: Only count items equal to or greater than 3 on the HTQ  

การ�ินิ���� PTSD: น�����า�������นน���าก ���ร���ากก��า�3  

 
PTSD Criteria 

���ก�ก��� PTSD  

Intrusive:  1 or more        Yes   No 

:   1        
Avoidance:   3 or more        Yes   No 

:   3                                                                         
Increased Arousal: 2 or more        Yes   No 

: 2             
Symptom Duration: > 1 month        Yes   No 

: > 1                                                                     
Symptoms cause significant distress or impairment in social, occupational, or other important  
areas of functioning.          Yes   No 

  

                                                                           
 
Additional Trauma Symptoms of Particular Cultural Importance in Thailand 

�าการ�า������า��ิ�����ิ����ิ������า����น�ริ�������������น�รร������� 

Additional Trauma Symptoms  

�าการ�า������า��ิ�����ิ����ิ��
Not at all 

���������

1 

A little 

��น����

2 

Quite a bit 

�������

3 

Extremely 

���ก����������า�

4 
ADD 1 Feeling that others do not understand what happened to you 
  

    

ADD 2. Feeling others are hostile to you   
  

    

ADD 3. Feeling that someone you trusted betrayed you  
  

    

ADD 4. Feeling powerless to help others  
 

    

ADD 5. Feeling that you are the only one that suffered these events 
 

    

ADD 6.  Feeling a need for revenge      

ADD 7.  Feeling no trust or confidence in others   
 

    

ADD 8.  Feeling that you are a jinx to yourself and family  
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Additional Trauma Symptoms  
����������������ิ�����ิ����ิ��������

Not at all 
���������

1 

A little 
�������

2 

Quite a bit 
�������

3 

Extremely 
����������������

4 
ADD 9.  Hearing voices/ having hallucinations  

  
    

ADD 10.  Impulses to escape, sudden flight, or running away 

 
    

ADD 11.  Feeling guilty for having survived  

 
    

ADD 12.  Feeling ashamed of the hurtful or traumatic events that have 
happened to you   

 

    

ADD 13.  Feeling compelled to use violence as way to get the things you 
want  

 

    

ADD 14. Feeling as if you are going crazy       

 
 

Trend in Psychological Symptoms and Disabilities Post-Detention 

แ������������������ิ���แ������������������ิ����������������� 
 

Since being arrested, have the psychological symptoms you described: 

ต� ���ต��������������������ิต���� �������������:  
  

Improved a lot     Explain:          

 
Improved a little   Explain:          

     
Stayed about the same   N/A 

 
Become a little worse   Explain:          

     
Become much worse   Explain:          

  

 
 
Brief Mental Status Examination  
�������������������ิ����������  

 
General appearance:    Casual dress, normal grooming and hygeine 

:          

     Other (specify):           

           ( ): 
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Attitude/ :    Calm & cooperative  

     Other/  (specify / ):                                                                                                                      

           

Behavior/ :   No unusual movements or psychomotor changes  

 

     Other/  (specify / ):                                                                                                                      

 

Speech/ :     Normal rate, tone, volume, without pressure /  

     Other/  (specify / ):                                                                                                                      

           

Affect :   Reactive and mood congruent /                    

 Normal range /    

           Labile      Depressed  

 Tearful          Constricted  

 Blunted      Flat  

     Other/  (Describe/ ):                                                                                                                      

                

Mood :     Euthymic (normal) /     Anxious /  

     Irritable       Depressed  

 Elevated  

     Other/  (Describe/ ):                                                                                                                 

           

Thought processes:    Goal-directed and logical    Disorganized 

:             

     Other/  (Describe/ ):                           

           

 

 

 

 

 



174

    
 

24 
 

 

Thought content:     Thoughts of your life was not worth    Reproduce violence that you subjected too 

:          
 

     None      Passive     Active    None      Passive      Active 

                              

       Yes   No       Yes   No  

          

    If Active: Plan        If Acvtive:  Plan        

    :                            :   

      Intent           Intent        

                  
      Means          Means        

                  

     Delusions /   Obssessions/Compulsions /  

     Phobias /  

     Other/  (Describe/ ):                                                           

            
 

Perception / :  No hallucinations or delusions during interview /  

 

     Other/  (Describe/ ):                                                                                                                      

           

Orientation/ :   Oriented X 3 /  

     Other/  (Describe/ ):                                                                                                                      

          

Memory/Concentration / :   

 Short term intact /    

 Long term intact /  

 Distractible/inattentive /  

     Other/  (Describe/ ):                                                                                              

            

Insight/Judgment / :   

 Good/   Fair   Poor  
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Assessment of Social Functioning 
การประเมิ�การป�ิ���ิ���������ม 
 
Assessment of Social Functioning 
“How much have the physical and psychological symptoms you 
described adversely affected your… 

การประเมิ�การป�ิ���ิ���������ม�

�

Not at all 

�ม�ม�เ���

1 

A little 

ม������

2 

Quite a bit 

ม������

3 

Extremely 

ม�เก�������เ��า�

4 

1. Relationships with other people 
 

    

2. Social life  
 

    

3. Religious life  
 

    

4. Ability to work or attend school 
 

    

5. Daily activities and interests 
 

    

6. Financial status  
 

    

7. Attitudes and beliefs  
 

    

8. Life in general 
 

    

9. Other important part of your life (specify): 

: 

       
 

    

 

 

Duration of Evaluation:   Interview Start time:      

:   :
End Time      (complete at end of interview) 

                   ( ) 
Total Hours/Min   /  (complete at end of interview) 

                                      ( ) 
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Closing Considerations  
�������ิจาร�าก���จ�การ��ม�า���  
 
INTERVIEWER: Review the following Istanbul Protocol considerations: 

ผ����ม�า���:��������������ิจาร�า���ิ���าร�ิ�����������ป��� :     

 

o Any questions before ending the interview  
 

o Next steps in the legal process  
 

o Normal to experience increased symptoms after difficult experiences

 
 

o Consider referrals for physical and mental health concerns  

 
 

---------- END INTERVIEW ---------- 

จ�การ��ม�า��� 

 
PART VIII  CREDIBILITY ASSESSMENT 
���������  การประเมิ���าม��าเ������� 

 
There was no evidence of malingering or deception by the client in the evaluation:    Agree       Disagree 

:    
 
 
The client provided a consistent or highly consistent (circle one) account of alleged torture and ill treatment:  

�������� �����������า��ิ��  
             Agree    Disagree 

  

 
The client’s allegations of torture and ill treatment are corroborated by official documents, witnesses:   Yes       No 

  
        
List:  1.             

:  2.             

  3.             
 
The client was not excessively or inappropriately suspicious or defensive     Agree     Disagree 
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์          การรวบรวมข้อมูลเพื่อหาข้อเท็จจริง          ภาคผนวก 
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There was no evidence of over-endorsement of physical or psychological symptoms:    Agree    Disagree 

   

 
 
During the proxy evaluation, the client’s observed affect (emotions) was consistent with the content of the evaluation   
             Agree     Disagree 

                  

 
 
Were there any inconsistencies noted in your proxy evaluation?      Yes        No  

?        
 

List: 1.             

:  Reason if known:          

: 
  2.             
   Reason if known:          

   : 
3.             

   Reason if known:          

 : 
4.             
 Reason if known:          

   : 
5.             

   Reason if known:          

                                          : 
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