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อภิธานศัพท์จากพิธีสารมินนิโซตา ค.ศ. 2016

บาดแผลถลอก การบาดเจ็บแบบต้ืนๆ ที่ผิวหนัง บ่อยครั้งที่ถูกเรียกว่า รอยข่วน  
รอยถลอก หรือรอยขูด

รับผิดชอบ เกี่ยวกับระบบท่ีถูกออกแบบเพื่อทำาให้มั่นใจว่ามีการรับผิดชอบ
อย่างเหมาะสมโดยบุคคลหรือสถาบัน

กระดูกเบ้าฟัน ในเรื่องของฟัน หมายถึงเบ้าฟันที่เป็นตัวยึดฟัน

เชื้อชาติ ในทางนติิมานษุยวทิยาหมายถงึเชือ้สายทางชวีภาพของผูเ้สยีชวิีต

ข้อมูลก่อนเสียชีวิต ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลที่ทราบชื่อเมื่อยังมีชีวิตอยู่ที่สามารถนำาไปใช ้
เปรยีบเทยีบกบัข้อมลูหลังจากเสยีชวีติทีเ่กบ็จากศพ โดยปกตแิลว้
มีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคล

Artefact (ประดิษฐ์ขึ้น) สิง่ประดษิฐ ์ในเรือ่งของศพหมายถงึการเปลีย่นแปลง (ยกตวัอยา่ง
เช่นผลจากการกู้ชีพหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นหลังจากเสียชีวิต) 
ที่คล้ายจะเป็นพยาธิสภาพ โรค หรือการได้รับบาดเจ็บที่เกิดขึ้น
เมื่อยังมีชีวิต

การผ่าชันสูตรศพ ในคู่มือนี้ หมายถึงการตรวจศพท่ีรวมถึงการตรวจภายนอกและ
ในศพ และรวมผลการตรวจพิเศษอื่นๆ (รวมถึงการเอ๊กซ์เรย์) 
การตรวจภายในร่างกายรวมถึงการตรวจดูภายในกะโหลกศีรษะ 
หนา้อกและท้องซ่ึงไม่ไดจ้ำากัดการตรวจเพยีงเทา่นี ้และอาจมกีาร
ผ่าตรวจในบริเวณอื่นมากกว่านี้ ในบางกรณี

ข้อมูลทางชีวภาพ ศพัทท์ีใ่ชใ้นทางนติิมานษุยวทิยา หมายถงึการตรวจพสิจูนศ์พโครง
กระดูกเพื่อหาข้อสรุปเกี่ยวกับอายุ เพศ เชื้อชาติ และส่วนสูงของ
ผู้ตายเพื่อช่วยในการพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคล

บาดแผลฟกชำ้า การบาดเจ็บท่ีมีลักษณะของการที่มีเลือดร่ัวออกจากหลอดเลือด
เข้าไปยังเนื้อเยื่อที่อยู่รอบบริเวณนั้น
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สาเหตุการตาย สาเหตุที่แท้จริงของการเสียชีวิต (โรค สภาวะ หรือเหตุที่เป็น 
จุดเริ่มต้นของกระบวนการที่ส่งผลให้เสียชีวิต) อาจตามมาด้วย
สาเหตสุดุท้าย (หรอืสาเหตใุกลช้ดิ) ของการเสยีชวีติ เปน็การสรปุ
คำาบรรยายความเชือ่มโยงทีเ่ปน็เหตเุปน็ผลของสาเหตกุารเสยีชวีติ 
ในการสรปุสาเหตุการเสยีชวีติตามรปูแบบของ WHO ซึง่เปน็รปูแบบ
ทีส่ามญัและใชก้นัในระดบันานาชาตนิัน้ จะเขยีนสาเหตสุดุทา้ยของ
การเสียชีวิตเป็นลำาดับแรก และสาเหตุที่แท้จริงของการเสียชีวิต
เปน็ลำาดบัสดุทา้ย ดงันัน้การเสยีชวีติของชายหนุม่ทีถ่กูยงิทีบ่รเิวณ
หนา้อกสง่ผลใหเ้สยีเลอืดมากเน่ืองจากกระสนุทะลผุา่นหัวใจและ
ปอดควรถกูเขยีนบนัทกึวา่ I(a) การเสยีเลอืด (เนือ่งจาก) I(b) การ
ทะลุของหัวใจและปอด (เนื่องจาก) I(c) บาดแผลถูกยิงที่หน้าอก
สว่นทีส่องของการเขยีนบรรยายสาเหตุการตายนัน้ประกอบไปดว้ย 
โรค สภาวะ หรอืเหต ุถา้ม ีท่ีทำาใหเ้สยีชีวติ แตไ่มใ่ช่สาเหตท่ีุแท้จริง
ของการเสียชีวิตดังที่ระบุไว้ในส่วนแรก (I) สาเหตุการตายคือการ
พิจารณาส่วนที่หนึ่งและส่วนที่สองรวมกัน

หมายเหต:ุ สาเหตกุารตายตา่งจากพฤตกิารณต์ายและรปูแบบการตาย

ลำาดับการครอบครอง 
รักษาวัตถุพยาน

กระบวนการท่ีแสดงประวตักิารครอบครองวตัถพุยานโดยสมบูรณ ์
เพือ่ทีจ่ะสบืทีม่ายอ้นกลบัและจำาลองเสน้ทางการครอบครองวตัถุ
พยานข้ึนใหม่ได้ ซึ่งหมายความถึงผู้ที่เคยเป็นผู้ดูแลรักษาและ
ควบคมุวตัถพุยานมากอ่นตัง้แต่เวลาทีเ่ก็บวตัถพุยานจนถงึปจัจบุนั

Commingled 
remains 

ปกตแิลว้จะเกีย่วขอ้งกบัศพโครงกระดกู แปลวา่การผสมกันของศพ
ของบคุคลสองศพหรอืมากกว่านัน้ อย่างเชน่ หลุมฝังศพขนาดใหญ่

การปนเปื้อน ตำาแหน่งบนคนหรือส่ิงของ ไม่ว่าจะเห็นได้ชัดหรือไม่ก็ตาม การ 
ปนเปือ้นนี ้อาจเปน็ประโยชนใ์นทางนติวิทิยาศาสตรใ์นการหาความ
สัมพันธ์ระหว่างผู้ต้องสงสัยกับสถานที่เกิดเหตุ หรืออาจจะทำาให้
สับสนหรือสร้างความเสียหายต่องานด้านยุติธรรม (เช่น การ 
ปนเปื้อนของสารพันธุกรรม)

ความต่อเนื่อง ดู ลำาดับการครอบครองรักษาวัตถุพยาน (ด้านบน)
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การเสียชีวิต การหยดุทำางานของส่วนสำาคญัในรา่งกายทีไ่มส่ามารถฟ้ืนคนืได ้รวม
ถึงการทำางานของสมอง การเสียชีวิตถือว่าเป็น “ตามธรรมชาติ” 
เมือ่เกดิขึน้โดยโรค และ/หรือ อายุเท่าน้ัน และถอืวา่เป็นแบบ “ผิด
ธรรมชาติ” เมื่อมีสาเหตุจากภายนอก เช่น การได้รับบาดเจ็บโดย
เจตนา (การฆาตกรรมหรอืการฆา่ตวัตาย) ความประมาท หรอืการ
ได้รับบาดเจ็บโดยไม่เจตนา (การเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ)

การเน่าสลาย 
(หลังจากที่เสียชีวิต) 

กระบวนการเนา่สลายของศพหลังจากทีเ่สียชีวติ ในช่วงช่ัวโมงแรกๆ 
หรือวันแรกๆ การเปลี่ยนแปลงหลังการตายของศพบางอย่างอาจ
ทำาใหเ้กดิความสับสนกบัการไดร้บับาดเจบ็ (เชน่ สญัญาณของการ
เน่าเป่ือย ตวัอยา่งเช่นการอืดของศพ และการทีใ่บหนา้และรา่งกาย
เปลี่ยนเป็นสีม่วงคลำ้า)

เสียชีวิต ขึ้นอยู่กับบริบท อาจแปลว่า เสียชีวิต หรือผู้เสียชีวิต

การบาดเจ็บ/บาดแผล
ป้องกันตัว

การบาดเจบ็/บาดแผลทีผู่เ้สียหายซึง่เปน็ผลมาจากความพยายาม
ในการต่อสู้ป้องกันตัวเองขณะที่ถูกทำาร้าย

การพิสูจน์เอกลักษณ์ 
บุคคลเหตุภัยพิบัติ

สถานที่ ห้องศพ และกระบวนการที่เกี่ยวข้องอื่นๆ (เช่น การเก็บ
ข้อมูลก่อนเสียชีวิต หรือการเปรียบเทียบข้อมูลก่อนตายและหลัง
ตายเพื่อพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคลเป็นต้น) ในการจัดการกับเหตุท่ี
มีผู้เสียชีวิตหลายศพ เพื่อทำาให้มั่นใจว่าแต่ละบุคคลได้ถูกพิสูจน์
เอกลกัษณบ์คุคลอยา่งถกูตอ้ง การทำางานนี ้สอดคลอ้งกับแนวทาง
ของตำารวจสากล

ส่วนปลายของกระดูก
ยาว 

ส่วนใหญ่หมายถึงชิ้นส่วนปลายของกระดูกยาว กระบวนการ 
เชือ่มตวัของสว่นปลายของกระดูกกับตัวกระดูก (shaft) ของกระดูก
ยาวทำาให้สามารถประเมินอายุของบุคคลนั้นได้

จรรยาบรรณ การศึกษาว่าสิ่งใดถูกหรือผิด จรรยาบรรณวิชาชีพมุ่งเน้นในเรื่อง
ของพฤติกรรมและทัศนคติของกลุ่มบุคคลในสายอาชีพนั้นๆ
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วัตถุพยาน (ของกลาง) พยานหลกัฐานทางกายภาพทีค่ดิวา่เกีย่วขอ้งกบัการสบืสวนสอบสวน
อาชญากรรมหรือการเสียชีวิต ที่จะถูกทำาการเขียนฉลาก, บันทึก
ข้อมูลในฐานะที่เป็นวัตถุพยาน และเก็บรักษาอย่างปลอดภัยเพื่อ
ไม่ให้ถูกรบกวนหรือเกิดการปนเปื้อน

Femur กระดูกต้นขา

ลายนิ้วมือ (แฝง) ลายนิว้มอืบนพืน้ผวิทีจ่ำาเปน็ตอ้งใชเ้ทคนคิในการทำาใหม้องเหน็ได้

นิติวิทยาศาสตร์ เกี่ยวข้องกับทางศาลหรือกระบวนการทางกฎหมาย เกี่ยวข้องกับ
ศาล หรือโดยทั่วๆ ไปคือกระบวนการทางกฎหมาย

นิติมานุษยวิทยา การตรวจพิสูจน์ศพโครงกระดูกเพื่อตอบคำาถามทางด้านนิติเวช 
รวมถึงเพื่อการพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคล

นิติโบราณคดี การใชท้กัษะความรูท่ี้ใชใ้นการศึกษาโบราณสถาน โบราณวตัถุเพ่ือ
ประโยชนใ์นทางกฎหมาย ปกตแิลว้จะเกีย่วข้องกบัการขุดคน้ เกบ็
กู้ และตรวจสถานที่เกิดเหตุ

การตรวจพิสูจน์วิถี
กระสุน/อาวุธปืนและ
ร่องรอย 
จากวัตถุ

บอ่ยครัง้ทีส่องสาขาของงานดา้นนติวิทิยาศาสตรน์ีถ้กูใชเ้รยีกแทน
กันได้ ในคู่มือฉบับน้ีหมายถึงการตรวจพิสูจน์ที่ทำาให้ได้มาซึ่งข้อ
สรุปที่มีคุณค่าในกระบวนการทางกฎหมายเกี่ยวกับบาดแผลจาก
กระสุนปืนและหัวกระสุนที่พบจากบาดแผลนั้น

แพทย์นิติเวช สำาหรับคู่มือฉบับนี้ หมายถึงแพทย์ที่ได้รับใบอนุญาต ผู้ที่มีอำานาจ
ในการชันสูตรพลิกศพทางนิติเวชได้

นิติกีฏวิทยา การศึกษาเร่ืองแมลงในบริบททางกฎหมาย ถูกนำามาใช้มากที่สุด
สำาหรบัทางดา้นนติพิยาธวิิทยา สำาหรบัเปน็ขอ้บง่ชีใ้นการประมาณ
ระยะเวลาการเสียชีวิตขั้นตำ่า

นิติทันตวิทยา การศกึษาทางดา้นทนัตกรรมทีเ่กีย่วขอ้งกบัทางกฎหมาย โดยเนน้
การสืบสวนสอบสวนเกีย่วกบัการเสียชวีิต โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพือ่
การพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคลจากศพ
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นิติเวชศาสตร์ หลักการและการปฏิบัติทางด้านการแพทย์ที่นำามาประยุกต์ใช้ใน
ทางกฎหมายและทางศาล

นิติพยาธิแพทย์ แพทย์ท่ีมีความเช่ียวชาญทางด้านการสืบสวนสอบสวนเหตุเก่ียว
กับความตายทีเ่กีย่วขอ้งกบัประเดน็ทางดา้นกฎหมายในคู่มอืฉบบั
นี้ อาจใช้สลับกันกับคำาว่าแพทย์นิติเวชได้

นิติวิทยาศาสตร์ การประยุกตใ์ชห้ลกัการและการทำางานทางดา้นวิทยาศาสตรแ์ขนง
ต่างๆ มาใช้ในทางกฎหมายและศาล

การตรวจพิสูจน์ร่องรอย
วัตถุ

การตรวจพิสูจน์ร่องรอยท่ีพบบนวัตถุพยาน และทำาการเปรียบ
เทียบร่องรอยเหล่าน้ันกับเคร่ืองใช้/เครื่องมือ/อาวุธที่มีความเป็น
ไปได้ เป็นสาเหตุให้เกิดร่องรอยเหล่านั้น ในบางห้องปฏิบัติการ
การตรวจพิสูจน์นี้ จะรวมอยู่กับการตรวจพิสูจน์อาวุธปืน

นิติพิษวิทยา วิทยาศาสตร์แขนงที่เก่ียวข้องกับยาและสารพิษมาประยุกต์ใช้ใน
ทางกฎหมายและทางศาล

การแตก/รอยแตก การแตก/รอยแตก ความไมต่อ่เนือ่งของกระดกู บางครัง้ใชก้บัโครงสรา้ง
กระดูกอ่อน เช่น กระดูกอ่อนที่ซี่โครง หรือกระดูกอ่อนไธรอยด์

มิญชวิทยา (จุลพยาธิ
วิทยา)

การศึกษาโครงสร้างทางจุลภาคของเนื้อเยื่อ (มิญชวิทยา) ท่ีมี 
พยาธิสภาพ (จุลพยาธิวิทยา)

การพิสูจน์เอกลักษณ์ 
บุคคล

ในคู่มือนี้ หมายถึงการระบุชื่อที่ถูกต้องให้กับศพ

ศพ ในคู่มือนี้ หมายถึงผู้ที่เสียชีวิตหรือศพ ไม่ว่าจะเป็นศพที่เพิ่ง 
เสียชีวิต ศพเน่า หรือศพโครงกระดูก

Humerus กระดูกต้นแขน

สาเหตุสุดท้ายของการ 
เสียชีวิต

โรค สภาวะ หรือ ภาวะแทรกซ้อน ที่ส่งผลมาจากสาเหตุแท้จริง
ของการเสียชีวิตหรือสาเหตุใกล้เคียงของการเสียชีวิตที่ทำาให้ 
เสียชีวิตในทันที
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รายการ รายการ

บาดแผลฉีกขาด การฉีกขาดหรือการแยกออกจากกันของผิวหนัง หรืออวัยวะอ่ืน 
หรือเนื้อเยื่ออ่อนที่เกิดจากแรงกระทำาที่เกิดจากของแข็งไม่มีคม

Livor mortis สภาวะหลังการตายท่ีทำาให้เกิดการตกของเลือดจากแรงโน้มถ่วง 
ของโลก

พฤติการณ์การตาย บทสรุปของสภาวะที่เสียชีวิต อันได้แก่ การฆ่าตัวตาย การถูกผู้
อื่นทำาให้ตาย การตายโดยอุบัติเหตุ การถูกสัตว์ทำาร้ายหรือการ
ตายโดยยังมิปรากฏเหตุ

จำานวนบุคคลอย่างตำ่า ศพัท์ทางนิตมิานุษยวทิยาทีใ่ชใ้นการวเิคราะห์ศพทีม่กีารผสมปะปน 
กนัมา และมีความหมายวา่อยา่งนอ้ยมกีีบ่คุคลทีเ่ปน็ไดว้า่จะปะปน
อยู่ในศพที่ได้รับมานี้

รูปแบบการตาย กระบวนการทางพยาธิสรีรวิทยาที่ทำาให้บุคคลเสียชีวิต (เช่น การ
ตกเลือด ระบบทางเดินหายใจล้มเหลว หัวใจล้มเหลว อวัยวะ 
ล้มเหลวหลายอวัยวะและภาวะติดเช้ือในกระแสเลือด เป็นต้น)  
รูปแบบการตายเพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอท่ีจะเป็นสาเหตุการ
ตายที่เหมาะสมได้ตามรูปแบบของ WHO ซึ่งเป็นที่ยอมรับใช้กัน
ในระดับนานาชาติ ดู “สาเหตุการตาย” เพิ่มเติม

ห้องศพ สถานทีท่ีใ่ชเ้กบ็ รกัษา ดแูลศพจนกวา่จะถึงการจดัการกบัศพหรอื
การฝังศพขั้นสุดท้าย รวมถึงห้องผ่าศพ ห้องดับจิต

สรรพาวุธ ในทางทหารปืนใหญ่ แปลว่าปืนใหญ่

กระดูกงอก ปกติแล้วเป็นขอบกระดูกเล็กๆ ที่งอกออกมาจากการเสื่อมสภาพ
หรอืขอ้เสือ่ม ใกลเ้คยีงกบัเวลาทีเ่สยีชวีติ คำานีม้กันยิมใชก้นัในทาง 
นิติมานุษยวิทยาในการวิเคราะห์การบาดเจ็บ เพราะเมื่อศพได้ 
เน่าสลายจนเหลือแต่กระดูกแล้วบาดแผลที่เกิดขึ้นก่อนการ 
เสียชีวิตไม่นานก็จะมีลักษณะเดียวกันกับบาดแผลที่เกิดขึ้นหลัง
จากการเสียชีวิตไม่นาน
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จุดเลือดออก จดุเลอืดออก หรอื เลอืดออกเปน็ “จดุ” บางลักษณะเกดิขึน้ไดข้ณะ
ยงัมชีวีติ แตม่ลีกัษณะอ่ืนทีส่ามารถเกิดขึน้ไดภ้ายหลงัจากทีเ่สยีชวีติ

บัญชีภาพถ่าย รายการภาพทีถ่า่ยพรอ้มกับขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้ง เชน่ ชือ่ของชา่งภาพ 
เวลาที่ทำาการถ่ายภาพ และสถานที่ถ่ายภาพ

ป้ายหมายเลขในการ 
ถ่ายภาพ

ป้ายหมายเลขและตัวอักษรที่สามารถเห็นได้ในภาพถ่าย ช่วยให้
สามารถระบุภาพถ่ายและวัตถุพยานที่ปรากฏในภาพถ่ายนั้นได้
ในภายหลัง

Postcranial skeleton กระดูกในร่างกายทั้งหมดที่นอกเหนือจากกะโหลกศีรษะ

การเปลี่ยนแปลงหลัง 
การตาย

คำาศัพทท์ีใ่ชส้ือ่ถึงการเปลีย่นแปลงทางธรรมชาตทิัง้หมดทีส่ามารถ
เกิดขึ้นได้กับศพ

ข้อมูลหลังตาย ข้อมูลที่ได้มาจากศพ เพื่อนำาไปเปรียบเทียบกับข้อมูลท่ีได้มาจาก
บุคคลที่ทราบชื่อในขณะที่ยังมีชีวิตอยู่ (ข้อมูลก่อนตาย) ปกติแล้ว
จะมีวัตถุประสงค์เพื่อการพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคล

การชันสูตรพลิกศพ ในคู่มือนี้ หมายถึงการตรวจศพที่ไม่ได้หมายรวมถึงการตรวจด้าน
ในศพ (ในคู่มือนี้ การตรวจศพที่รวมถึงการตรวจภายในศพเรียก
ว่า การผ่าชันสูตรศพ)

Prosector แพทย์ที่ได้รับการอนุญาต/แพทย์นิติเวช ท่ีทำาการผ่าชันสูตรศพ
และเขียนรายงาน

Pubic symphysis สว่นของกระดกูหัวหนา่วขา้งหนึง่ทีเ่ชือ่มตอ่กบักระดกูหวัหนา่วอกี
ข้างหนึ่งที่บริเวณหัวเหน่าที่อยู่ตรงด้านหน้าของเชิงกราน

ตัวอย่างอ้างอิง ตัวอย่างที่ได้มาตรฐานที่สามารถเอาตัวอย่างชิ้นอื่นมาทำาการ 
เปรียบเทียบได้

ความน่าเชื่อถือ ความนา่เชือ่ถอืของผลลพัธ์คอืความเสถียรภาพของผลลัพธ์เม่ือถกู 
ตรวจสอบซำ้าๆ โดยบุคคลอื่นในสถานที่และเวลาต่างกัน

ความรับผิดชอบ หน้าที่ที่จะปฏิบัติภารกิจหรือหน้าที่อย่างถูกต้อง
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ความสามารถในการ
สอบทาน

หนึ่งในจุดมุ่งหมายของการผ่าชันสูตรศพคือต้องจะต้องทำาการ 
ผ่าชันสูตรศพในลักษณะที่แพทย์นิติเวชหรือนิติพยาธิ แพทย์ท่าน
อื่นสามารถนำาข้อมูลไปสรุปผลในรูปแบบของตนเองเกี่ยวกับการ
เสียชีวิตนั้นได้อย่างอิสระ (ท้ังน้ี รวมถึงการสืบสวนสอบสวนการ
เสียชีวิตหมดทั้งกระบวนการด้วย) การทำาเช่นนี้เป็นการตรวจ
สอบยืนยันความน่าเชื่อถือของการผ่าชันสูตรศพและข้อสรุปจาก
การชันสูตรนั้น

Rigor mortis สภาวะการแข็งตัวหลังจากที่เสียชีวิตของศพ

การเสื่อมสภาพของ
ตัวอย่าง (หรือ วัตถุ
พยาน)

การที่คุณลักษณะของตัวอย่าง (หรือวัตถุพยาน) ที่เคยมีอยู่เมื่อ
พบหรือเก็บหายหรือเปลี่ยนแปลงไป ในบริบททางด้านกฎหมาย
นั้นหมายความว่า ตัวอย่างดังกล่าวเป็นประโยชน์กับการสืบสวน
สอบสวนลดลง

การรักษา (วัตถุพยาน) กระบวนการทีร่วมถงึการบนัทกึขอ้มลู วธีิทีว่ตัถพุยานถกูเกบ็รกัษา
ไว้และมีหลักฐานที่บ่งบอก

ความแตกต่างระหว่าง
เพศ

รูปร่างที่ต่างกันของกระดูกบางชิ้นที่มีสัมพันธ์กับความแตกต่าง
ระหว่างเพศชายและหญิง (ซ่ึงจะสามารถเห็นลักษณะเหล่าน้ีได้
หลังจากวัยเจริญพันธุ์ของบุคคลนั้น)

ศพโครงกระดูก กระดูกท่ีเหลืออยู่ของศพหลังจากที่เนื้อเยื่ออ่อนได้เน่าสลายไป 
หมดแล้ว

Stature ส่วนสูง

Taphonomy การศกึษาของกระบวนการเปลีย่นแปลงสภาพหลังการตายทัง้หมด 
ของศพ (มักเป็นโดยธรรมชาติ)

กล้องวัดมุม เครื่องมือสำารวจแบบละเอียดที่ทำาการวัดมุมในระนาบแนวนอน
และระนาบแนวดิ่งได้ในเวลาเดียวกัน ซึ่งเครื่องรุ่นใหม่ๆ (อย่าง
เช่นกล้อง total station) จะมีตัวอ่านแบบอิเล็กทรอนิกส์และ
เครื่องวัดระยะด้วย
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กระดูกหน้าแข้ง กระดูกชิ้นที่ใหญ่กว่าของกระดูกขาท่อนล่างที่มีอยู่ 2 ชิ้น

ความโปร่งใส  
(ของกระบวนการ) 

การที่กระบวนการสามารถถูกประเมินจากภายนอกได้ เนื่องจาก
มีรายละเอียดข้อมูลเพียงพอสำาหรับการตรวจสอบ

สาเหตุแท้จริงของการ
ตาย 

โรคหรือภาวะที่เป็นจุดเริ่มต้นของกระบวนการท่ีนำาไปสู่การ 
เสียชีวิต (บ่อยคร้ังมีการแทรกซ้อนโดยสาเหตุระหว่างกลางของ
การเสียชีวิตหรือสาเหตุสุดท้ายของการเสียชีวิต หรือสาเหตุใกล้
ชิดของการเสียชีวิต)

ความถูกต้อง เกี่ยวกับวิธีการหรือผลลัพธ์ซึ่งสะท้อนความจริงของปรากฏการณ์
ที่เกิดขึ้น

บาดแผล ความไม่ต่อเนื่องของพื้นผิวโครงสร้าง บ่อยครั้งใช้กับผิวหนัง เช่น 
บาดแผลถูกบาด บาดแผลถกูแทง บาดแผลถกูยิง บาดแผลฉกีขาด 
เป็นต้น คำาศัพท์นี้ไม่รวมถึงรอยฟกชำ้าหรือการถลอก
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1. บทนำา

คูม่อืสำาหรบัผูใ้ชก้ฎหมายฉบบันีจ้ดัทำาข้ึนเพือ่เสนอแนะแนวทางสำาหรบัผูใ้ช้กฎหมาย
ในการประกนัวา่จะมกีารสบืสวนสอบสวนในกรณีทีต่อ้งสงสยัวา่มกีารเสยีชวีติโดยมชิอบดว้ย
กฎหมายด้วยกระบวนการที่เป็นไปตามกฎหมายระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชน และ
จะมีมาตรการดำาเนินการอย่างเหมาะสมเพื่อให้มีการรับผิดหากพบว่ามีการกระทำาความ
ผิด ใจความสำาคัญของคู่มือฉบับนี้ คือ พิธีสารมินนิโซตาว่าด้วยการสืบสวนสอบสวนกรณีที่
ต้องสงสัยว่าเป็นการเสียชีวิตโดยมิชอบด้วยกฎหมาย ค.ศ. 2016 (Minnesota Protocol on 
the Investigation of Potentially Unlawful Death (2016)) ซ่ึงตีพิมพ์เม่ือ ค.ศ. 2017 
โดยสำานักงานข้าหลวงใหญ่ เพื่อสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ (Office of the United 
Nations High Commissioner for Human Rights หรือ OHCHR)1 เอกสารฉบับนี้ คือ 
คู่มอืฉบบัปรบัปรงุแก้ไขของสหประชาชาตวิา่ด้วยการปอ้งกนัและการสืบสวนสอบสวนอย่างมี
ประสทิธภิาพ กรณสีงัหารนอกกระบวนการยตุธิรรม ตามอำาเภอใจและโดยการพิจารณาอย่าง
รวบรัด (The Revised United Nations Manual on the Effective Prevention and 
Investigation of Extra-legal, Arbitrary and Summary Executions) โดยผู้เชี่ยวชาญ
จากคณะกรรมการนักนิติศาสตร์สากล (International Commission of Jurists หรือ ICJ) 
และองค์การชั้นนำาอื่น ๆ มีส่วนร่วมในการปรับปรุงแก้ไขเอกสารน้ี เอกสารดังกล่าวเป็นที่
รู้จักเป็นการทั่วไปในชื่อว่าพิธีสารมินนิโซตา (Minnesota Protocol) ก็เพราะช่วงปลาย 
ค.ศ. 1980 องค์การพัฒนาเอกชนที่สหรัฐอเมริกา ชื่อ คณะกรรมการทนายความว่าด้วย
สิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศแห่งมลรัฐมินนิโซตา (Minnesota Lawyers International 
Human Rights Committee) เป็นผู้ริเริ่มผลักดันการร่างเอกสารดังกล่าว

คู่มือสำาหรับผู้ใช้กฎหมายฉบับนี้ขยายความเพิ่มเติมจากคู่มือสำาหรับผู้ใช้กฎหมาย
หมายเลข 2 7 9 และ 10 ที่มีการเผยแพร่ไปแล้วก่อนหน้านี้ คู่มือสำาหรับผู้ใช้กฎหมาย
หมายเลข 2 เรื่องสิทธิในการได้รับการเยียวยาและชดเชยจากการถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน
ได้รับการปรับปรุงแก้ไขคร้ังล่าสุดในปี ค.ศ. 2018 คู่มือสำาหรับผู้ใช้กฎหมายหมายเลข 14 
นี้มีการปรับปรุงและเพิ่มเติมเนื้อหาเรื่องสิทธิที่จะให้มีการสืบสวนสอบสวนซึ่งถูกเขียนไว้ใน

1 สำาเนาของพธิสีารมนิโิซตาฉบบัภาษาอังกฤษสามารถดาวนโ์หลดที ่https://www.ohchr.org/Documents/
Publications/MinnesotaProtocol.pdf สว่นฉบบัภาษาอืน่ ๆ  อาทิ อารบกิ จนี ฝรัง่เศส รสัเซยี และสเปน 
ยังอยู่ในระหว่างการพัฒนา โดยจะได้เผยแพร่ในเวปไซต์ของ OHCHR ในเวลาอันใกล้นี้
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บทที่ 4 ของคู่มือสำาหรับผู้ใช้กฎหมายหมายเลข 2 นอกจากนี้เรื่องการสืบสวนสอบสวนยัง
ได้ถูกกล่าวถึงในคู่มือสำาหรับผู้ใช้กฎหมายหมายเลข 7 เร่ืองกฎหมายระหว่างประเทศและ
การต่อต้านการลอยนวลพ้นผิด ในส่วนของคู่มือสำาหรับผู้ใช้กฎหมายหมายเลข 5 แม้จะ
บรรยายถึงหน้าที่ในการสืบสวนสอบสวนเช่นกันแต่ถูกเขียนขึ้นก่อนที่พิธีสารมินนิโซตาจะ
ได้รับการปรับปรุงแก้ไข

คู่มือสำาหรับผู้ใช้กฎหมายหมายเลข 9 เร่ืองการสืบสวนสอบสวนและการลงโทษ
กรณกีารบงัคบัใหบุ้คคลสญูหายและการสงัหารนอกกระบวนการยตุธิรรมควรอา่นประกอบ
กับพิธีสารมินนิโซตาฉบับปรับปรุงแก้ไข การอ้างถึงพิธีสารมินนิโซตาในหนังสือเล่มดังกล่าว
จึงเป็นการอ้างถึงพิธีสารฯ ฉบับแรกก่อน ฉบับปี ค.ศ. 1991 ในทางกลับกัน คู่มือสำาหรับผู้
ใช้กฎหมายหมายเลข 10 (สิทธิของสมาชิกครอบครัวกรณีกรณีการบังคับให้บุคคลสูญหาย
และการสังหารนอกกระบวนการยุติธรรม) ไม่ได้อ้างถึงพิธีสารฉบับแรก และควรอ่านควบคู่
กับพิธีสารฯ ฉบับปรับปรุงแก้ไข โดยเฉพาะอย่างยิ่งในบทที่ II (B) เรื่องความรับผิดและการ
เยียวยา และบทที่ II (D) (3) เรื่องการมีส่วนร่วมและความคุมครองระหว่างการสืบสวน
สอบสวนสำาหรับสมาชิกครอบครัว 

1.1 หน้าที่และเนื้อหาของหลักการมินนิโซตา 

ใน ค.ศ. 1991 แผนกป้องกันอาชญากรรมและกระบวนการยุติธรรมทางอาญา
ของศูนย์พัฒนาสังคมและกิจการด้านมนุษยธรรมแห่งสหประชาชาติ (Crime Prevention 
and Criminal Justice Branch of the UN Centre for Social Development and 
Humanitarian Affairs) ได้ตีพิมพ์ฉบับแรก คู่มือสหประชาชาติว่าด้วยการป้องกันและการ
สืบสวนสอบสวนอย่างมีประสิทธิภาพ สังหารนอกกระบวนการยุติธรรม ตามอำาเภอใจและ
โดยการพจิารณาอยา่งรวบรัด (United Nations Manual on the Effective Prevention 
and Investigation of Extra-legal, Arbitrary and Summary Executions) ซึง่มพ้ืีนฐาน
มาจาก หลกัการมนินโิซตา (The Minnesota Principles) อนัเปน็หลกัการแหง่สหประชาชาติ
ว่าด้วยการป้องกันและการสืบสวนสอบสวนอย่างมีประสิทธิภาพ สังหารนอกกระบวนการ
ยุติธรรม ตามอำาเภอใจและโดยการพิจารณาอย่างรวบรัด (United Nations Principles 
on the Effective Prevention and Investigation of Extra-legal, Arbitrary and 
Summary Executions) ซึง่ไดร้บัการรบัรองโดยมตทิีป่ระชมุสมชัชาใหญแ่หง่สหประชาชาติ
ที่ 44/162 (1989)
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หลกัการทัง้ยีส่บิประการยงัคงมผีลใชบ้งัคบัและมไิดถ้กูแกไ้ขระหวา่งการปรบัปรงุ
แก้ไขพิธีสารมินนิโซตา เกี่ยวกับการป้องกัน การสืบสวนสอบสวนและการดำาเนินคดีกรณี
ตอ้งสงสยัวา่มีการเสยีชวีติโดยมชิอบดว้ยกฎหมายและการเยยีวยาการละเมดิสทิธมินษุยชน

หลกัการดังกลา่วมีสถานะเปน็กฎหมายทีไ่มมี่สภาพบังคบั (Soft law) ซึง่ไมใ่ชส่นธิ
สัญญาระหว่างประเทศที่ที่ต้องมีการลงนามและให้สัตยาบันโดยรัฐต่าง ๆ

หน้าที่ในการป้องกันตามท่ีหลักการได้ประกาศไว้ หมายรวมถึงหน้าท่ีของรัฐบาล
ในการออกกฎหมายห้ามการสังหารนอกกระบวนการยุติธรรม ตามอำาเภอใจและโดยการ
พิจารณาอย่างรวบรัดไม่ว่าในกรณีใด และพึงประกันว่าการสังหารในรูปแบบดังกล่าวทุก
กรณีเป็นความผิดตามกฎหมายอาญาและกำาหนดโทษท่ีเหมาะสมโดยพิจารณาตามความ
ร้ายแรงของการกระทำาความผิด2

หน้าที่ในการสืบสวนสอบสวนตามที่หลักการได้ประกาศไว้ หมายรวมถึงหน้าที่
ดังต่อไปนี้

• พึงมีการสบืสวนสอบสวนคดทีีต่อ้งสงสยัเรือ่งกรณสีงัหารนอกกระบวนการยตุธิรรม 
ตามอำาเภอใจและโดยการพจิารณาอยา่งรวบรดัทกุกรณอียา่งละเอยีดถ่ีถว้น รวดเรว็
และเปน็กลาง รวมถงึในกรณทีีญ่าตยิืน่คำารอ้งเรยีนหรอืมีรายงานทีน่า่เชือ่ถอือืน่ ๆ  
ที่เห็นว่าเป็นการเสียชีวิตโดยผิดธรรมชาติ …3 

• วัตถุประสงค์ของการสืบสวนสอบสวนคือเพ่ือหาสาเหตุ พฤติการณ์และเวลา
ของการเสียชีวิต บุคคลผู้ต้องรับผิดและรูปแบบหรือแนวปฏิบัติที่อาจนำาไปสู่การ 
เสียชีวิต ทั้งนี้ การสืบสวนสอบสวนต้องสามารถแยกแยะระหว่างเป็นการเสียชีวิต
ตามธรรมชาติ โดยอุบัติเหตุ โดยอัตวินิบาตกรรม และโดยการฆาตกรรม4

• การสบืสวนสอบสวนควนมกีารผา่พสิจูนศ์พทีค่รบถ้วน การเก็บและวเิคราะห์พยาน
วัตถุและเอกสารทั้งหมด รวมทั้งคำาให้การของพยาน5 

2 หลักการมินนิโซตา ค.ศ. 1989, หลักการที่ 1 
3 หลักการมินนิโซตา ค.ศ. 1989, หลักการที่ 9 
4 เพิ่งอ้าง
5 เพิ่งอ้าง
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• กรณเีปน็ทีป่ระจกัษว์า่กระบวนการสบืสวนสอบสวนไม่มีมาตรฐานเพยีงพอ รัฐบาล
พึงจัดให้มีการสืบสวนสอบสวนในรูปแบบของคณะกรรมการไต่สวนที่เป็นอิสระ
หรือโดยกระบวนการอื่นที่คล้ายคลึงกัน6 

• เพื่อประกันว่าผลลัพธ์ของการสืบสวนสอบสวนจะมีความเป็นภววิสัย ผู้ที่กระทำา
การผ่าพิสูจน์ศพต้องสามารถกระทำาหน้าที่ของตนได้อยากเป็นอิสระจากบุคคล 
องค์กร หรือ หน่วยงานที่อาจเกี่ยวข้อง7 

• ผู้ร้อง พยาน บุคคลที่ดำาเนินการสืบสวนสอบสวนตลอดจนสมาชิกในครอบครัว
ต้องได้รับความคุ้มครองจากความรุนแรง การข่มขู่ หรือ การคุกคามในรูปแบบใด
ก็ตาม8 

• บุคคลที่อาจมีส่วนเกี่ยวข้องกับกรณีต้องสงสัยว่าเป็นการสังหารนอกกระบวนการ
ยุติธรรม ตามอำาเภอใจและโดยการพิจารณาอย่างรวบรัดต้องถูกย้ายออกจาก
ตำาแหนง่ซึง่สามารถควบคมุ หรอือทิธพิลเหนอื ผูร้อ้ง พยานและสมาชกิครอบครวั
ของพวกเขา รวมถงึบุคคลท่ีมหีนา้ท่ีในการสบืสวนสอบสวนไมว่า่จะในทางตรงหรือ
ทางอ้อม9

• ครอบครวัของผูเ้สยีชวีติและผูแ้ทนทางกฎหมายพงึได้รบัแจง้เกีย่วกบัและสามารถ
เข้าถึงหรือเข้าร่วมการพิจารณาคดีของศาล รวมทั้งมูลทั้งหมดที่เก่ียวข้องกับการ
สืบสวนสอบสวน และพึงมีสิทธิในการเสนอหลักฐานเพิ่มเติมด้วย10

• ครอบครวัของผูเ้สยีชวีติพงึมสีทิธเิรยีกรอ้งใหแ้พทยห์รอืผูแ้ทนอืน่ทีม่คีณุสมบตัริว่ม
สังเกตการณ์ในการผ่าพิสูจน์ศพ11 

• พงึมกีารจดัทำารายงานเปน็ลายลกัษณอ์กัษรเก่ียวกบัวธิกีารและผลของการสบืสวน
สอบสวนภายในเวลาที่เหมาะสม รายงานดังกล่าวควรถูกเผยแพร่สู่สาธารณะใน
ทันทีโดยในรายงานต้องระบุขอบเขตของการสืบสวนสอบสวน กระบวนการ และ

6 หลักการมินนิโซตา ค.ศ. 1989, หลักการที่ 11 
7 หลักการมินนิโซตา ค.ศ. 1989, หลักการที่ 14 
8 หลักการมินนิโซตา ค.ศ. 1989, หลักการที่ 15 
9 เพิ่งอ้าง
10 หลักการมินนิโซตา ค.ศ. 1989, หลักการที่ 16 
11 เพิ่งอ้าง
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วิธีการที่ใช้เพื่อประเมินหลักฐาน รวมถึงบทสรุปและข้อแนะนำาที่มีพื้นฐานมาจาก
ข้อเท็จจริงที่สืบพบและกฎหมายที่ควรนำามาปรับใช้12 

• รายงานพึงบรรยายรายละเอียดของเหตุการณ์ที่ได้รับการสรุปว่าได้เกิดขึ้นและ 
หลักฐานทีน่ำาไปสูก่ารสรปุขอ้เทจ็จรงินัน้ ๆ  และรายชือ่ของพยานผูใ้หก้าร เวน้เสยี
แต่พยานที่ได้รับการสงวนการระบุตัวตนเพื่อความปลอดภัย13 

หนา้ทีใ่นการดำาเนนิคดีและการเยยีวยาตามทีห่ลกัการไดป้ระกาศไว ้หมายรวมถงึหนา้ที ่
ดังต่อไปนี้

• รัฐบาลพงึประกนัวา่บคุคลทีต่อ้งสงสยัวา่เกีย่วขอ้งกบัการสงัหารนอกกระบวนการ
ยตุธิรรม ตามอำาเภอใจ และโดยการพจิารณาอยา่งรวบรดัทีเ่กดิขึน้ในเขตอำานาจของ
ตนจะตอ้งไดร้บัโทษ โดยรฐับาลพงึเลอืกระหวา่งการนำาบุคคลนัน้เขา้สูก่ระบวนการ
ยุตธิรรมหรอืใหค้วามร่วมมอืในการส่งตวัผูร้้ายข้ามแดนไปยังประเทศทีป่ระสงค์จะ
ใช้เขตอำานาจศาลของตน หลักการนี้พึงถูกบังคับใช้โดยมิต้องคำานึงว่าเป็นบุคคล
ผู้กระทำาความผิดและเหยื่อเป็นใครหรืออยู่ที่ใด คนร้ายและผู้เสียหายอยู่ที่ใด มี
สัญชาติอะไรหรือความผิดเกิดขึ้นที่ใด14 

• ผู้บังคับบัญชา เจ้าหน้าที่ หรือเจ้าหน้าที่รัฐอื่น ๆ  อาจต้องรับผิดต่อการกระทำาโดย
เจ้าหนา้ทีภ่ายใตอ้ำานาจของตน หากมโีอกาสตามสมควรทีจ่ะปอ้งกนัการกระทำาผดิ
นั้น15

• การนิรโทษฏรรมแบบเหมารวม (Blanket immunity) เพื่อไม่ให้มีการดำาเนินคดี
กับบุคคลที่ถูกกล่าวหาว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการสังหารนอกกระบวนการยุติธรรม 
นอกกฎหมาย ตามอำาเภอใจและโดยการพิจารณาอย่างรวบรัด จะกระทำามิได้  
ไม่ว่าในสถานการณ์ใด รวมถึงภาวะสงครามหรือสถานการณ์ฉุกเฉินด้วย16

12 หลักการมินนิโซตา ค.ศ. 1989, หลักการที่ 17
13 เพิ่งอ้าง 
14 หลักการมินนิโซตา ค.ศ. 1989, หลักการที่ 18 
15 หลักการมินนิโซตา ค.ศ. 1989, หลักการที่ 19 
16 เพิ่งอ้าง
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หน้าที่ในการเยียวยาตามหลักการท่ีประกาศไว้ หมายรวมถึงหน้าที่จัดให้สมาชิก
ครอบครวัและผูท่ี้อยูใ่นความดแูลของผู้เสียหายจากกรณกีารสงัหารนอกระบวนการยติุธรรม  
นอกกฎหมาย ตามอำาเภอใจและโดยการพิจารณาอย่างรวบรัด พึงมีสิทธิในการได้รับ 
ค่าชดเชยที่เป็นธรรมและเพียงพอ ภายในกรอบเวลาที่เหมาะสม17 

1.2 การปรับปรุงแก้ไขพิธีสารมินนิโซตา

แรกเริ่มเดิมที ฉบับแรกพิธีสารมินนิโซตาได้รับการส่งเสริมโดยคณะกรรมการ
ทนายความว่าด้วยสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศแห่งรัฐมินนิโซตา (Minnesota Lawyers 
International Human Rights Committee) (ปัจจุบันรู้จักในชื่อ The Advocates for 
Human Rights) ซึ่งได้รับการสนับสนุนโดยโครงการวิทยาศาสตร์และสิทธิมนุษยชนของ
สมาคมอเมริกันเพื่อความก้าวหน้าด้านวิทยาศาสตร์ (The American Association for 
the Advancement of Science) ตัง้แตเ่ริม่มกีารตพีิมพใ์นป ีค.ศ. 1991 ก็มกีารนำาพธิีสาร
มินนิโซตาไปใช้อย่างกว้างขวางเพื่อเป็นแนวปฏิบัติในการสืบสวนสอบสวน กรณีต้องสงสัย
ว่าเสียชีวิตโดยมิชอบด้วยกฎหมายและเป็นมาตรฐานทางกฎหมายเพ่ือให้มีการเคารพสิทธิ
ในการมีชีวิต 

มีการใช้พิธีสารมินนิโซตาควบคู่กับหลักการมินนิโซตา โดยศาลทั้งในระดับชาติ 
ระดับภูมิภาคและในศาลระหว่างประเทศรวมถึงหน่วยงานอื่น ๆ อาทิ ศาลสิทธิมนุษยชน
ยุโรป (European Courts of Human Rights) ศาลระหว่างรัฐในทวีปอเมริกาว่าด้วยสิทธิ
มนุษยชน (Inter-American Court of Human Rights) คณะกรรมาธิการแห่งทวีปแอฟริกา
ว่าด้วยสิทธิมนุษยชนและสิทธิของประชาชน (African Commission on Human and 
Peoples’ Rights) และคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ (UN Human 
Rights Committee) ICJ เองก็ได้ใช้และอ้างอิงพิธีสารดังกล่าวในหลายโอกาส

พิธีสารมินนิโซตาเป็นเอกสารเฉพาะทางที่ระบุแนวทางให้แก่รัฐต่าง ๆ ในการนำา
หลักการมินนิโซตาไปปฏิบัติและทำาหน้าที่สืบสวนสอบสวนตามสิทธิในการมีชีวิต อย่างไร
ก็ดี พิธีสารฯ ไม่ได้มีสถานะเป็นสนธิสัญญาที่มีผลผูกพันตามทางกฎหมายระหว่างประเทศ 
รัฐต่าง ๆ จึงไม่จำาเป็นที่จะต้องลงนามและให้สัตยาบัน

17 หลักการมินนิโซตา ค.ศ. 1989, หลักการที่ 20
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ตัง้แตช่ว่งปลาย ค.ศ. 1980 เนือ้หาและขอบเขตเร่ืองสทิธิในการมีชีวิตตามกฎหมาย
ระหว่างประเทศได้พัฒนาไปมาก ทั้งการพัฒนากฎเกณฑ์ทางกฎหมายและการพัฒนาของ
ตัวอย่างการปรับใช้กฎหมายในคดีความต่าง ๆ นอกจากนี้ ระเบียบวิธีและแนวปฏิบัติใน
การสืบสวนสอบสวนและนิติวิทยาศาสตร์ก็ได้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างสำาคัญ รวมถึงเรื่อง
ของ DNA และหลักฐานจากระบบการสื่อสาร ความจำาเป็นในการปรับปรุงแก้ไขพิธีสาร
มินนิโซตาเพื่อให้คงและเพิ่มความสมัยจึงเป็นที่ประจักษ์มากขึ้นเรื่อย ๆ18 

ใน ค.ศ. 2014 นายคริสตอฟ เฮนส ์(Christof Heyns) ผูเ้ชีย่วชาญพเิศษแหง่สหประชาชาติ
วา่ดว้ยการสงัหารนอกกระบวนการยตุธิรรม ตามอำาเภอใจ หรอืโดยการพิจารณาอยา่งรวบรดั 
(UN Special Rapporteur on extrajudicial, summary or arbitrary executions) เป็นผู้
รเิริม่กระบวนการปรบัปรงุแกไ้ขพธิสีารมินนโิซตาใหท้นัสมัยรว่มกบั OHCHR เขาไดเ้ลง็เหน็ถึง
ความสำาคญัของพธิสีารฯ ระหวา่งการลงพืน้ทีด่งูานคร้ังแรกทีป่ระเทศอนิเดยี ใน ค.ศ. 2012 
เหตุเพราะบุคลากรทางการแพทย์ที่ทำางานผ่าพิสูจน์ศพได้แสดงความเห็นว่าพิธีสารฯ นั้นมี
ความสำาคัญอย่างยิ่ง แต่ว่าล้าสมัยเสียแล้ว ภายหลังจากได้หารือกับผู้เชี่ยวชาญระดับสากล
ในด้านการตรวจพิสูจน์พยานหลักฐานและผู้เชี่ยวชาญด้านสิทธิมนุษยชน ผู้เสนอรายงาน 
พิเศษฯ ได้จัดการประชุมต่อเนื่องในระดับผู้เชี่ยวชาญเพื่อปรับปรุงแก้ไขเนื้อหาของพิธีสาร 
โดยรวบรวมคณะทำางานทีม่คีวามเชีย่วชาญดา้นกฎหมายและการแพทยจ์ากทัว่โลกเพือ่รา่ง
พิธีสารฉบับใหม่ โดยแนวทางของกระบวนการในการปรับปรุงแก้ไขเป็นไปตามคำาแนะนำา
จากคณะกรรมการระดับสูงผู้ให้คำาแนะนำา19

ในเดือนพฤษภาคม ค.ศ. 2015 มกีารประชมุหารอืระหวา่งรฐั และกลุม่หรอืบคุคล
ตา่ง ๆ  ทีส่นใจ เพือ่พจิารณาร่างแรกของพธิสีารฯ ฉบับปรบัปรงุแก้ไข มีการจดหมาย (Note 
Verbale) ไปยังคณะผู้แทนทางการทูตในนครเจนีวา และเผยแพร่ร่างฯ ทางเวปไซต์ของ 

18 โปรดดู ตัวอย่าง เชน่ ขอ้มติของ UN Commission on Human Rights, 1998/36, 2000/32, 2003/33, 
และ 2005/26
19 Kingsley Abbott ทีป่รกึษากฎหมายอาวโุสของ ICJ เรือ่งการเยยีวยาและความรับผิดในระดับสากลหรือ 
Global Redress and Accountability เคยเปน็สมาชกิของคณะทำางานดา้นกฎหมาย และMatt Pollard 
ที่ปรึกษากฎหมายอาวุโสของICJ ก็เคยเป็นสมาชิกของคณะผู้ให้คำาแนะนำา และ Federico Andreu รอง
ผู้อำานวยการ ฝ่ายฟ้องคดีและความคุ้มครองทางกฎหมายท่ีคณะกรรมการนักนิติศาสตร์โคลัมเบีย หรือ 
Colombian Commission of Jurists สมาชิก ICJ อีกท่านซึ่งเข้าร่วมกับคณะทำางานกฎหมายในฐานะ 
ผู้เชี่ยวชาญ 
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OHCHR เพื่อขอรับความคิดเห็น ต่อมาในปลายเดือน กรกฎาคม ค.ศ. 2015 คณะทำางาน
สองคณะได้จัดประชุมที่เจนีวา เพื่อพิจารณาผลของการหารือ นอกจากนี้ ผู้เสนอรายงาน 
พเิศษฯ ยงัไดใ้ชพ้ืน้ทีค่รึง่หนึง่ของรายงานตามหัวข้อ (Thematic report) ทีส่ง่ไปยงัสมชัชาใหญ ่
แห่งสหประชาชาตใินปีดงักลา่วเพ่ือในการอภปิรายถงึความสำาคญัของการตรวจพสิจูนพ์ยาน
หลักฐานในการสบืสวนสอบสวน และเนน้ยำา้ถงึความสำาคญัของการสบืสวนสอบสวนตอ่การ
คุ้มครองสิทธิในการมีชีวิต20

คณะทำางานได้ประชุมกันอีกครั้งในเดือนกุมภาพันธ์ ค.ศ. 2016 เพื่อทบทวนการ
ปรับปรุงแก้ไข และ OHCHR ได้จัดให้มีการประชุมเพื่อสรุปสาระสำาคัญให้แก่รัฐต่าง ๆ  จาก
นัน้ร่างฉบบัแกไ้ขกถ็กูตพีมิพเ์พือ่เปดิใหมี้การรบัฟงัความคดิเหน็เปน็รอบทีส่อง ผู้เสนอรายงาน 
พเิศษฯ ได้แจง้คณะมนตรว่ีาดว้ยสิทธิมนษุยชนแหง่สหประชาชาต ิ(Human Rights Council) 
ว่าการปรับปรุงแก้ไขจะแล้วเสร็จในเดือน มิถุนายน ค.ศ. 2016

ช่วงสิ้นเดือนกรกฎาคม ค.ศ. 2016 เนื้อหาของพิธีสารฉบับแก้ไขได้ถูกเสนอไป
ยัง OHCHR จากนั้นในเดือน พฤษภาคม ค.ศ. 2017 OHCHR ได้จัดพิมพ์พิธีสารมินนิโซตา
ฉบับปรุงแก้ไขในรูปแบบอิเลคทรอนิกส์ และได้เปิดตัวอย่างเป็นทางการที่ประเทศไทย โดย
มีการจัดงานร่วมกันระหว่าง ICJ กระทรวงยุติธรรม OHCHR และสถานทูตเยอรมันประจำา
กรุงเทพ กระทั่งเดือนตุลาคม ค.ศ. 2017 มีการตีพิมพ์พิธีสารฯ ฉบับสมบูรณ์ ทั้งในรูปแบ
บอิเลคทรอนิกส์และรูปเล่มเป็นภาษาอังกฤษ โดยพิธีสารฯ จะได้รับการแปลเป็นห้าภาษา
หลักของสหประชาชาติ ในระหว่างจัดพิมพ์คู่มือนี้การแปลดังกล่าวก็ใกล้จะเสร็จสิ้นแล้ว

พิธีสารมินนิโซต้าฉบับปรับปรุงแก้ไขปี ค.ศ. 2016 ถูกอ้างถึงและได้รับการรับรอง
โดยคณะกรรมการสิทธมินษุยชนแหง่สหประชาชาติ21 และผูเ้ช่ียวชาญอิสระของสหประชาชาต ิ 

20 โปรดดู UN doc. A/70/304
21 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน, ความเห็นทั่วไปลำาดับที่ 36 ของ (2018) ว่าด้วยข้อบทที่ 6 ของกติกา
ระหวา่งประเทศวา่ดว้ยสทิธพิลเมอืงและสทิธทิางการเมอืง เรือ่งสทิธใินชวีติ, UN doc. CCPR/C/GC/36, 30 
ตลุาคม 2018 (ตอ่ไปนีเ้รยีกวา่ความเหน็ท่ัวไปลำาดบัที ่36 วา่ดว้ยสทิธใินชวีติ), ยอ่หนา้ที ่64 ยกตวัอยา่งเชน่ 
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนเรียกร้องให้รัฐประกันว่า “การสืบสวนสอบสวนและการดำาเนินคดีเพื่อเอาผิด
ทางอาญาตอ่กรณีการสงัหารโดยไมช่อบด้วยกฎหมายตอ้งดำาเนินการตามาตรฐานระหวา่งประเทศ รวมถึง 
พิธีสารมินนิโวตาว่าด้วยการสืบสวนสอบสวนกรณีต้องสงสัยว่าเป็นการเสียชีวิตโดยมิชอบด้วยกฎหมาย” 
ย่อหน้าที่ 27
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ยกตวัอยา่งเชน่ ในเดอืนมถินุายน ป ีค.ศ. 2019 ผูเ้สนอรายงานพเิศษแหง่สหประชาชาตเิร่ือง
การสงัหารนอกกระบวนการยตุธิรรม โดยการพิจารณาอยา่งรวบรดั หรอืตามอำาเภอใจได้รนำา
เสนอเรื่องการเสียชีวิตโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายของนักข่าวชาวซาอุดิอาราเบีย นาย จามาล 
คาชอก ี(Jamal Khashoggi) ภายในสถานกงศลุซาอดิุอาราเบียในนครอสิตันบูล โดยผู้เสนอ
รายงานพิเศษฯ สรุปว่า “การสังหารนายคาชอกีคือการสังหารนอกกระบวนการยุติธรรมที่
ราชอาณาจักรซาอุดิอาราเบียต้องรับผิดชอบ”22 

ผู้เสนอรายงานพิเศษฯ อ้างถึงพิธีสารมินนิโซตาอย่างชัดแจ้งเพื่อเป็นฐานในการ
อธิบายถงึทีม่าของมาตรฐานท่ีบงัคบัใช้กบัการสบืสวนสอบสวนในรายงานของเธอท้ังในเรือ่ง
การจดัการสถานทีเ่กิดอาชญากรรมและการสบืสวนสอบสวน ความรว่มมอืระหวา่งประเทศ 
และคุณลักษณ์ของการสืบสวนสอบสวนที่ถูกต้องตามกฎหมายระหว่างประเทศ23

1.3 เปรียบเทียบภาพรวมความแตกต่างระหว่างพิธีสารมินนิโซตาฉบับแรกและ 
ฉบับปรับปรุงแก้ไข

อย่างที่คาดเดาได้ว่าพิธีสารมินนิโซตาฉบับแรก ค.ศ. 1991 และพิธีสารมินนิโซตา
ฉบบัปรบัปรงุแกไ้ข ค.ศ. 2016 เปน็เอกสารทีแ่ตกตา่งกันอยา่งมาก เป็นท่ีเขา้ใจกันในปัจจบัุน
วา่ความลม้เหลวในการสบืสวนสอบสวนกรณกีารเสยีชวีติทีต่อ้งสงสัยวา่มชิอบดว้ยกฎหมาย
อย่างรอบด้าน อาจจะถือได้ว่าเป็นการละเมิดสิทธิในการมีชีวิตตามกฎหมายสิทธิมนุษยชน
ระหว่างประเทศ แมว้า่รฐัจะมิไดม้กีารกระทำาการใด ๆ  เพ่ือพรากชวิีตของบุคคลไปโดยพลการ 
หรอื ไดใ้ชค้วามระมดัระวงัตามสมควรแลว้เพือ่คุม้ครองบคุคลทีอ่ยูภ่ายใต้อำานาจรัฐจากการ
ถูกสังหารโดยบุคลที่สาม กรอบของการสืบสวนสอบสวนการเสียชีวิตนั้นได้มีการระบุเอาไว้
โดยชดัแจง้แลว้ โดยเฉพาะอยา่งยิง่ตามตวัอยา่งคำาพพิากษาท่ีถอืเปน็บรรทัดฐาน (Case law) 
นั่นหมายความว่ามาตรฐานที่จะบ่งชี้ว่าการกระทำาใดบ้างที่สอดคล้องหรือไม่สอดคล้องกับ
หน้าที่ตามกฎหมายระหว่างประเทศนั้นมีอยู่อย่างชัดเจน

22 ภาคผนวกของรายงานของผูเ้สนอรายงานพเิศษแหง่สหประชาชาติเร่ืองการสงัหารนอกกระบวนการยุติธรรม 
โดยการพิจารณาอย่างรวบรัดหรือตามอำาเภอใจ: การสืบสวนสอบสวนกรณีการเสียชีวิตโดยไม่ชอบด้วย
กฎหมายของ นาย จามาล คาชอกี (Jamal Khashoggi), A/HRC/41/CRP.1, 19 June 2019, ย่อหน้าที่ 1
23 ความเห็นทั่วไปลำาดับที่ 36 ว่าด้วยสิทธิในชีวิต, ย่อหน้าที่ 64
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นอกจากนี ้ในชว่ง 25 ปทีีผ่า่นมา การสบืสวนสอบสวนทางอาญา การจัดการสถาน
ทีเ่กดิอาชญากรรม24 และการสบืสวนสอบสวนทางอาญาหรือการสบืสวนสอบสวนเร่ืองอ่ืน ๆ  
มกีารเปลีย่นแปลงเร่ือยมา ตัวอย่าง เช่น ความจำาเป็นอยา่งยิง่ทีจ่ะตอ้งระมดัระวงัมใิหส้ถาน
ท่ีเสียชีวิตหรือจุดอ่ืนท่ีเกี่ยวข้องถูกปนเปื้อนนั้นมีความเคร่งครัด รัดกุมสูงกว่ามาตรฐานใน
ช่วงปี ค.ศ. 1980 ที่เป็นช่วงร่างเมื่อพิธีสารฯ ฉบับแรกได้ถูกร่างขึ้นเป็นอย่างมาก การรักษา
บูรณภาพของหลักฐานทุกประเภท หรือ “ห่วงโซ่การครอบครองพยานหลักฐาน” (Chain 
of custody) ซึ่งเริ่มต้นตั้งแต่การระบุและจัดเก็บพยานหลักฐานไม่ว่าจะเป็นชนิดหรือ 
ชิ้นใด ต่อเนื่องไปจนกระทั่งสิ้นสุดกระบวนการยุติธรรม นอกจากนี้ ในปัจจุบันเพื่อไม่ให้เกิด
การปนเปื้อนระหว่างเก็บพยานหลักฐานบุคลากรที่ทำางานด้านการตรวจพิสูจน์พยานหลัก
ฐานสวมใสชุ่ดปอ้งกัน มาตราการดงักลา่วมไิด้มกีารระบุไวใ้นพธิสีารมนินโิซตาฉบบัแรก เชน่
เดียวกันกับเร่ืองเทคโนโลยตีา่ง ๆ  ในอดตีมีการใหค้วามสำาคญัหลกัฐานDNAเปน็ลำาดบัแรก แต่
ภายหลงัหลกัฐานประเภทรปูถา่ยดิจติอลและหลกัฐานจากระบบการสือ่สารไดเ้ปลีย่นแปลง
การสืบสวนสอบสวนเพื่อตรวจพิสูจน์พยานหลักฐานไปอย่างมีนัยสำาคัญ พิธีสารฯ ฉบับปี 
ค.ศ. 1991 ไม่ได้มีการกล่าวถึงเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ หรือวิธีการต่าง ๆ เหล่านี้ด้วยซำ้า 

อกีประเดน็ปัญหาในกระบวนการปรบัปรงุแกไ้ข คอื คำาถามทีว่า่ควรจะรวมเอากรณีการ 
เสยีชวีติทีเ่กดิขึน้ระหว่างสถานการณก์ารขัดกนัทางอาวธุ โดยเฉพาะทีเ่ปน็ผลมาจากสงคราม 
(อาท ิการสูร้บ) ไวใ้นพธิสีารฯ โดยชดัแจง้หรือไม่ พธิสีารฯ ตน้แรกไมไ่ด้ให้ความชดัเจนในกรณี
ดังกลา่ว สง่ผลใหเ้กิดความลักล่ันจากระบบกฎหมายทีต่า่งกนัวา่อยา่งไรจงึถงึขนาดเปน็การ
พรากสทิธใินการมชีีวิตตามอำาเภอใจระหวา่งการทำาสงคราม โดยทัว่ไปแลว้ หากเทยีบกบัการ
บังคับใช้กฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศเรื่องการคุ้มครองชีวิตที่อาจจะถูกพรากไป
โดยเจตนาหรือโดยแล้วเล็งเห็นผล กฎของกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ (เรียกใน
อีกชื่อว่า กฎหมายเรื่องการขัดกันทางอาวุธหรือกฎหมายว่าด้วยสงคราม) มรมาตรฐานการ
คุม้ครองตำา่กวา่มาก แต่เนือ่งจากสิทธใินการมชีวีตินัน้ยอ่มดำารงอยู ่แมใ้นระหวา่งการขดักนั
ทางอาวุธ25 ซึ่งหมายรวมถึงหน้าท่ีตามกฎหมายในการสืบสวนสอบสวนกรณีต้องสงสัยว่า 
เสยีชวีติโดยมิชอบดว้ยกฎหมายด้วย สุดท้ายจงึมกีารตัดสนิใจวา่พธิสีารฯ ฉบับใหมค่วรเขียน
ให้ชัดเจนว่าครอบคลุมถึงทุกกรณีท่ีสิทธิในการมีชีวิตอาจถูกพรากไปตามอำาเภอใจ รวมทั้ง
ในระหว่างการทำาสงครามด้วย

24 ถ้อยคำานี้ถูกใช้อย่างเป็นกลางและไม่แสดงนัยว่าแท้จริงแล้วได้มีการก่ออาชญากรรมขึ้นหรือไม่
25 ความชอบด้วยกฎหมายของการขู่ว่าจะใช้หรือการใช้อาวุธนิวเคลียร์ (ความเห็นของศาล), ศาลยุติธรรม
ระหว่างประเทศ, 8 กรกฎาคม ค.ศ. 1996, ย่อหน้าที่ 25



คู่มือปฏิบัติผู้ปฏิบัติงานฉบับที่ 14 (คำ�แปลจ�กต้นฉบับภ�ษ�อังกฤษ)24

ภายหลังคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน (Human Rights Committee) รับรอง
แนวคดิดงักลา่ว ในความเหน็ทัว่ไป ลำาดบัที ่36 เรือ่งสทิธใินการมชีวีติซึง่กลา่วถงึการปฏบิตัิ
ตามพันธกรณีตามกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองปี ค.ศ. 
1996 (International Covenant on Civil and Political Rights หรือ ICCPR)26

ฉะนัน้ พธีิสารฉบบั ค.ศ. 2016 จงึระบถุงึการบงัคบัใชพ้ธิสีารในทกุหว้งเวลาไวโ้ดย
ชัดแจ้ง ไม่ว่าจะเป็นในระหว่างเวลาที่มีสันติภาพ สถานการณ์ความวุ่นวายหรือภาวะความ
ตงึเครยีดภายในประเทศ หรอืภาวการณข์ดักนัทางอาวุธ อย่างไรก็ตาม พธีิสารฉบบัปรบัปรงุ
แกไ้ขระบวุา่ หน้าท่ีในการสืบสวนสอบสวน “ต้องถกูตีความโดยพจิารณาถงึพฤตกิารณแ์วดลอ้ม
และหลักการต่าง ๆ ตามกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ” และยอมรับว่าการดำาเนิน
การสืบสวนสอบสวนภายใต้สภาวะการขัดกันทางอาวุธอาจประสบ “ความท้าทายในทาง
ปฏิบตั”ิ27 พิธีสารฉบับปรบัปรุงแกไ้ขกำาหนดหนา้ท่ีในการสบืสวนสอบสวนเมือ่มกีารใชค้วาม
รุนแรงในระหว่างที่มีการขัดกันทางอาวุธไว้โดยเฉพาะ ซึ่งครอบคลุมถึงเรื่องการประเมินผล
ภายหลังการปฏิบัติการ การไต่สวนหรือการสืบสวนสอบสวนอย่างเต็มรูปแบบ ขึ้นอยู่กับว่า
มีการพบขอ้เทจ็จรงิท่ีทำาใหเ้ชือ่ได้วา่มกีารละเมดิกฎหมายมนษุยธรรมระหวา่งประเทศหรอืมี
การกอ่อาชญากรรมสงครามหรอืไม ่(ตวัอยา่ง เชน่ การละเมดิกฎหมายมนษุยธรรมระหวา่ง
ประเทศอยา่งรา้ยแรงโดยมบีคุคลตอ้งรบัผดิทางอาญาจากการกระทำาดงักลา่ว)28 ประเดน็นี้
จะได้กล่าวถึงต่อไปใน บทที่ 9 ของคู่มือฉบับนี้

ปัญหาอีกประการที่ต้องพิจารณาในพิธีสารฯ ฉบับปรับปรุงแก้ไข คือปัญหาเกี่ยว
กบัการใชค้ณะกรรมการไต่สวน ซึง่ไดร้บัการให้นำา้หนกัความสำาคญั โดยมบีทหนึง่ในพธิีสาร
มนินโิซตาฉบบัแรกทเีขยีนถงึเร่ืองดังกล่าวโดยเฉพาะ และมีการกลา่วถงึการใชค้ณะกรรมการ
ไต่สวนในฐานะวิธีการที่มีความสำาคัญเป็นลำาดับต้นในการสืบสวนสอบสวนกรณีต้องสงสัย
ว่ามีการเสียชีวิตโดยมิชอบด้วยกฎหมาย ในขณะที่พิธีสารฯ ฉบับ ค.ศ. 2016 ระบุว่าคณะ
กรรมการไตส่วนอาจเปน็เพยีงหนึง่กลไกทีท่ำาหนา้ทีส่บืสวนสอบสวน แตไ่มใ่ชก่ลไกเดยีวหรอื
กลไกที่มีความสำาคัญในลำาดับต้น โดยพิธีสารฯ ฉบับ ค.ศ. 2016 มุ่งเน้นเรื่องการกำาหนด
มาตรฐานสำาหรับการสืบสวนสอบสวนมากกว่าการกำาหนดว่าการสืบสวนสอบสวนควรมีรูป
แบบอย่างใด ตามที่ย่อหน้า 38 ของพิธีสารฯ ฉบับแก้ไขที่ได้อธิบาย ดังต่อไปนี้ 

26 ความเห็นทั่วไปลำาดับที่ 36 ว่าด้วยสิทธิในชีวิต, ย่อหน้าที่ 64
27 พิธีสารมินิโซตาฉบับปี ค.ศ. 2016, ย่อหน้าที่ 20
28 เพิ่งอ้าง, ย่อหน้าที่ 21
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“หน้าท่ีในการสืบสวนสอบสวนมิได้กำาหนดว่ากลไกการสืบสวนสอบสวนแบบใด
ดีกว่ากลไกอื่น รัฐอาจดำาเนินการสืบสวนสอบสวนในรูปแบบต่าง ๆ ที่สอดคล้อง
กับกฎหมายและแนวปฏิบัติภายในประเทศ ตราบเท่าที่การสืบสวนสอบสวนนั้น
สอดคล้องกับหน้าที่ในการสืบสวนสอบสวนตามกฎหมายระหว่างประเทศ … ไม่
วา่จะใชก้ลไกใดกระบวนการสบืสวนสอบสวนทัง้หมดจะตอ้งเปน็ไปตามมาตรฐาน
ขั้นตำ่าตามที่ระบุไว้ในพิธีสารฯ ” 

พิธีสารฯ ค.ศ. 1991 ประกอบไปด้วย 5 บท และภาคผนวก 3 เรื่อง บทที่ 1 
ยกประเด็นเรื่องมาตรฐานกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ บทที่ 2 บรรยายเรื่อง 
หลักการมินนิโซตาและพิธีสารฉบับแรก ตัวพิธีสารเองที่แบ่งออกเป็นสามส่วนว่าด้วยการ
สบืสวนสอบสวนทางกฎหมายเรือ่งกรณสีงัหารนอกกระบวนการยตุธิรรม ตามอำาเภอใจและ
โดยการพจิารณาอยา่งรวบรดั (เนน้เรือ่งคณะกรรมการไตส่วน) การผา่พสิจูนศ์พ และการขดุ
และการวนิจิฉยัซากโครงกระดกูตามลำาดบั สว่นภาคผนวกประกอบดว้ยสำาเนาของหลกัการ
มินนิโซตา ซึ่งให้แนวทางการผ่าพิสูจน์ศพเพื่อสืบหาร่องรอยของการทรมาน (ระหว่างการ
ผ่าพิสูจน์ศพ) รวมทั้งแนบภาพวาดที่แสดงรูปชิ้นส่วนของมนุษย์เพื่อใช้ในการผ่าพิสูจน์ศพ 

พิธีสารมินนิโซตาฉบับปี ค.ศ. 2016 ประกอบด้วย 7 บท บทที่ 1 กล่าวถึง
วัตถุประสงค์และขอบเขตของพิธีสารฯ บทที่ 2 บรรยายกรอบกฎหมายระหว่างประเทศ
ที่เกี่ยวข้อง อาทิ สิทธิในการมีชีวิตชีวิตตามกฎหมายระหว่างประเทศ หน้าที่เกี่ยวกับความ
รับผิดและการเยียวยา รวมถึงจุดเริ่มต้นและขอบเขตของหน้าที่ในการสืบสวนสอบสวน ทั้ง
ยังบรรยายลักษณะอันพึงประสงค์ท่ีมีความจำาเป็นสำาหรับการสืบสวนสอบสวน เช่น ความ
มีประสิทธิภาพ เป็นอิสระและเป็นกลาง รวดเร็วและโปร่งใส บทนี้ยังยำ้าถึงความสำาคัญของ
การมีส่วนร่วมและการคุ้มครองสมาชิกในครอบครัวระหว่างการสืบสวนสอบสวน บทที่ 
3 กำาหนดมาตรฐานจริยธรรมในการทำางานสำาหรับบุคคลใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสืบสวน
สอบสวนกรณีต้องสงสัยว่ามีการเสียชีวิตโดยมิชอบด้วยกฎหมาย

บทที่ 4 บรรยายว่าการสืบสวนสอบสวนกรณีต้องสงสัยว่าเสียชีวิตโดยมิชอบด้วย
กฎหมายควรทำาอยา่งไร โดยสรปุหลกัการทัว่ไปทีใ่ช้ในการสบืสวนและบรรยายรายละเอยีด
ของกระบวนการสืบสวนสอบสวน รวมถึงการจัดเก็บและจัดการข้อมูล วัตถุ และสถานท่ี
สำาคัญซึ่งหมายรวมถึงสถานที่เสียชีวิตหรือสถานที่เกิดอาชญากรรมอย่างไร การประสาน
งานกับครอบครัว การเก็บประวัติผู้เสียหาย การค้นหา สัมภาษณ์ และคุ้มการครองพยาน, 
ความจำาเป็นในการไดร้บัความชว่ยเหลอืทางเทคนคิจากนานาชาติ, พยานหลกัฐานจากระบบ
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สื่อสารและหลักฐานดิจิตอลประเภทอื่น รวมถึงประเด็นเรื่องการเงิน นอกจากนี้ บทท่ี 4  
ยงักลา่วถงึประเดน็และหลกัการสำาคญัเกีย่วกบัการกู้คืนซากศพและการวนิจิฉยัซากโครงกระดกู 
การระบุตัวตนของศพ ประเภทของหลักฐานและตัวอย่างวัตถุพยาน และการผ่าพิสูจน์ศพ

บทที ่5 วา่ด้วยแนวทางโดยระเอยีดของการสบืสวนสอบสวนสถานทีเ่กดิอาชญากรรม 
การดำาเนินการสัมภาษณ์ การขุดหลุมศพ การการผ่าพิสูจน์ศพ การวินิจฉัยชิ้นส่วนโครง
กระดูก (รายละเอียดอยู่ในภาคผนวกของคู่มือฉบับนี้) หัวข้อดังที่กล่าวมาเป็นการเขียนเพิ่ม
เติมจากแนวทางปฏิบัติที่ได้ถูกกว่างถึงไปก่อนหน้าแล้ว โดยจะลงรายละเอียดเก่ียวกับข้ัน
ตอนที่ควรจะทำาในแต่ละกรณี 

บทที่ 6 ว่าด้วยการอภิธานศัพท์ที่สำาคัญในการตรวจพิสูจน์พยานหลักฐานและ
การแพทย์ (รายละเอียดอยู่ในภาคผนวกของคู่มือฉบับนี้) ท้ายสุด คือ เอกสารภาคผนวก
ทั้ง 5 ในบทที่ 7 สำาหรับใช้ในการผ่าพิสูจน์ศพ เช่น โครงภาพทางกายวิภาค แบบบันทึกราย
ละเอียดเกี่ยวกับคดี ตารางบาดแผลจากอาวุธปืน ตารางบาดแผลถูกแทง/บาดแผล ฉีกขาด  
และตารางฟันของผู้ใหญ่

การกล่าวว่ามีเฉพาะรัฐที่มีทรัพยากรมากและเคารพเรื่องหลักนิติธรรมอย่าง 
เขม้แขง็จงึจะสามารถนำาพธิสีารมินนโิซตาไปปฏบิตัไิดน้ัน้ไมถ่กูตอ้ง อันทีจ่ริงแลว้ เนือ้หาใน
พิธีสารฯ ส่วนใหญ่ เช่น เรื่องการบริหารจัดการสถานที่เกิดอาชญากรรมและการสัมภาษณ์
พยานนั้นมิได้ก่อภาระเหลือกำาลัง หากแต่เป็นเรื่องท่ีต้องมีการวางระเบียบขั้นตอนอย่าง
ชดัเจน สว่นเรือ่งทางเทคนคิ พธิสีารฯ สามารถยดึถอืเอาเปน็แมแ่บบ โดยในหลายกรณหีาก
ยังไม่สามารถที่จะปฏิบัติตามแนวทางที่กำาหนดไว้ได้ทั้งหมดก็ได้มีการเสนอแนวทางอื่น ๆ 
เพื่อเป็นทางเลือกไว้แล้ว อีกทั้งรัฐต่าง ๆ สามารถที่จะแสวงหาความร่วมมือและความช่วย
เหลือจากนานาชาติในประเด็นดังกล่าวได้เสมอ

1.4 พิธีสารมินนิโซตาและความเกี่ยวข้องกับผู้ปฏิบัติงานกฎหมาย 

พธิสีารมนิโิซตาถอืเปน็แนวทางทีส่ำาคญัสำาหรบัทนายความในเรือ่งมาตรฐานสากล
และแนวปฏบิตัทิีดี่ในเรือ่งการสบืสวนสอบสวนกรณสีงสัยวา่เปน็การเสียชวีติโดยมชิอบดว้ย
กฎหมายหรอืการบงัคบัใหบ้คุคลสูญหาย พธิสีารดังกลา่วจงึเปน็ประโยชนส์ำาหรับทนายความ
ทีม่ส่ีวนร่วมในการสบืสวนสอบสวนไมว่า่ในรปูแบบใด ๆ  ทัง้ในระดบัชาต ิระดบัภูมภิาค และ
ระดับนานาชาต ิรวมถงึในกรณมีีสว่นรว่มในการฟอ้งรอ้งคดเีพือ่เอาผดิทางอาญา เปน็ทนาย
จำาเลย หรือมีส่วนร่วมในการฟ้องคดีเชิงยุธศาสตร์ 
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ด้วยเหตุนี้ คู่มือฉบับนี้จึงเขียนขึ้นเพื่ออธิบายเนื้อหาของพิธีสารมินนิโซตา ซึ่งโดย
ธรรมชาติของเร่ืองทำาใหบ้างช่วงบางตอนมคีวามเฉพาะทางสูง และเพือ่เพิม่เตมิพธิสีารฯ ดว้ย
การยกตัวอย่าง และอธิบายพัฒนาการและแนวปฏิบัติที่เกิดขึ้นในภายหลัง 

บทที่ 2 อธิบายกรอบของบรรทัดฐานระหว่างประเทศเกี่ยวกับสิทธิในการมีชีวิต
และองคป์ระกอบหลกัทัง้สอง ไดแ้ก ่ขอ้หา้มเชงิสาระบญัญตัติอ่การพรากชวีติตามอำาเภอใจ 
และหนา้ทีเ่ชงิวธิสีบญัญตัใินการสบืสวนสอบสวน รวมถงึหนา้ทีก่ารบังคบัใชส้ทิธดิงักลา่วใน
สถานการณ์การขัดกันทางอาวุธและหน้าที่ในการสืบสวนสอบสวนของผู้กระทำาการท่ีไม่ใช่
รัฐ (non-state actor) 

บทที ่3 เกีย่วกบัหนา้ทีข่องรฐัในการดำาเนนิการสบืสวนสอบสวนกรณตีอ้งสงสยัวา่
เปน็การเสยีชวีติโดยไมช่อบดว้ยกฎหมายและการฟอ้งรองเพือ่เอาผดิทางอาญาตอ่บคุคลทีไ่ด้
กระทำาความผดิทางอาญาทีม่คีวามเกีย่วโยงกับการเสยีชวีติดังกลา่ว (หรอืการบงัคบัสญูหาย) 
ในบทนี้ยังมีการกล่าวถึงคุณลักษณะของกระบวนการสืบสวนสอบสวนที่ชอบด้วยกฎหมาย
สิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งชอบด้วยข้อเรียกร้องในการสืบสวน
สอบสวนต้องมีประสิทธิภาพ มีความเป็นอิสระ เป็นกลาง ไม่ล่าช้า และโปร่งใส นอกจากนี้
ยังกล่าวถึงหน้าที่ในการป้องกันการละเมิดสิทธิซำ้าสองและการต่อต้านการลอยนวลพ้นผิด 

บทที่ 4 เกี่ยวกับสิทธิของสมาชิกครอบครัวของผู้เสียหายและพยาน ซึ่งเป็นเรื่องที่
ไดม้กีารเขยีนไวใ้นคูม่อืผูป้ฏบิตัทิางกฎหมายหทายเลข 10 แนวทางดงักลา่วเกีย่วกบัสทิธใิน
การไดร้บัความคุ้มครอง รวมถงึในกรณขีองผูเ้ปิดเผยขอ้มลู (whistle-blower) และสทิธขิอง
สมาชิกครอบครัวของผู้เสียหายในการได้รับการเยียวยา การชดเชย และการรับรู้ความจริง 

บทที ่5 เกีย่วกบัหลกัการทัว่ไปเกีย่วกบัสบืสวนสอบสวนทางนิติเวชในกรณีต้องสงสัย
ว่าเป็นการเสียชีวิตโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งสะท้อนหลังการที่ระบุในพิธีสารมินนิโซตา
ฉบับปี ค.ศ. 2016 ซ่ึงมีองค์ประกอบสำาคัญสำาหรับการสืบสวนสอบสวนที่มีประสิทธิภาพ 
เช่น ยุทธศาสตร์ในภาพรวมของการสืบสวนสอบสวน การประสารงานกับครอบครัวผู้เสีย
หาย (เป็นกระบวนการส่ือสารสองทาง) การสร้างตัวตนของผู้เสียหาย เร่ืองการเงิน ประเด็น
เก่ียวกับพยาน และลำาดับก่อนหลังของกระบวนการ 

บทที่ 6 เก่ียวกับพยานหลักฐานชนิดต่าง ๆ (หลักฐานชีวภาพ หลักฐานดิจิตอล 
พยานเอกสาร และพยานวัตถุ) และห่วงโซ่คุ้มครองพยานซึ่งมีความสำาคัญต่อความสมบูรณ์
และความน่าเชื่อถือของพยาน การไม่เคารพหลักการเกี่ยวกับห่วงโซ่คุ้มครองพยานอาจส่ง
ผลให้ไม่สามารถเอาผิดจำาเลยได้ 
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บทที่ 7 เก่ียวกับองค์ประกอบท่ีสำาคัญท่ีสุดบางประการเก่ียวกับพยานหลักฐาน 
ได้แก่การจัดการสถานท่ีเกิดอาชญากรรมอย่างเหมาะสม (รวมถึงการกู้ซากศพ) และการ
ระบุตัวตนเหยื่อ

บทที่ 8 กำาหนดกรอบของการดำาเนินการผ่าพิสูจน์ศพ โดยทั่วไปแล้วควรมีการผ่า
พิสูจน์ศพในกรณีต้องสงสัยว่าเป็นการเสียชีวิตโดยมิชอบด้วยกฎหมาย (แม้ว่าในทางปฏิบัติ
การผา่พิสจูนศ์พอาจไมไ่ดเ้กิดขึน้เสมอไป ดว้ยหลายเหตผุล) อย่างไรกด็สีาเหตแุละพฤตกิารณ์
การเสียชีวิตควรถูกเขียนอย่างชัดเจนในรายงาน

บทที ่9 กลา่วถึงสาเหตุทีบ่คุคลทีรั่บผดิชอบตอ่การเสยีชวีติโดยมชิอบดว้ยกฎหมาย
ควรถูกดำาเนินคดีเพื่อเอาผิดทางอาญา นอกจากนี้ยังมีการนำาเสนอแนวทางทั่วไปสำาหรับ
พนกังานอยัการในการพจิารณาวา่ควรจะมกีารสัง่ฟอ้งหรือไม ่และมาตรฐานมาตรฐานเร่ืองการ
ดำาเนนิคดีอยา่งเปน็ธรรมภายใต้กฎหมายระหว่างประเทศ และหนา้ทีแ่ละสทิธขิองผูเ้สยีหาย 
ในกระบวนการพจิารณาคดขีองศาลอาญาระหวา่ง ในขณะทีบ่ทที ่10 นำาเสนอแนวทางสำาหรบั
พนักงานอัยการและทนายความของจำาเลยในการพิจารณารายงานการสืบสวนสอบสวน 

ทา้ยทีส่ดุ บทที ่11 กลา่วถงึการสบืสวนสอบสวนกรณตีอ้งสงสยัวา่เปน็การเสยีชวีติ
โดยมิชอบด้วยกฎหมายในสถานการณ์การขัดกันทางอาวุธ ความคาบเก่ียวและขัดกันของ
กฎหมายสทิธิมนษุยชนและมนษุยธรรมระหว่างประเทศแมว้า่จะเปน็ทีเ่ขา้ใจตรงกนัว่าสทิธใิน
การมชีวีติตอ้งบังคบัใชท้ัง้ในกรณกีารขดักนัทางอาวุธท้ังภายในประเทศและระหวา่งประเทศ 
บทนีจ้ะไดก้ลา่วถงึหลกัการสำาคญัของกฎหมายมนษุยธรรมระหวา่งประเทศ โดยเฉพาะหลกั
การที่กำาหนดพฤติกรรมในการกระทำาสงคราม ได้แก่ หลักการการแบ่งแยก (principle of 
distinction) และหลักความได้สัดส่วนของการโจมตี (principle of proportionality in 
attack) และหนา้ทีภ่ายใตก้ฎหมายมนษุยธรรมระหวา่งประเทศในการสบืสวนสอบสวนการ
ตายที่เกิดขึ้นระหว่างการสงคราม 

ภาคผนวกของคูม่อืฉบบันีป้ระกอบดว้ยคูม่อืโดยละเอยีดเกีย่วกบัการสืบสวนสอบสวน
สถานทีเ่กดิอาชญากรรม การสอบปากคำา การกูห้ลมุศพ การผา่พสิจูนศ์พ และการวเิคราะห์
โครงกระดูกตามที่เขียนไว้ในพิธีสารมินนิโซตาฉบับปี ค.ศ. 2016 
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2. กรณีต้องสงสัยว่าเสียชีวิตโดยมิชอบด้วยกฎหมายและหน้าที่ในการ
สืบสวนสอบสวน

ชือ่อย่างเป็นทางการของพธิสีารมนินิโซตา ค.ศ. 1991 อา้งถงึการสบืสวนสอบสวน 
การสังหารนอกกระบวนการยุติธรรม ตามอำาเภอใจ และโดยการพิจารณาอย่างรวบรัด” 
ระหว่างการปรับปรุงแก้ไข มีประเด็นว่าถ้อยคำาดังกล่าวอาจถูกมองว่าเป็นการตัดสินล่วง
หนา้ไปแล้วว่าการเสยีชวีติทีก่ำาลงัถกูสบืสวนสอบสวนอยูน่ัน้แทจ้รงิแลว้มิชอบดว้ยกฎหมาย 
จึงมีการเปลี่ยนมาใช้ถ้อยคำาว่า “กรณีต้องสงสัยว่าเสียชีวิตโดยมิชอบด้วยกฎหมาย” ใน 
พิธีสารฯ ฉบับแก้ไข เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาดังกล่าว อีกท้ังเพื่อให้ครอบคลุมไปถึงกรณีต้อง
สงสัยว่าเสียชีวิตโดยมิชอบด้วยกฎหมายในทุกกรณี ไม่ว่าจะเป็นการเสียชีวิตที่เป็นผลมา
จากการกระทำาทีแ่ม้จะไดร้ะมดัระวงัแลว้ การกระทำาทีข่าดความระมดัระวงั หรอื การละเวน้
การกระทำาด้วย

2.1 สิทธิในการมีชีวิตและหน้าที่สามประการ

เป็นที่เข้าใจโดยทั่วไปว่า การจะปฏิบัติตามหน้าที่ทางสิทธิมนุษยชนแต่ละเรื่องจะ
ต้องเข้าใจคำาว่า “ตรีลักษณ์” หรือมิติท้ังสามของหน้าที่ดังกล่าวท่ีต่างส่งเสริมซึ่งกัน กล่าว
คือ หน้าที่ในการเคารพ หน้าที่ในการคุ้มครอง และหน้าที่ในการส่งเสริม ตามที่สำานัก
ข้าหลวงใหญ่เพื่อสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ (Office of the United Nations High 
Commissioner for Human Rights หรือ OHCHR) ได้วางหลักการไว้ดังต่อไปนี้ 

“การทีรั่ฐเขา้มาเปน็ประเทศภาคสีนธสิญัญาต่าง ๆ  รฐัรบัเอาพนัธกรณแีละหนา้ทีต่าม
กฎหมายระหวา่งประเทศทีจ่ะเคารพ คุม้ครองและสง่เสริมสทิธิมนษุยชน พันธกรณี
ในการเคารพหมายถึงรัฐต้องงดเว้นจากการแทรกแซงหรือจำากัดสิทธิมนุษยชน 
พันธกรณีในการคุ้มครองเรียกร้องให้รัฐคุ้มครองปัจเจกบุคคลและกลุ่มบุคคลจาก
การถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน พันธกรณีที่ส่งเสริมสิทธิมนุษยชนหมายถึงการที่รัฐ
ตา่ง ๆ  ต้องมกีารกระทำาเชงรุกเพือ่ทีจ่ะอำานวยใหส้ทิธมินษุยชนขัน้พืน้ฐานเปน็จรงิ29

29 OHCHR, “International Human Rights Law”, https://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/
Pages/InternationalLaw.aspx.
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ตรีลักษณ์เรื่องการเคารพ คุ้มครอง และส่งเสริมนั้น ปรับใช้กับเร่ืองสิทธิในการ
มีชีวิตได้อย่างแน่นอน โดยได้ถูกกล่าวถึงในความเห็นท่ัวไป ลำาดับท่ี 36 เรื่องสิทธิในการมี
ชีวิต ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน30 

หน้าที่ในการเคารพสิทธิในการมีชีวิต

หน้าทีใ่นการเคารพสทิธใินการมชีวีติหมายความวา่รฐัตา่ง ๆ  รวมทัง้องคาพยพและ
หน่วยงานของรัฐนั้น รวมไปถึงบุคคลที่เกี่ยวข้องกับรัฐ ต้องกระทำาตามหน้าที่ตามกฎหมาย
ระหวา่งประเทศทีจ่ะไมพ่รากชวีติของบคุคลใดบคุคลหน่ึงตามอำาเภอใจ31 หน้าท่ีนีผู้กพัน
ทั้งในพื้นที่เขตมหานครและนอกเขตมหานคร และในบางกรณียังผูกพันนอกอาณาเขต
อีกด้วย ยกตัวอย่างเช่นรัฐภาคีของ ICCPR มีพันธกรณีตามข้อที่ 6 ของกติการะหว่าง 
ประเทศฯ ที่จะต้องเคารพสิทธิของ “ปัจเจกบุคคลทุกคนที่อยู่ในดินแดนและปัจเจกบุคคล
ทุกคนภายใต้เขตอำานาจของตน กล่าวคือ ปัจเจกบุคคลทุกคนที่การมีสิทธิในการมีชีวิตของ
พวกเขาเหล่านั้นอยู่ภายใต้การใช้อำานาจหรือการควบคุมในทางข้อเท็จจริงของรัฐ”32 รวม
ไปถึงการเคารพชีวิตของปัจเจกบุคคลที่อยู่ในการควบคุมของรัฐหรืออยู่ในอาณาเขตที่รัฐ
นั้นครอบครอง33

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน (Human Rights Committee) กล่าวยำ้าว่า การ
บังคับสูญหายเป็นฐานความผิดพิเศษ ที่ประกอบไปด้วยการกระทำาและการงดเว้นกระทำา
อันนำามาซึ่งภยันตรายร้ายแรงต่อชีวิตที่อาจมีผลเป็นการละเมิดสิทธิในการมีชีวิต รัฐต่าง ๆ 
ดำาเนินมาตรการที่เพียงพอเพื่อป้องกันการบังคับสูญหายต่อปัจเจกบุคคลและดำาเนินการ
ไต่สวนอย่างมีประสิทธิภาพเละรวดเร็วเพื่อสืบทราบชะตากรรมและตำาแหน่งแห่งท่ีของ
บุคคลที่อาจถูกบังคับให้สูญหาย34

30 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน , ความเห็นทั่วไปลำาดับที่ 36 ว่าด้วยสิทธิในชีวิต, โดยเฉพาะ ย่อหน้าที่ 4, 
7, 19, 27, 61, และ 63 
31 พิธีสารมินิโซตาฉบับปี ค.ศ. 2016, §8(a)
32 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน , ความเห็นทั่วไปลำาดับที่ 36 ว่าด้วยสิทธิในชีวิต, §63
33 เพิ่งอ้าง
34 เพิ่งอ้าง, ย่อหน้าที่ 58
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หน้าที่ในการคุ้มครองสิทธิในการมีชีวิต

หน้าที่ในการคุ้มครองสิทธิในการมีชีวิตกำาหนดให้รัฐ ดำาเนินการตรวจสอบ
กระบวนการทำางานของตนเพื่อให้มั่นใจว่าได้มีการคุ้มครองตามสมควรไม่ให้บุคคลถูก
พรากชวีติโดยเจา้หนา้ทีร่ฐั การตรวจสอบดงักลา่วประกอบด้วยมาตรการการตรวจสอบท้ัง
กฎหมายและการปฏบิตั ิการตรวจสอบบตอ้งเปน็ไปโดยสจุรติและไมเ่ลอืกปฏบิติั35 ลกัษณะ
โดยธรรมชาติของหน้าที่ในการตรวจสอบ เช่น เรียกร้องให้รัฐ “ดำาเนินมาตรการเชิงรุกตาม
สมควร โดยไม่ก่อให้เกิดภาระต่อเจ้าหน้าที่มากจนเกินไป”36 

รัฐต้องบัญญัติให้มี “กรอบกฎหมายที่ช่วยคุ้มครอง” ซึ่งกำาหนดให้การฆ่าคนตาย
โดยเจตนาหรือโดยประมาท การใชค้วามรนุแรงทีม่มีลูเหตมุาจากความเกลยีดชงัทางเชือ้ชาต ิ
ศาสนา หรอืความเปน็สมาชกิของกลุม่ทางสังคม (hate crime) การขู่ฆา่ ภยัการกอ่การร้าย 
และการแสดงออกถึงความรุนแรงอื่นใดหรือการยั่วยุให้เกิดความรุนแรงที่มีแนวโน้มส่งผล
เป็นการพรากชีวิต เป็นความผิดทางอาญา37

รัฐจำาต้องใช้มาตรการเชิงปฏิบัติเพ่ือคุ้มครองปัจเจกบุคคลอื่น ๆ ที่อยู่ในเขต
อำานาจของตนจากภัยคกุคามตอ่ชวีติทีเ่ลง็เหน็ไดจ้ากตวัการทีเ่ปน็เอกชนโดยทีก่ารกระทำา 
ของพวกเขามิใช่การกระทำาที่เกี่ยวโยงกับรัฐ ยกตัวอย่างเช่น รัฐจำาต้องมีการตรวจสอบตาม
สมควรเพื่อป้องกันการใช้กำาลังโดยมิชอบด้วยกฎหมายซึ่งมีความร้ายแรงถึงชีวิตโดยเอกชน 
หรอืความรนุแรงตอ่เด็กหรอืสตร ีและตอ้งคุม้ครองทุกคนจากการกระทำาในทำานองเดยีวกนั
นี้โดยภาคธุรกิจ38 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กรณีท่ีเจ้าหน้าที่รัฐมีข้อมูลจำาเพาะเกี่ยวกับภัยต่อ
ประชาชนคนใดคนหนึ่งหรือประชาชนมากกว่าหนึ่งคนหรือกรณีท่ีเจ้าหน้าท่ีรัฐทราบถึงรูป
แบบของการฆาตกรรมที่เชื่อมโยงกับการเมือง เพศสภาพ เพศวิถี หรือ อัตลักษณ์ทางเพศ 
ศาสนา เชื้อชาติหรือกลุ่มชาติพันธ์ วรรณะ หรือสถานะทางสังคม39 

35 พิธีสารมินิโซตาฉบับปี ค.ศ. 2016, §8(b)
36 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน , ความเห็นทั่วไปลำาดับที่ 36 ว่าด้วยสิทธิในชีวิต, ย่อหน้าที่ 21
37 เพิ่งอ้าง, §20
38 พิธีสารมินิโซตาฉบับปี ค.ศ. 2016, §8(b)
39 เพิ่งอ้าง
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ในการทำาหน้าที่คุ้มครองสิทธิในการมีชีวิตรัฐอาจถูกเรียกร้องให้ดำาเนินมาตรการ
พิเศษเพื่อคุ้มครองบุคคลที่ตกอยู่ในภาวะเสี่ยง ตัวอย่างที่ชัดเจนของคนกลุ่มน้ีได้แก่นัก
ปกปอ้งสทิธมินษุยชน นกัขา่ว บคุคลสาธารณะทีม่ชีือ่เสยีง พยานในคดอีาญาและผูเ้สยีหาย 
จากความรุนแรงในครอบครัว นอกจากนี้ คนกลุ่มอื่น ๆ ที่อาจต้องการความคุ้มครองเป็น
พิเศษได้แก่เด็กเร่ร่อน, ชนพื้นเมือง, ผู้พลัดถิ่น, บุคคลผู้มีความหลากหลายทางเพศอัน
ได้แก่ หญิงรักหญิง (Lesbian) ชายรักชาย (Gay) คนรักสองเพศ (Bisexual) บุคคลข้าม
เพศ (Transgender) และผู้มีสภาวะเพศกำากวม (Inter-sex persons), คนพิการ, บุคคลผู้
แสวงหาที่ลี้ภัย และผู้ลี้ภัย40 

คณะกรรมการว่าด้วยสิทธิมนุษยชนระบุว่าการตอบสนองอย่าง “เร่งด่วนและมี
ประสทิธภิาพ” ต่อภยัคุกคามอย่างใดอย่างหนึง่อย่าง อาจรวมถึงการจดัชดุเจา้หนา้ทีต่ำารวจ
คุ้มครองตลอด 24 ชั่วโมง การออกคำาสั่งเพื่อให้ความคุ้มครองหรือเพื่อห้ามบุคคลที่อาจ
กระทำาผิดไม่ให้กระทำาการอย่างใดอย่างหนึ่ง ยิ่งไปกว่านั้นอาจมีการกักบริเวณผู้ที่ตกอยู่ใน
ความเสี่ยงในฐานะมาตรการเพื่อความปลอดภัย โดยผู้ถูกกักต้องให้ความยินยอมโดยอิสระ
และโดยได้รับข้อมูลประกอบการตัดสินใจครบถ้วน41

หน้าที่ในการส่งเสริมสิทธิในการมีชีวิต

รฐัต้องดำาเนนิมาตรการตามสมควรเพือ่ขจดัเงือ่นไขทีก่อ่ใหเ้กดิภยัคกุคามตอ่ชวีติ42 
ตัวอย่างที่เห็นชัดได้แก่การรักษาสิ่งแวดล้อม การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและความ
เสื่อมโทรมของส่ิงแวดล้อมถือเป็น “หน่ึงในภัยพิบัติที่ส่งผลกระทบต่อสิทธิในการมีชีวิตอยู่
ของคนในยุคปัจจุบันและอนาคตที่รุนแรงและใกล้จะถึงมากท่ีสุด”43 ตัวอย่างเช่น ใน ค.ศ. 
2015 มหาวิทยาลัยคิงส์คอลเลจ (King’s College) ที่กรุงลอนดอนได้ยืนยันในงานวิจัยว่า 
ในทุกปี มีผู้คนที่อาศัยในกรุงลอนดอนจำานวนเกือบ 9,500 คนต้องเสียชีวิตก่อนวัยอันควร

40 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน , ความเห็นทั่วไปลำาดับที่ 36 ว่าด้วยสิทธิในชีวิต, ย่อหน้าที่ 23 และ 25
41 เพิ่งอ้าง, ย่อหน้าที่ 23
42 โปรดด ูตวัอยา่ง ศาลสทิธมินษุยชนแหง่ทวปียโุรป, Öneryildiz v. Turkey, คำาพพิากษา (ทีป่ระชมุใหญ่),  
30 พฤศจิกายน 2004 
43 ปฏิญญาแห่งการประชุมสหประชาชาติว่าด้วยส่ิงแวดล้อมของมนุษย์ (Declaration of the United 
Nations Conference on the Human Environment), 17 มถินุายน 1972, ยอ่หนา้แรกของอารมัภบท
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จากการได้รับมลพิษทางอากาศเป็นระยะเวลายาวนาน44 อย่างไรก็ดี ตัวเลขดังกล่าวนับ
เป็นเร่ืองเล็กน้อยหากเปรียบเทียบกับผลกระทบจากมลพิษทางอากาศในประเทศจีนและ
อินเดีย ในช่วงต้นปี ค.ศ. 2017 สถาบันวิเคราะห์ผลกระทบด้านสุขภาพ (Health Effects 
Institute) ในสหรฐัอเมรกิาพบวา่ทัว่โลกมคีนเสยีชวีติกอ่นวัยอนัควรมากกว่า 4.2 ลา้นคนใน
ปี ค.ศ. 2015 จากมลพิษทางอากาศ มีผู้เสียชีวิตจาดเหตุดังกล่าวสูงเป็นอันดับ 5 ของโลก 
โดยเป็นการเสียชีวิตในประเทสจีนและอินเดียประมาณ 2.2 ล้านคน45

คณะกรรมการว่าด้วยสิทธิมนุษยชนเห็นว่า หน้าท่ีตามกฎหมายระหว่างประเทศ
ด้านส่ิงแวดล้อมของรัฐต่าง ๆ ควรถือเป็นส่วนหนึ่งของหน้าที่ตามข้อ 6 ของกติกาสากลฯ 
ฉบับนี้46 ด้วยเหตุนี้ คณะกรรมการฯ จึงได้วางหลักการไว้ดังต่อไปนี้ 

“รัฐภาคีควรประกันให้มีการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน พัฒนาและนำา
มาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมในไปบังคับใช้ ประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม และ
หารือกับรัฐต่าง ๆ เกี่ยวกับกิจกรรมที่อาจจะมีผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมอย่าง
ร้ายแรง แจ้งเตือนรัฐอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องให้ทราบถึงภัยธรรมชาติและเหตุฉุกเฉิน
และให้ความร่วมมือระหว่างกัน แบ่งปันข้อมูลเรื่องภัยด้านสิ่งแวดล้อมตามความ 
เหมาะสม และให้ความสำาคัญกับการป้องกันก่อนเกิดเหตุ..”47

44 A. Vaughan, “Nearly 9,500 people die each year in London because of air pollution – 
study”, The Guardian, 15 กรกฎาคม 2015, https://www.theguardian.com/environment/2015/
jul/15/nearly-9500-people-die-each-year-in-london-because-of-air-pollution-study การเสีย
ชีวิตก่อนกำาหนดเป็นเพราะมลพิษสองตัวหลัก ได้แก่ ฝุ่นขนาดจิ๋วที่รู้จักกันในนาม PM 2.5 และ แก๊สพิษ
ไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) 
45 D. Stanway, “China, India account for half world’s pollution deaths in 2015: study (Nearly 
9,500 people die each year in London because of air pollution – study)”, Reuters, 14 
กุมภาพันธ์ 2017, https://www.reuters.com/article/us-china-pollution-health/china-india-
account-for-half-worlds-pollution-deaths-in-2015-study-idUSKBN15T0EO
46 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน , ความเห็นทั่วไปลำาดับที่ 36 ว่าด้วยสิทธิในชีวิต, ย่อหน้าที่ 62
47 เพิ่งอ้าง
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2.2 องค์ประกอบด้านสารบัญญัติของสิทธิในการมีชีวิต ข้อห้ามการสังหาร 
ตามอำาเภอใจ

สถานะของข้อห้ามการสังหารตามอำาเภอใจเป็นที่ยอมรับโดยท่ัวไปในปัจจุบันว่า
สิทธิในการมีชีวิตมีองค์ประกอบทั้งทางสารบัญญัติและวิธีสบัญญัติ องค์ประกอบทางสาร
บญัญติัก็คือการหา้มการสงัหารตามอำาเภอใจ ในขณะทีอ่งคป์ระกอบดา้นวธิสีบญัญตักิำาหนด
หนา้ทีใ่นการสบืสวนสอบสวนกรณตีอ้งสงสยัวา่เปน็การเสยีชวีติโดยมชิอบดว้ยกฎหมาย หาก
มกีารละเมดิเพยีงองคป์ระกอบใดองคป์ระกอบหนึง่กถ็อืว่ามีการละเมิดสทิธใินการมีชวีติแลว้

สิทธิท่ีจะไม่ถูกสังหารตามอำาเภอใจเป็นสิทธิพื้นฐานซึ่งได้รับการยอมรับในระดับ
สากล โดยเป็นสิทธิที่สามารถใช้บังคับได้ตลอดเวลา ในทุกสถานการณ์และมิอาจยินยอมให้
ยกเลิกเพิกถอนได้ แม้แต่ในระหว่างการขัดกันทางอาวุธหรือสถานการณ์ฉุกเฉินสาธารณะ
อื่นใด48 สิทธิในการมีชีวิตเป็นกฎหมายบังคับเด็ดขาด (jus cogens) (หมายความว่าเป็น
สิทธิท่ีไม่สามารถยกเลิกได้โดยสนธิสัญญา) และได้รับการคุ้มครองโดยสนธิสัญญาระหว่าง
ประเทศทั้งในระดับโลกและระดับภูมิภาค โดยกฎหมายจารีตประเพณีระหว่างประเทศ 
และโดยระบบกฎหมายภายในของประเทศต่าง ๆ49 นอกจากนี้สิทธิในการมีชีวิตยังได้รับ
การรับรองในตราสารอื่น ๆ โดยเฉพาะปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน ค.ศ. 1948 
(The 1948 Universal Declaration of Human Rights) กติการะหว่างประเทศว่าด้วย
สิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ค.ศ. 1966 (The 1996 International Covenant on 
Civil and Political Rights) อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิมนุษยชนแห่งยุโรป ค.ศ. 1950 (The 
1950 European Convention on Human Rights) อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิมนุษยชนแห่ง
อเมริกา ค.ศ. 1969 (The 1969 American Convention on Human Rights) กฎบัตร
แห่งแอฟริกาว่าด้วยสิทธิมนุษยชนและสิทธิของประชาชน ค.ศ. 1981 (The 1981 African 
Charter on Human and Peoples’ Rights) และกฎบัตรอาหรับว่าด้วยสิทธิมนุษยชน 
ค.ศ. 2004 (The 2004 Arab Charter on Human Rights)

48 พิธีสารมินิโซตาฉบับปี ค.ศ. 2016, §7
49 เพิ่งอ้าง
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ลักษณะทั่วไปของข้อห้ามการเพิกถอนสิทธิในการมีชีวิตตามอำาเภอใจ

คำาว่า “ตามอำาเภอใจ” ย่อมหมายถึงการกระทำาการ (หรือละเว้นการกระทำาการ) 
อันละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศหรือกฎหมายภายในประเทศ อย่างไรก็ดีความหมาย
ของคำาว่าตามอำาเภอใจนั้นมิได้ถูกจำากัดอยู่เพียงแค่ในขอบเขตนี้เท่านั้น คณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนได้ขยายความดังต่อไปนี้ 

“เนื้อหาของคำาว่า “ตามอำาเภอใจ” นั้นไม่ได้เกี่ยวพันกับคำาว่า “ขัดต่อกฎหมาย” 
อย่างเต็มรูปแบบ แต่ทว่าต้องตีความให้กว้างมากขึ้น เพื่อรวมองค์ประกอบเรื่อง
ความไม่เหมาะสม ความอยุติธรรม ความคาดเดาไม่ได้ และกระบวนการอันควร
แห่งกฎหมาย (Due Process of Law) …รวมถึงองค์ประกอบเรื่องการมีเหตุมีผล 
ความจำาเป็นและหลักความได้สัดส่วน...50

ขอ้หา้มเรือ่งการพรากสทิธใินการมชีวีติหมายรวมถงึการเสยีชีวิตทีส่บืเนือ่งมาจาก
การใชก้ำาลังโดยมชิอบดว้ยกฎหมายของเจา้หน้าทีผู่บ้งัคบักฎหมายของรฐัทกุกรณ ีทัง้นี ้การ
ใชก้ำาลงัอาจเปน็เรือ่งผดิกฎหมายหากไมม่คีวามจำาเป็นหรอืไมไ่ด้สดัสว่น การวินจิฉัยเรือ่งการ
ใช้กำาลังซึ่งต้องสงสัยว่าทำาให้เกิดการเสียชีวิตต้องเป็นไปโดยเคร่งครัด มีหลักทั่วไปในเรื่องนี้
มีอยู่ว่า การใช้อาวุธปืน อาจใช้ได้เฉพาะในกรณีการป้องกันตัวเองหรือผู้อื่นภัยคุกคามที่
ใกล้จะถึงต่อชีวิตหรือที่อาจก่อให้เกิดการบาดเจ็บรุนแรงเท่านั้น”51 ฉะนั้น “การใช้กำาลัง
ที่อาจทำาให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย โดยมีเหตุมาจากการบังคับใช้กฎหมายเป็นมาตรการที่ร้าย
แรงอย่างมาก...ควรถูกใช้เฉพาะเมื่อมีความจำาเป็นอย่างยิ่ง เพื่อรักษาชีวิตหรือป้องกันการ
บาดเจบ็รนุแรงทีม่าจากภยนัตรายทีใ่กลจ้ะถึง52 บคุคลทีอ่ยูภ่ายใตก้รอบกฎเกณฑว์า่ดว้ยการ
ใช้กำาลังเพื่อการบังคับใช้กฎหมาย ได้แก่ ทหารรับจ้างและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่
กระทำาการหน้าที่ของรัฐ53 

50 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน , ความเห็นทั่วไปลำาดับที่ 36 ว่าด้วยสิทธิในชีวิต, ย่อหน้าที่12
51 หลักการขั้นพื้นฐานของการใช้กำาลังหรืออาวุธปืนโดยเจ้าหน้าที่ที่บังคับใช้กฎหมาย ค.ศ. 1990 (1990 
Basic Principles on the Use of Force or Firearms by Law Enforcement Officials), หลักการที่ 9
52 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน, ความเห็นทั่วไปลำาดับที่ 36 ว่าด้วยสิทธิในชีวิต, ย่อหน้าที่ 12
53 พิธีสารมินิโซตาฉบับปี ค.ศ. 2016, §2(a)
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นอกจากนีร้ฐัยงัมหีนา้ทีใ่นการปอ้งกันภายใตก้ฎหมายสทิธมินษุยชนระหวา่งประเทศ 
โดยหน้าที่ตังกล่าวเรียกร้องให้รัฐต้องวางแผนปฏิบัติการเพื่อบังคับใช้กฎหมายในลักษณะ
ที่จะสามารถลดความเป็นไปได้ในการใช้อาวุธท่ีมีความร้ายแรงถึงชีวิต หลักการเรื่องนี้ถูก
กำาหนดขึ้นครั้งแรกโดยที่ประชุมใหญ่ (Grand Chamber) แห่งศาลสิทธิมนุษยชนแห่งทวีป
ยุโรป ในคำาพิพากษา คดี McCann เมื่อ ค.ศ. 199554 เฉกเช่นเดียวกับ ศาลสิทธิมนุษยชน
แห่งทวีปอเมริกาที่ยืนยันหลักการนี้ในคดี Dorzema โดยศาลกล่าวว่ารัฐต่าง ๆ “มีหน้า
ที่ในการกำาหนดแผนปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่รัฐอย่างเพียงพอเพ่ือลดการใช้กำาลังและการ 
เสียชีวิตที่อาจเป็นผลมาจากการกระทำานั้น”55

การสงัหารนอกกระบวนการยตุธิรรม หรอืโดยพจิารณาอย่างรวบรดัโดยเจา้หนา้ทีร่ฐั  
รวมถึงทหารพราน (Paramilitary groups) กองทหารพลเรือนอาสาสมัคร (Militias) หรือ 
“หน่วยสังหาร (Death squads)” ซึ่งทำางานตามที่รัฐสั่งโดยตรงหรือโดยความยินยอมหรือ
ความเหน็พอ้งของรฐั ถอืเปน็การละเมดิขอ้หา้มเรือ่งการพรากสทิธใินการมชีีวติท้ังสิน้ กรณี
มกีารเสยีชวีติระหวา่งการคมุขังโดยเจา้หนา้ที ่หนว่ยงานหรอืผูแ้ทนของรฐั56 หากปรากฏขอ้
โตแ้ยง้วา่การเสยีชวีติดังกลา่วอาจถูกสนันิษฐานได้วา่เปน็ความรบัผดิชอบของรฐั ไมว่า่เพราะ
เชื่อว่ารัฐเป็นผู้ก่อเหตุที่ทำาให้เสียชีวิตหรือเพราะรัฐมิได้ใช้ความระมัดระวังโดยถ้วนถี่เพื่อ
ปอ้งกนัไมใ่ห้เกดิเหตดุงักลา่วกต็าม57 กรณกีารเสยีชีวิตในท่ีคมุขังดงักลา่วหมายรวมถึงการเสยี
ชีวิตของนักโทษในเรือนจำา ผู้ต้องกักในที่กัก (ไม่ว่าเป็นที่กักอย่างเป็นทางการหรือไม่ก็ตาม) 
หรือในสถานทีอ่ืน่ใดทีร่ฐัมีอำานาจอยา่งมากในการควบคมุชวีติของบคุคลในสถานทีเ่หลา่นัน้ 
(เช่น โรงพยาบาลจิตเวช สถาบันซึ่งดูแลเด็กและคนชรา และศูนย์เพื่อผู้อพยพหรือผู้ลี้ภัย)58

54 ศาลสิทธิมนุษยชนแห่งทวีปยุโรป, McCann and others v. United Kingdom, คำาพิพากษา (ที่ประชุม
ใหญ่), 27 กันยายน 1995, §§ 213 – 14
55 ศาลสิทธิมนุษยชนแห่งทวีปอเมริกา, Nadege Dorzema and others v. Dominican Republic,  
คำาพิพากษา (เนื้อหาของคดี, การชดเชยและค่าใช้จ่ายต่าง), 24 ตุลาคม 2012, §88
56 บทสนันษิฐานเรือ่งความรับผดิชอบเดยีวกนันีป้รับใช้กบัผู้ทีม่อีำานาจในการบรหิารจัดการทัณฑสถานเอกชน
โดยปราศจากอคติ เช่นเดียวกันกับพันธกรณีของรัฐ, พิธีสารมินิโซตาฉบับปี ค.ศ. 2016, §17
57 เพิ่งอ้าง
58 เพิ่งอ้าง, §2(b)
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พิธีสารมินนิโซตาฉบับปี ค.ศ. 2016 กล่าวว่าหากรัฐมิสามารถพิสูจน์ได้ว่าไม่ใช่
ความผิดของรัฐ รัฐจะต้องรับผิดชอบการเสียชีวิตในสถานที่คุมขังในกรณีเช่น กรณีที่ผู้เสีย
ชีวิตได้รับบาดเจ็บขณะถูกคุมขัง กรณีปรากฏว่าผู้เสียชีวิตเป็นผู้เห็นต่างทางการเมืองกับ
รฐับาลทีค่มุอำานาจขณะนัน้ เปน็นกัปกปอ้งสทิธมินษุยชน หรอืเปน็บคุคลซึง่มีปญัหาทางจิต 
หรือกรณีการกระทำาการอัตวินิบาตกรรมโดยไม่สามารถหาคำาอธิบายที่เหมาะสมได้59 คณะ
กรรมการสิทธิมนุษยชนวางหลักว่ารัฐมีพันธกรณีในการนำาเสนอเอกสารท่ีเก่ียวข้องกับการ
เสียชวีติในกรณดีงักลา่ว60 เอกสารดงักลา่วหมายรวมถงึใบมรณะบตัร รายงานทางการแพทย ์
และรายงานผลการสืบสวนสอบสวนพฤติการณ์การเสียชีวิตดังกล่าว

การปรับใช้ในสถานการณ์การขัดกันทางอาวุธ

ตามที่ได้กล่าวไปแล้วว่า หากพิจารณาจากแนวคิดของกฎหมายระหว่างประเทศ 
กรณีที่ถึงขนาดเป็นการพรากสิทธิในการมีชีวิตระหว่างสถานการณ์การขัดกันทางอาวุธนั้น
ซับซ้อนมากกว่าสถานการณ์ทั่วไป ความท้าทายหลักคือพิจารณาว่าการใช้กำาลังโดยรัฐหรือ
ตัวแทนของรัฐชอบด้วยกฎหมายสิทธิมนุษยชนว่าด้วยการบังคับใช้กฎหมายหรือกฎหมาย
มนุษยธรรมระหว่างประเทศว่าด้วยกฎของการสู้รบหรือไม่ หากเป็นการใช้กำาลังอย่างกรณี
ของตำารวจซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับกรณีการขัดกันทางอาวุธที่ดำาเนินอยู่เลย อาทิ การใช้กำาลังต่อ
โจรปล้นธนาคาร ซึ่งเป็นบุคคลธรรมดา การใช้กำาลังดังกล่าวต้องอยู่ภายใต้กฎเกณฑ์ว่าด้วย
การบังคับใช้กฎหมาย แต่หากเป็นการใช้กำาลังระหว่างการสู้รบระหว่างรัฐบาลและกบฏ  
กฎเกณฑ์ในกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศก็จะเป็นเครื่องมือพิจารณาว่าการกระทำา
ใดเป็นการสังหารตามอำาเภอใจหรือไม่

โดยทัว่ไปแลว้ กฎเกณฑข์องกฎหมายมนษุยธรรมระหวา่งประเทศนัน้ ยดืหยุน่เรือ่ง
การใชก้ำาลงัและอาวธุปืนมากกวา่กฎเกณฑ์วา่ด้วยการบงัคบัใชก้ฎหมายอยา่งมาก ตามทีจ่ะ
ไดอ้ธบิายในบทที ่9 อาจกลา่วไดโ้ดยสรปุวา่ แมว้า่การเจตนาฆา่หรือทำาร้ายพลเรอืนจนบาด
เจ็บเป็นเรื่องผิดกฎหมาย แต่การฆ่าหรือทำาให้บาดเจ็บโดยเล็งเห็นผลอาจไม่ผิดกฎหมาย 
ทัง้นี ้ภายใตก้ฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศคู่ขดัแยง้ในการสูร้บสามารถโจมตีได้เฉพาะ
เป้าหมายทางทหาร (military objectives) เท่านั้น (วัตถุทางการทหารหรือพลรบ) แต่จะ

59 เพิ่งอ้าง, §17
60 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน, Barbato v. Uruguay, Views (Comm. No. 84/1981), UN doc. 
CCPR/C/OP/2, 112 (1990), §9.2
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โจมตีพลเรือนหรือวัตถุสิ่งของของพลเรือนมิได้ หลักการนี้ รู้จักกันในนาม หลักการแบ่ง
แยก (Principle of Distinction) อย่างไรก็ดี เป็นที่เข้าใจว่าการโจมตีไปยังเป้าหมายทาง
ทหารอาจจะทำาให้พลเรือนได้รับความเสียหายไปด้วย (เป็นการนิยามกฎหมายอย่างกว้าง
เพ่ือคุ้มครองปฏิบัติการทางการทหาร) หากความเสียหายจากปฏิบัติการทางทหารซ่ึงคาด
ว่าจะเกิดขึ้นกับพลเรือน (การเสียชีวิต บาดเจ็บ ทรัพย์สินเสียหาย หรือทั้งสามประการร่วม
กนั) มากเกนิกวา่ประโยชนโ์ดยตรงและเป็นรปูธรรมทางการทหารทีค่าดวา่จะได้รบัจากการ
โจมตจีะถอืวา่ปฏบิตักิารทางทหารดังกลา่วเปน็ปฏบิตักิารทีไ่มช่อบดว้ยกฎหมาย หลกัการนี ้
รู้จักกันในนาม หลักความได้สัดส่วน (Principle of Proportionality) ต้องมีการดำาเนิน
มาตรการป้องกันล่วงหน้าทั้งหลายที่เหมาะสม เพื่อหลีกเลี่ยงหรือลดอันตรายที่อาจเกิดขึ้น
กับพลเรือนระหว่างการสู้รบให้น้อยที่สุด (กฎการป้องกันล่วงหน้าก่อนการโจมตี หรือ The 
rule of precautions in attack) ดงันัน้แมก้ารโจมตพีลเรอืนเปน็เรือ่งทีม่ชิอบดว้ยกฎหมาย 
แต่การใช้กำาลังโดยเล็งเห็นผลว่าจะนำามาซ่ึงความตายหรือการบาดเจ็บรุนแรงต่อพลเรือน
อาจมิใช่เรื่องผิดกฎหมายเสมอไป

อยา่งไรกด็มีหีลายสถานการณท์ีก่ารพจิารณาวา่กฎเกณฑใ์นการบังคับใช้กฎหมาย  
หรือกฎเกณฑ์เกี่ยวกับการสงครามจะถูกนำามาบังคับใช้นับเป็นเรื่องยาก ตัวอย่างเช่น กรณี
ทหารยิงรถยนต์ที่ไม่ยอมหยุดที่ด่านตรวจ กรณีการใช้ความรุนแรงในการชุมนุมต่อต้าน
รัฐบาล หรือ กรณีการโจมตีกลุ่มคนท่ีต้องสงสัยว่าจะเป็นสมาชิกของกลุ่มกบฏในพื้นที่ห่าง
ไกลจากจุดที่กำาลังมีการต่อสู้ 

กรณีเสียชีวิตโดยมิชอบด้วยกฎหมายและอาชญากรรมระหว่างประเทศ

การสังหารนอกกระบวนการยุติธรรมตามอำาเภอใจและโดยการพิจารณาอย่าง
รวบรดั ในขณะทีผู่เ้สยีหายตกอยู่ภายใตอ้ำานาจเหนอืของกองกำาลงัความมัน่คง ถอืวา่เปน็การ
กระทำาทีม่ชิอบดว้ยกฎหมายเสมอ ไมว่า่การเสยีชวีตินัน้จะเกดิขึน้ภายใตส้ถานการณท์ีเ่กีย่ว
เนื่องใกล้ชิดกับการขัดกันทางอาวุธหรือไม่ก็ตาม อย่างไรก็ดี การกระทำาโดยรัฐอาจไม่เพียง
ละเมดิสทิธใินการมชีวิีตเทา่น้ัน ในบางสถานการณก์ารกระทำาดงักลา่วอาจถงึขนาดเปน็ความ
ผิดตามกฎหมายอาญาระหว่างประเทศ เช่น อาชญากรรมต่อมวลมนุษยชาติ อาชญากรรม
สงคราม และการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ โดยกฎหมายอาญาระหว่างประเทศวางกฎเกณฑ์เกี่ยว
กับความรับผิดทางอาญาของเอกชนภายใต้กฎหมายระหว่างประเทศ ซึ่งเพิ่มเติมจากความ 
รบัผิดของรฐัภายใตก้ฎหมายระหวา่งประเทศ วา่ดว้ยการกระทำาท่ีเปน็ความผดิตามกฎหมาย
ระหว่างประเทศ (internationally wrongful acts) 
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อาชญากรรมต่อมวลมนุษยชาติ

อาชญากรรมต่อมวลมนุษยชาติ คือ การกระทำาที่โหดร้ายหรือรุนแรง รวมถึงการ
ฆาตกรรมและการสังหาร “เมื่อการกระทำาดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการโจมตีวงกว้างหรือ
อย่างเป็นระบบต่อประชากรที่เป็นพลเรือน ด้วยประสงค์จะเข้าโจมตี”61 ข้อ 7(2)(ก) ของ
ธรรมนูญกรุงโรมว่าด้วยศาลอาญาระหว่างประเทศ บัญญัติว่า “‘การโจมตีที่มุ่งตรงต่อ
ประชากรท่ีเปน็พลเรอืน’ หมายความถึง กระบวนการซึง่ประกอบไปด้วยกระทำาการประการ
ที่ได้อ้างถึงตามวรรค1 ครั้งแล้วครั้งเล่า ต่อประชากรที่เป็นพลเรือน อันเป็นการดำาเนินการ
ตามหรือเพื่อส่งเสริมนโยบายของรัฐหรือองค์การในการโจมตีเช่นนั้น”

อาชญากรรมต่อมวลมนุษยชาติอาจเกิดขึ้นได้ระหว่างหรือโดยปราศจากการขัด
กันทางอาวุธ

ในคด ีKatanga62 องค์คณะตลุาการของศาลอาญาระหวา่งประเทศอธบิายวา่องค์
ประกอบของความผิดทางอาญาระหว่างประเทศดังกล่าวมีอยู่สามประการ ดังนี้

• มกีารโจมตีเกิดข้ึน (การปฏบิติัการหรอืกระบวนการซึง่ประกอบดว้ยการกระทำาการ
ทีม่ชิอบตามทีไ่ดร้ะบไุวค้รัง้แลว้ครัง้เลา่โดยมุง่ตรงตอ่ประชากรซึง่เปน็พลเรอืน โดย
เป็นการทำาตามหรือส่งเสริมนโยบายแห่งรัฐ)63

• การโจมตีเกิดมีลักษณะเป็นวงกว้าง (โดยสภาพมีขนาดใหญ่) หรืออย่างเป็นระบบ 
(ตามสภาพการบริการจัดการ)64

• มจุีดเกาะเกีย่วทีใ่กลช้ดิระหวา่งการโจมตแีละการกระทำาการท่ีมชิอบตามทีไ่ดร้ะบุ
ไว้ และการรับรู้ถึงจุดเกาะเกี่ยวดังกล่าวโดยผู้กระทำาผิด65

61 ข้อ 7(1), ธรรมนูญกรุงโรมว่าด้วยศาลอาญาระหว่างประเทศ (ธรรมนูญศาลอาญาระหว่างประเทศ)
62 ศาลอาญาระหว่างประเทศ, Prosecutor v. Germain Katanga, คำาพิพากษา (คณะพิพากษาที่ 2) 
(หมายเลขคดี ICC-01/04-01/07), 7 มีนาคม 2014
63 เพิ่งอ้าง, §1097
64 เพิ่งอ้าง, §1098
65 เพิ่งอ้าง, §1099
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การที่การกระทำาจะถึงขนาดเป็นอาชญากรรมต่อมนุษยชาตินั้น ประชากรซึ่งเป็น
พลเรอืน (หมายรวมถงึทกุคนทีไ่มไ่ดเ้ปน็สมาชกิของกองกำาลงัตดิอาวธุ) ตอ้งเปน็เปา้หมายหลกั
ของการโจมตแีละไมใ่ช่เปน็เพยีงผูไ้ด้รบัผลกระทบจากการโจมตี66 อกีทัง้ยงัตอ้งมนีโยบายใน
การโจมตปีระชากรซึง่เปน็พลเรอืน กลา่วคอืรฐัมเีจตนา “ไม่วา่จะแสดงออกผา่นการกระทำา
หรือการงดเว้นกระทำาการ”67 รูปแบบของการโจมตีที่ “เป็นระบบ” ต้อง “ไม่เพียงแต่มีนโย
บายที่จะกำาจัด ลงโทษ หรือ ต่อต้านชุมชนใดชุมชนหนึ่ง” แต่ต้องเกิด “ชุดการกระทำาซำ้า ๆ 
ตอ่ประชากรซ่ึงเป็นพลเรือนเพ่ือวัตถุประสงค์ในการกำาจัด ลงโทษ หรือ ต่อต้านประชากรน้ัน”68

ไม่วา่จะเกดิขึน้ภายใตส้ถานการณก์ารขดักนัทางอาวธุหรือไม ่การใช้ “หน่วยสงัหาร” 
ที่ทำางานตามคำาสั่งหรือโดยได้รับการอนุญาตหรือโดยการเงียบหรือยินยอมโดยปริยายของ
รัฐ หรือการปราบปรามที่อันตรายถึงชีวิตต่อการประท้วงโดยสงบของกลุ่มต่อต้านผู้อำานาจ
ปกครอง อาจถึงขนาดเป็นอาชญากรรมต่อมนุษยชาติได้

อาชญากรรมสงคราม

อาชญากรรมสงครามคอืการละเมดิกฎหมายมนษุยธรรมระหว่างประเทศอยา่งรา้ยแรง  
ซึง่มกีารกำาหนดความรับผดิทางอาญาตามกฎหมายระหว่างประเทศตอ่ปกัเจกชน มกีารกลา่ว 
อธิบายถึงอาชญากรรมเหล่านี้ในสนธิสัญญาว่าด้วยกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ
หลายฉบบั ทีเ่หน็ไดช้ดั ไดแ้ก ่กฎกรงุเฮกวา่ดว้ยการทำาสงคราม ค.ศ. 1899 และ1907 (The 
1899 and 1907 Hague Regulations on Warfare) อนุสัญญากรุงเวียนนา ค.ศ. 1949 
(The 1949 Geneva Conventions) อนุสัญญากรุงเฮกว่าด้วยการคุ้มครองทรัพย์สินทาง
วฒันธรรม ค.ศ. 1954 (The 1954 Hague Convention for the Protection of Cultural 
Property) และพิธีสารเพิ่มเติมฉบับที่ 1 ค.ศ. 1977 (และ มีข้อโต้แย้งว่าอาจหมายรวม
พิธีสารเพิ่มเติมฉบับที่ 2 เข้าด้วย) โดยฐานความผิดตามกฎหมายอาญาระหว่างประเทศยัง
ได้ถูกบัญญัติไว้ธรรมนูญกรุงโรมว่าด้วยศาลอาญาระหว่างประเทศและถูกกำาหนดโดยจารีต
ประเพณรีะหวา่งประเทศ อาชญากรรมสงครามใดก็ตามทีก่ระทำาโดยกองกำาลงัของรฐัจะ
ถือเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนด้วย

66 เพิ่งอ้าง, §§1102 และ 1104
67 เพิ่งอ้าง, §1108
68 เพิ่งอ้าง, §1113



การสืบสวนสอบสวนและการดำาเนินคดีกรณีต้องสงสัยว่าเป็นการเสียชีวิตโดยมิชอบด้วยกฎหมาย 41

ในทางปฏิบัติ การนำาตัวผู้ก่อผิดอาชญากรรมสงครามต่อผู้ต้องขังและบุคคลอื่นที่
อยูภ่ายใต้การควบคมุของศตัรมูกัประสบความสำาเรจ็ไดง้า่ยกวา่มากเมือ่เทยีบกบัการลงโทษ
ผู้กระทำาความผดิระหวา่งการสูร้บ เหตเุพราะหลกัการแยกและหลกัความได้สดัสว่นน้ันไมม่ี
ความชดัเจน ทำาใหย้ากตอ่การพสิจูนอ์งคป์ระกอบภายนอก (actus reus) และองคป์ระกอบ
ภายใน (mens rea) ของอาชญากรรมในแต่ละคดี อกีทั้งความผิดพลาดในการสู้รบสงคราม
ไม่เป็นความผิดอาญา เว้นแต่ได้กระทำาไปประมาท ฉะนั้นอาจมีพลเรือนจำานวนมากต้อง 
เสียชีวิตลงจากการสู้รบ โดยที่ผู้ก่อเหตุหรือผู้บังคับบัญชาไม่ต้องรับผิดมางอาญา รวมท้ัง
บุคคลที่มีส่วนสนับสนุนปฏิบัติการเช่นนั้นด้วย 

การฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ 

ตามกฎหมายจารตีประเพณรีะหวา่งประเทศและอนสุญัญาวา่ดว้ยการปอ้งกนัและ
การลงโทษอาชญากรรมฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ ค.ศ. 1948 (Convention on the Prevention 
and Punishment of the Crime of Genocide หรอื อนุสญัญาเรือ่งฆา่ลา้งเผา่พันธ์ุ) ทกุรฐั
มหีนา้ทีป่อ้งกันและลงโทษการฆา่ล้างเผ่าพันธ์ุ ใน ค.ศ. 1946 สมชัชาใหญแ่หง่สหประชาชาติ
ประกาศว่าการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์เป็นอาชญากรรมตามกฎหมายระหว่างประเทศ ตั้งแต่นั้น
เป็นต้นมา การห้ามมิให้มีการฆ่าล้างเผ่าพันธ์ุถือเป็นหลักกฎหมายที่มิอาจตกลงยกเว้นได้
ตามกฎหมายระหว่างประเทศ ซ่ึงหมายความว่าเป็นการห้ามโดยเด็ดขาดและไม่มีข้อแม้ 
การฆ่าล้างเผ่าพันธ์ุถือเป็นอาชญากรรมแม้ว่าจะกระทำาในเวลาสงบหรือเวลาที่มีการขัดกัน
ทางอาวุธ ข้อ 2 แห่งอนุสัญญาเรื่องฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ วางหลักว่า การกระทำาที่ถือเป็นการฆ่า
ล้างเผ่าพันธุ์ ได้แก่ การฆ่าสมาชิกของชนกลุ่มน้อย การก่อให้เกิดอันตรายอย่างร้ายแรงต่อ
ร่างกายหรือจิตใจแก่สมาชิกของกลุ่ม กระทำาโดยไตร่ตรองไว้ก่อนให้กลุ่มมีสภาพชีวิตที่คาด
หมายได้วา่จะก่อความเส่ือมถอยทางกายท้ังหมดหรอืบางสว่น การใช้มาตรการทีป่ระสงคจ์ะ
ปอ้งกนัไมใ่หม้กีารกำาเนดิภายในกลุม่ และการบังคับย้ายเดก็ของกลุ่มหน่ึงไปยังอกีกลุ่มหน่ึง

การฆา่ลา้งเผา่พนัธุม์คีวามแตกตา่งในเบือ้งตน้จากอาชญากรรมระหวา่งประเทศอ่ืน ๆ   
โดยเฉพาะอาชญากรรมสงครามและอาชญากรรมตอ่มนษุยชาต ิ(เวน้แตเ่ปน็อาชญากรรมตอ่
มนุษยชาติเรื่องการประหัตประหาร) เพราะการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ ต้องมีเจตนาพิเศษ (dolus 
specialis) โดยปรากฏอยู่ในมาตรา 2 ของอนุสัญญาว่าด้วยการฆ่าล้างเผ่าพันธ์ุ และมาตรา 6  
แห่งธรรมนูญกรุงโรมว่าด้วยศาลอาญาระหว่างประเทศ กล่าวคือเป็น “เจตนาที่จะทำาลาย
กลุ่มคนชาติ ชาติพันธุ์ เชื้อชาติ ศาสนา ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน” ทั้งนี้ ความผิดของการ
การก่ออาชญากรรมฆ่าล้างเผ่าพันธุ์สามารถสำาเร็จได้ไม่จำาต้องเกิดการทำาลายกลุ่มที่ได้รับ
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ความคุ้มครองขึ้นจริง กล่าวคือบุคคลอาจต้องรับผิดแม้ว่าจะยังไม่มีการสังหารเกิดขึ้นจริง 
อย่างไรก็ดีเจตนาในการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ต้องได้รับการพิสูจน์จนสิ้นสงสัย

ทั้งนี้ เจตนาเรื่องการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์เป็นเอกเทศจากและจะต้องไม่ถูกสับสนกับ
มูลเหตุจูงใจที่นำาไปสู่การกระทำาของผู้กระทำาความผิด เจตนาของผู้กระทำาผิดอ้างอิงได้จาก
ภาวะจิตของผู้กระทำาผิดในห้วงเวลาที่กระทำาความผิดอาญา เช่น เจตนาทำาลายล้างกลุ่มที่
ได้รับความคุ้มครอง อุปสรรคใหญ่เกี่ยวกับเจตนาของการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ที่เป็นที่โต้เถียงกัน
คือการหาหลักฐานที่เพียงพอเพื่อพิสูจน์ให้สิ้นสงสัยถึงเจตนาท่ีจะทำาลายล้างกลุ่มคนของผู้
กระทำาความผิด เป็นเหตุให้ในหลายคดีที่มีการพิจารณาความผิดของปัจเจกบุคคลในศาล 
อัยการไม่สามารถพิสูจน์จนสิ้นสงสัยได้ว่าผู้กระทำาผิดมีเจตนาฆ่าล้างเผ่าพันธ์ุ โดยเฉพาะ
ในคดีต่อหน้าคณะตุลาการอาญาระหว่างประเทศสำาหรับอดีตยูโกสลาเวีย (International 
Criminal Tribunal for the former Yugoslavia หรือ ศาล ICTY) อย่างไรก็ดี มีคดีที่
ประสบความสำาเร็จอยู่บ้าง69

2.3 องค์ประกอบด้านวิธีสบัญญัติว่าด้วยสิทธิในการมีชีวิต หน้าท่ีในการสืบสวน
สอบสวน 

องค์ประกอบด้านวิธีสบัญญัติว่าด้วยสิทธิในการมีชีวิต คือ หน้าท่ีในการสืบสวน
สอบสวนกรณีที่ต้องสงสัยว่าเป็นการเสียชีวิตโดยมิชอบด้วยกฎหมาย ตามที่ได้ให้ข้อสังเกต
ไว้ข้างต้นคือการไม่ปฏิบัติหน้าที่ในการสืบสวนสอบสวน โดยปกติจะเป็นการละเมิดสิทธิใน
การมีชวีติ แม้แตก่ารใชก้ำาลงัในลกัษณะทีอ่าจไมถ่อืวา่เป็นการพรากชีวติของบุคคลตามอำาเภอ
ใจก็ตาม ในหัวข้อนี้จะได้บรรยายเกี่ยวกับจจุดเริ่มต้นของเริ่มหน้าที่ในการสืบสวนสอบสวน
และจากน้ันจะได้บรรยายโดยสรุปเก่ียวกับการปรับใช้จุดเริ่มต้นนั้นในสถานการณ์การสู้รบ
ระหว่างการขัดกันทางอาวุธเช่นไร 

จุดเริ่มต้นของหน้าที่ในการสืบสวนสอบสวน

หนา้ทีใ่นการสบืสวนสอบสวนของรฐัเริม่ขึน้เมือ่รัฐทราบหรอืควรไดท้ราบวา่อาจมกีาร 
เสียชีวิตโดยมิชอบด้วยกฎหมายขึ้น ซึ่งเกิดขึ้นเมื่อมีการร้องเรียนข้อที่มีมูลว่ามีกรณีต้อง

69 โปรดอา่น ICJ, “Questions and Answers on the Crime of Genocide)”, Legal Briefing Note, ICJ 
Global, สิงหาคม 2018, โดยเฉพาะ หนา้ 9–10, ท่ี https://www.icj.org/wp-content/uploads/2018/08/
Universal-Genocide-Q-A-FINAL-Advocacy-analysis-brief-2018-ENG.pdf
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สงสยัวา่เสยีชวีติโดยมชิอบดว้ยกฎหมายเป็นตน้70 ดงันัน้ หนา้ทีใ่นการสบืสวนสอบสวนไมไ่ด้
เริม่ตน้ข้ึนเฉพาะในกรณทีีร่ฐัรบัขอ้รอ้งเรยีนอยา่งเปน็ทางการเทา่นัน้71 หนา้ทีใ่นการสืบสวน
สอบสวนนีเ้กดิขึน้ในทกุรณทีีร่ฐัมหีนา้ทีใ่นการเคารพ คุม้ครอง และ/หรือสง่เสรมิสทิธใินการมี
ชวีติ และโดยเกีย่วเนือ่งกบัผูท้ีอ่า้งวา่เปน็ผูเ้สยีหายหรอืผูถู้กกลา่วหาวา่กระทำาความผดิภายใน
ดินแดนของรัฐหรอืไมเ่ชน่นัน้คอืภายใตเ้ขตอำานาจของรฐั (เช่น ดินแดนนอกประเทศท่ีอยูใ่ต้
การยดึครองของรฐั)72 และเมือ่เกดิหนา้ทีใ่นการสบืสวนสอบสวนขึน้ รฐัทกุรฐัมีหนา้ทีมี่สว่น
ในการเสียชีวิตหรือล้มเหลวที่จะคุ้มครองชีวิตต้องมีหน้าที่ในการสืบสวนสอบสวนทั้งสิ้น73 

หน้าที่ในการสืบสวนสอบสวนรวมทุกคดีที่รัฐเป็นผู้ก่อให้เกิดการเสียชีวิตหรือมี
การกลา่วหาหรอืต้องสงสยัวา่รฐัเป็นผูก้อ่ให้เกดิการเสยีชวีติ ตวัอยา่งทีช่ดัเจน เชน่ เจา้หนา้ที่
บังคับใช้กฎหมายใช้กำาลังที่อาจมีส่วนก่อให้เกิดการเสียชีวิต หน้าที่ในการสืบสวนสอบสวน
ดังกล่าวบังคับใช้ทั้งในสถานการณ์สงบและในทุกกรณีที่เกิดขึ้นระหว่างการขัดกันทางอาวุธ
ยกเว้นกรณีที่เกิดขึ้นในสถานการณ์การสู้รบ (อ่านด้านล่าง) ในกรณีที่รัฐหรือตัวการของรัฐ
อาจมสีว่นรว่มหรอืมส่ีวนสนบัสนุนใหเ้กดิการเสียชวีติดว้ยการกระทำาหรอืการละเวน้กระทำา
การนั้น รัฐย่อมมีหน้าที่ในการสืบสวนสอบสวนแม้จะเป็นกรณีต้องสงสัยหรือมีการกล่าวหา
ว่าการเสียชีวิตโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ก็ตาม74

หากเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เป็นสาเหตุให้ผู้ต้องขังเสียชีวิตหรือกรณีเป็นการเสียชีวิต
ของผู้อยูภ่ายใตก้ารควบคมุของรฐั ตอ้งมรีายงานโดยไมล่า่ช้าไปยงัเจา้พนกังานฝา่ยตลุาการ
หรือ เจ้าหน้าที่ผู้มีอำานาจที่มีอิสระจากหน่อยงานผู้ใช้อำานาจคุมขังซึ่งมีหน้าที่ในการสืบสวน
สอบสวนโดยไม่ชักช้า อย่างเป็นอิสระ และมีประสิทธิภาพ เพื่อสืบทราบพฤติการณ์และ

70 พิธีสารมินิโซตาฉบับปี ค.ศ. 2016, §15, อ้างอิง ศาลสิทธิมนุษยชนแห่งทวีปยุโรป, Ergi v. Turkey,  
คำาพิพากษา, 28 กรกฎาคม1998, §82; Isayeva, Yusopva and Bazayeva v. Russia, คำาพิพากษา,  
24 กมุภาพนัธ ์2005, §§208–09; ศาลสทิธมินษุยชนแห่งทวปีอเมรกิา, Montero-Aranguren and others 
v. Venezuela, คำาพิพากษา, 5 กรกฎาคม 2006, §79
71 พิธีสารมินิโซตาฉบับปี ค.ศ. 2016, §15, อ้างอิง กฎข้อท่ี 71(1), มาตรฐานข้ันตำ่าแห่งสหประชาชาติ
ว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง (UN Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners  
“กฎเนลสนัแมนดาลา”), รับรองโดยขอ้มตสิมชัชาใหญแ่หง่สหประชาชาต ิ70/175 เมือ่ 17 ธนัวาคม 2015
72 พิธีสารมินิโซตาฉบับปี ค.ศ. 2016, §19, อ้างอิง ศาลสิทธิมนุษยชนแห่งทวีปยุโรป, Jaloud v.  
The Netherlands, คำาพิพากษา (ที่ประชุมใหญ่), 20 มกราคม 2014
73 พิธีสารมินิโซตาฉบับปี ค.ศ. 2016, §19
74 พิธีสารมินิโซตาฉบับปี ค.ศ. 2016, §16
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สาเหตุของการเสียชีวิต75 

นอกจากนัน้ รฐัมหีนา้ท่ีสบืสวนสอบสวนกรณทีีต่อ้งสงสยัวา่เสยีชวีติโดยมชิอบดว้ย
กฎหมายท่ีเกิดขึ้นจากการกระทำาของภาคเอกชน แม้จะเป็นกรณีที่รัฐไม่ต้องรับผิดสำาหรับ
การไม่ปฏิบัติหน้าที่ในการใช้ความระมัดระวังอย่าถ้วนถี่ตามสมควรเพื่อป้องกันโดยไม่ให้
เกิดการเสียชีวิตดังกล่าว76

พิธีสารมินนิโซตา ฉบับปี ค.ศ. 2016 เรียกร้องให้รัฐประกันให้มีช่องทางที่เหมาะ
สมสำาหรบัการรอ้งเรยีนกรณตีอ้งสงสัยว่าเปน็การเสียชวีติโดยมชิอบดว้ยกฎหมายและมกีาร
ให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง77

การปรับใช้ในสถานการณ์การขัดกันทางอาวุธ

สถานการณเ์ชน่การขดักนัทางอาวธุ อาจกอ่ใหเ้กดิความทา้ทายเชงิปฏบัิตใินการนำา
คำาแนะนำาบางส่วนตามพธิสีารมินนโิซตา ฉบบัป ีค.ศ. 2016 มาปรบัใช ้กรณทีีช่ดัเจนคอืหนา้ที่
ของรฐัในการสืบสวนสอบสวนการเสยีชวีติทีส่มัพนัธก์บัการขดักันทางอาวุธท่ีเกิดขึน้ในดนิแดน
ที่รัฐไม่มีอำานาจควบคุม อย่างไรก็ดีพิธีสารฯ เรียกร้องให้มีการ“บันทึกและอธิบายอย่างเปิด
เผยถงึอปุสรรคดังกล่าวและเหตผุลในการไม่ปฏบัิตติาม” เมือ่มอีปุสรรคเกดิขึน้ในลกัษณะที่
ทำาให้รัฐไม่อาจปฏิบัติตามพิธีสารฯ ได้ในบางส่วน78 นอกจากนี้ รัฐอาจสามารถเข้าถึงบันทึก
วีดีโอหรือภาพถ่ายดาวเทียมซ่ึงบันทึกการโจมตี อีกทั้งรัฐต่าง ๆ มักจะต้องทำาการประเมิน
ความเสียหายจากการสู้รบ (Battle damage assessment หรือ BDA) ภายหลังการปะทะ

75 พิธีสารมินิโซตาฉบับปี ค.ศ. 2016, §17
76 พิธีสารมินิโซตาฉบับปี ค.ศ. 2016, §18, อ้างอิง คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน, ความเห็นทั่วไปลำาดับที่ 
31 เรื่อง ธรรมชาติของพันธกรณีทางกฎหมายทั่วไปที่รัฐมีต่อกติกาสากลระหว่างประเทศ (The Nature 
of the General Legal Obligation Imposed on States Parties to the Covenant), UN doc. 
CCPR/C/21/Rev.1/Add.13, 26 พฤษภาคม 2004, §10; ACHPR, ความเห็นทั่วไปลำาดับที่ 3 เรื่องสิทธิ
ในชีวิต, พฤศจิกายน 2015. โปรดอ่าน ศาลสิทธิมนุษยชนแห่งทวีปยุโรป, Hassan v. United Kingdom, 
คำาพิพากษา (ที่ประชุมใหญ่), 16 กันยายน 2014, §78
77 พิธีสารมินิโซตาฉบับปี ค.ศ. 2016, §19
78 พิธีสารมินิโซตาฉบับปี ค.ศ. 2016, §20
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การบงัคบัใชห้น้าทีใ่นการสบืสวนสอบสวนระหวา่งสถานการณก์ารขัดกันทางอาวธุ
นัน้ เป็นหนึง่ในองคป์ระกอบทีเ่ปน็ทีถ่กเถยีงมากทีส่ดุในการแกไ้ขพธิสีารมนินโิซตา ทา้ยทีส่ดุ 
ไดมี้การยดึเอาหลักการตามกฎหมายมนษุยธรรมระหวา่งประเทศ (ซึง่โดยทัว่ไปเรยีกรอ้งใหรั้ฐ
ประกนัการเคารพกฎและป้องกนัการทำาผดิกฎ) รวมทัง้หลกัการตามกฎหมายสทิธมินุษยชน  
ระหวา่งประเทศ โดยแนวทางเฉพาะในเร่ืองน้ีอยูถู่กเขียนอยูใ่นยอ่หนา้ที ่21 พิธีสารมนินโิซตา
ฉบับปี ค.ศ. 2016 

“ควรมกีารประเมนิผลภายหลงัจากสูร้บ กรณมีกีารสูร้บและปรากฏว่ามผีูเ้สยีชวิีต 
เพื่อแสวงหาความจริง รวมถึงเพื่อตรวจสอบความแม่นยำาในการโจมตีเป้าหมาย79 
หากมเีหตอุนัควรสงสยัวา่มกีารก่ออาชญากรรมสงครามขึน้ รัฐตอ้งทำาการสบืสวน
สอบสวนอยา่งเตม็รปูแบบและนำาตวัผูก้ระทำาความผิดมาลงโทษ80 หากมีกรณีต้อง
สงสัยหรือมีการกล่าวหาว่ามีการเสียชีวิตจากการละเมิดกฎหมายมนุษยธรรม
ระหว่างประเทศที่ไม่ถึงขนาดเป็นอาชญากรรมสงครามและกฎหมายมนุษยธรรม
ระหวา่งไมไ่ด้กำาหนดให้ตอ่งมกีารสบืสวนสอบสวน(“การไตส่วนอยา่งเปน็ทางการ”) 

79 โปรดอ่าน The Public Commission to Examine the Maritime Incident of 31 May 2010, 
Second Report: Turkel Commission, “Israel’s mechanisms for examining and investigating 
complaints and claims of violations of the laws of armed conflict according to international 
law”, กุมภาพันธ์ 2013, §§48–50, หน้า 102–03
80 เพื่ออภิปรายเรื่องหน้าที่ในการสืบสวนสอบสวนกรณีละเมิดกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ โปรด
อ่าน The International Committee of the Red Cross (ICRC) Customary IHL Study, Rule 158 
(Prosecution of War Crimes) ว่า “รัฐต้องทำาการสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมสงครามที่กล่าวหาว่า
กระทำาโดยคนชาตหิรอืกองกำาลงัตดิอาวุธหรอืกระทำาในดนิแดนของตน… ตอ้งสบืสวนสอบสวนอาชญากรรม
สงครามอื่น ๆ ภายในเขตอำานาจด้วยและดำาเนินคดีกับผู้ต้องสงสัย หากเข้าเกณฑ์” ส่วนกรณีที่ละเมิด
อนสุญัญาเจนวีาอยา่งรา้ยแรง จำาต้องใช้เขตอำานาจสากล นอกจากนี ้โปรดอ่าน อนสุญัญาเจนีวา ค.ศ. 1949 
ได้แก่ ฉบับที่ 1 มาตรา 49, ฉบับที่ 2 มาตรา 50, ฉบับที่ 3 มาตรา129, และ ฉบับที่ 4 มาตรา 146 รวมถึง 
พธิสีารเพิม่เตมิ ค.ศ. 1977 ฉบบัท่ี 1 มาตรา 85 รวมท้ังโปรดอา่น The Basic Principles and Guidelines 
on the Right to a Remedy and Reparation for Victims of Gross Violations of International 
Human Rights Law and Serious Violations of International Humanitarian Law, ข้อมติสมัชชา
ใหญ่แห่งสหประชาชาติที่ 60/147, 21 มีนาคม 2006 และ Report of the UN Special Rapporteur 
on extrajudicial, summary or arbitrary executions, UN doc. A/68/382 13 พฤศจิกายน 2013, 
§101 สุดท้ายคือ Report of the UN Special Rapporteur on the Promotion and Protection of 
Human Rights and Fundamental Freedoms While Countering Terrorism, UN doc. A/68/389, 
18 กันยายน 2013, §42
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กต็าม ตอ้งมกีารสอบปากคำาเพือ่ใหเ้ปน็ไปตามมาตรฐานขัน้ตำา่ หากมหีลกัฐานบง่ชี้
วา่มกีารกระทำาทีม่ชิอบดว้ยกฎหมายเกดิขึน้ ควรมกีารดำาเนนิการสบืสวนสอบสวน
อย่างเต็มรูปแบบ”

2.4 การบังคับใช้เรื่องหน้าที่ในการสืบสวนสอบสวน กรณีที่เป็นตัวการที่ไม่ใช่รัฐ

ยงัคงัมกีารถกเถียงกันอยู่วา่ตวัการท่ีไมใ่ชร่ฐันัน้มีหนา้ทีต่ามกฎหมายภายใตก้ฎหมาย
ระหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิมนุษยชนหรือไม่ ใน ค.ศ. 2013 คณะกรรมการขจัดการเลือก
ปฏบิติัตอ่สตร ี(Committee on the Elimination of Discrimination against Women) 
ได้บันทึกในความเห็นท่ัวไปลำาดับท่ี 30 เรื่องสตรีในฐานะส่วนหนึ่งของการป้องกันความ 
ขดัแยง้ สถานการณค์วามขดัแย้งและสถานการณภ์ายหลงัความขดัเเยง้วา่ “ในบางสถานการณ ์
โดยเฉพาะกรณีที่กลุ่มติดอาวุธซึ่งมีโครงสร้างทางการเมืองที่ชัดเจนพอสมควร เข้าควบคุม
เขตแดนและประชาชนได้อย่างมีนัยสำาคัญ กลุ่มตัวการท่ีไม่ใช่รัฐต้องผูกพันท่ีจะเคารพ
กฎหมายระหวา่งประเทศวา่ดว้ยสทิธมินษุยชน”81 ทัง้นี ้ภารกิจชว่ยเหลอืของสหประชาชาติ
ในประเทศอัฟกานิสถาน (The UN Assistance Mission to Afghanistan หรือ UNAMA) 
ซึ่งตีพิมพ์รายงานต่อ OHCHR เรื่องการคุ้มครองพลเรือน รายงานว่า82 

“แม้ว่า ตัวการที่ไม่ใช่รัฐรวมถึงกลุ่มติดอาวุธจะไม่สามารถเป็นภาคีในสนธิสัญญา
ระหวา่งประเทศดา้นสิทธมินุษยชนไดก้ต็าม แต่กไ็มไ่ดถ้กูยกเวน้จากพนัธกรณดีา้น
สทิธมินษุยชนตามจารตีประเพณรีะหวา่งประเทศ ดเูหมอืนวา่ตวัการทีไ่มใ่ช่รฐันัน้
ตอ้งผกูพนัตามพันธกรณรีะหวา่งประเทศวา่ดว้ยสทิธมินษุยชนบางประการมากขึน้ 
โดยเฉพาะตวัการทีใ่นทางปฏิบตัเิขา้ควบคมุบางพืน้ท่ีได ้เชน่ ตาลบีนั (Taliban)”83

81 คณะกรรมการว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรี (Committee on the Elimination of 
Discrimination against Women), ข้อแนะนำาทั่วไป (General Recommendation) ลำาดับที่ 30 เรื่อง 
Women in conflict prevention, conflict and post-conflict situations, UN doc. CEDAW/C/GC/30,  
1 พฤศจิกายน 2013, §16
82 UNAMA และ OHCHR, 2017 Annual Report on the Protection of Civilians in Armed Conflict 
in Afghanistan,มีนาคม 2018, หน้า 56, https://unama.unmissions.org/sites/default/files/
afghanistan_protection_of_civilians_annual_report_2017_final_6_march.pdf
83 โปรดอ่าน Report of the Secretary-General’s Panel of Experts on Accountability in Sri 
Lanka, 31 มีนาคม 2011, §188 และโปรดอ่าน Report of the International Commission of 
Inquiry to investigate all Alleged Violations of International Human Rights Law in the Libyan 
Arab Jamahiriya, UN doc. A/HRC/17/44, 1 มิถุนายน2011 รวมถึง Report of the International 
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ในเดอืนมถินุายน ค.ศ. 2018 ผูเ้สนอรายงานพิเศษเรือ่งการสงัหารนอกกระบวนการ
ยุติธรรม โดยการพิจารณาอย่างรวบรัด หรือตามอำาเภอใจ (UN Special Rapporteur on 
extrajudicial, summary or arbitrary executions) ทำารายงานเสนอตอ่คณะมนตรวีา่ด้วย
สิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ โดยยำ้าว่า ตัวการติดอาวุธที่ไม่ใช่รัฐ (Armed non-state 
actors หรอื ANSAs) “ละเมดิสทิธใินการมชีีวติและสทิธมินุษยชนประการอืน่”84 โดยรายงาน
เพิ่มเติมว่า “การห้ามการสังหารนอกกระบวนการยุติธรรม ถือเป็นหลักกฎหมายบังคับเด็ด
ขาด (jus cogens) ที่บังคับใช้กับกลุ่มตัวการติดอาวุธที่ไม่ใช่รัฐด้วย และ ต้องบังคับใช้นอก
เขตอำานาจของรัฐด้วย”85

พธิสีารมนินโิซตา ฉบบัป ีค.ศ. 2016 เนน้เรือ่งหนา้ท่ีของรฐัในการสบืสวนสอบสวน
กรณีที่ต้องสงสัยว่าเสียชีวิตโดยมิชอบด้วยกฎหมาย แต่ยัง “เกี่ยวโยงไปถึง”86 กรณีกลุ่มติด
อาวุธที่ไม่ใช่รัฐแต่ใช้อำานาจเยี่ยงรัฐหรือเสมือนรัฐ87 หรือองค์กรธุรกิจ88 มีความรับผิดชอบที่
จะเคารพสทิธใินการมชีวีติและสทิธทิีจ่ะไดร้บัการเยยีวยา จากการละเมดิใด ๆ  ทีต่นกระทำา
หรือมีส่วนก่อให้เกิดขึ้น89 

Commission of Inquiry on the Situation of Human Rights in the Syrian Arab Republic, UN 
doc. A/HRC/19/69, §106 สุดท้าย UN Mission in the Republic of South Sudan (UNMISS), 
Conflict in South Sudan: A Human Rights Report, 8 พฤษภาคม 2014, §18
84 Report of the Special Rapporteur on extrajudicial, summary or arbitrary executions 
on armed non-State actors: the protection of the right to life, UN doc. A/HRC/38/44, 5 
มิถุนายน 2018, §51
85 เพิ่งอ้าง, §56
86 พิธีสารมินิโซตาฉบับปี ค.ศ. 2016, §5
87 ประเด็นเกี่ยวกับกลุ่มติดอาวุธ โปรดอ่าน Report of the UN Fact-Finding Mission on the Gaza 
Conflict, UN doc. A/HRC/12/48, 25 กันยายน 2009, §1836
88 OHCHR, Guiding Principles on Business and Human Rights, UN doc. HR/PUB/11/04 (2011)
89 หลกัการและแนวทางพืน้ฐานแหง่สหประชาชาตเิรือ่งสทิธใินการเยียวยาและการชดเชย สำาหรับผูเ้สยีหาย
จากการละเมดิกฎหมายระหว่างประเทศด้านสทิธิมนุษยชนและกฎหมายมนุษยธรรมระหวา่งประเทศอยา่ง
ร้ายแรง ค.ศ. 2005 (2005 UN Basic Principles and Guidelines on the Right to a Remedy and 
Reparation for Victims of Gross Violations of International Human Rights Law and Serious 
Violations of International Humanitarian Law) (ต่อไปนี้เรียกว่า หลักการของสหประชาชาติว่าด้วย
สิทธิที่จะได้รับการเยียวยาและการชดเชย)
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2.5 สิทธิที่จะได้รับการเยียวยาและการชดเชย

สิทธิที่จะได้รับการเยียวยาที่มีประสิทธิภาพ

ตามทีพ่ธีิสารมนินิโซตาฉบบัปี ค.ศ. 2016 เนน้ยำา้วา่90 บคุคลทีถ่กูละเมดิสทิธยิอ่มมี
สทิธไิดร้บัการเยยีวยาอยา่งเตม็รปูแบบและมปีระสทิธิภาพ91 การเยยีวยาทีม่ปีระสทิธภิาพเป็น
รูปแบบหน่ึงของการเข้าถึงองค์กรซ่ึงเป็นอิสระและมีอำานาจตัดสินว่ามีการละเมิดสิทธิมนุษยชน 
เกิดข้ึนหรอืกำาลงัเกดิขึน้หรือไมแ่ละมอีำานาจในการเสนอการเยยีวยา (ตัวอยา่งเชน่ ส่ังใหเ้ลิก
กระทำาการหรือให้มีการชดเชย)

ICJ ตีพิมพ์คู่มือผู้ปฏิบัติเรื่องสิทธิที่จะได้รับการชดเชย92 ซึ่งระบุเกณฑ์ในการ
พิจารณาว่าการเยียวยาอย่างไรจึงถือว่าเพียงพอ

• ความรวดเร็วและประสิทธิภาพ

• ความเป็นอิสระขององค์กรที่กำาหนดการเยียวยา

• การเข้าถึงรวมถึงความช่วยเหลือทางกฎหมาย

• การนำาไปสูก่ารหยดุการละเมดิและการใหก้ารชดเชยเยยีวยาและการประกันไมใ่ห้
เกิดการละเมิดซำ้าอีก

• การนำาไปสู่การสืบสวนสอบสวน

องค์ประกอบแรกของการเยียวยาคือเร่ืองความรวดเร็วและประสิทธิภาพ กล่าว
ถือ ผู้เสียหายจากการถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนสามารถเข้าถึงความยุติธรรมได้อย่างแท้จริง 

90 พิธีสารมินิโซตาฉบับปี ค.ศ. 2016, §10
91 โปรดอ่าน หลักการของสหประชาชาติว่าด้วยสิทธิท่ีจะได้รับการเยียวยาและการชดเชย และ ชุดหลัก
การล่าสุดว่าด้วยการคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิมนุษยชนผ่านการต่อสู้เรื่องการลอยนวลพ้นผิด ค.ศ. 2005 
(Updated Set of Principles for the Protection and Promotion of Human Rights through 
Action to Combat Impunity), หลักการที่ 4 และ มาตรา 2(3), ICCPR
92 The Right to a Remedy and to Reparation for Gross Human Rights Violations, Practitioners 
Guide No. 2, 1 มกราคม 2006 ปรบัปรงุลา่สดุ ป ี2018, https://www.icj.org/the-right-to-a-remedy-
and-reparation-for-gross-human-rights-violations-2018-update-to-practitioners-guide-no-2/
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ประสิทธิภาพหมายความว่าการเยียวยาต้องไม่เป็นแค่ทฤษฎีและเป็นเพียงภาพมายา แต่
ต้องมีการเข้าถึงความยุติธรรมได้จริงในทางปฏิบัติ ต้องสามารถสืบหาว่ามีการละเมิดเกิด
ขึ้นจริงหรือไม่และต้องสามารถที่จะให้การเยียวยาด้วย

องค์ประกอบทีส่อง องคก์รทีท่ำาหนา้ทีท่บทวนเร่ืองการเยยีวต้องเปน็อสิระ ต้องไม่
ถูกแทรกแซงโดยหน่อยงานที่ถูกร้องเรียนว่ากระทำาการละเมิด 

องค์ประกอบที่สาม ว่าด้วยการเยียวยาที่ทรงประสิทธิภาพและต้องสะดวก ไม่ยุ่ง
ยาก ทัง้นีต้อ้งมคีวามเปน็ไปไดจ้รงิทีจ่ะเขา้ถงึการมีผูแ้ทนทางกฎหมายหรอืทนายความ อาจ
รวมถึงการอำานวยความสะดวกเรื่องการให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย

องคป์ระกอบทีส่ี ่ตามทีค่ณะกรรมการว่าดว้ยสทิธิมนษุยชนเน้นยำา้ว่าการเยยีวยาที่
ทรงประสทิธภิาพ ตอ้งสามารถหยดุการทำาละเมดิ การเสนอใหก้ารชดเชย และการแสวงหา
วิธีที่จะป้องกันไม่ให้เกิดการกระทำาผิดซำ้าขึ้นอีก93 

องคป์ระกอบทีห้่า สิทธใินการไดรั้บการเยยีวยาทีท่รงประสทิธภิาพควรจะรวมการ
สบืสวนสอบสวนทีร่วดเร็ว มปีระสทิธิภาพ เป็นอสิระ เปน็กลาง และโปรง่ใส โดยจะไดก้ลา่ว
ต่อไปในรายละเอียดในหัวข้อถัดไป 

สิทธิที่จะได้รับการชดเชย

สทิธทิีจ่ะไดรั้บการชดเชยนีเ้ปน็สว่นหนึง่ของสทิธทิีจ่ะไดร้บัการเยยีวยา สมาชกิใน
ครอบครวัของผูเ้สียหายจากกรณตีอ้งสงสยัวา่เปน้การเสยีชวีติโดยมชิอบดว้ยกฎหมาย พงึมี
สิทธิที่จะได้รับการชดเชยที่เพียงพอ มีประสิทธิภาพ และรวดเร็ว การชดเชยประกอบด้วย
การกลับคืนสู่สภาพเดิม การให้เงินทดแทน การฟื้นฟู หลักประกันว่าจะไม่เกิดความผิดซำ้า
อีก และหลักประกันเพื่อความพึงพอใจ94 ญาติของบุคคลที่ถูกบังคับให้สูญหายและหรือถูก
สังหารนอกกระบวนการยุติธรรมมีสิทธิในการได้รับการชดเชยเช่นกัน95

93 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน, ความเห็นทั่วไปลำาดับที่ 31 เรื่อง ธรรมชาติของพันธกรณีทางกฎหมาย
ทั่วไปที่รัฐมีต่อกติกาสากลระหว่างประเทศ, 26 พฤษภาคม 2004, CCPR/C/21/Re v.1/Add.13, §15
94 โปรดอ่าน เช่น คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน, ความเห็นทั่วไปลำาดับที่ 31, §§15 – 17 และ 19 รวมถึง 
คณะกรรมการว่าด้วยเรื่องการบังคับให้สูญหาย, Yrusta v. Argentina, Views (Comm. No. 1/2013), 
เมษายน 2016
95 ICJ, Enforced Disappearance and Extrajudicial Execution: The Rights of Family Members, 
Practitioners’ Guide No. 10, บทที่ 6
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การกลับคืนสู่สภาพเดิม คือการทำาให้สถานการณ์ของผู้เสียหาย (หรือสมาชิกใน
ครอบครัว หากผู้เสียหายเสียชีวิต) กลับเป็นเหมือนก่อนที่จะมีการละเมิดกฎหมายระหว่าง
ประเทศว่าด้วยสิทธิมนุษยชนหรือกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ เมื่อใดก็ตามที่เป็น
ไปได ้ใหด้ำาเนนิการใหก้ลบัคนืสูส่ภาพเดมิโดยวธิกีารต่อไปนีต้ามความเหมาะสม อาทิ การคนื
เสรีภาพ การรับรองสิทธิมนุษยชน อัตลักษณ์ ชีวิตครอบครัวและสิทธิในความเป็นพลเมือง 
การกลับคืนสู่ที่สถานที่อยู่อาศัย การได้งานเดิมและการคืนทรัพย์สิน96

เงนิทดแทน ควรจดัใหใ้นกรณีท่ี “สามารถประเมนิความเสยีหายในทางเศรษฐกจิได”้  
อันเป็นผลสืบเน่ืองมาจากการละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชนและ
กฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ หมายรวมถึงกรณีดังต่อไปนี้ท่ีระบุตามหลักการของ
สหประชาชาตวิา่ดว้ยสทิธทิีจ่ะไดร้บัการเยียวยาและการชดเชย (UN Basic Principles and 
Guidelines on the Right to Remedy and Reparation)

(ก) อันตรายต่อร่างกายและจิตใจ

(ข) การสญูเสยีโอกาสตา่ง ๆ  รวมถงึการจ้างงาน การศกึษา และผลประโยชน์ดา้นสงัคม

(ค) ความเสียหายทางวัตถุและการสูญเสียรายได้ รวมทั้งการสูญเสียความสามารถใน
การหารายได้

(ง) ความเสียหายทางจิตใจ

(จ) คา่ใชจ้า่ยสำาหรบัความชว่ยเหลอืทางกฎหมายหรือความชว่ยเหลอืจากผูเ้ชีย่วชาญ 
ยารักษาโรคและบริการด้านการแพทย์ และบริการด้านจิตวิทยาและสังคม97

จำานวนเงนิทดแทนควรจะ “เป็นไปตามความเหมาะสมและได้สดัสว่น สอดรับกบัความ 
ร้ายแรงของการละเมิดและเหตุการณ์แต่ละกรณี”

การฟื้นฟู ควรหมายรวมถึงการดูแลทางการแพทย์และทางจิตใจ รวมถึงบริการ
ทางกฎหมายและทางสังคม98

96 หลักการของสหประชาชาติว่าด้วยสิทธิที่จะได้รับการเยียวยาและการชดเชย, §19
97 เพิ่งอ้าง §20
98 เพิ่งอ้าง, §21
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หลักประกันว่าจะไมเ่กิดความผดิซำา้อกี รวมถงึการทีร่ฐั (หรอืกลุม่ตดิอาวธุทีไ่มใ่ช่
รัฐ) ยอมรับวา่ไดก้ระทำาการขัดตอ่กฎหมายหรอืกระทำาผดิ และสญัญาวา่การกระทำาดงักลา่ว
จะไมเ่กดิข้ึนซำา้อกี ตวัอยา่งวา่อยา่งไรจงึจะเรยีกไดว้า่เปน็การประกนัวา่จะไมเ่กดิความผดิซำา้
อีกอยู่ในบทต่อไปของคู่มือฉบับนี้

หลกัประกนัเพ่ือความพงึพอใจ ครอบคลมุกรณทีีรั่ฐตรวจสอบข้อเทจ็จริงและเปดิ
เผยความจรงิสูส่าธารณะ การเอาผดิกรณกีารทำาผดิกฎหมายอยา่งตรงไปตรงมา การนำาตวัผู้
กระทำาผิดมาลงโทษ และการค้นหาผู้สูญหายรวมทั้งศพของผู้ถูกสังหาร99

99 โปรดอ่าน หลักการของสหประชาชาติว่าด้วยสิทธิที่จะได้รับการเยียวยาและการชดเชย , §22
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3. หน้าที่ของรัฐในการสืบสวนสอบสวนและการดำาเนินคดี

กฎหมายระหวา่งประเทศวางมาตรฐานใหม้กีารสบืสวนสอบกรณตีอ้งสงสยัวา่เปน็ 
การเสียชีวิตโดยมิชอบด้วยกฎหมายให้ถ้วนถี่ และยังกำาหนดมาตรการความรับผิดหลาย
ประการเมื่อมีการระบุความผิดได้ หากเป็นความรับผิดทางอาญา ย่อมมีการคาดหวังให้มี
การดำาเนินคดีตามมา ซึ่งคณะกรรมการว่าด้วยสิทธิมนุษยชนได้ยำ้าถึงหน้าที่เหล่านี้ว่าเป็น
องค์ประกอบสำาคัญในการคุ้มครองสิทธิในการมีชีวิต100ไม่ว่าการลิดรอนสิทธิในการมีชีวิต
ตามอำาเภอใจจะเป็นผลมาจากการกระทำาการหรือละเว้นการกระทำาการของเจ้าหน้าที่รัฐ
หรือไม่ก็ตาม รวมถึงในการณีที่มีการกล่าวอ้างว่ามีการใช้กำาลังเกินกว่าเหตุหรือเป็นผลจาก
การกระทำาของภาคเอกชน 

3.1 ลักษณะสำาคัญของการสืบสวนสอบสวน

มาตรฐานตามกฎหมายระหวา่งประเทศกำาหนดใหก้ารสืบสวนสอบสวนมลัีกษณะ
อย่างน้อยสี่ประการ ได้แก่ ความมีประสิทธิภาพ ความเป็นอิสระและความเป็นกลาง ความ
รวดเร็ว และความโปร่งใส101 หน้าที่และลักษณะสำาคัญของการสืบสวนสอบสวนสะท้อนอยู่
ในทั้งสนธิสัญญาและกฎหมายที่ไม่มีสภาพบังคับ ตามสรุปข้างล่างนี้

สนธิสัญญา

อนุสัญญาต่อต้านการทรมาน ค.ศ. 1984 (1984 Convention against Torture) 

“ใหร้ฐัภาคแีตล่ะรัฐประกนัวา่ เจา้พนกังานผู้มอีำานาจของตนจะดำาเนนิการสบืสวน
โดยพลันและเป็นกลาง เมื่อใดก็ตามที่มีมูลเหตุอันสมเหตุสมผลที่จะเชื่อได้ว่าได้มีการกระ
ทำาการทรมานเกิดขึ้นในอาณาเขตใดที่อยู่ภายใต้เขตอำานาจของตน” (ข้อ 12)

100 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน, ความเห็นทั่วไปลำาดับที่ 36 ว่าด้วยสิทธิในชีวิต, ย่อหน้าที่19 และ 27
101 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน (เพิ่งอ้าง, ย่อหน้าที่ 28) ได้เสนอรายการเกณฑ์การพิจารณาการสืบสวน
สอบสวนทีย่าวกวา่น้ี กรณกีลา่วหาวา่ละเมิดมาตรา 6 ของ ICCPR กลา่วคอื จำาตอ้งอสิระ เปน็กลาง รวดเรว็ 
ถว้นถี ่มปีระสทิธภิาพ นา่เชือ่ถือ และโปรง่ใสเสมอ อยา่งไรกต็าม หลกัการเชิงสารบญัญตัทิีไ่ด้กลา่วมานี ้ได้
สะท้อนในองค์ประกอบสี่ประการ ตามที่กล่าวข้างต้นแล้ว 
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อนสุญัญาระหว่างประเทศวา่ดว้ยการคุม้ครองบคุคลทกุคนจากการหายสาบสญูโดยถกูบงัคบั 
ค.ศ. 2006 (2006 International Convention for the Protection of All Persons 
from Enforced Disappearance) 

“รฐัภาคแีตล่ะรฐัตอ้งประกันว่าบุคคลใดท่ีรอ้งเรยีนเรือ่งการบงัคบัใหบ้คุคลสญูหาย 
จะมีสิทธิที่จะรายงานข้อเท็จจริงต่อเจ้าพนักงานที่มีอำานาจ ซึ่งจะต้องพิจารณาข้อร้องเรียน
โดยพลันและอย่างเป็นกลาง และเมื่อมีเหตุจำาเป็น ต้องดำาเนินการสอบสวนโดยพลันอย่าง
ละเอียดและเป็นกลาง” (ข้อ 12)

กฎหมายที่ไม่มีสภาพบังคับ (Soft law)

หลักการมินนิโซตา ค.ศ. 1989 (1989 Minnesota Principles) 

“ในกรณทีีต่อ้งสงสยัวา่เปน็การสงัหารนอกกระบวนการยุตธิรรม ตามอำาเภอใจและ
โดยการพจิารณาอยา่งรวบรดั ใหม้กีารสบืสวนสอบสวนทีล่ะเอยีด รวดเรว็และเปน็กลางทกุ
กรณี รวมถึงกรณีมีการร้องเรียนจากญาติหรือมีรายงานที่น่าเชื่อถืออื่น ๆ ว่ามีการเสียชีวิต
โดยผิดธรรมชาติในสถานการณ์ที่กล่าวมาข้างต้น” (หลักการที่ 9)

ปฏิญญาว่าด้วยนักปกป้องสิทธิมนุษยชน ค.ศ. 1998 (1998 Declaration on Human 
Rights Defenders) 

“รัฐต้องดำาเนินการสืบสวนสอบสวนอย่างรวดเร็วและเป็นกลางหรือประกันว่าจะ
มกีารไตส่วนเมือ่ใดกต็ามทีม่เีหตอุนัควรเชือ่ไดว้า่มกีารละเมดิสทิธมินษุยชนและเสรภีาพขัน้
พื้นฐานในดินแดนที่อยู่ภายใต้เขตอำานาจรัฐ”(ข้อที่ 9)

หลักการและแนวทางขั้นพื้นฐานว่าด้วยสิทธิท่ีจะได้รับการเยียวยาและการชดเชยสำาหรับ
ผู้เสียหายจากการละเมิดกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศและการละเมิดกฎหมาย
มนษุยธรรมระหวา่งประเทศอยา่งร้ายแรง ค.ศ. 2005 (Basic Principles and Guidelines 
on the Right to a Remedy and Reparation for Victims of Gross Violations of 
International Human Rights Law and Serious Violations of IHL)

“ทำาการสืบสวนสอบสวนการละเมิดอย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว ถี่ถ้วนและเป็น 
กลาง และหากเหมาะสม ใหด้ำาเนนิการใหส้อดคลอ้งกบักฎหมายภายในประเทศและกฎหมาย
ระหว่างประเทศต่อผู้ที่ถูกกล่าวหาว่ากระทำาผิด” (หลักการที่ 3)
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ชดุหลกัการลา่สดุว่าดว้ยการคุ้มครองและสง่เสรมิสทิธมินษุยชนผา่นการต่อต้านการลอยนวล
พ้นผิด ค.ศ. 2005 (2005 Updated Set of principles for the protection and 
promotion of human rights through action to combat impunity) 

“รัฐต้องดำาเนินการสืบสวนสอบสวนที่รวดเร็ว รอบคอบ เป็นอิสระและเป็นกลาง 
ต่อกรณีการละเมิดสิทธิมนุษยชนและกฎหมายระหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิมนุษยชนและ
ดำาเนินมาตรการที่เหมาะสมกับผู้กระทำาผิด โดยเฉพาะในประเด็นความยุติธรรมทางอาญา 
โดยประกันว่าบุคคลที่รับผิดต่ออาชญากรรมร้ายแรงตามกฎหมายระหว่างประเทศจะถูก
ฟ้องร้อง ดำาเนินคดีในศาลและลงทัณฑ์ตามสมควร” (หลักการที่ 19)

ความมีประสิทธิภาพ

หากยดึถอืตามคำานยิามแล้ว การสืบสวนสอบสวนท่ีไมม่ปีระสทิธภิาพยอ่มเปน็การ
สืบสวนสอบสวนที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐานตามที่กฎหมายระหว่างประเทศกำาหนด การ
สบืสวนสอบสวนท่ีมปีระสิทธิภาพควรตอ้งประกอบดว้ยขัน้ตอนทีส่มเหตสุมผลเพือ่บรรลุ
วัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้เป็นอย่าน้อย 

• ระบุตัวผู้เสียหาย

• ระบุสาเหตุ พฤติการณ์ สถานที่และเวลาท่ีเสียชีวิตรวมถึงสภาพการณ์แวดล้อม
ทั้งหมด (ในการพิจารณาพฤติการณ์การเสียชีวิต การสืบสวนสอบสวนควรที่จะ
สามารถระบไุดว้า่การเสยีชวีติเปน็เสยีชวีติตามธรรมชาติ การเสียชวีติจากอุบติัเหตุ 
การกระทำาอัตวินิบาตกรรม และการฆาตกรรม)

• ระบุผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเสียชีวิตและกำาหนดความรับผิดส่วนตัวหรือความ 
รับผิดร่วมกันของบุคคลเหล่านั้น102 

เพื่อให้สอดรับกับวัตถุประสงค์ การสืบสวนสอบสวนต้อง รวบรวมและยืนยัน 
หลกัฐานทีเ่กีย่วขอ้งด้านพยานบุคคล หลักฐานเอกสาร หลกัฐานดจิติอลและหลกัฐานเก่ียวกับ 
ร่างกายตามขอบเขตที่ทำาได้103 

102 พิธีสารมินิโซตาฉบับปี ค.ศ. 2016, §25
103 เพิ่งอ้าง, §24
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พิธีสารมินนิโซตาฉบับปี ค.ศ. 2016 ระบุว่าการบรรลุวัตถุประสงค์เหล่าน้ี “จะ
เกิดขึ้นได้ด้วยความช่วยเหลือบางประการจากการผ่าพิสูจน์ศพ” “เกือบเสมอไป” ดังนั้น 
การตัดสินใจไม่ดำาเนินการผ่าพิสูจน์ศพ ควรมีการให้เหตุผลเป็นลายลักษณ์อักษรและ “ได้
รับการทบทวนโดยฝ่ายตุลาการ”104 

หลักการมินนิโซตาฉบับปี ค.ศ. 1989 ระบุให้การสืบสวนสอบสวน “ต้องมีการผ่า
พสิจูนศ์พทีล่ะเอียดถีถ่ว้น” โดยมกีารกำาหนดรปูแบบการชนัสตูรไวเ้ปน็แบบอยา่งอยูใ่นภาค
ผนวกของพิธสีารมนินโิซตาฉบบัแรก ค.ศ.1991 ซึง่เปน็เอกสารทีถ่กูอา้งถงึมากทีส่ดุฉบับหนึง่
ในตวัอยา่งการปรบัใชก้ฎหมายอบัอรรถคด ีซ่ึงแนวโนม้ดงักลา่วยงัคงดำาเนนิไปอยา่งตอ่เนือ่ง
สำาหรับพิธีสารฯ ฉบับใหม่เช่นเดียวกัน ในเดือนธันวาคม ค.ศ. 2017 คณะกรรมการต่อต้าน
การทรมานให้คำาแนะนำาต่อประเทศรวันดาว่าสืบสวนสอบสวนข้อกล่าวหาเรื่องการสังหาร
นอกกระบวนการยุตอธรรม ตามอำาเภอใจและโดยการพิจารณาอย่างรวบรัดทุกกรณีควรมี
การพสิจูนพ์ยานหลกัฐานท่ีเป็นอสิระ ซึง่หมายรวมถงึการผา่พสิจูน์ศพในกรณมีคีวามจำาเปน็ 
ซึ่งสอดรับกับหลักการของพิธีสารมินนิโซตาฉบับปี ค.ศ. 2016105 

แม้ว่าคณะกรรมการว่าด้วยสิทธิมนุษยชนได้มีการอ้างอิงพิธีสารฯ ในเอกสาร 
ดังกล่าว แต่คณะกรรมการฯ ยังคงมีความเห็นว่ามาตรฐานในเรื่องนี้ไม่รัดกุมเท่าที่ระบุใน
พธิสีารฯ โดยกำาหนดเงือ่นไขไวก้ำากวมกวา่เลก็นอ้ยวา่ “หากปรับใช้ได้ การสบืสวนสอบสวน
ควรรวมการผ่าพิสูจน์ศพผู้เสียหายไว้อย่างถ้วนถี่ที่สุด”106 ในกรณีของการบังคับให้สูญหาย 
การสืบสวนสอบสวนต้องแสวงหาว่าชะตากรรมของผู้สูญหายเป็นเช่นไร และหากเป็นกรณี
ผู้สูญหายเสียชีวิต ต้องระบุสถานที่พบศพ107

เป็นท่ีแน่นอนว่า ความมีประสิทธิภาพเป็นหน่ึงในวิธีและกระบวนการท่ีช่วยให้การ
สืบสวนสอบสวนบรรลุเป้าประสงค์สามประการท่ีกำาหนดไว้ข้างต้นน้ัน แต่ท้ังน้ีท้ังน้ันไม่ใช่ผลลัพธ์ 
หมายความว่าต้องมีการสืบสวนสอบสวน “อย่างระมัดระวังและเป็นไปตามหลักวิธีปฏิบัติท่ีดี”108

104 เพิ่งอ้าง, §25
105 คณะกรรมการต่อต้านการทรมาน, ข้อสังเกตโดยสรุปต่อรายงานรอบที่สองของรวันดา (Concluding 
Observations on the second periodic report of Rwanda), UN doc. CAT/C/RWA/CO/2, 21 
ธันวาคม 2017, §39(a)
106 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน , ความเห็นทั่วไปลำาดับที่ 36 ว่าด้วยสิทธิในชีวิต, ย่อหน้าที่ 28
107 พิธีสารมินิโซตาฉบับปี ค.ศ. 2016, §25
108 พธิสีารมนิโิซตาฉบบัป ีค.ศ. 2016, §27, อ้างอิง คณะกรรมการสทิธมินษุยชน, Abubakar Amirov and 
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ไมว่า่กลไกหรอืรูปแบบในการสบืสวนสอบสวนจะเปน็เชน่ไร (ซึง่พธิสีารมนินโิซตา
ฉบับปี ค.ศ. 2016 มิได้กำาหนดรูปแบบเอาไว้แบบตายตัว) แต่อย่างน้อยที่สุดกลไกการ
สบืสวนสอบสวนทีถ่กูใชน้ัน้จะตอ้งมอีำานาจในการขอความรว่มมอืจากพยานและและสบืคน้ 
หลกัฐาน109 โดยกลไกดงักล่าวต้องไดรั้บการสนับสนุนดา้นการเงนิและทรพัยากรบคุคลทีเ่พยีง
พอสำาหรบัการทำางานอยา่งมืออาชพี รวมถงึมีพนกังานสบืสวนและผูเ้ช่ียวชาญทีเ่กีย่วขอ้ง110 
หากรฐัขาดความชำานาญทางเทคนคิ ควรแสวงหาทกัษะดงักล่าวจากความรว่มมอืและความ
ชว่ยเหลือระหวา่งประเทศ111 กลไกดงักล่าวยงัตอ้งสามารถท่ีจะประกนัความม่ันคงปลอดภยั
ของพยาน รวมทั้งตอ้งสามารถจดัใหม้โีครงการคุม้ครองพยานทีป่ระสทิธิภาพหากจำาเปน็112

อนัทีจ่ริงแลว้ การสบืสวนสอบสวนอาจครอบคลมุประเดน็ท่ีกวา้งขวางกวา่นัน้ โดย
เฉพาะในกรณีท่ีเก่ียวโยงถึงการกระทำาการหรืองดเว้นกระทำาการของรัฐ พิธีสารมินนิโซตา
ฉบับปี ค.ศ. 2016 ระบุให้มีการสืบสวนสอบสวนเพื่อค้นหาความล้มเหลวในการจัดให้มี
มาตรการป้องกันที่สมเหตุสมผลซึงจะสามารถป้องกันการเสียชีวิตได้ การสืบสวนสอบสวน
จึงควรมีวัตถุประสงค์เพื่อระบุความผิดพลาดเชิงนโยบายและความผิดพลาดที่เป็นระบบซึ่ง
อาจมสีว่นกอ่ให้เกดิการเสยีชวีติ และหากความผดิพลาดเลา่นัน้เกดิขึน้อยา่งมแีบบแผน ตอ้ง
ระบุแบบแผนของนโยบายหรือความผิดพลาดเหล่านั้นด้วย พิธีสารฯ ยกตัวอย่างในบริบท
การพิสูจน์องค์ประกอบของอาชญากรรมต่อมนุษยชาติในเรื่องความ “แพร่หลายหรือเป็น
ระบบ” การโจมตพีลเรอืน แสวงหาหลกัฐานเพือ่พสิจูน์ความเหมือนของลำาดับเวลาของการ
โจมตทีีเ่กดิขึน้ในเมืองต่าง ๆ  อาจมปีระโยชนอ์ยา่งยิง่ การสบืสวนสอบสวนจงึควรครอบคลมุ
ประเด็นดังต่อไปนี้ทุกประเด็น หรือแต่เพียงบางประเด็น แล้วแต่กรณี

• การติดอาวุธให้กับกลุ่มบางกลุ่มในพื้นที่ 

• การเดินทางเข้ามาในพื้นที่ของทหารพรานเพียงไม่นานก่อนเกิดการสังหารใหญ่

others v. Russia, §11.4ff และ ศาลสทิธมินษุยชนแหง่ทวปีอเมรกิา, Rodríguez Vera and others (The 
Disappeared from the Palace of Justice) v. Colombia, คำาพิพากษา, 14 พฤศจิกายน 2014, §489
109 ศาลสิทธิมนุษยชนแห่งทวีปยุโรป, Paul and Audrey Edwards v. United Kingdom, คำาพิพากษา, 
14 มีนาคม 2002
110 ศาลสทิธิมนุษยชนแหง่ทวปีอเมรกิา, “Mapiripán Massacre” v. Colombia, คำาพพิากษา, 15 กันยายน 
2005, §224
111 พิธีสารมินิโซตาฉบับปี ค.ศ. 2016, §77
112 พิธีสารมินิโซตาฉบับปี ค.ศ. 2016, §27



การสืบสวนสอบสวนและการดำาเนินคดีกรณีต้องสงสัยว่าเป็นการเสียชีวิตโดยมิชอบด้วยกฎหมาย 57

• การสื่อสารและการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างทหารและกลุ่มทหารพราน

• การกระทำาของทหารเพือ่สนบัสนนุปฏบิตักิารของทหารพราน (เช่น การยงิปนืใหญ่
ก่อนเคลื่อนพลภาคพื้นดินของทหารพราน)

• การสร้างสถานที่คุมขังเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของแผนการเข้ายึดพื้นที่ 

• การเคลื่อนย้ายนักโทษระหว่างสถานที่คุมขังในต่างเมืองอย่างเป็นระบบ

• การเตรียมหลุมฝังศพล่วงหน้าจำานวนมาก

• การจัดทำา “แบบเอกสาร” สำาหรับใช้ในการจับกุม คุมขังและย้ายนักโทษ113

ความอิสระและความเป็นกลาง

เพ่ือให้การสืบสวนสอบสวนดำาเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้ทำาหน้าที่สืบสวน
สอบสวนและกลไกการสบืสวนสอบสวนตอ้งมคีวามเปน็อสิระ ไมต่กอยูภ่ายใตอ้ำานาจครอบงำา
ที่ผิดศีลธรรมและต้องทำาให้ผู้คนในสังคมเชื่อถือว่ามีความเป็นอิสระ ไม่ตกอยู่ภายใต้อำานาจ
ครอบงำาที่ผิดศีลธรรมจริง114 กล่าวคือ ท้ังผู้ทำาหน้าที่สืบสวนสอบสวน และกลไกสืบสวน
สอบสวนต้อง “เป็นอิสระในทุกขั้นตอน และเป็นอิสระทั้งในเชิงสถาบัน อย่างทางการ ทั้ง
ในเชิงปฏิบัติ และในความรับรู้ของผู้คนในสังคม”115 ผู้ทำาหน้าท่ีสืบสวนสอบสวน ต้องเป็น 
กลางและปราศจากอคติตลอดเวลา ต้องกระทำาการให้สอดคล้องกับหน้าที่ มาตรฐาน และ
จริยธรรมทางวิชาชีพ116 ทั้งยังต้องวิเคราะห์หลักฐานทั้งหมดอย่างไม่ลำาเอียง ทั้งนี้ พิธีสารฯ 
ยำา้ให ้“พจิารณาและตดิตามหาหลกัฐานอยา่งเหมาะสม ไมว่า่จะเปน็หลกัฐานทีท่ำาใหจ้ำาเลย
ต้องรับผิดหรือพ้นจากความรับผิด”117

เมื่อมีการกล่าวหาว่ามีการกระทำาความผิดโดยกองกำาลังรักษาความปลอดภัย 
พิธีสารมินนิโซตาไม่ได้เรียกร้องให้การสืบสวนสอบสวนกรณีดังกล่าวต้องกระทำาโดยหน่วย

113 เพิ่งอ้าง, §32, บันทึก 62
114 เพิ่งอ้าง, §28
115 เพิ่งอ้าง
116 ประเด็นเรื่องจริยธรรมทางวิชาชีพ โปรดอ่าน หมวด 3 พิธีสารมินิโซตาฉบับปี ค.ศ. 2016 
117 พิธีสารมินิโซตาฉบับปี ค.ศ. 2016, §29
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งานพลเรือนที่มิได้เกี่ยวข้องกับกองกำาลังดังกล่าวแม้แต่น้อย พิธีสารฯ เพียงแต่วางหลักการ
ว่าการสบืสวนสอบสวน “ตอ้งเปน็อสิระจากผูต้อ้งสงสยัว่ากระทำาความผดิทกุคน รวมทัง้จาก
หนว่ย สถาบนั หรอืหนว่ยงานทีพ่วกเขาสงักดั”118 ยกตวัอยา่งเชน่ ในกรณมีกีารเสยีชวีติจาก
ใช้ปืนโดยตำารวจ การสืบสวนสอบสวน “ต้องดำาเนินการโดยปลอดจากอำานาจครอบงำาที่ผิด
คลองธรรมอันอาจเกิดข้ึนจากลำาดับช้ันและสายบังคับบัญชาภายในองค์กร”119 นอกจาก
นี้ การไต่สวน“กรณีละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างร้ายแรง เช่นการสังหารนอกกระบวนการ
ยตุธิรรมและการทรมาน จะตอ้งดำาเนนิการภายใตเ้ขตอำานาจของศาลพลเรอืนปกต ินอกจาก
นั้น การสืบสวนสอบสวนจะต้องปลอดจากอำานาจครอบงำาผิดคลองธรรมจากภายนอก เช่น 
ผลประโยชน์ของพรรคการเมืองหรือกลุ่มซึ่งทรงอิทธิพลทางสังคมอื่นใด”120 

ตวัอยา่งของการปรบัใช้หลกัการนีเ้กดิขึน้ในเดอืนธนัวาคม ค.ศ. 2017 คณะกรรมการ
ต่อต้านการทรมานเรียกร้องให้ประเทศรวันดาประกันว่าข้อกล่าวหาเรื่องการสังหารนอก
กระบวนการยุติธรรม ตามอำาเภอใจ และโดยการพิจารณาอย่างรวบรัด รวมทั้งการบังคับ
บุคคลให้สูญหายทุกกรณีจะได้รับการสืบสวนสอบสวนที่เป็นกลางโดยองค์กรที่เป็นอิสระ
และผู้กระทำาความผิดจะถูกนำาตัวมาลงโทษ รวมถึงผู้กระทำาผิดซ่ึงเป็นเจ้าหน้าท่ีรัฐ หรือ 
เจ้าหน้าที่พลเรือนที่อาจมีความรับผิดตามหลักความรับผิดของผู้บังคับบัญชา121

ความรวดเร็ว

การไม่ดำาเนินการสืบสวนสอบสวนกรณีที่ต้องสงสัยว่าเป็นการเสียชีวิตโดยมิชอบ
ด้วยกฎหมายอย่าง “ทันท่วงที” จะยังผลเป็นการละเมิดสิทธิในการมีชีวิตและสิทธิในการ
ได้รับการเยียวยาท่ีมีประสิทธิภาพ122 รัฐจึงต้องดำาเนินการสืบสวนสอบสวนโดย “เร็วที่สุด
เท่าที่จะเป็นไปได้” และต้องดำาเนินการ “โดยปราศจากความล่าช้าเกินควร”123 ฉะนั้น  

118 เพิ่งอ้าง, §31
119 เพิ่งอ้าง
120 เพิ่งอ้าง, §28
121 คณะกรรมการต่อต้านการทรมาน, ข้อสังเกตโดยสรุปต่อรายงานรอบที่สองของรวันดา (Concluding 
Observations on the second periodic report of Rwanda), UN doc. CAT/C/RWA/CO/2, 21 
ธันวาคม 2017, §39 (a)
122 ศาลสิทธิมนุษยชนแห่งทวีปอเมริกา, Garibaldi v. Brazil, คำาพิพากษา, 23 กันยายน 2009, §39
123 พิธีสารมินิโซตาฉบับปี ค.ศ. 2016, §23
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เจ้าหน้าที่ได้รับทราบว่ามีกรณีที่ต้องสงสัยว่าเสียชีวิตโดยมิชอบด้วยกฎหมายต้องทำาการ
รายงานต่อผู้บังคับบัญชา และ/หรือ หน่วยงานที่เหมาะสมโดยพลัน124 

ตามทีไ่ดก้ลา่วตามขา้งตน้วา่ หนา้ทีใ่นการสบืสวนสอบสวนของรฐัเริม่เม่ือทราบหรอื
ควรทราบวา่มกีารเสยีชวิีตโดยมชิอบด้วยกฎหมาย รวมถงึมกีารรอ้งเรยีนเรือ่งการเสยีชีวิต 
โดยมิชอบด้วยกฎหมายที่มีมูล125 อย่างไรก็ดี ข้อเรียกร้องให้มีการสืบสวนสอบสวนโดยไม่
ชักช้านี้ไม่สามารถเป็นข้ออ้างให้เร่งรัดทำาการสืบสวนสอบสวนจนเกิดความสะเพร่า เมื่อ 
ค.ศ. 2016 ศาลสิทธิมนุษยชนแห่งทวีปยุโรปมีคำาพิพากษาในคดี Pomilyayko ว่า “รัฐต้อง
พยายามอย่างจริงจังเพื่อที่จะสืบหาว่าเกิดอะไรขึ้นเสมอและไม่ควรยึดเอาผลการสืบสวน
สอบสวนที่ทำาอย่างเร่งรีบหรือซึ่งไม่มีหลักฐานสนับสนุนอย่างสมเหตุสมผลเพื่อเป็นฐานใน
การยตุกิารสบืสวนสอบสวนหรอืมาเปน็ฐานในการตดัสินคด”ี126 การยตุกิารสืบสวนสอบสวน
อย่างเรว็เกนิไปเพือ่หลกีเลีย่งผลการพสิจูนค์วามผดิทีเ่กดิขึน้ นบัเปน็การสบืสวนสอบสวนที่
เลวร้ายพอ ๆ กับการสืบสวนสอบสวนที่ล่าช้านั่นเอง

หากมีการขัดกันทางอาวุธเกิดขึ้นหรือหากรัฐบาลท่ีอยู่ในอำานาจก่ออาชญากรรม
ต่อมนุษยชาติกับประชาชนของตนเอง ในทางปฏิบัติอาจใช้เวลาหลายเดือนหรือหลายปี 
กวา่จะมกีารลงพืน้ทีเ่พ่ือสบืสวนสอบสวนได ้การทีรั่ฐและ/หรอืหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งทีไ่มไ่ด้
สบืสวนสอบสวนกรณทีีต่อ้งสงสยัวา่เปน็การเสยีชวีติโดยมชิอบด้วยกฎหมายอยา่งทนัทว่งที
เมือ่มกีารเสยีชวีติเกดิขึน้ มไิดท้ำาใหร้ฐัและ/หรอืหนว่ยงานนัน้พน้ภาระหนา้ท่ีในการสืบสวน
สอบสวนการเสยีชวีตินัน้ในภายหลงั กลา่วคอื หน้าท่ีดงักลา่วจะไมส่ิน้ไปเพยีงเพราะเวลาได้
ผ่านไปเนิ่นนานแล้ว127

124 ศาลสทิธมินษุยชนแหง่ทวปีอเมรกิา, Anzualdo Castro v. Peru, คำาพพิากษา, 22 กนัยายน 2009, §134
125 พิธีสารมินิโซตาฉบับปี ค.ศ. 2016,§15, อ้างอิง ศาลสิทธิมนุษยชนแห่งทวีปยุโรป, Ergi v. Turkey, คำา
พิพากษา, 28 กรกฎาคม 1998, §82; Isayeva, Yusopva and Bazayeva v. Russia, คำาพิพากษา, 24 
กุมภาพันธ์ 2005, §§208 – 09 รวมถึง ศาลสิทธิมนุษยชนแห่งทวีปอเมริกา, Montero-Aranguren and 
others v. Venezuela, คำาพิพากษา, 5 กรกฎาคม 2006, §79
126 ศาลสิทธิมนุษยชนแห่งทวีปยุโรป, Pomilyayko v. Ukraine, คำาพิพากษา, 11 กุมภาพันธ์ 2016, §53
127 พิธีสารมินิโซตาฉบับปี ค.ศ. 2016, §23
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ความโปร่งใส่

กฎหมายระหวา่งประเทศเรยีกรอ้งใหก้ระบวนและผลลพัธข์องการสบืสวนสอบสวน
ตอ้งโปรง่ใส ดว้ยการเปดิเผยตอ่สาธารณะและใหค้รอบครวัของผูเ้สยีหายสามารถตรวจสอบ
ได้ เป็นต้น128 หลักการดังกล่าวถูกพัฒนาในคดี McKerr v. United Kingdom ในปี ค.ศ. 
2001 โดยศาลสิทธิมนุษยชนแห่งทวีปยุโรปกำาหนดหลักการดังต่อไปนี้ 

“ข้อบกพร่องเร่ืองความโปร่งใสและความไม่มีประสิทธิภาพ...ขัดต่อวัตถุประสงค์
ในการให้ความกระจ่างต่อข้อสงสัยและข่าวลือตามที่ระบุโดยศาลภายในประเทศ 
กระบวนการทีเ่หมาะสมเพือ่ประกันความรบัผดิของเจา้หนา้ทีร่ฐันัน้ไมส่ามารถถกู
ระงับใช้ได้ ทั้งนี้เพื่อรักษาไว้ซึ่งความเชื่อมั่นของสังคมและเพื่อตรวจสอบข้อกังวล
ต่าง ๆ ซึ่งอาจเกิดมีขึ้นจากการใช้กำาลังซึ่งร้ายแรงถึงชีวิต”129 

ในคดีดงักล่าวศาลฯ สรปุว่าการขาดความโปรง่ใสในคดทีีช่ายสามคนถกูยงิเสยีชวีติ
ในรถยนต์เมื่อปี ค.ศ. 1982 โดยตำารวจ Royal Ulster Constabulary หรือ RUC เป็นการ
ละเมิดสิทธิในการมีชีวิตเนื่องจากการขาดองค์ประกอบต่อองค์ประกอบทางวิธีสบัญญัติ

พิธีสารมินนิโซตาฉบับปี ค.ศ. 2016 เรียกร้องให้รัฐปฏิบัติดังนี้ 

“กำาหนดนโยบายให้ชัดเจนในเรื่องความโปร่งใสของการสืบสวนสอบสวน อย่าง
น้อยที่สุดรัฐต้องเปิดเผยว่ามีการสืบสวนสอบสวนอยู่จริง และต้องมีความโปร่งใส
เก่ียวกับกระบวนการและผลของการสืบสวนสอบสวน รวมถึงข้อเท็จจริงและข้อ
กฎหมายที่ใช้เป็นฐานในการสรุปผลการสืบสวนสอบสวนด้วย”130

พิธีสารฯ เน้นยำ้าว่าการลดทอนความโปร่งใสจะกระทำาได้เฉพาะในกรณีที่จำาเป็น
อย่างยิ่ง เพื่อวัตถุประสงค์ที่ชอบธรรม เช่น เพื่อคุ้มครองเรื่องความเป็นส่วนตัวและความ
ปลอดภัยของปัจเจกชน ประกันความสมบูรณ์ของการสืบสวนสอบสวนที่กำาลังดำาเนินอยู่ 
หรือรักษาความปลอดภัยของแหล่งข่าวกรองหรือแหล่งปฏิบัติการทางทหารหรือตำารวจที่
ให้ข้อมูลที่อ่อนไหว131

128 เพิ่งอ้าง, §32
129 ศาลสทิธมินษุยชนแห่งทวีปยโุรป, McKerr v. United Kingdom, คำาพพิากษา, 4 พฤษภาคม 2001, §160
130 พิธีสารมินิโซตาฉบับปี ค.ศ. 2016, §32
131 เพิ่งอ้าง, §33
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“ท้ังนี ้ไมว่า่ในสถานการณใ์ด รฐัมอิาจลดทอนความโปรง่ใสในทางทีจ่ะปกปดิชะตา
กรรมหรอืท่ีอยูข่องผูเ้สยีหายท่ีถกูบงัคับให้สญูหายหรอืสงัหารอย่างผดิกฎหมายหรอื
ในทางที่จะส่งผลให้เกิดการยกเว้นไม่ต้องรับผิดแก่ผู้กระทำาความผิดดังกล่าว”132

รายงานใน ค.ศ. 2010 ของผูเ้สนอรายงานพเิศษเรือ่งการสังหารนอกกระบวนการ
ยุติธรรม โดยการพิจารณาอย่างรวบรัดหรือตามอำาเภอใจ (UN Special Rapporteur on 
extrajudicial, summary or arbitrary executions) กลา่วไวว้า่ ญาตใิกลช้ดิของผูเ้สยีหาย  
“จะต้องมีสว่นรว่มเทา่ทีจ่ำาเปน็ในกระบวนการเพือ่คุม้ครองประโยชนอ์นัชอบธรรมของตน”133 
โดยปกติแล้วการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการสืบสวนสอบสวนที่กำาลังดำาเนินการอยู่  
โดยไมใ่หเ้สยีรปูคด ีสามารถกระทำาได ้ตวัอยา่งเชน่การเปดิเผยขอ้มลูเกีย่วกบัจำานวนบคุคลที่
เข้าใหป้ากคำา วนัแถลงขา่วครัง้ตอ่ไป และชนิดของพยานหลกัฐานทีม่ผีูเ้ช่ียวชาญมาตรวจพสิจูน ์

3.2 หน้าที่ในการดำาเนินคดี

การสบืสวนสอบสวนตอ้งมวีตัถุประสงเพือ่ประกนัความรบัผิดตอ่กรณกีารเสียชวีติ
โดยมิชอบด้วยกฎหมาย โดยเฉพาะอย่างย่ิง การสืบสวนสอบสวนต้องสามารถนำาไปสู่การ
ระบุตัวตน และหากพิจารณาจากพยานหลักฐานและร้ายแรงของกรณีแล้วเห็นว่ามีความ
เหมาะสม ก็ต้องดำาเนินคดีและนำาตัวผู้กระทำาผิดมาลงโทษ134 ทั้งน้ีต้องซึ่งรวมถึงความรับ
ผิดตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่ระดับสูงสำาหรับการละเมิดสิทธิในการมีชีวิตที่กระทำาโดย 
ผู้ที่อยู่ใต้บังคับบัญชาของตนด้วย135 

132 เพิ่งอ้าง
133 ผูเ้สนอรายงานพเิศษแหง่สหประชาชาตเิรือ่งการสงัหารนอกกฎหมาย โดยรวบรดั หรอืพลการ, Interim 
Report, UN doc. A/65/321, 23 สิงหาคม 2010
134 พธิสีารมินโิซตาฉบบัป ีค.ศ. 2016, §§8(c) และ 24, อา้งอิง คณะกรรมการสทิธมินษุยชน, José Antonio 
Coronel and others v. Colombia, Views (Comm. No. 778/1997), 24 ตุลาคม 2002 รวมถึง 
Sathasivam v. Sri Lanka, Views (Comm. No. 1436/2005), 8 กรกฎาคม 2008 อีกทั้ง Abubakar 
Amirov and others v. Russia, Views (Comm. No. 1447/2006), 2 เมษายน 2009 นอกจากนี้ โปรด
อ่าน คณะทำางานเรื่องบังคับบุคคลให้สูญหายหรือการสูญหายโดยไม่สมัครใจ (The Working Group on 
Enforced or Involuntary Disappearances), ความเห็นทั่วไปว่าด้วยสิทธิในการเข้าถึงความจริงเก่ียว
กับการบังคับให้สูญหาย (General Comment on the Right to the Truth in Relation to Enforced 
Disappearances), §5
135 รายงานของผู้เสนอรายงานพิเศษแห่งสหประชาชาติเรื่องการสังหารนอกกฎหมาย โดยรวบรัด หรือ
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คณะกรรมการวา่ดว้ยสทิธมินษุยชนไดร้ะบวุ่าสทิธิในการมชีวิีตนบัเปน็เรือ่งสำาคัญยิง่ 
ดว้ยเหตนุีร้ฐัภาคขีอง ICCPR “ตอ้งงดเวน้จากการจดัการกบัการละเมดิขอ้ 6 ดว้ยมาตรการ
ทางปกครองหรอืมาตรการทางวนิยัในกรณทีัว่ ๆ  ไป โดยควรจดัใหม้กีารสบืสวนสอบสวนทาง
อาญา และหากสามารถรวบรวมหลกัฐานได้มากพอทีจ่ะเอาผดิทางอาญา กค็วรมกีารดำาเนนิ
คดีทางอาญา”136 ซึ่งสอดรับกับชุดหลักการ (ฉบับปรับปรุงล่าสุด) ว่าด้วยการคุ้มครองและ
ส่งเสริมสิทธิมนุษยชนผ่านการต่อต้านการลอยนวลพ้นผิด 

พิธีสารมินนิโซตาฉบับปี ค.ศ. 2016 ยืนยันว่าไม่ว่าจะในสถานการณ์ใดก็ตาม  
รฐัตอ้งประกนัวา่จะไมม่กีารใชก้ลไกพเิศษใด ๆ  เปน็เครือ่งมอืในการลดทอนความรบัผดิ “ยก
ตวัอยา่งเช่น การดำาเนนิคดอีาญาลา่ช้าโดยไมม่เีหตุผลอนัควรหรอืการไมด่ำาเนนิคดีอาญา”137 
ดังน้ัน กลไกการสืบสวนสอบสวนพิเศษเช่น กลไกที่ถูกออกแบบมาเพื่อ“สืบสวนสอบสวน
แบบแผนของสาเหตุของการละเมิดสิทธิ หรือเพื่อชำาระความทรงจำาเชิงประวัติศาสตร์” ไม่
สามารถถกูใชเ้พือ่ “ทดแทนการกระทำาการตามพนัธกรณขีองรฐัในการดำาเนนิคดแีละลงโทษ
ผู้รับผิดชอบการเสียชีวิตอย่างผิดกฎหมายโดยผ่านกระบวนการยุติธรรม”138 

ทีพิ่ธสีารมนินโิซตายงัเนน้วา่ดว้ยวา่ผูท้ำาหนา้ทีส่บืสวนสอบสวนจะต้องไมถ่กูดำาเนิน
คดีหรือขู่ว่าจะถูกดำาเนินคดี เหตุเพราะทำางานด้วยความเป็นกลางและอย่างเป็นมืออาชีพ

“ผู้ทำาหน้าที่ในการสืบสวนสอบสวนจะต้องสามารถปฏิบัติหน้าที่ตามวิชาชีพของ
ตนไดอ้ยา่งครบถว้นโดยไมถ่กูขม่ขู ่ขดัขวาง คกุคาม หรอืแทรกแซงอยา่งไมเ่หมาะ
สม อีกทั้งจะต้องสามารถปฏิบัติงานโดยปลอดจากความเสี่ยงที่จะถูกดำาเนินคดี
หรือถูกลงโทษต่อการกระทำาใด ๆ ท่ีได้ทำาในหน้าท่ีตามมาตรฐานและจริยธรรม
ทางวิชาชีพที่ได้รับการรับรอง”139 

พลการ, 1 เมษายน 2014, §81
136 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน, ความเห็นท่ัวไปลำาดับท่ี 36 ว่าด้วยสิทธิในชีวิต, ย่อหน้าที่ 27, อ้างอิง 
Arellana v. Colombia, Views (Comm. No. 563/93), 27 ตุลาคม 1995, §8.2 และ Marcellana and 
Gumanoy v. The Philippines, Views (Communication No. 1560/2007), 17 พฤศจกิายน 2008, §7.2
137 พิธีสารมินิโซตาฉบับปี ค.ศ. 2016, §40
138 เพิ่งอ้าง
139 พิธีสารมินิโซตาฉบับปี ค.ศ. 2016, §30
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หลักการนี้ “ยังปรับใช้อย่างเท่าเทียมกับทนายความ ไม่ว่าจะมีความเกี่ยวข้องกับ
การสืบสวนสอบสวนอย่างไร”140

ในสถานการณ์การขัดกันทางอาวุธ หากมีเหตุอันควรสงสัยว่ามีการก่อให้เกิด
อาชญากรรมสงคราม รัฐต้องดำาเนินการสืบสวนสอบสวนอย่างเต็มรูปแบบและดำาเนินคดี
ต่อผู้ที่ต้องรับผิดชอบ (หรือส่งตัวข้ามแดนเพื่อไปดำาเนินคดีในเขตอำานาจศาลที่ถูกต้อง)141  
หลกัการเร่ืองเขตอำานาจศาลสากลรูจ้กัในภาษาละตนิ คอื หลกั aut dedere, aut judicare

3.3. หน้าที่ป้องกันการเกิดซำ้า

การประกันว่าจะไม่เกิดซำ้า

การสืบสวนสอบสวนและการดำาเนินคดีมีส่วนสำาคัญในการป้องกันไม่ให้มีการ
ละเมิดมนุษยชนข้ึนในอนาคต อีกทั้งยังส่งเสริมความรับผิด ความยุติธรรม สิทธิท่ีจะได้รับ
การเยียวยา สิทธิที่จะได้ทราบความจริงและหลักนิติธรรม142 นอกจากการสืบสวนสอบสวน
และการดำาเนินคดีแล้วนี้ ยังควรมีการประกันว่าพฤติกรรมที่มิชอบด้วยกฎหมายจะไม่เกิด
ซำ้าสอง143 โดยหลักการของสหประชาชาติว่าด้วยสิทธิที่จะได้รับการเยียวยาและการชดเชย 
ค.ศ. 2005 (UN Basic Principles and Guidelines on the Right to Remedy and 
Reparation) ได้กำาหนดเงื่อนไขว่าการประกันดังกล่าวควรประกอบด้วยมาตรการดังต่อไป
นี้ ทั้งนี้ตามความเหมาะสม 

(ก) ประกันว่าพลเรือนจะสามารถควบคุมทหารและกองกำาลังรักษาความปลอดภัย
อย่างมีประสิทธิภาพ

140 กฎพื้นฐานแห่งสหประชาชาติว่าด้วยบทบาทของทนาย (UN Basic Principles on the Role of 
Lawyers), หลักการที่ 16 และ 17 
141 พิธีสารมินิโซตาฉบับปี ค.ศ. 2016, §21
142 รายงานโดยผู้เสนอรายงานพิเศษแห่งสหประชาชาติเรื่องการสังหารนอกกฎหมาย โดยรวบรัด หรือ
พลการ, UN doc. A/70/304; อารมัภบทของหลกัการของสหประชาชาตว่ิาดว้ยสิทธิท่ีจะไดรั้บการเยยีวยา
และการชดเชย 
143 หลักการของสหประชาชาติว่าด้วยสิทธิที่จะได้รับการเยียวยาและการชดเชย, §23
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(ข) ประกันวา่กระบวนการทัง้ฝา่ยพลเรอืนและฝา่ยทหารเปน็ไปตามมาตรฐานระหวา่ง
ประเทศในเรื่องกระบวนการอันควรแห่งกฎหมาย (due process) ความยุติธรรม
และความเป็นกลาง

(ค) ส่งเสริมความเป็นอิสระของผู้พิพากษา

(ง) คุ้มครองบุคคลท่ีประกอบวิชาชีพกฎหมาย การแพทย์และการดูแลสุขภาพ สื่อ 
และอาชีพต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงนักปกป้องสิทธิมนุษยชน 

(จ) ให้ความสำาคัญกับการจัดให้มีการศึกษาเรื่องกฎหมายสิทธิมนุษยชนและกฎหมาย
มนษุยธรรมระหวา่งประเทศในทกุภาคสว่นของสงัคม และอบรมเจา้หนา้ทีท่ีบ่งัคบั
ใช้กฎหมายและกองกำาลังรักษาความปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง 

(ฉ) ส่งเสริมให้มีการปฏิบัติตามจรรยาบรรณและบรรทัดฐานด้านจริยธรรม โดย
เฉพาะมาตรฐานท่ีเป็นสากลโดยข้าราชการ รวมทั้งเจ้าหน้าที่ที่บังคับใช้กฎหมาย  
เจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ เจ้าหน้าท่ีด้านส่ือสาร แพทย์ จิตแพทย์ นักสังคมสงเคราะห์
และเจ้าหน้าที่ทหาร และผู้ประกอบการทางธุรกิจ

(ช) ส่งเสริมกลไกเพื่อปอ้งกันและตดิตามตรวจสอบความขัดแย้งทางสังคมและวธิีการ
แก้ไข

(ซ) ทบทวนและปฏิรูปกฎหมายที่อำานวยหรือยอมให้มีการละเมิดกฎหมายระหว่าง
ประเทศด้านสิทธิมนุษยชนและกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศอย่างร้าย
แรงมาตรการดังที่ได้กล่าวมาจะช่วยป้องกันไม่ให้เกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชนใน
อนาคต144 นอกจากการประกนัไมใ่หเ้กดิการละเมดิขึน้ซำา้สอง การสบืสวนสอบสวน
ต้องมีวัตถุประสงค์เพื่อทบทวนเพื่อเรียนรู้ความผิดพลาดและนำาไปปรับปรุงแก้ไข
แนวปฏิบัติและแนวนโยบาย เพื่อหลีกเลี่ยงการละเมิดซำ้าอีก145 

144 เพิ่งอ้าง
145 รายงานของผู้เสนอรายงานพิเศษแห่งสหประชาชาติเรื่องการสังหารนอกกฎหมาย โดยรวบรัด หรือ
พลการ, 8 มีนาคม 2006, §41
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การกระทำาเพื่อต่อต้านการลอยนวลพ้นผิด

ตามชดุหลกัการว่าดว้ยการคุ้มครองและสง่เสริมสทิธมินษุยชนผา่นการตอ่ต้านการ
ลอยนวลพ้นผิด ค.ศ. 2005 (The 2005 UN Set of Principles for the Protection and 
Promotion of Human Rights Through Action to Combat Impunity) การลอยนวล
พ้นผิดหมายรวมถึงการนิรโทษกรรมให้แก่บุคคลที่ก่ออาชญากรรมร้ายแรงตามกฎหมาย
ระหว่างประเทศ แม้กระทั่งเพ่ือ “ให้เกิดเงื่อนไขที่เป็นประโยชน์ต่อข้อตกลงสันติภาพหรือ
เพือ่สนบัสนนุการปรองดองในประเทศ” เว้นแตว่่าและจนกวา่บุคคลน้ันจะถกูดำาเนินคดีและ
พิพากษาอย่างเหมาะสมแล้ว146 คณะกรรมการว่าด้วยสิทธิมนุษยชนกล่าวว่า การให้ความ
คุม้กนัหรอืการนริโทษกรรมแก ่“บคุคลทีฆ่า่คนตายโดยเจตนาและผูบ้งัคบับญัชาของบคุคล 
ดังกล่าว รวมถึงมาตรการอื่น ๆ ในทำานองเดียวกันที่นำาไปสู่การพ้นผิด ไม่ว่าในทางข้อเท็จ
จริงหรือในทางกฎหมาย เป็นกฎที่ไม่สอดรับกับหน้าที่ในการเคารพและประกันสิทธิในการ
มชีวีติและสทิธใินการไดร้บัการเยยีวยาทีม่ปีระสทิธภิาพ”147 การลอยนวลพน้ผดิอาจเปน็ผล
มาจากอายคุวามท่ีสัน้อยา่งไมส่มเหตสุมผลหรอืการนริโทษกรรมเหมารวม (นริโทษกรรมทาง
กฎหมาย) หรอื การไมฟ่อ้งคดีของพนักงานอยัการ หรอืการแทรกแซงทางการเมอืง (นริโทษ
กรรมทางข้อเท็จจริง)148 ไม่ว่าจะเป็นนิรโทษกรรมในทางกฎหมายหรือทางข้อเท็จจริงก็ไม่
เอื้อประโยชน์แก่การดำาเนินคดีได้149 และตามที่สำานักข้าหลวงใหญ่เพื่อสิทธิมนุษยชนแห่ง
สหประชาชาติให้ความเห็นอยู่หลายครั้งว่า การลอยนวลพ้นผิด “เป็นอุปสรรคลำาดับแรก ๆ   
ในการยืนหยัดหลักนิติธรรม”150 

146 หลกัการที ่24, ชดุหลักการของสหประชาชาตว่ิาดว้ยการคุม้ครองและสง่เสรมิสทิธมินษุยชนผา่นการขจดั
การยกเว้นไม่ต้องรับผิด ค.ศ. 2005 (UN Set of Principles for the Protection and Promotion of 
Human Rights Through Action to Combat Impunity) และโปรดอ่าน I. Siatitsa and M. Wierda, 
“หลักการที่ 24 เรื่อง ข้อจำากัดและมาตรการอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการนิรโทษกรรม”, ใน F. Haldemann 
and T. Unger (eds.), The United Nations Principles to Combat Impunity: A Commentary, 
Oxford Commentaries on International Law, Oxford University Press, Oxford, 2018 
147 คณะกรรมการสทิธมินษุยชน, ความเหน็ทัว่ไปลำาดบัที ่31 เรือ่ง ธรรมชาตขิองพนัธกรณทีางกฎหมายทัว่ไป
ทีร่ฐัมตีอ่กตกิาสากลระหวา่งประเทศ, UN doc. CCPR/C/21/Rev.1/Add.13, 26 พฤษภาคม 2004, §18
148 พิธีสารมินิโซตาฉบับปี ค.ศ. 2016, §8(c)
149 โปรดดู ตัวอย่าง, คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน, ความเห็นทั่วไปลำาดับที่ 31, §18
150 OHCHR, “Impunity and the rule of law”, Report, 2011, หนา้ 44, ที ่http://www2.ohchr.org/
english/ohchrreport2011/web_version/ohchr_report2011_web/allegati/10_Impunity.pdf



คู่มือปฏิบัติผู้ปฏิบัติงานฉบับที่ 14 (คำ�แปลจ�กต้นฉบับภ�ษ�อังกฤษ)66

ศาลสิทธมินุษยชนแหง่ทวปีอเมริกา วางหลกัการในคำาพิพากษาคด ีBarrios Altos 
ว่า “กฎหมายนิรโทษกรรมทำาให้ผู้เสียหายไม่อาจปกป้องสิทธิของตนได้และก่อให้เกิดการ
ลอยนวลพ้นผิด ซึ่งเห็นได้ชัดว่าเป็นการไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเจตนารมณ์” 
ของอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิมนุษยชนแห่งอเมริกา ค.ศ. 1969 (American Convention on 
Human Rights) “กฎหมายประเภทนีไ้ม่อำานวยใหเ้กดิการระบตัุวบคุคลทีต้่องรับผดิสำาหรบั
การละเมดิสทิธมินษุยชน เหตเุพราะกฎหมายดงักลา่วขดัขวางการสบืสวนสอบสวนและการ
เข้าถงึกระบวนการยตุธิรรม และปอ้งกนัไมใ่หผู้เ้สยีหายและลกูหลานในรุน่ตอ่ไปลว่งรูค้วาม
จริงและได้รับการชดเชยต่อสถานการณ์ดังกล่าว”151

หลักการของสหประชาชาติว่าด้วยสิทธิท่ีจะได้รับการเยียวยาและการชดเชย  
(UN Basic Principles and Guidelines on the Right to Remedy and Reparation) 
กำาหนดว่าสนธิสัญญาหรือตราสารระหว่างประเทศอื่นใดไม่ควรกำาหนดอายุความของการ
ละเมดิกฎหมายสทิธมินษุยชนและมนษุยธรรมระหวา่งประเทศอยา่งรา้ยแรงอนัเปน็ความผดิ
ทางอาญาภายใตก้ฎหมายระหวา่งประเทศ152 เหตฉุะนัน้ ขอ้ 27(2) ของธรรมนญูกรงุโรมวา่
ดว้ยศาลอาญาระหวา่งประเทศ วางหลกัการว่า “การพน้ผิดลอยนวลหรอืหลักกระบวนการ
พิเศษทีอ่าจยึดติดกับอำานาจทางการของบุคคลไมว่่าจะเปน็ไปตามกฎหมายภายในประเทศ
หรือกฎหมายระหว่างประเทศจะต้องไม่ขัดขวางศาลในการใช้อำานาจตามเขตอำานาจเหนือ
บุคคลนั้น” หลักการของสหประชาชาติว่าด้วยสิทธิที่จะได้รับการเยียวยาและการชดเชย
ยังระบุว่าอายุความภายใต้กฎหมายภายในประเทศสำาหรับการกระทำาผิดที่ไม่ถึงขั้นเป็น
อาชญากรรมตามกฎหมายระหว่างประเทศนั้น ไม่ว่าจะเป็นอายุความสำาหรับ คดีแพ่งและ
กระบวนการอื่น “ไม่ควรถูกจำากัดจนเกินควร”153

สำานักข้าหลวงใหญ่เพ่ือสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติเน้นยำ้าว่าการแก้ไข
รัฐธรรมนูญและกฎเกณฑ์ของศาลรัฐธรรมนูญเพื่อต่อต้านการลอยนวลพ้นผิดเป็นเรื่อง
สำาคัญ โดยยกตัวอย่างกรณีประเทศแมกซิโกที่มีการแก้ไขให้ข้อกฎหมายเรื่องสิทธิมนุษย
ชนในทุกสนธิสัญญาระหว่างประเทศท่ีแมกซิโกเป็นภาคี มีฐานะเป็นกฎหมายรัฐธรรมนูญ
ของประเทศ154 สว่นทีป่ระเทศมอรเิตเนยี มกีารบญัญตัใิหก้ารทรมานและการเอาคนลงเปน็

151 ศาลสิทธิมนุษยชนแห่งทวีปอเมริกา, Barrios Altos v. Peru, คำาพิพากษา, 14 มีนาคม 2001, §43
152 หลักการของสหประชาชาติว่าด้วยสิทธิที่จะได้รับการเยียวยาและการชดเชย, §6
153 เพิ่งอ้าง, §7
154 OHCHR, “Impunity and the rule of law”, รายงาน, 2011, หน้า 44
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ทาสเป็นความผิดทางอาญาและได้รับรองไว้ในรัฐธรรมนูญ รวมถึงการจัดตั้งคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติด้วย 

การแก้ไขรัฐธรรมนูญย่อมเป็นเร่ืองยากยิ่งและหากกระทำาสำาเร็จ กระบงนการ 
ดังกล่าวก็ยังใช้เวลาและทรัพยากรอย่างมาก แม้มาตรการทางปฏิบัติสามารถถูกนำามา
ปรับใช้เพื่อแก้ไขปัญหาการลอยนวลพ้นผิดได้ อาทิเช่น หน่วยคุ้มครองพยานของประเทศ 
เคนยา่155 ทีต่ัง้ขึน้ในป ีค.ศ. 2008 เพือ่กำาจดัการลอยนวลพน้ผดิโดยการสนบัสนนุการสบืสวน
สอบสวนและการคุม้ครองพยานหลกัฐานในอาชญากรรม156 แตก่ารนำาระบบคุม้ครองพยาน
ที่มีประสิทธิภาพมาปฏิบัติต้องใช้ความพยายามมากกว่านั้น ดังตัวอย่างของประเทศเคนย่า 
ทีต่อ้งอาศยัศาลในการโอนคดีไปยังหนว่ยงานทีเ่กีย่วขอ้งและจดัหางบประมาณทีม่ากพอเพือ่
ดำาเนินการคุ้มครองพยาน ซึ่งทั้งสองประเด็นนี้ยังคงประสบปัญหาอยู่157

ICJ ไดมุ้ง่มัน่ทำาคูม่อืผูป้ฏบัิต ิ(ลำาดบัที ่7) ในประเดน็เรือ่งการลอยนวลพ้นผดิโดยมช่ืีอ
วา่ กฎหมายระหว่างประเทศและการต่อต้านการลอยนวลพ้นผิด (International Law and 
the Fight Against Impunity)158 คู่มือดังกล่าวยกประเด็นท่ีคณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชน 
ทวีปอเมริกา (Inter-American Commission on Human Rights) กล่าวสมำ่าเสมอว่า
มาตรการการชดเชยแก่ผูเ้สยีหายและสมาชกิในครอบครวั และการตัง้ “คณะกรรมการค้นหา
ความจริง” ไม่ได้ทำาให้รัฐพ้นจากความผูกพันที่ต้องนำาตัวผู้กระทำาการละเมิดสิทธิมนุษยชน
มาสู่กระบวนการยุติธรรมและรับโทษ159 

155 www.wpa.go.ke/
156 OHCHR, “Impunity and the rule of law”, รายงาน, 2011, หน้า 44 และ 48
157 โปรดดู ตัวอย่าง W. Gathu, “Big Questions About Witness Protection in Kenya”, Institute 
for War & Peace Reporting ACR Issue 391 (27 พฤษภาคม 2014), ที่ https://goo.gl/KfuAYU
158 ICJ, International Law and the Fight Against Impunity, Practitioners’ Guide No. 7 (2015)
159 โปรดดู ตัวอย่างเช่น คณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชนทวีปอเมริกา(คณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชน
ทวีปอเมริกา ),รายงานลำาดับที่ 28/92 (คดี 10.147, 10.181, 10.240, 10.262, 10.309 and 10.311) 
(อาร์เจนตินา), 2 ตุลาคม 1992, §52 ประกอบกับรายงาน ลำาดับที่ 36/96 (คดี 10.843) (ชิลี), 15 ตุลาคม 
1996, §77 อีกทั้ง รายงาน ลำาดับที่ 136/99 (คดี 10.488 Ignacio Ellacuría S.J. and others) (เอล ซัล
วาดอร์), 22 ธันวาคม 1999, §230
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ปัญหาของศาลทหาร

คู่มือผู้ปฏิบัติฯ ของICJ เรื่องการลอยนวลพ้นผิดเน้นเรื่องปัญหาของศาลทหาร
เป็นการเฉพาะ160 การดำาเนินคดีกับทหารและตำารวจท่ีกระทำาการละเมิดสิทธิมนุษยชนอยา่ง
กว้างขวางในศาลทหารน้ัน ก่อให้เกิด “แหล่งกำาเนิดของการลอยนวลพ้นผิดที่ยิ่งใหญ่ที่สุด
แหล่งหนึ่งในโลก”161 

หลักสำาคญัเรือ่งความเปน็อสิระของศาลคอืผูพ้พิากษาและเจา้หน้าทีใ่นกระบวนการ
ยุติธรรมควรเป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายตุลาการและไม่อยู่ใต้บังคับบัญชาหรือมีอิสระตามลำาดับชั้น
อาวุโสที่เกี่ยวโยงกับอำานาจอื่นใด โดยเฉพาะอย่างยิ่งภายใต้อำานาจของฝ่ายบริหาร162 ซึ่ง
เป็นปัญหาโดยเฉพาะในศาลทหาร

กฎหมายระหวา่งประเทศด้านสิทธมินษุยชนมไิดห้า้มการใชศ้าลทหารอยา่งสิน้เชงิ โดย
ระบเุพยีงวา่ควรจำากัดการใช้ศาลทหาร ในกรณท่ีีมกีารกลา่วอา้งวา่มกีารละเมดิสทิธมินษุยชน 
อย่างกว้างขวาง ตัวอย่าง เช่น ตามที่ Emmanuel Decaux ผู้เสนอรายงานพิเศษแห่ง
สหประชาชาตวิา่ด้วยเรือ่งการบรหิารงานยติุธรรมโดยศาลทหาร (UN Special Rapporteur 
on the Administration of Justice by Military Courts) วางหลักการไว้ดังต่อไปนี้

“อยา่งไรกด็ ีในปจัจบุนัมแีนวคดิทีต่รงกนัขา้มกบัแนวคดิเร่ืองอำานาจในทางปฏบิตัิ
ของศาลทหาร ซึง่กำาลงัแผข่ยาย โดยแนวความคดิดงักลา่วเชือ่วา่ศาลทหารไมอ่าจ
พจิารณาคดทีีม่บุีคคลถกูกลา่วหาวา่กระทำาการละเมดิสทิธิมนษุยชนอยา่งรา้ยแรง
ตราบใดที่การกระทำานั้นโดยสภาพแล้วไม่เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะทหาร 
นอกจากน้ี ทหารอาจมีแนวโนมที่จะพยายามปกปิดคดีความต่าง ๆ โดยการต้ัง
คำาถามถงึความเหมาะสมในการดำาเนนิคดคีวามดังกล่าว ยิง่ไปกว่านัน้ศาลทหารมี
แนวโนม้วา่จะสัง่ฟอ้งโดยไมไ่ดด้ำาเนินการใดหรอืแทรกแทรงเพือ่ใหม้กีาร “ยอมรบั
ผิด” ในทางที่จะทำาให้ผู้เสียหายเสียเปรียบ ดังนั้น ศาลพลเรือนต้องสามารถที่จะ

160 ICJ, International Law and the Fight Against Impunity, Practitioners’ Guide No. 7 (2015), 
บทที่ IX, หน้า 317ff
161 เพิ่งอ้าง, หน้า 317
162 โปรดอา่น ICJ, International Principles on the Independence and Accountability of Judges, 
Lawyers and Prosecutors, Practitioners’ Guide No. 1, เจนีวา, 2007
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ริเริ่มดำาเนินการสอบถามและดำาเนินคดี รวมถึงฟ้องร้องการละเมิดนั้น การที่ผู้
พิพากษาศาลพลเรือนไต่สวนมูลฟ้องเป็นก้าวท่ีสำาคัญท่ีนำาไปสู่การหลีกเลี่ยงการ
ลอยนวลพ้นผิดในทุกรูปแบบ อำานาจของผู้พิพากษาศาลพลเรือนควรจะทำาให้ 
ผู้เสียหายได้รับสิทธิอย่างเต็มที่ทุกมิติตลอดกระบวนการทั้งหมด”163

ในประเด็นนี้ คณะกรรมการแห่งสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทรมานได้
วางหลกัการอยา่งเปน็ระบบวา่ผูต้อ้งสงสยัวา่กระทำาผดิเรือ่งการทรมานหรอืการกระทำาทีไ่ร้
มนษุยธรรมเปน็อาชญากรรมท่ีตอ้งไดร้บัการพจิารณาโดยกระบวนการยุติธรรมของพลเรอืน 
กลา่วคือ ไม่ใช่ศาลทหารน่ันเอง164 ท้ังคณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชนทวีปอเมริกาและศาลสิทธิ
มนุษยชนแห่งทวีปอเมริกาได้ยืนยันไปในแนวทางเดียวกันว่าบทบาทหลักของเขตอำานาจใน
กระบวนการยติุธรรมทางอาญาของทหารคือการรกัษาความสงบและวนิยัภายในกองทพั จงึ
ตอ้งจำากัดอยูแ่คก่รณเีปน็ความผดิตามประมวยกฎหมายอาญาทหารทีก่ระทำาโดยเจ้าหนา้ที่
ทหาร โดยยำ้าว่าการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างร้ายแรงไม่ควรเป็นส่วนหนึ่งของอำานาจของ
ตุลาการศาลทหาร165

163 Issue of the administration of justice through military tribunals – Report โดยผูเ้สนอรายงาน
พิเศษของคณะอนุกรรมการว่าด้วยการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน (The Special Rapporteur 
of the Sub-commission for the Promotion and Protection of Human Rights), Emmanuel 
Decaux, UN doc. E/CN.4/2006/58, 13 มกราคม 2006, §32
164 โปรดดู ตามที่อ้างอิง ใน The ICJ Practitioners’ Guide No. 7 หน้า 340
165 เพิ่งอ้าง, หน้า 341 และตามที่อ้างอิงในฟุตโนต 1381
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4. สิทธิของครอบครัวผู้เสียหายและพยาน

พธิสีารมนินโิซตาฉบบัแรกไม่ไดก้ลา่วถงึสทิธขิองพยานทีจ่ะไดร้บัความคุม้ครองไว้
อยา่งเพียงพอ แมว้า่จะเปน็เร่ืองสำาคญัอยา่งมากในการสบืสวนสอบสวนกต็าม แมว้า่พธิสีาร
มนินโิซตาฉบบัแรกจะกล่าวว่า “เม่ือรัฐบาลสัง่ใหม้กีารไตส่วน ในหลายคร้ังผูท้ำาหนา้ทีส่บืสวน
สอบสวนกลับพบกับความยากลำาบากที่จะค้นหาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการสังหารตามอำาเภอ
ใจเพราะการได้มาซ่ึงคำาให้การของประจักษ์พยานอาจเป็นเรื่องยาก เหตุเพราะพยานกลัว
จะถูกแก้แค้นหรือเพียงเพราะพยานเป็นผู้ลงมือสังหารเสียเอง”166

ครอบครัวของผู้เสียหายก็ต้องการความคุ้มครองจากการคุกคามเช่นเดียวกัน ใน
บริบทของคณะกรรมการค้นหาความจริง พิธีสารฉบับปี ค.ศ. 1991 ระบุให้รัฐบาล “พึง
คุ้มครองผู้ร้องเรียน พยาน และบุคคลที่ดำาเนินการสืบสวนสอบสวนและครอบครัวของเขา
จากความรนุแรง การขม่ขูว่า่จะใชร้นุแรงหรอืการคกุคามในรปูแบบอ่ืน”167 แต่พิธสีารฯ ฉบบั
แรกกล่าวถึงสิทธิของครอบครัวผู้เสียหายและพยานในแง่มุมอื่น ๆ ไว้เพียงเล็กน้อยเท่านั้น

ในการพิจารณาสิทธิของสมาชิกครอบครัวของผู้เสียหายและพยาน ความในบทนี้
สะท้อนหลักการทั้งในพิธีสารมินนิโซตาฉบับปี ค.ศ. 2016 และคู่มือผู้ปฏิบัติงานหมายเลข 
10 เรื่อง สิทธิของสมาชิกครอบครัวในกรณีการบังคับให้บุคคลสูญหายและการสังหารนอก
กระบวนการยุติธรรม168

4.1 สิทธิในการได้รับการคุ้มครอง

หลักการมินนิโซตาปี ค.ศ. 1989 เรียกร้องโดยชัดเจนให้ผู้ร้อง พยาน บุคคลที่ทำา
หน้าที่สืบสวนสอบสวน และครอบครัวของพวกเขาได้รับการคุ้มครองจากความรุนแรง การ
ขม่ขูว่า่จะใช้ความรนุแรง หรอื การคกุคามในรปูแบบอืน่ บคุคลท่ีอาจเกีย่วพนักบัการสงัหาร

166 พิธีสารมินิโซตา ค.ศ. 1991, หมวด 2 
167 เพิ่งอ้าง, หมวด 3 (D)(9)
168 ICJ, สทิธขิองสมาชกิครอบครวัในกรณกีารบงัคบัใหบ้คุคลสญูหายและการสงัหารนอกกระบวนการยตุธิรรม, 
คู่มือผู้ปฏิบัติงานหมายเลข 10 (2015), สามารถอ่านได้ในภาษาอังกฤษและสเปน ที่ https://www.icj.
org/enforced-disappearance-and-extrajudicialexecution-the-right-of-family-members-icj-
practitioners-guide-no-10-nowalso-in-english/
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นอกนอกกระบวนการยุติธรรม ตามอำาเภอใจ และโดยการพิจารณาอย่างรวบรัดควรต้อง
ถูกย้ายออกจากตำาแหน่ง หน้าที่ซึ่งอาจสามารถควบคุมหรืออำานาจเหนือผู้ร้อง พยานและ
ครอบครัว รวมถึงบุคคลที่ทำาหน้าที่สืบสวนสอบสวนไม่ว่าในทางตรงหรือทางอ้อมกับ169

เชน่เดยีวกบัหลกัการของสหประชาชาตวิา่ดว้ยสทิธทิีจ่ะได้รบัการเยยีวยาและการ
ชดเชย ค.ศ. 2005 ทีเ่รยีกรอ้งให้รฐัประกนัความปลอดภยัของครอบครวัผูเ้สยีหายและพยาน
จากการขม่ขูแ่ละการแก้แคน้ “ก่อน ระหวา่งและหลงักระบวนการยตุธิรรม กระบวนการทาง
ปกครองหรือกระบวนการอื่นใดที่กระทบประโยชน์ของผู้เสียหาย”170

พิธีสารมินนิโซตาฉบับปี ค.ศ. 2016 เน้นประเด็นเรื่องการมีส่วนร่วมและการ
คุ้มครองสมาชิกในครอบครัว ระหว่างการสืบสวนสอบสวน โดยแยกเป็นอีกหนึ่งหัวข้อย่อย 
ย่อหน้าที่ 36 ของพิธีสารฯ กล่าวดังต่อไปนี้ 

“สมาชิกในครอบครัวควรได้รับความคุ้มครองจากการปฏิบัติโดยมิชอบ การข่มขู่
หรือการลงโทษทกุรูปแบบอนัเปน็ผลมาจากการมสีว่นรว่มในการสบืสวนสอบสวน 
หรอืการคน้หาขอ้มลูเกีย่วกบัผูเ้สยีชีวติหรอืผูส้ญูหาย ควรใชม้าตรการทีเ่หมาะสม
เพื่อประกันความปลอดภัย สวัสดิภาพทางกายหรือจิตใจ และ ความเป็นส่วนตัว” 

ในประเดน็เรือ่งพยาน พธีิสารฯ ฉบบัป ีค.ศ. 2016 เรยีกรอ้งให้มกีารประเมนิความ
เสีย่งอยา่งถ่ีถ้วนและยนืยนัวา่ “ต้องมกีารวางยทุธศาสตร ์และจดัการให้มทีรพัยากรบคุคลและ
เงนิทนุทีเ่พยีงพอ เพ่ือประกนัความปลอดภยัและความมัน่คงใหพ้ยานทุกคน” ในคดี และกลา่ว
ถงึครอบครวั “ทีอ่ยูใ่นสถานการณเ์ดยีวกนัวา่อาจมเีหตผุลบางประการทีจ่ะกงัวลเรือ่งความ 
ปลอดภัย”171 นอกจากนี้ พิธีสารได้เรียกร้องให้มียุทธศาสตร์เฉพาะเพ่ือการพัฒนา  
“โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากผู้ต้องสงสัยเป็นเจ้าหน้าท่ีรัฐ ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่าไม่ว่าใครก็ตาม
ที่แสดงตัวจะได้หลักประกันว่าข้อมูลจะถูกปิดเป็นความลับ ตามเงื่อนไขของกฎหมาย”172

 

169 หลักการมินนิโซตา ค.ศ. 1989, หลักการที่ 15
170 หลักการของสหประชาชาติว่าด้วยสิทธิที่จะได้รับการเยียวยาและการชดเชย, §12(b)
171 พิธีสารมินิโซตาฉบับปี ค.ศ. 2016, §71
172 เพิ่งอ้าง, §76
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การคุ้มครองดังกล่าวอาจเรียกร้องให้มี “มาตรการพิเศษ” ตามที่คณะกรรมการว่าด้วย 
สิทธิมนุษยชนอธิบายและกล่าวถึงแล้วข้างต้น ตัวอย่าง เช่น “การคุ้มครองจากเจ้าหน้าที่
ตำารวจตลอด 24 ชั่วโมง การให้ความคุ้มครองและการออกคำาสั่งควบคุมบุคคลท่ีอาจเป็น 
ผู้กระทำาความผิด และในกรณียกเว้น อาจมีการกักตัวเพื่อความปลอดภัยโดยบุคคลที่ถูก
คุกคามได้รับข้อมูลอย่างครบถ้วนและตกลงให้ความยินยอม”173

การคุ้มครองผู้ให้เบาะแส

อาจตอ้งมกีารใหค้วามคุ้มครองพเิศษแก่ผูใ้หเ้บาะแส174 ใน ค.ศ. 2015 นาย David Kaye  
ผูเ้สนอรายงานพเิศษแหง่สหประชาชาตวิา่ดว้ยการสง่เสรมิและคุม้ครองสิทธใินการมเีสรภีาพ
ด้านความเห็นและการแสดงออก (The UN Special Rapporteur on the promotion 
and protection of the right to freedom of opinion and expression) ไดส้ง่รายงาน
ไปยังสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติว่าด้วยการคุ้มครองแหล่งข้อมูลและผู้แจ้งเบาะแส  
(UN General Assembly on the Protection of Sources and Whistle-blowers)  
ผูเ้สนอรายงานพเิศษฯ ยำา้วา่ การคุม้ครองผูใ้หเ้บาะแสคือหวัใจของเสรภีาพในการแสดงออก 
โดยขอ้ 19 ของ ICCPR เนน้วา่ “เสรีภาพในเรือ่งดงักลา่วใช้กบัขอ้มลูและความคดิทุกประเภท 
ผูเ้ปน็แหลง่ขอ้มลูและผูใ้หเ้บาะแสมสีทิธทิีจ่ะเผยแพรข่อ้มลู แตเ่มือ่ขอ้มลูเปดิเผยสูส่าธารณะ
แลว้ ความคุม้ครองทางกฎหมายของพวกเขาขึน้อยูก่บัสิทธขิองสาธารณะทีร่บัขอ้มลูนัน้”175 

ผู้เสนอรายงานพิเศษเรียกร้องให้มีการกำาหนดความรับผิดในทางส่วนตัวสำาหรับผู้
ที่แก้แค้นผู้แจ้งเบาะแสะรับผิด โดยเน้นว่า เมื่อใดที่การโจมตี “กระทำาโดยเจ้าหน้าที่ระดับ

173 เพิ่งอ้าง, §27
174 ผู้เสนอรายงานพิเศษของสหประชาชาติว่าด้วยการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิในการมีเสรีภาพในความ
คิดเห็นและการแสดงออก (The UN Special Rapporteur on the promotion and protection of 
the right to freedom of opinion and expression) ระบุในรายงาน ค.ศ. 2015 ที่ส่งให้สมัชชาใหญ่
แหง่สหประชาชาต ิโดยอภปิรายบททีใ่ห้นยิามของ ผูใ้หเ้บาะแสว่าเปน็ “บุคคลทีเ่ผยขอ้มลูที่ตนเชือ่อยา่งมี
เหตุผลว่า ณ เวลาที่เปิดเผยนั้น ข้อมูลเป็นความจริงและก่อให้เกิดภัยหรืออันตรายต่อประโยชน์สาธารณะ
ในเร่ืองใดเรื่องหนึ่ง อาทิ การละเมิดต่อกฎหมายภายในหรือระหว่างประเทศ การใช้อำานาจในทางท่ีผิด 
ทำาให้เปลืองเสียเปลา่, เอาเปรยีบหรอืทำาอนัตราย สิง่แวดลอ้ม สาธารณสขุ หรือ ความปลอดภยัสาธารณะ” 
“การสง่เสรมิและคุม้ครองสทิธใินการมเีสรภีาพในความคดิเห็นและการแสดงออก”, UN doc. A/70/361,  
8 กันยายน 2015, §28
175 เพิ่งอ้าง, §5
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สูงของรัฐ การกระทำาเหล่านั้นย่อมมาพร้อมกับการส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมการเงียบ การ
ปกปิดความลับ และความหวาดกลัวภายในองค์กร และ ทำาให้ไม่มีการเปิดเผยความจริงใน
อนาคต”176 ผูเ้สนอรายงานพิเศษฯ กลา่ววา่การแกแ้คน้และการโจมตอีืน่ ๆ  ตอ่ผูแ้จง้เบาะแส 
“ตอ้งไดรั้บการสบืสวนสอบสวนอยา่งละเอียดและบคุคลผูรั้บผดิชอบต่อการกระทำาดังกลา่วต้อง 
รับผดิ”177 นอกจากน้ีเขายงัระบวุ่ารฐัตอ้งให้ความสนใจเปน็พเิศษ “ตอ่กรณทีีเ่จา้หนา้ทีร่ะดบั
สูงของรฐัเป็นผู้ยยุงใหม้กีารแกแ้คน้ตอ่ผูแ้จง้เบาะแสไมว่า่จะเปน็โดยปรยิายหรอืโดยชดัแจง้”178

4.2 สิทธิของครอบครัวผู้เสียหายในการได้รับการเยียวยาและการชดเชย

สิทธิที่จะได้ทราบความจริง

พธีิสารมนินโิซตาฉบบัป ีค.ศ. 2016 ระบวุา่สมาชกิในครอบครวั “มีสิทธทิีจ่ะแสวงหา
และได้รับข้อมูล เก่ียวกับสาเหตุของการสังหาร และได้ทราบความจริงเกี่ยวกับพฤติการณ์ 
เหตุการณ์ และสาเหตุท่ีนำาไปสู่การกระทำาเช่นนั้น179 ผู้เสนอรายงานพิเศษเร่ืองการสังหาร
นอกกฎหมาย โดยรวบรดั หรอืพลการ เหน็วา่รฐัตอ้งมมีาตรการทีเ่หมาะสมเพือ่ค้นหาความ
จริงเก่ียวกับเหตกุารณท์ีน่ำาไปสูก่ารเสยีชีวติ รวมทัง้เปิดเผยสาเหตุของการโจมตีพลเรอืนบาง
คนและกระบวนการหรอืกระทำาของรฐั กอ่น ระหวา่งและภายหลงัชว่งเวลาท่ีมกีารกระทำาอัน
เปน็เหตขุองการเสยีชีวติ180 นอกจากนี ้ครอบครวั“มสีทิธอิยา่งนอ้ยท่ีสดุจะทราบขอ้มูลเกีย่ว
กบัพฤตกิารณ ์สถานทีแ่ละสภาพของศพ สาเหตแุละพฤติการณก์ารเสยีชีวิต เทา่ทีร่ะบไุด้”181

176 เพิ่งอ้าง, §66
177 เพิ่งอ้าง
178 เพิ่งอ้าง
179 พธิสีารมนิโิซตาฉบบัป ีค.ศ. 2016, §11, อา้งอิง ขอ้มตสิมัชชาใหญแ่หง่สหประชาชาตทิี ่68/165, รบัรอง
เมือ่ 18 ธนัวาคม 2013 และ คณะกรรมาธกิารสทิธมินษุยชนทวีปอเมรกิา, Report on the Demobilization 
Process in Colombia, Doc. OEA/Ser.L/V/II.120, 13 ธันวาคม 2004, §18 
180 รายงานของผู้เสนอรายงานพิเศษเรื่องการสังหารนอกกฎหมาย โดยรวบรัด หรือพลการ, 28 พฤษภาคม 
2010, §93 และโปรดอ่าน คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน, ความเห็นทั่วไปลำาดับที่ 36 ว่าด้วยสิทธิในชีวิต, 
ร่างฉบับกันยายน 2017, §31
181 พิธีสารมินิโซตาฉบับปี ค.ศ. 2016, §11
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ผูท้รงสทิธท่ีิจะได้ทราบความจรงิขยายไปถึงสงัคมทัง้หมด “เนือ่งจากเปน็ประโยชน์
ต่อสาธารณะในเชิงป้องกันและสะท้อนความรับผิดชอบต่อการละเมิดกฎหมายระหว่าง
ประเทศ”182 ทั้งสมาชิกในครอบครัวและสังคมโดยรวม “มีสิทธิท่ีจะเข้าถึงข้อมูลของภาค
รฐัเกีย่วกบักรณกีารละเมดิอยา่งรา้ยแรง แมว้า่ขอ้มลูเหลา่นัน้จะอยูใ่นความครอบครองของ
หน่วยงานความมั่นคง หรือหน่วยงานของกองทัพหรือตำารวจ”183 พิธีสารฯ ยังกล่าวเสริม
ว่าการปฏิบัติตามหน้าที่ในเรื่องสิทธิในการได้ทราบความจริงนี้จะที่มีประสิทธิภาพได้อาศัย
ระบบจัดเก็บเอกสารสำาคัญระดับชาติ (national archival system) ที่มีประสิทธิภาพ184

สิทธิที่จะเข้าถึงความยุติธรรม

สมาชกิในครอบครวัของผูเ้สยีชวีติโดยมชิอบดว้ยกฎหมายมสีทิธใินการเขา้ถงึความ
ยุติธรรมที่เท่าเทียมและทรงประสิทธิภาพ185 เพื่อสนับสนุนสิทธิในการเข้าถึงความยุติธรรม 
เป็นเรื่องจำาเป็นที่ทุกคนที่มีส่วนร่วมในการสืบสวนสอบสวนการเสียชีวิตโดยมิชอบด้วย
กฎหมายจะปฏิบตัหินา้ทีต่ามมาตรฐานสงูสดุในทางวชิาชีพและมาตรฐานทางจรยิธรรม รวม
ทั้งทำางานเพื่อประกันความสมบูรณ์และประสิทธิภาพของกระบวนการสืบสวนสอบสวน186 

มกีารคาดหวงัเปน็พเิศษใหน้กันติพิยาธวิทิยาทำางานอยา่งเปน็อสิระและเปน็กลาง187 
ตามที่พิธีสารมินนิโซตาฉบับปี ค.ศ. 2016 ได้วางหลักการไว้ดังนี้ 

“ไมว่า่จะทำางานใหต้ำารวจหรอืรัฐ แพทยน์ติเิวชจะตอ้งเข้าใจอยา่งชดัแจ้งวา่ในการ
ปฏิบัติหน้าที่ ตนมีพันธกรณีต่อความยุติธรรม และต่อญาติของผู้เสียชีวิต (ไม่ใช่
ต่อตำารวจหรือรัฐ) ดังนั้นจึ้งต้องพยายามให้คำาอธิบายถึงสาเหตุการเสียชีวิตและ
พฤติการณ์แวดล้อมการเสียชีวิตอย่างถูกต้องแท้จริง”188

182 ศาลสิทธิมนุษยชนแห่งทวีปอเมริกา, Slaughter of the Rochela v. Colombia, คำาพิพากษา,  
11 พฤษภาคม 2007, §195 และ Bámaca Velásquez v. Guatemala, คำาพิพากษา, 25 พฤศจิกายน 
2000, §197
183 หลักการ Tshwane ว่าดว้ยความมัน่คงของชาตแิละสทิธิในการทราบขอ้มลู ค.ศ. 2013 (2013 Tshwane 
Principles on National Security and the Right to Information), หลักการที่ 10
184 พิธีสารมินิโซตาฉบับปี ค.ศ. 2016, §170
185 เพิ่งอ้าง, §10
186 เพิ่งอ้าง, §41
187 เพิ่งอ้าง, §44
188 เพิ่งอ้าง
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สิทธิที่จะได้รับค่าชดเชย

หลกัการมนินโิซตา ค.ศ. 1989 วางหลกัการวา่ “ครอบครวัและผูอ้ยู่ในอุปการะของ
ผู้เสียหายจากกรณีการสังหารนอกกระบวนการยุติธรม ตามอำาเภอใจหรือโดยการพิจารณา
อยา่งรวบรดั ควรมสีทิธไิดก้ารชดเชยทีเ่ปน็ธรรมและเพยีงพอภายในระยะเวลาทีเ่หมาะสม”189  
หลักการของสหประชาชาติว่าด้วยสิทธิที่จะได้รับการเยียวยาและการชดเชย ค.ศ. 2005 
เรียกร้องให้รัฐที่ยังไม่มีการดำาเนินการดังกล่าวประกันว่ามีกฎหมายภายในประเทศ  
“ที่สอดคล้องกับพันธกรณีทางกฎหมายระหว่างประเทศ” โดยจัดให้มี “การเยียวยาและ
การชดเชยท่ีพอเพียง มีประสิทธิภาพ รวดเร็วและเหมาะสม” ให้กับผู้เสียหายจากการ
ละเมิดกฎหมายสิทธิมนุษยชนและมนุษยธรรมระหว่างประเทศอย่างร้ายแรง190 นอกจากนี้  
ใหป้จัเจกบคุคลเขา้ถงึความยติุธรรม กลา่วคอื “ควรพยายามพฒันากระบวนการตามสมควร
ที่อำานวยให้กลุ่มของผู้เสียหายขอการชดเชยและได้รับการชดเชย”191

กรณีการบังคับให้สูญหาย คณะกรรมการว่าด้วยสิทธิมนุษยชนเรียกร้องให้รัฐภาคี
ของ ICCPR “นำาตวัผู้กระทำาผิดท่ีกระทำาการหรืองดเวน้กระทำาการเขา้สูก่ระบวนการยตุธิรรม 
อีกทั้งประกันว่าผู้เสียหายจากการถูกบังคับให้สูญหายและญาติจะได้รับการแจ้งเกี่ยวกับ
ผลของการสืบสวนสอบสวนและได้รับการชดเชยอย่างเต็มรูปแบบ”192 อนึ่ง ไม่ว่าจะอยู่ใน
สภาวการณ์เช่นไร ครอบครัวของผู้เสียหายจากการถูกบังคับให้สูญหายไม่จำาต้องประกาศ
ว่าผู้เสียหายได้เสียชีวิตลงแล้ว เพื่อจะได้รับสิทธิในการได้รับการชดเชย193

พิธีสารมินนิโซตาฉบับปี ค.ศ. 1991 ได้บันทึก “คำาพิพากษาสำาคัญ” ของศาลสิทธิ
มนษุยชนแห่งทวปีอเมริกา ในคด ีVelásquez Rodriguez และคด ีGodínez-Cruz ทีศ่าลวาง 

189 หลักการมินนิโซตา ค.ศ. 1989, หลักการที่ 20 
190 หลักการของสหประชาชาติว่าด้วยสิทธิที่จะได้รับการเยียวยาและการชดเชย, §2(c)
191 เพิ่งอ้าง, §13
192 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน, ความเห็นท่ัวไปลำาดับท่ี 36 ว่าด้วยสิทธิในชีวิต, ย่อหน้าที่ 58, อ้างอิง 
มาตรา 24 ของอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการคุ้มครองบุคคลทุกคนจากการถูกบังคับสูญหาย (The 
International Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearance)
193 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน, ความเห็นทั่วไปลำาดับที่ 36 ว่าด้วยสิทธิในชีวิต, Draft of กันยายน 2017, 
§8, อ้างอิง มุมมองในคดี Prutina v. Bosnia and Herzegovina, Views (Comm. No. 1917/2009), 
28 มีนาคม 2013, §9.6
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หลกัใหห้นา้ทีใ่นการสบืสวนสอบสวนขอ้เทจ็จรงิในคดบีงัคบัใหส้ญูหายดำาเนนิตอ่ไป จนกวา่
จะทราบชะตากรรมของบุคคลที่สูญหาย (ในคดีดังกล่าว เป็นหน้าที่ของรัฐบาลประเทศ
ฮอนดูรัส) โดยศาลสั่งให้รัฐบาลฮอนดูรัสชำาระค่าเสียหายเพื่อเป็นค่าชดเชยให้กับครอบครัว
ของผู้เสียหาย เนื่องจากรัฐไม่ได้มีการสืบสวนสอบสวนดังกล่าว

หลกัการของสหประชาชาตวิา่ดว้ยสทิธทิีจ่ะไดร้บัการเยยีวยาและการชดเชย ค.ศ. 
2005 กำาหนดวา่ขอบเขตของคา่ชดเชย “ควรได้สดัส่วนกบัความร้ายแรงของการละเมดิและ
ความทุกข์ทรมาน”194 ใน ค.ศ.1990 มีคำาพิพากษาเรื่องค่าชดเชยในคดี Godínez-Cruz ที่
ศาลสิทธิมนุษยชนแห่งทวีปอเมริกากล่าวไว้ ดังนี้

“ค่าชดเชยสำาหรับผูเ้สยีหายและครอบครัว ตามขอ้ 63 (1) ของอนสุญัญา [อเมรกิา] 
[วา่ด้วยเรื่องสิทธิมนุษยชน] นั้น ต้องพยายามจัดให้มีการชดเชยความเสยีหายโดย
การให้กลบัคนืสูส่ภาพเดมิ (Restitutio in integrum) ทีเ่ปน็ผลจากมาตรการหรอื
สถานการณ์ที่ก่อให้เกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชน เป้าประสงค์ที่แท้จริง คือ การ 
กลับคืนสู่สภาพเดิมอย่างเต็มรูปแบบเพื่อชดเชยความเสียหาย แต่ทว่าบ่อยครั้งที่
กระกลับคืนสู่สภาพเดิมไม่สามารถเป็นไปได้ เนื่องจากสภาพของความเสียหาย 
ซึ่งแสดงให้เห็นตามกรณีตัวอย่าง ฉะน้ัน ภายใต้สภาวการณ์ดังกล่าว สมควรที่
จะกำาหนดจำานวนการจ่ายเงินให้เป็น “การชดเชยที่เป็นธรรม” เพื่อชดเชยความ 
เสียหายเท่าที่เป็นไปได้”195 

หลกัการของสหประชาชาติวา่ด้วยสทิธท่ีิจะไดรั้บการเยยีวยาและการชดเชย กลา่ว
วา่บคุคลธรรมดา นิติบคุคลหรอืองคาพยพอืน่ทีต้่องรบัผดิชอบคา่ชดเชยใหผู้เ้สยีหาย พวกเขา
ควรจ่ายค่าชดเชยให้แก่ผู้เสียหาย196 รัฐ “ควรพยายามจัดตั้งโครงการระดับชาติว่าด้วยค่า
ชดเชยและความชว่ยเหลืออืน่เพือ่ผู้เสียหาย กรณีท่ีผูต้อ้งรบัผดิไมส่ามารถหรอืไมป่ระสงคจ์ะ 
รับผิดชอบ”197

194 หลักการของสหประชาชาติว่าด้วยสิทธิที่จะได้รับการเยียวยาและการชดเชย, §15
195 ศาลสิทธิมนษุยชนแห่งทวปีอเมรกิา, Godínez-Cruz v. Honduras, คำาพพิากษา (การตคีวามคำาพพิากษา
เรื่องการชดเชยและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ), 17 สิงหาคม 1990, §27
196 หลักการของสหประชาชาติว่าด้วยสิทธิที่จะได้รับการเยียวยาและการชดเชย , §15
197 เพิ่งอ้าง, §16
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5. หลักการทั่วไปของการสืบสวนสอบสวนทางด้านนิติวิทยาศาสตร์ใน
กรณีต้องสงสัยว่าเป็นการเสียชีวิตโดยมิชอบด้วยกฎหมาย

การสืบสวนสอบสวนทางดา้นนติวิทิยาศาสตร์อย่างมอือาชพีและเปน็กลางมคีวาม
สำาคัญมากในกระบวนการอำานวยความยุติธรรมในกรณีต้องสงสัยว่าเป็นการเสียชีวิตโดยมิ
ชอบดว้ยกฎหมาย การสบืสวนสอบสวนท่ีมีข้อบกพร่องอาจทำาใหไ้มส่ามารถระบตุวัคนรา้ยได ้
หรอืหากนำาตวัมาพจิารณาคดผีูก้ระทำาผดิกอ็าจพน้ความรบัผดิไปได ้ในขณะเดยีวกัน พยาน 
หลกัฐานทางดา้นนิตวิทิยาศาสตร์โดยเฉพาะอยา่งยิง่การจบัคู ่DNA ทีฟ่งัดนูา่เชือ่ถอื อาจจะโนม้
น้าวใหบุ้คคลทีไ่มม่ปีระสบการณร์วมถงึคณะลกูขนุ (หรอืแมก้ระทัง่ผูพ้พิากษาทีป่ระสบการณ์
สูง) ให้ตัดสินลงโทษแม้ว่าจะไม่ใช่หลักฐานที่สมบูรณ์ที่จะนำาไปสู่การตัดสินโทษก็ตาม 

พิธีสารมินนิโซตา ค.ศ. 2016 กำาหนดรายละเอียดว่ามีขั้นตอนในทางปฏิบัติอะไร
บ้างที่ทำาให้การสืบสวนสอบสวนเป็นการสืบสวนสอบสวนที่มีประสิทธิภาพ ศาสตร์ทางด้าน
นิติวิทยาศาสตร์ที่เข้มแข็งถือเป็นหัวใจของการสืบสวนสอบสวนเช่นว่า แต่พิธีสารฯ ฉบับปี 
ค.ศ. 1991 กลับกล่าวถึงประเด็นสำาคัญเหล่านี้ ไว้เล็กน้อยมาก ท้ังนี้ เนื่องจากความรู้ทาง
ด้านนิติวิทยาศาสตร์มีการพัฒนาอย่างมาก แนวทางในพิธีสารฯ ที่ได้รับการแก้ไขฉบับนี้จึง
เพิม่เตมิเนือ้หาท่ีสะทอ้นถึงพฒันาการทางดา้นเทคโนโลยีและเทคนิคในการสบืสวนสอบสวน
ทางด้านนิติวิทยาศาสตร์ ไม่ว่าจะเป็นการสืบสวนสอบสวนตามกฎหมายอาญาหรือการนำา
ไปสู่ความรับผิดอื่นใด 

5.1 องค์ประกอบหลักของการสืบสวนสอบสวนที่มีประสิทธิภาพ

บทนี้กล่าวถึงฃองค์ประกอบหลักทั้ง 7 ประการของการสืบสวนสอบสวนที่มี
ประสิทธิภาพ

• รายละเอียดเรื่องยุทธศาสตร์การสืบสวนสอบสวน 

• การประสานกับครอบครัว

• การจัดทำาประวัติของผู้เสียหาย

• การระบุตัวตน การสัมภาษณ์ และการคุ้มครองพยาน

• หลักฐานอื่น ๆ 
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• ประเด็นการเงิน และ

• ลำาดับเหตุการณ์

โดยมากองคป์ระกอบ 7 ประการดงักลา่วสามารถปรบัใชไ้ด้กบัการสบืสวนสอบสวน
ทางอาญาใด ๆ ก็ตาม ไม่แค่เฉพาะกรณีที่รัฐเข้ามาเกี่ยวข้องหรือต้องสงสัยหรือถูกกล่าวหา
ว่าต้องรับผิด

ยุทธศาสตร์การสืบสวนสอบสวน

การสืบสวนสอบสวนที่มีประสิทธิภาพมีพื้นฐานมาจากการที่มียุทธศาสตร์การ
สบืสวนสอบสวนทีว่างไวโ้ดยชดัแจง้ ยทุธศาสตรดั์งกล่าวควรถกูจดัทำาเปน็ลายลักษณ์อกัษร 
โดยจำาเป็นต้องระบุเป้าประสงค์และวิธีทำาให้วัตถุประสงค์บรรลุผลให้ชัดเจน พิธีสารฯ ค.ศ. 
2016 เนน้ยำา้วา่ยทุธศาสตรท์ีส่ำาคญัของการสบืสวนสอบสวนใด ๆ  ในกรณตีอ้งสงสยัวา่มกีาร
เสียชีวิตโดยมิชอบด้วยกฎหมาย ควรมีระเบียบแบบแผนและโปร่งใส อีกทั้งควรดำาเนินตาม
แนวทางการสอบสวนอันชอบธรรม ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวการณ์ การสืบสวนสอบสวนอาจ
ต้องมีการใช้ทั้งยุทธศาสตร์ตามแบบขั้นตอนประจำาและเทคนิคพิเศษ198

ในการวางยทุธศาสตร ์ก. ควรมกีารวางแผนการทำางานและจดัสรรทรพัยากรตา่ง ๆ   
เพื่อการรวบรวม วิเคราะห์และจัดการหลักฐาน ข้อมูล รวมทั้งวัตถุพยานที่สำาคัญ ข. การ
ลงพ้ืนที่ตรวจพิสูจน์พยานหลักฐาน ณ สถานสำาคัญที่เกิดเหตุ รวมถึงสถานที่เกิดมีการเสีย
ชีวิต/อาชญากรรม ค. การประสานกับครอบครัวของผู้เสียหายหรือบุคคลที่สูญหาย ง. การ
จัดทำาประวัติ/โปรไฟล์ของผู้เสียหาย จ. การค้นหา การสัมภาษณ์ และการคุ้มครองพยาน  
ฉ. พิจารณาความจำาเป็นที่ต้องขอความช่วยเหลือระหว่างประเทศด้านเทคนิค ช. พิจารณา
หลักฐานทางโทรศัพท์และหลักฐานดิจิทัลอื่นๆ ซ. ประเด็นด้านการเงินที่เก่ียวข้อง และ  
ฌ. การเรียงลำาดับเหตุการณ์199

198 พิธีสารมินนิโซตา ค.ศ. 2016, §48
199 เพิ่งอ้าง, §52
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ในการสืบสวนสอบสวนทุกครัง้ ส่ิงท่ีสำาคัญเหนอืสิง่อืน่ใดทัง้หมด คอื ความปลอดภยั
ในชวีติของทัง้ประชาชนทัว่ไปและคณะผูท้ำาการสบืสวนสอบสวน โดยเฉพาะในกรณทีีรั่ฐเขา้มี
สว่นเกีย่วขอ้งกบัการเสยีชวีติจะยงัผลใหผู้ท้ีเ่กีย่วขอ้งทัง้หมดเผชญิกบัความเสีย่งทีส่งูมากขึน้  
ดังนั้นจึงควรมีการประเมินความเสี่ยงของการปฏิบัติงานในระหว่างการวางยุทธศาสตร์การ
สืบสวนสอบสวน นอกจากนี้ กรณีที่ต้องลงพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากความขัดแย้งหรือ
ความรุนแรงจากการใช้อาวธุอืน่ใดนัน้ ขอ้เทจ็จรงิเกีย่วกับสภาวการณด์งักลา่วตอ้งไดร้บัการ
ประเมินความเสีย่งโดยรอบคอบ พธิสีารฯ ระบวุ่าประชาชนทัว่ไปและคณะทีท่ำาการสบืสวน
สอบสวนไม่ควรถูกจัดให้อยู่ในพ้ืนที่ท่ีมีความอันตราย “เกินควร”200 ซึ่งมีนัยยะว่าไม่มีการ
สืบสวนสอบสวนใด ๆ ที่ปราศจากความเสี่ยงโดยสิ้นเชิง

กระบวนการสืบสวนสอบสวน

ยทุธศาสตรค์วรยดึตามหลกัฐานและสมมตุฐิาน ดงันัน้ เมือ่มรีายงานหรือขอ้กลา่ว
หาวา่มกีรณต้ีองสงสยัวา่เปน็การเสยีชวีติโดยมชิอบดว้ยกฎหมายหรือมกีรณีดังกลา่วถกูแจ้ง
มายังเจ้าหน้าที่รัฐ เจ้าหน้าที่รัฐจึงจำาเป็นต้องทำาการสืบสวนสอบสวนในเบ้ืองต้นเพื่อระบุ
แนวทางการสอบสวนและขั้นตอนปฏิบัติต่อไป เมือ่รวบรวมพยานหลักฐานจนเพียงพอและ
วิเคราะห์แล้ว ควรมีข้อสรุปเบื้องต้นในเอกสารเก่ียวกับแนวทางการสอบสวนที่ดำาเนินการ
แล้ว (และผลการปฏิบัติงาน)201

รายงานดังกล่าวต้องมีข้อมูลดังต่อไปนี้ เป็นอย่างน้อย

• ระบุตัวผู้เสียหาย (หากทราบ)

• วัน เวลา และสถานที่ของการเสียชีวิต

• สถานที่ที่ผู้เสียหายอยู่

• วิธีการที่ทำาให้เสียชีวิต

• สิ่งที่ทราบเกี่ยวกับพฤติการณ์การเสียชีวิต

200 เพิ่งอ้าง, §47
201 เพิ่งอ้าง, §50
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• เหตุที่นำาไปสู่การเสียชีวิต

• ผู้ต้องสงสัยในเบื้องต้นที่เชื่อว่าเป็นผู้รับผิดชอบต่อการเสียชีวิตนั้น 

• การระบุตัวตนและสถานะทางการของบุคคลที่จัดทำารายงานเบื้องต้น และ

• สถานการณ์ที่เกิดขึ้นระหว่างการจัดทำารายงาน 

ให้ระบุประเด็นที่จำาเป็นต้องสืบสวนสอบสวนเพิ่มเติม202 รายงานดังกล่าวถือเป็น
พื้นฐานที่จะใช้ในการวางยุทธศาสตร์เพ่ือให้มีการสืบสวนสอบสวนเพ่ิมในเชิงลึกต่อไป วาง
ทิศทางว่าจะดำาเนินการเช่นไร และโดยใคร รวมถึงช่วยให้ระบุแหล่งของสิ่งที่อาจเป็นพยาน 
หลักฐานได้ทั้งหมดและลำาดับความสำาคัญที่เกี่ยวข้องเพื่อรวบรวมและรักษาหลักฐานแต่ละ
ช้ิน ยกตัวอย่างเชน่ ในกรณีท่ีดเูหมอืนว่าการเสยีชวิีตนัน้จะเกดิจากการกระทำาโดยเจา้หนา้ท่ี
ตำารวจหรือสมาชิกของกองกำาลังรักษาความปลอดภัยอื่นภายในประเทศ ก็ควรรวบรวมคำา
ให้การของพยานทั้งหมด รวมถึงแต่ไม่จำากัดแค่เฉพาะการบรรยายเหตุการณ์โดยบุคลากร 
ผู้รักษากฎหมายเหล่านั้นเท่านั้น203 

การสืบสวนสอบสวนกรณีท่ีต้องสงสัยว่าเป็นการเสียชีวิตโดยมิชอบด้วยกฎหมาย 
อาจมีการรวบรวมพยานวัตถุประเภทต่างๆ ไว้ ซึ่งไม่ใช่ว่าทุกชิ้นจะถูกนำาไปใช้เป็นหลักฐาน
ในการพิจารณาคดี แต่อย่างไรก็ตาม วัตถุและข้อสังเกตทั้งปวงที่เก่ียวข้องกับการสืบสวน
สอบสวนควรมกีารเก็บรกัษา บนัทึก และจดัทำารายการ โดยรวมผลถึงการตัดสนิใจทัง้หลายที่
ไดก้ระทำาไป ขอ้มลูต่าง ๆ  ทีร่วบรวมได ้และคำาให้การของพยาน นอกจากนัน้ จะตอ้งบนัทกึ
เกี่ยวกับแหล่งที่มา วันและเวลาของการเก็บรวบรวมวัตถุเหล่านั้นด้วย204

การประสานกับครอบครัว

เมื่อไรก็ตามที่สามารถทำาได้และเหมาะสม ควรให้มีการแต่งตั้งผู้เช่ียวชาญด้าน
การประสานกับครอบครัวเฉพาะทางที่ได้รับการอบรมที่เหมาะสมและมีประสบการณ์ เพื่อ
ให้ข้อมูลกับครอบครัวผู้เสียชีวิตและรวบรวมข้อมูล อาทิ ข้อมูลก่อนเสียชีวิต เพ่ือระบุตัว 

202 เพิ่งอ้าง, §51
203 เพิ่งอ้าง, §§50 และ 51
204 เพิ่งอ้าง, §49
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ผูเ้สยีชวีติ205 ความสัมพนัธ์ในเชงิบวกกบัครอบครวัของผูส้ญูหายหรอืผูเ้สยีชีวติสามารถชว่ย
ให้มีข้อมูลและผลลัพธ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการสืบสวนสอบสวนได้206 ขณะเดียวกัน ในการ
สบืสวนสอบสวนคดีอาญา สมาชกิครอบครวัอาจเขา้มาเกีย่วขอ้งหรอือาจใหข้อ้มลูทีเ่กีย่วขอ้ง
ได ้ดว้ยเหตุน้ี ผูเ้ชีย่วชาญดา้นการประสานกบัครอบครวัจงึอาจเผชญิกบัความยากลำาบากใน
การรกัษาสมดลุระหวา่งการสนบัสนนุครอบครวัและการไมม่องข้ามหลักฐานทีเ่กีย่วข้องทีม่อียู่

หลงัจากแตง่ตัง้แลว้ ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการประสานกบัครอบครวัควรพบกบัครอบครวั
ผู้เสียหายโดยเร็วที่สุดและควรให้ข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับการสืบสวนสอบสวนอย่างสมำ่าเสมอ 
ตลอดจนความคืบหน้าและผลลัพธ์ของการสอบสวน และควรดำาเนินการแก้ไขความกังวล
ของครอบครัวที่อาจเกิดขึ้นระหว่างกระบวนการสืบสวนสอบสวน อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่
เจ้าหน้าที่รัฐข้องเกี่ยวกับการเสียชีวิต ครอบครัวอาจปฏิเสธผู้ประสานกับรัฐเพื่อส่งและรับ
ขอ้มูลเก่ียวกบัการสบืสวนสอบสวน ในกรณดีงักลา่วควรใหป้ระสานผา่นผูแ้ทนทางกฎหมาย
ของครอบครัว หรอืใหอ้งคก์รพฒันาเอกชน เชน่ ICJ เขา้มามบีทบาทในการประกันว่าข้อมลู
สำาคัญนั้นจะเข้าสู่กระบวนการทางกฎหมาย207 

การพัฒนาประวัติ/โปรไฟล์ของผู้เสียหาย

การพัฒนาประวัติ/โปรไฟล์ของผู้เสียหายเป็นองค์ประกอบมาตรฐานของการ
สืบสวนสอบสวนการเสียชีวิตทุกกรณี การเข้าใจว่าผู้เสียหายคือใครและรู้จักเรื่องราวตอน
ที่ยังมีชีวิต อาจสามารถเช่ือมโยงไปยังสาเหตุของการเสียชีวิตและหาตัวคนร้าย208 ข้อมูล
อาจรวบรวมได้จากสมาคมที่ผู้เสียหายเข้าร่วม แนวทางการใช้ชีวิต รูปแบบพฤติกรรม และ
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (อาทิ คอมพิวเตอร์และโทรศัพท์มือถือ)209

205 ข้อมูลก่อนเสียชีวิต รวมถึง เส้นผม เลือด ตัวอย่างนำ้าลาย ผลเอ็กซเรย์ฟันหรือช่องอก และข้อมูล 
เกี่ยวกับ การแตกหักของกระดูกที่อาจมี รวมทั้งบาดแผลหรือโรคอื่นๆ
206 พิธีสารมินนิโซตา ค.ศ. 2016, §67
207 เพิ่งอ้าง, §67
208 ตัวอย่างเช่น แบบสอบถามที่พัฒนาโดยผู้เช่ียวชาญจากสหรัฐอเมริกาที่ใช้ในกรณีการเสียชีวิตท่ีอาจ
เป็นการอัตวินิบาตกรรมหรือการฆาตกรรมที่จัดฉากว่าเป็นการอัตวินิบาตกรรม โปรดอ่าน อาทิ D. Vogel, 
“Equivocal Death: A Questionnaire for Investigators and Experts”, ที่ https://www.experts.
com/Articles/Equivocal-Death-Questionnaire-Investigators-Experts-By-Dan-Vogel. 
209 พิธีสารมินนิโซตา ค.ศ. 2016, §68



คู่มือปฏิบัติผู้ปฏิบัติงานฉบับที่ 14 (คำ�แปลจ�กต้นฉบับภ�ษ�อังกฤษ)82

การจัดทำาประวัติของผู้เสียหายจะช่วยทดสอบสมมติฐานต่างๆในคดีน้ันและช่วย
สร้างโอกาสในการสืบสวนสอบสวนหากแนวทางสอบสวนอื่น ๆ ตีบตัน นอกจากนั้นยังอาจ
ช่วยระบุแรงจูงใจของอาชญากร อย่างไรก็ตาม ควรใช้ความระมัดระวังหากเกี่ยวเนื่องกับ
ประเดน็ออ่นไหว เชน่ พบขอ้เทจ็จรงิเกีย่วกบัการนอกใจคูส่มรสหรอืพฤตกิรรมทางเพศอืน่ ๆ   
ที่อาจนำามาซึ่งความเสื่อมเสีย210 

ประเด็นเรื่องการเงิน

ประวตัดิา้นการเงนิของผูเ้สยีหายเปน็สว่นเสรมิการทำาประวตัขิองผูเ้สยีหายทีอ่าจ
เป็นประโยชน์อย่างยิ่ง อาทิ กรณีที่สามารถระบุตำาแหน่งของศพหรือซากศพได้แล้ว ข้อมูล
ทางการเงนิอาจชว่ยให้กำาหนดเวลาทีเ่สยีชวีติได ้สว่นในกรณบีคุคลสญูหาย ความเคลือ่นไหว
ของบัญชีท่ีต่อเนื่องอาจช่วยชี้บ่งได้ว่าผู้ที่อาจเป็นผู้เสียหายยังมีชีวิตอยู่หรือไม่ ทั้งนี้ทั้งนั้น 
ประวัติด้านการเงินสามารถเผยให้เห็นเบาะแสใหม่ ๆ ในการสืบสวนสอบสวนได้211

เมือ่ระบุผูต้อ้งสงสยัทีก่ระทำาความผดิหรอืชว่ยเหลอืใหม้กีารเสยีชวิีตโดยมชิอบด้วย
กฎหมายได้แลว้ควรจัดทำาประวติัด้านการเงนิของผูต้้องสงสยั โดยเฉพาะอยา่งยิง่ควรแสวงหา
หลกัฐานทีไ่มใ่ชล่กัษณะการจา่ยเงินตามปกติหรอืหลักฐานทีช่ีว้า่มกีารใชจ้า่ยอยา่งสรุุย่สรุา่ย212

การค้นหา การสัมภาษณ์เเละการคุ้มครองพยาน

องคป์ระกอบหลกัของการสบืสวนสอบสวนใด ๆ  คอื การระบุและสมัภาษณ์บุคคลที่
อาจมขีอ้มลูเกีย่วกบักรณตีอ้งสงสยัวา่เปน็การเสยีชวีติโดยมิชอบด้วยกฎหมาย อย่างท่ีพิธีสาร
มินนิโซตาได้กล่าวเน้นว่าการสัมภาษณ์พยานมีจุดประสงค์ ดังที่จะกล่าวต่อไปนี้ 

(ก) ใหไ้ด้รบัขอ้มูลทีเ่กีย่วขอ้งมากทีส่ดุเทา่ทีจ่ะเปน็ไปได้ ผา่นกระบวนการทีเ่ปน็ระบบ
และเป็นธรรม อันจะช่วยให้ผู้ทำาหน้าที่สืบสวนสอบสวนพิสูจน์ความจริงได้อย่าง
เที่ยงตรง

(ข) ระบุตัวผู้ต้องสงสัย

210 เพิ่งอ้าง
211 เพิ่งอ้าง, §81
212 เพิ่งอ้าง, §82
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(ค) เปิดโอกาสให้บุคคลให้ข้อมูลที่พวกเขาเชื่อว่าเกี่ยวข้องกับการพิสูจน์ข้อเท็จจริง

(ง) ระบุพยานเพิ่มเติม

(จ) ระบุตัวผู้เสียหาย

(ฉ) กำาหนดตำาแหน่งของสถานที่เกิดเหตุและบริเวณที่ฝังศพ

(ช) อธบิายความเปน็มาและขอ้เทจ็จรงิทีเ่กีย่วขอ้งกบัการกลา่วหาวา่มกีารสงัหาร และ

(ซ) ชี้เบาะแสที่ช่วยในการสืบสวนสอบสวน213

วตัถปุระสงคข์องการหาข้อเท็จจริงทีเ่กี่ยวข้องกับการกล่าวหาวา่มกีารสงัหารอาจ
นำาไปสู่ผลลัพธ์ เช่น การระบุรูปพรรณของเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเมืองหรือผู้นำาทหารและทหาร
พราน การระบุรูปพรรณและการบรรยายลักษณะของผู้กระทำาความผิด สายการบังคับ
บญัชา รหัสและวธีิติดต่อส่ือสาร รายละเอยีดของเอกสารทางการทีเ่ชือ่มโยงกบัการฆาตกรรม  
คำาประกาศต่อสาธารณชนที่เกี่ยวข้องกับอาชญากรรม ปฏิสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างทาง
ทหารและทางการเมือง การให้เงินทุนแก่ปฏิบัติการทางทหาร และลำาดับเหตุการณ์ที่นำาไป
สู่และภายหลังการฆาตกรรม

อาชญากรรมบางประเภทตามกฎหมายระหว่างประเทศ ตอ้งม ี“ลักษณะจำาเพาะ” 
ของข้อเท็จจริงบางประการปรากฏข้ึน ตัวอย่าง เช่น อาชญากรรมต่อมวลมนุษยชาติน้ัน
การกระทำาผดิจะตอ้งเป็นสว่นหนึง่ของการโจมตทีีแ่พรห่ลายหรอืเปน็ระบบตอ่พลเรอืน โดย
ผู้กระทำาผิดทราบถึงการโจมตีที่กว้างขวางและเป็นระบบเช่นว่า การสืบสวนสอบสวนใน
ประเด็นดังกล่าวจึงมีขอบเขตท่ีกว้างขวางและจะต้องพิจารณาประเด็นต่าง ๆ อาทิ ขนาด
ของการโจมตี รูปแบบการจัดการโจมตี และพิจารณาว่าเป็นการโจมตีตามนโยบายของรัฐ
หรือขององคก์ารหรอืไม ่เชน่เดยีวกบัอาชญากรรมสงครามท่ีเน้นว่าการกระทำาความผดิตอ้ง
กระทำาในบริบทของการขัดกันทางอาวุธ (สงคราม)

การสบืสวนสอบสวนดงักลา่วอาจจะมกีารรวบรวม “ความเช่ือมโยง” ของหลักฐาน
ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลที่อาจสาวไปถึงตัวผู้กระทำาความผิด หลายครั้งสามารถขยายผลไปยังผู้

213 เพิ่งอ้าง, §70
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กระทำาความผดิเพิม่เตมิทีต่อ้งรบัผิดในรปูแบบท่ีแตกตา่งไป เชน่ ความรบัผดิชอบของผูบ้งัคบั
บญัชา การออกคำาสัง่และการช่วยเหลือและการสนบัสนุนความผดิอาญา ขอ้มูลดังกล่าวมกั
ปรากฏขึ้นในเอกสารบันทึก คำาให้การของ “พยานผู้รู้เรื่องราวภายใน” (insider witness) 
ถอ้ยคำาทีผู่ต้อ้งสงสยักลา่ว ซึง่รวมถงึขอ้ความในสือ่สงัคมออนไลน ์และโครงสรา้งบงัคับบญัชา
ของกองกำาลังรักษาความปลอดภัย 

การสืบสวนสอบสวนควรจะมีการกำาหนดรายการของพยานที่สำาคัญสูงสุดและ
จัดลำาดับความสำาคัญในการสัมภาษณ์พยาน รวมถึงผู้ที่เห็นหรือได้ยินการสังหารและผู้ที่
ทราบขอ้มลูเกีย่วกบัผูเ้สยีหายและ/หรอืผูต้อ้งสงสยัวา่กระทำาความผดิ สว่นผูท้ีอ่ยูใ่นองคก์ร
หรือสายการบังคับบัญชาเดียวกันกับผู้ต้องสงสัยว่ากระทำาความผิดก็มีความสำาคัญ เพราะ
อาจสามารถให้ข้อมูลโยงไปถึงบุคคลอ่ืนนอกเหนือจากฆาตกรโดยตรงได้ ตัวอย่างเช่น ผู้ที่
อาจต้องรับผิดต่ออาชญากรรมระหว่างประเทศในรูปแบบการรับผิดอื่น ๆ  เช่น ความรับผิด
ของผู้บังคับบัญชา ผู้มีส่วนร่วมในการก่ออาชญากรรม ความรับผิดของผู้สั่งการ ผู้ช่วยเหลือ 
และผู้สนับสนุน ผู้วางแผน หรือผู้ยุยุยง214

อย่างไรก็ดี เมื่อมีการบันทึกข้อมูลการกระทำาการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างร้าย
แรงจนถงึขัน้เปน็ความผดิทางอาญาตามกฎหมายระหวา่งประเทศนัน้ ผูป้ฏบิตัหิน้าทีจ่ำาตอ้ง
คำานึงถึงข้อสำาคัญบางประการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีความเป็นไปได้ว่าในอนาคตนั้นจะมี
การพิจารณาคดีอาญาในศาลทั้งในระดับประเทศหรือระหว่างประเทศ215

ขอ้ควรคำานงึถงึนัน้รวมถงึการดำาเนนิการเพือ่ลดความเสีย่งทีอ่าจเกิดตอ่พยานหรอื
ผู้เสียหายอันเนื่องมาจากการขาดการประสานงานท่ีดีในขั้นตอนการรวบรวมข้อมูล การ
ทำาให้เกิดความบอบชำ้าทางจิตใจซำ้า ๆ และการขอสัมภาษณ์พยานคนเดิมหลาย ๆ ครั้งซ่ึง
ทำาให้การเกิดคำาให้การหลายฉบับ

214 เพิ่งอ้าง, §72
215 สำาหรับบทสรุปโดยละเอียดของประเด็นดังกล่าวโดยใช้ประเทศเมียนมาเป็นกรณีศึกษา สามารถดูได้ที่ 
“Myanmar: documentation practices may raise challenges for accountability”, Opinio Juris, 
24 มกราคม 2019: http://opiniojuris.org/2019/01/24/myanmardocumentation-practices-may-
raise-challenges-for-accountability/
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ทัง้นีท้ัง้น้ันคำาถามสำาคญัทีบ่คุคลรวมถงึองคก์รตา่ง ๆ  จะตอ้งถามตนเองในระหวา่ง
การวางแผนรวบรวมข้อมูล ได้แก่

1. ในกรณทีีม่บีคุคล องคก์ร หรอืกลไกอืน่กำาลงัรวบรวมขอ้มูลหรอืไดท้ำาการรวบรวม
ขอ้มลูในลกัษณะเดยีวกนัไปแลว้นัน้ มคีวามเปน็ไปไดห้รอืไม่ท่ีจะรว่มมือกบัหน่วย
งานดงักลา่วเพือ่ทีจ่ะลดความไมส่ะดวกหรอืภยนัตรายทีอ่าจเกดิตอ่ผูเ้สยีหายและ
พยาน (หรือระหว่างกัน)?

2. ถา้มกีารรวบรวมข้อมลูในลกัษณะเดียวกนัแลว้ การรวบรวมขอ้มลูเพิม่เตมิในหวัขอ้
ดังกล่าวนั้นจำาเป็นหรือไม่?

3. บุคคลหรือองค์กรที่วางแผนจะรวบรวมข้อมูลนั้นมีความรู้ ความเชี่ยวชาญ 
ประสบการณ ์และได้รบัการอบรมเก่ียวกับการรวบรวมพยานหลกัฐาน โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งการรวบรวมพยานหลักฐานจากกลุ่มเปราะบาง เช่น เด็ก และผู้เสียหาย
จากความรุนแรงทางเพศหรือไม่? ควรที่จะขอความช่วยเหลือจากบุคคลที่มีความ
เชี่ยวชาญดังกล่าวหรือไม่?

4. มีเจ้าหน้าที่ในระดับประเทศหรือระหว่างประเทศอื่น ๆ ที่เหมาะสมและมีความ
เชี่ยวชาญในประเด็นดังกล่าวหรือไม่ และในสถานการณ์ดังกล่าวนั้นการท่ีจะส่ง
คดใีหห้นว่ยงานดงักลา่วแทนทีจ่ะทำาการรวบรวมพยานหลกัฐานตอ่ไปจะสง่ผลให้
สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของผู้เสียหายและพยาน และลดความเป็นไปได้ที่จะ
เกิดภยันอันตรายต่อผู้เกี่ยวข้องหรือไม่? ทั้งนี้ การตอบคำาถามนี้นั้นจำาต้องกระทำา
ควบคู่ไปกบัการประเมนิวา่เจา้หน้าทีท่ีป่ฏบิติัหน้าทีน่ัน้มีความตัง้ใจ มคีวามสามารถ 
และมีความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติว่าจะสามารถดำาเนินการสืบสวนสอบสวนกรณี
ดังกล่าวได้โดยสุจริต เป็นอิสระ ละเอียดถี่ถ้วน รวดเร็ว เป็นกลาง มีประสิทธิภาพ 
และมีความสามารถ สัมพันธ์กับหลักการตามมาตรฐานระหว่างประเทศหรือไม่

5. ถ้าผู้ท่ีอาจถูกสมัภาษณน์ัน้สามารถเปน็พยานหรอืผูเ้สยีหายในกระบวนการทางอาญา
ทีก่ำาลังดำาเนนิอยูห่รืออาจจะมขีึน้ในอนาคต และเมือ่พจิารณาถงึวตัถปุระสงคแ์ละ
เป้าหมายในการใช้ประโยชน์จากข้อมูลที่จะได้จากการสัมภาษณ์นั้นเห็นว่าข้อมูล
ดังกล่าวอาจจะเป็นการสร้างข้อสรุปหรือเป็นเพียงการรวบรวมข้อมูลที่ได้รับบอก
กล่าวมาโดยบุคคลที่สาม แทนที่จะเป็นการบันทึกข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลโดยตรง ที่
มกีารลงนามหรือยนืยนัโดยวิธีการอืน่ หรือบนัทกึภาพหรอืเสยีง เพือ่ทีจ่ะนำาขอ้มลู
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ดงักลา่วไปใชป้ระโยชนต์ามวัตถปุระสงค ์รวมถงึลดความเสีย่งทีจ่ะทำาใหเ้กดิความ
ไม่สัมพันธ์กันกับข้อมูลที่ได้ให้ไปก่อนหน้าแล้ว ซึ่งอาจทำาให้เกิดผลกระทบทางลบ
ตอ่ความนา่เชือ่ถอืและการรบัฟังพยานหลกัฐานหรอืพยานในกระบวนการพจิารณา
คดีหรือไม่?

การประกาศให้ทราบว่ามีการสืบสวนสอบสวนอาจจูงใจให้พยานและบุคคลอื่น
แสดงตัวด้วยเห็นว่าข้อมูลของพวกเขาจะถูกเก็บเป็นความลับและถูกรวบรวมด้วยความ
ระมัดระวัง216 ควรจัดทำายุทธศาสตร์จำาเพาะ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หากผู้ต้องสงสัยเป็น 
เจ้าหน้าที่รัฐ เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าบุคคลใดก็ตามที่แสดงตัวจะได้หลักประกันว่าข้อมูลที่
ใหจ้ะถกูปิดเป็นความลบั217 ควรระมดัระวงัเรือ่งความปลอดภยัของผูท้ำาการสบืสวนสอบสวน
เองเนื่องจากพยานรายหนึ่งรายใดอาจเป็นผู้กระทำาความผิดเสียเอง218

การบรรยายลำาดับเหตุการณ์

พิธีสารมินนิโซตา ค.ศ. 2016 แนะนำาให้จัดทำา “ลำาดับเหตุการณ์” (Living 
Chronology) ขึ้น เมื่อดำาเนินการสืบสวนสอบสวน โดยลำาดับเหตุการณ์ดังกล่าวจะช่วยให้
เข้าใจภาพรวมเกี่ยวกับเหตุการณ์ต่าง ๆ รวมทั้งความสัมพันธ์ของเหตุการณ์ อีกทั้งสามารถ
ระบุช่องว่างในลำาดับเหตุการณ์ และนำาไปสู่แนวทางการสืบสวนสอบสวนใหม่219 

การจดัลำาดบัเหตกุารณส์ามารถพฒันามาจากขอ้มลูใด ๆ  กต็ามทีไ่ดม้าระหวา่งการ
สืบสวนสอบสวน โดยมักจะประกอบไปด้วยข้อมูลบางส่วนหรือทั้งหมด ดังต่อไปนี้ 

(ก) คำาให้การของพยาน

(ข) ความเคลื่อนไหวของผู้เสียหาย ตามที่ทราบ

(ค) ความเคลื่อนไหวของผู้ต้องสงสัย ตามที่ทราบ

(ง) ข้อมูลทางโทรศัพท์และการสื่อสาร 

216 เพิ่งอ้าง, §69
217 เพิ่งอ้าง, §76
218 เพิ่งอ้าง, §71
219 เพิ่งอ้าง, §83
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(ฌ) เอกสาร รวมถึงรายงานของตำารวจ บันทึกต่างๆ และ สมุดบันทึก

(ญ) ข้อมูลเรื่องพื้นที่ให้บริการของโทรศัพท์มือถือ

(ฎ) ธุรกรรมการเงิน

(ฏ) คลิปวีดีโอจากโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) และภาพถ่าย

(ฐ) ข้อมูลรูปแบบการใช้ชีวิต

ต้องมีการประเมินอีกคร้ัง หากพบหลักฐานที่ทำาให้สงสัยเรื่องการมีอยู่ของลำาดับ
เหตุการณ์ เวลาที่แต่ละบุคคลเคลื่อนไหว (ผู้เสียหาย ผู้ต้องสงสัย หรือพยานปากเอก) อาจ
เปลี่ยนแปลงไป โดยอาจเป็นผลร้ายต่อการยกข้อต่อสู้บางอย่างเพ่ือปฏิเสธความเช่ือมโยง
กับการเสียชีวิต ตัวอย่างด้านล่างนี้เป็นตัวอย่างของลำาดับเหตุการณ์

วัน เวลา ข้อเท็จจริง หลักฐานสนับสนุน

10 มกราคม 
ค.ศ. 2018

09.15 น. Kathryn Anderson ออกจาก
บ้านด้วยรถโตโยต้า 

คำาให้การของเพื่อนบ้านชื่อ 
Joan Adams

10 มกราคม 
ค.ศ. 2018

09.53 น. Kathryn Anderson มาถึงห้าง
สรรพสินค้า Takapuna

ทำาธุรกรรมทาง ATM จาก
บัตรเครดิต Westpac ของ 
Kathryn Anderson

10 มกราคม 
ค.ศ. 2018

10.04 น. Kathryn Anderson ขับรถ
โตโยต้าของตนข้ามสะพาน 
Auckland Harbour 

เวลาที่ปรากฏในวีดีโอของ
กล้องวงจรปิดที่ตั้งอยู่ที่สะพาน 
Auckland Harbour 

10 มกราคม 
ค.ศ. 2018

11.55 น. รับแจ้งจาก John Grimshaw 
ว่าพบศพ Kathryn Anderson 
ที่สวนสาธารณะ Albert

คำาให้การของพยานชื่อ  
John Grimshaw

ตารางลำาดับเหตุการณ์ดังกล่าวช่วยระบุเวลาเสียชีวิตของ Kathryn Anderson 
(วันที่ 10 มกราคม ค.ศ. 2018 ระหว่าง 10.04 น. ถึง 11.55 น. บริเวณระหว่างสะพาน 
Auckland Harbour และสวนสาธารณะ Albert) ซึ่งอาจจะช่วยจำากัดรายช่ือผู้ต้องสงสัย 
และรายชื่ออื่น ๆ อีกด้วย
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6. การสบืสวนสอบสวนดา้นนติวิทิยาศาสตรใ์นกรณตีอ้งสงสยัวา่เปน็การ
เสียชีวิตโดยมิชอบด้วยกฎหมาย: ประเภทของหลักฐานและห่วงโซ่
คุ้มครองพยานหลักฐาน

การสืบสวนสอบสวนทีม่ีประสทิธภิาพจะตอ้งมกีารเกบ็รวบรวม วิเคราะห ์และจัด
เกบ็หลกัฐานดา้นนิตวิทิยาศาสตร์เพือ่การตรวจพสิจูน์ดว้ยความระมดัระวงั บทนีจ้ะบรรยายถงึ
ประเภทของหลกัฐานตา่ง ๆ  ทีถ่กูเกบ็รวบรวมและวเิคราะห ์และอธิบายว่าควรจดัทำารายการ
และจัดเก็บอย่างไร (เรียกว่า “ห่วงโซ่คุ้มครองพยานหลักฐาน” และบางครั้งเรียกว่า “ห่วง
โซ่ของพยานหลักฐาน”) ห่วงโซ่คุ้มครองพยานหลักฐานเป็นหลักฐานชนิดหนึ่ง (“หลักฐาน
เพือ่แสดงในศาล”) โดยหมายถงึกระบวนการทีส่ามารถแสดงถงึผูค้รอบครองดแูลและรกัษา 
หลักฐานย้อนหลังตั้งแต่คร้ังแรกที่มีการระบุที่ตั้งหลักฐานและเก็บรักษาจนกระท่ังปัจจุบัน 
(ส่วนใหญ่ ห่วงโซ่จะสิ้นสุดเมื่อถูกใช้เป็นหลักฐานโดยพยานในชั้นศาล)

6.1 ประเภทของหลักฐาน

หลกัฐานม ี4 ประเภท ไดแ้ก ่วตัถพุยานทางชวีวทิยา หลกัฐานดจิทิลั พยานเอกสาร 
และพยานวัตถุ220 วัตถุพยานทางชีววิทยาหมายถึงบรรดาสสารอินทรีย์ทั้งหลายที่ได้จาก
ร่างกายมนุษย์หรือสภาพแวดล้อมรอบ ๆ  หลักฐานดิจิทัล คือข้อมูลที่มีการจัดเก็บ รักษา ได้
มา หรือส่งผ่านทางอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ ภาพถ่ายในกล้องถ่ายรูป บนอินเตอร์เน็ต 
ในคอมพิวเตอร์ ในโทรศัพท์มือถือ และสื่อดิจิทัลอื่นๆ เช่น USB พยานเอกสารนั้นรวมถึง
บันทึกต่าง ๆ กระดาษ และเอกสารอื่นใดที่ถูกเขียนหรือพิมพ์ขึ้น พยานวัตถุ หมายความ
รวมถึง เครื่องมือ อาวุธ เศษเสื้อผ้า เส้นใย กุญแจ สี โดยประเภทต่าง ๆ ของหลักฐานจะได้
กล่าวถึงต่อไปด้านล่างนี้

220 การบญัชสีบืสวน (Forensic accounting) อาจสามารถรวมเปน็หลกัฐานประเภททีห้่าได้ หรอืโดยทัว่ไป
แล้วก็คือวิธีการวิเคราะห์หลักฐานดิจิทัลและพยานเอกสาร โดยปรับใช้กับการวิเคราะห์ด้านบัญชี สถิติ 
และเศรษฐศาสตร์ เพื่อใช้สืบสวนสอบสวนคดีอาญา ในการสืบสวนสอบสวนการเสียชีวิตท่ีน่าสงสัยก็อาจ
จะพบข้อมูลที่ช่วยระบุเหตุจูงใจในการฆาตกรรมและผู้ที่อาจเป็นผู้ต้องสงสัยหรือพยาน, พิธีสารมินนิโซตา  
ค.ศ. 2016, §146
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ในทุกกรณี ให้เก็บตัวอย่างหลักฐานทั้งทางชีววิทยาและไม่ใช่ทางชีววิทยาสำาหรับ
การตรวจพิสูจน์พยานหลักฐานให้เพียงพอต่อการวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการ และควร
เพียงพอเผื่อการทดสอบซำ้า221 ในกรณีการทำา DNA222 profiling นั้นจะเห็นได้ว่าขนาดของ
ตัวอย่างที่ถูกเก็บไปทำาการวิเคราะห์ถูกลดความสำาคัญลงไปอย่างมากในช่วง 20 ปี ท่ีผ่าน
มา โดยมีการกล่าวว่า “ตัวอย่างที่เก็บมาจากสถานที่เกิดอาชญากรรมนั้นอาจมีคุณภาพตำ่า 
เพราะได้รับผลกระทบจากความร้อน แสง และความชื้น รวมถึงปัจจัยอื่น ๆ (อาทิ สีย้อมใน
ผ้าฝ้าย) ที่ลดทอนคุณภาพของ DNA หรือยับยั้งกระบวนการทดสอบ และแม้ตัวอย่างที่เก็บ
มาจากสถานทีเ่กดิอาชญากรรมจะอยูใ่นสภาพดแีตแ่รกกต็ามแตอ่าจแสดงผลไม่แม่นยำา หาก 
หลักฐานที่ทำาการทดลองมีปริมาณน้อย”223

หลักฐานทางชีววิทยา

วตัถพุยานทางชวีวทิยาสามารถเกบ็โดยตรงจากร่างการมนษุยห์รอืสิง่ของทีบ่คุคล
ที่จะทำาการตรวจพิสูจน์เคยใช้ เช่น แปรงสีฟัน แปรงหวีผม และเสื้อผ้าที่ยังไม่ซัก การระบุ
และการเก็บรวบรวมพร้อมทั้งการเก็บรักษาตัวอย่างทางชีววิทยาจากสถานที่เกิดเหตุอย่าง
ถูกต้องนั้นจำาเป็นจะต้องมีการอบรมเป็นพิเศษ ชิ้นตัวอย่างทางชีววิทยาจากร่างกายยัง
อาจเก็บได้จากห้องเก็บศพหรือห้องปฏิบัติการทางนิติมานุษยวิทยา การเก็บรวบรวมชิ้น
ตวัอยา่งทางชวีวทิยาจากบคุคลทีย่งัมชีีวติอยูเ่พ่ือใช้เปรยีบเทยีบนัน้ควรกระทำาโดยบคุลากร
ที่ได้รับการอบรมเกี่ยวกับการปฏิสัมพันธ์กับผู้เสียหายและครอบครัว อีกทั้งควรได้รับความ
ยินยอมภายหลังจากที่ได้รับการบอกกล่าวแล้ว224 ตัวอย่างวัตถุพยานทางชีววิทยานั้นเป็น
แหล่งของ DNA ซึ่งสามารถนำามาใช้เพื่อหาอัตลักษณ์ของบุคคลได้ ตัวอย่างวัตถุพยาน
ทางชีววิทยา ได้แก่ กระดูก ฟัน เลือด ปัสสาวะ นำ้าลาย อสุจิ/สเปิร์ม เส้นผม เล็บมือและ 
เล็บเท้า (เล็บตามธรรมชาติ)225

221 พิธีสารมินนิโซตา ค.ศ. 2016, §131
222 DNA (กรด deoxyribonucleic) เป็นสสารหลักท่ีเป็นองค์ประกอบของโครโมโซมและปรากฏอยู่ใน 
สิ่งมีชีวิตเกือบทุกชนิด โดยทำาหน้าที่ในการบรรจุข้อมูลทางพันธุกรรม 
223 E. Murphy, “Forensic DNA Typing”, Annual Review of Criminology, Vol. 1 (มกราคม 2018), 
หน้า 497–515, อ้างอิง J. M. Butler, Advanced Topics in Forensic DNA Typing: Methodology, 
Academic, San Diego, CA, 2012
224 พิธีสารมินนิโซตา ค.ศ. 2016, §133
225 เพิ่งอ้าง, §134
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การวิเคราะห์ DNA นั้นถูกนำามาใช้เพื่อจัดทำาโปรไฟล์บุคคล และเป็นหลักฐานที่
เป็นที่ยอมรับในการระบุอัตลักษณ์บุคคลโดยศาลต่าง ๆ ทั่วโลก อีกทั้งยังให้ค่าความเป็นไป
ได้ทีส่งูมากในการระบอุตัลกัษณร์ายบคุคลได ้อยา่งไรกต็าม คณุภาพของ DNA น้ันข้ึนอยู่กบั
สภาพและวธิกีารในการเกบ็ รกัษา และจดัเกบ็ ตวัอยา่งเชน่ สภาพแวดลอ้มทีม่คีวามชืน้นัน้
สามารถกระทบตอ่การวเิคราะหโ์ปรไฟล ์DNA ทีแ่มน่ยำา ดงันัน้ DNA จงึตอ้งถกูเกบ็รกัษาไว้
ในสถานทีท่ีม่อีณุหภมูคิงทีแ่ละปดิผนกึไวด้ว้ยวิธีทีล่ดความเส่ียงมใิห้ถูกปนเปือ้น226 นอกจาก
นี้ ยังเป็นเรื่องสำาคัญในการพิสูจน์ว่าพยานหลักฐานถูกตรวจสอบอย่างไร เพราะบ่อยครั้งที่
การปนเปื้อนหรือการปะปนนั้นเกิดขึ้นในห้องปฏิบัติการ และต้องมีเครื่องไม้เครื่องมือตาม
มาตรฐานอย่างเหมาะสมพร้อมไว้ล่วงหน้าก่อนทำาการวิเคราะห์ 

หลักฐานทางชีววิทยาอาจถูกนำามาตรวจสอบวิเคราะห์ด้านพิษวิทยาสำาหรับสาร 
เสพติดและยาพิษ วิธีนี้ใช้กับตัวอย่างทางชีววิทยาทั้งจากบุคคลที่มีชีวิตอยู่เช่นเดียวกับ
ตัวอย่างจากผู้ที่เสียชีวิตแล้ว227

หลักฐานดิจิทัล

หลักฐานดิจิทัลทวีความสำาคัญมากขึ้นในงานสืบสวนสอบสวน แต่ทว่าบ่อยครั้งที่
ผู้ให้บริการด้านอินเตอร์เน็ตและโทรศัพท์มือถือเก็บรักษาข้อมูล (เช่น บันทึกการโทรศัพท์) 
เพยีงชัว่ระยะเวลาหนึง่เทา่นัน้ ดงันัน้ ในการวางแผนการสบืสวนสอบสวน พนักงานสอบสวน
จึงต้องดำาเนินการให้แน่ใจได้ว่ามีการขอข้อมูลได้ทันภายในกรอบเวลา228 ข้อมูลในโทรศัพท์
อาจช่วยในการระบุตัวตน บทบาทและความสัมพันธ์ของ “ผู้ที่เกี่ยวข้อง” ในการสืบสวน
สอบสวนและการปรากฏตัว ณ สถานที่สำาคัญต่าง ๆ 

ด้วยเหตุนี้จึงควรกู้คืนข้อมูลในโทรศัพท์มือถือของผู้เสียชีวิตและผู้ต้องสงสัยที่
สำาคัญท้ังหมดอย่างถูกต้องตามกฎหมายและควรดาวน์โหลดข้อมูลที่เกี่ยวข้องอ่ืน ๆ อย่าง
มืออาชีพ ข้อมูลเช่นว่า ได้แก่ ข้อมูลการโทรออก สายที่ไม่ได้รับ และการรับสายที่โทร
เข้า ข้อความ (sms) หรือข้อความอื่น ภาพถ่าย รายชื่อบุคคลที่ติดต่อ และข้อมูลในบันทึก

226 เพิ่งอ้าง, §135
227 เพิ่งอ้าง, §136
228 เพิ่งอ้าง, §144
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ต่างๆ229 ควรวิเคราะห์เปรียบเทียบหมายเลขโทรศัพท์และข้อมูลการโทร โดยเชื่อมโยงกับ
ความเคล่ือนไหวของผู้ต้องสงสัยทุกคนในคดีลงบนแผนภูมิรูปภาพโดยใช้ซอฟต์แวร์เฉพาะ 
หากมี230 อย่างไรก็ดี ศาลหลายแห่งนั้นยังคงดำาเนินการล่าช้าในการตัดสินใจรับฟังข้อมูล
โทรศัพท์ในกระบวนการพิจารณาคดี

นอกเหนือจากตัวข้อมูลแล้ว ยังมีสิ่งที่จะให้ข้อมูลสำาคัญได้ เช่น ภาพถ่ายดิจิทัล 
บันทกึเสยีง บันทกึวดิโีอ การสือ่สารทางอเีมล ์ขอ้ความในโทรศพัท ์แอพพลเิคชัน่ในโทรศพัท์
มอืถอื และโซเชยีลมเีดีย รวมถึง เมทาดาทา (Metadata) ทีเ่ป็นขอ้มลูบ่งชีว่้าใครเป็นผูส้รา้ง
ภาพหรอืการสือ่สาร และระบุว่าเมือ่ไรและทีไ่หนทีม่กีารใช้เครือ่งมือ ณ เวลานัน้ อยา่งไรก็ด ี
ต้องระลึกถึงด้วยว่าเมทาดาทาสามารถถูกเปลี่ยนแปลงได้ง่ายดาย อย่างที่พิธีสารมินนิโซตา
ไดเ้นน้ยำา้ไวว้า่การพสิจูนว์า่หลกัฐานดจิทิลัวา่เปน็ของแท้หรอืไม่นัน้เปน็เรือ่งท่ีท้าทายมากใน
ทางเทคนคิ คำาแนะนำาคอืใหพ้ยายามอยา่งเตม็ความสามารถเพือ่ให้มัน่ใจว่ามผีูเ้ช่ียวชาญด้าน
การตรวจพิสูจน์พยานหลักฐานที่ทรงคุณวุฒิเป็นผู้กู้คืนและ/หรือวิเคราะห์หลักฐานดิจิทัล 
หากคาดเดาว่าหลักฐานดังกล่าวจะเป็นหลักฐานสำาคัญในการสืบสวนสอบสวนคดีนั้น231

พยานเอกสาร

พยานเอกสารที่สำาคัญ ได้แก่ แผนท่ี ภาพถ่าย บันทึกพนักงาน บันทึกการสอบ
ปากคำา บันทึกการบริหารจัดการ เอกสารการเงิน ใบเสร็จรับเงิน เอกสารระบุอัตลักษณ์
ประจำาตัว บันทึกโทรศัพท์ จดหมายติดต่อสื่อสาร และหนังสือเดินทาง โดยนอกจากข้อมูล
ที่ถูกบรรจุไว้ในเอกสารเหล่านี้แล้ว ผู้สอบสวนยังอาจพบข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับหลักฐานทาง
ชีววิทยาหรือพยานวัตถุ (เช่น ลายนิ้วมือ) ที่สามารถเก็บและวิเคราะห์ได้จากเอกสาร 

พยานวัตถุ

พยานวัตถุมีมากมายหลายชนิด ยกตัวอย่างเช่น การตรวจพิสูจน์ทางเคมี เพื่อหา
สารทีค่น้พบแตไ่มท่ราบแนช่ดัวา่เปน็สารใด เพือ่นำาไปใชเ้ปน็หลกัฐาน ไดแ้ก ่สิง่ตอ้งสงสยัวา่

229 เพิ่งอ้าง, §78
230 เพิ่งอ้าง, §80
231 เพิ่งอ้าง, §145
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เป็นยาเสพติด สารพิษ เขม่าดินปืนจากปืนและวัตถุระเบิด232

หลักฐานอาวุธปืนได้จากการตรวจสอบปืนและกระสุนที่ถูกยิงออกไป และข้อมูล
การยงิ ไดแ้ก ่รปูแบบและการเคลือ่นตวัของกระสนุปนืหลงัจากทีย่งิออกไป233 การวเิคราะห์
วตัถอุยา่งเชน่เสือ้ผา้สามารถระบรุะยะหา่งระหวา่งจดุกระทบและตำาแหนง่ทีย่งิปนื รอ่งรอย
สารเคมบีนมอืหรอืเส้ือผ้าของผู้ตอ้งสงสัยอาจบง่ชีว้า่ได้วา่บคุคลดงักลา่วเปน็ผูย้งิปนืออกไป234

ผูท้ำาหนา้ทีต่รวจสอบอาวธุปนืทีผ่่านการอบรมมาอาจสามารถเชือ่มโยงความสมัพันธ์
ระหว่างกระสุนที่ถูกใช้ ปลอกกระสุน และส่วนประกอบของกระสุนเข้ากับอาวุธปืนด้ามใด
ด้ามหนึ่งได้ นอกจากการจับคู่อาวุธปืนกับกระสุนที่ยิงออกไปหรือปลอกกระสุนที่ถูกใช้แล้ว 
ผู้ตรวจพิสูจน์อาวุธปืนยังอาจสามารถระบุบริษัทผู้ผลิตปืนได้อีกด้วย235 อย่างไรก็ตาม ใน
ขณะที่ร่างพิธีสารมินนิโซตา ค.ศ. 2016 นี้ ยังคงไม่มีคำาอธิบายท่ีแม่นยำาและกระบวนการ
ที่ยอมรับทางสากลเรื่องการวิเคราะห์ร่องรอย Toolmark และอาวุธปืน236 ซึ่งปัจจุบันก็ยัง
คงเป็นเช่นนั้นอยู่

ลายนิ้วมือ เป็นวิธีการที่ถูกใช้เพื่อระบุตัวตนบุคคลแต่ละคนมานานแล้วและมี
ความแม่นยำาสูง (แต่กระนั้นในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ก็ยังพบว่าการวิเคราะห์ลายน้ิวมือยัง
ไม่มีความเที่ยงตรงในคดีสำาคัญต่าง ๆ )237 การเปรียบเทียบนี้อาศัยรูปแบบเฉพาะของริ้ว สัน 
และรอ่งบนนิว้มอืและนิว้โปง้ทีแ่ตกตา่งกัน รวมทัง้ทีฝ่า่มอื เท้าและนิว้เทา้ แมแ้ตฝ่าแฝดเอง
ก็มีลายนิ้วมือต่างกัน238 

232 เพิ่งอ้าง, §137
233 เพิ่งอ้าง, §138
234 เพิ่งอ้าง, §139
235 เพิ่งอ้าง, §138
236 โปรดอ่าน, ตัวอย่าง เช่น Committee on Identifying the Needs of the Forensic Sciences 
Community, National Research Council, Strengthening Forensic Science in the United 
States: A Path Forward, US Department of Justice, Washington, DC, 2009, หน้า 150–55, ที่ 
http://www.nap.edu/catalog/12589.html
237 ปรากฏปัญหา ในกรณีที่ได้ลายนิ้วมือมาเพียงบางส่วน 
238 พิธีสารมินนิโซตา ค.ศ. 2016, §140
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ลายนิ้วมืออาจถูกกู้คืนหรือมองเห็นด้วยตาเปล่าได้จากพื้นผิวต่าง ๆ จำานวนมาก 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งบนพ้ืนผิวเรียบและมันเงา โดยการใช้เทคนิคต่าง ๆ รวมถึงการใช้แป้ง
และ “ยก” ลายนิ้วมือออกมาด้วยเทปหรือเจล เมื่อลายนิ้วมือถูกแป้งลายก็จะชัดเจนขึ้นจน
สามารถถ่ายรูปได้ นอกจากนี้ ลายนิ้วมือแฝงนั้นก็สามารถมองเห็นได้บนพื้นผิวที่มีรอยพรุน
โดยใช้เทคนิคกระตุ้นทางเคมี ซึ่งจะได้ผลดีเป็นพิเศษหากใช้กระดาษ239 

หลักฐานอื่นๆท่ีเกี่ยวข้อง ได้แก่ ยุทโธปกรณ์และอาวุธทางทหาร การวิเคราะห์
เส้นใย รอยรองเท้าหรือการแกะรอยยางรถยนต์ การวิเคราะห์รอยเลือด ลักษณะรอยไหม้ 
รอยเครื่องมือต่าง ๆ การวิเคราะห์สีรถ เป็นต้น ทั้งนี้ทั้งนั้น การวิเคราะห์หลักฐานดังกล่าว
ในทุกกรณี ต้องมีการประกันว่ามีการใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์มารับรอง240 

6.2 ห่วงโซ่การครอบครองพยานหลักฐาน

ควรทำาการบันทึกวัตถุทุกชนิดท่ีรวบรวมเพื่อการสืบสวนสอบสวนท้ังในรูปแบบ
เอกสารและภาพถ่าย ในการเก็บกู้หลักฐาน ผู้ทำาหน้าที่สืบสวนสอบสวนควรเตรียมอุปกรณ์
ให้พร้อม รวมถึงอุปกรณ์ป้องกันตนเอง อุปกรณ์บรรจุห่อที่ต้องใช้ (ถุง กล่อง ขวดพลาสติก
และแก้วขนาดเล็ก/ขวดต่าง ๆ) เครื่องมือบันทึก รวมถึง อุปกรณ์ถ่ายภาพ เป็นต้น241

ทุกขั้นตอนของการกู้คืน การเก็บรักษา การขนส่ง และการวิเคราะห์เพื่อตรวจ
พิสูจน์ทางด้านนิติวิทยาศาสตร์ นับจากสถานที่เกิดเหตุอาชญากรรมไปยังศาล จน
กระบวนการตลุาการสิน้สดุ ควรไดร้บัการบนัทึกไวอ้ย่างมปีระสทิธภิาพเพือ่ประกนัความ
สมบรูณข์องหลกัฐาน242 ในการประกนัหว่งโซก่ารครอบครองพยานหลกัฐานนัน้ ตอ้งมกีาร
ระบอุตัลกัษณแ์ละลำาดับบคุคลทัง้หมดทีค่รอบครอง เข้าถงึ หรอืจดัการกบัวตัถุน้ันโดยชดัแจง้ 
นบัจากเวลาทีผู่ท้ำาการสบืสวนสอบสวนไดห้ลกัฐานชิน้นัน้มาจนกระทัง่นำาเสนอตอ่ศาล หาก
ห่วงโซ่การครอบครองพยานหลักฐานขาดความต่อเนื่อง อาจทำาให้ไม่สามารถนำาเสนอเพื่อ
เอาผิดจำาเลยในคดีอาญาได้หรืออาจทำาให้นำ้าหนักของหลักฐานอ่อนลง

239 เพิ่งอ้าง, §141
240 เพิ่งอ้าง, §142
241 เพิ่งอ้าง, §64
242 เพิ่งอ้าง, §65
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ดว้ยเหตนุีจ้งึควรมกีารขนสง่พยานวตัถดุว้ยวธิทีี่ปอ้งกนัไมใ่หเ้กดิการเปลีย่นแปลง 
การเสื่อมสภาพ และปนเปื้อนไปกับหลักฐานชิ้นอ่ืน ควรอ้างอิงและทำาเครื่องหมายเฉพาะ
บนหลักฐานแต่ละช้ินที่เก็บกู้มา เพื่อให้ประกันอัตลักษณ์ของชิ้นหลักฐานนับตั้งแต่เวลาที่
เก็บกู้จนถึงขั้นตอนการวิเคราะห์และการเก็บรักษา ทั้งนี้ ให้มีรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ทำาการ
สอบสวนด้วยเสมอ243

สถานท่ีเก็บรักษาหลักฐานควรสะอาด ปลอดภัย และเหมาะกับการรักษาวัตถุให้
อยู่ในสภาพดี อีกทั้งควรได้รับการป้องกันมิให้บุคคลท่ีไม่มีอำานาจเข้าถึงหลักฐานดังกล่าว 
และป้องกันจากการปนเปื้อนกับหลักฐานชิ้นอื่นด้วย244 ส่วนหลักฐานดิจิทัลให้เก็บรวบรวม 
รักษา และทำาการวิเคราะห์ตามวิธีปฏิบัติที่ดีที่สุดในทางสากล245

243 เพิ่งอ้าง, §65
244 เพิ่งอ้าง, §66
245 โปรดอา่น, ตวัอยา่งเชน่, Association of Chief Police Officers, “Good Practice Guide for Digital 
Evidence”, United Kingdom, ที ่http://www.digital-detective.net/digital-forensics-documents/
ACPO_Good_Practice_Guide_for_Digital_Evidence_v5.pdf
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7. การสบืสวนสอบสวนดา้นนติวิทิยาศาสตรใ์นกรณตีอ้งสงสยัวา่เปน็การ
เสยีชวีติโดยมชิอบดว้ยกฎหมาย: การจัดการสถานท่ีเกดิเหตุอาชญากรรม
และการระบุตัวผู้เสียหาย 

การระบสุถานทีต่า่ง ๆ  รวมถงึแตไ่มเ่ฉพาะแค่สถานทีท่ีพ่บศพ246 นัน้สามารถสง่ผล
สำาคัญต่อการสืบสวนสอบสวนได้ ท้ังนี้ สถานที่ที่ผู้ทำาการสืบสวนสอบสวนลงพ้ืนที่ บันทึก 
และค้นพบวัตถุพยาน มักถูกนิยามว่าเป็นสถานที่เกิดเหตุอาชญากรรม ซึ่งเป็นถ้อยคำากลาง
ที่ใช้โดยปราศจากอคติแม้ว่าจะมีอาชญากรรมเกิดข้ึนหรือไม่ก็ตาม และหากว่าไม่ใช่สถาน
ที่ที่เกิดอาชญากรรมขึ้น ก็ควรพิเคราะห์สถานที่ที่พบการเสียชีวิตนั้นโดยรอบคอบเสมือน
ดั่งเป็นสถานที่ที่เกิดเหตุอาชญากรรมขึ้นจริง247 

7.1 การจัดการสถานที่เกิดเหตุ

สถานที่สำาคัญทุกที่ในกระบวนการสอบสวนต้องถูกระบุและกำาหนด รวมถึงสถาน
ทีท่ีผู้่เสียหายและผูต้อ้งสงสัยเผชญิหนา้กนั สถานท่ีทีเ่กิดอาชญากรรมทกุที ่อีกทัง้สถานทีท่กุ
ที่ที่อาจมีการฝังศพ การวิเคราะห์ทางด้านนิติวิทยาศาสตร์ในสถานที่ต่าง ๆ รวมถึงสถานที่
เกิดเหตุอาชญากรรม จำาต้องมีการบันทึกหลักฐานด้วยการถ่ายภาพ การวัด การจดบันทึก 
และการบันทึกรายการของสิ่งของ เป็นต้น และควรมีการกำาหนดอ้างอิงรายการสิ่งต่าง ๆ 
เหลา่น้ีเขา้ดว้ยกนัเพือ่ใหส้ามารถทำาความเขา้ใจสถานทีเ่สยีชวิีตไดโ้ดยอิสระและเพ่ิมความน่า 
เชื่อถือของหลักฐานที่รวบรวมหลักฐาน ทั้งนี้ การพบศพในสถานที่ใดสถานที่หนึ่งนั้น สถาน
ที่ดังกล่าวอาจจะใช่หรืออาจจะไม่ใช่สถานที่ที่มีการตายเกิดขึ้นก็ได้

พิธีสารมินนิโซตา ค.ศ. 2016 วางมาตรฐานเรื่องการสืบสวนสอบสวนสถานที่เกิด
อาชญากรรมไว้โดยละเอียด พิธีสารชี้ว่าการสอบสวนสถานที่เกิดเหตุควรดำาเนินการโดยผู้
เชีย่วชาญดา้นนติวิิทยาศาสตรซ์ึง่ผา่นการอบรมทางกฎหมายและวทิยาศาสตรเ์กีย่วกบัการระบุ

246 สถานที่เกิดเหตุอาจเป็นสถานที่ซึ่งพบศพหรือซากโครงกระดูกของบุคคล เช่นเดียวกับอาคาร ยานยนต์ 
หรือสถานที่ใดที่เกี่ยวข้องกันในสภาพแวดล้อมดังกล่าว รวมถึงสิ่งของแต่ละชิ้นในบริเวณเดียวกัน เช่น 
เสื้อผ้า อาวุธ หรือสิ่งของส่วนตัว
247 พิธีสารมินนิโซตา ค.ศ. 2016, §58
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อตัลกัษณ ์การจดัทำาบนัทกึ การเก็บรวบรวม และการรกัษาพยานหลกัฐาน248 โดยแมจ้ะเป็นผู้
เชีย่วชาญทีเ่ปีย่มประสบการณก์อ็าจจะผดิพลาดในประเดน็พ้ืนฐานไดห้ากไมไ่ดร้บัการอบรม
มากอ่น ยกตวัอยา่งเช่นในคดอีือ้ฉาวทีเ่กดิขึน้ทีเ่มอืงเอสเซก็ต์ (Essex) ประเทศอังกฤษ ในป ี
ค.ศ. 2015 นัน้มกีารพบศพหวัหนา้องคก์รอาชญากรรมในสวนหลงับา้นของเขา ตำารวจและ
หนว่ยกู้ชพีทีล่งพืน้ทีเ่กิดเหตสุรปุว่าผูต้ายเสยีชวีติเพราะภาวะโรคหวัใจทีเ่ปน็มากอ่นแลว้ แต่
ในภายหลงั เจา้หนา้ทีผ่า่ศพพบว่าเปน็การเสยีชวิีตโดยมชิอบดว้ยกฎหมาย เพราะพบกระสนุ
หกนัดที่บริเวณด้านหลังของผู้ตาย249

แน่นอนว่า ผู้เชี่ยวชาญด้านนิติวิทยาศาสตร์อาจไม่เพียงพอตลอดเวลา โดยเฉพาะ
ในสถานการณ์ที่หลักนิติธรรมถูกทำาลาย เช่น ในเหตุการณ์การขัดกันทางอาวุธ (สงคราม) 
หรอืมีการใชค้วามรุนแรงเกดิขึน้อย่างกว้างขวาง ในกรณดัีงกลา่ว ผูเ้ชีย่วชาญในด้านอืน่นอก
เหนือจากด้านนิติวิทยาศาสตร์ เช่น บุคลากรทางการแพทย์ นักข่าว หรือนักสิทธิมนุษยชน
อาจเป็นบุคคลแรกที่เข้าถึงพ้ืนที่ก่อน และส่ิงต่างๆ ที่คนกลุ่มนี้บันทึกไว้อาจมีความสำาคัญ
ตอ่การสบืสวนสอบสวนในภายหลงั รวมถงึตอ่การจดัการกบัการเสยีชวีติและการระบตุวัตน
ของผู้เสียชีวิตอย่างถูกต้อง แม้ว่าบุคคลเหล่านี้จะไม่มีหน้าที่ทางกฎหมายอย่างเป็นทางการ
ว่าให้ทำาการระบุ บันทึก หรือเก็บรวบรวมหลักฐานก็ตาม250 

 อยา่งไรกต็าม การเกบ็หลกัฐานสำาคญัในสถานท่ีเกิดเหตุอาชญากรรมทุกกรณีน้ัน
ตอ้งมกีารบันทึกภาพถา่ย หากทำาไดค้วรใส่เคร่ืองมอือา้งองิอตัราส่วนและตวับง่ชีท้ศิทางดว้ย 
แม้ว่าการบันทึกวิดีโออาจเป็นส่วนเสริมของการถ่ายภาพได้ แต่วีดีโอไม่ควรเป็นวิธีหลักใน
การบันทกึภาพเนือ่งจากความละเอยีดของภาพทีไ่มม่ากพอ ภาพแรกสดุทีถ่า่ยในสถานทีเ่กดิ
อาชญากรรมควรเปน็ภาพทีว่ตัถตุา่งๆอยูใ่นตำาแหนง่เดมิทกุประการ (ตามทีพ่บ/อยู่ ณ ทีน่ัน้) 
ก่อนที่จะมีการเคลื่อนย้ายของสิ่งที่อาจจะเป็นหลักฐาน เว้นเสียแต่มีเหตุผลอันชอบธรรมที่
ต้องเคลื่อนย้ายก่อนจะถ่ายภาพ (ตัวอย่าง เช่น หากมีปืนทิ้งไว้ ณ ที่สาธารณะ ก็อาจจำาต้อง

248 เพิ่งอ้าง, §167
249 โปรดอา่น, ตวัอยา่งเชน่ L. Keay, “Revealed: How ‘Goldfinger’ crime lord ‘was stalked like an 
animal by hitman who made spyhole in garden fence of his Essex home before shooting 
him six times’”, Daily Mail Online, 21 มิถุนายน 2018, ที่ http://www.dailymail.co.uk/news/
article-5870889/John-Palmer-Goldfinger-stalked-like-animal-hitman-spyhole-Essex-garden-
fence-reward.html
250 พิธีสารมินนิโซตา ค.ศ. 2016, §169
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เก็บปืนออกไปก่อนเพื่อความปลอดภัยของสาธารณะ เป็นต้น) ควรมีการวัดสถานที่เกิดเหตุ
อาชญากรรมอย่างละเอียดแม่นยำา (ความยาว ความกว้าง และความสูง (หากจำาเป็น)) และ
กำาหนดจดุเปน็ภาพรา่ง แผนภาพ หรอืแผนที ่หรอืทำาการบนัทกึโดยใชเ้ครือ่งไมเ้ครือ่งมอืตา่ง ๆ   
ส่วนการบันทึกนั้น ควรบรรยายว่าค้นพบอะไรที่สำาคัญบ้างและบันทึกวิธีท่ีเก็บรวบรวม
ข้อมูล ต้องจัดการภาพถ่ายและเอกสารที่ถูกบันทึกรวบรวมให้สอดคล้องกับมาตรฐานเรื่อง
ห่วงโซ่คุ้มครองพยานหลักฐาน ซึ่งจะป้องกันบันทึกไม่ให้คลาดเคลื่อน251 การบันทึกเช่นว่า
เป็นวิธีการที่บุคคลที่ไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญสามารถมีส่วนในการสนับสนุนการค้นหาความจริง 
และ/หรือการไต่สวนโดยศาลในอนาคตได้ โดยปกติแล้ว ความน่าเชื่อถือของรายงานการ
บันทึกดังกล่าวจะเพิ่มข้ึนหากมีการจัดเก็บตามมาตรฐานห่วงโซ่คุ้มครองพยานหลักฐาน  
กล่าวคือมีการบรรยายไว้โดยชัดแจ้ง โดยรับรองว่าใครเป็นผู้บันทึก/รวบรวม ท่ีมาของการ
บันทึก และใช้ความระมัดระวังในการจัดเก็บรักษาหรือจัดการกับบันทึกในเวลาต่อมา252 

ภายหลงัจากทีไ่ดต้รวจสอบสถานทีเ่กดิเหตอุาชญากรรมโดยครบถว้น ควรจะรกัษา
สถานทีน่ัน้ใหป้ลอดภัย ส่วนบนัทกึรายการเขา้ออก (บนัทกึวา่มใีครบา้งทีเ่ขา้ออกในสถานที่
เกดิเหต ุในเวลากีโ่มง) ของสถานทีเ่กดิเหตุอาชญากรรมแตล่ะที ่ควรดำาเนนิการบนัทกึอยา่งตอ่
เนือ่งและเกบ็รกัษาไวจ้นกวา่จะการดำาเนนิการเกีย่วกบัสถานทีน่ัน้เสรจ็สิน้ กรณนีีย้งัหมายถงึ
การจำากดัการเขา้ไปในสถานทีเ่กดิเหตุอาชญากรรมไว้ใหผู้เ้ชีย่วชาญและผูส้อบสวนทีเ่ก่ียวข้อง
มากทีส่ดุเทา่ทีเ่ปน็ไปได ้เพราะจะช่วยรกัษาห่วงโซ่พยานหลกัฐาน นอกจากนี ้ความปลอดภยั
ในสถานที่เกิดเหตุอาชญากรรมก็เป็นประเด็นสำาคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในระหว่างหรือ 
ภายหลังสถานการณ์การขัดกันทางอาวุธ (สงคราม) เพราะอาจพบวัตถุบางอย่าง เช่น 
ระเบิดที่ยังไม่ทำางาน สารพิษ และ/หรือทุ่นระเบิด จึงจำาเป็นต้องใช้ความระมัดระวังล่วง
หน้าก่อนท่ีจะเกิดเหตุขึ้น253เมื่อตรวจสอบเรื่องความปลอดภัยแล้วและเมื่อสามารถกระทำา
ได้ตามสภาวการณ์ ให้เจ้าหน้าที่ค้นหาหลักฐานอย่างเป็นระบบ โดยบันทึกหลักเกณฑ์การ
ตรวจค้นในบนัทกึของผูท้ำาการสอบสวน เพราะจะชว่ยในการระบวุา่วตัถใุดเกีย่วขอ้งกบัการ
ลำาดับเหตุการณ์ช่วงไหนและสามารถเชื่อมโยงกับผู้ต้องสงสัย ผู้เสียหาย และพยานวัตถุอื่น
ในสถานที่เกิดเหตุได้254

251 เพิ่งอ้าง, §168
252 เพิ่งอ้าง, §170
253 เพิ่งอ้าง, §172
254 เพิ่งอ้าง, §173
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ใหบ้นัทกึชิน้หลกัฐานดว้ยเครือ่งบง่ชีเ้ปน็การเฉพาะ (เช่น วางหมายเลข และ/หรือ 
ใสต่วัอกัษรไว)้ จำาเปน็ต้องกำาหนดรหสัของสถานท่ีเพือ่การบนัทกึหลกัฐาน รวมทัง้วตัถอุืน่ ๆ  
ทีอ่ยูใ่นสถานท่ีเดยีวกนั255 ควรมรีะบบมาตรฐานการกำาหนดเครือ่งบง่ช้ีของหลกัฐานทกุชิน้256 

การถา่ยภาพควรถา่ยตามลำาดบัโดยใหภ้าพแรกและภาพถัดไปมีความคาบเกีย่วกนั
ต่อ ๆ  ไป เพราะจะช่วยให้บุคคลอื่นสามารถเขา้ใจความสมัพนัธ์เรื่องตำาแหน่งระหว่างวัตถุที่
เป็นหลกัฐานในสถานทีเ่กดิอาชญากรรมได้257 ควรรวบรวมบนัทกึรปูภาพ (Photolog) ตาม
ลำาดับการถ่ายภาพ และควรระบุรายละเอียดว่าภาพถูกถ่ายโดยผู้ใด ลำาดับที่รูปภาพถูกถ่าย 
เวลาที่ถ่ายภาพ และสถานที่ถ่ายภาพด้วย258 

กล้องดิจิทัลเป็นประโยชน์อย่างยิ่งเพราะสามารถสร้างระบบเรียงเลขไฟล์และมี
ข้อมูลรายละเอียดของภาพ (metadata) ที่บันทึกอยู่ในตัวรูปถ่ายเอง ข้อมูลรายละเอียด
ของภาพดังกล่าวอาจประกอบด้วยวันที่และเวลา การเทคนิคของกล้องที่ถูกตั้งค่าไว้ และ
เมื่อเชื่อมต่อกับระบบบ่งบอกตำาแหน่งในโลก (GPS) ก็จะได้ข้อมูลเกี่ยวกับเส้นแวงและเส้น
รุ้งของสถานที่ถ่ายภาพ259 

มภีาพถา่ยสามประเภททีต่อ้งถกูบนัทกึในฐานะขอ้มลูเกีย่วกบัสถานทีเ่กดิเหตแุละ
หลักฐาน ดังต่อไปนี้

• ภาพถ่ายจากมุมกว้าง ถ่ายภาพจากภายนอกสถานที่มุ่งตรงไปยังจุดศูนย์กลาง 
(ทำาให้เห็นมิติเชิงพื้นที่ของสถานที่เกิดเหตุอาชญากรรม) 

• ภาพถา่ยระยะปานกลาง แสดงความสัมพนัธเ์ชงิพืน้ทีร่ะหวา่งวตัถทุีเ่ปน็หลกัฐาน
และตำาแหนง่ของวตัถเุหลา่นัน้ในสถานทีเ่กดิเหตอุาชญากรรม (ใหก้ำาหนดเครือ่งบง่ชี ้
ที่วัตถุหลักฐานแต่ละชิ้นให้มองเห็นได้ชัดเจน)

255 เพิ่งอ้าง, §176
256 โปรดอ่าน §§ 4 ถึง 97 ของพิธีสารมินนิโซตา ค.ศ. 2016 เรื่องการติดป้าย
257 พิธีสารมินนิโซตา ค.ศ. 2016, §176
258 เพิ่งอ้าง, §177
259 เพิ่งอ้าง
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• ภาพถ่ายระยะใกล้ ทำาให้มองเห็นลักษณะของหลักฐานแต่ละชิ้น (ภาพแรกเป็น
ภาพเคร่ืองบ่งชี้ที่ระบุว่าเป็นหลักฐานใด จากนั้นตามมาด้วยภาพต่อไปที่เป็นตัว 
หลักฐานนั้นเอง) ภาพถ่ายควรถ่ายให้เต็มกรอบภาพและควรมีเครื่องมือระบุ
อัตราส่วนด้วย260 

การวัดขนาดจากสถานที่เกิดเหตุช่วยเสริมความชัดเจนในการอธิบายมิติของวัตถุ
ซึ่งถูกบันทึกอยู่ในภาพถ่ายในเชิงพ้ืนท่ี การวัดขนาดและแผนผังดังกล่าวควรประกอบด้วย
รายการต่อไปนี้ เป็นอย่างน้อย

• ชื่อผู้สืบสวนสอบสวนที่ทำาการวัดขนาด

• เลขคดี

• วันที่และเวลา

• มุมที่วัดแล้ว

• ลูกศรชี้ทางทิศเหนือ

• ดัชนีของวัตถุที่เป็นหลักฐานในภาพร่าง

อัตราส่วนและจุดอ้างอิงเป็นสิ่งจำาเป็นในการวัดขนาดด้วย261

ให้บันทึกจากสถานที่เกิดอาชญากรรม โดยมีรายการดังต่อไปนี้ เป็นอย่างน้อย

• ชื่อของผู้ทำาการสืบสวนสอบสวน

• วันและเวลา

• รายการกิจกรรมที่ดำาเนินการตามลำาดับ (หลักเกณฑ์การตรวจค้น เวลาที่ทำาการ
ตรวจคน้ เวลาและสถานทีท่ีถ่า่ยภาพ เวลาและสถานทีท่ีม่กีารตรวจวดัขนาด เวลา
และสถานที่ที่เก็บรวบรวมหลักฐานและบรรจุหีบห่อ ตลอดจนประเภทของการ
วิเคราะห์ที่ดำาเนินการ)

260 เพิ่งอ้าง, §178
261 เพิ่งอ้าง, §179
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บันทึกควรรวมรายการและมีคำาบรรยายหลักฐานอย่างละเอียด ซึ่งต้องสอดคล้อง
กับเครื่องบ่งชี้ของวัตถุเหล่านั้น และควรลงลายมือชื่อโดยผู้ที่ทำาการสืบสวนสอบสวนหรือ
วิเคราะห์262 

7.2 การกู้ซากศพและชิ้นส่วนของมนุษย์

การกู้และจัดการกับชิ้นส่วนของมนุษย์ – ซึ่งเป็นหลักฐานที่สำาคัญที่สุดในสถานที่
เกิดเหตอุาชญากรรม - จำาเปน็ตอ้งไดร้บัความใส่ใจและระมดัระวงัเปน็พิเศษ โดยตอ้งเคารพ
ศักดิ์ศรีของผู้เสียชีวิตและปฏิบัติตามวิธีปฏิบัติที่ดีด้านนิติเวช ทั้งนี้ การกู้ชิ้นส่วนของมนุษย์
ควรอยู่ภายใต้การกำากับดูแลและคำาแนะนำาของนักนิติมานุษยวิทยา (ในกรณีการกู้โครง
กระดูก) หรือแพทย์นิติเวช (หากเป็นกรณีที่ยังมีเนื้อหนัง) ถ้าชิ้นส่วนของมนุษย์ถูกกู้โดย
ตำารวจหรือบุคลากรอื่นที่ไม่ได้รับการอบรม ซึ่งมักเกิดขึ้นอยู่เสมอ กรณีเช่นว่ามักก่อให้เกิด
ปัญหาในการระบุชิ้นส่วนร่างกายและ/หรือองค์ประกอบของโครงกระดูก263 

กรณีท่ีพบชิ้นส่วนร่างกายมนุษย์สองช้ินหรือมากกว่าสองชิ้นขึ้นไปไม่ควรตั้ง
สมมติฐานว่าชิ้นส่วนท่ีแยกกันนั้นเป็นของผู้เสียชีวิตคนเดียวกัน ควรเป็นแพทย์นิติเวชหรือ
นกันติมิานุษยวทิยาเทา่นัน้ทีจ่ะตรวจสอบขอ้เทจ็จรงิดงักลา่ว264 ในทุกกรณ ีควรถา่ยภาพช้ิน
ส่วนของมนุษย์ในตำาแหน่งเดิม ไม่ว่าจะชิ้นส่วนนั้นจะอยู่ในสภาพสมบูรณ์ เป็นโครงกระดูก
กระจดักระจาย หรอืเป็นรา่งทีถู่กฝัง265 ควรตรวจสอบชิน้สว่นศพ อกีทัง้ควรถา่ยภาพชิน้สว่น
ของเสื้อผ้า ของใช้ส่วนตัว และหลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งบันทึกข้อสังเกตที่เกี่ยวข้อง
ลงในบันทึกสถานที่เกิดอาชญากรรม266 

กรณีชิ้นส่วนมนุษย์ที่ถูกฝังไว้อาจถูกค้นพบในหลุมศพเดี่ยวหรือหลุมศพรวม ใน
กรณีเช่นว่ามักมีข้อกังวลเรื่องการขุดหลุมศพ แต่ไม่ว่าในกรณีใดก็ตามก็ควรนำาวิธีการทาง
โบราณคดมีาใชใ้นการขุดศพทกุหลมุดงัทีก่ำาหนดไวใ้นแนวทางโดยละเอียดในหมวด ค. ของ
พิธีสารมินนิโซตา ค.ศ. 2016 (ได้รวมอยู่ในภาคผนวกของคู่มือฯ ฉบับนี้แล้ว) 

262 เพิ่งอ้าง, §181
263 เพิ่งอ้าง, §90
264 เพิ่งอ้าง, §91
265 เพิ่งอ้าง, §92
266 เพิ่งอ้าง, §93
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7.3 การพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลจากซากศพและชิ้นส่วนของมนุษย์

การพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลคือการหาชื่อ/ตัวตนที่ถูกต้องของผู้เสียชีวิต ทั้งนี้ จาก
การพัฒนางานด้านการตรวจพิสูจน์พันธุกรรมและ DNA ทำาให้การพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคล
จากตัวอย่างเนื้อเยื่อของมนุษย์ที่มีขนาดเล็กและเก่าแล้วสามารถทำาได้และได้ผลลัพธ์ที่
น่าเชื่อถือ อย่างไรก็ตาม ตามท่ี Morris Tidball-Binz จากคณะกรรมการกาชาดระหว่าง
ประเทศ ได้เขียนไว้ 

“หลงัจากทีพ่ธิสีารมินนโิซตาตน้ฉบบัไดร้ะบแุนวทางเอาไว ้แนวปฏบิตัเิกีย่วกบัการ
พสิจูนอ์ตัลกัษณข์องผูต้ายนัน้ไดม้กีารพฒันาไปดว้ยเชน่กนั อยา่งไรกด็ ีเชน่ทีไ่ดม้กีารโตเ้ถยีง
กนัไว ้การสบืสวนสอบสวนกอ่นหนา้นีท้ีด่ำาเนนิการโดยคณะตุลาการศาลอาญาระหวา่งประเทศ
สำาหรับอดีตประเทศยูโกสลาเวียและรวันดา (The International Criminal Tribunals 
for the Former Yugoslavia and Rwanda) กลับเน้นการรวบรวมหลักฐานเพื่อดำาเนิน
คดีมากกว่าความต้องการของครอบครัวที่ต้องการให้มีการพิสูจน์อัตลักษณ์ของบุคคลที่เขา
รัก267 ปัจจุบัน นักนิติวิทยาศาสตร์ที่ตรวจสอบการเสียชีวิตจึงถูกคาดหวังให้ทำาการพิสูจน์ 
อัตลักษณ์ซากศพตามหลักการและเพื่อคุ้มครองสิทธิของครอบครัว268 ในงานประชุมเรื่อง
บคุคลสญูหายและครอบครวัของพวกเขาทีจ่ดัโดยคณะกรรมการกาชาดระหวา่งประเทศในป ี 
ค.ศ. 2003 มีข้อสรุปว่าเป็นเรื่องผิดที่จะทำาการสืบสวนสอบสวนการเสียชีวิตในสถานการณ์
การขดักันทางอาวุธ (สงคราม) หรอืภยัพบิตั ิถา้การสบืสวนสอบสวนนีจ้ะเนน้เฉพาะการบนัทกึ
เหตแุละพฤตกิารณท์ีต่ายเทา่นัน้ โดยไมม่คีวามพยายามทีจ่ะพิสจูน์อัตลกัษณ์ของผูเ้สียหาย”269 

267 โปรดอ่าน, ตัวอย่าง เช่น A. Rosenblatt, International Forensic Investigations and the Human 
Rights of the Dead, 32 Human Rights Quarterly, 923 (2010) และ E. Stover and R. Shigekane, 
The missing in the aftermath of war: When do the needs of victims’ families and international 
war crimes clash?, 84 Int’l Rev. Red Cross, 853 (2002) 
268 โปรดอ่าน, ตัวอย่างเช่น INTERPOL Resolution No. AGN/65/RES/13/1996 “Disaster Victim 
Identification”: “ยอมรับว่า ด้วยเหตุทางกฎหมาย ศาสนา วัฒนธรรม และเหตุอื่นๆ มนุษย์มีสิทธิที่จะไม่
สญูเสยีอตัลกัษณข์องตนแมภ้ายหลงัการเสยีชวีติและการหาตวัตนของผูเ้สยีหายจากภยัพบิตัมิคีวามสำาคญั
ยิ่งต่อการสืบสวนสอบสวนของตำารวจ”
269 ICRC, The Missing and their Families, Report, Doc. ICRC/TheMissing/01.2003/EN/10, Chap. 
II, Executive Summary, ท่ี https://www.icrc.org/eng/resources/documents/report/5jahr8.htm
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ในการสืบสวนสอบสวนการเสียชีวิต การพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลของศพถือว่ามี
ความสำาคญัลำาดบัตน้ ๆ  ขอ้มูลกอ่นและหลงัการเสยีชวีติทีม่ีคณุภาพที่ถกูนำามาเปรียบเทยีบ
อยา่งถกูตอ้งนัน้จำาเปน็ตอ่การระบตุวัตนทีแ่มน่ยำา270 การท่ีครอบครัวหรือเพ่ือนฝงูมาดแูละ
จำาร่างผู้เสียชีวิตได้ ส่วนมากจะเช่ือถือได้แต่ไม่เสมอไป การจำาผิดอาจเป็นกรณีที่ระบุว่า
ใช่หรือไม่ใช่ญาติตนก็ได้ โดยอาจเกิดจากกรณีท่ีศพเน่าเปื่อยไปบางส่วนหรือหน้าศพบวม
หรือเขียวชำ้า บางกรณี สมาชิกในครอบครัวอาจเศร้าโศกจนมิอาจแม้แต่มองศพหรือใบหน้า 
ผู้เสียชีวิตได้ ทั้งนี้ องค์การตำารวจอาชญากรรมระหว่างประเทศ (Interpol) ไม่ยอมรับการ
รับรองด้วยตาเปล่าในกรณีที่ยืนยันว่าศพเป็นบุคคลที่ตนรู้จัก271

ในกรณกีารเสยีชวีติทีต่อ้งสงสยัวา่มชิอบดว้ยกฎหมาย (และโดยเฉพาะอยา่งยิง่เมือ่
กาลเวลาผ่านไปและศพเริ่มเน่าเปื่อย หรือมีลักษณะใบหน้าที่เปลี่ยนแปลงไปเนื่องจากการ
บาดเจ็บหรือถูกไหม้) การระบุตัวโดยการดูด้วยตาเปล่าจะต้องได้รับการยืนยันทุกครั้งด้วย
วิธีอื่น ได้แก่ วิธีการทางวิทยาศาสตร์ที่น่าเชื่อถือ เช่น ลายนิ้วมือ การตรวจสอบทางทันต
กรรม และการวิเคราะห์ DNA272 บ่อยครั้งที่วิธีทางวิทยาศาสตร์ที่น่าเชื่อถือถูกเรียกว่าเป็น
วิธี “หลัก” ในการพิสูจน์อัตลักษณ์ 

การประเมนิลกัษณะทางกายภาพ (เชน่ ความไมส่มประกอบของรา่งกาย แผลเปน็ 
หรือรอยผ่าตัดใส่อวัยวะเทียม ที่มองเห็นได้บนร่างกายด้วยตาเปล่าหรือจากฟิล์มเอ็กซเรย์) 
และนำามาเปรยีบเทยีบกบัประวตั ิโดยทัว่ไปถอืเปน็วธีิการลำาดบัรองลงมา แมว่้าบางกรณกีาร
ประเมนิดงักลา่วอาจถกูนำามาใชเ้ปน็วธิกีารเดยีว หรอืร่วมกบัวิธีการอ่ืน ในการระบตุวัตนโดย
เฉพาะได ้การระบุตวัคนจากของใชส้ว่นตวักจั็ดเป็นวิธีการลำาดบัรองเช่นกนั โดยอาจนำาท้ังวิธี

270 พิธีสารมินนิโซตา ค.ศ. 2016, §115
271 เพิ่งอ้าง, §116 ไม่ควรอาศัยการระบุอัตลักษณ์ด้วยตาเปล่าเพียงอย่างเดียวกับกรณีการเสียชีวิตหลาย
ราย เนื่องจากเป็นเรื่องปกติมากที่จะเกิดข้อผิดพลาดภายใต้สถานการณ์เช่นนั้นอันเนื่องมาจากแรงกดดัน
ดา้นอารมณข์องผู้ท่ีตอ้งตรวจสอบศพ ความตงึเครียดจากการตอ้งดศูพทีน่อนเรยีงรายอยู ่หรอืการตอ้งดศูพ
แล้วศพเล่า ซึ่งลดความแม่นยำาในการระบุอัตลักษณ์ นอกจากนี้ ของใช้ส่วนตัวนั้นยังไม่มีลักษณะที่เฉพาะ
เจาะจงและขึ้นอยู่กับกรรมาวิธีในการรวบรวมร่างผู้เสียชีวิต ของใช้เหล่านี้อาจถูกรวบรวมไปพร้อมกับร่าง
ผู้เสียชีวิตที่ไม่ใช่เจ้าของสิ่งของดังกล่าว เพิ่งอ้าง, §125 ทั้งนี้ กระบวนการระบุตัวตนเหยื่อจากภัยพิบัติ
ขององค์การตำารวจอาชญากรรมระหว่างประเทศหรือ Interpol (disaster victim identification หรือ 
DVI) กำาหนดให้มีการเก็บรวบรวมของใช้ส่วนตัวในสถานที่เกิดเหตุแยกไว้ต่างหาก มิใช่รวบรวมให้แก่ศพใด 
ศพหนึ่ง, เพิ่งอ้าง
272 พิธีสารมินนิโซตา ค.ศ. 2016, §120
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การหลกัและวธิกีารลำาดบัรองมาใช้ประกอบกนัเพือ่ใหห้ลกัฐานหนักแน่นขึน้เพ่ือหาขอ้สรปุ273

การวเิคราะหห์ลกัฐานทีม่อียูท่ัง้หมดจะนำาไปสูข้่อสรปุสดุท้าย ได้แก่ ข้อสรุปดังต่อไปนี ้

• การระบอุตัลกัษณบ์คุคล กรณีทีมี่ความสอดคล้องระหวา่งขอ้มลูกอ่นและหลงัการ
เสียชีวิต โดยปราศจากความคลาดเคลื่อนที่ไม่สามารถอธิบายได้

• การปฏิเสธสมมติฐานของอัตลักษณ์บุคคล เม่ือมีหลักฐานสนับสนุนให้ตัด 
สมมติฐานใดๆเกี่ยวกับอัตลักษณ์ของชิ้นส่วนผู้เสียชีวิตนั้นออก274 หรือ

• ไม่มีข้อสรุปเกี่ยวกับการระบุอัตลักษณ์ของซากศพนั้น 

รายงานฉบบัสมบรูณค์วรระบสุิง่ทีค่น้พบจากการตรวจสอบทัง้หลายทีเ่ก่ียวกับอตั
ลักษณ์บุคคลด้วย

ไม่วา่จะเป็นกรณีเสยีชวีติของบุคคลเดยีวหรอืหลายคนในเหตกุารณใ์ดเหตกุารณห์น่ึง 
ครอบครวักค็วรมสีว่นรว่มและไดรั้บการบอกกลา่วอยา่งครบถว้นเกีย่วกบักระบวนการพสูิจน์ 
อัตลักษณ์นั้น275

273 เพิ่งอ้าง, §121
274 อาจมกีรณทีีแ่ม้ว่าจะพยายามใชวิ้ธีทางวิทยาศาสตรเ์พือ่ระบตัุวตนของศพ แตท่วา่ขอ้มลูทีไ่ดช้ีบ้ง่ชีแ้คว่า่
อาจจะหรืออาจเป็นไปได้ว่าเป็นตัวตนของบุคคลหนึ่งๆ
275 พิธีสารมินนิโซตา ค.ศ. 2016, §130
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8. การสืบสวนสอบสวนด้านนิติวิทยาศาสตร์: การผ่าศพ

โดยทั่วไปการผ่าศพ (Autopsy) (เรียกอีกชื่อว่าการวินิจฉัยหลังการเสียชีวิต) นั้น
เปน็แกนหลักของการสบืสวนสอบสวนกรณีการเสียชวีิตโดยมิชอบด้วยกฎหมาย บ่อยครัง้ที่
การผา่ศพเปน็ขัน้ตอนทีส่ำาคญัทีส่ดุทีก่ำาหนดแนวทางการสบืสวนสอบสวนเพือ่ระบุอัตลกัษณ์
ของผู้เสียชีวิต รวมทั้งสาเหตุ พฤติการณ์ และสภาวการณ์ของการเสียชีวิต และยังอาจค้น
พบหลักฐานเกี่ยวกับการทรมานด้วย276 

การผ่าศพมีวัตถุประสงค์เป็นการเฉพาะ ดังนี้ 

• ค้นหาและบันทึกอัตลักษณ์ทั้งหมดของผู้เสียชีวิต (หากจำาเป็น)

• ค้นหาและบันทึกกระบวนการทางพยาธิวิทยาทั้งหมด รวมถึงบาดแผลที่ปรากฏ 

• เพื่อจัดทำาข้อสรุปเกี่ยวกับอัตลักษณ์ของผู้เสียชีวิต (หากจำาเป็น) และ

• เพือ่จดัทำาขอ้สรปุเกีย่วกบัสาเหตขุองการเสยีชวีติและปัจจัยทีมี่สว่นทำาให้เสยีชวีติ277 

พธีิสารมนินโิซตา ค.ศ. 2016 ระบวุา่ เนือ่งดว้ยการสืบสวนสอบสวนกรณตีอ้งสงสยั
ว่าเป็นการเสยีชีวติโดยมชิอบด้วยกฎหมายนั้นมีความสำาคญัมาก ดังนัน้ หากตดัสนิใจจะไม่
ดำาเนินการผ่าศพ จึงควรให้เหตุผลเป็นลายลักษณ์อักษรและให้ฝ่ายตุลาการทบทวน278 

276 พิธีสารฉบับใหม่รวมแนวทางฉบับปรับปรุงและขยายความการบันทึกข้อมูลเรื่องการทรมาน และบท
เรียนที่ได้จากการใช้และนำาพิธีสารอิสตันบูลไปปฏิบัติ (The Istanbul Protocol) ทั่วโลก Manual on 
the Effective Investigation and Documentation of Torture and Other Cruel, Inhuman or 
Degrading Treatment or Punishment, OHCHR, 1999, ที่ https://www.ohchr.org/Documents/
Publications/training8Rev1en.pdf 
277 โปรดอ่าน, ตัวอย่าง เช่น M. El-Nageh et al., Ethical Practice in Laboratory Medicine and 
Forensic Pathology, World Health Organization Regional Office for the Eastern Mediterranean, 
Alexandria, Egypt, 1999, หน้า 38 –39, ที่ www.emro.who.int/dsaf/dsa38.pdf 
278 พิธีสารมินนิโซตา ค.ศ. 2016, §25

https://www.ohchr.org/Documents/Publications/training8Rev1en.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/Publications/training8Rev1en.pdf
http://www.emro.who.int/dsaf/dsa38.pdf
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8.1 การดำาเนินการผ่าศพ

พิธีสารมินนิโซตากำาหนดหลักการท่ัวไปเพื่อเป็นแนวทางเกี่ยวกับการผ่าศพและ
หน้าท่ีของแพทย์นิติเวชที่เกี่ยวข้องกับการสืบสวนสอบสวนการเสียชีวิตและการรายงาน
ผลการตรวจพิสูจน์279 รายละเอียดเพิ่มเติมเก่ียวกับแนวทางสำาหรับผู้ปฏิบัติอยู่ในแนวทาง
โดยละเอียดเรื่องการผ่าศพที่ต่อมาถูกรวมอยู่ในพิธีสารฯ 280 (เป็นการพิมพ์ซำ้าภาคผนวกลง
ในคู่มือผู้ปฏิบัติฯ )

เพือ่ใหแ้พทยน์ติเิวชสามารถปฏบิตัติามวชิาชพีและหนา้ทีท่างกฎหมายและจรยิธรรม 
ควรเตรียมศพให้พร้อมสำาหรับ “ช่วงเวลาข้ันตำ่าที่เหมาะสม” เพียงพอสำาหรับการวินิจฉัย
อยา่งเหมาะสมไดโ้ดยไมเ่รง่รบี (พิธสีารมนินโิซตาแนะนำาเวลาขัน้ตำา่ไว ้12 ช่ัวโมง) ทัง้นี ้หาก
มกีารกำาหนดเง่ือนไขทีรั่บไมไ่ด ้แพทยน์ติเิวชควรสามารถปฏเิสธทีจ่ะทำาการวนิจิฉยัและควร
เตรียมรายงานที่อธิบายถึงจุดยืนดังกล่าว หากแพทย์นิติเวชตัดสินใจเดินหน้าวินิจฉัยโดย
ไม่คำานึงถึงเง่ือนไขหรือสถานการณ์ที่ท้าทาย ก็ควรอธิบายไว้ในรายงานการผ่าศพเกี่ยวกับ
ข้อจำากัดหรืออุปสรรคเหล่านั้น281 หากทำาได้ แพทย์นิติเวชควรไปยังสถานที่เสียชีวิต โดย
เฉพาะเมื่อศพยังอยู่ที่เดิม282

ควรถ่ายภาพการผ่าศพอย่างละเอียดดว้ยกลอ้ง/เลนสท์ีม่คุีณภาพสงู อาจพจิารณา
บันทึกวดิโีอการผ่าศพไว้ดว้ย หากหาอปุกรณคุ์ณภาพสูงไมไ่ด ้อุปกรณ์อืน่ เชน่ โทรศพัทม์อืถอื  
นั้นอาจยอมรับได้ แต่พึงระลึกไว้ว่าการที่ภาพถ่ายต้องมีคุณภาพที่ดีพอควรนั้นเป็นเรื่อง
สำาคัญย่ิงเพื่อช่วยให้ผลการผ่าพิสูจน์ศพสามารถถูกทบทวนได้อย่างเป็นอิสระ ภาพถ่าย
ควรมีความละเอียดสูงและจะต้องแสดงให้เห็นและมีรายละเอียดเก่ียวกับร่องรอยการบาด
เจ็บหรือโรคภัยตามที่กล่าวถึงในรายงานการผ่าศพ แต่ละภาพควรมีอัตราส่วนอ้างอิงและ
ชื่อหรือหมายเลขคดีด้วย283

279 หน้าที่ของแพทย์นิติเวชเกี่ยวกับการสืบสวนสอบสวนกรณีเสียชีวิตนั้นมีสามประการ ได้แก่ เพื่อประกัน
ว่าจะมีการระบุอัตลักษณ์ของผู้เสียชีวิตได้อย่างถูกต้อง เพื่อประกันว่าสาเหตุและพฤติการณ์การเสียชีวิต
จะถูกเปิดเผย และเพื่อใช้ความระมัดระวังและทักษะในงานดังกล่าว, พิธีสารมินนิโซตา ค.ศ. 2016, §149
280 หมวด 5 (D)
281 พิธีสารมินนิโซตา ค.ศ. 2016, §155
282 เพิ่งอ้าง, §149
283 เพิ่งอ้าง, §255
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ในส่วนของเทคโนโลยีอื่นนั้น การเอ็กซเรย์ (X-rays) พื้นฐานยังคงเป็นส่วนสำาคัญ
ของการผ่าศพ ต่อมาเมื่อมีการพัฒนาภาพทางรังสีวิทยาแบบตัดขวางและสามมิติหรือการ
แสกน (Computerized Tomography หรือ CT สแกน) และการสร้างภาพด้วยสนามแม่
เหลก็ไฟฟ้า (Magnetic Resonance Imaging / MRI แสกน) ท่ีแม้มปีระโยชนอ์ยา่งมากมาย
ในการผ่าศพ284 หากแต่ยังไม่สามารถทดแทนการผ่าศพแบบเดิมได้285 นอกจากนี้ ยังมีราคา
สูง ทำาให้ไม่เป็นที่แพร่หลายในหลายประเทศ286

หากจดัหาได ้ควรทำา CT แสกนศพทีย่งับรรจุในถุงเก็บศพ (เมือ่ดำาเนินการแลว้ ให้
พิจารณาว่าจำาเป็นต้องมีการเอ็กซเรย์ธรรมดาอีกหรือไม่) หากไม่สามารถใช้การแสกนแบบ
ตัดขวางได้ ก็ควรถ่ายภาพรังสีศพด้วยการเอ็กซเรย์ธรรมดาก่อนเคลื่อนย้ายศพออกจากถุง
บรรจุ อีกทั้งยังอาจต้องกระทำาการเอ็กซเรย์ดังต่อไปนี้อีก 

• การเอ็กซเรย์ฟัน (เพื่อวัตถุประสงค์ในการระบุอัตลักษณ์)

• โครงกระดูกที่บาดเจ็บ

• กรณีถูกยิงหรือถูกแทงเพื่อช่วยหาชิ้นส่วนของกระสุนหรือมีด

• โครงกระดูก (เพื่อช่วยระบุอายุและภาวะพัฒนาการของเด็กและเยาวชน)287

ต้องนำาเครื่องกระตุ้นหัวใจ (pacemaker) ออกไป โดยเฉพาะถ้าจะมีการเผาศพ 
เพราะเครื่องดังกล่าวอาจระเบิดได้หากสัมผัสไฟ 

284 ปจัจบุนัสามารถมองเห็นสว่นของร่างกายทีย่ากจะตรวจไดโ้ดยวิธีดัง้เดมิ ในบางกรณ ีการสรา้งภาพสามมติิ
จากขอ้มลูการแสกนอาจชว่ยในการแปลผลการบาดเจบ็หรอืโรคได้ และเมือ่มผีูเ้สยีชีวติจากภยัพบิติัจำานวน
มากนัน้ เทคโนโลยีดงักลา่วจะชว่ยคดัแยกบคุคล เพิม่โอกาสในการระบอุตัลกัษณ ์อกีทัง้การเกบ็รกัษาภาพ
ในระยะยาวด้วยระบบดิจิทัลยังช่วยพัฒนากระบวนการทบทวนผลการตรวจพิสูจน์ศพ อีกทั้งช่วยให้ได้รับ
ขอ้มลูเกีย่วกบัการผา่ศพจากทีห่าไมไ่ดใ้นกรณทีีร่ะบบนติพิยาธแิพทย ์(Medico-legal systems) และการ
ผ่าศพเกิดขึ้นไม่บ่อยนัก, พิธีสารมินนิโซตา ค.ศ. 2016, §159
285 เพิ่งอ้าง, §158
286 เพิ่งอ้าง, §160
287 เพิ่งอ้าง, §256
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การวินิจฉัยภายนอก เน้นการค้นหาหลักฐานการบาดเจ็บภายนอก ซึ่งเป็นขั้น
ตอนที่สำาคัญอย่างยิ่งในการผ่าศพส่วนใหญ่ บาดแผลทั้งหมดนั้นให้บันทึกรายละเอียด อาทิ 
ตำาแหน่ง ขนาด รูปทรง บริเวณรอบข้าง รูปแบบ ลักษณะ สี วิถีทาง ทิศทาง และความลึก 
เมื่อเป็นไปได้ ควรแยกแยะระหว่างบาดแผลท่ีเกิดจากการรักษาทางการแพทย์ออกจาก
บาดแผลที่ไม่ได้เกิดจากการรักษาทางการแพทย์288 

หากมีบาดแผลจากการถกูยงิ จำาตอ้งวินจิฉยัวา่เป็นแผลทีก่ระสนุพุง่เขา้หรอืพุง่ออก 
หากเปน็แผลท่ีกระสนุเข้ามาแต่ไม่พบวา่มีบาดแผลทีก่ระสนุควรจะพุง่ออกไป จำาเปน็ตอ้งหา
กระสุนให้เจอและต้องนำาออกมาเก็บรักษาไว้

ควรถ่ายภาพและติดสัญลักษณ์/เครื่องบ่งชี้แก่บาดแผลทั้งหมด289 

การวนิจิฉยัภายใน ควรสามารถอธบิายและเสริมผลลพัธ์ของการตรวจสอบภายนอก
เกี่ยวกับการบาดเจ็บต่างๆให้กระจ่างชัดเจนข้ึน และควรระบุพร้อมทั้งบ่งบอกลักษณะโรค
ตามธรรมชาติทั้งหมดที่ปรากฏ290 ควรดำาเนินการเก็บตัวอย่างหากจำาเป็นต้องตรวจวินิจฉัย
เพิ่มเติม291 ซึ่งอาจรวมถึงการตรวจวินิจฉัยดังต่อไปนี้ 

• มิญชวิทยา (การศึกษาโครงสร้างทางจุลภาคของเนื้อเยื่อโดยกล้องจุลทรรศน์)

• พิษวิทยา (รวมถึงชีวเคมี)

• จุลชีววิทยา (เพื่อตรวจหาโรค เป็นต้น)292

• เวชกีฏวิทยา (ที่อาจช่วยประเมินว่ามีการเคลื่อนย้ายศพหรือไม่ หลังจากเสียชีวิต) 
และ

• การทดสอบโมเลกุล/DNA

288 เพิ่งอ้าง, §260
289 เพิ่งอ้าง
290 เพิ่งอ้าง, §261
291 โปรดอ่าน Forensic Autopsy: Manual for Forensic Pathologists, UN Office on Drugs and 
Crime, Ramallah, ตุลาคม 2015, “Special Investigations”, §5.6, ที่http://www.theapmla.net/
files/PEX02_Forensic%20Autopsy%20Manual.opt.pdf
292 โปรดอา่น, ตวัอยา่งเชน่ S. Riedel, “The Value of Postmortem Microbiology Cultures”, Journal 
of Clinical Microbiology, Vol. 52, No. 4 (เมษายน 2014), หน้า 1028 – 1033
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การสรุปเหตุที่ทำาให้เสียชีวิต

ภายหลงัเสรจ็สิน้การสบืสวนสอบสวนการเสยีชวีติ ผูว้นิจิฉยั (หมายความวา่แพทย์
นิติเวชที่วินิจฉัยศพหลังเสียชีวิต) ต้องสรุปสาเหตุการตายและระบุว่าผู้เสียชีวิตคือใคร293 
แบบฟอร์มท่ีเป็นท่ียอมรับในระดับสากลเพื่อใช้บันทึกสาเหตุของการเสียชีวิตเป็นไปตามที่
องคก์ารอนามยัโลกกำาหนดใน “แบบฟอร์มสากลของหนงัสอืทางการแพทยร์บัรองสาเหตกุาร 
เสียชีวิต (The International Form of Medical Certificate of Cause of Death)”294 
โดยในสว่นของแบบฟอรม์ทีว่า่ดว้ยสาเหตกุารเสยีชวีตินัน้ประกอบไปดว้ยสองสว่น สว่นที ่1 
กล่าวถึงโรคหรือสภาวะที่นำาไปสู่การเสียชีวิตโดยตรง (สาเหตุที่ทำาให้เสียชีวิตโดยทันทีหรือ 
immediate causes) และเหตุที่มีมาก่อนแล้ว (หรือสาเหตุเบื้องหลังหรือ Underlying 
causes) และในส่วนที่ 2 ได้แก่ สภาวะที่สำาคัญประการอื่น ๆ ที่ส่งผลต่อการเสียชีวิต แต่
ไม่ก่อหรือเป็นเหตุให้เกิดสภาวะที่ระบุในส่วนแรก295

สาเหตุเบื้องหลังการเสียชีวิต (underlying cause of death) หมายถึงโรคภัย
หรือการบาดเจบ็ทีท่ำาใหเ้กิดภาวะผดิปกตอินันำาไปสูก่ารเสยีชวิีตหรอืสภาวะอนัเปน็อบุตัเิหตุ
หรือความรุนแรงที่ทำาให้บาดเจ็บจนกระทั่งเสียชีวิตโดยตรง

สาเหตุที่มีส่วนทำาให้เสียชีวิต (contributory cause(s) of death) หมายถึง โรค
ภัยหรือสภาวะสำาคัญอื่น ๆ ที่มีส่วนทำาให้เสียชีวิต แต่ไม่มีส่วนให้เกิดโรคหรือสภาวะตามที่
ระบใุนส่วนท่ี 1 ซึง่กอ่ใหเ้กดิความตาย ทัง้นี ้สว่นมากแลว้ข้อผดิพลาดท่ีเกดิข้ึนคอืการบันทกึ
รูปแบบของการเสียชีวิต (mode of death) เช่น ภาวะหยุดหายใจ (cardio-respiratory 
arrest) ระบบหายใจล้มเหลว (respiratory failure) หรืออาการโคม่า เป็นสาเหตุที่ทำาให้
เสียชีวิตโดยทันที (immediate cause of death)

หากไม่ทราบสาเหตุการเสียชีวิต แม้ว่าได้ดำาเนินการสืบสวนสอบสวนจนเสร็จส้ิน
ให้บันทึกว่า “ไม่ทราบ” หรือ “ระบุไม่ได้”296

293 พิธีสารมินนิโซตา ค.ศ. 2016, §265
294 โปรดอา่น https://crvsgateway.info/learningcentre/cause-of-death-in-crvs/the-international-
form-of-medical-certificate-of-cause-of-death
295 พิธีสารมินนิโซตา ค.ศ. 2016, §266
296 เพิ่งอ้าง, §267
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รายงานผลการผ่าศพ

รายงานการผา่ศพควรมรีายละเอยีดเพยีงพอทีจ่ะชว่ยใหแ้พทยน์ติเิวชคนอืน่ทีเ่ขา้
มาทำางานในเวลาอื่นหรือมาจากสถานที่อื่น (และสามารถเข้าถึงรูปที่ถูกถ่ายประกอบได้) 
สามารถมีข้อสรุปเกี่ยวกับการเสียชีวิตได้ด้วยตนเอง297 

ภายหลังการผ่าศพควรทำารายงานสรปุข้อคน้พบ รวมถึงผลท่ีไดจ้ากการตรวจพสิจูน์
เพิ่มเติมทั้งหลาย ผู้ผ่าศพควรระบุความเห็นของตนเกี่ยวกับอัตลักษณ์ของผู้เสียชีวิต รวมถึง
การบาดเจ็บกับโรคท่ีปรากฏ บาดแผลทั้งหลายที่เกิดจากการบาดเจ็บจากภายนอก ที่เกิด
จากการบำาบดัรกัษา ทีเ่กดิจากการเปลีย่นแปลงหลงัการเสยีชวิีต หรอืท่ีเกดิจากสาเหตตุา่ง ๆ   
ก่อนเสียชีวิต ใกล้จะเสียชีวิต หรือหลังเสียชีวิต298 

ทั้งนี้ รายงานผลการผ่าศพจะต้องไม่ระบุเพียงข้อค้นพบและบาดแผลที่ปรากฏ 
หากแตย่งัตอ้งกล่าวถงึการวนิิจฉยัตคีวามดว้ย ตวัอยา่ง เชน่ หากแพทยน์ติเิวชเชือ่วา่มกีาร
บาดแผลท่ีเกิดจากการทำาร้ายหรือทรมานผู้เสียชีวิต พิธีสารมินนิโซตา ค.ศ. 2016 “สนับสนุน
อย่างย่ิง” ใหพ้วกเขา “เขยีนความเหน็ดงักลา่วเปน็ลายลกัษณอ์กัษรลงในรายงานการผา่ศพ” 
แต่หากแพทย์นิติเวชไม่สามารถระบุได้โดยชัดเจนว่าผู้เสียชีวิตถูกทำาร้ายหรือทรมานหรือ
ไม่ แพทย์มีหน้าที่วินิจฉัยตีความและอธิบายมากท่ีสุดเท่าที่จะเป็นไปได้ว่ามีบาดแผลเกิด
ขึ้นได้อย่างไร299

ควรสง่มอบรายงานฉบบัสมบรูณใ์หแ้กห่นว่ยงานทีเ่กีย่วขอ้งและครอบครวัผูเ้สยีชวีติ  
(ยกเว้น พบว่าบุคคลเหล่านั้นพัวพันกับการเสียชีวิตเสียเอง)300

297 เพิ่งอ้าง, §268
298 เพิ่งอ้าง
299 เพิ่งอ้าง, §151
300 เพิ่งอ้าง, §268
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9. การดำาเนินคดีอย่างมีประสิทธิภาพกับบุคคลที่ต้องรับผิดต่อการ 
เสียชีวิตโดยมิชอบด้วยกฎหมาย

บทนีก้ลา่วถึงการดำาเนินคดีอยา่งมปีระสทิธภิาพกบับคุคลทีเ่ชือ่ว่าตอ้งรบัผดิตอ่การ
เสยีชีวติโดยมชิอบดว้ยกฎหมาย โดยจะบรรยายถงึประเดน็ทีแ่ตกตา่งกันออกไป รวมถงึเรือ่ง
สิทธิในการเข้าถึงกระบวนการพิจารณาคดีที่เป็นธรรม และสิทธิของครอบครัวและพยาน

9.1 กระบวนการพิจารณาคดีที่เป็นธรรม (Fair Trial) ตามมาตรฐานของกฎหมาย
ระหว่างประเทศ

กระบวนการพิจารณาคดีที่เป็นธรรมตามครรลองของหลักนิติกระบวน (Due 
Process of Law) มีพื้นฐานมาจากหลักการสองประการ ประการที่หนึ่งคือสิทธิของบุคคล
ทุกคนที่เสมอภาคต่อหน้ากฎหมายและศาล ประการที่สองคือสิทธิของบุคคลในการได้รับ
การพิจารณาคดีโดยเปิดเผย โดยมีหลักประกันว่าการพิจารณาคดีเช่นว่าน้ันได้กระทำาโดย
องค์การตุลาการที่ถูกแต่งตั้งโดยชอบด้วยกฎหมาย มีความเชี่ยวชาญ เป็นอิสระ และเป็นก
ลาง (ทั้งยังมีสิทธิที่จะอุทธรณ์)301 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติและศาล
สิทธิมนุษยชนแห่งทวีปอเมริกาได้กล่าวว่าสิทธิในการเข้าถึงกระบวนการพิจารณาคดีที่เป็น
ธรรม โดยศาลที่เป็นอิสระ เป็นกลาง และเชี่ยวชาญ เป็นสิทธิเด็ดขาดที่ไม่สามารถยกเว้น
หรือระงับไว้ได้302 

สิทธิในกระบวนการพิจารณาคดีที่เป็นธรรม ประกอบด้วยสิทธิหลัก ดังต่อไปนี้ 

• พิจารณาคดีโดยศาลที่เป็นอิสระ เป็นกลาง และเป็นศาลที่ตั้งในภาวะปกติ

• ได้รับการสันนิษฐานว่าเป็นผู้บริสุทธิ์

• ได้รับแจ้งข้อมูลเรื่องสภาพและเหตุแห่งข้อกล่าวหา

301 ICJ, Trial Observation Manual for Criminal Proceedings, Practitioners’ Guide No. 5,  
เจนีวา, 2009, หน้า 38
302 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน, ความเห็นทั่วไปลำาดับที่ 32, §19 และ Gonzalez del Rio v. Peru, 
Views (Comm. No. 263/1987), 28 ตุลาคม 1992, §5.2 ประกอบกับ คณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชน
ทวีปอเมริกา, “Report on Terrorism and Human Rights”, 2002, §261
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• ได้รับโอกาสต่อสู้และเลือกแต่งตั้งทนายเพื่อช่วยเหลือคดี

• ไดร้บัความชว่ยเหลอืทางกฎหมายโดยไมมี่คา่ใชจ้า่ย หากเปน็ไปเพือ่ประโยชนแ์หง่
ความยุติธรรม

• ได้รับเวลาและการอำานวยความสะดวกที่เพียงพอในการสู้คดี

• สามารถติดต่อสื่อสารได้โดยอิสระกับที่ปรึกษาคดี

• ได้รับการพิจารณาคดีโดยไม่ล่าช้า

• ได้สืบพยานและถามค้าน

• มีล่ามช่วยแปล หากไม่เข้าใจภาษาที่ใช้ในกระบวนการพิจารณาคดี

• ได้มีการพิจารณาคดีต่อหน้า

• ไม่ถูกบังคับให้ต้องให้การที่เป็นปฏิปักษ์ต่อตนเองหรือไม่ถูกบังคับให้สารภาพ

• มีการพิจารณาคดีและมีการอ่านคำาพิพากษาโดยเปิดเผยต่อสาธารณะ เว้นเสียแต่
จะกระทบต่อประโยชน์แห่งความยุติธรรม

• หากถูกพิพากษาให้รับผิด ต้องได้รับคำาแนะนำาว่ามีความช่วยเหลืออย่างไรบ้างใน
การขอให้มีการทบทวนหรืออุทธรณ์คำาพิพากษาและกรอบเวลาการลงโทษ 

• สามารถยื่นอุทธรณ์ได้ 

• ไม่ถูกพิจารณาคดีซำ้าสองในฐานความผิดหรือการกระทำาเดียวกัน (non bis in 
idem)

การพจิารณาคดอีาญาโดยทัว่ไปนัน้เกดิขึน้เพ่ือพจิารณาลงโทษบคุคลท่ีสงัหารหรือ
ทรมานผู้อื่นในสภาวการณ์ที่ถือ เป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน ทั้งนี้ กฎหมายสิทธิมนุษยชน
ระหวา่งประเทศอนญุาตใหม้กีระบวนการตลุาการพิเศษและเขตอำานาจศาลหรอืคณะตลุาการ
พเิศษเพือ่พจิารณาคดอีาญาใน “สถานการณ์พเิศษทีถู่กนยิามไวโ้ดยเครง่ครัด (specific and 
strictly-defined situations)” ได้303 สถานการณ์ดังกล่าวครอบคลุมถึงกรณีที่เกี่ยวข้องกับ

303 ICJ, Trial Observation Manual for Criminal Proceedings, หน้า 39
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การละเมดิสทิธขิองชนพืน้เมอืงและเดก็ “เนือ่งดว้ยสภาพเฉพาะของผูท่ี้แสวงหาความยุตธิรรม
กลุ่มนี้ การปฏิบัติที่แตกต่างนี้มีพื้นฐานมาจากความไม่เท่าเทียมบางประการที่หากไม่ได้รับ
การจัดการที่ถูกควรอาจจะทำาให้เกิดความไม่เท่าเทียมในการปฏิบัติทางกฎหมายขึ้น”304

ทั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็นคณะตุลาการ ศาล และผู้พิพากษาใด ไม่ว่าจะมีที่มาเช่นไร พวก
เขาล้วนจะต้องเป็นอิสระจากฝ่ายบริหารและฝ่ายนิติบัญญัติของรัฐบาล305 คณะตุลาการ
ต้องเป็นอิสระจากอทิธิพลหรอืความกดดนัของฝ่ายอืน่ใดของรฐัหรอืหนว่ยงานอืน่ใด306 ศาล
ต้องมีอำานาจเหนือประเด็นทั้งหมดที่เป็นงานด้านตุลาการ โดยมีอำานาจขาดท่ีจะพิจารณา
ว่าประเด็นที่ศาลพิพากษานั้นอยู่ภายใต้อำานาจศาลตามที่ได้บัญญัติไว้ในกฎหมายหรือไม่307

ตามทีบ่ญัญตัไิว้ในคูม่อืผูป้ฏบิตัขิอง ICJ อกีฉบบัหนึง่ทีก่ลา่วถงึความเปน็อสิระและความ 
รบัผดิของเจา้หนา้ทีใ่นกระบวนการยตุธิรรม ความเปน็อสิระของศาลและเจา้หนา้ท่ีด้านงาน
ยุติธรรมต้องได้รับการประกันโดยรัฐธรรมนูญ กฎหมายและนโยบายต่าง ๆ ของประเทศ 
ส่วนรัฐบาล รวมถึงหน่วยงานและเจ้าหน้าท่ีของรัฐ รวมทั้งฝ่ายนิติบัญญัติ จะต้องเคารพ
ต่อหลักการดังกล่าวด้วย308 

ความเป็นอิสระของผู้พิพากษาและคณะตุลาการนั้นประกอบไปด้วยสององค์
ประกอบ ไดแ้ก ่ความเปน็อสิระในเชงิสถาบนั และความเปน็อสิระในทางสว่นตวั ทัง้สองหลกั
การกำาหนดให้ต้องฝ่ายตุลาการและผู้พิพากษาต้องไม่ใช่ผู้ที่อยู่ภายใต้อำานาจรัฐอื่นใด ความ
เป็นอิสระในเชิงสถาบัน หมายความว่า ผู้พิพากษา ศาลและคณะตุลาการนั้นเป็นอิสระจาก
อำานาจฝ่ายอื่นใด และยังมีความหมายว่าสถาบันของรัฐทั้งหมดมีหน้าที่ที่จะเคารพและทำา
ตามคำาพพิากษาและคำาส่ังของศาล ความเป็นอสิระในทางสว่นตวั หมายความวา่ ผูพ้พิากษา
เป็นอิสระจากสมาชิกตุลาการท่านอื่น ๆ ด้วย309 

304 เพิ่งอ้าง
305 ศาลสิทธิมนุษยชนแห่งทวีปยุโรป, Ringeisen v. Austria, คำาพิพากษา, 16 กรกฎาคม 1971, §95
306 หลักการพื้นฐานเห่งสหประชาชาติว่าด้วยความเป็นอิสระของตุลาการ (UN Basic Principles on the 
Independence of the Judiciary), หลักการที่ 1 2 3 และ 4
307 หลักการพื้นฐานเห่งสหประชาชาติว่าด้วยความเป็นอิสระของตุลาการ, หลักการที่ 3
308 ICJ, Trial Observation Manual for Criminal Proceedings, หน้า 41
309 เพิ่งอ้าง
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นอกจากนี ้ยงัจะตอ้งไมม่กีารแทรกแซงทีไ่มเ่หมาะสมหรอืไมช่อบธรรมในกระบวนการ
ยุติธรรม คำาพิพากษาของศาลไมค่วรทีจ่ะถกูแกไ้ขได ้(เวน้เสยีแตเ่ปน็การทบทวนโดยองคก์ร
ตลุาการ) หรอืถกูบรรเทาโทษหรอืลดโทษได ้เว้นเสยีแตก่ระทำาโดยเจา้หนา้ทีท่ีม่อีำานาจตาม
กระบวนการกฎหมาย310

9.2 แนวทางสำาหรับพนักงานอัยการ

ผูถ้กูกลา่วหามสีทิธเิข้าสูก่ระบวนการพจิารณาคด ีโดยมพีนกังานอยัการทีเ่ปน็ธรรม
และเป็นกลาง311 พนักงานอัยการต้องทำาหน้าที่อย่างมืออาชีพโดยเป็นกลางและไม่ลำาเอียง 
หลีกเลี่ยงการเลือกปฏิบัติอันมีเหตุมาจากการเมือง สังคม ศาสนา เชื้อชาติ วัฒนธรรม 
รสนิยมทางเพศ หรือเหตุเลือกปฏิบัติประการอื่นใด พนักงานอัยการตามกฎหมายแล้วควร
ทำาหน้าที่อย่างเป็นธรรม ต่อเน่ือง และรวดเร็ว เคารพรวมท้ังคุ้มครองศักด์ิศรี และยืนหยัด
คุ้มครองสิทธิมนุษยชน เพื่อประกันหลักนิติกระบวนการ (due process) และประกันว่า
กระบวนการยุติธรรมทางอาญาจะดำาเนินไปโดยเรียบร้อย312

ICJ เห็นว่าการท่ีพนักงานอัยการจะทำาหน้าที่ได้อย่างเหมาะสมนั้นจำาต้องมีความ
เปน็อสิระและความเปน็อิสระจากฝา่ยอืน่ใดของรฐั แตท่วา่ แตกตา่งจากกรณขีองผูพิ้พากษา 

“กฎหมายระหวา่งประเทศไมไ่ด้บญัญติัข้อกฎหมายท่ีประกันความเปน็อสิระในเชิง
สถาบนัของพนกังานอยัการ เหตเุพราะในบางระบบกฎหมายนัน้ พนกังานอยัการ
มาจากการแต่งตั้งโดยฝ่ายบริหารหรือจำาต้องอยู่ใต้การกำากับดูแลของหน่วยงาน
ดังกล่าวในระดับหนึ่ง จึงทำาให้อัยการต้องผูกพันตามคำาสั่งบางเรื่องที่รัฐออก”313 

310 หลักการพื้นฐานเห่งสหประชาชาติว่าด้วยความเป็นอิสระของตุลาการ, หลักการที่ 4 และ 14
311 โปรดอ่าน แนวทางแห่งสหประชาชาติว่าด้วยบทบาทของพนักงานอัยการ ค.ศ. 1990 (The 1990 UN 
Guidelines on the Role of Prosecutors) ประกอบกับ Recommendation No. R (2000) 19 of 
the Committee of Ministers to Member States on the role of public prosecution in the 
criminal justice system; รวมท้ัง หลกัการและแนวทางเรือ่งสทิธใินการพจิารณาคดทีีเ่ปน็ธรรมและความ
ช่วยเหลือทางกฎหมายในแอฟริกา (Principles and Guidelines on the Right to a Fair Trial and 
Legal Assistance in Africa)
312 แนวทางแห่งสหประชาชาติว่าด้วยบทบาทของพนักงานอัยการ, แนวทางที่ 12
313 ICJ, Trial Observation Manual for Criminal Proceedings, หน้า 47
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นอกจากนี้ เป็นที่น่าสังเกตว่า ด้วยเพราะอำานาจของพนักงานอัยการที่เป็นอิสระ 
“ยังดีกว่ากรณีที่อัยการต้องรายงาน (ถูกกำากับดูแล) โดยฝ่ายบริหาร” ทำาให้ไม่ว่าจะเป็น
กรณีใด รัฐมีหน้าที่ผูกพันที่จะต้องจัดให้มีมาตรการป้องกัน “เพื่อที่พนักงานอัยการจะ
สามารถทำาหน้าที่สืบสวนสอบสวนได้โดยเป็นอิสระและเป็นไปตามภาวะวิสัย” กล่าวคือ
พนักงานอัยการควรสามารถทำาหน้าที่ตนได้อย่างมืออาชีพโดยปราศจากการถูกข่มขู่ ขัด
ขวาง คุกคาม แทรกแซงโดยไม่เหมาะสม หรือได้รับโทษทางแพ่ง อาญา หรือต้องรับผิดใน
ทางใดโดยไม่เป็นธรรม นอกจากนี้ สำานักงานอัยการยังควรต้องแยกตัวออกมาจากหน่วย
งานของตุลาการอย่างเคร่งครัด314

พนกังานอยัการควรเอาใจใสใ่นเรือ่งการดำาเนนิคดอีาญาทีก่ระทำาโดยเจา้หนา้ทีข่อง
รัฐ โดยเฉพาะเรื่องการคอร์รัปชั่น การใช้อำานาจโดยมิชอบ การละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่าง 
รา้ยแรง และอาชญากรรมอืน่ ๆ  ตามทีร่ะบไุวใ้นกฎหมายระหว่างประเทศ315 ในขณะเดยีวกนั 
พนักงานอัยการไม่ควรริเริ่มท่ีจะดำาเนินคดีหรือดำาเนินคดีต่อหรือดำาเนินการเพื่อให้คดีจะ
ดำาเนินต่อไปหากรายงานการสืบสวนสอบสวนที่เป็นกลางพบว่าไม่มีมูลที่จะตั้งข้อหาได้316 

นอกจากนี ้หากพนกังานอยัการไดห้ลกัฐานเอาผดิผูต้อ้งสงสยั แตต่นทราบหรอืเชือ่
วา่หลกัฐานเชน่ว่าไดม้าโดยวธีิการทีไ่มช่อบดว้ยกฎหมาย ซึง่ทำาใหผู้ต้อ้งสงสยัถกูละเมดิสทิธิ
มนุษยชนอย่างร้ายแรง โดยเฉพาะในกรณีที่หลักฐานได้มาด้วยวิธีที่เกี่ยวข้องกับการทรมาน
หรอืการประตบิตัหิรอืการลงโทษอืน่ใดทีไ่ร้ซ่ึงมนษุยธรรม อัยการกค็วรปฏเิสธทีจ่ะใชห้ลักฐาน
นัน้เพือ่เอาผดิกบัผูใ้ดเวน้เสียแตจ่ะเอาผดิตอ่ผูท้ีใ่ชว้ธิกีารดงักลา่วนัน้ และควรดำาเนนิการตาม
ขัน้ตอนทีจ่ำาเปน็เพ่ือประกนัว่าบคุคลท่ีใชวิ้ธีการน้ันจะถกูนำาตวัเขา้สูก่ระบวนการยตุธิรรม317

9.3 บทบาทและสิทธิของผู้เสียหาย

ผูเ้สยีหายจากการถกูละเมดิสทิธิมนุษยชนอยา่งรา้ยแรงและครอบครัวของพวกเขา
มสิีทธทิีจ่ะได้รบัการเยยีวยาทีม่ปีระสทิธิภาพและสทิธิทีจ่ะไดร้บัการพจิารณาโดยศาลทีเ่ปน็
อสิระ เปน็กลางและมสีมรรถภาพ คู่มอืผูป้ฏิบตัขิอง ICJ เรือ่งการลอยนวลพน้ผิด (impunity)  

314 แนวทางแห่งสหประชาชาติว่าด้วยบทบาทของพนักงานอัยการ, แนวทางที่ 10
315 เพิ่งอ้าง, แนวทางที่ 15
316 เพิ่งอ้าง, แนวทางที่ 14
317 เพิ่งอ้าง, แนวทางที่ 16
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ได้กล่าวถึงความเชื่อมโยงและความสำาคัญของสิทธิดังกล่าวกับสิทธิที่จะทราบความจริง318 

ทั้งนี้ สิทธิของสมาชิกในครอบครัวในกรณีการบังคับสูญหายหรือการสังหารนอก
กระบวนการยุติธรรมนั้นได้ถูกบรรยายไว้ในคู่มือผู้ปฏิบัติฯ ของ ICJ319 คู่มือดังกล่าวอธิบาย
วา่สมาชกิในครอบครวัมีสทิธท่ีิจะฟ้องคดตีอ่บคุคลท่ีกระทำาการบงัคบัสญูหายและสงัหารนอก
กระบวนการยตุธิรรมอนักระทำาตอ่บคุคลอนัเปน็ทีร่กัและใหมี้การลงโทษตามสมควร320 ศาล
สิทธมินุษยชนแหง่ทวปีอเมรกิาได้ยนืยนัวา่ “ผูเ้สยีหายจากการถูกละเมดิสิทธมินษุยชนหรือ
ญาต ิตอ้งถกูรบัฟังและมสีว่นในการดำาเนนิกระบวนการตา่ง ๆ  ทัง้กระบวนการหาคำาอธบิาย
ข้อเท็จจริงและการลงโทษฝ่ายที่ต้องรับผิดและได้รับค่าชดเชยที่เป็นธรรม”321 

ICJ ได้ออกคู่มือผู้ปฏิบัติเรื่องการสังเกตการพิจารณาคดีอาญา322 เช่นที่กล่าวไว้ใน
คูม่อื จากมุมมองของกฎหมายสทิธิมนุษยชนระหวา่งประเทศ สทิธขิองผูเ้สยีหายในการดำาเนนิ
กระบวนพิจารณาคดีอาญาน้ันมพ้ืีนฐานมาจากหลกัสำาคญัดา้นสทิธิมนษุยชนสามประการ คอื

• สิทธทิีจ่ะไดร้บัการเยยีวยาทีม่ปีระสทิธภิาพ (รวมไปถงึสทิธใินการสบืสวนสอบสวน)

• สิทธิที่จะได้รับการพิจารณาคดีอย่างเป็นธรรมและเปิดเผย โดยคณะตุลาการที่มี
ความสามารถ เป็นอิสระ และเป็นกลาง ที่ถูกแต่งตั้งตามกฎหมาย เพื่อกำาหนด
สิทธิต่าง ๆ 

• สิทธิที่จะได้รับการชดเชย 

ผูเ้สยีหายและญาตติอ้งไดร้บัการปฏบิตัอิยา่งมมีนษุยธรรม ดว้ยความเคารพศกัดิศ์รี

318 ICJ, International Law และ the Fight Against Impunity, Practitioners’ Guide No. 7 (2015), 
หน้า119
319 ICJ, Enforced Disappearance และ Extrajudicial Execution: The Rights of Family Members, 
Practitioners’ Guide No. 10 (2016)
320 เพิ่งอ้าง, อ้างอิง ศาลสิทธิมนุษยชนแห่งทวีปอเมริกา , Durand and Ugarte v. Peru, คำาพิพากษา,  
16 สิงหาคม 2000, §129 และ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน , González v. Argentina, Comm.  
No. 1458/2006 (Views), 17 มีนาคม 2011, §11
321 ศาลสิทธิมนุษยชนแห่งทวีปอเมริกา, Villagrán Morales และ others v. Guatemala, คำาพิพากษา 
(เนื้อหาของคดี), 19 พฤศจิกายน 1999, §227
322 ICJ, Trial Observation Manual for Criminal Proceedings, Practitioners Guide No. 5, เจนวีา, 2009
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และสทิธมินษุยชน โดยเจา้หนา้ทีท่ีบั่งคบัใชก้ฎหมาย หนว่ยงานท่ีทำาหนา้ท่ีสบืสวนสอบสวน 
พนักงานอัยการ และตุลาการในคดี ในทุกกระบวนการของการดำาเนินคดีอาญา ซึ่งรวมถึง
ระหวา่งการสบืสวนสอบสวนในขัน้ตน้และการสบืสวนสอบสวนก่อนการพจิารณาคด ีตามทีไ่ด้
อภปิรายในบทที ่4 ขา้งต้น รัฐต้องดำาเนนิการท่ีเหมาะสมเพ่ือประกันความปลอดภยั สภาวะ
จิตและกายที่ดี และความเป็นส่วนตัวของผู้เสียหายและครอบครัวของพวกเขา 

หากการสืบสวนสอบสวนในคดีอาญาจำาเป็นต้องมีการแทรกแซงชีวิตส่วนตัวของ
ผู้เสียหายและญาติ “เจ้าหน้าที่ควรจะดำาเนินการให้เกิดความไม่สะดวกน้อยที่สุดที่กับผู้เสีย
หายและญาติ และเมื่อเหมาะสมก็ให้การคุ้มครองความเป็นส่วนตัวจากการแทรกแซงโดยมิ
ชอบด้วยกฎหมาย”323 ในขณะเดียวกัน รัฐจำาต้องประกันว่า ภายในประเทศต้องมีกฎหมาย
กำาหนดว่าผู้เสียหายที่ต้องเผชิญกับความรุนแรงหรือความบอบชำ้าทางจิตใจควรได้รับการ
พิจารณาและความเอาใจใส่พิเศษเพื่อจะได้ไม่ต้องบอบชำ้าทางจิตใจไปมากกว่านี้ในระหว่าง
การดำาเนินกระบวนการยุติธรรม เท่าที่จะเป็นไปได้324

ICJ ไดเ้รยีกรอ้งใหร้ฐัประกันวา่ผูเ้สยีหายและญาตจิะสามารถเขา้ถงึขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้ง
ในคดี และข้อมลูที่จำาเปน็ในการคุ้มครองประโยชนแ์ละประกันการใช้สิทธิของพวกเขา โดย
อย่างน้อยข้อมูลดังกล่าวควรรวมถึง 

• ประเภทของการสนับสนุนที่ให้กับผู้เสียหายและญาติ

• ประเภทของบริการหรือองค์การที่ให้การสนับสนุนกับผู้เสียหายและญาติ

• สถานทีแ่ละวิธีการทีผู่เ้สียหายและญาติสามารถฟอ้งรอ้งเกีย่วกบัการกระทำาความ
ผิดได้ 

• กระบวนการต่าง ๆ ที่จะตามมาภายหลังมีการฟ้องร้องและหน้าที่ที่พวกเขาต้อง
ปฏิบัติในกระบวนการต่างๆ 

• ผู้เสียหายและญาติจะสามารถได้รับความคุ้มครองได้อย่างไรและภายใต้เงื่อนไข
อะไรบ้าง 

323 เพิ่งอ้าง, หน้า152
324 เพิ่งอ้าง
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• ผูเ้สยีหายและญาติจะได้รับคำาแนะนำาทางกฎหมายไดอ้ยา่งไรและภายใตข้อ้กำาหนด
เช่นไร

• ในสถานการณเ์ชน่ไร และอยา่งไรทีผู่เ้สยีหายจะสามารถรับการชดเชยจากผูก้ระทำา
ความผิดได้

• จะขอการชดเชยจากรัฐได้อย่างไร (หากมีสิทธิ) และ

• หากเปน็คนต่างชาต ิจะมีการจดัการพเิศษอืน่ใดทีอ่าจมเีพือ่ทีจ่ะไดคุ้ม้ครองประโยชน์
ของคนกลุ่มนี้325

รัฐควรประกันดว้ยวา่ผูเ้สยีหายหรอืญาตจิะไดร้บัการแจ้งผลของการรอ้งเรยีนและ
ความคืบหน้าของการดำาเนินคดีอาญา รวมถึงในขั้นการสืบสวนสอบสวนในเบื้องต้น326 ได้
ขณะเดียวกัน ผู้เสียหายหรือญาติก็ควรได้รับโอกาสในการแจ้งความต้องการของตนหากไม่
ต้องการรับทราบข้อมูลดังกล่าว

ผูเ้สยีหายหรอืญาตคิวรไดรั้บการแจง้ผลความคบืหนา้ในการสบืสวนสอบสวน เวน้
เสียแต่จะก่อให้เกิดผลเสียแก่การสืบสวนสอบสวนคดีอาญาที่กำาลังดำาเนินอยู่ อย่างไรก็ตาม 
ในกรณีการบงัคบับุคคลให้สูญหาย การลักพาตวั การจบัเปน็ตวัประกนั เจา้หนา้ทีท่ีม่อีำานาจ
ควรสือ่สารกบัญาตขิองผูเ้สยีหายเปน็ประจำาโดยไมล่า่ช้าเพือ่แจง้ผลของการสบืสวนสอบสวน
วา่บุคคลนัน้มชีะตากรรมเชน่ไรและอยูท่ีใ่ด327 เจา้หนา้ทีผู่ป้ระสานงานกบัครอบครวั ซ่ึงมหีนา้
ที่ตามที่บรรยายไว้ในบทที่ 5 คือเจ้าหน้าที่ที่ควรเข้ามามีบทบาทในเรื่องนี้

ในฐานะเปน็องคป์ระกอบประการหนึง่ในการปรบัใชส้ทิธทิีจ่ะไดร้บัการเยยีวยาทาง
กฎหมายทีมี่ประสทิธภิาพ ICJ ขอเสนอแนะใหร้ฐัประกนั “การมคีวามสามารถตามกฎหมาย 
(Legal Standing) อย่างกว้างในกระบวนการทางอาญาให้กับผู้เสียหายและ/หรือญาติ”328 
โดยการมคีวามสามารถตามกฎหมายในกระบวนการทางอาญานัน้ผูเ้สยีหายและ/หรอืญาติ
ควรจะได้รับอนุญาตให้ดำาเนินการ ดังต่อไปนี้

325 เพิ่งอ้าง, หน้า 154 – 55
326 เพิ่งอ้าง, หน้า 155
327 เพิ่งอ้าง
328 เพิ่งอ้าง, หน้า 156
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• ส่งหลักฐานและระบุรายชื่อพยาน

• เข้าถึงเอกสารและหลักฐาน

• ขอให้เรียกพยานเข้ามาให้การ

• ตรวจสอบและถามค้านพยาน

• ค้านหรือไม่ยอมรับหลักฐานที่ฝ่ายจำาเลยเสนอมา

• จัดหาผู้เชี่ยวชาญให้เข้ามามีส่วนร่วมในคดี และ

• ค้านและอุทธรณ์คำาสั่งใด ๆ ท่ีออกโดยผู้พิพากษาหรือศาล รวมถึงคำาพิพากษา 
เด็ดขาดด้วย329

หากกฎหมายภายในประเทศไม่อนุญาตให้ผู้เสียหายและ/หรือญาติมีบทบาททาง
กฎหมายในกระบวนพิจารณาคดีอาญา330 พวกเขาควรจะมีสิทธิระหว่างการพิจารณาคดี
อย่างน้อยดังนี้ 

• ได้รับแจ้งเกี่ยวกับวันที่และสถานที่การพิจารณาคดี

• ได้รับแจ้งเกี่ยวกับข้อกล่าวหาของจำาเลย

• ได้รับแจ้งเรื่องตารางและขอบเขตของการพิจารณาคดี

• ได้รับแจ้งเกี่ยวกับบทบาทของพวกเขาในการพิจารณาคดี

• สามารถแจ้งศาลเรื่องคดีของตนเองระหว่างการพิจารณาคดีได้

• สามารถเสนอหลักฐานได้

• ได้รับแจ้งเกี่ยวกับความเป็นไปได้ที่จะได้รับการชดเชยในกระบวนการพิจารณา 
คดีอาญา

329 เพิ่งอ้าง
330 เพิ่งอ้าง, หน้า 160
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• ได้รับความช่วยเหลือและคำาแนะนำาทางกฎหมาย และ

• ได้รับการแจ้งว่าตนจะสามารถรับสำาเนาของคำาพิพากษาได้อย่างไร331

หากไดร้บัการตดิตอ่ใหใ้หถ้อ้ยคำาหรอืใหก้ารระหวา่งการดำาเนนิคดีอาญา ผูเ้สยีหาย
ควรจะถกูซกัถามเทา่ทีจ่ำาเป็นตามวัตถุประสงค์ของกระบวนการพจิารณา ควรมกีารใหค้วาม 
ช่วยเหลือพเิศษแกผู่เ้สยีหายทีเ่ปน็กลุม่เปราะบาง อาท ิเดก็และผูเ้สยีหายจากการข่มขืนและ
การละเมิดทางเพศอื่น ๆ โดยหลักแล้ว ผู้เยาว์และบุคคลที่บกพร่องทางจิตหรือกายควรจะ
ใหก้ารและตอบคำาถามโดยมบีดิามารดา ผูใ้ชอ้ำานาจปกครอง หรือผูอ้ืน่ท่ีเปน็ผูป้กครองดแูล 
หรือผู้แทนทางกฎหมาย อยู่ร่วมด้วย332 

หากเป็นกรณีของพยานอื่น ๆ  หากผู้เสียหายหรือญาติเข้าให้การเป็นพยานในการ
พิจารณาคดีอาญา พวกเขาควรสามารถใหก้ารไดอ้ยา่งเตม็ที ่โดยไมถ่กูขม่ขูห่รือถกูกดดนัไม่
ว่าจะในรูปแบบใด333

สิทธิของผู้เสียหายในบริบทของศาลอาญาระหว่างประเทศ

มกีารยกขอ้ประเดน็เกีย่วกับสทิธขิองผูเ้สยีหายมาในบรบิทของศาลอาญาระหวา่ง
ประเทศ (International Criminal Court หรือ ICC) ในศาลอาญาระหว่างประเทศนั้นมี
สำานกังานเพือ่ใหค้ำาปรกึษาแกผู่เ้สยีหาย (The Office of Public Counsel for the Victims 
หรอื OPCV) ซึง่ใหบ้รกิารโดยการเปน็ผูแ้ทนทางกฎหมายแก่ผูเ้สียหายผา่นกระบวนการตา่ง 
ๆ รวมทัง้ความชว่ยเหลอืและการสนับสนุนแกท่นายความทีเ่ปน็คนนอกท่ีผูเ้สยีหายแตง่ตัง้ขึน้ 
สำานักงานดังกล่าวเป็นสำานักงานฯ อิสระ มีหน้าที่ประกันสิทธิประโยชน์ระหว่างผู้เสียหาย 
และทนายความ334 

331 เพิ่งอ้าง
332 มาตรา 12, อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก ค.ศ. 1989 (Convention on the Rights of the Child) และ 
มาตรา 12 และ 13 อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ (Convention on the Rights of Persons with 
Disabilities)
333 ICJ, Trial Observation Manual for Criminal Proceedings, Practitioners Guide No. 5, หน้า161
334 ICC, “Victims”, ที่ https://www.icc-cpi.int/about/victims
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วันที่ 31 มีนาคม ค.ศ. 2018 นาย Al Hassan Ag Abdoul Aziz Ag Mohamed 
Ag Mahmoud ได้เข้ามอบตัวต่อศาลอาญาระหว่างประเทศในความผิดฐานอาชญากรรม
ตอ่มนษุยชาตแิละอาชญากรรมสงครามทีถ่กูกลา่วหาวา่ไดก้ระทำาขึน้ทีเ่มอืง Timbuktu การ
มอบตัวนี้เกิดขึ้นภายหลังการออกหมายจับโดยศาลแผนกก่อนการพิจารณาคดี (Pre-Trial 
Chamber) ในวันที่ 27 มีนาคม ค.ศ. 2018 ต่อมาในวันที่ 24 พฤษภาคม ค.ศ. 2018 ศาล
แผนกกอ่นพจิารณาคดไีดม้คีำาสัง่ให้ปรบัใชเ้รือ่งการมส่ีวนรว่มของผู้เสียหายในคด ีโดยเหนอื
อื่นใดศาลอนุญาตให้การมีส่วนร่วมกันและการชดเชยในคดีนั้นสามารถขอร่วมกันได้เพื่อ
วตัถปุระสงคใ์นการนำาการมสีว่นรว่มและ/หรอืการชดเชยมาใช้ในคดขีอง Al Hassan นัน่เอง335

335 เพิ่งอ้าง
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10. แนวทางเฉพาะสำาหรับพนักงานอัยการและทนายจำาเลย

บทนี้กล่าวถึงแนวทางปฏิบัติเฉพาะสำาหรับพนักงานอัยการและทนายจำาเลยที่ทำา
คดีฆาตกรรมทางอาญาและการบังคับให้สูญหายหรือคดียุทธศาสตร์ โดยมีพื้นฐานมาจาก
มุมมองด้านนิติวิทยาศาสตร์ในบทข้างต้น และเน้นเกี่ยวกับประเด็นที่ควรอยู่ในสำานวนการ
ฟ้องและรายการของทนายจำาเลยเมื่อเตรียมการในคดีอาญา ส่วนแรกของบทเน้นไปท่ีการ
ดำาเนินคดี ขณะที่ส่วนที่สองเน้นไปที่ข้อพิจารณาพิเศษสำาหรับฝ่ายจำาเลย

10.1 แนวทางสำาหรับพนักงานอัยการ 

บทบาทของพนักงานอัยการ

หลักการขัน้พ้ืนฐานแหง่สหประชาชาตวิา่ดว้ยเรือ่งบทบาทของพนกังานอัยการ (The 
UN Basic Principles on the Role of Prosecutors) ได้กำาหนดบทบาทของพนักงาน
อัยการในการดำาเนินคดีอาญา336 โดยเน้นว่าสิ่งที่สำาคัญที่สุดคือการที่พนักงานอัยการได้ทำา
หนา้ทีใ่นกระบวนคดอีาญาเชงิรกุ ทัง้การสบืสวนสอบสวนคดอีาญาและการกำากบัดแูลความ
ชอบด้วยกฎหมายของการสืบสวนสอบสวนด้วย 

ตามกฎหมายแลว้ พนกังานอยัการตอ้งทำาหนา้ทีอ่ยา่งยตุธิรรม ตอ่เนือ่งและรวดเรว็ 
รวมท้ังเคารพและคุ้มครองศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และยืนหยัดต่อสิทธิมนุษยชน อันช่วย
เสริมดำารงหลักนิติกระบวนการ (due process) และความเรียบร้อยในระบบยุติธรรมทาง
อาญา พนกังานอยัการไมค่วรรเิริม่ทีจ่ะดำาเนนิคดหีรอืดำาเนนิคดตีอ่หรือคงดำาเนนิการเพือ่ให้
คดีจะได้มีต่อไปหากรายงานการสืบสวนสอบสวนที่เป็นกลางพบว่าไม่มีมูลความผิด

นอกจากนี้ หากพนักงานอัยการได้หลักฐานเอาผิดผู้ต้องสงสัย และตนทราบหรือ
มเีหตทุีท่ำาใหเ้ช่ือว่าหลักฐานเหล่าน้ีได้มาโดยวิธีการท่ีไม่ชอบด้วยกฎหมาย ซ่ึงถือเป็นการละเมิด
สิทธิมนุษยชนของผู้ต้องสงสัยอย่างร้ายแรง โดยเฉพาะหลักฐานที่ได้มาโดยเกี่ยวข้องกับการ

336 แนวทางเรื่องบทบาทของพนักงานอัยการ (Guidelines on the Role of Prosecutors), รับรองโดย 
The Eighth UN Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders, 
Havana, 27 สิงหาคม ถึง 7 กันยายน 1990, ที่ https://www.ohchr.org/EN/Professionalinterest/
Pages/RoleOfProsecutors.aspx
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ทรมานหรือการประติบัติที่ไร้ซ่ึงมนุษยธรรมหรือการละเมิดสิทธิมนุษยชนอื่นใด พนักงาน
อัยการก็ควรปฏิเสธท่ีจะใช้หลักฐานนั้นเพื่อเอาผิดกับผู้ใดเว้นเสียแต่ผู้ที่ใช้วิธีการดังกล่าว
นั้น หรือควรแจ้งต่อศาล และควรดำาเนินการตามขั้นตอนที่จำาเป็นเพื่อประกันว่าบุคคลที่ใช้
วิธีการนั้นจะถูกนำาตัวเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม

การทบทวนสำานวนการสอบสวนคดี

พนักงานอัยการควรตรวจสอบสำานวนการสอบสวนคดีก่อนที่จะดำาเนินการฟ้อง
ร้องคดีต่อศาลในกรณีที่มีข้อกล่าวหาว่ามีการฆาตกรรม พนักงานอัยการอาจมีคำาสั่งว่าคดี
มีมูลเพียงพอแล้ว หรืออาจรู้สึกกดดันถ้าจะสั่งให้มีการดำาเนินการหรือให้สอบสวนเพ่ิมเติม 
แต่อย่างน้อยที่สุด การสอบสวนควรเนินขั้นตอนที่จำาเป็น ดังต่อไปนี้ 

• ระบุตัวผู้เสียหาย

• กู้คืนและเก็บรักษาวัตถุทั้งหมดที่ก่อให้เกิดความตาย อัตลักษณ์ของผู้ก่อเหตุคือ
ใคร รวมถึงสภาวการณ์แวดล้อมการเสียชีวิต 

• ระบตุวับคุคลทีอ่าจเปน็พยานได ้และหาหลกัฐานท่ีเชือ่มโยงกับการเสยีชีวิตรวมถงึ 
สภาวการณ์แวดล้อมการเสียชีวิต 

• ระบุสาเหตุ พฤติการณ์ สถานที่ และเวลาของการเสียชีวิต พร้อมทั้งสภาวการณ์
แวดล้อม ในการพิเคราะห์พฤติการณ์การการเสียชีวิต การสอบสวนควรแยกแยะ
ระหวา่งการเสยีชีวติตามธรรมชาติ การเสยีชวีติโดยอบุตัเิหต ุอตัวนิบิาตกรรม และ
การฆาตกรรม และ

• ระบวุา่มผีูใ้ดบา้งท่ีมสีว่นกบัการเสยีชวีติและความรบัผดิรายบคุคลตอ่การเสยีชวีติ337

พิธีสารมินนิโซตา ค.ศ. 2016 สามารถเป็นเครื่องมือช่วยเหลืออัยการในขั้นตอน
การทบทวนสำานวนสอบสวนโดยช่วยเป็นรายการตรวจสอบแต่ละขั้นตอนที่ควรต้องดำาเนิน
การในการสืบสวนสอบสวนเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายและมาตรฐานระหว่างประเทศ 
เช่น ยำ้าเตือนถึงขั้นตอนดังต่อไปนี้

337 พิธีสารมินนิโซตา ค.ศ. 2016, §25
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• ดำาเนินการสืบสวนสอบสวนโดยเป็นอิสระและเป็นกลาง (ย่อหน้าที่ 28)

• ครอบครวัของผูเ้สยีหายไดร้บัการแจ้งเกีย่วกบัความคบืหนา้ของการสบืสวนสอบสวน 
ในทุกขั้น ภายในเวลาอันสมควร (ย่อหน้าที่ 35)

• กระบวนการสืบสวนสอบสวนและผลลัพธ์จะต้องโปร่งใส รวมท้ังดำาเนินการโดย
เปดิเผยใหส้าธารณะชนและครอบครวัของผูเ้สยีหายสามารถตรวจสอบได ้(ยอ่หนา้
ที่ 32)

• มีการบันทึกในทุกขั้นตอนตั้งแต่เก็บกู้ รักษา ขนส่ง และวิเคราะห์พยานหลักฐาน
ทางด้านนิติวิทยาศาตร์ นับจากสถานที่เกิดเหตุอาชญากรรมจนไปถึงศาล ตลอด
จนเสร็จสิ้นกระบวนการตุลาการ อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อประกันความสมบูรณ์
ของหลักฐาน (ย่อหน้าที่ 65)

• มกีารสมัภาษณพ์ยานปากสำาคญัทัง้หมด ทัง้บคุคลทีเ่หน็หรอืไดย้นิวา่เกดิอาชญากรรม 
บคุคลทีรู่เ้รือ่งเกีย่วกบัผูเ้สยีหาย และ/หรอืผูต้้องสงสยัวา่เปน็คนร้าย และบคุคลท่ี
อยู่ในองค์การเดียวกันหรืออยู่ในสายบังคับบัญชาของผู้ต้องสงสัย (ย่อหน้าที่ 72)

• มีการระบุช่องโหว่ทางเทคนิคเกี่ยวกับการสืบสวนสอบสวน และมีการแสวงหา
ความช่วยเหลือในทางระหว่างประเทศ ตามสมควร (ย่อหน้าที่ 77)

• มีการจัดทำา “ลำาดับเหตุการณ์” (Living Chronology) ขึ้น และทบทวนห้วงเวลา
ที่มีการรวบรวมหรือได้รับหลักฐานใหม่ในแต่ละครั้ง (ย่อหน้าที่ 83) 

• มีการผ่าศพ (ย่อหน้าที่ 25 และ 148 ของแนวทางโดยละเอียด)

ในบางสถานการณ ์พนกังานอยัการอาจมคีำาแนะนำาใหด้ำาเนนิคดตีอ่ไปหรอืยตุกิาร
ดำาเนินคดีได้หากคดีไม่มีมูลที่จะตั้งข้อหา และหากมีการได้หลักฐานในเหตุการณ์มาด้วยวิธี
การละเมิดสิทธิมนุษยชนต่อผู้ต้องสงสัยอย่างร้ายแรง พนักงานอัยการควรปฏิเสธที่จะใช้
หลกัฐานดงักลา่ว และแจ้งใหศ้าลทราบ อกีทัง้ดำาเนนิขัน้ตอนทีจ่ำาเปน็เพือ่ประกนัว่าผูก้ระทำา
ความผิดจะถูกนำาตัวเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม

ในกรณีของสถานที่เกิดเหตุอาชญากรรม ประเด็นแรกที่ต้องพิจารณาคือใคร
เป็นผู้จัดการเรื่องสถานที่เกิดเหตุอาชญากรรม/สถานที่เสียชีวิต (หรือสถานที่ที่ผู้เสียหาย
หายตัวไป หากทราบ) ภายหลังมีการพบศพ ได้มีการห้ามทุกคนไม่ให้เข้าถึงสถานที่ยกเว้น
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ผูส้บืสวนสอบสวนทีม่คีณุสมบตัดิา้นนติวิทิยาศาสตรน์บัตัง้แต่ชว่งแรกเลยหรอืไม?่ ภายหลงั
การฆาตกรรมหรือสูญหายมีใครอีกบ้างที่อาจเข้าถึงบริเวณดังกล่าวและอาจถูกกล่าวหาได้
ว่าเข้ามาจัดฉากหรือยุ่งเหยิงกับหลักฐาน? หลักฐานที่จะนำาไปใช้แสดงนั้นค้นพบต้ังแต่ช่วง
แรกเริ่มของกระบวนการจัดการสถานที่เกิดเหตุหรือพบภายหลัง? ใครพบหลักฐานและได้
ทำาอะไรกับหลักฐานไปบ้าง? ประเด็นเหล่านี้ล้วนแต่เป็นปัญหาหลักที่ถูกหยิบยกมาในการ
สอบสวนคดีฆาตกรรมอื้อฉาวที่เมืองเอสเซกซ์ (Essex) ประเทศสหราชอาณาจักรในช่วง
กลาง ค.ศ. 1980338

เมื่อเดือนตุลาคม ค.ศ. 1986 ศาลพิพากษาว่านาย Jeremy Bamber ฆ่าพ่อแม่
บุญธรรม พี่สาวบุญธรรม และลูกชายฝาแฝดวัยหกขวบของพ่ีสาวบุญธรรมที่ฟาร์มของ
ครอบครัวเมื่อหนึ่งปีก่อนหน้านั้น เริ่มแรก ตำารวจเมืองเอสเซกซ์วางประเด็นการสืบสวน
สอบสวนว่าพี่สาวของนาย Jeremy เป็นผู้ฆาตกรรมผู้อื่นแล้วจึงกระทำาอัตวินิตบาตรกรรม
เพราะพบปนืทีใ่ช้ยงิอยูใ่นมอืของพีส่าวบญุธรรมในบา้นทีล่อ็คจากดา้นใน ประกอบกบัพีส่าว
บุญธรรมมีประวัติเรื่องสุขภาพจิตที่ร้ายแรง อย่างไรก็ตาม ในระหว่างการสืบสวนสอบสวน
ความผดิอืน่ ๆ  คนรักเก่าของนาย Jeremy ต้ังขอ้สงสยัเกีย่วกบัเขา โดยอา้งวา่นาย Jeremy 
ไดส้ารภาพวา่ไดจ้้างนกัฆา่มืออาชพีเพือ่ทำาการสงัหาร ประเดน็ดงักลา่วเมือ่ถกูนำามาประกอบ
กับพยานหลักฐานทางด้านนิติวิทยาศาสตร์ชิ้นใหม่ที่ได้จากปืน ทำาให้ตำารวจและพนักงาน
อัยการเอสเซกซ์เชื่อว่านาย Jeremy เป็นผู้อยู่เบื้องหลังการฆาตกรรมและจัดฉากการ 
เสียชีวิตของพี่สาวบุญธรรมคือนาง Sheila

อกีหนึง่ประเดน็สำาคัญทีต่อ้งพจิารณาคอืในขณะลงมอืสงัหารนัน้ปนืทีใ่ชม้อีปุกรณ์
เก็บเสียงหรือไม่ โดยตอนที่ตำารวจพบศพนั้นพบว่าปืนไม่ได้ติดตัวเก็บเสียง และจากพยาน 
หลักฐานด้านนิติวิทยาศาสตร์นั้นชี้ว่าเป็นไปไม่ได้ที่พี่สาวบุญธรรมนาง Sheila จะเหนี่ยวไก
ปนืได้หากปนืดังกลา่วตดิตวัเก็บเสยีงมาดว้ย ตำารวจจึงไดค้้นบา้น รวมท้ังตูเ้กบ็ปนื แตก่ไ็ม่ได้
พบอุปกรณ์เก็บเสียง สามวันภายหลังเหตุฆาตกรรมจึงพบอุปกรณ์เก็บเสียงที่บ้านญาติของ
นาย Jeremy (ซึง่อาจเปน็หน่ึงในผู้ได้รบัประโยชน์จากพนิยักรรมของบดิาหรอืมารดา) แมว้า่
จะพบอุปกรณ์ดังกล่าวต่อหน้าของพยานหลายคน แต่แทนที่จะแจ้งตำารวจ ครอบครัวกลับ
นำาอุปกรณ์เก็บเสียงปืนไปไว้ในบ้านญาติอีกคนหนึ่ง นอกจากนี้ ยังพบสารเหนียวสีแดงบน
ปืน ผู้เชี่ยวชาญจากห้องปฏิบัติการทางด้านนิติวิทยาศาสตร์พบเลือดทั้งข้างในและข้างนอก 

338 R v. Jeremy Bamber, [2002] EWCA Crim 2912
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พื้นผิวของอุปกรณ์เก็บเสียง เลือดที่พบด้านนอกมีปริมาณไม่มากพอที่จะวิเคราะห์อะไรได้ 
ในขณะที่เลือดด้านในนั้นเป็นกลุ่มเลือดเดียวกับเลือดของนาง Sheila อนึ่ง เลือดดังกล่าว
อาจจะเปน็เลอืดทีผ่สมจากของพอ่และแมด่ว้ยกไ็ด้ ด้วยเหตนุีน้าย Jeremy จงึถกูลงโทษใน
ข้อหาฆาตกรรมผู้อื่นและต้องโทษจำาคุกตลอดชีวิต แต่ยังคงต่อสู้ว่าตนบริสุทธิ์339

ประเด็นหลักอีกเรื่องหนึ่งที่พนักงานอัยการให้ความสนใจคือเรื่องห่วงโซ่ของการ
ครอบครองหลักฐานภายหลังมีการระบุหลักฐานและ/หรือครอบครอง มีการทำาลายห่วงโซ่
ดงักลา่วโดยไมม่เีหตุทีส่ามารถอธบิายไดห้รือปรากฏพฤติการณ์น่าสงสยัใด ๆ  หรอืไม?่ พยาน
หลักฐานอาจถูกปนเปื้อนหรือไม่? หรือหลังจากยึดเอาพยานหลักฐานแล้วมีการทิ้งหลักฐาน
ไวใ้นสถานทีท่ีไ่มป่ลอดภัยหรือไม่สมควรหรอืไม?่ ประเดน็เหลา่น้ี เปน็ประเดน็สำาคญัทีถ่กูพูด
ถึงในคดีของนาย OJ Simpson ในปี ค.ศ. 1995 

อย่างที่ทราบดีว่า นาย OJ Simpson เป็นอดีตดาวรุ่งอเมริกันฟุตบอลซึ่งสมรส
กับอดีตพนักงานเสริฟนาง Nicole Brown มีหลักฐานว่าก่อนหน้านี้ นาย OJ Simpson ได้
ใช้ความรุนแรงกับนาง Nicole Brown จากน้ันทั้งคู่ก็ได้หย่าร้างกันก่อนที่คือนาง Nicole 
Brown และเพือ่นคอืนาย Ron Goldman จะถูกฆาตกรรมในบา้นของเธอทีน่ครลอสแอนเจ
ลสิ อยา่งไรก็ตาม โอกาสทีจ่ะลงโทษนาย Simpson ในการพจิารณาคดไีดช้ะงกังนัไปเน่ืองจาก
การตัดสินให้เจ้าหน้าที่ตำารวจของลอสแอนเจลิส (Los Angeles Police Department 
หรือ LAPD) พ้นผิดกรณีการทำาร้ายร่างกายชาวอเมริกัน-แอฟริกัน Rodney King ภายหลัง
จากเขาหยุดรถรอสัญญาณไฟจราจร (ซึ่งมีผู้เห็นเหตุการณ์บันทึกเหตุการณ์ไว้)340 และยังมี 
หลักฐานช้ีให้เห็นอีกว่าตำารวจ LAPD น้ันเหยียดเชื้อชาติอย่างแพร่หลาย รวมทั้งมีรายงาน
ว่าหนึ่งในผู้ที่ทำาการสอบสวนหลักในคดีนี้ใช้คำาเหยียดเชื้อชาติด้วย 

339 S. Hattenstone and E. Allison, “Jeremy Bamber still waits for the evidence that 
might clear his name”, The Guardian, 24 มีนาคม 2017, ที่ https://www.theguardian.com/
commentisfree/2017/mar/24/jeremy-bamber-waits-evidence-clear-name-essex-police
340 J. Ross, “That knife allegedly found on O.J. Simpson’s property says plenty about why 
he was acquitted”, The Washington Post, 6 มีนาคม 2016, ที่ https://www.washingtonpost.
com/gdpr-consent/?destination=%2fnews%2fthe-fix%2fwp%2f2016%2f03%2f06%2fthat-
knife-allegedly-found-on-o-j-simpsons-property-says-plenty-about-why-he-was-
acquitted%2f%3f&utm_term=.ed6919fe45cd
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แม้ว่านิติวิทยาศาสตร์จะมีบทบาทสำาคัญในการยกฟ้องนาย Simpson ก็ตาม แต่
ทว่าตำารวจ LAPD กลับไม่มีความสามารถที่จะรวบรวมคราบเลือดที่เป็นหลักฐานสำาคัญใน
สถานที่เสียชีวิต (ลายนิ้วมือเปื้อนเลือดที่เป็นหลักฐานชิ้นเอก) ตามที่พนักงานสอบสวนระบุ 
และต่อมาภายหลัง เมื่อมีการนำาตัวอย่างเลือดจากนาย Simpson มาตรวจก็ไม่ได้มีการ
บันทึกปริมาณของเลือดที่ถูกเก็บไป ซึ่งนำาไปสู่ความกังขาว่ามีเลือดบางส่วนหายไป และยิ่ง
เปน็ปญัหามากขึน้ไปอีกเมือ่ตวัอยา่งเลอืดไมไ่ดถ้กูนำามาเกบ็เปน็หลกัฐานในทนัที แตถ่กูโยก
ย้ายไปเรื่อย ๆ หลายชั่วโมงก่อนที่จะเริ่มบันทึกในห่วงโซ่พยานหลักฐาน ซึ่งเพิ่มความกังขา
ว่าเลือดได้หายไปตั้งแต่เมื่อไรและหายได้อย่างไร341 มีการกล่าวหาว่าน่ีอาจเป็นการจัดฉาก
สร้างหลักฐานโดยเจ้าหน้าที่ตำารวจ LAPD ที่ “เหยียดเชื้อชาติ” 

อีกปัญหาคือผู้เชี่ยวชาญด้านนิติวิทยาศาสตร์ที่เก็บเลือดจากนาย Simpson นั้น
ได้วิเคราะห์เลือดที่เก็บมาจากสถานที่เกิดเหตุอาชญากรรมโดยสวมถุงมือเดิม ซึ่งอาจทำาให้
หลักฐานปนเปื้อนกนัได้342 อีกทัง้สถานที่เก็บหลักฐานและห้องปฏบิัตกิารของตำารวจ LAPD 
กเ็ปน็ประเดน็เพราะมกีารค้นพบว่ามผีูท้ีไ่มมี่อำานาจสามารถเขา้ถงึและปรบัเปลีย่นหลกัฐาน
บางชิน้ได้ โดยมบีคุคลทีไ่มเ่กีย่วขอ้งสามารถเขา้ไปในลานยึดของกลางท่ีตำารวจดูแลเพือ่เขา้
ถึงรถยนต์ Bronco ของนาย Simpson ที่พบที่สถานที่เสียชีวิตได้ถึงอย่างน้อยสองครั้ง343

ในช่วงหลังนี้ การตรวจพิสูจน์พยานหลักฐานทางอิเล็กทรอนิกส์ (คอมพิวเตอร์ 
โทรศัพท์มือถือ) มีบทบาทหลักในการดำาเนินคดีนอกเหนือไปจากการตรวจช้ินหลักฐานอ่ืน 
ๆ ซึง่รวมถงึการตรวจสอบประวตักิารสบืคน้คอมพวิเตอร์หรือเคร่ืองมอือ่ืนใด สถานทีท่ีอ่ยู่ใน
บรเิวณรศัมขีองเสารโ์ทรศพัท ์รวมถงึเมทาดาทา (Metadata) ทีป่รากฏในรปูและเอกสารตา่ง ๆ   
ที่อัพโหลดขึ้นทางออนไลน์

341 “Forensics at the OJ Simpson Trial”, Crime Museum, ที่ https://www.crimemuseum.org/
crime-library/famous-murders/forensic-investigation-of-the-oj-simpson-trial/
342 โปรดอา่น ตวัอยา่งเชน่ M. Starr, “Detective Mark Fuhrman refuses to watch FX’s ‘O.J.’ series”, 
New York Post, 6 มีนาคม 2016, ที่ https://nypost.com/2016/03/06/why-this-lapd-detective-
wont-be-watching-fxs-o-j-series/ ประกอบกับ “O.J. Simpson: An Example of Problems with 
Key Evidence”, Texas Education Agency, 2017
343 “Forensics at the OJ Simpson Trial”, Crime Museum
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นาย Dennis Rader เป็นฆาตรกรต่อเนื่อง “BTK” (รัดจากนั้นทรมานแล้วจึง
สังหาร หรือ Bind, Torture, and Kill) ที่หลบหนีการจับกุมมานานกว่า 30 ปี เขาลงมือ
สังหาร 10 ชีวิตใน Kansas (ทั้งผู้ชาย ผู้หญิง และเด็ก) ตั้งแต่ ค.ศ. 1974 นาย Dennis ส่ง
จดหมายเยาะเยย้ไปยงัตำารวจและหนงัสอืพมิพ ์อ้างว่าอาชญากรรมดงักล่าวเปน็ฝีมือของตน 
เหน็ไดช้ดัวา่เขามีความสขุท่ีเหน็วา่ส่ือสนใจทำาขา่วของตนในขณะทีต่นเองกท็า้ทายพนกังาน
สอบสวนในการไขคดี344 อย่างไรก็ดีเมื่อ ค.ศ. 2005 เขาทำาพลาดเพราะแนบแผ่น floppy 
disk มากับจดหมายให้ตำารวจ เมื่อมีการตรวจสอบด้านนิติวิทยาศาสตร์ พนักงานสอบสวน
พบไฟล์ Microsoft Word ที่ถูกลบไปแล้ว ซึ่งข้อมูลเมทาดาทานั้นแสดงว่าบุคคลสุดท้าย
ที่แก้ไขไฟล์คือ “Dennis” และพบความเช่ือมโยงของเขากับคริสตจักรนิกายลูเทอแรนที่
นาย Dennis เปน็ผู้ชว่ยบาทหลวง ทัง้ทีก่่อนหน้าน้ีตำารวจแจง้กบันาย Dennis วา่ไมส่ามารถ
แกะรอยจดหมายที่แนบมากับแผ่น floppy disk ได้เลย345

10.2 แนวทางสำาหรับทนายจำาเลย

หัวข้อย่อยนี้กล่าวถึงประเด็นที่ทนายจำาเลยที่ทำาคดีฆาตกรรมควรพิจารณา รวม
ถึงระหว่างการถามค้านพยานโจทก์ ในขณะที่โจทก์พยายามทำาพยานหลักฐานให้แน่นหนา
เพื่อลงโทษผู้ที่ถูกกล่าวหา แต่ทว่าบทบาทของทนายจำาเลยคือการท้าทายว่าหลักฐานรวม
ถึงตัวพยานว่ามีความน่าเชื่อถือรับฟังได้เพียงไร เพื่อชี้ถึงข้อสงสัยเกี่ยวกับการกระทำาความ
ผิดของลูกความของตน

พิธีสารมินนิโซตา ค.ศ. 2016 สามารถเป็นเครื่องมือช่วยเหลือในการยกข้อต่อสู้
เพื่อคะคานหลักฐานของพยานฝั่งโจทก์ได้ ได้แก่ 

• ผู้ทำาการสอบสวนหลัก 

• เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบในสถานที่เกิดอาชญากรรม

344 “Dennis Rader”, Biography, เข้าถึงข้อมูลเมื่อ 15 สิงหาคม 2018, ที่ https://www.biography.
com/people/dennis-rader-241487
345 “Cases involving Computer Forensics that made the News”, Infosec Institute, 2018, ที่ 
https://resources.infosecinstitute.com/category/computerforensics/introduction/notable-
computer-forensics-cases/#gref



คู่มือปฏิบัติผู้ปฏิบัติงานฉบับที่ 14 (คำ�แปลจ�กต้นฉบับภ�ษ�อังกฤษ)128

• เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบในการเก็บรักษาหลักฐาน 

• ผู้เชี่ยวชาญรวมถึงนักนิติพยาธิวิทยาที่ผ่าศพ

ยกตัวอย่าง เม่ือต้องถามค้านเจ้าหน้าท่ีท่ีทำาหน้าที่เก็บรักษาหลักฐาน ในกรณีท่ี
ไม่มีการบันทึกอย่างละเอียดเพียงพอว่ามีใครบ้างที่เข้าไปจัดการหลักฐานน้ัน อาจให้มีการ
ถามค้านตามลำาดับดังต่อไปนี้ โดยยึดเอาตามย่อหน้าที่ 65 และ ย่อหน้าที่ 66 ของพิธีสาร
มินนิโซตา ค.ศ. 2016 

ถาม: ท่านเป็นเจ้าหน้าที่ตำารวจมานานกว่า 20 ปี ใช่หรือไม่

ตอบ: ใช่

ถาม: และในช่วงเวลาดังกล่าว ท่านได้ทำางานเก่ียวกับคดีการเสียชีวิตโดยมิชอบ
ด้วยกฎหมายมาหลายคดีใช่ไหม

ตอบ: ใช่

ถาม: ประสบการณด์งักลา่วไดส้อนทา่นเกีย่วกบัความสำาคญัของการจดัเก็บขอ้มลู
ห่วงโซ่พยานหลักฐานใช่ไหม

ตอบ: ใช่

ถาม: และเพื่อประโยชน์ในการพิจารณาคดีของศาล ห่วงโซ่พยานหลักฐาน
หมายความวา่ทุกขัน้ตอนทีเ่ก็บกู้หลกัฐาน เกบ็รักษา ขนยา้ย และทำาการวิเคราะห์
ด้านนิติวิทยาศาสตร์ จากสถานที่เกิดเหตุอาชญากรรมไปยังศาลและตลอดจนสิ้น
สุดกระบวนการในศาล ควรมีการบันทึกอย่างมีประสิทธิภาพใช่หรือไม่

ตอบ: ใช่
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ถาม: ควรทำาการบันทึกอัตลักษณ์และลำาดับของบุคคลทุกคนท่ีครอบครองช้ินหลักฐาน 
นับแต่เวลาที่เจ้าหน้าที่รัฐได้มาจนหลักฐานดังกล่าวถูกเสนอต่อศาลใช่หรือไม่

ตอบ: ใช่

ถาม: การขนสง่วัตถพุยานควรใชว้ธิทีีคุ่ม้ครองวตัถจุากการยกัย้าย การเสือ่มสภาพ 
และการปะปนเปื้อนกับหลักฐานชิ้นอื่นใช่หรือไม่ 

ตอบ: ใช่

ถาม: ควรมีการกู้คนืหลกัฐานแต่ละช้ินรวมถงึชิน้สว่นศพ โดยควรมกีารอ้างอิงและ
ทำาเครื่องหมายเป็นการเฉพาะ เพื่อประกันว่าหลักฐานดังกล่าวนั้นได้ถูกอ้างอิงไว้ 
นับตั้งแต่ได้หลักฐานมาจนกระทั่งนำาไปวิเคราะห์และเก็บรักษาใช่หรือไม่

ตอบ: ใช่

ถาม: ควรมีรายละเอียดของผู้ทำาการสืบสวนสอบสวนในขั้นตอนการขนส่ง การ
ติดตาม และการเก็บรักษาหลักฐานใช่หรือไม่?

ตอบ: ใช่

ถาม: ไม่ว่าจะเป็นช่วงใดของการสืบสวนสอบสวน ควรเก็บพยานวัตถุไว้ในสถาน
ที่เหมาะสมใช่หรือไม่

ตอบ: ใช่

ถาม: สถานทีเ่กบ็รกัษาหลกัฐานควรสะอาด ปลอดภยั และเหมาะสมกบัการรกัษา
สิ่งของให้คงอยู่ในสภาพท่ีเหมาะสมและคุ้มครองไม่ให้ผู้ที่ไม่มีอำานาจเข้าถึงและ
ทำาให้เกิดการปนเปื้อนใช่หรือไม่

ตอบ: ใช่
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ถาม: และจำาเป็นต้องประกันความสมบูรณ์ของหลักฐาน ถูกต้องหรือไม่

ตอบ: ใช่

รายการคำาถามเหล่านี้ เป็นคำาถามที่มีที่มาจากพิธีสารมินนิโซตา ค.ศ. 2016 โดย
มิได้เจาะจงเฉพาะคดีใดคดีหนึ่ง โดยชุดคำาถามเหล่าน้ีจะส่งผลให้มีการบันทึกมาตรฐาน 
ดังกล่าวไว้ในกระบวนพิจารณาและทำาให้ทนายความสามารถให้ข้อมูลที่อาจส่งผลให้ผู้
พิพากษาหรือลูกขุนติดใจสงสัยในประเด็นพยานหลักฐานได้

ในสว่นของนักนติพิยาธวิทิยา หากมกีารผา่ศพแตม่ไิดบั้นทกึภาพหรอืวดีโีอเอาไว ้ก็
อาจจะนำารายการคำาถามต่อไปนี้มาใช้ได้ โดยปรับมาจากย่อหน้าที่ 253 ถึง ย่อหน้าที่ 255 
ในพิธีสารมินนิโซตา ค.ศ. 2016 

ถาม: ท่านเป็นนักนิติพยาธิวิทยาที่มีประสบการณ์มากว่า 20 ปี ใช่ไหม

ตอบ: ใช่

ถาม: ท่านตระหนักว่าการผ่าศพควรจะดำาเนินการตามมาตรฐานเฉพาะ ใช่ไหม

ตอบ: ใช่

ถาม: หน่ึงในมาตรฐานคือควรให้มีการบันทึกท่ีมีรายละเอียดเพียงพอ ถูกต้องหรือไม่

ตอบ: ใช่

ถาม: ดังน้ัน ความสมบูรณ์ของข้อค้นพบจากการผ่าศพน้ันอาจจะถูกวินิจฉัย/ตรวจทาน 
ได้ รวมถึงวินิจฉัยผ่านการพิจารณาคดีอาญาอย่างเช่นคดีนี้ ถูกต้องหรือไม่

ตอบ: ใช่

ถาม: ควรบันทึกวันที่ เวลาที่เริ่มต้นและสิ้นสุด รวมทั้งสถานที่ที่ผ่าศพ ใช่หรือไม่

ตอบ: ใช่
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ถาม: ควรบันทึกรายชื่อของนักนิติพยาธิวิทยาผู้ผ่าศพ ผู้ช่วยทั้งหลาย และทุกคน
ทีอ่ยูร่ะหวา่งการผา่ศพ รวมทัง้ผูท้ีจ่บการศกึษาและประกอบอาชพีด้านการแพทย์
และ/หรือวิทยาศาสตร์ ด้านการเมือง หรือการปกครอง แต่ละคนหรือไม่ 

ตอบ: ใช่

ถาม: ควรระบุหน้าที่ของแต่ละคนในการทำาการผ่าศพใช่หรือไม่

ตอบ:ใช่

ถาม: และควรให้มีการบันทึกภาพถ่ายอย่างเพียงพอ เพราะที่จริงแล้วเป็นเรื่อง
สำาคัญ ใช่ไหม

ตอบ: ใช่

ถาม: เป็นเรื่องสำาคัญที่ให้มีการบันทึกข้อค้นพบในการผ่าศพอย่างถ้วนถี่ เพ่ือให้
ข้อมูลดังกล่าวสามารถถูกวิเคราะห์ทบทวนอย่างเป็นอิสระได้ใช่ไหม

ตอบ:ใช่

ขอยำา้อกีคร้ังว่า ขึน้อยูก่บัความสำาคญัของขอ้คน้พบเรือ่งการผา่ศพในแตล่ะคด ีแต่
ชุดคำาถามเหล่านี้ส่งผลให้มีการบันทึกมาตรฐานดังกล่าวไว้ในกระบวนพิจารณาและทำาให้
ทนายความสามารถให้ข้อมูลที่อาจส่งผลให้ผู้พิพากษาหรือลูกขุนติดใจสงสัยในประเด็น
พยานหลักฐานได้

หลกัฐานทีท่วีความสำาคญัมากขึน้ในการพจิารณาคดอีาญาคอื หลกัฐาน DNA “การ
จับคู่” ลายนิ้วมือ และนิติดิจิทัล (Digital Forensic)

ตัวอย่าง ผู้พิพากษาและคณะลูกขุนอาจจะให้ความเชื่อถือเป็นอย่างมากกับ
ประโยคที่ว่า “มีแนวโน้มที่หลักฐาน(DNA) จะเป็นของผู้ถูกกล่าวหามากกว่าบุคคลอื่นท่ีไม่
ได้เกี่ยวข้องกับผู้ถูกกล่าวหาถึง 11.8 พันล้านล้านเท่า” การกล่าวอ้างดังกล่าวมิได้คำานึงว่า
อาจจะมคีวามเสีย่งเรือ่งการปนเปือ้นของหลกัฐาน ณ สถานทีเ่กิดเหตอุาชญากรรม/สถานที ่
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เสียชีวิตหรืออาจปะปนได้ ณ ห้องปฏิบัติการ346 ในปี ค.ศ. 2013 ในประเทศสหรัฐอเมริกา 
นาย Lukis Anderson ชายชาวแคลฟิอร์เนยีไดรั้บการปลอ่ยตัวหลงัจากไดร้บัโทษจำาคกุเปน็
เวลาหา้เดอืนเพราะถกูกลา่วหาว่าไดท้ำาการฆาตกรรมมหาเศรษฐจีาก Silicon Valley แทจ้รงิ
แลว้นาย Lukis ไมอ่าจจะทำาการฆาตกรรมไดเ้พราะเขาเมาและไมไ่ดส้ติอยูท่ีโ่รงพยาบาลใน
ช่วงเวลาที่ผู้เสียชีวิตถูกฆาตกรรม347 อย่างไรก็ดี พนักงานสอบสวนกลับพบ DNA ของนาย 
Lukis ที่เล็บมือของผู้เสียชีวิต แต่ภายหลังพบความจริงว่าเจ้าหน้าที่ผู้ช่วยแพทย์สองรายที่
ช่วยรักษานาย Lukis ขณะมึนเมาท่ีร้านขายสุราท่ี San Jose เมื่อเดือนพฤศจิกายน ค.ศ. 
2012 ได้เป็นกลุ่มที่เข้าช่วยเหลือผู้เสียชีวิตที่บ้านในหลายช่ัวโมงต่อมาและถ่ายโอน DNA 
โดยไม่ตั้งใจ ทั้งนี้ ทนายจำาเลยได้ตั้งข้อสงสัยในเบื้องต้นว่าอาจจะเป็นความผิดพลาดของ
ห้องปฏิบัติการประจำาเขต348

อยา่งไรกต็าม ในประเทศอืน่ ๆ  นัน้มปีระเด็นปญัหามากกว่านีแ้ละทนายจำาเลยจำา
ตอ้งพจิารณาอยา่งระมดัระวังว่าควรยกประเด็นเร่ืองหลกัฐาน DNA เขา้มาตอ่สูอ้ยู่เสมออย่าง
เปน็ระบบหรอืไม ่ในประเทศอนิเดยี การใชห้ลกัฐาน DNA ในการสบืสวนสอบสวนคดอีาญา
ทวคีวามสำาคญัมากขึน้มากในหลายปทีีผ่า่นมา แต่ทวา่ การขาดมาตรฐานในทางปฏบัิต ิการ
ตรวจสอบคณุภาพ และการขาดกฎเกณฑ์ สง่ผลใหเ้กดิการใชเ้ทคโนโลยโีดยไมถ่กูตอ้ง ปญัหา
เริม่มาจากการขาดการอบรมเจา้หนา้ทีต่ำารวจทีเ่พยีงพอในเร่ืองการเกบ็หลกัฐาน DNA ทีถ่กู
ต้องในรัฐต่าง ๆ ส่งผลไปถึงชุดตัวอย่างที่ไปถึงห้องปฏิบัติการ ห้องปฏิบัติการเองถูกมองว่า
ไมม่มีาตรฐาน ขาดแนวทางปฏิบัตงิาน การรบัรองคุณภาพ และการทดสอบความเชีย่วชาญ
ของหอ้งปฏบิตักิารและผูเ้ช่ียวชาญประจำาหอ้งปฏิบัตกิาร ฉะนัน้ หอ้งปฏบิตักิารแตล่ะทีจ่งึมี
กระบวนการทดสอบที่แตกต่างออกไปและออกรายงานเรื่องผล DNA ตามแนวทางของตน 
โดยไม่ได้บันทึกผลการทดสอบอย่างเหมาะสมเพื่อการพิจารณาคดีของศาล349 

346 โปรดอ่าน ตัวอย่างเช่น Police Use of DNA: Mistakes, Error และ Fraud”, Forensic Genetics 
Policy Initiative, ทีh่ttp://dnapolicyinitiative.org/police-use-of-dna-mistakes-error-และ-fraud/
347 H. K. Lee, “How innocent man’s DNA was found at killing scene”, San Francisco Gate, 
26 มิถุนายน 2013, ที่https://www.sfgate.com/crime/article/How-innocent-man-s-DNA-was-
found-at-killing-scene-4624971.php
348 เพิ่งอ้าง
349 I. Pallavi Polanki, “‘DNA experts could also be guilty of giving false results’”, First Post, 
11 ตุลาคม 2012, ที่https://www.firstpost.com/india/dna-experts-could-also-be-guilty-of-
giving-false-results-486289.html
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เมือ่กรกฎาคม ค.ศ. 2018 ยงัไมป่รากฏวา่มกีารประกาศใช้รา่งกฎหมายเรือ่ง DNA 
profiling ของอินเดียฉบับ ค.ศ. 2012 อย่างไรก็ตาม คณะรัฐมนตรีแห่งชาติได้แสดงความ
ชัดเจนว่าร่างกฎหมายอนุญาตให้หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายทำาการรวบรวมตัวอย่าง DNA 
เพือ่ทำาการ “สรา้งโปรไฟล ์DNA (DNA profiles)” และสรา้งคลงัขอ้มลูพเิศษเพือ่การสบืสวน
สอบสวนทางด้านนิติวิทยาศาสตร์ในคดีอาญา ร่างหลักเกณฑ์ ค.ศ. 2018 เป็นฉบับล่าสุด
ที่เป็นที่มาของการ “การทำาโปรไฟล์” DNA จัดทำาโดยกรมเทคโนโลยีชีวภาพ350 โดยยังคง
ต้องจับตามองต่อไปว่าพระราชบัญญัติจะสามารถแก้ปัญหาเรื่องการขาดมาตรฐานภายใน
ประเทศและการควบคุมคุณภาพของหลักฐาน DNA ได้หรือไม่ 

ในขณะเดียวกัน ทนายจำาเลยก็จำาต้องได้รับการอบรมพิเศษเพื่อที่จะสู้คดีเรื่อง 
DNA ได้โดยมีประสิทธิภาพ

ในทศวรรษทีผ่า่นมา “ความถูกตอ้งแมน่ยำา” ของหลกัฐานลายนิว้มอืนัน้กถู็กทดสอบ
เช่นเดียวกัน ในอดีตนั้นเมื่อมีการพบลายนิ้วมือแม้นิ้วเดียว ณ สถานที่เกิดเหตุอาชญากรรม 
ก็ถือว่าเป็นหลักฐานที่แน่นหนาที่แทบจะลงโทษเจ้าของลายนิ้วมือได้อัตโนมัติ “ลายน้ิวมือ
ไม่เคยโกหก เป็นประโยคที่คณะลูกขุนได้ยินมามากกว่าศตวรรษ”351 แต่ทว่าสถานการณ์
ไดเ้ปลีย่นไปอยา่งชดัเจนและทนายจำาเลยควรจะตอ้งพจิารณาหลักฐานลายน้ิวมือดว้ยความ
ระมัดระวังอย่างยิ่งยวด

รายงานผลสบืสวนสอบสวน ค.ศ. 2012 ทีส่กอตแลนด ์สรปุว่าหลกัฐานลายนิว้มอื
ไม่สามารถ “เชื่อถือได้ 100% หรือเชื่อถือได้โดยอาศัยฐานอื่นที่บอกว่าหลักฐานลายนิ้วมือ
น้ันปราศจากข้อผิดพลาดใด ๆ” รายงานฉบับนี้แนะนำาว่าหลักฐานลายนิ้วมือ “ควรได้รับ
การรบัรองใหเ้ปน็หลกัฐานเชิงความคดิเห็น ไมใ่ชเ่ชงิขอ้เทจ็จรงิ” ฉะนัน้ศาลจงึควรพจิารณา  
“ตามนำ้าหนักความน่าเชื่อถือ” นอกจากนี้ ยังแนะนำาว่าลักษณะของลายน้ิวมือน้ันควรจะ 
“ถูกแสดงให้วิญญูชนดูด้วยสายตาปกติ” และให้อธิบาย “ความแตกต่างอื่นใดระหว่างลาย
นิ้วมือ (mark) และรอยนิ้วมือ (print) หากต้องระบุอัตลักษณ์”352 

350 “Union Cabinet clears DNA profiling bill”, The Hindu, 4 กรกฎาคม 2018, ที่ https://www.
thehindu.com/ news/national/union-cabinet-clears-dna-profiling-bill/article24333036.ece
351 “Study: Fingerprint Evidence Isn’t Infallible”, ABC News, 12 ตุลาคม 2005, ที่ https://
abcnews.go.com/Technology/DyeHard/story?id=1202813&page=1
352 E. O’Neill, “Fingerprint evidence ‘based on opinion rather than fact’”, The Guardian, 
14 ธันวาคม 2011, ที่https://www.theguardian.com/uk/2011/dec/14/fingerprint-evidence-
opinion-fact
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หนึง่ในข้อผิดพลาดเกดิในคดโีดง่ดงัอยา่งคดวีางระเบิดรถไฟมาดรดิเมือ่ ค.ศ. 2004 
สำานักงานสอบสวนกลางแห่งสหรัฐอเมริกา (The United States Federal Bureau of 
Investigation หรือ FBI) ถูกกดดันให้กล่าวขอโทษเพราะให้นำ้าหนักกับรูปถ่ายดิจิทัลของ
ลายนิ้วมือมากเกินไป และนำาไปสู่การสงสัยว่าทนายรัฐโอเรกอนนายหนึ่งมีส่วนร่วมกับเหตุ
วางระเบิด แต่ต่อมาพบว่าเป็นผู้ต้องสงสัยที่ผิดตัว เนื่องจากห้องปฏิบัติการของ FBI ทำางาน
พลาดโดยโยงเขาเขา้กบัรอยนิว้มอืของผูต้อ้งสงสยัทีต่ำารวจสเปนคน้พบจากเหตกุารณก์อ่การ
รา้ยเมือ่วนัที ่11 มนีาคม ค.ศ. 2004 เจา้หนา้ทีส่หรฐัจบัคู่ภาพถา่ยดจิทิลัของภาพรอยนิว้มอื
เพยีงบางสว่นทีไ่ดม้าจากถงุพลาสตกิทีบ่รรจุปลอกเคร่ืองมือทีใ่ชจ้ดุระเบดิกบันาย Brandon 
Mayfield (นาย Brandon เปล่ียนมานบัถือศาสนาอสิลาม) กอ่นนำาไปสูก่ารจับกมุตวัเขา แต่
ภายหลังเจ้าหน้าที่สอบสวนสเปนพบว่าลายนิ้วมือดังกล่าวเป็นของชาวอัลจีเรีย ทำาให้ศาล
สหรัฐพิพากษาให้ นาย Brandon Mayfield พ้นผิดในทุกข้อกล่าวหา353

ใน ค.ศ. 2017 ศาสตราจารย์ Jay Kadane จากมหาวิทยาลัย Carnegie Mellon 
เสนอขอ้โตแ้ย้งของเขาทีง่านประชมุวทิยาศาสตรป์ระจำาปคีรัง้ที ่69 ของ American Academy 
of Forensic Sciences โดยชี้ว่าการวิเคราะห์รอยนิ้วมือควรเป็นเพียงหลักฐานแวดล้อม
เท่านั้น โดยอธิบายว่าผู้พิเคราะห์ลายนิ้วมือนั้นอาจแค่ทำาการสังเกตุลักษณะท่ัวไปท่ีมีร่วม
กันระหว่างลายน้ิวที่พบในสถานที่เกิดเหตุอาชญากรรมและรอยนิ้วมือที่เก็บเข้าสำานวนคดี 
โดยเขาสังเกตุว่ายังไม่ปรากฏหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที่จะประเมินว่าบุคคลจำานวนเท่าไร
ที่มีลักษณะลายนิ้วมือเหมือนกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ยังไม่มีวิทยาศาสตร์ท่ีจะสนับสนุนข้อ
สรุปท่ีว่ามีคนเพียงคนเดียว ที่ลายน้ิวของเขาหรือเธอมือถูกบันทึกในสำานวนคดี ที่เป็นผู้ทิ้ง
รอยนิ้วมือเอาไว้354 

มีความท้าทายต่าง ๆ มากมายที่ทนายจำาเลยต้องเผชิญในการพิจารณาหลักฐาน
ดิจิทัล ผู้ทำาการสอบสวนด้านดิจิทัลอาจอยู่ภายใต้อิทธิพลความกดดันจากเพื่อนร่วมงาน 
บางองค์การอาจแม้กระท่ังห้ามปรามสมาชิกมิให้ทำางานให้ฝ่ายจำาเลยในคดีอาญา อย่างไร
กต็าม ผูท้ำาการสอบสวนดา้นดจิทิลัทีย่อมรบัขอ้จำากดันีย้อ่มคาดหมายได้วา่จะถกูทนายจำาเลย 

353 J. Leyden, “FBI apology for Madrid bomb fingerprint fiasco”, The Register, 26 พฤษภาคม 
2004, ที่https://www.theregister.co.uk/2004/05/26/fbi_madrid_blunder/
354 “Fingerprint Evidence is Circumstantial, Not an Identification”, Dietrich College of 
Humanities and Social Sciences, 10 กมุภาพนัธ ์2017, ท่ี https://www.cmu.edu/dietrich/news/
news-stories/2017/february/fingerprint-science.html
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ทักทานเรื่องความเป็นกลางของตนในห้องพิจารณาคดี355

นอกจากนี ้ยงัมปีญัหาเกีย่วกบัคณุภาพของข้อมลู ตามทีผู่เ้ช่ียวชาญไดบ้นัทกึไวว้า่ใน
แต่ละปี โลกได้กระจายหรอืผลติซำา้ขอ้มลูกวา่ 8 เซตตะไบต ์(Zettabyte) ซึง่เทยีบเทา่กระดาษ
เปน็ตัง้ทีส่งู 1.6 ลา้นลา้นไมล ์ในหมูผู่ธ้ำารงวชิาชพีการวิเคราะหก์ารสอบสวนทางดิจทิลัแบบ
ร่วมสมัยนั้นเห็นว่า “ไม่มีอีกแล้วสิ่งที่เรียกว่า ‘การวิเคราะห์ทางด้านนิติวิทยาศาสตร์อย่าง
เต็มรูปแบบ’”356 ในขณะเดียวกันนั้น ทนายจำาเลยควรจะตรวจสอบว่ามีหน่วยงานใดบ้างที่
ใชเ้ทคโนโลยีดิจิทลัในการตรวจสอบและนำาเสนอหลกัฐานทีแ่นน่หนาและตรงตามมาตรฐาน
การดำาเนินงานชั้นสูง สำาหรับการเก็บ การรักษา และการวิเคราะห์หลักฐาน357

ทนายจำาเลยยงัควรตระหนกัวา่กระบวนการสกดัเอาขอ้มลูดบิประเภทตา่ง ๆ  จาก
สือ่ทีเ่ก็บข้อมูล เชน่ ภาพถา่ยหรอืเอกสาร โดยไมไ่ดวิ้นจิฉยัเพิม่เตมิอาจทำาให้สญูเสยีหลกัฐาน
สำาคัญไปได ้นอกจากนี ้เจา้หนา้ทีต่ำารวจอาจไมไ่ดใ้ชเ้วลาในการทบทวนข้อมลูดจิทิลัทัง้หมด 
ไดแ้ก ่ขอ้ความทีเ่ปน็ตวัอกัษรตา่งๆ ทีอ่าจมหีลกัฐานชว่ยให้พน้ผิดได ้ล่าสุด มีการส่ังไม่ฟอ้ง
หรือยกฟ้องคดีข่มขืนจำานวนมากในประเทศสหราชอาณาจักรโดยปรากฏว่าตำารวจมิได้ไม่
ระบุหรือส่งต่อวัตถุข้อมูลต่าง ๆ  ที่เกี่ยวกับฝั่งจำาเลย ในเดือนกุมภาพันธ์ ค.ศ. 2018 หัวหน้า 
เนตบิณัฑติคดอีาญา (Head of the Criminal Bar) กลา่ววา่ความเช่ือมัน่จากสาธารณะเกีย่ว
กบัความเปน็ธรรมในการดำาเนนิคดกีำาลงัถกูสัน่คลอนและยำา้วา่กระบวนการยตุธิรรมในองักฤษ
และเวลสก์ำาลงัไปสู ่“จุดแตกหกั” เนือ่งจากลม้เหลวทีจ่ะเปดิเผยหลกัฐานดิจทิลัช้ินสำาคัญ358 

355 E. Casey, “Digital Evidence in the Courtroom”, Chap. in Digital Evidence and Computer 
Crime, 3rd Edn, Elsevier, 2011, หน้า 52
356 O. Carroll, “Challenges in Modern Digital Investigative Analysis”, United States Attorneys’ 
Bulletin, มกราคม2017, หน้า 30
357 Jonathan W. Hak (Crown Prosecutor, Department of Justice, Alberta, Canada), “The Admissibility 
of Digital Evidence in Criminal Prosecutions”, Crime Scene Investigator Network, มกราคม 2003, 
ท่ี http://www.crime-scene-investigator.net/admissibilitydigitaleveidencecriminalprosecutions.
html
358 O. Bowcott, “Justice system at ‘breaking point’ over digital evidence”, The Guardian, 
12 กุมภาพันธ์ 2018, ท่ีhttps://www.theguardian.com/law/2018/feb/12/justice-system-at-
breaking-point-over-digital-evidence
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ในรอบไม่กี่ปีท่ีผ่านมา ศูนย์สิทธิมนุษยชนของมหาวิทยาลัย Berkeley ได้เป็น
ผู้นำาในการร่างแนวทางการดำาเนินงานระดับนานาชาติเพื่อการใช้ออนไลน์นิติดิจิทัลในการ
สบืสวนสอบสวนและดำาเนนิคดอีาชญากรรมระหวา่งประเทศ359 ในขณะทีเ่ขยีนเอกสารนี ้งาน 
ดังกล่าวนั้นยังคงอยู่ระหว่างดำาเนินการ360

การฟ้องร้องคดีเชิงยุทธศาสตร์

ทนายความอาจใช้พิธีสารมินนิโซตา ค.ศ. 2016 เพื่อสนับสนุนการฟ้องร้องคดีเชิง
ยทุธศาสตร ์(บางครัง้เรยีกวา่การฟอ้งคดเีพือ่สรา้งผลกระทบ) โดยเนน้การนำาเสนอกฎหมายและ
มาตรฐานระหว่างประเทศเมือ่ดำาเนนิกระบวนการทีเ่กีย่วกับการเสยีชีวิตโดยมชิอบด้วยกฎหมาย  
เพื่อที่จะบรรลุตามผลลัพธ์ได้แก่

• สรา้งความตระหนกัรู้ตอ่สาธารณะเกีย่วกบัประเดน็เฉพาะใดๆเพ่ือกดดนัผูเ้กีย่วขอ้ง 
รวมทั้งรัฐบาล อันจะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในเชิงสถาบัน รวมทั้งกับฝ่าย
กระบวนการยุติธรรม

• สรา้งผลกระทบเพือ่นำาไปสู่การออกกฎหมายใด ๆ  ภายในประเทศ หรอืยกเลกิหรอื
แก้ไขกฎหมายที่บังคับใช้อยู่

• ขอให้มีการชูประเด็นกฎหมายหรืออธิบายเพิ่มเติม หรือกลับแนวบรรทัดฐาน
กฎหมายที่ “เลวร้าย” 

• ก่อให้เกิดแนวบรรทัดฐานกฎหมายที่ “ดี”

• ร้องขอให้มีการเยียวยาผ่านกระบวนการ เช่น การออกหมายเรียกตัวบุคคลที่ถูก 
คุมขังให้มาปรากฏต่อหน้าผู้พิพากษา (habeas corpus) หรือหมายบังคับให้
ปฏิบัติการ (mandamus)

359 โปรดอ่าน Berkeley University’s Human Rights Center, The New Forensics: Using Open 
Source Information to Investigate Grave Crimes, 2018
360 https://www.law.berkeley.edu/research/human-rights-center/programs/technology/
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11. กรณตีอ้งสงสยัวา่เปน็การเสยีชวีติโดยมิชอบด้วยกฎหมายในสถานการณ์
ที่มีการขัดกันทางอาวุธ (สงคราม)

เปน็ทีน่า่สงัเกตวา่ กรณตีอ้งสงสยัวา่เปน็การเสยีชวิีตโดยมชิอบดว้ยกฎหมายทีเ่กิด
ข้ึนระหว่างการขัดกันทางอาวุธนั้นยังคงเป็นประเด็นที่ถูกท้าทายในทางกฎหมาย ประการ
แรกเนื่องจากเราจำาเป็นต้องประเมินว่ากฎหมายระหว่างประเทศฉบับไหนท่ีเอามาปรับใช้ 
(นอกจากนี้ ยังรวมถึงกฎหมายภายในประเทศด้วย) จากนั้นยังมีข้อท้าทายอีกว่าจะปรับใช้
กฎหมายอยา่งไรใหถ้กูตอ้ง บทนีน้ัน้จะถกประเดน็หลากหลายท่ีอาจถูกหยบิยกข้ึนเม่ือมีการ
เสยีชวีติระหวา่งสถานการณก์ารขดักนัทางอาวธุหรอืสงครามและพิจารณาเกีย่วกบัหนา้ทีใ่น
การสืบสวนสอบสวนประเด็นการเสียชีวิต

อนึ่ง หากมีการใช้กำาลัง ทั้ง ๆ ที่ไม่ปรากฏว่ามีการขัดกันทางอาวุธหรือสงคราม 
การใช้กำาลังใด ๆ ของรัฐจะต้องเป็นไปตามกฎเกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมายภายใต้กรอบ
กฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ โดยการใช้กำาลังน้ันต้องกระทำาด้วยความจำาเป็น
และได้สัดส่วนสอดรับกับสถานการณ์ ส่วนการใช้อาวุธปืนอาจใช้ได้เฉพาะเพื่อป้องกันตัว
เองหรือผู้อื่นหากมีภยันตรายอันใกล้ที่ทำาให้เสียชีวิตหรือบาดเจ็บรุนเเรงได้361 หากมีเจตนา
ใช้อาวุธปืน (หรือใช้อาวุธชนิดอื่น) จนทำาให้เสียชีวิต กรณีเช่นว่าจะชอบด้วยกฎหมาย 
“เมื่อหลีกเลี่ยงมิได้โดยแน่แท้ เพราะกระทำาไปเพื่อคุ้มครองชีวิต”362 

นอกจากนี้ยังมีหน้าที่ในการใช้ความระมัดระวัง (precaution) ตามกฎหมายสิทธิ
มนษุยชนระหวา่งประเทศ โดยรฐัต่าง ๆ  มหีนา้ท่ีท่ีจะทำาแผนปฏบิตักิารการบงัคบัใชก้ฎหมาย
เพื่อที่จะลดความเสี่ยงของการใช้กำาลังจนนำาไปสู่การเสียชีวิต

11.1 การแบ่งประเภทของการขัดกันทางอาวุธตามกฎหมายระหว่างประเทศ

ขัน้ตอนแรกในการประเมนิความชอบด้วยกฎหมายคอืการประเมนิวา่มกีารขดักัน
ทางอาวธุ (หรอืสงคราม) ตามกฎหมายระหวา่งประเทศหรือไม ่อนึง่ การขดักนัทางอาวธุนัน้
มสีองประเภทภายใต้กฎหมายมนษุยธรรมระหวา่งประเทศ (international humanitarian 

361 หลักการขั้นพ้ืนฐานของการใช้กำาลังหรืออาวุธปืนโดยเจ้าหน้าที่ที่บังคับใช้กฎหมาย ค.ศ. 1990,  
หลักการที่ 9 
362 เพิ่งอ้าง
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law หรอื IHL) และกฎหมายอาญาระหวา่งประเทศ ไดแ้ก ่การขดักนัทางอาวธุระหวา่งประเทศ 
(international armed conflict หรอื IAC) และการขัดกนัทางอาวุธท่ีไม่มีลักษณะระหว่าง
ประเทศ (non- international armed conflict หรือ NIAC)363 คำานิยามทั่วไปที่ถูกอ้างอิง
อย่างมากและได้รับการยอมรับคือคำานิยามโดยศาลชำานาญการทางอาญาระหว่างประเทศ
สำาหรับอดีตประเทศยูโกสลาเวีย (International Criminal Tribunal for the former 
Yugoslavia หรือ ศาล ICTY) ในคำาพิพากษาปี ค.ศ. 1995 ในคดี Tadić ที่กล่าวไว้ดังนี้

“จะมีการขัดกันทางอาวุธหากมีการใช้กำาลังติดอาวุธระหว่างรัฐต่าง ๆ หรือมีการ
ใชค้วามรนุแรงโดยใชอ้าวธุทีย่ดืเยือ้ระหวา่งเจา้หน้าทีร่ฐับาลกับกลุม่ติดอาวธุทีถ่กู
จัดตั้งขึ้นมาหรือระหว่างกลุ่มเหล่านั้นเองภายในรัฐ”364 

การขัดกันทางอาวุธ/สงครามระหว่างประเทศ (international armed conflict) 

มาตรา 2 ร่วม (Common Article 2) ของอนุสัญญาเจนีวา ค.ศ. 1949 (The 
1949 Geneva Convention) บังคับแก่ “บรรดาสงครามที่ได้มีการประกาศหรือกรณี
พิพาทกันด้วยอาวุธอย่างอื่นใดซึ่งอาจเกิดข้ึนระหว่างอัครภาคีผู้ทำาสัญญาสองฝ่ายหรือกว่า
นั้นข้ึนไป แม้ว่าฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดจะมิได้รับรองว่ามีสถานะเป็นสงครามก็ตาม” จะเห็นได้ว่า
มีสองประเด็นในบทนิยามของการขัดกันทางอาวุธระหว่างประเทศ กล่าวคือ สงครามที่มี
การประกาศสงครามหรือรูปแบบอื่นใดของการขัดกันทางอาวุธระหว่างรัฐจำานวนสองรัฐ
หรอืมากกวา่ ทัง้นี ้มกีารถกเถยีงกนัวา่จะตอ้งมรีะดบัความรุนแรงมากเท่าไรจงึจะถึงขนาดท่ี
จะทำาใหเ้กิดการขดักันทางอาวธุระหว่างประเทศ แตโ่ดยทัว่ไปแลว้เหน็พ้องตอ้งกันวา่ระดบั
ความรนุแรงเพียงแคร่ะดบัตำา่กเ็ขา้ตามบทนยิามแลว้ โดยเป็นทีชั่ดเจนว่าระดบัความรุนแรง

363 บางท่านให้ความเห็นว่าเป็นการขัดกันทางอาวุธที่มีลักษณะ ‘ข้ามประเทศ’ หรือ ‘ถูกทำาให้เป็นสากล’ 
ซึ่งไม่ได้ถูกนิยามไว้ในกฎหมายระหว่างประเทศ 
364 ศาลชำานาญการระหวา่งประเทศสำาหรบัอดตีประเทศยโูกสลาเวยี (ICTY), Prosecutor v. Tadić (เรยีกอกี
ชื่อหนึ่งว่า ‘Dule’), Decision on the Defence Motion for Interlocutory Appeal on Jurisdiction 
(Appeals Chamber) (หมายเลขคด ีIT-94-1), 2 ตุลาคม 1995, §70 และโปรดอา่น คณะกรรมการกาชาด
ระหว่างประเทศ , “How is the term ‘armed conflict’ defined in international humanitarian 
law?”, ICRC Opinion Paper, มีนาคม 2008 ประกอบกับ S. Vité, “Typology of armed conflicts in 
international humanitarian law: legal concepts and actual situations”, International Review 
of the Red Cross, Vol. 91, No. 873 (มีนาคม 2009), หน้าn69 – 94
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ในกรณีนี้นั้นตำ่ากว่าระดับความรุนแรงที่กำาหนดในบทนิยามของการขัดกันทางอาวุธที่ไม่มี
ลกัษณะระหวา่งประเทศ การใหค้ำานิยามในคด ีTadić ตามทีก่ลา่วถงึขา้งตน้ชีว้า่เปน็การขดั
กนัทางอาวุธระหวา่งประเทศนัน้เกดิขึน้ “เมือ่ใดกต็ามทีม่กีารใชก้ำาลงัทางอาวธุระหวา่งรฐั”

มาตรา 2 รว่มยงักำาหนดอกีวา่อนสุญัญา “ควรบงัคับใชแ้กบ่รรดากรณกีารยดึครอง
อาณาเขตบางส่วนหรือทั้งหมด (partial or total occupation) ในดินแดนของอัครภาค ี
ผูท้ำาสญัญาดว้ย แม้วา่การยึดครองดังกล่าวจะมิได้ประสบกบัการตอ่ตา้นดว้ยอาวธุกต็าม”365 
ด้วยเหตุฉะนัน้ การยดึครองรฐัอืน่โดยไมไ่ดร้บัความยินยอมทีส่มบรูณ ์แม้ว่าจะไม่มีการยิงปนื
ขดัขนืออกไปแมแ้ตน่ดัเดยีวกเ็พยีงพอแลว้ท่ีจะทำาใหม้กีารเริม่บงัคบัใช้กฎหมายมนษุยธรรม
ระหว่างประเทศ อนึ่ง ในสถานการณ์ที่สามนั้นเป็นกรณีทหารต่างชาติเข้ายึดครองพื้นที่ ซึ่ง
เป็นรูปแบบหนึ่งของการขัดกันทางอาวุธระหว่างประเทศด้วย366 

สถานการณ์ต่อไปคือเมื่อรัฐใดรัฐหน่ึงโจมตีอีกรัฐโดยใช้ตัวแทน กล่าวคือใช้กลุ่ม
ติดอาวุธลงมือแทน ซึ่งโดยมากจะเป็นการใช้กองกำาลังติดอาวุธ ก็มีการถกเถียงกันว่าต้องมี
ระดับการสนับสนุนเท่าใด แต่เป็นท่ีแน่ชัดว่าต้องสูงกว่าแค่การให้การฝึกอบรมหรือการให้
อาวุธแก่กลุ่มติดอาวุธเท่านั้น

สดุทา้ยนีค้อืมาตราทีม่กีารโตแ้ยง้กนัอยา่งมาก ตามพธิสีารเพิม่เติม ค.ศ. 1977 ฉบบั
ที ่1 (The 1977 Additional Protocol I) “สงคราม” ปลดแอกชาต ิ(national liberation) 
นั้นมีลักษณะเช่นการขัดกันทางอาวุธระหว่างประเทศมากกว่าการขัดกันทางอาวุธที่ไม่มี
ลักษณะระหว่างประเทศ แม้ว่าจะมีลักษณะคล้ายอย่างหลังก็ตาม 

365 ถ้อยคำาว่า ‘อัครภาคีผู้ทำาสัญญา (High Contracting Parties)’ เป็นคำาไวพจน์สำาหรับรัฐภาคีตาม
กฎหมายสนธิสัญญา ซึ่งมีความหมายว่า เป็นภาคีกับและดังนั้นจึงผูกพันตามอนุสัญญาหรือสนธิสัญญาใน
ทางระหว่างประเทศ
366 องค์ประกอบของอาชญากรรมถูกนิยามโดยศาลอาญาระหว่างประเทศ (ICC) โดยระบุว่า “ถ้อยคำาว่า 
‘การขดักันทางอาวธุระหวา่งประเทศ (international armed conflict)’ นัน้รวมถงึการยดึครองของทหาร 
(military occupation)’ ICC, ‘Elements of crimes’, UN doc. PCNICC/2000/1/Add.2 (2000), note 
34. โปรดอ่าน ตัวอย่างเช่น A. Cullen, ‘The threshold of non-international armed conflict’, 
SSRN, 2008, หน้า132, ที่ https://goo.gl/xk3NYV 

https://goo.gl/xk3NYV
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การขัดกันทางอาวุธ/สงครามที่ไม่มีลักษณะระหว่างประเทศ (non-international armed 
conflict) 

การจะเป็นการขัดกันทางอาวุธที่ไม่มีลักษณะระหว่างประเทศนั้นจะต้องปรากฏ
สถานการณ์ที่ต้องมีการสู้รบสมำ่าเสมอ (Regular) และมีความรุนแรง (Intense) ระหว่าง
กองทัพของรัฐและกลุ่มติดอาวุธที่ไม่ใช่รัฐ หรือระหว่างกลุ่มติดอาวุธที่ไม่ใช่รัฐด้วยกันเอง 
ทั้งน้ี การท่ีจะถือเป็นฝ่ายหนึ่งของการขัดกันทางอาวุธหรือสงครามได้นั้น กลุ่มติดอาวุธที่
มีส่วนในการสู้รบต้องมีลักษณะ “จัดตั้ง” (Organized) เพียงพอ ซึ่งหมายความว่าในทาง
ปฏิบัติแล้วกลุ่มดังกล่าวน้ันต้องมีลักษณะเช่นกองกำาลังทหารหรือทหารพรานโดยมีลำาดับ
ชัน้บงัคบับญัชาแบบทหาร และมสีมาชกิบางคนทีต่ดิอาวธุ อยา่งนอ้ยคอือาวธุปนื อกีทัง้พวก
เขายังต้องมสีมรรถภาพในการสนบัสนนุปฏิบตักิารทางทหาร แตไ่มจ่ำาตอ้งสวมใสเ่ครือ่งแบบ 
และไม่จำาต้องยึดครองพื้นที่ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม

อันที่จริงแล้ว ประเด็นที่ถกเถียงกันมากพิเศษคือเรื่องขอบเขตทางภูมิศาสตร์ของ
การขัดกนัทางอาวุธทีไ่มม่ลีกัษณะระหวา่งประเทศ ในขณะท่ีปฏิบติัการทหารในสถานการณ์
การขัดกันทางอาวุธระหว่างประเทศอาจอยู่ภายในบังคับของกฎหมายมนุษยธรรมระหว่าง
ประเทศไม่ว่าจะอยู่ส่วนไหนของโลกก็ตาม แต่ขอบเขตทางภูมิศาสตร์การขัดกันทางอาวุธ
ที่ไม่มีลักษณะระหว่างประเทศนั้นถูกจำากัดกว่ามาก และยังสะท้อนถึงมาตรฐานที่สูงกว่าที่
รัฐปรับใช้กับการขัดกันทางอาวุธที่ไม่มีลักษณะระหว่างประเทศทั้งในเรื่องของระดับความ
รุนแรงจากการใช้อาวุธและระดับการจัดตั้งของกลุ่มติดอาวุธ อนึ่ง เป็นที่สันนิษฐานได้อยู่
แล้วว่ากองทัพของรัฐนั้นมีลักษณะเป็นการจัดตั้งเพียงพอตามบทนิยาม

การขัดกันทางอาวุธมากกว่าหนึ่งแห่งในเขตแดนเดียวกัน

อาจมีการขัดกันทางอาวุธจำานวนมากกว่าหนึ่งเหตุอยู่ในเขตแดนเดียวกัน ณ ห้วง
เวลาเดยีวกัน ซึง่โดยทัว่ไปแลว้เปน็ทีย่อมรบัได ้แต่ยงัไมถ่กูรบัรองในทางสากล เนือ่งจากการ
สูร้บอาจเปน็สว่นหนึง่ของการขดักนัทางอาวุธระหวา่งประเทศ และยงัเปน็สว่นหนึง่ของการ
ขัดกนัทางอาวธุภายในประเทศได ้ตรรกะการแบ่งแยกการขดักนัทางอาวุธทีม่/ีไมม่ลีกัษณะ
ระหว่างประเทศนั้นสนับสนุนแนวทางการตีความข้างต้น อีกทั้งได้รับการยอมรับจากศาล
ยุติธรรมระหว่างประเทศ367 อีกทั้งศาล ICTY ด้วย368 

367 คดี Nicaragua, §219
368 ศาลชำานาญการระหว่างประเทศสำาหรับอดีตประเทศยูโกสลาเวีย (ICTY), Prosecutor v. Tadić,  
คำาพิพากษา (Trial Chamber) (หมายเลขคดี IT-94-1), 7 พฤษภาคม 1997, §§568, 569
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11.2 กฎหมายเจนีวา 

กฎหมายเจนวีาเปน็สาขาหนึง่ของกฎหมายมนุษยธรรมระหวา่งประเทศทีแ่สวงหา
การประกันให้มีการปฏิบัติอย่างมีมนุษยธรรมกับบุคคลทั้งหมดที่ตกอยู่ใต้เง้ือมมือของศัตรู 
ซึ่งรวมถึงทหารฝ่ายตรงข้ามท่ีอยู่ในสภาวะท่ีไม่สามารถสู้รบได้อีกต่อไป (หรือ hors de 
combat) ไมว่า่จะเปน็เพราะไมส่ามารถตอ่สูไ้ดอ้กี (ได้รับบาดเจบ็หรือเจบ็ป่วย) หรือเพราะ
ไม่ประสงค์จะต่อสู้ (และขอยอมแพ้) กฎหมายยังคุ้มครองบุคคลที่อยู่ในเงื้อมมือของฝ่ายใด
ฝ่ายหนึ่ง (อาทิ ผู้ต้องขัง ไม่ว่าจะเป็นทหารหรือพลเรือน) หรือพลเรือนที่อยู่ในดินแดนที่ถูก
ยึดครอง กระบวนการที่จะต้องตามมาเมื่อบุคคลที่อยู่ภายใต้ความคุ้มครองของกฎหมาย 
เจนวีาเสยีชวีตินัน้คอ่นขา้งจะตรงไปตรงมา (โดยเฉพาะอย่างย่ิงเมือ่เทียบกับกฎหมายท่ีบงัคบั
กับการสู้รบ เช่น กฎหมายกรุงเฮก)

กฎหมายกำาหนดวา่หากบุคคลภายใตค้วามคุม้ครองของกฎหมายเจนวีาเสยีชีวตินัน้
จำาต้องมีการสืบสวนสอบสวน โดยอาจมีข้อพิจารณาแตกต่างกันเล็กน้อยส่วนหนึ่งขึ้นอยู่กับ
ว่าผู้เสียชีวิตเป็นใครและมีสถานภาพใดตามกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ ตัวอย่าง
เช่น หากสมาชิกของกลุ่มติดอาวุธที่เป็นศัตรูถูกจับตัวในสงครามระหว่างประเทศ บุคคล
นั้นจะได้สถานะเชลยสงคราม369 หากเสียชีวิตลงระหว่างถูกคุมขัง ผู้คุมขังต้องดำาเนินการ
สืบสวนสอบสวน (กฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศใช้คำาว่า “การไต่สวน” (Enquiry)) 
โดยอนุสัญญาเจนีวาฉบับที่ 3 กล่าวว่า

“ผู้ที่มีอำานาจคุมขังควรทำาการสอบสวนอย่างเป็นทางการโดยไม่ล่าช้าในทุกกรณี
หากมีการเสียชีวิตหรือการบาดเจ็บรุนแรงของเชลยสงครามที่กระทำาโดยหรือ
สงสัยว่ากระทำาโดยผู้คุม เชลยสงครามด้วยกัน หรือบุคคลอื่นใด รวมถึงการเสีย
ชีวิตที่มิทราบสาเหตุ

โดยมกีารเรยีกพยานมาใหก้าร โดยเฉพาะอยา่งยิง่พยานทีเ่ป็นเชลยสงคราม….”370

369 ไม่ปรากฏสถานะคล้ายคลึงกันภายใต้สถานการณ์การขัดกันทางอาวุธที่ไม่มีลักษณะระหว่างประเทศ 
(สงครามในประเทศ) 
370 มาตรา 121, อนุสัญญาเจนีวา ฉบับที่ 3 
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นอกจากนี ้หากผลของการไตส่วนชีว้า่บคุคลใดบคุคลหน่ึงหรอืมากกวา่น้ันตอ้งรบัผดิ
ผูท้ีม่อีำานาจในการคมุขงั “ควรดำาเนนิมาตรการทัง้หมดเพือ่ลงโทษบคุคลทีต่อ้งรบัผดินัน้”371 

กระบวนการดังกล่าวปรับใช้กับการเสียชีวิตของพลเรือนที่ถูกจองจำาระหว่างมี
สงครามระหวา่งประเทศ แตเ่ฉพาะกรณทีีบ่คุคลดงักลา่วเปน็บคุคลตา่งดา้วในดนิแดนของรฐั
ทีเ่ขา้รว่มในความขดัแยง้ หรอืเป็นพลเรอืนทีอ่าศยัในดนิแดนทีถ่กูยดึครองโดยทหารชาตอิืน่372

การเสียชีวิตอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นกับพลเรือนหรือพลรบ โดยเฉพาะในสถานการณ์การ
ขัดกันทางอาวุธที่ไม่มีลักษณะระหว่างประเทศนั้นต้องได้รับการสืบสวนสอบสวนตามวิธี
การที่ระบุไว้ในพิธีสารมินนิโซตา โดยปกติมักจะไม่ค่อยมีอุปสรรคในการสืบสวนสอบสวน
ในกรณีเช่นว่า เว้นเสียแต่บุคลากรหรือสถานที่ที่มีการเสียชีวิตหรือเจ้าหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบ
ในการสืบสวนสอบสวนโดนโจมตีหรือไม่มีความสามารถที่จะดำาเนินการตามหน้าที่ของตน
ได้ เป็นต้น กฎเกณฑ์ที่ปรับใช้เพื่อประเมินว่าการเสียชีวิตชอบด้วยกฎหมายหรือไม่นั้นเป็น
ไปตามหลักการบังคับใช้กฎหมายที่กล่าวไว้ในเบื้องต้น

ระหวา่งทีเ่กิดสงคราม ทกุฝา่ยทีอ่ยู่ในความขดัแยง้ตอ้งดำาเนินมาตรการทีส่ามารถ
กระทำาไดท้ัง้หลายเพือ่ตรวจสอบเกีย่วกบับคุคลทีถ่กูรายงานวา่สญูหายอนัเปน็ผลมาจากความ
ขัดแย้ง และให้ข้อมูลกับสมาชิกในครอบครัวเกี่ยวกับชะตากรรมของพวกเขา373 

ในกรณกีารเสียชวีติใด ๆ  กต็าม ทกุฝ่ายต้องใช้วิธกีารทัง้หมดทีม่เีพือ่ระบตัุวผู้เสยีชวีติ  
รวมถึงบันทึกข้อมูลที่มีอยู่ทั้งหมดก่อนที่จะฝังศพและบันทึกตำาแหน่งของการฝังศพ

371 เพิ่งอ้าง
372 มาตรา 131, มาตรา IV
373 มาตรา 32 และ 33 พิธีสารเพิ่มเติม ค.ศ. 1977 ฉบับที่ 1 และอนุสัญญาเจนีวา ค.ศ. 1949 (ซึ่งปรับใช้
เฉพาะแตก่ารขดักนัทางอาวุธระหวา่งประเทศเทา่นัน้) และ คณะกรรมการกาชาดระหวา่งประเทศ, Study 
of Customary IHL, Rule 117 ซึ่งปรับใช้กับการขัดกันทางอาวุธ/สงครามทั้งหมด
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อยา่งน้อย ทกุฝา่ยทีเ่ก่ียวขอ้งกบัสงครามในประเทศตอ้งพยายามทีจ่ะอำานวยความ
สะดวกในการจัดส่งศพผู้เสียชีวิตกลับไปตามที่ญาติร้องขอ374 นอกจากนี้ ยังควรจัดตั้งศูนย์
ข้อมูลเพื่อทำาการส่งต่อข้อมูลเกี่ยวกับการเสียชีวิตของบรรดาบุคคลที่ได้รับการคุ้มครอง375 
ภายใต้เขตอำานาจตนไปยังเขตอำานาจที่คนกลุ่มนี้จากมา376 ทั้งนี้ หน้าที่เหล่าน้ีปรับใช้โดย
ใช้อนุโลมกับกรณีการบังคับให้สูญหายด้วย 

11.3 กฎหมายกรุงเฮก

ประเดน็ทีซ่บัซ้อนอยา่งมากมายคอืการประเมนิความชอบด้วยกฎหมายถ้าการเสีย
ชีวติเกิดขึน้ระหว่างการสูร้บ (อาทิ การสูร้บระหว่างกองกำาลงัหรอืกลุม่ตดิอาวธุตา่งๆ) กอ่นท่ี
จะพเิคราะห์เนือ้หาของกฎหมายทา่นจำาเปน็ทีต้่องทำาความเขา้ใจกอ่นวา่หากดเูหมอืนวา่การ
เสยีชวีตินัน้เกิดขึน้ในระหวา่งการสูร้บ กฎหมายกรงุเฮกจะเปน็กลุม่กฎหมายทีถ่กูปรบัใช้ ซึง่
เรื่องดังกล่าวยังมีประเด็นที่เป็นที่โต้เถียงกันอยู่หลายประเด็น

การกระทำาเพียงไรจึงจะถึงขนาดว่าเป็นการสู้รบ ?

การกระทำาใดๆ ของคู่สงครามในระหว่างหรือเกี่ยวโยงกับการขัดกันทางอาวุธนั้น
อยู่ภายใต้อำานาจกฎหมายเจนีวาหรือกฎหมายกรุงเฮกอย่างใดอย่างหนึ่ง ในหลายกรณีนั้น
เป็นที่ชัดแจ้งว่าต้องใช้กฎหมายใด เช่น ใช้กฎหมายเจนีวาหากเป็นเรื่องการคุมขังและการ
ปฏิบัติต่อนักโทษ ส่วนกฎหมายเฮกใช้ในกรณีที่มีการสู้รบระหว่างคู่ขัดแย้ง เป็นต้น แต่ยัง
ปรากฏสถานการณ์อีกมากมายที่ไม่ชัดเจนว่าจะปรับใช้กฎหมายใด

374 คณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ, Study of Customary IHL, Rules 116 และ 114 ประกอบ 
มาตรา 16, 17 อนุสัญญาเจนีวา ค.ศ. 1949 ฉบับท่ี 1 มาตรา 19, 20 อนุสัญญาเจนีวา ค.ศ. 1949  
ฉบับที่ 2 มาตรา 120 อนุสัญญาเจนีวา ค.ศ. 1949 ฉบับที่ 3 และ มาตรา 129 และ 130, อนุสัญญาเจนีวา 
ค.ศ. 1949 ฉบับที่ 4 และ มาตรา 34 พิธีสารเพิ่มเติมฉบับที่ 1 ค.ศ. 1977 
375 บุคคลภายใต้ความคุ้มครอง หมายรวมถึง เชลยสงคราม พลเรือนชาวต่างชาติของคู่ขัดแย้งในสงคราม 
และพลเรือนในดินแดนที่ถูกยึดครองในเหตุการณ์การขัดกันทางอาวุธ 
376 มาตรา 16 อนุสัญญาเจนีวา ค.ศ. 1949 ฉบับที่ 1 มาตรา 19 อนุสัญญาเจนีวา ค.ศ. 1949 ฉบับที่ 2 
มาตรา 120 และ 122 อนุสัญญาเจนีวา ค.ศ. 1949 ฉบับที่ 3 และ มาตรา 136, 1949 อนุสัญญาเจนีวา 
ค.ศ. 1949 ฉบับที่ 4
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หลักการท่ัวไปคือ การสู้รบน้ันมีขึ้นในระหว่างและเป็นผลโดยตรงของการขัดกัน
ทางอาวุธ ผ่านการใช้วธิีการและรูปแบบการทำาสงครามโดยฝ่ายหนึง่ของคู่ขัดแยง้โจมตกีอง
กำาลังติดอาวุธหรือเป้าหมายทางทหารของอีกฝ่าย หรือโจมตีพลเรือนหรือวัตถุของพลเรือน
ในดินแดนของรัฐคู่ขัดแย้งท่ีไม่ได้อยู่ภายใต้อำานาจของกองกำาลังท่ีทำาการโจมตีน้ัน ด้วย
เหตนุี ้ผูต้อ้งขงัท้ังหลายในกรณสีว่นใหญจ่ะไดรั้บความคุม้ครองตามกฎหมายเจนีวามากกวา่
กฎหมายกรุงเฮก

อยา่งไรกต็าม ยงัเปน็การยากทีจ่ะจำาแนกวา่การกระทำาใด ๆ  นัน้เปน็สว่นหนึง่ของ
การดำาเนนิการสูร้บหรอืเปน็ไปเพ่ือการบงัคบัใชก้ฎหมาย เอกสารในป ีค.ศ. 2013 ของคณะ
กรรมการกาชาดระหว่างประเทศ (International Committee of the Red Cross หรือ 
ICRC) บนัทกึวา่ “ยงัเปน็เรือ่งทีไ่มก่ระจ่างชดัในทางกฎหมายระหวา่งประเทศวา่สถานการณ์
ใดในการขดักนัทางอาวุธน้ันอยูภ่ายใตก้รอบการสูร้บและสถานการณใ์ดท่ีอยูภ่ายใตก้รอบการ
บงัคบัใชก้ฎหมาย”377 แตท่ว่าเปน็ทีช่ดัเจนว่าการทีร่ฐัใชก้ำาลงั แมแ้ตใ่นสถานการณส์งคราม
นัน้จะถกูสนันษิฐานไวก้อ่นวา่เปน็การบงัคบัใชก้ฎหมาย และในสถานการณก์ารสูร้บเทา่นัน้
ที่ให้บังคับใช้กฎเรื่องการสู้รบ 

ตวัอยา่งเชน่ การพกอาวธุมาปลน้ธนาคารระหวา่งทีม่สีงคราม การปลน้กย็งัถอืมไิด้
ถงึขนาดเปน็การสูร้บ การใชก้ำาลงัตอ่กลุม่ทีพ่กอาวธุจงึถอืเปน็งานของฝา่ยบงัคบัใชก้ฎหมาย 
แม้จะมีการจับตัวประกันและโจรจะหนีไปไม่ได้ก็ตาม และแม้ว่าเราจะทราบว่าโจรนั้นเป็น
สมาชกิของกลุม่ตดิอาวธุทีเ่ปน็คูข่ดัแยง้ในสงครามในประเทศ และการปลน้นัน้สามารถคาดเดา
ได้หรอืมเีจตนากระทำาเพือ่หารายไดเ้พือ่หลอ่เลีย้งกจิกรรมของกลุม่ตดิอาวธุในอนาคตกต็าม

นอกจากนี้ ในกรณีการขัดกันทางอาวุธที่ไม่มีลักษณะระหว่างประเทศ (แต่ไม่ใช่
การขัดกันทางอาวุธระหว่างประเทศ) การสู้รบนั้นถูกจำากัดในเชิงภูมิศาสตร์เฉพาะพื้นที่ที่
การต่อสู้เกิดข้ึนประจำา (regular) และมีความรุนแรง (intense) และจะเป็นเช่นไรหากรัฐ
และกลุ่มกบฏทำาการโจมตีหลายร้อยไมล์จากจุดนั้น? คำาตอบคือยังไม่มีคำาตอบที่แน่นอนใน
กรณีดังกล่าว แต่มีหลักฐานว่ากฎเกณฑ์ท่ีจะปรับใช้กับการกระทำาของรัฐนั้นยังคงเป็นกฎ
เกณฑ์เกี่ยวกับบังคับใช้กฎหมาย ไม่ใช่กฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ378 

377 G. Gaggioli, Expert Meeting: The Use of Force in Armed Conflicts. Interplay between the 
Conduct of Hostilities และ Law Enforcement Paradigms, Report, ICRC, เจนีวา, 2013, หน้า 1
378 โปรดอ่าน, ตัวอย่างเช่น ศาลสิทธิมนุษยชนแห่งทวีปยุโรป, Finogenov and others v. Russia,  
คำาพิพากษา, 2012
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เมื่อเราต้องพิจารณาการกระทำาที่เกิดในระหว่างการสู้รบ โดยนำากรอบกฎหมาย
มนุษยธรรมระหว่างประเทศมาบังคับใช้ ซึ่งโดยท่ัวไปแล้วมักอยู่ใต้กฎเกณฑ์ที่คล้ายกันไม่
ว่าความขัดแย้งจะมีลักษณะระหว่างประเทศหรือไม่ก็ตาม โดยมีหลักการที่สำาคัญท่ีสุดสอง
ประการ (เรียกว่าหลักการเพราะทั้งคู่มีความสำาคัญอย่างมาก) คือ หลักการแบ่งแยกในการ
โจมตีและหลักความได้สัดส่วนในการโจมตี 

หลักการแบ่งแยกพลเรือนออกจากพลรบ (the principle of distinction)

ภายใต้หลักการนี้ คู่ขัดแย้งในสงครามต้องทำาการโจมตีโดยมุ่งเป้าหมายไปที่วัตถุ
ทางทหาร (military objectives) ที่ชอบด้วยกฎหมายเท่านั้น (บุคลากรทางทหารหรือวัตถุ
ที่เอื้อประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรมให้กับปฏิบัติการทางทหาร) และห้ามมิให้โจมตีพลเรือน 
ประชาชนรายบุคคล หรือวัตถุของพลเรือน อนุสัญญาเจนีวา ค.ศ. 1949 และ พิธีสารเพิ่ม
เติม ค.ศ. 1977 ฉบับที่ 1 ได้ระบุถึงหลักการดังกล่าวไว้ดังนี้ 

“เพื่อที่จะประกันให้มีการเคารพและคุ้มครองพลเรือนและวัตถุพลเรือน คู่ขัดแย้ง
ควรจะแยกแยะระหวา่งพลเรอืนและพลรบ รวมถงึวตัถพุลเรอืน (civilian objects) 
และวตัถทุางทหาร (military objectives) เสมอ อกีทัง้ต้องทำาการโจมตโีดยมุง่เปา้
ไปยังวัตถุทางทหารเท่านั้น”379

ตามท่ีคณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศศึกษาเรื่องกฎหมายมนุษยธรรม
ระหว่างประเทศที่พัฒนาเป็นจารีตประเพณีระหว่างประเทศ หัวใจของหลักจารีตประเพณี
ระหวา่งประเทศของหลกัการแบง่แยกนัน้แตกแขนงออกมาเปน็หลกัเกณฑส์องประการ คอื

“คู่ขัดแย้งต้องแยกแยะระหว่างพลเรือนและพลรบเสมอ การโจมตีอาจทำาได้หาก
มุ่งเป้าไปยังพลรบ โดยมิสามารถโจมตีโดยมุ่งเป้าไปยังพลเรือนได้

379 มาตรา 48 พิธีสารเพิ่มเติม ค.ศ. 1977 ฉบับที่ 1 
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คู่ขัดแย้งต้องแยกแยะระหว่างวัตถุพลเรือนและวัตถุทางทหารเสมอ การโจมตี
ทำาได้เฉพาะการโจมตีโดยมุ่งเป้าไปยังวัตถุทางทหาร โดยมิสามารถโจมตีโดยมุ่ง
เป้าไปยังวัตถุพลเรือนได้”380

พลเรอืนคอืบคุคลทีไ่มใ่ชส่มาชกิของกองกำาลงัตดิอาวธุ (หรอืกลุม่ตดิอาวธุ) ในขณะ
ที่ประชาชนพลเรือนประกอบด้วยบุคคลทุกคนที่เป็นพลเรือน381 

มกีารนยิามวตัถพุลเรอืนวา่เปน็วตัถใุดกต็ามทีม่ใิชว่ตัถทุางทหาร โดยวัตถทุางทหาร 
“จำากัดไปที่วัตถุที่โดยสภาพ สถานที่ วัตถุประสงค์ หรือการใช้งาน นั้นยังประสิทธิภาพแก่
ปฏิบัติการทางทหาร และการทำาลายไม่ว่าจะบางส่วนหรือทั้งหมด การยึดเอา หรือเปลี่ยน
สภาพวัตถุดังกล่าว ตามสถานการณ์ในห้วงเวลาน้ัน จะก่อให้เกิดความได้เปรียบทางการ
ทหาร”382 ฉะนั้น ไม่ว่าจะเป็น ณ เวลาใด วัตถุใดวัตถุหนึ่งหรือพื้นที่ใด ๆ นั้นล้วนมีสถานะ
ว่าเป็นวัตถุทางพลเรือนหรือวัตถุทางการทหารอย่างใดอย่างหนึ่ง โดยจะไม่สามารถเป็นทั้ง
สองอย่างได้ในเวลาเดียวกัน ส่วนการพิจารณาวัตถุที่ “ใช้ได้สองแบบ” เช่น ถนน สะพาน 
โรงไฟฟา้ ทางขึน้ลงของเครือ่งบนิ กจ็ะขึน้อยู่กบัสถานการณเ์ป็นหลกัวา่จะเป็นวตัถพุลเรอืน
หรือวัตถุทางทหารภายใต้กฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ ท้ังนี้ กฎหมายกรุงเฮกจะ
ถอืวา่เปน็วตัถุทางทหาร แมใ้นสถานการณป์กตมิกีารใช้งานหรอืการครอบครองโดยพลเรอืน
กต็าม ถา้หากวตัถดุงักลา่วทำาประโยชน์อยา่งมีประสิทธภิาพใหก้บัปฏิบติัการทางทหารและ
การทำาลาย ยึดเอา หรือเปลี่ยนสภาพวัตถุนั้นจะยังให้เกิดความได้เปรียบทางการทหาร 

นอกจากนั้น การห้ามการโจมตีท่ีมุ่งเป้าไปยังพลเรือนและวัตถุพลเรือนยังอยู่บน
พ้ืนฐานท่ีว่าการโจมตีอาจจะชอบด้วยกฎหมายหากโจมตีไปยังเป้าหมายทางทหารเท่านั้น 
อนึ่ง หลักการแบ่งแยก (The rule of distinction) ยังห้ามการโจมตีโดยไม่แบ่งแยก 
(indiscriminate attack) ซึ่งได้แก่การโจมตีดังต่อไปนี้

380 ICRC Study of Customary IHL, Rule 1 (“The Principle of Distinction between Civilians 
และ Combatants”) และ Rule 7 (“The Principle of Distinction between Civilian Objects และ 
Military Objectives”)
381 ICRC Study of Customary IHL, Rule 5 (“Definition of Civilians”)
382 ICRC Study of Customary IHL, Rule 8 (“Definition of Military Objectives”)



การสืบสวนสอบสวนและการดำาเนินคดีกรณีต้องสงสัยว่าเป็นการเสียชีวิตโดยมิชอบด้วยกฎหมาย 147

• ไม่ใช่การโจมตีโดยมุ่งไปยังเป้าหมายทางทหารที่เฉพาะเจาะจง

• ใช้วิธีการหรือรูปแบบของการสู้รบท่ีไม่สามารถมุ่งเป้าไปยังเป้าหมายทางทหารที่
เฉพาะเจาะจงได้

• ใช้วิธีการหรือรูปแบบของการสู้รบที่ไม่สามารถจำากัดผลกระทบตามกฎหมายว่า
ด้วยการขัดกันทางอาวุธได้ และ ส่งผลให้

• ในแตล่ะกรณ ีมผีลเปน็การโจมตวีตัถุทางทหารและพลเรอืนรวมถงึวตัถทุางพลเรือน
โดยไม่แบ่งแยก383

กรณเีชน่น้ีหมายความวา่การใช้อาวธุก็ดีหรอืการใชก้ลยทุธก์ด็ไีมส่ามารถหรอืไมพุ่ง่
เป้าโจมตีไปยังวัตถุทางทหารได้แม่นยำาเพียงพอ (ระดับความแม่นยำานั้นยังไม่เป็นที่แน่ชัด) 
หรือผลของการโจมตีนั้นส่งผลอันหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะขยายหรือกระจายไปยังพื้นที่ที่ขัดกับ
หลักการแบ่งแยก การโจมตีจะถือเป็นการโจมตีอย่างไม่แบ่งแยกและมิชอบด้วยกฎหมาย

อาชญากรรมสงครามอันเนื่องมาจากการโจมตีพลเรือนน้ันถูกบัญญัติไว้ทั้งใน
ทั้งกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศและอนุสัญญาว่าด้วยกฎหมายอาญาระหว่าง
ประเทศต่าง ๆ รวมท้ังโดยคณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศในการประเมินกฎหมาย
จารีตประเพณีระหว่างประเทศ ทั้งนี้ ธรรมนูญกรุงโรมว่าด้วยศาลอาญาระหว่างประเทศ 
ค.ศ. 1998 (ธรรมนูญศาลอาญาระหว่างประเทศ) ได้กล่าวว่าศาลมีเขตอำานาจรวมไปถึง
อาชญากรรมสงครามท่ี “เจตนาที่จะโจมตีโดยมุ่งเป้าไปยังประชาชนพลเรือนเช่นว่า หรือ
ต่อปัจเจกพลเรือนใดที่ไม่ได้มีส่วนร่วมในการสู้รบ”384 

คณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศเน้นยำ้าว่าภายใต้กฎหมายจารีตประเพณี
ระหวา่งประเทศอาชญากรรมสงครามเกดิข้ึนเมือ่ “ประชาชนพลเรือนหรอืปจัเจกพลเรอืนที่
มิได้มีสว่นร่วมโดยตรงในการสู้รบตกเปน็เป้าของการโจมต”ี385 ตามทีค่ณะกรรมการกาชาด

383 ICRC Study of Customary IHL, Rule 11 (“Indiscriminate Attacks”) และ Rule 12 (“Definition 
of Indiscriminate Attacks”)
384 มาตรา 8(2)(b)(i) ธรรมนูญศาลอาญาระหว่างประเทศ
385 ICRC Study of Customary IHL, Rule 156 (‘Definition of War Crimes’), ‘List of War Crimes’, 
(ii)(i), ที่https://goo.gl/xIOyKz
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ระหว่างประเทศได้อธิบายไว้ การที่จะบรรลุเงื่อนไขของอาชญากรรมที่ว่านั้นการละเมิดนั้น
ต้องมีลักษณะร้ายแรง ซ่ึงในที่นี้ลำาพังแค่การกระทำานั้นทำาให้บุคคลหรือวัตถุที่ได้รับความ
คุ้มครองตามกฎหมายตกอยู่ในอันตรายก็เพียงพอแล้ว 

“อาชญากรรมสงครามสว่นใหญเ่กีย่วขอ้งกบัการเสยีชวีติ การบาดเจบ็ การทำาลาย 
หรอืการยดึเอาทรัพยสิ์นโดยมิชอบดว้ยกฎหมาย อย่างไรกด็ ีไมจ่ำาเปน็วา่การกระทำา
ทั้งหลายจะต้องส่งผลให้เกิดความเสียหายท่ีแท้จริงกับบุคคลหรือวัตถุต่าง ๆ ถึง
จะถือเป็นอาชญากรรมสงครามได้ ประเด็นดังกล่าวถูกทำาให้ชัดเจนระหว่างการ
ร่างองค์ประกอบของอาชญากรรมโดยศาลอาญาระหว่างประเทศ (Elements of 
Crimes for the International Criminal Court) ที่วางหลักไว้ เช่น หากมีการ
โจมตีพลเรือนหรือวัตถุทางพลเรือนก็เพียงพอแล้วที่จะเข้าองค์ประกอบ แม้ว่าจะ
มีสิ่งที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้นทำาให้การโจมตีไม่ก่อให้เกิดการเสียชีวิตหรือการบาดเจ็บ
รุนแรง อีกกรณีอาจเป็นการโจมตีต่อประชาชนพลเรือนหรือปัจเจกพลเรือนที่แม้
ท้ายที่สุดแล้วการโจมตีจะไม่เป็นผลเพราะระบบอาวุธขัดข้อง”386

เป็นท่ีโตเ้ถยีงเชน่กนัในกรณทีีศ่าล ICTY กอ่ขอ้ผิดพลาดในการปรบัใชข้อ้กฎหมาย
ในหลายกรณีที่มีการโจมตีโดยไม่แบ่งแยก (indiscriminate attacks) โดยมีคำาสั่งให้ถือว่า
เป็นการโจมตีโดยมุ่งเป้าไปยังพลเรือน ตัวอย่างสำาคัญคือคดี Galić ที่มีการอุทธรณ์โต้แย้ง 
คำาพพิากษาลงโทษของคณะผูพิ้พากษาชัน้การพิจารณาคด ี(Trial Chamber) โดยฝา่ยทนาย
ไดย้กข้อตอ่สูท้างกฎหมายของนายพล Galić เสนอตอ่ศาลเมือ่วนัที ่19 กรกฎาคม ค.ศ. 2004 
โตแ้ยง้ว่าทัง้การโจมตทีีม่ไิดส้ดัสว่นและการโจมตีทีไ่มแ่บง่แยกไมส่ามารถถอืเปน็การโจมตทีี่
พุ่งเป้าไปยังพลเรือนได้387 แนวทางดังกล่าวเป็นการถอดความกฎหมายมาได้อย่างถูกต้อง 
ในการศึกษาของคณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศเรื่องกฎหมายจารีตประเพณีเองก็
แยกอาชญากรรมสงครามในการทำาให้พลเรือนเป็นเป้าถูกโจมตี ออกมาจากสามกรณี คือ

• การโจมตีโดยไม่แบ่งแยกอันนำามาซึ่งความสูญในเสียชีวิตหรือการบาดเจ็บของ
พลเรือน 

386 เพิ่งอ้าง, ‘Serious nature of the violation’, (i)
387 Defence Appeal Brief, 19 กรกฎาคม 2004, §50 และโปรดอา่น คณะตลุาการอาญาระหวา่งประเทศ
สำาหรับอดีตยูโกสลาเวีย, Prosecutor v. Galić, คำาพิพากษา (Appeals Chamber) (หมายเลขคดี IT-98-
29-A), 30 พฤศจิกายน 2006, §131
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• การใช้อาวุธต้องห้าม

• การโจมตีโดยเล็งเห็นผลว่าจะก่อให้เกิดการเสียชีวิตของพลเรือน ทำาให้พลเรือน
บาดเจ็บ หรือทำาให้ทรัพย์สินของพลเรือนถูกทำาลาย ซ่ึงชัดเจนว่าเกินส่วนไปกว่า
ข้อได้เปรียบทางทหารที่คาดไว้ที่เป็นรูปธรรมและโดยตรง

และแมว้า่ธรรมนญูศาลอาญาระหว่างประเทศจะละเวน้มิไดก้ลา่วถงึการโจมตโีดย
ไม่แบง่แยกไว ้โดยแยกออกมาจากการโจมตโีดยมุง่เปา้ไปยงัพลเรอืน แตบ่ทบญัญตัเิกีย่วกบั 
อาชญากรรมสงครามยังกล่าวถึงกรณีอาชญากรรมสงครามที่ใช้อาวุธท่ีก่อให้เกิดความ 
เสียหายโดยไม่แบ่งแยก ซึ่งไม่ควรนำามารวมกับอาชญากรรมสงครามที่เกิดจากโจมตีโดยพุ่ง
เป้าไปที่พลเรือน

หลักความได้สัดส่วนในการโจมตี (the principle of proportionality in attack)

แมจ้ะทำาการโจมตไีปยงัเปา้หมายทางทหารโดยชอบดว้ยกฎหมายสอดรบักบัหลกั
การแบง่แยกพลเรอืนออกจากพลรบแลว้ แตก่ารโจมตยีงัตอ้งเคารพหลกัความไดส้ดัสว่นดว้ย 
ตามกฎหมายกรงุเฮกแลว้ การโจมตไีปยังเปา้หมายทีช่อบด้วยกฎหมายอาจผดิกฎหมายหาก 
“เล็งเห็น” ได้ว่าพลเรือนจะได้รับอันตราย “เกินส่วน” (excessive) เมื่อเทียบกับ “ข้อได้
เปรยีบทางทหารทีค่าดการณไ์วท้ีเ่ปน็รูปธรรมและโดยตรง” (concrete and direct military 
advantage anticipated)388 อนัตรายทีพ่ลเรอืนได้รบันัน้ครอบคลมุทัง้กรณกีารเสยีชวีติหรอื
บาดเจ็บ หรอืทรพัยส์นิของพลเรือนถกูทำาลายหรอืได้รบัความเสยีหาย “หรอืหลายกรณีรวม
กัน” ทั้งนี้ หลักความได้สัดส่วนนั้น “ไม่จำาต้องพิจารณาเกี่ยวกับการบาดเจ็บที่พลรบได้รับ
หรือวัตถุทางทหารที่ได้รับความเสียหาย”389 

เป็นเรือ่งสำาคัญทีต่อ้งพึงระลกึวา่ผูท้ำาการโจมตต้ีองประเมนิแนวโนม้ท่ีพลเรือนอาจ
ไดร้บัอนัตรายกอ่นทีจ่ะลงมอืโจมต ีไมใ่ชก่ารวเิคราะหบ์นฐานทีว่า่พลเรอืนเสยีชวีติไปเทา่ไร
หรือทรัพย์สินของพลเรือนได้รับความเสียหายไปแล้วเท่าไร

388 คณะกรรมการกาชาดระหวา่งประเทศชีว้า่ตามจารตีกฎหมายมนษุยธรรมระหวา่งประเทศ “การโจมตทีี่
อาจเลง็เหน็วา่อาจทำาใหพ้ลเรอืนเสยีชวีติ บาดเจบ็ ทรพัยสิ์นเสยีหายหรอืประการเหลา่นีด้ว้ยกนั ซึง่เกนิสว่น
จากความได้เปรียบทางการทหารที่คาดการณ์ได้เป็นรูปธรรมและโดยตรง เป็นสิ่งที่ต้องห้าม”
389 Y. Dinstein, The Conduct of Hostilities under the Law of International Armed Conflict, 
2nd Edn, Cambridge University Press, 2010, หน้า 129
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ความท้าทายในการปรับใช้หลักความได้สัดส่วนอยู่ที่ความกำากวมของคำาว่า “เกิน
ส่วน” (excessive) ตามที่ Yoram Dinstein ได้ตั้งข้อสังเกตว่า กฎหลักของเรื่องนี้คือการที่
จะตอ้งใหส้มดลุกบัการกระทำาตา่งๆ นัน่คอืถา้ยิง่คาดว่าจะมคีวามไดเ้ปรียบทางทหารเท่าไร 
กย็ิง่เลง็เหน็อนัตรายตอ่พลเรอืนทีอ่าจขึน้มากเทา่นัน้โดยอนัตรายท่ีเกิดนีอ้าจไม่เปน็เรือ่งท่ีมิ
ชอบด้วยกฎหมาย390 ใน ค.ศ. 2015 กระทรวงกลาโหมสหรัฐ มีความเห็นดังนี้ 

“ไม่จำาเปน็ตอ้งใชก้ารวเิคราะหเ์ชงิประจกัษใ์นการใหน้ำา้หนกัหรอืการเปรยีบเทยีบ
ระหวา่งอนัตรายตอ่ชวีติทีเ่ลง็เหน็ไดก้บัความไดเ้ปรยีบทางทหารทีค่าดการณไ์ด้391 
ในด้านหนึ่งคือการโจมตีคลังเครื่องกระสุนปืนหรือค่ายฝึกการก่อการร้ายนั้นจะ
ไม่ถูกห้ามเพียงเพราะมีชาวนาทำาไร่ไถนาในบริเวณนั้น392 อีกด้านหนึ่งคือความได้
เปรียบทางทหารจะต้องสูงมากเพื่อนำามาอธิบายการที่พลเรือนหลายพันคนต้อง
เสียชวีติหรอืไดร้บับาดเจบ็393 มคีำาถามทีก่ำากวมกวา่นัน้คอื อนัตรายทีค่าดวา่จะเกดิ
จะถอืวา่เกนิส่วนหรอืไม ่ซึง่ยงัเปน็คำาถามปลายเปดิทางกฎหมาย และคำาตอบทีไ่ด้
อาจเป็นเชิงอัตวิสัยและคลุมเครือ....”394

หลกัทีว่า่ความไดเ้ปรียบทางการทหาร “ทีสู่งมาก” อาจใชเ้พือ่สร้างความชอบธรรม
เมื่อพลเรือนหลายพันคนเสียชีวิตหรือบาดเจ็บได้นั้นถูกตีความไว้โดยแคบในคู่มือกฎหมาย
สงครามของกระทรวงกลาโหมสหรฐั ฉบบัแกไ้ข ในเดอืนธนัวาคม ค.ศ. 2016 และมลีกัษณะ
ที่สอดคล้องกันกฎหมายกรุงเฮกมากขึ้น คู่มือดังกล่าวยืนยันว่า “...จำาต้องมีผลประโยชน์
ทางการทหารที่สูงมาก เพื่ออธิบายความชอบธรรมของปฏิบัติการที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงให้
พลเรือนหลายพันคนเสียชีวิตหรือการบาดเจ็บ”395

390 เพิ่งอ้าง, หน้า 131
391 ศาลชำานาญการระหว่างประเทศสำาหรับอดีตประเทศยูโกสลาเวีย (ICTY), Final Report to the 
Prosecutor by the Committee Established to Review the NATO Bombing Campaign Against 
the Federal Republic of Yugoslavia, 13 มิถุนายน 2000, §48
392 เพิ่งอ้าง, อ้างอิง Rogers, Law on the Battlefield, หน้า 64 – 65
393 M. Greenspan, Modern Law of Land Warfare, University of California Press, Berkeley, 
CA, 1959, หน้า 335
394 USDOD 2015 Law of War Manual, §5.12.4
395 USDOD December 2016 Law of War Manual, §5.12.3 [added emphasis]
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นอกจากนี ้ความกำากวมของคำาว่า “เกินสว่น” เม่ือกอรปกับองค์ประกอบการกระทำา
ผิดอนัได้แก่องคป์ระกอบดา้นการกระทำา (actus reus) และองคป์ระกอบด้านจติใจ (mens 
rea) ท่ีต้องพิจารณานอกเหนือไปจากกฎหมายกรุงเฮก ทำาให้การดำาเนินคดีอาชญากรรม
สงครามเมื่อมีการโจมตีที่ไม่ได้สัดส่วนนั้นยากขึ้นไปอีก ตัวอย่างเช่น พนักงานอัยการของ
ศาลอาญาระหว่างประเทศต้องพิสูจน์เช่นว่าผู้บังคับบัญชา “เจตนา” ที่จะทำาการโจมตี 
“โดยทราบ” ว่าจะทำาให้เกิดอันตรายต่อพลเรือน “อย่างเกินส่วนโดยชัดแจ้ง” เมื่อเปรียบ
กับ “ความได้เปรียบทางการทหารที่คาดการณ์ได้ที่เป็นรูปธรรมและโดยตรง”396 โดยมีการ
ฟ้องร้องคดีอาชญากรรมสงครามว่ามีการโจมตีที่ไม่ได้สัดส่วนที่ประสบความสำาเร็จอยู่น้อย
มาก และไม่มีการฟ้องร้องคดีลักษณะเช่นว่าในศาลอาญาระหว่างประเทศเลย

ตามการพจิารณาคดขีองศาล ICTY ในคด ีGalić วางหลกัวา่การทีจ่ะพจิารณาวา่การ
โจมตีไดส้ดัสว่นหรือไม่น้ันจำาต้องพเิคราะหว์า่ “บคุคลทีม่คีวามเปน็เหตเุปน็ผลและไดร้บัแจง้
อย่างครบถ้วน ถ้าเขาอยู่ในสถานการณ์เช่นเดียวกันกับผู้กระทำาความผิด....เขาจะใช้ข้อมูล
ที่มีอย่างสมเหตุสมผล และจะยังคาดหมายได้หรือไม่ว่าจะมีพลเรือนเสียชีวิตจากการโจมตี
นั้นเกินส่วน”397 เพื่อที่จะพิจารณาองค์ประกอบด้านเจตนา (mens rea) ของอาชญากรรม
สงครามเก่ียวกับการโจมตีท่ีไม่ได้สัดส่วน ศาล ICTY วางหลักว่า การดำาเนินคดีต้องพิสูจน์
ให้ได้ว่าการโจมตี “ถูกส่ังออกไปโดยเต็มใจและรับรู้ถึงสถานการณ์ที่ทำาว่าคาดหมายได้ว่า
จะเกิดการเสียชีวิตของพลเรือนที่เกินส่วน”398

11.4 หนา้ทีภ่ายใตก้ฎหมายมนษุยธรรมระหวา่งประเทศในการสืบสวนสอบสวนการ
เสียชีวิตระหว่างการสู้รบ

ความซับซ้อนของการปรับใช้หลักการแบ่งแยกพลเรือนออกจากพลรบและหลัก
ความไดส้ดัสว่นในการโจมตสีง่ผลใหก้ารสบืสวนสอบสวนเรือ่งการเสยีชวีติระหวา่งการสูร้บ
เปน็เรือ่งทีท่า้ทายเปน็อยา่งยิง่ ภายใต้กฎหมายมนษุยธรรมระหวา่งประเทศ รฐัไมไ่ด้มหีนา้ที่
เพยีงท่ีจะสืบสวนสอบสวนและเยยีวยาเมือ่มกีารกลา่วหาหรอืสงสยัวา่มอีาชญากรรมสงคราม 
อนุสัญญาเจนีวา ค.ศ. 1949 แต่ละฉบับยังเรียกร้องให้แต่ละรัฐภาคี “ดำาเนินมาตรการท่ี
จำาเป็นเพื่อป้องปรามการกระทำาท้ังหมดที่ขัดต่อข้อกฎหมายของอนุสัญญา... ไม่ใช่เพียง

396 โปรดอ่าน มาตรา 8(2)(b)(iv) ธรรมนูญศาลอาญาระหว่างประเทศ
397 ศาลชำานาญการระหว่างประเทศสำาหรับอดีตประเทศยูโกสลาเวีย (ICTY), คดี Galić, คำาพิพากษา, §58
398 เพิ่งอ้าง, §59
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กรณีการละเมิดร้ายแรง....”399 ซึ่งปรับใช้กับข้อบทต่าง ๆ ในพิธีสาร เพิ่มเติมฉบับที่ 1  
ค.ศ. 1977 ดว้ย400 (แมว้า่จะไมไ่ดถ้กูกลา่วโดยชัดแจง้ในพธิสีารเพิม่เตมิฉบบัที ่2 ค.ศ. 1977 
ซึ่งปรับใช้กับการขัดกันทางอาวุธที่ไม่มีลักษณะระหว่างประเทศบางกลุ่ม)

หน้าท่ีในการป้องปรามการละเมิดกฎหมายกรุงเฮกน้ันได้ถูกสนับสนุนโดยบทบัญญัติ
มาตรา 1 ร่วมของอนุสัญญาเจนีวาค.ศ. 1949 ทั้งสี่ฉบับ ที่กำาหนดหน้าที่ให้รัฐภาคีทุกรัฐ
ดำาเนินการ “เพื่อเคารพและประกันให้มีการเคารพ” มาตราท้ังหลายในอนุสัญญาต่าง ๆ 
“ในทุกสถานการณ์” และสอดรับกับพิธีสารมินนิโซตา ค.ศ. 2016 ที่บัญญัติว่า 

“ระหว่างที่มีการสู้รบ หากมีการเสียชีวิตที่เป็นผลมาจากการโจมตี ควรทำาการ
ประเมินผลหลังจากการปฏิบัติการ (post-operation assessment) เพื่อค้นหา
ข้อเท็จจริง รวมถึงความแม่นยำาในการโจมตี ... ในกรณีที่การเสียชีวิตต้องสงสัยว่า
หรือถกูกลา่วหาวา่เปน็ผลสบืเนือ่งมาจากการละเมดิกฎหมายมนษุยธรรมระหวา่ง
ประเทศแต่อาจไม่ถึงขนาดที่จะเป็นอาชญากรรมสงคราม อย่างน้อยที่สุดก็จำาเป็น
ตอ้งมกีารไต่สวนเพิม่เติมแมว้า่กฎหมายมนษุยธรรมระหว่างประเทศจะไม่ได้เจาะจง
ให้มีการสืบสวนสอบสวนการเสยีชีวิตเชน่วา่ (‘การไตส่วนอยา่งเปน็ทางการ’) และ
ไม่ว่าในกรณีใดควรมีการสืบสวนสอบสวนอย่างเต็มรูปแบบถ้ามีหลักฐานว่ามีการ
ทำาผิดกฎหมาย”401 

เมือ่เกดิการละเมดิกฎหมายกรงุเฮก โดยเฉพาะการละเมิดท่ีรา้ยแรง เช่น การละเมดิ
หลักการแบ่งแยกพลเรือนออกจากพลรบหรือหลักความได้สัดส่วนในการโจมตี รัฐที่ทำาการ
ใชก้ำาลงัหรือมีตวัแทนกระทำาผดิมคีวามรบัผดิชอบตามกฎหมายระหวา่งประเทศ ตามทีค่ณะ
กรรมการกฎหมายระหว่างประเทศ (International Law Commission หรือ ILC) ได้ออก
ร่างพระราชบญัญติัวา่ด้วยความรบัผดิของรฐัสำาหรบัการกระทำาทีม่ชิอบด้วยกฎหมายในทาง
ระหว่างประเทศ ค.ศ. 2001 (The 2001 Draft Articles on Responsibility of States 
for Internationally Wrongful Acts) ซึ่งมีข้อบทว่า

399 มาตรา 49 อนุสัญญาเจนีวา ค.ศ. 1949 ฉบับที่ 1, มาตรา 50 อนุสัญญาเจนีวา ค.ศ. 1949 ฉบับที่ 2, 
มาตรา 129อนุสัญญาเจนีวา ค.ศ. 1949 ฉบับที่ 3 และ มาตรา 146 อนุสัญญาเจนีวา ค.ศ. 1949 ฉบับที่ 4
400 มาตรา 85(1) พิธีสารเพิ่มเติม ค.ศ. 1977 ฉบับที่ 1
401 พิธีสารมินนิโซตา ค.ศ. 2016, §21
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“การกระทำาทีม่ชิอบดว้ยกฎหมายในทางระหวา่งประเทศของรฐัทัง้หมดกอ่ให้เกดิ
ความรับผิดในทางระหว่างประเทศของรัฐ

รฐัทีต่อ้งรบัผดิอยูภ่ายใตพ้นัธกรณทีีจ่ะตอ้งให้การชดเชยอยา่งเตม็รปูแบบ สำาหรบั
ความเสียหายที่เกิดจากการกระทำาที่มิชอบในทางระหว่างประเทศ”402 

การกระทำาทีม่ชิอบในทางระหวา่งประเทศคอืการกระทำาหรอืการละเว้นการกระทำา
ที่สืบเนื่องมาจากการรัฐที่ละเมิดพันธกรณีระหว่างประเทศของตนภายใต้กฎหมายระหว่าง
ประเทศ403 ใน ค.ศ. 2005 ศาลยติุธรรมระหวา่งประเทศ (International Court of Justice) 
ตั้งข้อสังเกตว่า “เป็นที่แน่ชัดว่าตามหลักกฎหมายทั่วไประหว่างประเทศนั้น รัฐที่รับผิดต่อ
การกระทำาท่ีมชิอบในทางระหวา่งประเทศมคีวามผกูพันทีจ่ะตอ้งใหก้ารชดเชยอยา่งเตม็รปู
แบบต่อความเสียหายที่เกิดจากการกระทำาเช่นว่านั้น’404

ภายใต้กฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ รัฐมีความรับผิดชอบหากละเมิด
กฎหมาย “และต้องให้การเยียวยาอย่างเต็มรูปแบบต่อความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ
ที่เกิด”405 ในมุมมองของคณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ ทางปฏิบัติของรัฐต่าง ๆ  ได้
ทำาใหก้ฎน้ีพัฒนาเปน็จารตีประเพณีระหวา่งประเทศทีป่รบัใชท้ัง้การขดักนัทางอาวุธท่ีมแีละ
ไม่มีลักษณะระหว่างประเทศแล้ว406 พันธกรณีเหล่านี้เป็นหนึ่งในหน้าที่ในการชดเชยให้กับ 
ผูเ้สยีหายแตล่ะคนภายใตก้ฎหมายมนุษยธรรมระหวา่งประเทศ อย่างไรกต็าม ในทางปฏบิตัแิลว้ 
ผูเ้สยีหายจากการละเมดิกฎหมายมนษุยธรรมระหวา่งประเทศจากการสูร้บกลบัประสบความ
ลำาบากในการไดร้บัคา่ชดเชยจากรฐั เพราะหลายครัง้การชดใช้โดยรฐัจะเปน็การชดใช้เพราะ
ความกรณุา (ex gratia basis) โดยไมต่อ้งมคีวามรบัผดิทางกฎหมาย ยกตัวอยา่งเชน่ ประเทศ 

402 มาตรา 1 และ 31(1) รา่งข้อบทวา่ดว้ยความรบัผิดของรฐัสำาหรับการกระทำาท่ีมชิอบดว้ยกฎหมายในทาง
ระหว่างประเทศ ค.ศ. 2001 (ILC Draft Articles on Responsibility of States for Internationally 
Wrongful Acts), รับรองวันที่ 10 สิงหาคม 2001, ในภาคผนวกของข้อมติสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ
ที่ 56/83 ของวันที่ 12 ธันวาคม 2001
403 มาตรา 2 ร่างข้อบทว่าด้วยความรับผิดของรัฐสำาหรับการกระทำาที่มิชอบด้วยกฎหมายในทางระหว่าง
ประเทศ ค.ศ. 2001
404 ศาลอาญาระหวา่งประเทศ, Armed Activities on the Territory of the Congo (Congo v. Uganda), 
คำาพิพากษา, 19 ธันวาคม 2005, §259
405 ICRC Study of Customary IHL, Rule 150 (“Reparation”)
406 เพิ่งอ้าง
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อัฟกันนิสถานนั้น นอกจากรัฐบาลอัฟกันนิสถานแล้ว ยังมีประเทศต่าง ๆ เช่น ออสเตรเลีย 
แคนาดา เยอรมนั อติาล ีเนเธอรแ์ลนด ์นอรเ์วย ์โปแลนด ์สหราชอาณาจักร และสหรฐัอเมรกิา
ทีเ่สนอให้มีการจ่ายสนิไหมกรณุา (Ex-gratia payment) สำาหรบัการกระทำาของกองทพัตน407 

อย่างไรก็ตามมีกรณีศึกษาที่มิได้เป็นไปตามแนวทางดังกล่าว เหตุเกิดมาจาก
เหตุการณ์ที่น่าเศร้าสลดเมื่อราว 02.00 น. ขณะที่กองกำาลังทางอากาศของสหรัฐอเมริกา
ใช้เฮลิคอปเตอร์ทหารติดอาวุธ AC-130 โจมตีศูนย์รักษาความบอบชำ้าทางจิตใจ (Trauma 
Centre) ขององค์การแพทย์ไร้พรมแดน (Médecins Sans Frontières หรือ MSF) ที่เมือง 
Kunduz ทางตอนเหนือของประเทศอัฟกันนิสถาน โดยดูเหมือนว่าการโจมตีทางอากาศ
นั้นได้กินเวลาอย่างน้อยหนึ่งชั่วโมง408 มีรายงานว่าแพทย์และบุคคลกรทางการแพทย์ของ 
MSF โดนยิงจากปืนที่ติดตั้งกับอากาศยานขณะวิ่งหลบหาที่ปลอดภัยในบริเวณต่าง ๆ409 มี
รายงานภายในของ MSF เกี่ยวกับการโจมตีทางอากาศนี้ว่ามีจำานวนผู้เสียชีวิต “อย่างน้อย 
30 ได้แก่ คนไข้ที่ทราบชื่อ 10 ราย เจ้าหน้าที่ที่ทราบชื่อ 13 ราย และอีก 7 ศพที่ระบุไม่ได้
เพราะถูกเผาไหม้จนจำาไม่ได้”410 

วันที่ 7 ตุลาคม ค.ศ. 2015 ประธานาธิบดี Barack Obama กล่าวขออภัยเรื่อง
การโจมตีทางอากาศและประกาศว่าสหรัฐจะชำาระค่าเสียหายให้กับครอบครัวผู้เสียชีวิต 
ต่อมา กระทรวงกลาโหมของสหรัฐอเมริการายงานผลการศึกษาซึ่งเผยแพร่ต่อสาธารณะ
เมื่อวันที่ 29 เมษายน ค.ศ. 2016 ว่าได้มีการชดใช้เงินเพื่อ “การแสดงความเสียใจ” ไปยัง
ผู้เสียชีวิตและครอบครัวมากกว่า 170 รายและอนุมัติเงินจำานวน 5.7 ล้านดอลลาร์สหรัฐ 
(ประมาณ 171 ล้านบาท) เพื่อสร้างอาคารใหม่ให้ MSF นายพล Joseph Votel ซ่ึงเป็น
ผู้บังคับบัญชาของหน่วยบังคับบัญชากลางสหรัฐกล่าวในสรุปข่าวที่ประกอบการเปิดเผย
รายงานว่ามีการจ่ายเงินจำานวน 3,000 ดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 9 หมื่นบาท) แก่ผู้รอด
ชีวิต และจ่ายเงินจำานวน 6,000 ดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 1.8 แสนบาท) ให้กับญาติผู้ที่

407 V. Cadelo, “Redress and reparation for victims of armed conflict: a critical review of 
practice in 2013”, Chap.14 in S. Casey-Maslen (ed.), The War Report: Armed Conflict in 
2013, Oxford University Press, Oxford, 2014, หน้า 570
408 MSF, “Initial MSF internal review: Attack on Kunduz Trauma Centre, Afghanistan”, 
พฤศจิกายน 2015 (เผยแพร่สู่สาธารณะ เมื่อ 5 พฤศจิกายน 2015), หน้า 7
409 เพิ่งอ้าง, หน้า10
410 เพิ่งอ้าง, หน้า12
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เสียชีวิตจากเหตุการณ์โจมตีนั้น411 

จากการสบืสวนสอบสวนพบวา่มปีัจจยัตา่ง ๆ  ทีท่ำาใหท้ัง้ผู้บงัคบับญัชาภาคพืน้ดนิ
และ เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติการบนอากาศยานเข้าใจผิดคิดว่าตนกำาลังยิงไปยังเป้าหมายท่ีตน
ประสงค์ซึง่เปน็สถานทีท่ีก่องกำาลงัตดิอาวธุควบคมุอยูแ่ละหา่งออกไปราว 400 เมตรจากศนูย์
รักษาความบอบชำ้าทางจิตใจของ MSF โดยนายพล Joseph Votel กล่าวว่า “การสืบสวน
สอบสวนสรุปได้ว่าบุคคลากรบางคนไม่ได้ปฏิบัติตามกฎการเข้าปะทะและกฎหมายว่าด้วย
การขัดกันทางอาวุธ อย่างไรก็ดี การสืบสวนสอบสวนไม่ได้สรุปว่าความล้มเหลวดังกล่าวจะ
ถึงขนาดที่จะเป็นอาชญากรรมสงครามหรือไม่”412

411 เพิ่งอ้าง
412 “News Transcript: Department of Defense Press Briefing by Army General Joseph 
Votel, commander, US Central Command, Press Operations, Army General Joseph Votel, 
commander, U.S. Central Command”, 29 เมษายน 2016
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ภาคผนวก

แนวทางโดยละเอียดในพิธีสารมินนิโซตา

ก. แนวทางโดยละเอียดว่าด้วยการตรวจสถานที่เกิดเหตุ 

1. บทนำา 

167. การตรวจสอบสถานท่ีเกิดเหตุมีเป้าประสงค์เพ่ือท่ีจะระบุ บันทึก รวบรวม
และเก็บรักษาด้วยวิธีทางวิทยาศาสตร์ซ่ึงหลักฐานที่เป็นที่รับฟังได้ในชั้นศาล 
อันอาจเชื่อมโยงผู้ต้องสงสัย เหย่ือและพยานวัตถุกับสถานที่เกิดเหตุเข้าด้วยกัน 
การตรวจสอบเช่นนี้ควรดำาเนินการโดยผู้เชี่ยวชาญด้านนิติวิทยาศาสตร์ซึ่งผ่าน
การอบรมเกี่ยวกับการระบุตัวตน การจัดทำาบันทึกรายงาน การเก็บรวบรวมและ
การรักษาหลักฐานเชิงกฎหมายและวิทยาศาสตร์ 

168. การบันทึกรายงานประกอบด้วย 

(ก) การบนัทกึภาพ ภาพถา่ย โดยอาจรวมอตัราสว่นอา้งองิ และตวับง่ชีท้ศิทาง 
การบนัทกึวดิโีอสามารถกระทำาเสรมิ การบนัทกึภาพถ่ายได ้แตเ่น่ืองจากคา่
ความละเอียดของภาพไม่ดีนักจึงไม่ควรจัดเป็นวิธีหลักของการจับภาพ 

(ข) มาตรวัด (เช่น ความยาว/ความกว้าง/ความสูง เครื่องหมายที่ทำาไว้บนภาพ
ร่าง แผนผังหรือแผนที่ และผลจากเครื่องตรวจวัด) 

(ค) บันทึก ที่อธิบายข้อค้นพบและการบันทึกการเก็บรวบรวมข้อมูล 

บันทึกเหล่านี้จะต้องถูกจัดการอย่างสอดคล้องกับมาตรฐานห่วงโซ่คุ้มครองพยาน
หลักฐาน ซึ่งจะป้องกันบันทึกจากการ เปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้น 

169. ในสถานการณ์ท่ีหลกันติธิรรมถกูทำาลายลง เชน่ระหวา่งการขดักนัทางอาวธุ 
ซึ่งอาจทำาให้ไม่สามารถดำาเนินการสืบสวนสอบสวนโดยเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นได้ และ
โดยทีอ่งคก์รระหวา่งประเทศไมส่ามารถกำาหนดเขตอำานาจการพจิารณาได ้เวน้แต่
หลังจากเกิดอาชญากรรมเป็นเวลานานแล้ว ภายใต้สถานการณ์ที่กล่าวมาเหล่านี้  
ผูเ้ชีย่วชาญในดา้นทีไ่มใ่ชน่ติวิทิยาศาสตร ์อยา่งเช่น เจา้หนา้ทีก่ารแพทย ์ผูส้ือ่ขา่ว  
หรือนักกิจกรรมด้าน สิทธิมนุษยชนอาจเป็นบุคคลแรกที่มาถึงสถานที่เกิดเหตุ  
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สิ่งต่างๆ ที่พยานกลุ่มนี้บันทึกไว้อาจมีความสำาคัญต่อการสืบสวนสอบสวนในภาย
หลัง เช่นเดียวกับการจัดการกับผู้เสียชีวิตอย่างถูกต้องและการระบุตัวตนเหยื่อ 
แม้ว่าพวกเขาไม่มีอำานาจทางกฎหมายที่เป็นทางการในการระบุ บันทึกหรือเก็บ
รวบรวมหลักฐานก็ตาม 

170. กระนัน้กด็ ีการบนัทกึรายงานผา่นการถา่ยภาพดว้ยวธิกีาร อยา่งเปน็ระบบ
และ/หรอืการบนัทกึวดิโีอ การใชม้าตรวดัตา่งๆ และการจดบนัทกึอยา่งละเอยีดนัน้
เปน็วธิหีนึง่สำาหรบับคุคลทีไ่มใ่ชผู่เ้ชีย่วชาญในการมสีว่นสนับสนนุการคน้หาความ
จรงิ และ/หรอืการไตส่วนโดยตลุาการในอนาคต ความนา่เชือ่ถอืของบนัทกึรายงาน
ดงักลา่วจะเพิม่ข้ึนเมือ่บนัทกึถูกเก็บไว้ตามมาตรฐานหว่งโซคุ่ม้ครองพยานหลกัฐาน 
ซ่ึงจะทำาใหม้กีาร ยืนยันอย่างอสิระถงึอัตลกัษณต์วัตนของผู้บนัทกึ ทีม่าของบนัทกึ
และวธิกีารทีพ่วกเขาเกบ็รกัษาหรอืจดัการกับบนัทกึในเวลาตอ่มา นอกจากนัน้ การ
ปฏบิติัตามสทิธใินการทราบความจริงอยา่งมปีระสทิธภิาพกไ็ดร้บัการสนบัสนนุโดย
ระบบการเก็บเอกสารและข้อมูลที่แข็งแกร่งของประเทศด้วย 

171. ผูต้รวจสอบสถานทีเ่กดิเหตคุอืบคุลากรท่ีผา่นการอบรมดา้นการระบ ุบนัทึก 
รวบรวมและเก็บรักษาพยานวตัถสุำาหรบัการวเิคราะหเ์พิม่เตมิ ในขัน้ตน้ ควรมกีาร
กำาหนดว่าจะบุคคล ดงักล่าวตอ้งใชค้วามเชีย่วชาญทางวทิยาศาสตรป์ระเภทใดใน
ภาคสนามและหลงัจากนัน้ในหอ้งปฏบิตักิารทางนติวิทิยาศาสตรโ์ดยผูเ้ชีย่วชาญซึง่
อาจจำาเป็นต้องปรึกษาหารือด้วยได้แก่ 

• นักนิติพยาธิวิทยา/แพทย์ด้านพยาธิวิทยา 

• นักนิติมานุษยวิทยา 

• นักนิติโบราณคดีวิทยา 

• นักนิติกีฏวิทยา 

• นักนิติพฤกษศาสตร์ 

• นักนิติรังสีวิทยา 

• ผู้เชี่ยวชาญด้านกระสุนและอาวุธปืน 
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• นักเคมี (เช่น ผู้ที่เชี่ยวชาญด้านอาวุธเคมี) และหรือนักพิษวิทยา 

• ผู้เชี่ยวชาญด้านการระบุตัวตนบุคคล (เช่น ผู้เชี่ยวชาญ ด้านลายนิ้วมือ  
ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการกับการเสียชีวิตจำานวนมาก นักอณูชีววิทยา/ 
ผู้เชี่ยวชาญด้านตรวจพิสูจน์ DNA หรือนิติทันตแพทย์) 

• ผู้เชี่ยวชาญด้านหลักฐานข้อมูลดิจิตอล (เช่น โทรศัพท์มือถือ memory 
sticks คอมพิวเตอร์หรือ โซเชียลมีเดีย) และ 

• ผู้เชี่ยวชาญด้านการจำาลองใบหน้า 

ภายใต้ยุทธศาสตร์การสืบสวนสอบสวนโดยรวม ควรมีการระบุห้องปฏิบัติการ
ทางนิติเวชซึ่งเป็นที่ยอมรับเพื่อการตรวจสอบในห้องปฏิบัติการและการวิเคราะห ์
หลักฐานที่จะตามมา 

172. ภายหลงัจากระบแุตล่ะดา้นมมุของสถานท่ีเกดิเหต ุเจา้หนา้ทีจ่ะตอ้งปอ้งกนั
สถานท่ีนัน้ ควรทำารายชือ่ผูเ้ขา้สถานทีเ่กดิเหตุ และเกบ็ไวจ้นกวา่จะดำาเนนิการกบั
สถานที่เสร็จสิ้น โดยการ ป้องกันสถานที่เกิดเหตุ ได้แก่ 

(ก) การจำากัดการเข้าสถานที่ การเข้าไปในบริเวณสถานที่เกิดเหตุต้องได้รับ
การบันทึกไว้ และจำากัดเฉพาะผู้เชี่ยวชาญและผู้สืบสวนสอบสวนที่มีส่วน
เก่ียวข้องเท่านั้น การเข้าไปที่อาจทำาให้เกิดการปนเปื้อน และเสื่อมสภาพ
ของหลักฐานทั้งนี้ หลักฐานการเปลี่ยนแปลงใดๆ ในสถานท่ีที่อาจเกิดข้ึน
หรือเกิดขึ้นได้จะต้องถูกระบุ และบันทึกไว้ 

(ข) ความปลอดภยัส่วนบคุคล ตอ้งใหส้ถานท่ีปลอดภัยต่อ การเขา้ไปเพ่ือทำาการ
ระบุ บันทึกและเก็บรวบรวมหลักฐานภายใต้สถานการณ์อย่างเช่นความ 
ขดัแย้งดว้ยอาวุธท่ีดำาเนนิอยู่ หรอืในบรเิวณทีส่งสยัวา่มวีตัถ ุอยา่งเช่นระเบดิ
ท่ียงัไม่ทำางาน สารพษิ และ/หรอืทุ่น ระเบดิ ควรปรกึษาผูเ้ชีย่วชาญทีม่คีวาม
ชำานาญดา้น ความปลอดภยัในการจดัการกบัวตัถเุหล่าน้ัน ซึง่ไดแ้ก ่บคุลากร
ด้านการกู้ระเบิดและผู้เชี่ยวชาญด้านเคมี ชีวภาพ และ/หรือรังสีวิทยา อาจ
จำาเป็นต้องระวังการโจมตีด้วยอาวุธด้วยในบางสถานการณ์
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(ค) การรกัษาความปลอดภัยของหลักฐาน การจำากัดการเข้าไปยังสถานที่เกิด
การเสียชีวิตเกี่ยวพันกับการสร้างห่วงโซ่ คุ้มครองพยานหลักฐานที่เกิดขึ้น
เมื่อผู้ตรวจสถานที่เกิดเหตุระบุหลักฐานได้ 

173. สถานที่เกิดเหตุควรถูกตรวจสอบเพื่อค้นหาหลักฐาน หากเป็นไปได้ ควร
ดำาเนินการตรวจสอบร่วมกับผู้สืบสวนท่ีทราบข้อมูลความเป็นมาของการเสีย
ชีวิต โดยควรต้องใช้ความระมัดระวังอย่างสูงเพื่อไม่ให้เกิดการสืบสวนด้วยอคติ  
หลักเกณฑ์การตรวจค้นอย่างน้อยท่ีสุดควรได้รับการรายงานไว้ในบันทึกของผู้
สอบสวน เพราะจะช่วยในการระบวุา่วตัถใุดเกีย่วขอ้งกบัการลำาดบัเหตกุารณแ์ละ
สามารถเชือ่มโยงผูต้อ้งสงสยั เหยือ่และพยานวตัถอุืน่กบัสถานทีเ่กดิการเสยีชวีติได ้

174. จะต้องมีการระบุพยานวัตถุด้วยเครื่องหมายภาพเฉพาะ (ตัวเลข และ/หรือ
ตัวอักษร) อีกทั้งจะต้องระบุรหัสของสถานท่ีไว้ด้วย ซึ่งจะทำาให้สามารถบันทึก
รายงานสถานที่ และความสัมพันธ์กับวัตถุอื่นๆ ที่เป็นหลักฐานภายในสถานที่เกิด
การเสยีชีวติได้อยา่งครบถว้น รวมทัง้เพือ่บรรลเุปา้ประสงคข์องการตรวจสอบและ
ห่วงโซ่คุ้มครองพยานหลักฐาน ระบบทำาเครื่องหมายหลักฐานทั้งหลายควรถูกนำา
มาใช้ – ดู วรรค 94 ถึง 97 ข้างต้นในเรื่องการติดป้าย 

175. การวิเคราะห์ทางนิติวิทยาศาสตร์ใดๆ รวมทั้งสถานที่เกิดเหตุ จะต้องใช้วิธี
จดัทำารายงานดงัตอ่ไปนี ้ได้แกก่ารถ่ายภาพ การตรวจวดั การจดบนัทกึและการทำา
รายการ ซึง่ทัง้หมดนีค้วรทำาการตรวจสอบอา้งองิระหวา่งกันและกนัเพือ่เพิม่ความ
เขา้ใจเกีย่วกบัสถานท่ีเกดิการเสยีชีวิตและเพิม่ความนา่เชือ่ถือใหก้บัหลกัฐานทีเ่กบ็
รวบรวมมา 

2. การบันทึกภาพถ่าย 

176. การบนัทกึภาพถา่ยของสถานทีเ่กดิการเสยีชวีติและพยานวตัถอุืน่ใด เป็นการ
แสดงผลในรูปแบบสองมิติของพื้นที่หรือวัตถุสามมิติ ดังนั้น การถ่ายภาพควรถ่าย
ตามลำาดับโดยให้ภาพแรก และภาพถัดไปมีความคาบเกี่ยวกัน เพราะจะช่วยให้ผู้
สังเกต หรือผู้ตรวจสอบจากภายนอกเข้าใจความสัมพันธ์เชิงพื้นที่ ระหว่างวัตถุท่ี
เป็นหลักฐานภายในบริเวณที่กำาหนดอย่างเช่นในสถานที่เกิดการเสียชีวิต 
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177. ลำาดบัการถา่ยภาพดงักลา่วควรเกบ็รวบรวมไวใ้นบนัทกึรปูภาพ (photolog) 
โดยอย่างน้อยควรระบุตัวตนของผู้ถ่าย ตำาแหน่งของแต่ละรูปภาพในแต่ละลำาดับ 
เวลาที่ถ่ายภาพและสถานที่ถ่ายภาพ ในกรณีที่มีเทคโนโลยีพร้อมควรใช้กล้อง
ดิจิตอล และตรวจดูด้วยว่าวันที่และเวลาบนกล้องถูกต้อง กล้องดิจิตอล สามารถ
สร้างระบบเรียงเลขไฟล์และมีข้อมูลรายละเอียดของภาพฝังตัวอยู่ในภาพดิจิตอล
เอง ขอ้มลูรายละเอยีดของภาพดังกลา่วอาจประกอบดว้ยวนัทีแ่ละเวลา การตัง้คา่
เทคนิคของกล้อง และเมื่อเชื่อมต่อกับระบบบ่งบอกตำาแหน่งในโลก (GPS) จะได้
ขอ้มูลเสน้แวงและเสน้รุง้ ควรรวมขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งไวใ้นบนัทกึรปูภาพ และขอ้มลู
เดียวกันควรถูกบันทึกไว้ถ้าใช้กล้องอนาล็อก (ฟิล์ม) 

178. มีภาพถ่ายสามประเภทที่ต้องรวมอยู่ในบันทึกรายงานสถานที่เกิดเหตุและ
หลักฐาน 

(ก) ภาพถ่ายโดยรวม ทำาให้เห็นภาพมิติเชิงพื้นที่ของสถานที่เกิดเหตุ ภาพถ่าย
โดยรวมควรถ่ายจากภายนอกสถานที่มุ่งตรงไปยังจุดศูนย์กลางซึ่งตาม 
หลักการก็คือจากตามแนวเส้นขอบภาพด้านนอกของสถานที่ หากเป็นไป
ได้ เครื่องหมายภาพที่ระบุวัตถุซึ่งเป็นหลักฐานแต่ละชิ้นควรมองเห็นได้ใน
ภาพเหล่านี้ 

(ข) ภาพถ่ายจากระยะปานกลาง บ่งบอกความสัมพันธ์เชิงพื้นที่ระหว่างวัตถุที่
เป็นหลักฐานและตำาแหน่งของวัตถุเหล่านั้นในสถานที่เกิดเหตุ เครื่องหมาย
ภาพที่ระบุวัตถุซึ่ง เป็นหลักฐานแต่ละชิ้นควรมองเห็นได้ในภาพเหล่านี้ 

(ค) ภาพระยะใกล้ ทำาให้มองเห็นลักษณะของหลักฐานแต่ละชิ้น ภาพดังกล่าว
ควรรวมภาพแรกของเครื่องหมายภาพที่ระบุหลักฐานและจากนั้นตามมา
ด้วยภาพต่อไปของวัตถุที่เป็นหลักฐาน ภาพระยะใกล้ชิดควรเติมเต็มกรอบ
ภาพด้วยวัตถุที่เป็นหลักฐานดังกล่าวและควรรวมอัตราส่วนด้วย 

3. การวัดขนาด 

179. การวัดขนาดจากสถานทีเ่กดิเหตุยืนยนัและอธบิายมติขิองวตัถซุึง่ถกูบนัทกึอยู่
ในภาพถา่ยในเชงิพืน้ที ่หากมทีรพัยากรเพยีงพอกอ็าจสรา้งภาพข้ึนดว้ยซอฟตแ์วร์
และเทคโนโลยี การออกแบบของคอมพิวเตอร์ อย่างเช่นเครื่องแสกนด้วยเลเซอร์



การสืบสวนสอบสวนและการดำาเนินคดีกรณีต้องสงสัยว่าเป็นการเสียชีวิตโดยมิชอบด้วยกฎหมาย 161

หรือระบบกล้องวัดมุม (theodolite systems) หรือ อาจวาดด้วยมือ อย่างน้อย
ที่สุด การวัดขนาดดังกล่าวและแผนผังควรประกอบด้วยชื่อผู้สืบสวนสอบสวน
ทีท่ำาการวดั เลขคด ีวนัทีแ่ละเวลา ดา้นมมุทีว่ดัแลว้ ลกูศรช้ีทางทศิเหนอื และดชันี
ของวัตถุที่เป็นหลักฐานซึ่งอยู่ในภาพร่างจากการวัด ในสถานที่เกิดเหตุ อัตราส่วน
และจุดอ้างอิงเป็นสิ่งจำาเป็นของการวัดขนาด 

4. การจดบันทึก / การเก็บข้อมูลและรวบรวมรายการ 

180. ตอ้งมีแบบฟอรม์การบันทกึดงักล่าวพรอ้มอยูแ่ลว้ บนัทกึทำาให้เกดิรายงานเปน็
ลายลกัษณอ์กัษรโดยผูต้รวจสถานทีเ่สยีชวีติ หรอืผูเ้ชีย่วชาญดา้นนติวิทิยาศาสตร ์
บอ่ยครัง้ทีบ่นัทกึดงักลา่ว เขยีนดว้ยมอืซึง่เป็นการเพ่ิมความน่าเชือ่ถอืของงานเพราะ
เปน็การเขยีนบนัทกึดว้ยลายมอืเฉพาะของตนเอง นอกจากนัน้ ถา้การปลอมและ/
หรอืเปลีย่นแปลงบนัทกึเหลา่นัน้ในภายหลัง ค่อนข้างเป็นเร่ืองยากก็ชว่ยเพิม่ความ
น่าเชื่อถือของรายงานมากยิ่งขึ้นเช่นกัน 

181. อย่างน้อยที่สุดบันทึกควรประกอบด้วยชื่อผู้สอบสวน วันที่และเวลา และ
รายการกจิกรรมทีด่ำาเนนิการตามลำาดบั (เช่น หลักเกณฑก์ารตรวจค้น เวลาทีท่ำาการ
ตรวจค้น เวลาและสถานที่ถ่ายภาพ เวลาและสถานที่ที่มีการตรวจวัดขนาด เวลา 
และสถานทีท่ีห่ลกัฐานถกูเกบ็รวบรวมและบรรจหุบีหอ่ ตลอดจนประเภทของการ
วิเคราะห์ที่ดำาเนินการ) บันทึกควรรวมรายการและมีคำาอธิบายอย่างละเอียดของ
วัตถุที่เป็นหลักฐาน ซ่ึงต้องสอดคล้องกับเคร่ืองหมายภาพของวัตถุเหล่าน้ัน และ
ควรลงลายมอืชือ่โดยผูส้บืสวนสอบสวนทีด่ำาเนนิการสบืสวนสอบสวนหรอืวิเคราะห์ 

182. ควรรวมเทคนคิการบนัทกึรายงานวธิกีารทางวิทยาศาสตร์เหลา่น้ี (เช่น การ
ถ่ายภาพ การวัดขนาด และบันทึก) ไว้ในบันทึกรายงาน นิติวิทยาศาสตร์ทุกฉบับ 
ทั้งสำาหรับสถานที่เกิดเหตุ และห้องปฏิบัติการ ยกตัวอย่างเช่นเมื่อกำาลังบันทึก
รอยเลือดบนชิ้นส่วนเสื้อผ้า หรือเมื่อผู้ตรวจสอบด้านการแพทย์กำาลังบันทึกเกี่ยว
กับร่างกายมนุษย์ 
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ข. แนวทางโดยละเอียดว่าด้วยการสัมภาษณ์ 

1. บทนำา

183. แนวทางนีมุ้ง่ไปทีร่ายละเอยีดของการดำาเนนิการสมัภาษณ์วธิกีารเตรยีมการ 
วิธีการเริ่มต้น วิธีการดึงข้อเท็จจริงออกมา และวิธีการสรุป แนวทางยังกล่าวถึงวิธี
การสัมภาษณ์ผู้ต้องสงสัย บทบาทของล่าม และการบันทึกบทสัมภาษณ์

2. การเตรียมการและสภาพแวดล้อม 

184. กำาหนดวตัถปุระสงคข์องการสมัภาษณ ์และพิจารณาวา่วตัถปุระสงค์ดงักลา่ว
เป็นไปตามยุทธศาสตร์การสืบสวนสอบสวนโดยรวมหรือไม่

185. เรียนรู้เท่าที่ท่านจะทำาได้เกี่ยวกับผู้ถูกสัมภาษณ์ก่อนเริ่มการสัมภาษณ์ เช่น 
ความสัมพันธ์ของพวกเขากับเหตุการณ์ อคติท่ีอาจเกิดขึ้น และความเสี่ยงเรื่อง
ความปลอดภัยที่น่าเป็นไปได้ 

186. รวบรวมข้อมูลที่อาจต้องอ้างถึงระหว่างการสัมภาษณ์ รวมถึงเอกสารและ
ภาพถ่าย 

187. เตรียมกลยุทธ์การสัมภาษณ์ที่เป็นได้และดีที่สุดและรูปแบบการสัมภาษณ์
เพื่อให้ได้ข้อมูลโดยท่ียังคงความยืดหยุ่นไว้รวบรวมรายการประเด็นสำาคัญที่การ
สัมภาษณ์จะต้องครอบคลุมถึง 

188. พิจารณาเพศ ชาติพันธุ์ ศาสนาและปัจจัยส่วนตัวอื่นๆ ของผู้สัมภาษณ์และ
ล่าม เพื่อเป็นการเคารพต่อวัฒนธรรมของผู้ถูกสัมภาษณ์และทำาให้พวกเขาผ่อน
คลาย ในขณะทีส่มัภาษณเ์รือ่งอาชญากรรมทางเพศและอาชญากรรมทีเ่กดิขึน้จาก
รากฐานเรือ่งเพศ ควรคำานงึถงึเพศของผูส้มัภาษณแ์ละลา่ม ควรปรึกษาผูเ้ชีย่วชาญ
ก่อนเริ่มต้นสัมภาษณ์ผู้เสียหายจากความรุนแรงทางเพศ 

189. ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญเรื่องแนวทางการสัมภาษณ์เด็ก ผู้พิการ บุคคลที่สูญเสีย
ญาตหิรอืเพือ่นสนทิ และคนอืน่ๆ ทีเ่ปราะบาง หรอืมแีนวโนม้ทีอ่าจจะเกดิบาดแผล
ทางจิตใจซำ้าอีก ตัวอย่างเช่น ดำาเนินการสัมภาษณ์สั้นขึ้น ใช้ภาษาง่ายขึ้น และให้
บุคคลที่ได้รับความไว้วางใจเข้าร่วม 
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190. ทุกครั้งท่ีเป็นไปได้ ควรดำาเนินการสัมภาษณ์ในสถานที่ปลอดภัยและเป็น 
ส่วนตัวซึ่งลดความเป็นไปได้ที่จะเกิดการรบกวนให้น้อยลงที่สุดเท่าที่ทำาได้ 

191. ทกุครัง้ทีเ่ปน็ไปได ้ควรดำาเนนิการสมัภาษณ์ในลกัษณะตวัตอ่ตวั โดยคำานงึถงึ
ความพอใจและความตอ้งการของผูถ้กูสมัภาษณ ์ในบางสถานการณ ์การคุม้ครอง
สิทธิมนุษยชนและคุณภาพของการสอบสวนอาจทำาให้จำาเป็นต้องใช้ผู้สัมภาษณ์
มากกว่าหนึ่งคน หรือมีบุคคลที่คอยช่วยเหลือผู้ถูกสัมภาษณ์อยู่ในที่นั้นด้วย 

192. จัดสรรเวลาอย่างเพียงพอเพ่ือการสัมภาษณ์โดยละเอียด ไร้การเร่งรีบ  
อีกทั้งยังสามารถมีเวลาสำาหรับพักด้วย 

3. การเริ่มต้นสัมภาษณ์

193. บันทึกการสัมภาษณ์นับตั้งแต่เริ่มการสัมภาษณ์โดยใช้วิธีที่เลือกไว้ 

194. ผู้สัมภาษณ์ควรแนะนำาตัวและสังกัด รวมทั้งควรสื่อสารอย่างชัดเจนถึง
วัตถุประสงค์ของการสัมภาษณ์และความตั้งใจใน การใช้บทสัมภาษณ์นั้น 

195. โดยปกติควรขอความยินยอมจากผู้ถูกสัมภาษณ์ก่อนเริ่มการสัมภาษณ์ ใน
การนี้ จำาเป็นจะต้อง 

(ก) พูดคุยเรื่องความเสี่ยงที่เกี่ยวโยงกับการสัมภาษณ์ 

(ข) ตกลงกนัเรือ่งมาตรการรกัษาความปลอดภยัเพือ่คุม้ครองผูถ้กูสมัภาษณแ์ละ
บคุคลอืน่ๆ โดยปราศจากการใหค้ำารบัรองทีไ่ม่สามารถรับประกนัได ้รวมถงึ
ประเดน็วา่ตวัตนของบคุคลดงักลา่วจะถกูเกบ็เปน็ความลบัหรือไม ่และหาก
เป็นเช่นนั้นจะทำาได้ด้วยวิธีใด 

(ค) อธิบายว่าการมีส่วนร่วมนั้นเป็นเรื่องความสมัครใจ และผู้ถูกสัมภาษณ์อาจ
หยุดการสัมภาษณ์ได้ทุกเมื่อ หรืออาจเลือกที่จะไม่ตอบคำาถามใด โดยจะ
ไม่มีผลทางลบตามมา 

(ง) ในกรณีท่ีสัมภาษณ์เด็ก ควรคำานึงถึงประโยชน์สูงสุดของเด็ก ซึ่งรวมถึงว่า
มีหนทางอื่นที่จะได้รับข้อมูลนอกเหนือจากการสัมภาษณ์หรือไม่ ควรแน่ใจ
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ว่าเด็ก เข้าใจวัตถุประสงค์ของการสัมภาษณ์และลักษณะที่บทสัมภาษณ์ 
ดังกล่าวจะถูกนำาใช้และได้รับความยินยอมของเขา/เธอ ทุกครั้งที่เป็นไปได้ 
ควรแจ้งให้บิดามารดาหรือผู้ปกครองตามกฎหมายของเด็กทราบเร่ืองการ
สัมภาษณ์ เว้นแต่มีเหตุอันควรที่จะไม่ทำาเช่นนั้น บิดามารดาหรือผู้ปกครอง
ตามกฎหมายของเด็กหรือบุคคลอื่นที่ได้รับความไว้วางใจอาจปรากฏตัวอยู่
ระหว่างการสัมภาษณ์หากเด็กร้องขอ 

(จ) ในกรณทีีส่มัภาษณผ์ูม้คีวามผดิปกตทิางจติหรอืภาวะบกพรอ่งทางสตปัิญญา 
ควรอธิบายอย่างชัดเจนและอธิบายซำ้าถ้าจำาเป็นเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของ
การ สัมภาษณ์และความตั้งใจในการใช้บทสัมภาษณ์นั้น ควรใช้ภาษาง่ายๆ 
และเข้าใจได้ (โดยวาจาและ/หรือการเขียน) และให้ผู้ถูกสัมภาษณ์มีเวลา
เพียงพอในการตัดสินใจ 

196. ขอใหผู้ถ้กูสมัภาษณเ์ลา่ถงึทกุสิง่ทีเ่ขา/เธอทราบเท่าท่ีจะทำาได ้ควรสรา้งความ
ชัดเจนว่าเรื่องที่พวกเขากำาลังพูดถึงนั้นพวกเขา ได้สังเกตเห็นหรือได้ยินโดยตรง 
หรือเป็นข้อมูลที่พวกเขาได้รับ มาจากบุคคลอื่น 

197. ดำาเนินการอย่างเป็นธรรมและเท่ียงตรง การใช้วิธีข่มขู่ หลอกลวง หรือวิธี
ที่ไม่เป็นธรรมเพ่ือล้วงข้อมูลหรือเพื่อให้ได้รับคำาสารภาพอาจส่งผลให้ศาลไม่รับ 
หลกัฐานไวพ้จิารณา นอกจากนี ้การใช้การทรมานหรือการประตบิตัอิยา่งโหดรา้ย 
ไร้มนษุยธรรมหรอืยำา่ยศีกัดิศ์รเีพือ่ใหไ้ดม้าซึง่ขอ้มลูจากผูถ้กูสมัภาษณน้ั์นยงัเปน็สิง่
ที่มิอาจยินยอมได้ในทุกสถานการณ์

198. สำาหรบัการสมัภาษณบ์คุคลทีอ่าจมบีาดแผลทางจติใจ ควร พยายามใหค้วาม
มั่นใจเร่ืองความเป็นส่วนตัวและความสะดวกใจของพวกเขา หลีกเล่ียงคำาถามที่
อาจบอกเป็นนัยถึงการโยนความผิดให้ผู้เสียหาย หลีกเลี่ยงการกลับไปกลับมา 
ระหว่างหัวข้อที่ละเอียดอ่อนกับหัวข้อที่ “ปลอดภัย” และ จำากัดคำาถามลงลึกใน
รายละเอียดเกี่ยวกับเหตุการณ์ความรุนแรงโดยเฉพาะอาชญากรรมทางเพศและ
อาชญากรรมที่เกิดขึ้นจากรากฐานเรื่องเพศให้อยู่ในขอบเขตเท่าที่จำาเป็นต่อการ
สอบสวน 

199. สร้างความเป็นมิตรและแสดงความรู้สึกร่วมตามความเหมาะสม 
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200. ภาษาที่เป็นกลางและใส่ใจต่อวัฒนธรรม 

201. เปิดใจกว้าง มีความเที่ยงธรรม และไม่ด่วนตัดสิน 

4. การค้นหาข้อเท็จจริง 

202. บนัทกึอตัลกัษณข์องผูถ้กูสมัภาษณ ์รายละเอยีดสว่นตวัและข้อมลูการตดิตอ่
โดยละเอียด โดยคำานึงถึงความปลอดภัยของ บุคคลดังกล่าวเสมอ 

203. บันทึกอัตลักษณ์ รายละเอียดส่วนตัวและข้อมูลการติดต่อโดยละเอียดของ
บุคคลทกุคนทีเ่ขา้รว่มในการสมัภาษณไ์มว่า่เวลาใดโดยคำานงึถงึความปลอดภยัของ
บุคคลดังกล่าวเสมอ 

204. เริม่ตน้ดว้ยคำาถามทีไ่ม่ละเอยีดออ่นมากและไมก่อ่ใหเ้กดิการขัดแยง้เพือ่สร้าง
ความเป็นมิตรก่อนเข้าสู่หัวข้อที่ยากขึ้น 

205. คน้หาความสมัพนัธร์ะหวา่งผูถ้กูสมัภาษณก์บัเหตกุารณ ์(เชน่ บคุคลนัน้เปน็
ประจักษ์พยาน ญาติ หรือผู้เชี่ยวชาญ) 

206. ใช้คำาถามปลายเปิดเพื่อทำาความเข้าใจกับภาพรวม เช่น กรุณา “เล่า” 
“อธิบาย” และ “จากนั้นเกิดอะไรขึ้น” 

207. หลีกเลี่ยงคำาถามที่บอกเป็นนัยว่าจะได้คำาตอบบางอย่าง (คำาถามชี้นำา) หรือ
ที่จะให้ได้คำาตอบว่า ใช่/ไม่ใช่ (คำาถามปลายปิด) 

208. ใช้คำาถามสั้นและง่ายเท่าที่เป็นได้ ถามซำ้าหรือเรียงคำาถามใหม่ หากได้ 
คำาตอบไม่ชัดเจน 

209. เมือ่การสมัภาษณม์คีวามคบืหนา้ ควรขอรายละเอียดเพือ่ใช้เรยีงลำาดับเวลา 
ระบุบุคคลที่เกี่ยวข้อง และดึงข้อเท็จจริงออกมาซึ่งสามารถตรวจสอบในภายหลัง
ได้ 

210. ไมค่วรยอมรบัคำาตอบแรกทีไ่ด้เสมอไป การตัง้คำาถามอยา่งตอ่เนือ่งดว้ยความ
เคารพจะช่วยให้ได้รับข้อมูลถูกต้อง 
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211. ตรวจสอบข้อมูลที่ได้รับจากผู้ถูกสัมภาษณ์โดยเทียบกับข้อมูลที่ผู้สัมภาษณ์
ทราบอยู่แล้ว หรือกับเรื่องที่รับฟังได้อย่างสมเหตุสมผล 

212. ขอให้ผู้ถูกสัมภาษณ์สนับสนุนข้อมูลของพวกเขาด้วยเอกสาร และสิ่งอื่นๆ  
ที่สนับสนุนข้อกล่าวอ้าง 

213. ขอใหผู้้ถกูสัมภาษณ์วาดแผนท่ีหรอืแผนผงัเพือ่สรา้งความกระจา่ง และแสดง
สถานที่ที่เกี่ยวข้องกับการสอบสวน ถ้าไม่มีข้อกังวลเรื่องความปลอดภัย 

214. ใช้หลายๆ คำาถามเพื่อให้ได้รับข้อมูล แต่จำากัดคำาถามให้เหมาะสมกับคดี 

215. เมือ่หลกีเลีย่งไมไ่ดท้ีจ่ะตอ้งสมัภาษณบ์คุคลมากกวา่หนึง่คนในเวลาเดยีวกนั 
ควรบันทึกให้ชัดเจนว่าบุคคลใดให้ข้อมูลอะไร 

216. คอยสงัเกตผูถ้กูสมัภาษณด์ว้ยความระมดัระวงัเพือ่หาสญัญาณวา่เปน็การซำา้
เตมิบาดแผลทางจติใจหรอืไม ่(retrauma tization) ใหพ้กัหรือหยดุการสมัภาษณ์
หากเห็นสมควร ผู้ถูกสัมภาษณ์ที่มีบาดแผลทางจิตใจอาจรำาลึกเหตุการณ์อย่างไม่
ครบถ้วนหรือไม่คงเส้นคงวา 

217. ควรสังเกตผู้ถูกสัมภาษณ์ที่ตอบคำาถามใดๆ ในลักษณะไม่เหมาะสมหรือไม่
สอดคล้องกัน ซึ่งอาจทำาให้ผู้ถูกสัมภาษณ์กลายเป็นผู้ต้องสงสัย 

218. ในกรณีสัมภาษณ์เด็ก ซึ่งควรดำาเนินการโดยผู้สัมภาษณ์ท่ีผ่านการอบรม
พเิศษ ควรใช้ภาษาเรยีบงา่ย ตัง้คำาถามสัน้ๆ และพกับ่อยๆ อกีทัง้ปรบัใหเ้หมาะสม
กับความต้องการทางการแพทย์ และจิตสังคมของเด็ก ตลอดจนดำาเนินการส่งตัว
ต่อไปยังส่วนงานอื่นๆ ตามความเหมาะสม 

219. ในกรณีที่สัมภาษณ์ผู้พิการ ควรทำาให้แน่ใจว่าพวกเขารู้สึก สบายใจและ
ปลอดภยั ควรพูดคุยโดยตรงกบับคุคลนั้นและสบตาแทนการโตต้อบทางออ้มผ่าน
ผู้ช่วยเหลือหรือล่ามภาษามือหากอยู่ในที่นั้นด้วย ในกรณีที่สัมภาษณ์ผู้พิการทาง
สายตา หรือมองเห็นได้จำากัด ผู้สัมภาษณ์ควรแนะนำาตัวเองและคนอื่นท่ีอยู่ในท่ี
นั้น ในกรณีท่ีสัมภาษณ์ผู้มีความผิดปกติทางจิตหรือภาวะบกพร่องทางสติปัญญา 
ควรใช้คำาถามง่ายๆ และถามซำ้า จนกว่าจะเข้าใจ ตลอดจนส่งตัวต่อหากมีความ
ต้องการทางการแพทย์และจิตสังคมตามความเหมาะสม 



การสืบสวนสอบสวนและการดำาเนินคดีกรณีต้องสงสัยว่าเป็นการเสียชีวิตโดยมิชอบด้วยกฎหมาย 167

5. การสรุปการสัมภาษณ์

220. อา่นหรอืเปดิยอ้นบนัทกึเสยีงการสมัภาษณใ์หผู้ถ้กูสมัภาษณฟ์งั และใหบุ้คคล
นั้นแก้ไขหรืออธิบายเนื้อหาได้ ถามผู้ถูกสัมภาษณ์ว่ามีอะไรจะเพิ่มเติมหรือไม่

221. ขอให้ผู้ถูกสัมภาษณ์แนะนำาคนอื่นสำาหรับการสัมภาษณ์ 

222. หากได้รับอนุญาต ควรรวบรวมเอกสารที่ถูกอ้างอิงในการสัมภาษณ์ไว้ เช่น 
ภาพถ่าย รายงานทางการแพทย์ และบันทึกศาล 

223. ทบทวนมาตรการรักษาความปลอดภัยร่วมกับผู้ถูกสัมภาษณ์ และวิธีการ
ติดต่อกันภายหลังการสัมภาษณ์ 

224. ควรแน่ใจได้ว่าผู้ถูกสัมภาษณ์ให้การรับรองเป็นลายลักษณ์อักษร หรือใน
บันทึกเสียงหรือวิดีโอว่า 

(ก) ผูถ้กูสมัภาษณไ์มไ่ดใ้หถ้อ้ยคำาภายใตก้ารบบีบงัคบัอยา่ง ผดิกฎหมายรปูแบบ
ใด 

(ข) เนือ้หาของการสมัภาษณเ์ปน็ความจรงิและถูกต้องเท่าท่ีผู ้ถูกสมัภาษณท์ราบ
และจำาได้ 

(ค) ผู้ถูกสัมภาษณ์ไม่ได้ถูกข่มขู่หรือบังคับให้ให้ถ้อยคำา หรือไม่มีการให้สัญญา
หรือสิ่งจูงใจใดๆ 

(ง) ผูถ้กูสมัภาษณท์ราบว่าถอ้ยคำาทีใ่หอ้าจถกูนำาไปใชใ้นกระบวนการทางกฎหมาย
และพวกเขาอาจถูกเรียกตัวเพื่อให้พยานหลักฐาน 

(จ) ผู้ถูกสัมภาษณ์อาจถูกดำาเนินคดีข้อหาหมิ่นศาลเนื่องจากการแทรกแซง
กระบวนการยุติธรรม หรอืการใหก้ารเทจ็ หากพวกเขากลา่วถ้อยคำาดงักลา่ว
ทั้งที่ทราบว่าเป็นเท็จ หรือไม่เชื่อว่าเป็นความจริง 

225. ควรแนใ่จไดว้า่ผูถ้กูสมัภาษณล์งลายมอืชือ่และวนัทีบ่นบนัทกึการสมัภาษณ์
ทุกหน้า ควรลงลายมือชื่อหรือไม่ก็รับรองความถูกต้องบนเอกสารหรือสิ่งใดอย่าง
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เช่น แผนผังและภาพถ่ายซ่ึงผู้ถูกสัมภาษณ์อ้างถึง หรือซึ่งเขา/เธอทำาขึ้นระหว่าง
การสัมภาษณ์เช่นกัน และควรแนบไว้กับบันทึกการสัมภาษณ์ 

226. ควรแนใ่จไดว่้าบันทึกท้ังหมดจากการสมัภาษณจ์ะได้รบัการเก็บรกัษาอยา่ง
ปลอดภัยเพื่อคุ้มครองความเป็นส่วนตัวและรักษาความปลอดภัย 

227. ระบุประเด็นท่ีเกิดขึ้นระหว่างการสัมภาษณ์ที่ควรติดตามเพื่อ การสืบสวน
สอบสวน รวมถึงบุคคลอื่นๆ ที่ควรสัมภาษณ์และ แนวทางการสอบสวนที่อาจนำา
มาใช้

6. คำาแนะนำาเพิ่มเติมในกรณีสัมภาษณ์ผู้ต้องสงสัย 

228. นอกเหนือจากคำาแนะนำาที่กล่าวมาข้างต้นแล้ว อย่างน้อยที่สุด ผู้ต้องสงสัย
จะต้องได้รับและถูกบอกกล่าวถึงสิทธิดังต่อไปนี้ 

(ก) ได้รับการสันนิษฐานไว้ก่อนว่าเป็นผู้บริสุทธิ์จนกว่ามีการพิสูจน์ความผิด  
ซึ่งรวมถึงโอกาสที่เป็นธรรมที่จะเสนอ เรื่องราวของพวกเขาท่ีเก่ียวพันกับ
เหตุการณ์

(ข) ไม่ถูกบังคับให้ปรักปรำาตนเอง 

(ค) ไม่ให้การใดๆ 

(ง) มีทนายความร่วมอยู่ด้วยและให้ความช่วยเหลือระหว่าง การสอบถาม และ
ปรึกษาทนายความได้เป็นการส่วนตัว 

(จ) มีการบันทึกการสัมภาษณ์ซ่ึงรวมสถานที่และวันที่ของการสอบถาม สถาน
ที่คุมขังหากมีเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุด การสัมภาษณ์แต่ละช่วง ระยะห่าง
ระหว่างช่วง (รวมเวลาพัก) รายละเอียดของผู้สัมภาษณ์และบุคคลอื่นที่อยู่
ในที่นั้นด้วย และข้อเรียกร้องทุกข้อของบุคคลที่ถูกสอบถาม 

(ฉ) ถูกสัมภาษณ์ด้วยภาษาที่เข้าใจ 

(ช) หากบคุคลดังกล่าวถกูจับกมุหรือคุมขัง ตอ้งมกีารแจง้เหตผุลของการจบักุม
ทันที รวมทั้งแจ้งข้อหาให้ทราบโดยเร็ว 
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(ซ) สำาหรับบคุคลต่างชาต ิควรสามารถพบเจา้หนา้ทีก่งสลุของรฐัสญัชาตนิัน้ หรอื
ในกรณีคนไร้รัฐ ผู้ลี้ภัย หรือผู้แสวงหาแหล่งพักพิง พวกเขาควรสามารถพบ
เจ้าหน้าที่ของชาติที่เกี่ยวข้องหรือ UNHCR 

7. บทบาทของล่าม 

229. ในบางสถานการณ ์อาจจำาเปน็ตอ้งใชล่้ามเพือ่ช่วยเหลอืการสัมภาษณพ์ยาน 
ผูเ้สยีหาย หรอืบคุคลอืน่ทีเ่กีย่วขอ้งในการ สอบสวน บทบาทของลา่มคอืเอ้ืออำานวย
การสื่อสารระหว่างกัน โดยกระทำาอย่างเป็นกลางและเที่ยงตรง ล่ามควรถูกจำากัด
บทบาทอยูเ่พยีงเท่าทีก่ลา่วมา ควรผา่นการอบรมอยา่งเหมาะสมดา้นการสมัภาษณ์
ผา่นการรับรองโดยเจ้าหนา้ท่ีท่ีเกีย่วข้อง เขา้ใจคำาศพัทเ์ฉพาะทีใ่ชใ้นการสอบสวน 
และปฏบิตั ิตามมาตรฐานและวธิปีฏบิตัทิีดี่ท่ีสดุซ่ึงเหน็พ้องกันทางสากล ลา่มควร
แจ้งให้ทราบล่วงหน้าถ้าอาจมีส่วนได้เสียงใดๆ ในการสัมภาษณ์ 

230. ในขณะคัดเลือกล่าม ควรพิจารณาเพศ วิถีทางเพศ อัตลักษณ์ ทางเพศ 
สัญชาติ ชาติพันธุ์ ศาสนา การศึกษา ความรู้ในการ อ่านเขียน ภาษาและสำาเนียง
ของผู้ถูกสัมภาษณ์รวมทั้งความพึงใจของพวกเขา ทั้งนี้ผู้ถูกสัมภาษณ์ควรมีสิทธิที่
จะแจ้งว่า ประสงค์จะใช้ล่ามคนอื่น 

231. ล่ามควร 

(ก) แปลความเฉพาะในภาษาทีพ่วกเขามีคณุสมบัติ ไดร้บัมอบหมาย หรอืไดร้บั
การรับรอง 

(ข) แปลอย่างครบถ้วนและถูกต้องโดยไม่เปลี่ยนแปลง หรือละเว้นส่วนใด 

(ค) แสดงใหเ้หน็ถงึความเปน็มอือาชพีและจรยิธรรมข้ันสงู รวมทัง้คงความซ่ือตรง 
เป็นกลางและเป็นอิสระ 

(ง) เปดิเผยการขดักนัทางผลประโยชนท์ีม่หีรอืทีอ่าจถกูมองเปน็เชน่นัน้ รวมถงึ
ในกรณีที่รู้จักหรือติดต่อกับบุคคลที่กำาลังถูกสัมภาษณ์มาก่อน 

(จ) หลีกเลี่ยงการเรียกร้องหรือยอมรับเงินตอบแทน หรือนำาข้อมูลที่ได้ระหว่าง
การทำางานไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว 
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(ฉ) รักษาความลับและปกป้องข้อมูลที่ได้ระหว่างการทำางานจากบุคคลที่ไม่มี
อำานาจหน้าที่

(ช) ลงลายมือชื่อและมอบบันทึกทั้งหมดท่ีทำาข้ึนระหว่างการสัมภาษณ์ให้กับ 
ผู้สัมภาษณ์หลัก 

232. ควรยืนยันคณุสมบัติของลา่มก่อนเร่ิมการสมัภาษณ ์เมือ่สิน้สดุการสัมภาษณ ์
ล่ามควรรับรองไม่ว่าโดยการเขียนหรือในบันทึกเสียงหรือวิดีโอว่าพวกเขาได้อ่าน
บันทึกการสัมภาษณ์ให้ผู้ถูกสัมภาษณ์ฟังแล้ว และผู้ถูกสัมภาษณ์ได้ยืนยันว่าถูก
ต้อง 

ค. แนวทางโดยละเอียดว่าด้วยการขุดหลุมศพ 

233. กระบวนการต่อไปนี้ใช้กับการขุดพื้นที่ทุกหนแห่งที่มีซากศพ มนุษย์ฝังอยู่ 

234. บันทึกวันที่ สถานที่ เวลาเริ่มต้นและเสร็จสิ้นการขุด และชื่อคนงานทุกคน
รวมทั้งบุคคลอื่นที่เข้าร่วมในการขุด 

235. บนัทกึขอ้มลูในรูปแบบบรรยาย และเสรมิดว้ยภาพรา่งกบัภาพถา่ย อาจควร
พิจารณาถึงการบันทึกเทปวิดีโอด้วย 

236. ถ่ายภาพบริเวณที่ทำาการขุดทั้งก่อนเริ่มและหลังจากสิ้นสุดการขุดใน 
แต่ละวัน โดยถ่ายจากมุมเดียวกัน และบันทึกอุปสรรคใดๆ ท่ีต้องเผชิญแต่ไม่
เกี่ยวข้องกับกระบวนการที่เป็นทางการ 

237. หากไม่มีอุปกรณ์บันทึก เช่น กล้องวัดมุม (Total Station) ควรกำาหนดจุด
อา้งองิ จากนัน้ปดิลอ้มและทำาแผนท่ีบรเิวณทีฝ่งัศพ โดยใช้ตาราง (grid) ทีม่สีดัสว่น
เหมาะสมและเทคนิคทางมาตรฐานโบราณคดี ในบางกรณี การวัดความลึกของ
หลุมศพจากพ้ืนผิวไปถึงกะโหลก และจากพื้นผิวไปถึงเท้าอาจเพียงพอ นอกจาก
นั้น ตำาแหน่งของวัตถุต่างๆ ที่เกี่ยวข้องต้องถูกบันทึกด้วยการระบุตำาแหน่งเทียบ
กับโครงกระดูก 

238. เคลือ่นยา้ยดินบนพืน้ผวิและการคดัสิง่สกปรกออกเพือ่หาวตัถทุีเ่กีย่วขอ้งนัน้
ตอ้งมกีารบนัทกึระดบัชัน้ดนิ (ความลกึ) และพกิดัสัมพทัธข์องทกุส่ิงทีพ่บ ประเภท
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ของการฝงัไมว่า่จะเปน็การฝงัคร้ังแรกหรอืคร้ังทีส่องลว้นมีผลตอ่การพิจารณาระดบั
ความระมัดระวงัและความใส่ใจทีจ่ำาเป็นในข้ันตอนนี ้ทัง้นี ้ความเปน็ไปไดท้ีว่ตัถซุึง่
ค้นพบในบริเวณที่ฝังศพครั้งที่สองจะเผยให้เห็นพฤติการณ์ของการฝังครั้งแรกนั้น
นอ้ยมาก แตว่ตัถุดงักล่าว อาจสามารถใหข้อ้มลูเกีย่วกบัเหตกุารณท์ีเ่กดิขึน้นบัจาก
นั้นได้ 

239. คน้หาวตัถอุยา่งเช่นลกูกระสนุหรือของใชส้ว่นตวัเชน่ เครือ่งประดบัทีส่ามารถ
ใชเ้คร่ืองตรวจจบัเหลก็ในการคน้หาได ้โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในระดบัช้ันดนิทีอ่ยูด่า้น
บนและด้านล่างที่ติดกับซากศพ 

240. เมื่อสามารถระบุตำาแหน่งของการฝังแล้ว ควรขีดวงล้อมรอบศพไว้และเปิด
ช่องหลุมฝังศพอย่างน้อย 30 ซม. ในทุกด้านของศพ ท้ังนี้ ต้องกระทำาหลังจาก
บันทึกสิ่งที่ค้นพบโดยวิธีทางโบราณคดีแล้ว เช่นด้านมุมของหลุมศพ (โดยเฉพาะ
ขอบริมของหลุมศพ) รูปแบบการฝัง และลักษณะศูนย์กลางการฝัง (หลุมซึ่งศพ
ถูกฝัง) รวมถึงร่องรอยเครื่องมือต่างๆ ถ้าเป็นไปได้ 

241. เปดิใหเ้หน็ศพชดัเจนทีส่ดุเทา่ท่ีจะทำาไดเ้พือ่ใหแ้นใ่จวา่สามารถมองเห็นตำาแหนง่
ต่างๆ ได้เต็มที่ก่อนถูกเคล่ือนย้าย ควรแน่ใจว่าเห็นสิ่งแปลกปลอมท่ีเกี่ยวข้องได้
ทั้งหมดเช่นกันก่อนทำาการเคลื่อนย้าย ควรเปิดบริเวณฝังศพอย่างระมัดระวังด้วย
การขุด ทุกด้านไปถึงชั้นล่างสุดของศพ (ประมาณ 30 ซม.) นอกจากนั้น จะต้อง
เปิดให้เห็นสิ่งแปลกปลอมทุกชนิดที่เกี่ยวข้อง 

242. เผยซากศพโดยใช้แปรงนุ่มหรือไม้ขนไก่ (หรืออุปกรณ์ที่เหมาะกับประเภท
ดนิ) ศพอาจเปราะบาง และความสมัพนัธร์ะหวา่งสว่นประกอบตา่งๆ มคีวามสำาคญั
และอาจถกูแยกออกจากกนัอยา่งงา่ยดายหากไมท่ำาดว้ยความระมดัระวงั โดยความ
เสียหายดังกล่าวอาจลดจำานวนข้อมูลที่สามารถนำาไปวิเคราะห์อย่างมาก 

243. ถ่ายภาพและทำาแผนที่ของศพในตำาแหน่งเดิม ทุกภาพควรรวมหมายเลข
ระบุ วันที่ อัตราส่วนขนาด และการบ่งชี้ของเข็มทิศไปทางทิศเหนือ 

(ก) ควรถ่ายภาพที่ฝังศพทั้งหมดเป็นภาพแรก จากนั้นเน้นไปที่รายละเอียดเพื่อ
ที่จะสามารถมองเห็นความสัมพันธ์กับภาพโดยรวมได้อย่างง่ายดาย 
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(ข) ควรถ่ายภาพทุกสิ่งที่ดูเหมือนผิดปกติหรือน่าสังเกตในระยะใกล้ชิด ควรให้
ความสนใจอย่างจริงจังกับหลักฐาน การบาดเจ็บหรือการเปลี่ยนแปลงทาง
พยาธิวิทยา ไม่ว่าเพิ่งเกิดหรือหายดีแล้ว 

(ค) ถ่ายภาพและทำาแผนที่วัตถุทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง (เช่น เสื้อผ้า เส้นผม โลงศพ 
สิ่งแปลกปลอม ลูกกระสุน ท่อกรุ ในหลุมเจาะ) แผนท่ีควรรวมภาพร่าง
คร่าวๆ ของโครงกระดูก และวัตถุที่เกี่ยวข้องทั้งหลาย 

244. ก่อนเคลื่อนย้ายสิ่งใด ให้วัดซากศพก่อน 

(ก) วัดความยาวของซากศพและบันทึกตำาแหน่งศพในหลุม 

(ข) หากโครงกระดูกเปราะบางมากจนอาจแตกหักได้ในขณะยก ควรวัดขนาด
ให้ได้มากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ก่อนเคลื่อนย้ายจากพื้นดิน 

245. ในขณะขุดซากโครงกระดูก วิธีเดียวที่จะทำาให้การกู้คืนสมบูรณ์ทั้งร่างคือ
การเคลือ่นยา้ยสว่นประกอบของโครงกระดกูตามการเรยีงทางกายวภิาคของโครง
กระดูกในหลุม 

246. ในการกูค้นืซากโครงกระดูก หลกัการทัว่ไปคอืไมค่วรแยกกระดกูจากเสือ้ผา้
จนกว่าซากจะอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ควบคุมได้มากกว่า เช่น ในห้องปฏิบัติการ 
ซากนัน้ควรถกูกู้คนืดว้ยการใชค้วามระมดัระวงัเตม็ทีเ่พ่ือลดการสญูเสยีหลกัฐานให้
น้อยที่สุด เช่น เขม่าที่เกิดจากอาวุธปืน ในกรณีที่ซากโครงกระดูกยัง มีเสื้อผ้าสวม
อยู ่ควรเคลือ่นยา้ยซากโดยใช้เสือ้ผา้เปน็หบีหอ่บรรจ ุ(เช่น กางเกงขายาวบรรจขุา
และเชิงกราน เสื้อบนบรรจุหน้าอกและแขน) พึงระลึกถึงความเป็นไปได้ที่จะเกิด
การปะปนกัน ซากแต่ละชุด (กระดูก เสื้อผ้า และหลักฐานเกี่ยวข้อง) จะต้องได้รับ
การบรรจุกล่องและติดป้ายบอกอย่างถูกต้อง (เช่น ในกล่องกระดาษแข็งถ้าเป็น
ซากโครงกระดูกที่ครบถ้วนสมบูรณ์) เพื่อการส่งไปยังห้องปฏิบัติการ 

247. จะตอ้งใสใ่จเป็นพเิศษกบัศพทีป่ะปนกนั อาจเป็นไปไมไ่ดท้ีจ่ะขดุศพทีส่มบรูณ์
ขึน้มาในครัง้เดยีวถา้ศพเหลา่นัน้ยงัพวัพนักนัอยู ่สำาหรบักรณีเชน่น้ี เป็นส่ิงสำาคญัที่
จะต้องปฏิบัติตามการ เรียบเรียงซากศพตามกายวิภาค ไม่ว่าจะเคลื่อนย้ายเพียง
บางส่วน (ถ้าเป็นซากโครงกระดูก) หรือย้ายซากศพทั้งหมดแล้ว แยกออกจากกัน
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เพื่อกู้คืนชุดที่สมบูรณ์ครบถ้วน จะต้องบันทึกเรื่องดังกล่าวด้วยความระมัดระวัง
เพื่อให้มั่นใจได้ว่าซากศพทั้งหมดถูกกู้คืนเป็นรายๆ 

248. จะต้องใส่ใจเป็นพิเศษกับการขุดศพ การติดป้ายและการบรรจุหีบห่อของ
ชุดซากศพแต่ละชุด เพื่อให้แน่ใจได้ว่าจะไม่มีการ ผสมผสานกันของซากศพหรือ 
ชิ้นส่วนร่างกาย เสื้อผ้าหรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดที่เกิดขึ้น 

249. ควรขุดศพและคัดกรองระดับชั้นดินภายใต้ที่ฝังศพ ทำาบันทึก และกู้คืน  
“ส่ิงทีค่น้พบ” ภายในดินตามขัน้ตอนการกูค้นื ควรระบตุำาแหนง่ของระดบัช้ันดนิที ่
“ปลอดเชื้อ (sterile)” (ปราศจากสิ่งแปลกปลอม) ก่อนหยุดการขุดศพ 

ง. แนวทางโดยละเอียดว่าด้วยการผ่าพิสูจน์ศพ 

1. ความเป็นมาและหลักการสำาคัญ 

250. ควรปฏิบัติตามแนวทางเหล่าน้ีระหว่างการผ่าพิสูจน์ศพที่ต้องสงสัยว่า
เปน็การเสยีชวีติโดยมชิอบดว้ยกฎหมาย413  โดยจะตอ้งคดิถงึลำาดบัสิง่ทีจ่ะตอ้งทำาไว้ 
ลว่งหนา้ กำาหนดเรือ่งสำาคญัเรง่ดว่น และตระเตรียมกระบวนการตามสถานการณ์
เฉพาะของคดีการผ่าพิสูจน์ศพท่ีซับซ้อนอาจใช้เวลาหนึ่งวันทำาการ หรือมากกว่า 
เพราะผู้ตรวจสอบอาจจำาเป็นต้องกลับไปตรวจสอบเพิ่มเติม 

251. แนวทางนี้อาจเป็นประโยชน์ต่อ 

(ก) แพทยน์ติเิวชหรอืนกัพยาธวิทิยาทีม่ปีระสบการณ ์ซึง่อาจใชแ้นวทางเหลา่นี ้
สนบัสนนุให้เกดิการดำาเนนิการตรวจสอบอยา่งเปน็ระบบ และเพือ่เอือ้ให้เกิด
คำาวจิารณท์ีเ่ป็นประโยชนท์ัง้ทางบวกและทางลบจากผูส้งัเกตการณใ์นภายหลงั 

413 สำาหรับคำาแนะนำาเพ่ิมเติมเป็นการเฉพาะในเร่ืองแนวทางและมุมมองด้านเทคนิคของการผ่าพิสูจน์ศพ 
รวมถงึการปฏบิตักิารของหอ้งเกบ็ศพ กรณุาด:ู การผา่พสิจูน์ศพ: คูม่อืสำาหรับนกันติพิยาธวิทิยา (Forensic 
Autopsy: Manual for Forensic Pathologists), สำานกังานปอ้งกนัยาเสพตดิและปราบปรามอาชญากรรม
แห่งสหประชาชาติ (UN Office on Drugs and Crime), ตุลาคม ค.ศ. 2015
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(ข) นักพยาธิวิทยาทั่วไปหรือแพทย์ด้านอื่นที่ไม่เคยผ่านการอบรมในสาขา 
นิติพยาธิวิทยาหรือนิติเวชแต่คุ้นเคยกับเทคนิคพ้ืนฐานในการผ่าพิสูจน์ศพ 
นอกจากนั้นยังอาจ กระตุ้นเตือนให้พวกเขาทราบถึงสถานการณ์ที่พวกเขา
อาจต้องเสาะหาคำาแนะนำา 

(ค) ทีป่รกึษาอสิระผูซ้ึง่ถกูรอ้งขอใหใ้ชค้วามเชีย่วชาญในการสงัเกตการณด์ำาเนนิ
การ หรือทบทวนผลการผ่าพิสูจน์ศพ และซึ่งอาจยกแนวทางเหล่านี้รวมทั้ง
หลักเกณฑ์ขั้นตำ่าที่พวกเขาเสนอมาอ้างอิงเป็นพื้นฐานการปฏิบัติงาน หรือ
ความเห็นของพวกเขา 

(ง) เจา้หนา้ท่ีรัฐบาล องคก์รการเมืองระหวา่งประเทศ หนว่ยงานรกัษากฎหมาย 
ครอบครัวหรือเพื่อนของผู้เสียชีวิต หรือตัวแทนของผู้ท่ีอาจตกเป็นจำาเลย 
รับผิดต่อการเสียชีวิต 

(จ) นักประวัติศาสตร์ ผู้สื่อข่าว ทนายความ ผู้พิพากษา แพทย์ด้านอื่น หรือ
ตวัแทนประชาชนทัว่ไป ผูท้ีอ่าจนำาแนวทางไปใชเ้ปน็เกณฑม์าตรฐานสำาหรับ
การประเมินผลการผ่าพิสูจน์ศพและสิ่งที่ตรวจพบ 

(ฉ) รฐับาลหรอืบคุคลทีก่ำาลงัพยายามจดัต้ังหรอืยกระดบัระบบการแพทย-์กฎหมาย
ของตนสำาหรับการสืบสวน การเสียชีวิต และอาจใช้แนวทางนี้เป็นพื้นฐาน 

252. แนวทางเหล่านี้จะช่วยสกัดกั้นการคาดเดา และการวิพากษ์วิจารณ์ท่ีเพิ่ม
ขึ้นจากประเด็นเกี่ยวกับการสืบสวนกรณีเสียชีวิตที่อาจมิชอบด้วยกฎหมายท่ีไม่
ได้รับคำาตอบ ตอบได้บางส่วน หรือตอบได้ไม่ดีพอ 

253. วันที่ เวลาเริ่มต้นและเสร็จสิ้น และสถานที่ทำาการผ่าพิสูจน์ศพ ควรได้รับ
การบันทึกไว้ 

254. ควรบนัทกึชือ่ของผูผ้า่ศพทางนติพิยาธิวิทยา ผูช้ว่ยท่ีมสีว่นรว่มและบคุคลอ่ืนๆ 
ที่อยู่ระหว่างการผ่าพิสูจน์ รวมทั้งปริญญาด้านการแพทย์และ/หรือวิทยาศาสตร์ 
และสังกัดทางวิชาชีพ การเมืองหรือการปกครองของแต่ละคน ควรระบุบทบาท
ของแต่ละคนในการผ่าพิสูจน์ศพ หากมีผู้ผ่าศพหลายราย ควรมอบหมายให้คน
หนึ่งเป็นผู้ผ่าหลักโดยมีอำานาจสั่งการในการผ่าพิสูจน์ศพ 
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255. การมภีาพถ่ายอยา่งเพยีงพอเปน็สิง่สำาคญัตอ่การจดัทำาบนัทกึรายงานผลการ
ผ่าพิสูจน์ศพอย่างละเอียด และต่อการทบทวนผลอย่างอิสระ414 

(ก) ควรถ่ายภาพโดยใช้กล้อง/เลนส์คุณภาพสูง หากหา อุปกรณ์ขั้นสูงไม่ได้ให้
ใช้อุปกรณ์อื่นอย่าง เช่น โทรศัพท์มือถือซ่ึงอาจเป็นที่ยอมรับ แต่พึงจำาไว้
ว่าการที่ภาพถ่ายจะต้องมีคุณภาพที่ดีพอควรเป็นเรื่องสำาคัญเพื่อช่วยให้ 
ผลการผ่าพสูิจนศ์พสามารถถูกทบทวนอยา่งอิสระได ้แตล่ะภาพควรประกอบ
ด้วยอัตราส่วนอ้างอิงและชื่อ หรือหมายเลขคดีที่เกี่ยวข้อง คำาอธิบายเกี่ยว
กบักลอ้ง และระบบแสงควรรวมอยูใ่นรายงานการผา่พสิจูนศ์พดว้ย หากใช้
กลอ้งมากกวา่หนึง่ตวัควรทำาการบนัทกึขอ้มลู สำาหรบัแต่ละกลอ้ง นอกจาก
นั้น หากใช้กล้องมากกว่า หนึ่งตัวภาพถ่ายควรรวมข้อมูลที่บ่งชี้ว่ากล้องตัว
ไหน ถ่ายภาพใด ข้อมูลของบุคคลที่ถ่ายภาพควรถูกลงบันทึก เช่นกัน 

(ข) ภาพถา่ยตอ่เนือ่งทีแ่สดงใหเ้หน็กระบวนการตรวจสอบภายนอกควรไดร้บัการ
รวบรวมไว้ ต้องถ่ายภาพศพก่อน และหลังการถอดเสื้อผ้า การล้างร่างกาย 
การโกนขน หรือการตัดผม 

(ค) ภาพถ่ายระยะใกล้ชิดควรถูกเสริมด้วยภาพระยะไกล และ/หรือระยะ 
ปานกลางเพื่อให้เห็นทิศทางและลักษณะของภาพระยะใกล้ชิด 

(ง) ภาพถ่ายควรครอบคลุมหมด และจะต้องยืนยันการคงอยู่ และรายละเอียด
ของร่องรอยการบาดเจ็บหรือโรคตามที่ให้ความเห็นไว้ในรายงานการผ่า
พิสูจน์ศพ ภาพบาดแผล ควรใส่อัตราส่วนพร้อมหมายเลขการผ่าพิสูจน์ศพ 

(จ) ภายหลังจากการล้างและทำาความสะอาดศพ ควรแสดงโครงสร้างใบหน้า
ด้วยภาพถ่ายเต็มด้านหน้า รวมทั้งข้อมูลด้านขวาและซ้ายของใบหน้า 

256. บทบาทของการแสกนแบบตัดขวาง (cross-sectional scanning) ได้รับ
การกล่าวถึงในวรรค 158 ถึง 163 ข้างต้น หากจัดหาได้ก็ควรมีการทำา CT แสกน 
ทั่วร่างที่อยู่ในถุงเก็บศพ (เมื่อทำาแล้ว ยังคงมีความจำาเป็นที่จะต้องพิจารณาต่อ

414 อาจควรพิจารณาบันทึกวิดีโอการผ่าพิสูจน์ศพไว้เช่นกัน
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ไปถึงการเอ็กซเรย์ธรรมดา) ในสถานการณ์ซึ่งการแสกนแบบตัดขวางทำาไม่ได้  
ควรถ่ายภาพรังสีด้วยการเอ็กซเรย์ธรรมดาก่อนเคลื่อนย้ายออกจากถุงบรรจุ  
ควรถ่ายภาพเอ็กซเรย์ซำ้าทั้งก่อน และหลังถอดเสื้อผ้าออกจากร่างศพ อาจต้อง
ใช้การตรวจด้วยรังสีแสงเรือง (Fluoroscopy) (เพื่อหาส่ิงแปลกปลอมอย่างเช่น 
กระสุน)415 นอกจากนั้นยังอาจต้องมีการเอ็กซเรย์ดังต่อไปนี้ 

(ก) การเอ็กซเรย์ฟันอาจจำาเป็นต่อการระบุตัวตน 

(ข) บาดแผลบนโครงกระดกูควรถกูบนัทกึดว้ยการเอ็กซเรย ์อีกทัง้การเอ็กซเรย์
โครงกระดกูอาจบนัทกึความบกพรอ่งทางกายวภิาคหรอืการผา่ตัด ควรตรวจ
หารอยแตกร้าวของนิ้วมือ นิ้วเท้า และกระดูกส่วนอื่นในมือและเท้า 

(ค) ควรใช้การเอ็กซเรย์ในกรณีถูกยิงเพ่ือช่วยหาตำาแหน่งของกระสุน จะต้อง
เอากระสุนหรือชิ้นส่วนกระสุนขนาดใหญ่ที่มองเห็นผ่านการเอ็กซเรย์ออก  
ถ่ายภาพกระสุน และบันทึกเป็นพยานหลักฐานรวมทั้งเก็บรักษาไว้ วัตถุ
ทึบแสงอื่นๆ (เช่นชิ้นส่วนมีด) ควรถูกบันทึกด้วยการเอ็กซเรย์ เอาออกมา 
ถ่ายภาพ และบันทึกเป็น พยานหลักฐานรวมทั้งเก็บรักษาไว้ ในกรณีที่
จำาเปน็ตอ่การระบจุะตอ้งเอาอวยัวะเทยีมทีเ่ป็นโลหะออกมาตรวจสอบ และ
บันทึกโครงสร้างลักษณะ ถ่ายภาพ รวมทั้งเก็บรักษาไว้ เครื่องกระตุ้นหัวใจ 
(pacemakers) จะต้องถกูเอาออกโดยเฉพาะถา้จะมีการเผาศพ เพราะอาจ
ระเบิดในไฟได้

(ง) การเอก็ซเรยโ์ครงกระดกูสามารถชว่ยในการระบอุาย ุและภาวะพฒันาการ
ของเด็กและเยาวชน 

415 หมวดน้ีเขียนข้ึนโดยยึดหลักท่ีว่าการสร้างภาพหรือแสกนภาพแบบตัดขวางเช่นการทำา CT แสกนหรือ 
MRI แสกนไม่สามารถทำาได้ แต่ถ้ามีพร้อมอยู่ก็ควรนำามาใช้โดยคำานึงถึงการอภิปรายข้างต้น และอาจยัง
จำาเป็นต้องใช้การเอ็กซเรย์ธรรมดาเช่นกัน
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2. ศพที่สวมเสื้อผ้า 

257. ก่อนถอดเสื้อผ้าออก ควรถ่ายภาพศพขณะยังสวมเสื้อผ้า 

258. หากยังไม่ได้ถอดออกและมีพฤติการณ์บ่งชี้ ควรนำาอุปกรณ์มาป้ายบริเวณ
มือเพ่ือหาเขม่าดินปืน หากยังไม่ได้ทำาในสถานที่เกิดเหตุ ศพที่สวมเสื้อผ้าอยู่
ควรถูกตรวจอย่างระมัดระวังเพื่อหาร่องรอยที่อาจเป็นหลักฐานได้ ในกรณีที่พบ 
รอ่งรอย ควรอธิบายถงึรอ่งรอยเหลา่นัน้ กู้คืน บนัทกึไวเ้ปน็หลกัฐานและเกบ็รกัษาไว ้

259. ควรถอดเส้ือผ้าด้วยความระมัดระวัง (จะดีกว่าถ้าไม่มีการเสียหาย) บนผ้า
ปูท่ีสะอาดหรือถุงบรรจุศพ ทั้งเส้ือผ้าและเครื่องประดับท้ังหมดควรถูกแยกตรวจ
สอบ อธิบาย บันทึก ติดป้าย ถ่ายภาพ และเก็บรักษาไว้ 

3 การตรวจสอบภายนอก 

260. การตรวจสอบภายนอกซึง่เนน้การคน้หาหลกัฐานการบาดเจบ็ ภายนอกเปน็
ส่วนสำาคัญยิ่งของการผ่าพิสูจน์ศพส่วนใหญ่ 

(ก) จะต้องถ่ายภาพทั่วทั้งร่างของศพ 

(ข) จะต้องตรวจสอบศพ และอายุ ส่วนสูง นำ้าหนัก เพศ ศีรษะ และทรงผมรวม
ทั้งความยาวผม สภาวะโภชนาการ พัฒนาการของกล้ามเนื้อ และสีผิว ตา
และขน (ศีรษะ หน้า และร่างกาย) ของผู้เสียชีวิตและบันทึกไว้ 

(ค) ในกรณเีดก็ ควรวดัรอบวงศรีษะ ความยาวจากยอดศรีษะ ถึงจดุลา่งสดุของ
กระดูกสันหลัง และความยาวจากยอด ศีรษะถึงส้นเท้าเช่นกัน 

(ง) ระดบั ตำาแหนง่ และการอยูต่วัของการแขง็ตวัของกลา้มเน้ือและการตกของ
เลือดตามแรงโน้มถ่วงควรถูกบันทึกไว้ 

(จ) ควรจดบันทึกความอุ่นและความเย็นของร่างกาย และสภาพการเก็บรักษา
หากสภาพเนา่เปือ่ยเปลีย่นแปลง เชน่ การลืน่หลดุของผวิหนงั ควรประเมนิ
สภาพทัว่ไปของศพและบนัทกึการแขง็ตวัของไขมัน หนอนแมลงวนั ไข ่หรือ
สิ่งอื่นๆ ที่บ่งบอกเวลาหรือสถานที่เสียชีวิต 
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(ฉ) จะตอ้งบนัทกึบาดแผลทัง้หมด ตำาแหนง่ (เกีย่วกบัตำาแหนง่สำาคัญทางกายวภิาค
ที่คงที่) ขนาด รูปทรง บริเวณรอบ รูปแบบ ความจุ สี วิถีทาง ทิศทาง และ
ความลึกถา้เปน็ไปได้บาดแผลทีเ่กิดจากการรกัษาทางการแพทยค์วรถกูแยก
ออกจากบาดแผลที่ไม่ได้เกิดจากการรักษาทางการแพทย์ 

(ช) ในการอธิบายเรื่องบาดแผลจากอาวุธปืน ให้สังเกตว่ามี หรือไม่มีรอยถลอก 
รอยฉกีหรอืตำาหนริอบแผล ปรมิาณสิง่แปลกปลอมภายในแผล รอยไหม้หรอื
รอยนำ้ามันรอบแผล และเขม่า และ/หรือรอยจุดเขม่าดินปืนหรือรอยเขม่า
รอบบาดแผล หากปรากฏเขม่าดินปืนก็ควรถ่ายภาพและเก็บรักษาไว้เพื่อ
ทำาการวิเคราะห์ ควรกำาหนดว่าบาดแผลกระสุนเป็นช่องเข้าหรือออก ถ้า
เป็นแผลกระสุนเข้าและไม่มีแผลกระสุนออกก็จะต้องหาหัวกระสุนให้พบ
และเก็บรักษาไว้พร้อมทั้งหาเหตุผล 

(ซ) บาดแผลทุกแผลควรถูกถ่ายภาพไว้และติดป้ายหมายเลข การผ่าพิสูจน์ศพ
บนอัตราส่วนที่อยู่ขนานหรือตั้งฉากกับบาดแผล โกนขนตรงท่ีจำาเป็นเพ่ือ
อธิบายบาดแผล และถา่ยภาพกอ่นและหลงัโกน เกบ็ขนทัง้หมดจากบรเิวณ
บาดแผล ถ่ายภาพก่อนและหลังการล้างบริเวณบาดแผล ล้างร่างกายเมื่อ
เสร็จสิ้นการรวบรวมเลือดหรือวัสดุที่อาจมาจากผู้สังหารเพื่อเก็บรักษาไว้ 

(ฌ) ตรวจสอบผวิหนงั สงัเกตและถา่ยภาพแผลเป็นแผลเป็นนนู รอยสัก ไฝเดน่ชดั 
บรเิวณทีก่ารเปลีย่นเมด็สเีพิม่ขึ้น หรอืลดลง และอะไรก็ตามทีจ่ำาแนกความ
แตกต่างหรือระบุตัวตน เช่น รอยปาน สังเกตแผลฟกชำ้า และผ่าออกเพ่ือ
สำารวจขอบเขต บางรอยควรถูกตดัมาตรวจสอบดว้ยกลอ้งจลุทรรศนเ์พราะ
อาจเปน็ประโยชนต์อ่การวเิคราะห์ช่วงเวลาระหวา่งการบาดเจบ็และการเสยี
ชีวิต บริเวณศีรษะและอวัยวะเพศควรได้รับการตรวจอย่างระมัดระวังเป็น
พิเศษ สังเกตบริเวณที่มีแผลเข็มฉีดยา หรือฝังเข็ม สังเกตรอยกัด ทั้งหมดนี้ 
ควรถกูถา่ยภาพไวเ้พือ่ลงบนัทกึรปูแบบฟนั กวาดปา้ยมาเพ่ือตรวจสอบนำา้ลาย  
(ก่อนล้างร่างศพ) และตัดออกมาตรวจสอบด้วยกล้องจุลทรรศน์ การ
ประเมินรอยกัดนั้นยังเป็นท่ีถกเถียงกัน และหากเป็นไปได้ควรถูกประเมิน
โดยนิติทันตแพทย์ผู้ได้รับการอบรมและมีประสบการณ์ด้านการประเมิน 
ดังกล่าว สังเกตรอยไหม้ท้ังหมดและประเมินหาสาเหตุที่น่าจะเป็น (เช่น 
รอยยางเผา บุหรี่ ไฟฟ้า เครื่องพ่นไฟ กรด นำ้ามันร้อน) โดยการสุ่มตัวอย่าง
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สำาหรับการวิเคราะห์จุลกายวิภาคของเนื้อเย่ือและการวิเคราะห์ด้านอ่ืนถ้า
เป็นไปได้ สังเกตเขม่าดินปืนบนมือ บันทึกไว้ด้วยภาพถ่ายและเก็บไว้เพื่อ
การวิเคราะห์ ควรตัดบริเวณที่สงสัยออกมาตรวจสอบด้วยกล้องจุลทรรศน์ 
เพราะในบางสถานการณอ์าจสามารถแยกความแตกตา่งระหวา่งรอยไหมที้่
เกิดจากไฟฟ้าและรอยที่เกิดจากความร้อน หรือความเย็นได้ 

(ญ) ระบุและติดป้ายวัตถุแปลกปลอมที่กู้มา รวมถึงความสัมพันธ์ของวัตถุดัง
กล่าวกับบาดแผลใดๆ ควรใส่วัตถุแปลกปลอมในภาชนะบรรจุและปฏิบัติ
ตาม กระบวนการท่ีกำาหนดเพื่อรักษาห่วงโซ่คุ้มครองพยานหลักฐาน อย่า
ขดูดา้นขา้งหรอืจดุปลายสดุของกระสนุ ถ่ายภาพกระสนุทกุนดัและชิน้สว่น
ของกระสนุ ขนาดใหญพ่รอ้มตดิปา้ยบอกและเกบ็รักษาแยกกนัในภาชนะท่ี
ปิดผนึก ห่อหุ้มและติดป้ายเพื่อรักษาห่วงโซ่ คุ้มครองพยานหลักฐาน416

(ฎ) ตรวจสอบศรีษะและหนงัศรีษะภายนอก โดยระลกึไวว้า่บาดแผลอาจถกูผม
ปกปดิอยู ่ควรโกนผมหากจำาเปน็ ตรวจหาไรและเหาเพราะสัตวเ์หล่านี ้อาจ
บง่ชีส้ภาพไมถ่กูสขุลกัษณะกอ่นเสยีชวีติ สงัเกตผมรว่งเพราะอาจเกดิจากการ
ขาดโภชนาการ โลหะหนัก (เช่น ธาตุแทลเลียม) ยา หรือแรงฉุด ควรดึงแต่
อย่าตัด เส้นผมที่ศีรษะ 20 เส้นและเก็บไว้ เพราะผมอาจเป็นประโยชน์ใน
การตรวจหายาบางประเภทและยาพษิ (และอาจมปีระโยชนต์อ่การวเิคราะห์
ไอโซโทปเสถียร (stable isotope)) 

(ฏ) ตรวจฟันและสังเกตสภาพฟัน บันทึกฟันหลอ ฟันโยกหรือ ฟันที่เสียหาย 
ซึ่งควรได้รับการปฏิบัติโดยนักนิติทันตวิทยา จากนั้นบันทึกงานฟันทั้งหมด 
(เช่นการใส่ฟัน การอุดฟัน) โดยใช้ระบบระบุทันตกรรมเพื่อบ่งบอกฟัน
แต่ละซี่ (เช่นในภาคผนวก 5) ตรวจเหงือกเพ่ือหาโรคเหงือก อักเสบ ถ่าย
ภาพฟันปลอมถ้ามีและเก็บไว้หากยังไม่ทราบ ตัวตนของผู้เสียชีวิต ตรวจดู
ภายในชอ่งปากและสังเกตหลกัฐานบาดแผล บริเวณท่ีมกีารคัง่ รอยเขม็หรอื 

416 การบรรจุหีบห่อพิเศษเป็นสิ่งจำาเป็นเพื่อให้ม่ันใจได้ว่าไม่มีการแทรกแซงตัวอย่างที่ส่งตรวจโดย
ไม่ได้รับมอบอำานาจ เพราะการยุ่งเกี่ยวกับหีบห่อจะเห็นได้ชัด ระดับการรักษาความปลอดภัยเช่นนี้  
ทีเ่ปน็การรกัษาความปลอดภยัเบ้ืองตน้สำาหรับตวัอยา่งมีการบนัทึกเพยีงพอ ใหค้วามมัน่ใจวา่อยา่งนอ้ยทีส่ดุ
กไ็มม่กีารยุง่เกีย่วกบัตวัอยา่ง นอกจากนัน้ บนัทกึอนัสมบรูณจ์ะถกูเก็บไวท้กุครัง้ทีเ่ปลีย่นมอืคนดแูลตวัอยา่ง
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รอยกัด ริมฝีปาก แก้มหรือล้ิน สังเกตวัสดุหรือสารในปาก สำาหรับกรณีที่
ต้องสงสัยว่าถูกล่วงละเมิดทางเพศให้เก็บของเหลวในปากหรือใช้สำาลีป้าย
กวาดเพื่อตรวจสอบอสุจิ หรือกรดฟอสฟาเทส (phosphatase) (ใช้สำาลี
กวาดป้ายตรงส่วนต่อระหว่างฟันกับเหงือกและตัวอย่างจากส่วนระหว่าง
ฟันเป็นตัวอย่างที่ดีที่สุดในการบ่งบอกอสุจิ) นอกจากนั้น ป้ายกวาดจาก
โพรงในปากเพื่อแยกประเภทนำ้าเลี้ยงอสุจิ จากนั้นทำาให้สำาลีที่นำาไปป้าย
กวาด แห้งอย่างรวดเร็วโดยการเป่าด้วยอากาศเย็นถ้าเป็นไปได้ และเก็บไว้
ในซองกระดาษเรยีบสะอาด (หากการแข็งตวัของกลา้มเนือ้ทำาให้ตรวจสอบ
ไดไ้มเ่ตม็ที ่อาจจำาเปน็ตอ้งตรวจสอบช่องปากอยา่งสมบูรณใ์นชว่งตรวจสอบ
ภายใน หลังจากนั้น ในตอนนั้น ภายหลังการชำาแหละใต้ผิวหนัง เพื่อเปิดดู
โครงสร้างของคอและใบหน้าอันจะทำาให้เห็นบริเวณโพรงปากดีขึ้น กล้าม
เนื้อมุมขากรรไกรอาจถูกแบ่งออกจากกัน) 

(ฐ) ตรวจใบหน้าและสังเกตรอยดำาชำ้า การคั่ง และ/หรือจุดเลือดใต้ผิวหนังหรือ
เยื่อบุ

(i) ตรวจดวงตาและดูเยื่อตาตรงลูกตากลมและเปลือกตา สังเกตจุด
เลือดใต้ผิวหนังในเปลือกตาบน หรือล่างสังเกตดีซ่านตรงส่วนตาขาว  
(scleral icterus) เกบ็คอนแทค็เลนสถ์า้ม ีเกบ็วุ้นตา (vitreous humour) 
อย่างน้อย 1 มล. จากตาแต่ละข้าง

(ii) ตรวจจมูกและใบหู สังเกตหลักฐานบาดแผลภาวะตกเลือด หรือสิ่ง 
ผิดปกติอื่นๆ ตรวจเยื่อแก้วหู

(ฑ) ตรวจรอบคอภายนอกและสังเกตรอยฟกชำ้า รอยถลอก หรือจุดเลือดใต้
ผิวหนังหรือเยื่อบุ อธิบายและบันทึกรูปแบบบาดแผลเพื่อช่วยแยกความ 
แตกต่างระหว่างการ บีบรัดด้วยมือ การผูกและการแขวน ตรวจคอใน 
ขัน้ตอนสรปุผลการผา่พสิจูนศ์พ (หลงัจากเคลือ่นยา้ยองคป์ระกอบในสมอง
และช่องอก) เมื่อเอาเลือดในบริเวณนั้นออกหมดแล้ว เพราะจะจำากัดไม่ให้
เกิดรอยแผลแปลกปลอมซึ่งเกิดจากการผ่าตัด
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(ฒ)  ตรวจพื้นผิวแขนขาทั้งหมด ได้แก่ แขน แขนท่อนปลายข้อมือ มือ ขา และ
เท้า และสังเกตบาดแผล “ต่อสู้” ที่มีอยู่ ตรวจสอบและอธิบายบาดแผลทุก
ชนิด สังเกตรอยฟกชำ้ารอบข้อมือหรือข้อเท้าที่อาจบ่งบอกการหน่วงเหนี่ยว 
อย่างเช่น กุญแจมือ หรือการแขวน ตรวจพื้นผิวด้านในและด้านข้างของนิ้ว 
ด้านหน้าของแขนท่อนปลายและด้านหลังเข่าเพื่อหารอยแผลฟกชำ้า

(ณ)  สังเกตเล็บมือทีห่ักหรอืหลดุไป เกบ็ลายนิ้วมือในทกุกรณ ี(ถ้าเป็นไปไมไ่ดท้ี่
จะเก็บลายนิ้วมือ ควรหาหนทางอื่นที่ทำาได้ เช่น การเอาตรงส่วน “ถุงหุ้ม” 
(glove) หนงักำาพรา้ของนิว้มอื หรอืเกบ็ศพไวเ้พือ่เอาลายนิว้มือในหลายวนั
ตอ่มา อันเปน็การหลกีเลีย่งทีจ่ะไมต่อ้งตัดน้ิวมอืออกซ่ึงไมเ่ป็นทีย่อมรบั) เกบ็
เล็บมือทีเ่ล็มออก และเน้ือเยือ่ใตเ้ล็บ (เลบ็ครดู– nail scrapings) ตรวจเนือ้
รองหนา้เลบ็มือและเลบ็เทา้เพือ่หาหลกัฐานการดนัวตัถุเข้าไปใตเ้ลบ็อาจเอา
เลบ็ออกโดยการเฉอืนขอบดา้นขา้ง และสว่นโคน จากนัน้สามารถตรวจสอบ
ภายใต้พื้นผิวเล็บ เมื่อทำาเช่นนี้จะต้องถ่ายภาพมือไว้ทั้งก่อนและหลังการ
เฉือนควรระมัดระวังในการตรวจสอบฝ่าเท้าเพ่ือสังเกตหลักฐานการถูกตี
ควรผ่าฝ่าเท้าเพื่อวิเคราะห์ขอบเขตของบาดแผล ตรวจฝ่ามือและเข่าและ
สังเกตหาเศษแก้ว หรือรอยแผลฉีกเป็นพิเศษ 

(ด) ตรวจอวยัวะสบืพนัธ์ุภายนอกและสงัเกตสิง่แปลกปลอม หรอืนำา้อสจุ ิสงัเกต
ขนาดตำาแหนง่และจำานวนแผลถลอก หรอืรอยฟกชำา้ สงัเกตบาดแผลตรงต้น
ขาดา้นใน หรอืบรเิวณรอบทวารหนกัมองหารอยไหมบ้ริเวณรอบทวารหนกั 

(ต) ในกรณีที่สงสัยว่ามีการล่วงละเมิดทางเพศควรตรวจทวารที่น่าเกี่ยวข้อง
ทั้งหมด ควรใช้เครื่องถ่างเพื่อตรวจสอบผนังช่องคลอดเก็บเส้นขนแปลก
ปลอมโดย การหวีขนบริเวณนั้นดึงออกและเก็บขนบริเวณอวัยวะเพศของ
ผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 20 เส้นรวมถึงรากขนด้วย ดูดของเหลวจากช่องคลอด
และ/หรือปลายลำาไส้ใหญ่เพื่อนำาไปวิเคราะห์ (เช่น กรดฟอสฟาเทส กลุ่ม
เลือด และเชื้ออสุจิ) ใช้สำาลีปาดบริเวณเดียวกันเพื่อแยกประเภทนำ้าเลี้ยง
อสุจิ ทำาให้สำาลีป้ายกวาดแห้งอย่างรวดเร็วโดยการเป่าด้วยอากาศเย็นถ้า
เป็นไปได้ และเก็บรักษาไว้เป็นชิ้นๆ ในซองกระดาษเรียบสะอาด 

(ถ) ส่วนหลัง บั้นท้ายและแขนขารวมถึงข้อมือและข้อเท้า จะต้องถูกชำาแหละ
ถึงใต้ผิวหนังเพื่อมองหาบาดแผลที่อยู่ลึกขึ้น ข้อไหล่ ข้อศอก ข้อต่อสะโพก 
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และข้อเข่า จะต้องถูกชำาแหละถึงใต้ผิวหนังเช่นกัน และต่อจากน้ันมองหา
เส้นเอ็นยึดข้อและการบาดเจ็บอื่นๆ ที่สัมพันธ์กัน 

4. การตรวจสอบภายใน417

261. การตรวจสอบภายในควรเสรมิและสามารถอธบิายผลการตรวจสอบภายนอก
ใหก้ระจา่งชดัเจนขึน้เทา่ทีจ่ำาเปน็ตอ่ลกัษณะการบาดเจบ็ตา่งๆ และควรระบุพรอ้ม
ท้ังบ่งบอกลกัษณะโรคตามธรรมชาตทิัง้หมดทีป่รากฏ พึงจำาไวว้า่ควรถา่ยภาพการ
เปลี่ยนแปลงภายในของบาดแผล และความผิดปกติอ่ืนๆ ท่ีระบุได้ โดยหลักการ
แล้ว ควรถ่ายภาพอวัยวะทั้งหมดและพื้นผิวที่ถูกตัด ก่อนเคลื่อนย้ายอวัยวะควร
เก็บตัวอย่างของเหลวอย่างเช่น เลือด ปัสสาวะ นำ้าดี

(ก) ควรดำาเนินการตรวจสอบภายในอย่างเป็นระบบ ควรตรวจสอบส่วนต่างๆ 
ของร่างกายหรือระบบทำางานอันรวมระบบหัวใจและหลอดเลือด ระบบ
หายใจ ระบบทางเดนินำา้ด ีระบบทางเดินอาหาร ระบบกำาจัดสิง่แปลกปลอม
ในร่างกาย ระบบทางเดินปัสสาวะ ระบบต่อมไร้ท่อ ระบบกล้ามเนื้อและ
กระดูก และระบบประสาทส่วนกลาง ควรบันทึกปริมาตร สี ค่าคงที่ และ
ลักษณะของสารเหลวทีเ่กบ็รวบรวมมา และรกัษาตวัอยา่งไวส้ำาหรบัสบืสวน
สอบสวนเพิม่เติมหากจำาเปน็ บนัทกึนำา้หนกั ขนาด รปูทรง สแีละคา่คงท่ีของ
อวัยวะแต่ละส่วน และสังเกตเซลล์ผิดปกติการติดเชื้อ สภาพพิการ การตก
เลอืด ภาวะขาดเลอืด เนือ้ตายเพราะขาดเลอืด การผา่ตดั หรอืการบาดเจบ็ 
นำาส่วนของบริเวณปกติและผิดปกติในอวัยวะแต่ละชิ้นไปตรวจสอบด้วย
กล้องจลุทรรศน ์นำาตวัอยา่งจากกระดกูทีแ่ตกไปตรวจเพิม่เตมิด้วยภาพรงัสี
หรือกล้องจุลทรรศน์ เพื่อประเมินระยะเวลาของการแตก

(ข) ตรวจหนา้อก418 สงัเกตความผดิปกตขิองเตา้นม บนัทกึรอยแตกร้าวของซีโ่ครง
โดยสังเกตว่ามีการปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพหรือไม่ (Cardiopulmonary 

417 ก่อนการตรวจสอบภายใน ควรเตรียมการเก็บตัวอย่างที่ต้องใช้ใน “การตรวจสอบเพิ่มเติม” (ดูหมวด
ย่อย 5 ด้านล่าง)
418 ผู้ผ่าศพบางคนชอบที่จะเริ่มด้วยการตรวจสอบศีรษะ ซ่ึงอาจเหมาะสมอย่างยิ่งเม่ือมีบาดแผลที่คอที่
สามารถเห็นได้ชัดเจน
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resuscitation: CPR) กอ่นเปดิชอ่งอกควรตรวจหาภาวะอากาศในโพรงเยือ่
หุม้ปอด (pneumothoraces) บนัทกึความหนาของไขมนัใตผ้วิหนัง ทนัททีี่
เปดิชอ่งอกแลว้ควรประเมนิโพรงเยือ่หุ้มปอด (pleural cavities) และเย่ือหุ้ม
หวัใจ (pericardial sac) เพือ่หาดเูลอืดหรอืของเหลวอืน่ และอธบิายพรอ้ม
ทั้งบอกปริมาณของเหลวที่ปรากฏ เก็บของเหลวที่พบทั้งหมดไว้จนกว่าจะ
พบส่ิงแปลกปลอม สังเกตหาฟองอากาศอุดหลอดเลือด (air embolism) 
ซ่ึงบ่งบอกได้โดยลักษณะเลือดที่เป็นฟองภายในหัวใจห้องบนขวา (right 
atrium) และห้องล่างขวา (right ventricle) หาร่องรอยการบาดเจ็บก่อน
เคลื่อนย้ายอวัยวะ หากไม่มีเลือดจากบริเวณอื่นให้เก็บตัวอย่างโดยตรง
จากหวัใจ ตรวจหวัใจโดยสงัเกตหาระดบัและตำาแหนง่โรคหลอดเลอืดหวัใจ 
(coronary artery disease) หรือความผิดปกติอื่นๆ ตรวจปอดโดยสังเกต
ความผิดปกตทิัง้หมดรวมถึงการมเีลือดหรอืสิง่อืน่ปรากฏในทอ่ลม (trachea) 
และหลอดลม (bronchi)

(ค) ตรวจช่องทอ้งและบนัทกึปรมิาณไขมนัใตผ้วิหนงั สงัเกตความสมัพนัธร์ะหวา่ง
อวัยวะตา่งๆ ค้นหาการบาดเจบ็กอ่นเคลือ่นยา้ยอวยัวะ สงัเกตของเหลวหรอื
เลือดที่ปรากฏในบริเวณช่องท้อง และเก็บไว้จนกว่าจะพบสิ่งแปลกปลอม

(ง) เคลือ่นย้าย ตรวจสอบและบันทกึขอ้มูลเชงิปรมิาณเกีย่วกบัตับ ม้าม ตบัออ่น 
ไตและตอ่มหมวกไต เคลือ่นยา้ยทางเดินอาหารและตรวจสอบสว่นประกอบ
ภายใน สงัเกต (และถา่ยภาพ) อาหารทีห่ลงเหลอือยูแ่ละระดบัการยอ่ยเกบ็
ส่วนประกอบภายในกระเพาะ หากประสงค์จะตรวจสอบทางพษิวทิยาอยา่ง
ละเอยีดมากขึน้ อาจเก็บสว่นประกอบภายในบริเวณอืน่ของทางเดนิอาหาร
ไวต้รวจปลายลำาไสใ้หญแ่ละทวารหนกัเพือ่หารอยไหม ้รอยฉกีขาด หรอืการ
บาดเจบ็อืน่ๆ ระบตุำาแหนง่วตัถแุปลกปลอมทีป่รากฏและเกบ็ไว ้ตรวจหลอด
เลือดแดงใหญ่ (aorta) หลอดเลือดดำาส่วนล่าง (inferior vena cava) และ
หลอดเลือดเลี้ยงอุ้งสะโพก (iliac vessels)

(จ) ตรวจอวัยวะภายในเชิงกราน อันรวมถึงรังไข่ ท่อนำาไข่ มดลูก ช่องคลอด 
อัณฑะ ต่อมลูกหมาก ถุงนำ้าอสุจิ ท่อปัสสาวะและกระเพาะปัสสาวะ หา
ร่องรอยการบาดเจ็บก่อนเคลื่อนย้ายอวัยวะ ควรเคล่ือนย้ายอวัยวะอย่าง
ระมัดระวังเพื่อที่จะไม่ทำาให้เสียหายโดยไม่พึงประสงค์ สังเกตหลักฐานการ
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ตั้งครรภ์ การแท้งบุตร หรือการคลอดบุตรในอดีตหรือปัจจุบัน เก็บวัตถุ
แปลกปลอมท่ีพบภายในปากมดลกู มดลกู ชอ่งคลอด ทอ่ปสัสาวะหรือปลาย
ลำาไส้ใหญ่

(ฉ) คลำาตรวจศีรษะและตรวจพื้นผิวภายนอกภายในของหนังศีรษะโดยสังเกต
หาบาดแผลหรือการตกเลือด สังเกตรอยแตกร้าวของกะโหลก เคลื่อนย้าย
กะโหลกศีรษะด้านบนอย่างระมัดระวังและสังเกตเลือดออกที่ผิวสมองและ
ใต้เยื่อหุ้มสมอง บอกปริมาณประเมินอายุคร่าวๆ และเก็บเลือดท่ีปรากฏ 
เคลือ่นยา้ยเยือ่หุ้มสมองชัน้นอกเพ่ือตรวจสอบพืน้ผวิดา้นในของกะโหลกหา
รอยแตกร้าว เคลื่อนย้ายสมองและหาสิ่งผิดปกติ (ที่ควรทำาคือรักษาสมอง
ไว้ในนำ้ายาดอง (fixative) สองสามวันก่อนการตรวจสอบ ถ้าเป็นไปได้ด้วย
ความชว่ยเหลอืจากแพทยด์า้นประสาทพยาธวิทิยา) ควรชำาแหละและอธบิาย
เรือ่งการบาดเจ็บตา่งๆ ควรใหค้วามเหน็เปน็การจำาเพาะในเรือ่งสมองฝอ่ไม่
ว่าเฉพาะที่หรือโดยรวม

(ช) ประเมินหลอดเลือดสมอง (cerebral vessels) 

(ซ) ตรวจสอบคอหลังจากเคล่ือนย้ายอวัยวะในช่องอก และสมองและเม่ือ
ของเหลวในหลอดเลอืดคอถกูดดูออกแลว้เคลือ่นยา้ยอวยัวะในคอรวมทัง้ลิน้
โดยใหเ้มือ่มองดว้ยตาเปลา่สามารถเหน็ผวิดา้นหนา้คอได ้ระวงัอยา่ใหก้ระดกู 
ไฮออยด์ (hyoid bone) หรือกระดูกอ่อนไทรอยด์ (thyroid cartilage) 
ตรวจสอบและอธบิายเรือ่งการบาดเจบ็ตา่งๆ ตรวจเยือ่เมอืกของกลอ่งเสยีง 
(mucosa of the larynx) โพรงด้านข้างกล่องเสียง (pyriform sinuses) 
และหลอดอาหาร (oesophagus) จากน้ันสงัเกตจดุเลอืดออกในชัน้ผวิหนัง 
อาการบวมนำา้ หรอืรอยไหม้ทีเ่กดิจากสารกดักรอ่น สังเกตวตัถุหรอืสารภายใน
ช่องว่างของโครงสร้างเหล่านี้ ตรวจต่อมไทรอยด์ แยกต่อมพาราไทรอยด์
และทำาการตรวจหากระบุได้แล้ว

(ฌ) ชำาแหละกล้ามเนื้อคอโดยสังเกตการตกเลือด ชำาแหละกล้ามเนื้อและสังเกต
รอยแตกรา้วจากกระดกูไฮออยด ์กระดกูออ่นไทรอยดห์รือไคคอยด ์(thyroid 
or cricoid cartilages) อีกทั้งพิจารณาชำาแหละด้านหลังคอหากเป็นไปได้ 
เพราะอาจมีเนื้อเยื่ออ่อนหรือบาดแผลตรงโครงกระดูกตรงนั้น
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(ญ) ตรวจกระดกูสนัหลงัตรงปากมดลกู ช่องอกและสว่นเอว (cervical, thoracic 
and lumbar spine) ตรวจกระดูกสันหลงัจากด้านหนา้ของบริเวณดงักลา่ว
และสังเกตรอยแตกร้าว การบิดเบ้ียว การถกูอัดหรอืการตกเลอืด ตรวจสว่น
กระดูกสันหลัง (vertebral bodies)

(ฎ) ในกรณีสงสัยว่ามีการบาดเจ็บตรงกระดูกสันหลัง ผ่าเพื่อตรวจสอบและ
อธิบายเร่ืองเส้นประสาทไขสันหลัง ตรวจกระดูกสันหลังตรงด้านหน้าปาก
มดลูกและสังเกตการตกเลือดในกล้ามเนื้อกระดูกสันหลังตรงด้านหลัง วิธี
ดูจากด้านหลังเป็นวิธีดีที่สุดในการประเมินการบาดเจ็บตรงปากมดลูก เปิด
ชอ่งกระดูกสนัหลงัแลว้เคลือ่นยา้ยเส้นประสาทไขสันหลังออก ตดัส่วนขวาง
ทุก 0.5 ซม. และสังเกตสิ่งผิดปกติ

5. การตรวจสอบเพิ่มเติม

262. การผ่าพิสูจน์ศพเป็นการสืบสวนทางการแพทย์ชนิดพิเศษซ่ึงรวมการเก็บ
รวบรวมตัวอย่าง เนื้อเยื่อและของเหลวเพื่อการตรวจสอบเพิ่มเติม419 ตัวอย่าง
และลักษณะการเก็บรวบรวมตลอดจนการเก็บรักษาและขนส่งรวมทั้งระยะเวลา
ในการเก็บรักษาไว้ควรได้รับการเห็นพ้องกับห้องปฏิบัติการที่จะดำาเนินการตรวจ
สอบเพิ่มเติม หากไม่มีห้องปฏิบัติการเช่นนั้น ก็ยังควรต้องรักษาตัวอย่าง เนื้อเยื่อ
และของเหลวไว้ เพราะการตรวจสอบอาจดำาเนินการได้ภายหลัง

263. ภายหลังเสร็จสิ้นการผ่าพิสูจน์ศพ ตัวอย่างที่เก็บไว้จะต้องถูกบันทึกและลง
รายการในรายงาน ควรติดป้ายตัวอย่างทุกชนิดด้วยช่ือผู้เสียชีวิต หมายเลขการ
ผ่าพิสูจน์ศพ วันที่และเวลาที่เก็บรวบรวมมา ชื่อผู้ผ่าศพ (ถ้าเหมาะสม) และสิ่ง
ที่เป็นตัวอย่าง ควรรักษาหลักฐานทุกชิ้นด้วยความระมัดระวังและเริ่มต้นบันทึก
ห่วงโซ่คุ้มครองพยานหลักฐานพร้อมแบบฟอร์มการนำาหลักฐานไปใช้ที่เหมาะสม 
ควรมีการตกลงกับพนักงานสืบสวนสอบสวนถึงวิธีการเก็บตัวอย่างและหลังจาก

419 หมวดนี ้เกีย่วขอ้งกับการเก็บรวบรวมตวัอยา่ง เนือ้เยือ่และของเหลว โดยยดึตามหมวด 5.6 “การสืบสวน
พิเศษ” ของการผ่าพิสูจน์ศพทางนิติเวช: คู่มือสำาหรับนักนิติพยาธิวิทยา ( Forensic Autopsy: Manual 
for Forensic Pathologists), สำานกังานปอ้งกนัยาเสพตดิและปราบปรามอาชญากรรมแห่งสหประชาชาต ิ
(UN Office on Drugs and Crime) ควรศึกษาคู่มือเล่มนี้ หากต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม
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นั้นการขนส่งไปยังห้องปฏิบัติการเพื่อการวิเคราะห์ โดยปกติการขนส่งตัวอย่าง
ดงักลา่วเป็นความรับผดิชอบของเจา้หนา้ทีต่ำารวจทีเ่ปน็ไปตามขอ้กำาหนดของหว่ง
โซ่คุม้ครองพยานหลกัฐานอยา่งครบถว้น อนัจะทำาใหเ้กดิความมัน่ใจในเรือ่งความ
ปลอดภัยของตัวอย่าง

(ก) ตัวอย่างอวัยวะและเนื้อเยื่อขนาดใหญ่ บ่อยครั้งมากท่ีแพทย์นิติเวชอาจ
เก็บรักษาอวัยวะและเนื้อเยื่อขนาดใหญ่ไว้เพื่อ

(i) การตรวจสอบที่ดีขึ้นในกรณีที่เป็นอวัยวะที่สำาคัญเป็นพิเศษต่อคดี  
(เช่น สมอง)

(ii) การตรวจสอบเพิ่มเติมโดยผู้เชี่ยวชาญ รวมทั้งผู้เชี่ยวชาญฝ่ายจำาเลย

(iii) การใช้หลักฐานโดยตรง

ญาติใกล้ชิดควรได้รับการบอกกล่าวและจะดีกว่าถ้าได้รับความยินยอมของ 
พวกเขาเพือ่เกบ็รักษาตวัอยา่งอวยัวะดงักลา่ว ในกรณีจำาเปน็แต่ไมไ่ด้รบัความยินยอม 
ควรดำาเนนิการใหไ้ดร้บัการอนญุาตอยา่งเป็นทางการใหท้ำาการเกบ็รกัษาได้ ทัง้นี ้การ
เกบ็รกัษาจะตอ้งเปน็ไปตามกฎหมายทอ้งถิน่และแนวทางดา้นจรยิธรรม และคำานึง
ถงึความพงึใจของครอบครวัทีป่ระสงคจ์ะฝงัหรอืกำาจดัอวยัวะและเนือ้เยือ่เหลา่นัน้

(ข) จุลกายวิภาค (Histology) ในทุกกรณีเสียชีวิตที่อาจมิชอบด้วยกฎหมาย 
ตัวอย่างขนาดเล็กของอวัยวะสำาคัญทั้งหมด รวมทั้งบริเวณเนื้อเยื่อปกติ
และไมป่กตคิวรถกูรกัษาไว้ในนำา้ยาดองศพ (formalin) 10% และไดร้บัการ
ประมวลผลทางจุลกายวิภาควิทยา และย้อมสีด้วย haematoxylin และ 
eosin (และสยีอ้มอืน่ตามทีร่ะบ)ุ เนือ้เยือ่เปยีก บล็อกชิน้เน้ือและสไลดค์วร
ถูกเกบ็โดยไม่มีกำาหนด แพทยน์ติเิวชหลายรายไมไ่ด้ผา่นการอบรมเรือ่งการ
ประเมินวัสดุทางจุลกายวิภาค จึงควรเตรียมนักจุลกายวิภาคพยาธิวิทยาท่ี
เหมาะสมซึง่ควรเปน็ผูท้ีไ่ดร้บัการอบรมและผา่นประสบการณด์า้นนติเิวชมา
ก่อนเพือ่ใหจั้ดทำารายงานทางจุลกายวภิาควิทยา ควรมกีารปรกึษาหารอืกนั
ในเรื่องนี้ นักจุลกายวิภาคพยาธิวิทยาจำาเป็นจะต้องเข้าใจความเป็นมาและ
ผลการผา่พสิจูนศ์พ และแพทยน์ติเิวชจำาเปน็จะตอ้งเขา้ใจขอ้สรปุรวมทัง้ขอ้
จำากัดใดๆ ของนักจุลกายวิภาคพยาธิวิทยา
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(ค) พิษวิทยา (Toxicology) (รวมถึงชีวเคมี) การสื่อสารกับห้องปฏิบัติการ
ทีท่ำาการตรวจสอบเป็นเร่ืองสำาคญัของเหลวและปรมิาณทีต้่องใช ้และเนือ้เยือ่
ทีต่อ้งใช ้(หากม)ี จะแตกตา่งกนัไปตามแต่ละหอ้งปฏบิตักิาร ในทกุกรณ ีจะ
ต้องบันทึกบริเวณที่ตัวอย่างถูกเก็บรวบรวมมาด้วยความระมัดระวัง

(i) เลือด (Blood) หากเป็นไปได้ อย่างน้อยต้องได้เลือด 10 มล. จาก
รอบนอกบริเวณ (เช่น หลอดเลือดดำาที่โคนขา) ก่อนเริ่มการผ่าพิสูจน์
ศพ เพือ่หลกีเลีย่งการหมกัและการเน่าเป่ือยหลงัจากเกบ็รวบรวม เพิม่ 
โซเดียมฟลูออไรด์ (NaF) 1% w/v ลงไปในหลอดเก็บ หากไม่มีเลือด
รอบนอกบรเิวณสามารถใชจ้ากบรเิวณสว่นกลางได ้(เชน่ หวัใจ) หนทาง
สดุทา้ยคอือาจเกบ็เลอืดจากทวารตา่งๆ ของรา่งกาย แมว้า่คอ่นขา้งจะ
เปน็ไปไดท้ีจ่ะมกีารปนเปือ้นเนือ่งมาจากการรัว่ไหลจากโครงสรา้งสว่น
อื่น (เช่น ส่วนประกอบของกระเพาะหรือลำาไส้ เมือก ปัสสาวะ หนอง
หรอืของเหลวใส) และดงันัน้การแปลผลจะไมส่ามารถทำาไดอ้ยา่งสมบรูณ์

(ii) ปัสสาวะ (Urine)420 หากเป็นไปได้ อย่างน้อยต้องได้ปัสสาวะ 10 มล. 
โดยการใช้เข็มทิ่มกระเพาะปัสสาวะหลังจากเปิดช่องท้องแล้ว อีกทาง
เลือกหนึ่งคือการสอดใส่สายสวนเข้าทางท่อปัสสาวะ

(iii) วุ้นตา (Vitreous Humour)421 ควรได้วุ้นตา 2 –3 มล. จากลูกตา
แต่ละขา้งโดยใชเ้ขม็เจาะ เนือ่งจากความหนืดควรใชเ้ข็มเบอร์ 15- หรือ 
17-

(iv) นำ้าดี (Bile) สูงสุด 10 มล.

(v) เนื้อเยื่อ (Tissue) จากตับ กล้ามเนื้อ ไต สมอง เนื้อเยื่อไขมัน (ถ้าเป็น

420 ตัวอย่างเหล่านี้สามารถนำาไปใช้ในการทดสอบทางชีวเคมี โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การประเมินภาวะนำ้าตาล
ในเลือดสูง ภาวะร่างกายมีความเป็นกรดมากไป ภาวะไตวาย และ/หรือภาวะขาดนำ้าในร่างกาย อาจทำาได้
จากการวิเคราะห์ตัวอย่างเหล่านี้
421 การผ่าพิสูจน์ศพทางนิติเวช: คู่มือสำาหรับนักนิติพยาธิวิทยา สำานักงานป้องกันยาเสพติดและปราบปราม
อาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ
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ไปได้ 100 มก. จากแต่ละส่วน) บรเิวณผวิหนงั (เชน่ในกรณท่ีีสงสยัวา่มี
การฉีดอนิซูลนิ) เนือ้เย่ือควรถกูวางแยกจากกนัในโถแกว้หรือพลาสตกิ
ทีส่ะอาดโดยไรน้ำา้ยาดอง ควรพจิารณาแชเ่ยน็ตวัอยา่งไวห้ากคาดวา่จะ
เกดิความล่าชา้กอ่นถกูขนส่งไปยงัหอ้งปฏบิติัการหรอืกอ่นการวเิคราะห ์
ถ้าสงสยัวา่มีการสดูดมสารระเหยกค็วรเอาปอดใสใ่นถงุไนลอ่นแลว้ปดิ
ผนึก (สารระเหยซึมผ่านถุงโพลิเอทิลีน/พลาสติกได้)

(vi) สว่นประกอบในกระเพาะ (Stomach contents) ตามหลกัการแลว้ 
กอ่นเคลือ่นยา้ยสว่นประกอบในชอ่งทอ้งควรแยกกระเพาะออกโดยการ
หนบีหรอืมดัหลอดอาหารตอนลา่งและลำาไสเ้ลก็ตอนต้น หลงัจากเคลือ่น
ย้ายแล้ว ควรเปิดกระเพาะในจานสะอาดขนาดใหญ่ เมื่อเสร็จสิ้นการ
อธิบายและถ่ายภาพส่วนประกอบแล้วให้ใส่ไว้ในโถแก้วหรือพลาสติก
ที่สะอาดปลอดภัยโดยมีการขันสกรูปิดด้านบน

(vii) ผมและเลบ็น้ิวมอื (Hair and fingernails) สิง่เหลา่นีอ้าจเปน็ประโยชน์
ในกรณีวางยาพิษด้วยธาตุโลหะหนักหรือยาบางชนิด เก็บตัวอย่างผม
โดยการดึงอย่างแรงเพื่อให้ได้รากติดมาด้วย อย่าตัดด้วยกรรไกร ส่วน
ตัวอย่างเล็บควรได้มาทั้งเล็บ

(ง) จุลชวีวทิยา (Microbiology) ขัน้ตอนนีไ้มใ่ชข่ัน้ตอนการผา่พสิจูนศ์พตาม
ปกต ิแตอ่าจเปน็ประโยชนถ์า้มีการใชเ้ทคนคิการเกบ็รวบรวมทีด่แีละตวัอยา่ง
ถกูเกบ็มาตัง้แตช่ว่งตน้หลงัการเสยีชวิีต อนึง่ การแยกความแตกตา่งระหวา่ง
เชื้อโรคกับแบคทีเรียประจำาถิ่นหลังการเสียชีวิตอาจทำาให้การประเมินผลมี
ความยุ่งยาก ทั้งนี้ ตัวอย่างที่ใช้ได้ประกอบด้วย

(i) เลือด เก็บด้วยตาเปล่าโดยการใช้เข็มและหลอดดูดยาที่ปลอดเชื้อจาก
หลอดเลือดดำาโคนขาหรือหลอดเลือดแดง (หรือหลอดเลือดส่วนอื่นที่
เหมาะสม) และเจาะด้วยวิธีปลอดเชื้อก่อนเริ่มการผ่าพิสูจน์ศพ

(ii) การเก็บตัวอย่างเน้ือเยื่อชิ้นเล็ก (เช่น ปอด ม้าม) ภายใต้สภาพปลอด
เชือ้เท่าท่ีจะทำาไดค้วรสง่ตวัอยา่งไปหอ้งปฏบิติัการดา้นจลุชีววทิยาโดย
ไมล่า่ชา้เกนิควร ไมเ่ชน่นัน้กเ็กบ็ตวัอยา่งในตูเ้ยน็จนกวา่จะมกีารสง่ตอ่ 
(เร็วที่สุดเท่าที่เป็นไปได้)



การสืบสวนสอบสวนและการดำาเนินคดีกรณีต้องสงสัยว่าเป็นการเสียชีวิตโดยมิชอบด้วยกฎหมาย 189

(จ) กีฏวิทยา (Entomology) การเก็บรวบรวมตัวอย่างที่เหมาะสมของตัว
ออ่น แมลงปกีแขง็ แมลงวนัและแมลงอืน่ๆ ทีอ่ยูบ่นหรอืในศพจำาเปน็จะตอ้ง
ปรึกษานักกีฏวิทยาตัวอย่างอาจเป็นประโยชน์สำาหรับการวิเคราะห์ทางพิษ
วิทยาเช่นเดียวกบัช่วยในการประเมนิช่วงเวลาตำา่สดุหลังเสยีชวีติ และ/หรือ  
อาจทาให้สามารถประเมินว่าศพได้ถูกเคลื่อนย้ายเป็นระยะทางหนึ่งภาย
หลังเสียชีวิตได้

(ฉ) การทดสอบโมเลกลุ/DNA เปน็เทคโนโลยท่ีีพฒันาอยา่งรวดเร็ว การประสาน
กบัหอ้งปฏบัิตกิารทีเ่กีย่วขอ้งมคีวามสำาคญัอยา่งมาก เนือ้เยือ่มา้ม (splenic 
tissue) เปน็หนึง่ในอวยัวะทีด่ทีีสุ่ดตอ่การกู้คนื DNA นอกจากนี ้เนือ้เยือ่ตบั 
กลา้มเน้ือ ไตและสมองอาจควรนามาใชเ้ชน่กนั อยา่งนอ้ยควรนำาเนือ้เยือ่ใน
ปริมาณ 2 กรัมมาใส่ในหลอดพลาสติกโดยไม่มีนำ้ายาดองหรือสารกันเสีย 
จากนัน้ตวัอยา่งอาจถกูแช่แขง็ถา้ยงัไมใ่ชท้นัท ีในกรณซีากศพเนา่เปือ่ยหรอื
ซากโครงกระดกู อาจตอ้งใชต้วัอยา่งกระดกูซ่ึงมกัเป็นส่วนกลางทอ่นกระดูก
ยาวหรือฟัน (ที่ไม่มีการซ่อมแซมหรือรูผุ) หรือส่วนของท่อนกระดูกต้นขา  
ในบางศนูยม์กีารพฒันาเทคนคิทีใ่ชต้วัอยา่งซึง่ไมต่อ้งลว้งลำา้ภายในรา่งกาย
อย่างเช่นกระดูกอ่อน กระดูกนิ้ว เล็บมือหรือเล็บเท้า

(ช) นอกจากนั้น หลักฐานอื่นที่อาจจำาเป็นต้องเก็บรวบรวมบันทึกและรักษาไว้
ประกอบด้วย

(i) วัตถุแปลกปลอมทั้งหมด รวมถึงกระสุน ชิ้นส่วน กระสุน ลูกปราย มีด
และเส้นใย จะต้องนำากระสุนไปวิเคราะห์หาวิถี

(ii) เสื้อผ้าและของใช้ส่วนตัวทั้งหมดของผู้เสียชีวิต ไม่ว่าที่ใส่อยู่หรืออยู่ใน
การครอบครองของผู้เสียชีวิตในขณะเสียชีวิต

(iii) เล็บมือและเนื้อเยื่อใต้เล็บ

(iv) เสน้ขนทัง้ของจริงและแปลกปลอม สำาหรบักรณสีงสยัวา่มกีารลว่งละเมดิ
ทางเพศ

(v) เสน้ผมศรีษะ ในกรณทีีม่ปีระเดน็เกีย่วกบัสถานทีเ่สยีชวีติหรอืตำาแหนง่ 
ที่ตั้งของศพก่อนถูกค้นพบดังที่กล่าวในตอนต้นของหมวดว่าด้วยการ 
ตรวจสอบ
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เพิ่มเติมนี้ จะต้องมีการหารือระหว่างผู้ผ่าศพและผู้สืบสวนสอบสวน และมีการ
ตัดสินใจชัดเจนเกี่ยวกับการดำาเนินการกับตัวอย่างทั้งหมด

264. ภายหลังการผ่าพิสูจน์ศพ อวัยวะที่ไม่ต้องเก็บรักษาไว้ควรได้รับการใส่กลับ
เข้าไปในร่างศพ และควรดองศพไว้เพื่อเอ้ือต่อการผ่าพิสูจน์ศพครั้งที่สองหาก
ประสงค์จะทำาเช่นนั้นในภายหน้า แน่นอนว่าการเผาศพจะทาให้ไม่ให้สามารถผ่า
พิสูจน์ศพครั้งที่สองได้

6. การสรุปสาเหตุการเสียชีวิต

265. ในตอนท้ายของการสอบสวนการเสียชีวิต เป็นความรับผิดชอบพื้นฐานของ
ผู้ผ่าศพที่จะต้องสรุปสาเหตุการเสียชีวิตและระบุตัวตนผู้เสียชีวิต หลายคนอาจ
แปลกใจที่การเสียชีวิตจำานวนน้อยมากสามารถหาสาเหตุได้จากผลการผ่าพิสูจน์
ศพเพยีงอยา่งเดยีวโดยปราศจากขอ้มลูจากแหลง่อืน่เกีย่วกบัการเสยีชวีติดงักลา่ว 
ในเขตอำานาจบางแหง่ แพทยน์ติเิวชจะตอ้งเปน็ผูส้รปุลกัษณะการเสยีชวีติอกีดว้ย 
ในเขตอำานาจอื่น การสรุปดังกล่าวตกเป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตุลาการ

266. รูปแบบการบันทึกสาเหตุการเสียชีวิตซึ่งเป็นที่ยอมรับทางสากลถูกกำาหนด
ไว้โดยองค์การอนามัยโลกใน “แบบฟอร์มสากลของใบรับรองสาเหตุการเสียชีวิต
ที่ออกโดยแพทย์ (International Form of Medical Certificate of Cause of 
Death)”422 แบบฟอร์มของสาเหตุการเสียชีวิตประกอบด้วยส่วนต่อไปนี้

(ก) ส่วนท่ี I – ได้แก่ โรคหรือสภาพที่นำาไปสู่การเสียชีวิตโดยตรง (สาเหตุ
เฉียบพลัน – immediate cause) และสาเหตุท่ีเกิดขึ้นก่อนหน้า (หรือ
สาเหตุแท้จริง – underlying cause)

(ข) ส่วนที่ II – สภาพอื่นๆ ที่มีส่วนต่อการเสียชีวิต แต่ไม่เกี่ยวหรือก่อให้เกิด
สภาพในส่วนที่ I

422 องค์การอนามัยโลก (WHO), การเพ่ิมประสิทธิภาพของทะเบียนราษฎรและสถิติชีพของการเกิด การ
เสียชีวิต และสาเหตุการเสียชีวิต: ชุดข้อมูล (Strengthening civil registration and vital statistics for 
births, deaths and causes of death: Resource Kit), นครเจนีวา, ค.ศ. 2012, ดูได้ที่: http://apps.
who.int/iris/handle/10665/78917

http://apps.who.int/iris/handle/10665/78917
http://apps.who.int/iris/handle/10665/78917
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267. แพทยน์ติเิวชทัง้หลายควรมคีวามเขา้ใจชดัเจนในประเดน็ดงัตอ่ไปน้ีเพือ่การ
สรปุสาเหตกุารเสยีชวีติอยา่งถูกตอ้งตามมาตรฐานรูปแบบขององคก์ารอนามัยโลก

(ก) สาเหตุแท้จริงของการเสียชีวิต (Underlying cause of death) หมายถึง
โรคหรอืการบาดเจบ็ทีเ่ปน็จดุเริม่ต้นของภาวะผดิปกตติอ่เนือ่งทีน่ำาไปสูก่าร
เสียชีวิตโดยตรงหรือนำาไปสู่สถานการณ์ของอุบัติเหตุหรือความรุนแรงที่นำา
ไปสู่การบาดเจ็บถึงขั้นเสียชีวิตได้

(ข) สาเหตทุีม่สีว่นในการเสยีชวีติ (Contributory cause(s) of death) หมายถงึ  
โรคหรือสภาพสำาคัญอื่นๆ ที่มีส่วนในการเสียชีวิตแต่ไม่มีส่วนในการก่อให้
เกิดโรคหรือสภาพในส่วนที่ I ซึ่งทำาให้เสียชีวิต

(ค) ความผดิพลาดทัว่ไปคอืการลงรปูแบบการเสยีชวีติอยา่งเชน่ ภาวะหยดุหายใจ 
ระบบหายใจล้มเหลว หรือโคม่าเป็นสาเหตุการเสียชีวิตเฉียบพลัน

(ง) หากมีสาเหตุการเสียชีวิตเพียงสาเหตุเดียว (เช่น แผลถูกยิงที่ศีรษะ ซึ่งการ
เสยีชวีติเกิดขึน้รวดเรว็ในสถานทีเ่กิดเหต)ุ กค็วรถกูลงวา่ I(ก) จากศพัทเ์ฉพาะ
ทางข้างต้น นี่จะเป็นทั้งสาเหตุเฉียบพลันและแท้จริงของการเสียชีวิต

(จ) หากสาเหตกุารเสยีชีวติไมเ่ป็นทีท่ราบแมว้า่ไดด้ำาเนนิการสบืสวนสอบสวนจน
เสร็จสิ้นแล้ว เป็นการถูกต้องที่จะบันทึกว่า “ไม่ทราบ” หรือ “ไม่สามารถ
ระบุแน่นอน”

7. รายงานการผ่าพิสูจน์ศพ

268. รายงานการผ่าพิสูจน์ศพควรครอบคลุมเพียงพอที่จะช่วยให้แพทย์นิติเวช
คนอื่นในเวลาและสถานที่อ่ืน (และด้วยการดูรูปภาพประกอบ) ได้รับข้อสังเกตท่ี
เกี่ยวข้องท้ังหมดท่ีจำาเป็นต่อการทำาข้อสรุปของเขาหรือเธอได้เองในเรื่องการเสีย
ชีวิตตอนท้ายสุดของรายงานการผ่าพิสูจน์ศพควรเป็นบทสรุปย่อของสิ่งที่ตรวจ
พบอนัรวมถงึผลลพัธ์จากการทดสอบพเิศษตา่งๆ นอกจากน้ัน ผูผ้า่ศพควรใสค่วาม
เห็นในเรื่องตัวตนของผู้เสียชีวิต การบาดเจ็บกับโรคที่ปรากฏ บาดแผลทั้งหลายที่
นา่จะเกิดจากการบาดเจบ็จากภายนอก การพยายามบำาบดัฟืน้ฟ ูการเปลีย่นแปลง
หลังเสียชีวิต หรือสาเหตุก่อนเสียชีวิตใกล้จะเสียชีวิตหรือหลังเสียชีวิต ดังที่กล่าว
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ถึงข้างต้น (ดู วรรค 151) ควรให้ความเห็นว่าการบาดเจ็บอาจเกิดขึ้นได้อย่างไร 
และเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตหรือมีส่วนในการทำาให้เสียชีวิตหรือไม่ ควรจัดทำา
ข้อสรุปที่สมเหตุสมผลและมีหลักฐานประจักษ์เกี่ยวกับพฤติการณ์แวดล้อมการ
เสียชีวิต (หากเหมาะสมควรรวมลักษณะการเสียชีวิตด้วย) ท้ายสุด ควรระบุและ
อธิบายสาเหตุการเสียชีวิตไว้อย่างเป็นทางการตามที่บรรยายข้างต้น ควรส่งมอบ
รายงานที่สมบูรณ์แก่เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง และครอบครัวผู้เสียชีวิต (เว้นแต่ถ้าพบ
ว่าพวกเขาพัวพันกับสาเหตุการเสียชีวิต)

8. สัญญาณบ่งชี้ จากการผ่าพิสูจน์ศพถึงความเป็นไปได้ของการทรมาน

269. โดยยอ่ การทรมานคอืการจงใจทำาใหเ้กดิความเจบ็ปวดหรอืทกุข์ทรมานอยา่ง
ร้ายแรงโดยหรือด้วยความยินยอมของเจ้าหน้าที่รัฐเพื่อเป้าประสงค์จำาเพาะ423

270. แพทย์นิติเวชเป็นผู้นำาในการตรวจหาร่องรอยการทรมาน โดยเฉพาะอย่าง
ยิง่เมือ่ดำาเนนิการผา่พสูิจนบุ์คคลใดทีเ่สียชีวติระหวา่งอยูภ่ายใตก้ารควบคุมโดยรฐั

271. หมวดนี้ได้คัดข้อมูลส่วนมากในตารางที่ 2 มาจากทั้งพิธีสารมินนิโซตาฉบับ
เดิมและพิธีสารอิสตันบูลหรือคู่มือว่าด้วยการสืบสวน และจัดทำารายงานอย่างมี
ประสิทธิภาพกรณีทรมานและการประติบัติหรือลงโทษอ่ืนๆ ที่ร้ายแรง ไร้มนุษย
ธรรมหรอืยำา่ยศีกัดิศ์รี424 หมวดนีม้จีดุประสงคท์ีจ่ะเปน็เสมือนบนัทกึชว่ยจำาสำาหรับ
เหล่าแพทย์นิติเวชผู้ที่อาจกำาลังจะดำาเนินการผ่าพิสูจน์ศพที่ต้องสงสัยว่าเป็นการ

423 ดู: http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CAT.aspx. มาตรา 1 ของอนุสัญญา
สหประชาชาตว่ิาดว้ยการตอ่ตา้นการทรมาน ค.ศ.1984 นยิามการทรมานวา่คอื: “การกระทำาใดก็ตามท่ีทำา
โดยเจตนาให้เกิดความเจ็บปวดหรือความทุกข์ทรมานอย่างสาหัสไม่ว่าทางร่างกายหรือจิตใจต่อบุคคลใด
บุคคลหน่ึงเพื่อความมุ่งประสงค์ที่จะให้ได้มาซึ่งข้อมูลหรือคำาสารภาพจากบุคคลนั้นหรือบุคคลที่สาม การ
ลงโทษบุคคลน้ันสำาหรับการกระทำาซึ่งบุคคลนั้นหรือบุคคลที่สามกระทำาหรือต้องสงสัยว่าได้กระทำา หรือ
เป็นการข่มขู่ให้กลัวหรือบังคับขู่เข็ญบุคคลนั้นหรือบุคคลที่สาม หรือเพราะเหตุผลใดบนพื้นฐานของการ
เลือกปฏิบัติไม่ว่าในรูปแบบใด เมื่อความเจ็บปวดหรือความทุกข์ทรมานนั้นกระทำาโดยหรือด้วยการยุยง
หรือการยินยอมโดยปริยายของเจ้าหน้าท่ีรัฐหรือบุคคลอื่นซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในตำาแหน่งทางการ ทั้งนี้ ไม่
รวมความเจ็บปวดหรือความทุกข์ทรมานที่เกิดจากหรืออันเป็นผลปกติจากหรือสืบเนื่องมาจากการลงโทษ
ทั้งปวงที่ชอบด้วยกฎหมาย”
424 ดู: http://www.ohchr.org/Documents/Publications/training8Rev1en.pdf.

http://www.ohchr.org/Documents/Publications/training8Rev1en.pdf
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เสียชีวิตมิชอบด้วยกฎหมายในกรณีที่ผู้เสียชีวิตเคยอยู่หรืออาจเคยอยู่ภายใต้การ
ควบคมุตวัโดยรฐั ภาคผนวกดงักลา่วไมใ่ช่รายการสมบรูณข์องสญัญาณบง่ชีท้ั้งหมด
ของการทรมานหรอืการกระทำาทารณุทีอ่าจเกดิขึน้ โดยเฉพาะอยา่งยิง่ภาคผนวกน้ี
ไมไ่ดร้วมผลกระทบอันนับไมถ้่วนจากความประมาทและการเพกิเฉยต่อการใหก้าร
ดูแลทางการแพทย์ด้วย

272. แม้ว่าเป็นบันทึกช่วยจำา แต่ก็เป็นเรื่องสำาคัญที่ระหว่างการตรวจสอบโดย
การผ่าพิสูจน์ศพ ผู้ผ่าควรตรวจหาถ่ายภาพและลงบันทึกบาดแผลทั้งหมดไว้ไม่ว่า
จะเป็นบาดแผลเก่าหรือเพิ่งเกิดขึ้นไม่นาน ซ่ึงหมายความถึงการบันทึกตำาแหน่ง 
ขนาดรูปทรง สมมาตร บริเวณล้อมรอบ สี เส้นขอบ พื้นผิว (ตกสะเก็ดหยาบ 
เปื่อย) ระยะเวลา ทิศทาง ความลึก รอยฟกชำ้าหรือการบวมนำ้าที่สัมพันธ์กัน และ
การซีด/จดุนำา้ตาลหรอืดำาท่ีอยูร่อบๆ หลายคร้ังทีมั่กจะมองขา้มการทรมานไปหาก
ไมม่แีนวทางสอบสวนดว้ยการผา่พสิจูน์ศพ ควรตัง้ใจชำาแหละใตผิ้วหนงั เนือ่งจาก
เป็นหลักการทางนิติเวชที่ทราบกันดีว่ามักเป็นการยากที่จะมองเห็นบาดแผลที่อยู่
ลึกได้จากภายนอกด้วยตาเปล่าและจะต้องเสาะหารอยแตกร้าวและการเคลื่อน
ย้ายที่อาจเกิดในที่ที่ไม่ค่อยพบตามปกติในการชำาแหละเพื่อตรวจพิสูจน์ศพ ส่วน
ใหญค่อืแขนขาและกระดกูใบหนา้ และเช่นกันทีบ่าดแผลเหล่านีม้กัถกูมองขา้มไป
หากไม่ค้นหา ด้วยเหตุนี้ ถ้าการแสกนทั่วลำาตัวด้วยภาพตัดขวาง (เช่น CT แสกน) 
สามารถทำาได้ ควรพิจารณาอย่างจริงจังในการใช้วิธีดังกล่าว แม้จะต้องขนส่งร่าง
ศพไปยังสถานที่อื่นก็ตาม

273. ในข้อสรุปของรายงาน ควรลงความเห็นทั้งในเรื่องรูปแบบโดยรวมของการ
บาดเจ็บ (จำานวนและตำาแหน่งของบาดแผลประเภทต่างๆ) และเรื่องที่ว่ารูปแบบ
ดังกล่าวอาจหมายถึงอะไรบ้าง รวมทั้งความเห็นเกี่ยวกับบาดแผลแต่ละชนิดซึ่งมี
ความเฉพาะเจาะจงเพียงพอที่จะบอกได้ถึงสาเหตุ
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ตาราง 2: วิธีการทรมานและสิ่งตรวจพบที่สัมพันธ์กัน

วิธีการทรมาน สิ่งตรวจพบบนร่างกายและข้อสังเกตในการตรวจพบ

บาดแผลเฉียบพลัน (ครั้งเดียว) 
และเรื้อรัง (หลายครั้ง)

แผลถลอก แผลฟกชำ้า แผลฉีกขาด แผลเป็น รอยแตกร้าว 
(และหากมีหลายรอย บางรอยอยู่ในขั้นการสมานแผลแตก
ตา่งกนั) โดยเฉพาะในตำาแหนง่ผดิปกตซิึง่ไมเ่คยไดรั้บการรกัษา

รอยแตกร้าวบนกะโหลก แผลฟกชำ้าบนหนังศีรษะ แผลฉีก
ขาด รอยฟกชำ้าในสมอง และการเปลี่ยนแปลงของบาดแผล
ในช่องสมองอื่นๆ เมื่อเวลาผ่านไป เกิดแผลเป็นและการฝ่อ
บนเปลือกสมองใหญ่

พจิารณาการบาดเจบ็ทีก่ระดกูสนัหลงัคอหากปรากฏบาดแผล
บนหน้า

ประเมินตำาแหน่งของกระดูกตรงสันจมูก เสียงกรอบแกรบ 
การเบี่ยงของผนังก้ันโพรงจมูก พิจารณาใช้การเอ็กซเรย์
ธรรมดา การทำา CT แสกนของผนังกั้นโพรงจมูก ประเมิน
นำา้มูกและจานเบา้ตา/รอยแตกของปุ่มกระดูกของในกะโหลก

พจิารณารอยแตกรา้วบนขมบั-ขากรรไกรลา่งและโครงสรา้ง
กล่องเสียง ประเมินเสมือนทำาการตรวจสอบคอและใบหน้า
อยา่งละเอียดตอ่จากการชำาแหละใตผิ้วหนงั ในขณะเดยีวกนั
ควรมองหาการหลุดและรอยแตกของฟัน การบิดเบี้ยวของ
ฟันที่อุด การแตกของฟันปลอม แผลที่ลิ้น รอยโรคจากการ
บังคับสอดใสว่ตัถุเขา้ไปในปาก รอยจีด้ว้ยไฟฟ้าหรอืรอยไหม้

บาดแผลจำาเพาะอาจทำาให้เห็นรูปทรงของวัตถุที่ทำาให้เกิด
บาดแผล เช่น บาดแผลฟกชำ้า แนวเส้นคู่ซึ่งเกิดจากท่อนไม้ 
กระบอง ไม้เท้า

ผลลพัธ์ของการบาดเจ็บท่ีเกดิจากแรงซ่ึงมาจากวตัถท่ีุไมม่คีม
ไปยังกระดูกเบ้าตา ยกตัวอย่างเช่น กระดูกเบ้าตา “แตก” 
(และ/หรอื สญูเสยีความสมบรูณข์องดวงตา) การตกเลือดใต้
เยือ่ตา แกว้ตาหลดุจากทีก่ารมเีลือดออกชัน้ไฮยาลอยด ์ภาวะ
เลือดออกหลังลูกตา เลือดออกในจอประสาทตา
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การแขวนโดยผูกข้อมือ 
(“La bandera”)121

รอยฟกชำ้าหรือแผลเป็นรอบข้อมือ ถ้ามีรอยแนวยาวเรื้อรัง
รอบข้อมือหรือข้อเท้า และมีขนหรือรูขุมขนในบริเวณ 
ดงักล่าวเล็กน้อย เปน็ไปไดม้ากทีจ่ะเปน็โรคผมรว่งแบบมแีผล
เปน็ (cicatricial alopecia) จากการถกูผกูมดัแนน่เปน็เวลา
นาน ทั้งนี้ ไม่เคยมีการวินิจฉัยว่าลักษณะที่ปรากฏนี้ เป็นผล
มาจากโรคผิวหนังที่เกิดขึ้นเองอื่น

การแขวนโดยใชส้ว่นคอหรอืแขน 
(เชน่ “ทา่กางเขน” – โดยยดืแขน
ออกและ ผกูไวก้บัราวขวาง “ท่า
แล่เน้ือ” – โดยผูกมือยกสูงขึ้น
พร้อมกันหรือทีละข้าง)

รอยฟกชำา้หรอืแผลเปน็ตรงบรเิวณทีผ่กูมดั รอยเขยีวชำา้อยา่ง
เหน็ไดชั้ดบนแขนขาสว่นลา่ง และบาดแผลทีค่อ (มักเลก็นอ้ย
แต่อาจรวมรอยแตกของกล่องเสียง)

การแขวนโดยเทา้ยกสงูและหอ้ย
หวั (“ทา่แลเ่นือ้กลบัหวักลบัหาง” 
“murciélago”)

รอยฟกชำ้าหรือแผลเป็นรอบข้อเท้า เอ็นกล้ามเนื้อเสียหาย  
ข้อเท้าหรือข้ออื่นๆ บิดเบี้ยว

การแขวนโดยผกูมดัรอบขอ้ศอก 
หรือข้อมอืและใหแ้ขนไขวอ้ยูด่า้น
หลังลำาตวั หรอืมัดปลายแขนไว้
ดา้นหลังลำาตวั โดยขอ้ศอกงอ 90 
องศา และผกูปลายแขนไวก้บัราว
ขวาง (“ท่าแขวนปาเลสไตน์”)

แผลถลอก แผลฟกชำา้ แผลเปน็รอบขอ้มอื ขอ้ไหลเ่คลือ่น หรอื
เอ็นกล้ามเนื้อเสียหาย กล้ามเนื้อฉีก และ/หรือเนื้อเยื่อแขน
ด้านบนหรือตรงกล้ามเนื้ออกตาย กลุ่มอาการไตวายหรือไต
ล้มเหลวจากกล้ามเนื้อตาย

การแขวนเหยือ่โดยให้เข่างอกับ
ราวตรงใต้ขาพับ โดยส่วนใหญ่
ข้อมือมักถูกมัดไวก้บัขอ้เทา้ดว้ย 
(“ทา่นกแกว้เกาะราว” “Jack” 
“pau de arara”) (อาจทำาให้
เอ็นยึดเข่าฉีกขาด)425

แผลถลอก แผลฟกชำ้า และ/หรือแผลฉีกขาด แผลเป็นบน
ด้านหน้าของท่อนแขนตอนปลายและด้านหลังของเข่า แผล
ถลอก แผลฟกชำ้าบนข้อมือและ/หรือข้อเท้า

425 สังเกตว่ารูปแบบการแขวนที่หลากหลายซึ่งอาจกินเวลา 15 ถึง 20 นาทีจนถึงหลายชั่วโมงหรือหลายวัน
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การบังคับให้จุ่มศีรษะในนำ้าซึ่ง
มกัเจอืปนดว้ยปสัสาวะ อจุจาระ 
สิ่งอาเจียน หรือสิ่งปฏิกูลอื่นๆ 
(“wet submarine” “pileta” 
“latina”)

อาการจมนำา้/ใกล้จมนำา้ อจุจาระหรอืเศษชิน้ในปาก คอหอย 
หลอดลม หลอดอาหารหรอืปอด ในผูร้อดชีวติอาจเกดิปอดบวม

รปูแบบการทรมานดว้ยทา่อืน่ๆ 
มากมาย การผกู หรอืพนัธนาการ
เหยือ่ในตำาแหน่งบิดเบ้ียวเหยยีด
ตึงอย่างแรง หรือท่าผิดธรรม
ชาติอื่นๆ

รอยแตกหกั การเคลือ่น การบาดเจบ็ของเอ็นยึด เอ็นกลา้มเน้ือ  
เส้นประสาท และหลอดเลือด ทั้งที่เพิ่งเกิดขึ้นหรือเกิดมา
นานแล้ว

การทำาให้ช่องท้องบาดเจ็บ
ด้วยแรงกระแทกจากของไม่มี
คมขณะนอนบนโต๊ะโดยไม่มี
อะไรรองท่อนบนของร่างกาย  
(“โตะ๊ผ่าตดั” “el quirófano”)

แผลฟกชำ้าที่ช่องท้อง การบาดเจ็บที่หลัง การบาดเจ็บของ
อวัยวะภายในช่องท้อง รวมถึงการฉีกขาดของกล้ามเนื้อเยื่อ
บุช่องท้อง การตกเลือดในช่องท้อง

การตบหขูา้งเดยีวหรอืสองขา้งดว้ย
ฝ่ามืออย่างแรง (“teléfono”)

แรงดันในช่องหูเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วทำาให้เกิดแก้วหูฉีกขาด 
เมือ่เวลาผา่นไป จะเกิดแผลเป็น อาจมกีารบาดเจบ็บนหดู้าน
นอก ใช้กล้องส่องตรวจหู

การเฆี่ยน รอยจางหลายแห่ง หรือมีแผลเป็นขยายตามแนวขวางล้อม
รอบด้วยรอยจางจะเป็นไปได้มากสุดที่จะเป็นผลจากการ
เฆี่ยน ยกเว้นผิวหนังอักเสบ

มักเกิดพร้อมกับรูปแบบการตีต่างๆ และสามารถส่งผลร้ายแรงตามมาได้
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การดึงเล็บมือหรือเล็บเท้าให้
หลุดออก

ถ้ากระทำาอย่างเฉียบพลัน จะเกิดการฉีกขาดและฟกชำ้าของ
เนื้อใต้เล็บและผิวหนังตรงกระดูกนิ้วมือ หรือการบาดเจ็บ
อื่นๆ ที่สัมพันธ์กับการพันธนาการ ต่อมาอาจเกิดเนื้อเยื่อโต
เร็วเกินไปที่โคนเล็บซึ่งทำาให้เกิดตุ่มเนื้อเยื่อผิวหนังอักเสบ
เร้ือรังท่ีเกี่ยวข้อง (lychen planas) อาจถูกวินิจฉัยสาเหตุ
ตา่งกันหลายประการ และมกัมรีอยโรคผวิหนงัอืน่ๆ ดว้ย โรค
เชื้อราทำาให้เล็บหนา เหลืองและเปราะหักง่าย

การเผาไหม้ บุหร่ี วัตถุร้อน ส่งผลให้เกิดรอยไหม้เฉียบพลัน (เม่ือเวลา
ผ่านไป จะทำาให้เกิดแผลเป็นที่ลีบฝ่อล้อมด้วยเส้นรอบวงที่
ขยายตัวในบริเวณแคบและมีสเีขม้ กระบวนการเผาไหม้ตาม
ธรรมชาตจิะไมม่ขีอบเขตชดัเจน) เมือ่ตวัสร้างเลบ็ถกูเผาไหม ้
เล็บที่ขึ้นใหม่จะเป็นริ้วบาง และบางครั้งแตกตามรอยยาว

การจ้ีด้วยไฟฟ้า (ลวดต่อกับ
แหลง่กำาเนดิไฟฟ้า เช่น “cattle 
prod”/“la picana”: อุปกรณ์
ส่งไฟฟ้าที่ปลายสุดเป็นโลหะ)

ไฟฟ้าจี้ที่มือ เท้า นิ้วมือ นิ้วเท้า หู หัวนม ปาก ริมฝีปาก 
หรืออวัยวะเพศ เจลหรือนำ้ามักถูกใช้เพื่อป้องกันไม่ให้เกิด
รอยไหม้ซึ่งอาจตรวจพบได้ ลักษณะเป็นรอยไหม้ และขึ้น
กับระยะเวลาของการบาดเจ็บ อาการโดยทันที ได้แก่ จุด
แดง ตุ่มพอง อาการภายในสองสามสัปดาห์ ได้แก่ แผลเป็น
วงกลมสนีำา้ตาลแดงบนกลา้มเนือ้ ถา้หลายเดอืน ไดแ้ก ่จดุเลก็  
สีขาว นำ้าตาลแดง หรือนำ้าตาล หรือคลำ้า (picana)

ไม้เสียบโลหะเผาร้อนสอดเข้า
ทางทวารหนัก (“black slave”)

รอยไหม้รอบทวารหนักหรือปลายลำาไส้ใหญ่

บาดแผลจากแรงกระแทกซำ้าๆ 
ทีฝ่า่เทา้ (และบางครัง้ทีม่อืหรอื
สะโพก) (“falanga”, “falaka” 
“bastinado”)

อาจถกูมองขา้มระหว่างการตรวจสอบภายนอกดว้ยความเร่ง
รบี แมป้รากฏสญัญาณบง่บอก แตอ่าจเหน็เพยีงการบวมโดย
ไม่ฟกชำ้ามากกว่า กลุ่มอาการที่เกิดภายในเนื้อที่จำากัดของ
รา่งกายอาจนำาไปสูก่ลา้มเนือ้ตายบางสว่น (ปราศจากเชือ้โรค) 
หรืออันตรายที่เกิดกับหลอดเลือดตรงหัวแม่เท้าหรือแม้แต่
ปลายเท้า อาจเกิดรอยแตกของกระดูกข้อมือและกระดูก
ฝ่าเท้า แผ่นกล้ามเนื้อยึดกระดูกและเอ็นยึดอาจฉีกขาด เมื่อ
เวลาผ่านไป อาจเกิดแผลเป็นผิดปกติบนผิวหนัง
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การทารุณทางเพศ โรคตดิตอ่ทางเพศสมัพันธ ์การตัง้ครรภ์ การบาดเจบ็ทีเ่ตา้นม
หรอือวยัวะสบืพนัธุส์ญัญาณบ่งชี ้การสอดใส่เขา้ทางชอ่งคลอด 
ทวารหนัก หรือปาก และการวินิจฉัยโรคแยก

จ. แนวทางโดยละเอียดในการตรวจวิเคราะห์ศพโครงกระดูก

1. บทนำา

274. แนวทางเหล่านี้อธิบายกระบวนการตามขั้นตอนในการวิเคราะห์ศพโครง
กระดูก

2. โครงสร้างพื้นฐานส้าหรับการตรวจวิเคราะห์ศพโครงกระดูก

275. การตรวจวเิคราะหศ์พโครงกระดกูนีจ้ำาเปน็ตอ้งมโีครงสรา้งพืน้ฐานโดยเฉพาะ
อย่างยิ่งสำาหรับห้องปฏิบัติการ ห้องปฏิบัติการจะถูกสร้างขึ้นในแบบเดียวกับห้อง
เก็บศพ เนื่องจากเหตุผลทางด้านความปลอดภัย ลำาดับการครอบครองรักษาวัตถุ
พยาน (chain of custody) และความปลอดภัยทางชีวภาพ ห้องปฏิบัติการนี้
ควรใช้สำาหรับการตรวจวิเคราะห์ศพโครงกระดูกเท่าน้ันเน่ืองจากปกติแล้วจะใช้
เวลานานกว่าการชันสตูรพลกิศพ (บางครัง้อาจใชเ้วลาหลายวันหรอืหลายสปัดาห)์ 
จนกวา่การตรวจวเิคราะหจ์ะเสรจ็สิน้ รายการดงัตอ่ไปนีเ้ป็นการกำาหนดสิง่พืน้ฐาน
ทีจ่ำาเปน็ ทัง้นี ้อาจแตกต่างไปจากนีไ้ดโ้ดยขึน้อยูก่บัปรมิาณของศพทีท่ำาการตรวจ
พิสูจน์ในห้วงเวลาเดียวกันพื้นที่เพียงพอที่จะตั้งโต๊ะ สำาหรับการวิเคราะห์ซากโต๊ะ
ควรมีขนาดใหญ่พอที่จะวางซากโครงกระดูกตามหลักกายวิภาค

(ก) พืน้ทีท่ีเ่พยีงพอสำาหรบัวางโตะ๊ทีจ่ะใชว้างโครงกระดกูในการตรวจวเิคราะห ์
โตะ๊เหลา่นี ้ควรมคีวามใหญเ่พยีงพอทีจ่ะทำาการเรยีงกระดูกใหเ้ปน็โครงตาม
ตำาแหน่งในหลักกายวิภาคได้

(ข) สภาพแสงที่ดี

(ค) การระบายอากาศที่ดี
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(ง) พืน้ทีส่ำาหรบัเกบ็ศพโครงกระดกูและวตัถพุยานทีเ่กีย่วขอ้ง (ศพโครงกระดกู
ไม่จำาเป็นต้องใช้ระบบทำาความเย็น)

(จ) พื้นที่ชะล้างทำาความสะอาด (ต้องมีระบบนำาเข้าถึง)

(ฉ) พื้นที่ถ่ายภาพ

(ช) พื้นที่เก็บตัวอย่างในการส่งตรวจหาสารพันธุกรรม (จำาเป็นต้องคำานึงถึง
ประเด็นเรื่องการปนเปื้อนข้าม [cross contamination] ที่อาจเกิดขึ้นได้)

(ซ) มีเครื่องเอ๊กซ์เรย์

(ฌ) มทีีก่รองระบายอากาศเพือ่จัดการกบักลิน่และการแพร่กระจายโดยไม่ตัง้ใจ
ของสิ่งติดเชื้อ สปอร์ ฯ ลฯ 

(ญ) หากศพอยูใ่นสภาพเนา่มาก ตอ้งมหีอ้งพเิศษในการสลายเนือ้เยือ่ศพใหเ้หลอื
แต่กระดูกเพื่อใช้ในการตรวจวิเคราะห์

3. การเตรียมกระดูกเพื่อท้าการตรวจพิสูจน์

276. การเก็บกู้กระดูกอย่างเหมาะสมต้องเน้นยำ้าว่า มีความสำาคัญสูงสุด หากมี 
ความผิดพลาดในขั้นตอนการเก็บกระดูกจะทำาให้การทำาคดีท่ียุ่งยากอยู่แล้ว 
ยุ่งยากมากขึ้นไปอีก และอาจทำาให้ไม่สามารถทำาข้อสรุปสำาหรับประเด็นต่างๆ ใน
การตรวจวิเคราะห์ศพโครงกระดูกที่เชื่อถือได้และยืนยันได้

277. หลังจากไดรั้บศพท่ีห้องปฏิบตักิารและไดท้ำาทกุขัน้ตอนทีเ่กีย่วขอ้งกบัลำาดบั
การครอบครองรักษาวตัถพุยานและการบนัทกึขอ้มลูแลว้นัน้ นักนติมิานษุยวิทยา
ต้องตรวจสอบว่า

(ก) กระดูกที่ได้รับมานั้นเป็นชิ้นส่วนของมนุษย์หรือไม่

(ข) ศพนี้เป็นที่น่าสนใจในเชิงนิติเวช และไม่ได้เป็นโครงกระดูกโบราณจากยุค
ประวัติศาสตร์หรือยุคก่อนประวัติศาสตร์ หรือไม่

(ค) กระดูกเหล่านี้ แสดงถึงจำานวนบุคคลอย่างน้อยกี่คน
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278. ในกรณีท่ีกระดูกแตกหักเสียหายเป็นชิ้นเล็กมาก อาจจะเป็นการยากที่
จะตอบได้ว่ากระดูกนั้นคือชิ้นส่วนของมนุษย์หรือไม่ ดังนั้น อาจใช้วิธีการทาง 
มิญชวิทยา (histology) พันธุศาสตร์ หรือเคมีได้

279. ในบางกรณี ประเด็นการระบุว่าศพนี้เป็นศพทางนิติเวชหรือไม่ เป็นเรื่อง
สำาคญัมาก เนือ่งจากศพดงักลา่วอาจเป็นโครงกระดกูโบราณจากยคุประวตัศิาสตร์
หรือยุคก่อนประวัติศาสตร์ก็ได้ หากเป็นเช่นนี้แล้ววิธีการฝังศพและสิ่งของอื่นๆ 
(เช่น เครื่องมือหิน) ที่พบพร้อมกับศพ และท่าทางของศพในหลุมฝังศพอาจเป็น
ส่วนสำาคัญที่จะช่วยในการวิเคราะห์ได้ นอกจากนี้ลักษณะเฉพาะอื่นบนกระดูก 
(เช่น รอยเกาะกล้ามเนื้อที่ชัดเจน) และฟัน (ฟันสึกอย่างมาก) อาจเป็นข้อบ่งชี้
ว่าศพนั้นเป็นศพในยุคโบราณได้ แต่อย่างไรก็ตาม การตีความใดๆ ด้วยลักษณะ 
ดังกล่าวต้องทำาด้วยความระมัดระวัง เนื่องจากผู้คนในยุคปัจจุบันก็อาจมีลักษณะ
เฉพาะเหล่าน้ันเช่นกันก็ได้ แต่ร่องรอยของการทำาฟันสามารถใช้บ่งชี้ได้ว่าศพน้ัน
เป็นศพของมนุษย์ในสมัยปัจจุบัน

280. หากกระดูกถูกส่งมายังห้องปฏิบัติการแบบที่ผสมปนเปกันไปหมด จำาเป็น
ต้องใช้วิธีที่เหมาะสมในการจำาแนกกระดูกเพื่อที่จะหาจำานวนบุคคลอย่างตำ่า หรือ 
Minimum Number of Individuals (MNI) ว่ามีอยู่เท่าไหร่ วิธีที่อาจใช้ได้มีดังนี้ 
คือ การจับคู่กระดูก การต่อกระดูก กระบวนการคัดออก เปรียบเทียบโดยการวัด
กระดูก การเปล่ียนแปลงสภาพหลังการตายของศพ และวิธีสุดท้ายคือการตรวจ
เปรียบเทียบสารพันธุกรรม

281. เมือ่ทำาการระบไุดแ้ลว้วา่ศพนัน้เปน็ศพทางนติเิวช ควรเตรียมศพโครงกระดกู
ตามลำาดับดังต่อไปนี้

(ก) จัดทำารายการ พบกระดูกและฟันซี่ใดบ้าง สภาพของกระดูก แต่ละชิ้นและ
ฟันแต่ละซี่ และมีมากกว่าหนึ่งบุคคลหรือไม่ (ระบุได้โดยการพบกระดูกชิ้น
เดียวกัน ข้างเดียวกัน/ฟันซี่เดียวกัน)

(ข) การเอก๊ซเ์รย ์กระดกูชิน้ใดทีแ่สดงลกัษณะวา่อาจมกีารแตกหกัเสยีหาย อยา่ง
เชน่ บาดแผลจากการถกูยงิ จำาเปน็ตอ้งถกูเอก๊ซ์เรยเ์พือ่หาช้ินส่วนโลหะทีไ่ม่
สามารถมองเหน็ไดด้ว้ยตาเปลา่ สามารถใชก้ารทดสอบทางเคมเีพือ่ระบุวา่มี
ตะกั่วหรือทองแดงหรือไม่ เช่น จากกระสุนปืน นอกจากนี้การเอ๊กซ์เรย์เป็น
ประโยชน์ต่อการประเมินพยาธิสภาพของกระดูกอย่างมากอีกด้วย
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(ค) การทำาความสะอาด/การเก็บตัวอย่าง หากสามารถทำาได้ควรล้างกระดูก
และฟนัทกุชิน้ดว้ยนำา้ทีไ่หลโดยไมใ่ชผ้ลิตภัณฑอ่ื์นใดรว่ม ควรใชต้ะแกรงหรอื
ทีก่รองเพือ่ดกัชิน้สว่นใดๆ ทีอ่าจหลดุไปตามนำา้ ในกรณทีีก่ระดกูอยูใ่นสภาพ
ผุพังอย่างหนัก การล้างด้วยนำ้าอาจเป็นเป็นผลเสียได้นอกจากนี้ สามารถใช้
แปรงขนออ่นในการทำาความสะอาดเช่น อาจใช้แปรงสฟัีนปดัเศษดนิออกจาก
กระดกู แต่ตอ้งเพิม่ความระวงัเป็นอย่างมากสำาหรบักระดกูทีเ่ปราะบางมาก 
เชน่ บรเิวณชว่งปลายกระดกู (epiphysis) ของกระดกูยาว และบรเิวณหนา้
ตดัของกระดกูบรเิวณหวัเหนา่ (pubic symphysis) ฟนัซ่ีใดท่ีไมไ่ดม้กีารยึด
ตดิอยู่กบักระดกูเบ้าฟันอย่างถาวรน้ันควรถกูแยกออกมาทำาความสะอาดเพือ่
ปอ้งกนัการสญูหาย ในกรณทีีศ่พยงัเนา่สลายไมห่มดและยงัมเีนือ้เยือ่ตดิอยู่
บนพื้นผิวกระดูกเช่นนี้ ควรใช้วิธีที่ไม่ใช้สารเคมีในการสลายเนื้อเยื่อโดยอยู่
ภายใตก้ารควบคมุอยา่งเขม้งวด กระบวนนีค้วรทำาหลงัจากทีน่ติพิยาธแิพทย์
ได้ทำาการประเมินและทำาการบันทึกข้อมูลเก่ียวกับศพอย่างเหมาะสมแล้ว 
และได้ทำาการเก็บตัวอย่างส่งตรวจที่จำาเป็นเสร็จเรียบร้อยแล้วเท่านั้น เม่ือ
ทำาความสะอาดกระดูก/สลายเนื้อเยือ่เสรจ็แล้วควรตากกระดูกใหแ้ห้ง ทาง
ทีด่คีวรเกบ็ใหห้า่งจากแสงและไมใ่ชว้ธิตีากแดดใหแ้หง้ แตอ่าจใชพ้ดัลมชว่ย
เพื่อให้กระดูกแห้งเร็วขึ้นได้

(ง) การเก็บตัวอย่าง เหตุผลหลักสำาหรับการเก็บตัวอย่างส่งตรวจเมื่อทำาการ
ตรวจวเิคราะห์ศพโครงกระดูกนัน้คือ การสง่ตรวจหาสารพนัธกุรรมทีอ่าจชว่ย
ในการพสูิจนเ์อกลักษณบ์คุคล กระบวนการนีจ้ำาเปน็ตอ้งมกีารประสานงาน
กนัเนือ่งจากวธิใีนการเกบ็ตวัอย่างสง่ตรวจอาจแตกตา่งกนัออกไปโดยขึน้อยู่
กับความต้องการของห้องปฏิบัติการตรวจพิสูจน์สารพันธุกรรม นอกจากนี้  
ยังขึน้อยู่กับสภาพของกระดกูและจำานวนบคุคลของกระดูกท่ีตรวจพสูิจน ์นกั
นิติมานุษยวิทยาต้องตัดสินใจเกี่ยวกับจำานวนตัวอย่างที่จะเก็บเพื่อส่งตรวจ 
ซึง่การตดัสนิใจจะมคีวามยุง่ยากซบัซอ้นมากขึน้ หากเป็นกรณทีีม่กีระดกูของ
หลายบคุคลผสมกนัมาในคดเีดยีว จำาเป็นต้องใช้กลยทุธ์ท่ีสงูข้ึนในการตรวจ
วิเคราะห์คดีที่ซับซ้อนเหล่านี้ ปกติแล้วฟันที่สมบูรณ์ 2-3 ซี่และกระดูกยาว
ในปรมิาณท่ีเพยีงพอ อย่างเชน่ กระดกูต้นขา (femur) หรอืกระดกูหนา้แขง้ 
(tibia) ก็เพียงพอแล้วสำาหรับการเก็บตัวอย่างเพื่อส่งตรวจของโครงกระดูก
ของหนึง่บคุคล (การเกบ็ตัวอยา่งเพือ่สง่ตรวจน้ี ควรเกบ็กอ่นทีฟั่นและกระดูก
จะถูกทำาความสะอาดเพื่อป้องกันมิให้เกิดการปนเปื้อนใหม่ๆ)
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(จ) การประกอบกระดูกให้คืนสภาพ กระดูกที่มีร่องรอยบาดแผลที่เกิดขึ้น
ระหวา่งหรอืใกลเ้คยีงกบัเวลาทีต่าย (peri-mortem trauma) หรอืรอ่งรอย
ความเสียหายหลังจากการตาย (postmortem trauma) อาจจำาเป็นต้องมี
การประกอบกระดกูใหคื้นสภาพใหมอ่กีคร้ัง ควรใชก้าวพเิศษทีส่ามารถทำาให้
แยกชิ้นส่วนกระดูกออกมาได้อีกหลังจากติดกาวไปแล้วโดยไม่ทำาให้กระดูก
เสียหายเผื่อกรณีที่มีการประกอบผิด

4. การตรวจวิเคราะห์เพื่อหาข้อมูลทางชีวภาพของโครงกระดูก

282. เมื่อทำาการเตรียมกระดูกเสร็จเรียบร้อยแล้วนักนิติมานุษยวิทยา 
จะทำาการวเิคราะหห์าขอ้มลูทางชวีภาพของผูต้าย ไดแ้ก ่ทำาการประเมนิอาย ุเพศ 
เชื้อชาติ และส่วนสูงโดยประมาณ

283. อายุ เป็นการประมาณการช่วงอายุ ไม่ใช่อายุที่แน่นอน ยิ่งบุคคลอายุมาก
ขึน้ ชว่งอายทุีว่เิคราะหไ์ดก้จ็ะยิง่กวา้งขึน้ไป จากระยะทารก (fetal stage) ถงึอายุ
ประมาณ 25 ปี กระดูกของมนุษย์กำาลังอยู่ในช่วงที่มีพัฒนาการและเจริญเติบโต
อยา่งตอ่เนือ่ง มขีอ้บ่งชี ้หลายอยา่งทีถ่กูใช้ในการประเมนิ ซึง่รวมไปถงึการพฒันา
ของฟนั ความยาวของกระดกูยาว และรปูรา่งลกัษณะรวมถงึการเชือ่มตวัของกระดกู
ส่วนปลาย (epiphysis) ในช่วงอายุต้นๆ ของการเจริญเติบโต ในช่วงหลังของการ
เจรญิเตบิโตน้ันสามารถใชห้นา้ตัดของกระดกูบรเิวณหวัเหนา่ (pubic symphysis) 
และลักษณะของปลายด้านกระดูกหน้าอก (sternal end) ของกระดูกซี่โครงซี่ที่ 
4 (4th rib) และเมื่อร่างกายหยุดการเจริญเติบโตก็จะเริ่มปรากฏการเสื่อมสภาพ 
โดยเฉพาะที่บริเวณข้อต่อ อย่างเช่นสัญญาณของโรคข้อเสื่อม (osteoarthritis) 
(เช่น กระดูกงอก [osteophytes])

284. เพศ สามารถเหน็ความแตกตา่งทางเพศบนกระดกูได้หลังจากเขา้สูว่ยัเจรญิ
พันธุ์ ดังนั้น ช่วงอายุก่อนหน้านั้นการวิเคราะห์เพศของผู้ตายอาจไม่น่าเชื่อถือ ใน
บุคคลที่อายุมากกว่านั้นมีอยู่สองวิธีหลักในการวิเคราะห์เพศ

(ก) ลักษณะในบริเวณเฉพาะของกระดูกเชิงกรานและกะโหลกศีรษะ และ

(ข) การวัดกระดูก ซึ่งจะต้องทำาการวัดหลายมิติของกระดูกรยางค์ และบริเวณ
หน้าตัดของข้อต่อ 
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ในกรณีที่กระดูกแตกหักเสียหายเป็นชิ้นเล็กมากหรือไม่พบกระดูกใดที่ใช้ในการ
ประเมินเพศได้สามารถใชก้ารตรวจสารพนัธกุรรม (amelogenin) เพือ่ใชป้ระเมนิ
เพศได้ ซึ่งการประเมินเพศ (amelogenin) น้ี เป็นมาตรฐานในการตรวจหาสาร
พันธุกรรมในกระดูกอยู่แล้ว

285. เชือ้ชาต ิหมายถงึภมิูภาคทางภมิูศาสตร ์และ/หรอืชาติพันธุดั์ง้เดิมของกลุม่
ประชากร สามารถประเมินได้จากลักษณะเฉพาะบนกระดูก โดยส่วนใหญ่แล้วจะ
เปน็ลกัษณะทีอ่ยูบ่นกะโหลกศีรษะ ซึง่ลกัษณะเหลา่นี ้อาจพบ หรอืไมพ่บ หรอืพบ
บ้าง ก็ได้ และในขณะเดียวกันสามารถทำาการวัดกระดูกได้ในหลายตำาแหน่ง ทั้งที่
กะโหลกศีรษะและกระดูกสว่นอ่ืนของร่างกาย นอกจากนี ้มซีอฟตแ์วรท์ีส่ามารถนำา
มาประมวลผลคา่จากการวดัเหลา่นัน้เพือ่ชว่ยวเิคราะหห์าเชือ้ชาติของโครงกระดกู
ได้เมื่อมีความเหมาะสม

286. การประเมินส่วนสูง การหาส่วนสูงของโครงกระดูก โดยประมาณนั้นปกติ
แล้วจะใช้หนึ่งในสองวิธีนี้

(ก) การวัดความสูง/ความยาวของกระดูกที่เจาะจง (กะโหลกศีรษะ กระดูกสัน
หลัง กระดูกต้นขา (femur) กระดูกหน้าแข้ง (tibia) และกระดูกข้อเท้า 
(talus)) นำาคา่ทีไ่ดม้าบวกกนัและบวกคา่ทดแทนเน้ือเยือ่อ่อนทีห่ายไป หรอื

(ข) ทำาการวดักระดกูยาวทีส่มบรูณห์นึง่ชิน้ (เช่น กระดกูตน้ขา (femur) กระดกู
หน้าแข้ง (tibia) หรือกระดูกต้นแขน (humerus)) หรือสองชิ้น (ตามหลัก
การแล้วควรใช้กระดูกต้นขาและกระดูกหน้าแข้ง) และนำามาคำานวณโดยใช้
สูตรการถดถอย (regression formula) เพื่อให้ได้ผลลัพธ์

(ค) สูตรการถดถอยสามารถใช้ได้กับกระดูกที่มีการแตกหักเสียหายอีกด้วย แต่
ในทุกๆ ศพที่ทำาการตรวจวิเคราะห์จำาเป็นต้องมีข้อมูลเกี่ยวกับเพศและ 
เชื้อชาติของศพนั้นๆ เพื่อเลือกสูตรคำานวณที่ถูกต้องมาใช้
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5. การตรวจวิเคราะห์อื่นและการจัดท้ารายงาน

287. หลังจากทีท่ำาการวเิคราะหข้์อมูลทางชีวภาพแลว้นำา้ ให้ทำาการตรวจวเิคราะห์
ต่อดังขั้นตอนต่อไปนี้

(ก) ทำาการวิเคราะห์ข้อบ่งชี้ใดๆ เก่ียวกับ การบาดเจ็บท่ีเกิดขึ้นก่อนการ 
เสียชีวิต (ante-mortem trauma) พยาธิสภาพ หรือ ความหลากหลาย
ทางกระดูกต่างๆ (ที่อาจเป็นอาการของโรคหรืออาจไม่เป็นก็ได้) ที่สามารถ
เป็นข้อมูลเก่ียวกับสาเหตุและพฤติการณ์ของการตาย หรือข้อมูลเฉพาะที่
อาจนำาไปสู่การพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคลได้

(ข) การวิเคราะห์ร่องรอยที่อาจเป็น การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นบนกระดูกหลัง
จากการเสียชีวิต (post-mortem changes) เนื่องจากกระบวนการ
เปลี่ยนแปลงสภาพหลังการตายของศพ (ดูย่อหน้า 289) ที่อาจส่งผลกับ
ศพหลังจากการเสียชีวิต เป็นเรื่องสำาคัญที่ต้องแยกการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้  
ออกจากร่องรอยที่เกิดระหว่างหรือใกล้เคียงกับเวลาการเสียชีวิตให้ได้

(ค) การวิเคราะห์ฟันเพ่ือประเมินอายุของศพหรือเพื่อพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคล 
(หากเป็นไปได้ขั้นตอนนี้ ควรทำาโดยนิติทันตแพทย์)

288. การประมาณช่วงเวลาตั้งแต่เสียชีวิต เป็นเรื่องที่ยาก โดยเฉพาะในกรณี
ศพโครงกระดูก หากเป็นโครงกระดูกโบราณจากสมัยประวัติศาสตร์หรือสมัย
ก่อนประวัติศาสตร์นั้นได้มีวิธีการกำาหนดค่าอายุหลายวิธีที่สามารถนำามาใช้ได้ แต่
สำาหรับโครงกระดูกทางนิติเวชที่ครอบคลุมช่วงเวลาตาย ต้ังแต่ไม่กี่วันไปจนถึง 
30-40 ปีนั้น ไม่มีวิธีการทางวิทยาศาสตร์ใดหรือการวิเคราะห์กระดูกและฟันใดๆ 
ท่ีชว่ยประมาณเวลาตายไดแ้นช่ดัวา่ผูต้ายเสยีชวีติมาแลว้หนึง่ป ีห้าป ีหรอืสบิปมีา
แล้ว อย่างไรก็ตามการมีการนำาวิธีการกำาหนดค่าอายุโดยใช้คาร์บอนกัมมันตรังสี
มาประยุกต์ใช้ในบางบริบท ข้อมูลแวดล้อมและวัตถุอื่นที่พบร่วมกับศพ หรือบาง
ครั้ง ภาพถ่ายดาวเทียมอาจช่วยทำาให้ทราบว่าเหตุการณ์ (หรือการฝังศพ) เกิดขึ้น
เมื่อไหร่
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289. การศึกษาด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพหลังการตายของศพ (Forensic 
taphonomy) เป็นสาขาวิชาที่ทำาการศึกการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพในรูป
แบบต่างๆ ของร่างกายมนุษย์หลังจากที่เสียชีวิตไปแล้ว ในบางครั้ง อาจทำาให้
เขา้ใจรอ่งรอยทีเ่กดิขึน้หลงัจากการเสยีชวีติทีส่งัเกตเหน็บนกระดกูได ้(เชน่รอ่งรอย
ที่เป็นการกระทำาของสัตว์ที่มากัดแทะ การรบกวนของพืช) แต่โดยทั่วไปมักไม่ได้
ชว่ยใหค้วามแนน่อนใดในเรือ่งของการประมาณเวลาตาย หากเปน็เชน่นัน้ เทคนคิ
ในวิธีกำาหนดค่าอายุทางโบราณคดีโดยใช้สิ่งของที่พบร่วมกับศพมาช่วย อย่างเช่น 
เหรียญ หรือ ปลอกกระสุน อาจช่วยในการประเมินได้ดีกว่า

290. วธิกีารทีใ่ชใ้นการตรวจวเิคราะหศ์พโครงกระดกูจำาเปน็ตอ้งเปน็วธิทีีไ่ด้มาตรฐาน
และเปน็ทีย่อมรบัในวงการวทิยาศาสตร ์หากมีการใชข้้อบง่ชี ้หรือฐานข้อมูลในการ
ตรวจวิเคราะห์ใดที่มาจากเก็บข้อมูลในท้องถ่ิน จำาเป็นที่จะต้องได้รับการรับรอง
โดยได้รับการตีพิมพ์ในสิ่งพิมพ์ที่มีการประเมินบทความ (peer-reviewed) อย่าง
น่าเชื่อถือเสียก่อน

291. การตรวจวเิคราะหท์ัง้หมดจำาเปน็ตอ้งไดร้บัการบนัทกึขอ้มลูอยา่งเหมาะสม 
ด้วยภาพถ่าย ภาพวาด บันทึก และแบบฟอร์มเฉพาะ การบันทึกข้อมูลของการ
เก็บตัวอย่างจากกระดูกจะต้องมีการจัดเก็บรักษาอย่างถูกต้อง ตัวอย่างที่เก็บ
ไปจำาเป็นต้องได้รับการระบุข้อมูลอย่างถูกต้องและต้องมีการเก็บบันทึกด้าน
ความปลอดภัยของหลักฐาน และลำาดับการครอบครองรักษาวัตถุพยาน หาก
จำาเป็นจะต้องฝังศพก่อนที่จะทำาการพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคลอย่างเป็นทางการ  
ขั้นตอนเหล่านั้นจำาเป็นต้องได้รับการบันทึกอย่างเหมาะสมด้วย ซึ่งข้อมูลดังกล่าว 
รวมไปถึงข้อมูลเกี่ยวกับสถานท่ีฝังศพท่ีแน่ชัด การฉลากข้อมูลลงบนโลงศพหรือ
หีบห่อท่ีบรรจุศพอย่างถูกต้อง และการบันทึกข้อมูลลงในแบบบันทึกการครอบ
ครองรักษาวัตถุพยานอย่างเหมาะสม

292. รายงานทางนติมิานษุยวทิยาแบบสมบรูณจ์ำาเปน็จะตอ้งระบขุอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้ง
ทัง้หมด ต้ังแตข่อ้มลูการไดรั้บศพ กระบวนการตรวจวเิคราะหห์ลงัจากนัน้ การเกบ็
ตัวอย่างกระดูกและส่งมอบตัวอย่างนั้นให้ผู้อื่นต่อ และข้อสรุปรวมถึงข้อแนะนำา
ทัง้หมด (ในบางกรณี อาจจำาเปน็หรอืควรจะแนบแบบบนัทกึหรอืแผนผงั/รปูตา่งๆ) 
รายงานฉบับนี้จำาเป็นต้องนำาไปรวมกับรายงานที่ถูกจัดทำาขึ้นโดยผู้เชี่ยวชาญอื่นๆ 
เพื่อรวบรวมเป็นรายงานทางด้านนิติวิทยาศาสตร์ก่อนจะนำาส่งรายงานเหล่านี้ให้
กับทางการต่อ
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