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การปกป้องสิทธิมนุษยชน	
จะมีประสิทธิผลเมื่อข้อมูล:	
มีความถูกต้องแม่นยำ
มีรายละเอียดมาก
น่าเชื่อถือไว้ใจได้

ได้เผยแพร่
อย่างมีประสิทธิผล

1 แปลจาก HURIDOCS News เล่มที่ 12, พฤษภาคม 2536
โดยโจนาธานคูแท๊บ

ข้อมูลการละเมิด:ทัพหน้า
ของการปกป้องสิทธิมนุษยชน1

“ผู้ละเมิดสิทธิมนุษยชนมักกระทำการในทางลับ			
และต้องควบคุมข้อมูลรวมทั้งการเข้าถึงข้อมูล			

ไม่ให้รั่วไหล	เพื่อกดขี่ผู้คน	โดยไม่สนใจกับปฏิกิริยา		
ของประชาคมระหว่างประเทศ	…	

แตพ่วกเราซึง่พรอ้มทีจ่ะตอ่สูเ้พือ่ปกปอ้งสทิธมินษุยชน

ต้องเรียนรู้จากความจริงข้างต้นว่าเอกสารข้อมูลและการ

เผยแพร่รายละเอียดการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างถูกต้อง

แม่นยำเป็นอาวุธที่ทรงพลังและมีประสิทธิภาพมากที่สุด

เพยีงอยา่งเดยีวของเราเราไมม่กีองทพัหรอือาวธุยทุโธปกรณ์

ใดๆที่จะทำให้ทุกอย่างเป็นไปอย่างที่เราต้องการได้ เรา

ไม่มีกลไกราชการของรัฐและรัฐบาลกลางที่จะมาช่วยใน

ข้อมูลการละเมิด:ทัพหน้าของการปกป้องสิทธิมนุษยชน
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การดำเนินงานของเราและเราไม่มีทรัพยากรทางเศรษฐกิจ

ที่จะไปบีบบังคับและกำหนดให้ทุกอย่างเป็นไปตามทัศนะ

ของเรา

พวกเราต้องไม่ลืมว่าคู่ต่อสู้ของเรานั้นมีทรัพยากร

มหาศาลและสามารถเข้าถึงสื่อมวลชนรวมทั้งสำนักข่าว

ต่างๆ ได้โดยตรงสื่อมวลชนและสำนักข่าวต่างๆ เหล่านี้

มักจะรู้สึกว่าอย่างน้อยที่สุดก็ต้องเสนอข่าวจากมุมมองของ

ทางการในทุกกรณีที่เกิดขึ้นดังนั้นการใช้ข้อมูลและเอกสาร

เพื่อปกป้องสิทธิมนุษยชนจะมีประสิทธิผลได้ต่อเมื่อข้อมูล

และเอกสารเหล่านั้นมีความถูกต้องแม่นยำมีรายละเอียด

น่าเชื่อถือและไว้ใจได้เท่านั้นหากข้อมูลของเราไม่มีคุณภาพ

สูงเพียงพอทางการย่อมสามารถชี้ข้อบกพร่องของข้อมูล

เหล่านั้นได้และใช้ข้อบกพร่องนี้มาลดความน่าเชื่อถือของ

ความพยายามในการทำงานของเราทั้งหมด…

ประการที่สอง เราต้องหาวิธีการเผยแพร่ข้อมูลที่ได้

รวบรวมไว้อย่างมีประสิทธิผลอย่างไรก็ตามข้อมูลที่ถูกต้อง

แม่นยำและน่าเชื่อถือที่เก็บขึ้นหิ้งไม่เป็นประโยชน์แก่ผู้ใด

ผมอยากจะเตือนว่าการดำรงอยู่ขององค์กรสิทธิ

มนุษยชนรวมทั้งการใช้เอกสารและการเผยแพร่ข้อมูลที่

ถูกต้องแม่นยำโดยละเอียดนั้นยังไม่เพียงพอ เพราะนี่เป็น

เพียงทัพหน้าของการปกป้องสิทธิมนุษยชนเท่านั้นกลุ่ม

พลเมืองและองค์กรต่างๆภายในประเทศหรือในประเทศ

อื่นๆ ต้องร่วมกันดำเนินการอย่างมีประสิทธิผลในการ

กดดนัอยา่งเปน็รปูธรรมใหผู้ก้ดขีย่ตุกิารละเมดิสทิธมินษุยชน

นี่คือความสำคัญของทัพหน้าของการต่อสู้

ข้อมูลการละเมิด:ทัพหน้าของการปกป้องสิทธิมนุษยชน
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การบงชี้แหล่งที่มาของข้อมูล


ข้อมูลสิทธิมนุษยชนที่น่าเชื่อถือต้องมีการระบุ

แหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้สำคัญอย่างยิ่งที่จะต้องมีหลักฐาน

การละเมิดสิทธิมนุษยชนว่าเคยได้บันทึกไว้หรือไม่ ข้อมูล

ที่รวบรวมเพื่อเป้าหมาย ในการอธิบายคำถาม“อย่างไร

ทำไม เมื่อไหร่ที่ไหนและบ่งชี้ใคร” เหล่านี้เรียกว่าพยาน

หลักฐานการรวบรวมพยานหลักฐานที่น่าเชื่อถือนั้นจะ

ขึ้นอยู่กับการบ่งชี้และการรวบรวมข้อมูลจากหลายๆแหล่ง

ประเด็นพื้นฐานในการระบุ
แหล่งที่มาของข้อมูล:

1.ระบุพยานที่รู้ เห็นเหตุการณ์การละเมิดสิทธิ

ให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นได้

2. ทำรายการว่าแหล่งข้อมูลที่เป็นไปนั้นได้มีอะไร

บ้าง โดยการวิเคราะห์องค์ประกอบพื้นฐานต่างๆ ของ

ประเด็นที่จะทำการสอบสวนและพยานหลักฐานที่จำเป็น

ต่อการให้น้ำหนักกับองค์ประกอบเหล่านั้นตัวอย่างเช่น

ในกรณีของการวิสามัญฆาตกรรมให้ค้นหาว่า;

• ใครเป็นผู้เสียหาย?

• ใครเป็นผู้กระทำความผิด? (เหตุการณ์แวดล้อม
เกิดขึ้นเมื่อไหร่ ที่ไหนและรายละเอียดอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้อง)

• ใครเป็นผู้พบศพและมีรายละเอียดอะไรบ้าง?

3. ขึ้นอยู่กับการระบุการวิเคราะห์พยานหลักฐาน
โดยให้ระบุพยานในที่เกิดเหตุ ว่ามีพฤติการณ์ หรือการ
กระทำใดบ้างที่เกิดขึ้นเช่น

• แพทย์ที่รักษาอาการบาดเจ็บ

• ญาติที่นำคนเจ็บไปหาหมอหรือนำศพไปฝัง

• นักข่าวที่มาถึงที่เกิดเหตุหลังจากเกิดเหตุไม่นาน

• พยานที่สามารถให้แง่มุมต่างๆได้

• ญาติพี่น้องที่สามารถให้ข้อมูลเกี่ยวกับภูมิหลัง
ทางการเมืองของผู้ที่ถูกฆ่า คนในท้องถิ่นที่ี
สามารถให้ข้อมูลสนับสนุนเกี่ยวกับปฏิบัติการ
ของฝ่ายความมั่นคงก่อนหน้าที่จะเกิดเหตุและ
ควรไปตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุ

• คน้หางานเขยีนและเอกสารหลกัฐานเชน่รายงาน
การชนัสตูรพลกิศพ,รายงานจากหนงัสอืพิมพ์

ประเด็นพื้นฐาน



การรวบรวมพยานหลักฐาน
การยืนยัน

และการประเมินหลักฐาน
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การรวบรวมพยานหลักฐาน
การยืนยันและการประเมินหลักฐาน



สำคัญอย่างยิ่งที่จะทำให้การละเมิดเป็นที่ยอมรับ

คือการบอกให้ได้ว่ามีการกระทำหรือไม่ข้อมูลที่รวบรวม

เพื่อเป้าหมายในการอธิบายคำถาม“อย่างไรทำไม เมื่อ

ไหร่ที่ไหนและใคร”เหล่านี้รวมเรียกว่าพยานหลักฐาน

ข้อสรุปว่าได้มีการละเมิดสิทธิมนุษยชนเกิดขึ้นหรือ

ไม่ควรจะอยู่บนพื้นฐานความน่าเชื่อถือของพยานหลักฐาน

จึงสำคัญที่จะต้องตามหาข้อมูลทั้งหมดที่จะช่วยในการ

พิสูจน์ได้ว่าการกระทำนั้นเกิดขึ้นจริงหรือไม่

ในขณะที่ใช้วิธีการกว้างๆ ในการรวบรวมพยาน

หลักฐาน เราจำเป็นต้องประเมินความถูกต้องและความ

น่าเชื่อถือของหลักฐานที่ได้มาด้วยประเภทของพยาน

หลักฐานแบ่งได้2แบบดังนี้

1) การรวบรวมหลักฐานจากผู้เสียหายและผู้เห็น

เหตุการณ์ (ต้องตรวจสอบความถูกต้องของ

ข้อมูลจากทั้งสองเหล่านี้)

2) หลักฐาน เช่นหลักฐานทางกายภาพ,รายงาน

ทางการแพทย์เอกสารของศาลของตำรวจและ

เอกสารอื่นๆ(ต้องยืนยันความถูกต้อง)

ไม่เสมอไปว่าเราจะได้รับข้อมูลตรงหรือข้อมูล

ปฐมภูมิทุกครั้ง ในกรณีเช่นนั้นที่ต้องหาพยานหลักฐาน

สนับสนุนในกรณีของเหตุการณ์การใช้ปืนยิงการไปสถาน

ที่ เกิดเหตุเพื่อตรวจสอบพยานหลักฐานทางกายภาพ

ตัวอย่างเช่น ร่องรอยกระสุนปืนจะเป็นอีกช่องทางหนึ่ง

ที่ถือเป็นการหาพยานหลักฐานสนับสนุน บริบทและ

พฤติการณ์แวดล้อมของอาชญากรรมที่เกิดขึ้นพยานหลัก

ฐานสนับสนุนสำหรับการทำคดี แม้แต่การยอมรับจาก

รัฐบาลว่าได้เกิดการละเมิดขึ้นนั้นก็เป็นจุดเริ่มต้นของการ

สืบสวนและค้นหาขอบเขตของการละเมิดเช่นกัน

ในรายงานพยานหลักฐานที่รวบรวมต้องได้รับการ

ต้องถูกประเมินรายงานควรจะกล่าวอย่างชัดเจนว่าตั้งอยู่

บนพยานหลักฐานโดยตรงและที่เชื่อถือได้หรือว่าบนพยาน

หลักฐานโดยอ้อม หากคุณไม่แน่ใจในข้อมูลของคุณก็

ยอมรับเสียเลยว่าคุณไม่ได้มีพยานหลักฐานที่จำเป็นแก่

การจะสรุปว่าได้เกิดการละเมิดขึ้น (ก็ถือว่ารายงานนั้น

ไม่สมบูรณ์และไม่สามารถนำมาอ้างอิงได้)

การรวบรวมพยานหลักฐานการยืนยันและการประเมินหลักฐาน
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การสัมภาษณ์


โดยปกติ ในการสัมภาษณ์เพื่อติดตามตรวจสอบ

ด้านสิทธิมนุษยชนจะสัมภาษณ์เหยื่อพยานและแหล่ง

ข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้องผู้ติดตามตรวจสอบสิทธิมนุษยชน

ควรจะระลกึถงึองคป์ระกอบดา้นลา่งนีข้ณะทำงานสมัภาษณ์

การเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับการสัมภาษณ์:

• ทำรายการตรวจสอบให้ครอบคลุมข้อเท็จจริง

ที่จำเป็นต่อการตรวจสอบข้อกล่าวหาทั้งหมด

(อยา่งไร,ทีไ่หน,เมือ่ไหร,่ใคร,อะไรและทำไม)

• หากเป็นไปได้ให้นำรายการตรวจสอบ (check

list) ไปหารือกับผู้ที่เราติดต่อประสานงานด้วย

ในท้องถิ่น เพื่อรับฟังข้อเสนอแนะเพิ่มเติมจาก

ผู้นั้น

• หาความรู้ ที่ เพี ย งพอ เกี่ ย วกับบริบทและ

สถานการณ์ในท้องถิ่นหรือขอให้มีการสรุป

ให้ทราบ

• หากต้องการใช้ล่ามต้องแน่ใจว่าล่ามเป็นผู้ที่

ไว้วางใจได้ ล่ามของคุณต้องตระหนักว่า การ

แปลรายละเอียดทั้งหมดนั้นมีความสำคัญยิ่ง

นอกจากนี้ล่ามต้องเป็นผู้ฟังที่ดี เป็นที่ยอมรับ

ของผู้ เสียหายหรือพยาน และไม่ทำตัวเป็น

ผู้ตัดสินว่าอะไรจริงไม่จริง

• คุณต้องแน่ใจว่าปากกาของคุณใช้การได้หาก

คุณใช้เครื่องบันทึกเทปต้องขอความยินยอม

จากผู้ถูกสัมภาษณ์และต้องแน่ใจว่าใช้การได้

เช่นเดียวกัน

สิ่งที่ควรทำและไม่ควรทำบางประการ

• การสัมภาษณ์ไม่ควรเป็นในสภาพการณ์ที่

ซ้ำรอยหรือคล้ายคลึงกับสถานการณ์การละเมิด

สิทธินั้นๆ

• จัดการสัมภาษณ์แบบตัวต่อตัว

• ระมัดระวังมีความเป็นส่วนตัว

• สร้างความไว้เนื้อเชื่อใจหรือไว้วางใจ

การสัมภาษณ์
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• เคารพในการรักษาความลับอธิบายว่าจะนำ

ข้อมูลไปใช้อย่างไร ผู้ถูกสัมภาษณ์ต้องรู้ถึง

ประโยชน์และผลลัพธ์ของการให้ข้อมูล

• ห้ามให้คำมั่นสัญญาแบบลอยๆ หรือการให้

สัญญาเท็จ

• ในช่วงแรก ให้ถามคำถามปลายเปิด และให้

ผู้เสียหายหรือพยานเล่าเรื่องในแบบและเวลา

ของตวัเองไมค่วรไปขดัจงัหวะและไมค่วรทำให้

ผู้ถูกสัมภาษณ์รู้สึกว่าคุณไม่อดทนฟัง

• สืบสวนถึงสิ่งที่ยังไม่ชัดเจนแต่อย่าข่มขู่

พึงตระหนักว่า:

• คุณมีบทบาทเชิ งบวกจึ งควรปฏิบัติตนใน

ลักษณะดังกล่าวสื่อสารด้วยพลังด้านบวกผ่าน

ถ้อยคำและพฤติกรรม(ท่าที)ของคุณ

• ผู้รอดชีวิตจากเหตุการณ์ละเมิดสิทธิอาจจะไม่

ไว้ใจคุณในทันที เขาอาจจะไม่เปิดเผยสิ่งที่เป็น

ความเจ็บปวดจากการถูกละเมิดออกมาทั้งหมด

เขาอาจจะไม่พร้อมที่จะกล่าวถึงความเจ็บปวด

ความกระอักกระอ่วน และความอับอายที่

ประสบมาเขาอาจจะสับสนและไม่อยู่ในภาวะที่

จดจำรายละเอียดต่างๆ ได้ เช่นสถานที่ และ

เวลาเป็นต้นและพวกเขาอาจจะทำให้คุณรู้สึก

ว่าเขาไม่น่าเชื่อถือ

• ผู้รอดชีวิตและพยานอาจพยายามอย่างยิ่งยวด

ที่จะทำให้คุณเชื่อเรื่องราวที่เขาเล่า เพราะเขา

ตระหนักดีถึงความเสี่ยงว่าคุณอาจจะไม่เชื่อ

เพื่อให้มั่นใจว่าคุณจะเชื่อในเรื่องราวที่เขาเล่า

แน่ๆ เขาจึงอาจจะเล่าบางอย่างเกินจริงไปบ้าง

แต่ไม่ได้หมายความว่าเรื่องราวนั้นไม่เป็นความ

จริง

• บางกลุ่มอาจมีผลประโยชน์จากการเพิ่มความ

ชั่วร้ายของอาชญากรรมที่เกิดขึ้นเพื่อทำลาย

ความน่าเชื่อถือของฝ่ายตรงข้าม คุณจึงควร

ตระหนักว่าอาจจะมี เรื่ องการเมืองเข้ามา

เกี่ยวข้อง

การสัมภาษณ์
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• จงระมัดระวังเกี่ยวกับทัศนคติทางสังคมและ

วัฒนธรรมของผู้รอดชีวิตหรือพยาน

สิ่งที่ควรคำนึงถึง:

• ควรระมดัระวงัเรือ่งความแตกตา่งทางวฒันธรรม

ซึ่งเป็นเรื่องอ่อนไหวการสื่อสารเรื่องคำถาม

และการทำความเข้าใจกับปฏิกิริยาของผู้รอด

ชีวิตและพยานเป็นสิ่งสำคัญอย่าเหมาเอาเอง

ว่าทุกคนคุ้นเคยกับภาษาสิทธิมนุษยชนและ

คำจำกัดความต่างๆควรสื่อสารโดยการใช้ภาษา

ง่ายๆ และใช้ตัวอย่างที่ เกี่ยวข้องและเป็นที่

ยอมรบัของชมุชนทีค่ณุเขา้ไปตดิตอ่ประสานงาน

• คุณควรจะยินดีรับฟังข้อมูลความเจ็บปวดทาง

จิตใจและความทุกข์ยากลำบากที่เกี่ยวข้องกับ

การข่มขืนหรือการล่วงละเมิดทางเพศที่เกิดขึ้น

ในทุกสังคมผู้เสียหายมีแนวโน้มจะถูกตีตรา

ว่ามีมลทินและไม่มีคนคบค้าสมาคมด้วย จึง

ควรตระหนักถึงความอ่อนไหวทางสังคมและ

วัฒนธรรมที่เกี่ยวโยงกับการข่มขืนในแต่ละ

สังคมแม้ตัวคุณเองก็อาจจะมีทัศนคติในทำนอง

เดียวกันกับคนอื่นๆทัศนคติดังกล่าวของคุณ

อาจมีผลต่อปฏิสัมพันธ์ของคุณกับผู้ที่ถูกข่มขืน

การเตรียมคำถามสำหรับการสัมภาษณ์ 

การตระเตรียมคำถามสำคัญยิ่งต่อการดำเนินการ

สัมภาษณ์ให้มีประสิทธิผลหลังจากฟังเรื่องเล่าจากพยาน

แล้ว ผู้สัมภาษณ์อาจปรารถนาที่จะถามคำถามเกี่ยวกับ

เหตุการณ์เฉพาะตัวอย่างเช่นถ้าพยานกล่าวว่าทหารมา

ที่บ้านผู้สัมภาษณ์อาจจะต้องการถามเพิ่มเติมดังนี้

• คุณรู้ได้อย่างไรว่าพวกเขาเป็นทหาร

• พวกเขาใส่แต่งกายอย่างไร เครื่องแบบเป็น

แบบไหน

• มีทหารจำนวนเท่าไหร่ในตอนนั้น

• พวกเขามีอาวุธหรือไม่หากมีมีอะไรบ้าง

การสัมภาษณ์
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• คุณรู้จักชื่อของพวกเขาหรือไม่แล้วพวกเขามา

จากหน่วยอะไร

• มีใครเห็นพวกเขาอยู่ในบ้านคุณอีกบ้าง

• พวกเขาทำอะไรเมือ่มาถงึหรอืขณะทีอ่ยูท่ีบ่า้น

ของคุณ

• พวกเขาคุกคามคุณกับครอบครัวของคุณหรือไม่

• พวกเขาทำร้ายสมาชิกในครอบครัวหรือไม่

• คุณได้สัมผัสร่างกายกับพวกเขาหรือไม่

• หากใช่พวกเขาทำร้ายคุณหรือไม่

• หากใช่มีการตบตีหรือทำร้ายคุณหรือไม่

• หากใช่นานเท่าไหร่ที่มีการทำเช่นนั้น

• ถูกต่อยตบตีกี่ครั้ง 

• พวกเขาใช้อะไรตีคุณ

• พวกเขาตีส่วนไหนของร่างกายคุณบ้าง

• คุณรู้สึกอย่างไรขณะนั้นและหลังจากนั้น

• คุณมีบาดแผลเกิดขึ้นตามร่างกายหรือไม่

• ทหารบอกให้คุณทำอะไรหรือไม่

• พวกเขาบอกให้คุณออกจากบ้านไปหรือไม่

• คุณถูกพาไปที่คุกหรือที่คุมขังหรือไม่-ที่ไหน

• มีอะไรเกิดขึ้นระหว่างการเดินทางไปยังที่คุมขัง

หรือไม่

• มีอะไรเกิดขึ้นเมื่อคุณไปถึงคุกหรือที่คุมขัง

• อะไรเป็นเงื่อนไขของการคุมขัง (ขนาดของที่

คุมขัง, จำนวนผู้ที่อยู่ในที่คุมขัง,ปริมาณและ

ชนิดของอาหาร,สุขภาพสุขอนามัยของที่คุมขัง

ฯลฯ)

• คุณรู้จักชื่อผู้ถูกคุมขังอื่นๆที่ร่วมในเหตุการณ์

เดียวกับคุณหรือไม่

• คุณถูกปล่อยตวัเมื่อใดและอย่างไรให้อธิบาย

การสัมภาษณ์
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การนิยามการละเมิด


คุณจะต้องใช้ข้อมูลที่คุณได้รวบรวมขึ้นเป็นฐานใน

การประเมินว่าในเหตุการณ์ที่มีการกล่าวอ้างนั้นมีการ

ละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือไม่การประเมินนี้ต้องตั้งอยู่บน

มาตรฐานสิทธิมนุษยชนของประเทศหรือระหว่างประเทศ

ตัวอย่างเช่นบทบัญญัติการละเมิดสิทธิมนุษยชนในรูปแบบ

ของการซ้อมทรมาน คุณต้องค้นหาคำจำกัดความหรือ

นิยามของคำว่าซ้อมทรมานจากกฎหมายภายในประเทศ

และระหว่างประเทศ เช่นจากกฎหมายระหว่างประเทศ

กล่าวถึงการซ้อมทรมานไว้ดังนี้;

‘การลงโทษโดยเจตนา ที่มีความรุนแรงของความ

เจ็บปวดและทรมาน 

(ด้านร่างกายและ/หรือจิตใจ)ต่อผู้ถูกคุมขัง โดยการ

กระทำของเจ้าหน้าที่รัฐ เพื่อ : 

ก. ให้มีการสารภาพผิดหรือการให้ข้อมูล หรือ 

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

ภายใต้กฎหมายระหว่างประเทศ17องค์ประกอบ

ของ‘การทารุณต่อคนหรือสัตว์’ เป็นอย่างเดียวกันกับองค์

ประกอบของการทรมานหากแต่ระดับของความเจ็บปวด

หรือความทรมานนั้นน้อยกว่าการซ้อมทรมานนอกเหนือ

จากองค์ประกอบเหล่านี้‘การทารุณต่อคนหรือสัตว์’หมาย

รวมถึงกรณีเมื่อผู้ที่ถูกกักขังตกอยู่ในภาวะที่ทำให้เจ็บปวด

หรือทรมานเช่นถูกจำกัดบริเวณในห้องเย็นหรือถูกบังคับ

ให้อยู่ท่ามกลางแดดร้อนจัดเป็นเวลานาน

สำหรับการละเมิดทั้งหมด เช่น การฆ่าโดยผิด

กฎหมายหรือการคุมขังผู้ตรวจสอบสิทธิมนุษยชนต้อง

พิสูจน์ว่าได้มีการกระทำซึ่งละเมิดกฎหมายหรือยังตกลง

ระดับชาติหรือระดับระหว่างประเทศ

ขณะเขียนรายงานหรือการบันทึกข้อมูล สำคัญ

อย่างยิ่งที่จะต้องกล่าวอย่างชัดเจนถึงเรื่องลักษณะของการ

ละเมิดนั้น

การนิยามการละเมิด



การบันทึกข้อมูล
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การบันทึกข้อมูล


การบันทึกข้อมูลนับได้ว่าเป็นสิ่งจำเป็นในการเก็บ

ข้อมูลการบันทึกข้อมูลอย่างเป็นระบบจะเอื้อ ให้แน่ใจว่า

มีความเป็นเนื้อเดียวกันในการรวบรวมและเผยแพร่ข้อมูล

วิธีการบันทึกข้อมูลมี2วิธีดังนี้

ก.การบันทึกแบบอิสระหรือแบบบรรยาย

ข.การบันทึกแบบมาตรฐาน

การออกแบบแบบบันทึกมาตรฐาน:

แบบบันทึกควรประกอบไปด้วยข้อมูลเหล่านี้;

• การกระทำ(ที่อาจเป็นการละเมิด);

• เหยื่อ(แยกเป็นรายบุคคล)และ

• ผู้กระทำความผิด(ใครเป็นผู้กระทำ)

เหล่านี้กล่าวคือ การกระทำ เหยื่อ และผู้กระทำ

ความผิด เราเรียกว่า สิ่งที่มีอยู่จริงซึ่งแต่ละอย่างนั้นมี

คำพรรณนาหรือคุณลักษณะแตกต่างกันไปตัวอย่างเช่น:

• คุณลักษณะของการกระทำ;สิ่งที่ทำ เช่นการ

ซ้อมทรมาน,การฆ่าฯลฯ

• คุณลักษณะของเหยื่อ;อายุ,เพศ,อาชีพฯลฯ

• คุณลักษณะของผู้กระทำความผิด;ตำรวจ,กลุ่ม

คนลงโทษผู้กระทำผิดโดยพลการหรือโดยใช้

วิธีการศาลเตี้ยฯลฯ



การบันทึกข้อมูล
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รูปแบบมาตรฐานในการบันทึกข้อมูล
ในกรณีของการฆ่าที่เกี่ยวข้องกับการเมือง:


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

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

ได้ไปยังสถานที่เกิดเหตุหรือไม่: 

oไม่ใช่oใช่โดย..................สถานที่...................

มีการสัมภาษณ์พยานหรือไม่: 

oไม่ใช่oใช่โดย..................สถานที่...................

 

1. ข้อมูลส่วนตัวของผู้เสียหาย 

ชื่อ-สกุล(ชื่อจริง,นามสกุลจริง,ชื่อเล่น):

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

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

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

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

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

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

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

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

สัญชาติ:..............................ศาสนา:.................................

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

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

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

คำพรรณนาทางกายภาพหรือรูปถ่าย:................................

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



2. สถานที่ฆาตกรรม

วัน,เวลาและปีที่เกิดเหตุฆาตกรรม(หรือวันที่ที่หายไป):

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

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

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

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

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



3. ลักษณะของการฆาตกรรม 

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

การฆาตกรรมเกิดขึ้นระหว่างหรือหลังจาก:

oการปฏิบัติการของตำรวจหรือหน่วยงานความมั่นคง

oการปฏิบัติของทหาร 

การบันทึกข้อมูล
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oการจลาจล/ประท้วง  

oการต่อสู้ระหว่างกลุ่มชาติพันธุ์

oการจับกุม  

oการคุมขัง

oการลักพาตัว  

oอื่นๆ.............................................................................

มีผู้สูญหายหรือไม่?:...........................................................

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

เกี่ยวกับทรัพย์สิน:

oเสียหาย........................................................................

oถูกทำลาย.....................................................................

oถูกขโมย.......................................................................

oถูกริบ/ถูกยึด/...............................................................

oอื่นๆ.............................................................................



4. สาเหตุการเสียชีวิต: 

ให้รายละเอียดการเสียชีวิต(เช่นเสียชีวิตเพราะปืน):

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

สรุปรายละเอียดของการฆาตกรรม:

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

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



5. ลักษณะของเหตุการณ์: 

พรรณนาเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทันทีก่อนที่จะเกิด

การฆาตกรรมพอสังเขป(เช่นออกกฎหมายใหม่,การโจมตี

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

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

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



6. ผู้ถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิด (เช่นกองกำลังตำรวจ,

กองกำลังทหาร,กลุ่มติดอาวุธ(อื่นๆ) ฯลฯ: 

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

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

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



7. พยานหลักฐาน: 

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

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

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

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

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

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

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

.

การบันทึกข้อมูล



44  

8. การติดตามผล: 

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

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

คำแถลงต่อสาธารณะ:........................................................

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

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

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

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

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



9. การตอบโต้ของกลุ่มติดอาวุธ ถ้ามี: 

คุณได้ติดต่อกับตัวแทนของกลุ่มติดอาวุธหรือไม่?

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

พวกเขามีปฎิกริยาอย่างไรเมื่อทราบข้อกล่าวหา?

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

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

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

มีมาตรการอื่นอีกหรือไม่ที่ผู้นำกลุ่มดำเนินการ:ถ้ามี,

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

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

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



การเขียนรายงาน
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การเขียนรายงาน

ประสิทธิภาพในการเผยแพร่ข้อมูล	ประกอบด้วย			
ความน่าเชื่อถือ	และเป็นรายงานที่อ่านง่ายได้สาระ			
สิ่งที่ต้องระลึกไว้ขณะทำการเขียนรายงาน	คือ	:	

อะไรคือวัตถุประสงค์หลักของรายงาน?
อะไรคือจุดเน้นของคุณ?

ขึ้นอยู่กับการตั้งวัตถุประสงค์ในรายงานของคุณ

คุณจะต้องตัดสินใจว่าในรายงานจะเน้นเรื่องอะไรสมมติว่า

วัตถุประสงค์รายงานของคุณคือ เพื่อพิสูจน์ว่าการละเมิด

สิทธิมนุษยชนเกิดขึ้น คุณต้องตัดสินใจเลือกประเด็นที่

คุณจะเน้นในรายงานคุณต้องการจะเน้นว่ามีการละเว้น

การลงโทษผู้กระทำผิดเกิดขึ้นเสมอๆไหมหรือคุณต้องการ

แสดงให้เห็นว่ามีการละเมิดสิทธิบางอย่างลักษณะเกิดขึ้น

อยู่ เสมอๆ อย่างเป็นระบบ เช่น เป็นการซ้อมทรมาน

หรือคุณอาจจะต้องการพิสูจน์ให้เห็นว่าไม่มีความคืบหน้า

ในเรื่องของความรับผิดชอบต่อกรณีการละเมิดที่เกิดขึ้น

และสถาบันต่างๆของรัฐบาลซึ่งรวมถึงฝ่ายตุลาการไม่ได้

ทำงานอย่างเป็นอิสระ

ใครเป็นกลุ่มเป้าหมาย?

คุณต้องตัดสินใจว่าจะนำเสนอรายงานต่อใครสื่อ

สาธารณะประชาคมระหว่างประเทศหรือชุมชนท้องถิ่น

อะไรคือรูปแบบที่เหมาะสม?

เมื่อตัดสินใจเรื่องวัตถุประสงค์สิ่งที่ต้องการจะเน้น

และกลุ่มเป้าหมายแล้วคุณต้องตัดสินใจเรื่องรูปแบบการ

รายงานด้วยโดยทั่วไปแล้วรายงานสิทธิมนุษยชนประกอบ

ด้วยประเด็นต่างๆ ซึ่งมีความสำคัญและไม่ควรละเลย

ดังต่อไปนี้

1. บริบท:การเมืองประวัติศาสตร์เศรษฐกิจและ

สังคมรวมทั้งสถานการณ์สภาพแวดล้อม

2. เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น:รายละเอียดของเหตุการณ์

3. การละเมิด:ลักษณะของการละเมิด เช่นการ

ซ้อมทรมานหรือการสังหารเป็นต้น

4. มาตรฐานต่างๆ :ทำไมจึงถือว่าเป็นการละเมิด

สิทธิมนุษยชนและไม่ใช่อาชญากรรมทั่วไปสิ่งที่

เกิดขึ้นละเมิดกฎหมายในประเทศและระหว่าง

ประเทศอย่างไร

การเขียนรายงาน
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5. เหยื่อ : ให้ข้อมูลเกี่ยวกับอัตลักษณ์ของเหยื่อ

เว้นเสียแต่จะเป็นความลับหรือการเปิดเผยจะ

ทำให้เหยื่อที่เกี่ยวข้องไม่ปลอดภัยหากมีการ

อ้างชื่อผู้ใดต้องแน่ใจว่าบุคคลผู้นั้นยินยอมและ

จะไม่ตกอยู่ในความเสี่ยงใดๆ

6. ผู้กระทำความผิด : ให้ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ที่ถูก

กล่าวหากระทำความผิด

7. ความรับผิดชอบของรัฐ

8. ข้อเสนอแนะ :คือข้อเสนอให้มีการดำเนินการ

ต่างๆ



การวางแผนและ
การดำเนินการ

รวบรวมข้อเท็จจริง
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การวางแผนและการดำเนินการ
รวบรวมข้อเท็จจริง



การรวบรวมข้อเท็จจริงต้องมีความละเอียดถึ่ถ้วน

แม่นยำ ไม่ลำเอียง ที่สำคัญคือ ต้องมีความเป็นกลาง

แนวทางการเก็บรวบรวมข้อเท็จจริงมีดังต่อไปนี้:

• ต้ อ ง ด ำ เ นิ น ก า ร โ ดยมี เ ป้ า หม ายชั ด เจน

การกำหนดขอบเขตของการสอบสวนอีกทั้ง

ความน่าเชื่อถือของข้อมูลเป็นสิ่งที่สำคัญ

• การสอบสวนหาข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นต้องเปิดใจ

กวา้งเพือ่ตรวจสอบพยานหลกัฐานทัง้ทีส่นบัสนนุ

ว่ามีการละเมิดเกิดขึ้นจริงและที่ไม่สนับสนุน

• พึงระลึกเสมอว่าการรวบรวมข้อเท็จจริงต้อง

คำนึงถึงหลักจริยธรรม ได้แก่การรักษาความ

ลับความปลอดภัยและสวัสดิภาพของผู้เสียหาย

และผู้ที่ให้ข้อมูล

• ควรมีความระมัดระวังในประเด็นบทบาทหญิง

ชาย(เพศสภาพ)ซึ่งเป็นประเด็นอ่อนไหว

• อาจมีความเห็นอกเห็นใจผู้เสียหายหรืออารมณ์

ร่วมทีมผู้เก็บข้อเท็จจริงต้องทำความเข้าใจกับ

ประสบการณ์การถูกละเมิดของผู้เสียหายไม่ใช่

สนใจแต่เพียงการรวบรวมข้อมูลเท่านั้น

สิ่งสำคัญที่พึงระลึกเสมอขณะการเตรียมตัว
รวบรวมข้อเท็จจริง:

• ประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับผู้เก็บข้อมูล

เหยื่อและพยาน

• พิจารณาว่ามีปัญหาในการเข้าถึงข้อมูลบ้าง

หรือไม่ เตรียมตอบคำถามเจ้าหน้าที่ถ้าจำเป็น

ให้ขออนุญาตจากทางการก่อนที่จะไปพบผู้ให้

ข้อมูล

• ทำความเข้าใจกับสถานการณ์และรูปแบบของ

การละเมิดสิทธิที่เกิดขึ้นรวมทั้งกฎหมายและ

มาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับกรณีการละเมิดสิทธิ

มนุษยชนที่จะทำการสอบสวน

การวางแผนและการดำเนินการรวบรวมข้อเท็จจริง
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• ทำรายการข้อเท็จจริงเกี่ยวกับกรณีการละเมิด

สิทธิที่คุณทราบอยู่แล้ว และบริบทของมัน

(สภาพการณ์) ; ค้นหาว่ามีข้อมูลและพยาน

หลักฐานประเภทใดบ้างที่ยังขาดอยู่

• หากจำเป็น ให้ขอคำแนะนำจากคนที่มีความรู้

เกี่ยวกับบริบท(สภาพการณ์)ของท้องถิ่น

• ควรที่จะเตรียมว่าภารกิจที่จะต้องทำหรือ

วัตถุประสงค์ของการไปเยี่ยมสถานที่มีอะไรบ้าง

หากต้องทำงานเป็นกลุ่ม ต้องแลกเปลี่ยน

ทำความเข้าใจถึงวัตถุประสงค์หรือภารกิจของ

สมาชิกกลุ่ม ต้องแน่ใจว่าทุกคนเข้าใจและ

เห็นด้วยกับภารกิจที่ต้องทำ

• ต้องมั่นใจว่าทีมรวบรวมข้อเท็จจริงจะไม่มีผล

กระทบต่อความน่าเชื่อถือของภารกิจที่มีอยู่

ควรหาลูกทีมที่มีความเป็นกลางไม่เป็นฝักฝ่าย

และผู้ให้ข้อมูลรวมทั้งเหยื่อและพยานมองว่า

ไม่เป็นฝักฝ่ายนอกจากนี้ ต้องมีความสมดุล

ระหว่างหญิงชายในทีมโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อ

ภาระกิจที่ต้องทำมีการสัมภาษณ์ผู้หญิงด้วย

• ระบุคนที่สามารถเป็นแหล่งข้อมูลให้ได้และทำ

รายชื่อออกมาเพื่อป้องกันการพลาดที่จะไปพบ

แหล่งข้อมูลเหล่านั้นพร้อมทั้งจัดลำดับความ

สำคัญของคนที่จะไปพบ เพื่อไม่ให้พลาดการ

ไปพบแหล่งข้อมูลที่สำคัญที่สุด

• เตรียมคำถามและรูปแบบการสัมภาษณ์ และ

เขียนรายการออกมาเพื่อให้ได้ข้อมูลเกี่ยวกับ

ข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้อง

• เตรียมล่าม สรุปให้ล่ามรู้ถึงสิ่ งที่จะต้องทำ

และในระหว่างที่ช่วยทีมงานล่ามจะต้องทำตัว

อย่างไรบ้าง

• ระหว่างที่ทำตามภาระกิจที่มี ให้ประเมินข้อมูล

ที่ได้มาอย่างทันกาลเพื่อตรวจสอบว่าคุณมาถูก

ทางและคุณมีข้อเท็จจริงที่แสดงให้เห็นว่ามีการ

ละเมิดสิทธิเกิดขึ้นหรือไม่ โดยปกติแล้ว จะมี

การประเมินแบบนี้ในช่วงท้ายของวันเพื่อจะได้

วางแผนสิ่งที่จะต้องทำต่อไปในวันรุ่งขึ้น

การวางแผนและการดำเนินการรวบรวมข้อเท็จจริง
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• รวบรวมความคิดและบันทึกลงในสมุดทุกวัน

เพื่อเตือนความจำ คุณควรเก็บข้อมูลไว้เป็น

ความลับและเก็บรักษาให้เป็นอย่างดี เพื่อไม่ให้

คนอื่นเข้าถึงข้อมูลที่คุณมีนอกจากนี้ คุณควร

วางแผนเรื่ องการรักษาคอมพิว เตอร์และ

สมุดบันทึกให้ปลอดภัยก่อนจะเริ่มทำงานหา

ข้อเท็จจริง
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