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ค าน า 

ข้าพเจ้ามีความยินดีอย่างย่ิงที่จะน าเสนอพิธีสารมินนิโซตาว่าด้วยการ
สืบสวนสอบสวนกรณีที่ต้องสงสัยว่าเป็นการเสียชีวิตที่มิชอบด้วยกฎหมาย 
ค.ศ. 2016 (Minnesota Protocol on the Investigation of Potentially 
Unlawful Death (2016)) ฉบับปรับปรุงแก้ไขนี  

พิธีสารนี คือฉบับแก้ไขปรับปรุงของคู่มือสหประชาชาติว่าด้วยการ
ป้องกันและการสืบสวนสอบสวนอย่างมีประสิทธิภาพ กรณีการสังหารนอก
กฎหมาย ตามอ าเภอใจ และโดยการพิจารณาอย่างรวบรัด ค.ศ. 1991 และ
เป็นที่รู้จักในนามพิธีสารมินนิโซตาจากการน าไปใช้กันอย่างแพร่หลาย เช่นเดียวกับ
คู่มือฉบับก่อนการแก้ไขปรับปรุง พิธีสารนี เป็นเอกสารประกอบหลักการ
สหประชาชาติว่าด้วยการป้องกันและการสืบสวนสอบสวนอ ย่างมี
ประสิทธิภาพ กรณีการสังหารนอกกฎหมาย ตามอ าเภอใจ และโดยการ
พิจารณาอย่างรวบรัด ค.ศ. 1989 ซ่ึงท าหน้าที่เป็นมาตรฐานกฎหมายระหว่าง
ประเทศที่ส าคัญในการป้องกันการเสียชีวิตที่มิชอบด้วยกฎหมายและการ
สืบสวนสอบสวนกรณีที่ต้องสงสัยว่าเป็นการเสียชีวิตที่มิชอบด้วยกฎหมาย  

พิธีสารมินนิโซตาฉบับก่อนการปรับปรุงแก้ไขถูกร่างขึ นโดยกลุ่ม
ผู้เชี่ยวชาญ น าโดยคณะกรรมการทนายความแห่งมินนิโซตาว่าด้วยสิทธิ
มนุษยชนระหว่างประเทศ โดยเกิดจากความตระหนักในหมู่นักกิจกรรมภาค
ประชาสังคม ณ เวลานั นว่ายังขาดซ่ึงเอกสารอ้างอิงระหว่างประเทศที่
สามารถน ามาใช้เป็นคู่มือปฏิบัติงานส าหรับผู้มีหน้าที่สืบสวนสอบสวนกรณี
เสียชีวิตที่น่าสงสัย หรือใช้เป็นบรรทัดฐานในการประเมินผลการสืบสวน
สอบสวนดังกล่าว  

งานที่ริเริ่มโดยกลุ่มผู้เชี่ยวชาญกลุ่มนี ตลอดทศวรรษ 1980 ได้แสดงให้
ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเห็นโดยชัดเจนว่าผู้ปฏิบัติงานด้านนิติวิทยาศาสตร์สามารถ
มีส่วนร่วมอย่างมากในการพัฒนาการให้ความคุ้มครองทางด้านสิทธิมนุษยชน 
ความส าเร็จในการจัดท าพิธีสารมินนิโซตาซ่ึงครอบคลุมกรณีที่เกี่ยวข้องกับ
การสังหาร ตามด้วยการพัฒนาหลักการว่าด้วยการสอบสวนและการจัดท า
เอกสารอย่างมีประสิทธิภาพเกี่ยวกับการทรมานและการปฏิบัติหรือการ
ลงโทษที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรม หรือที่ย่ ายีศักดิ์ศรี (พิธีสารอิสตันบูล) ซ่ึงเน้น
ประเด็นการทรมาน ท าให้ความร่วมมือทางวิชาชีพดังกล่าวเป็นเรื่องธรรมดา
ในปัจจุบัน  

นับตั งแต่ปีที่พิธีสารมินนิโซตาถูกร่างขึ นมา พิธีสารดังกล่าวถูกใช้อย่าง
แพร่หลายทั งในฐานะที่ เ ป็นแหล่งข้อมูลเพื่อการศึกษา เป็นคู่มือการ
ปฏิบัติงาน และเป็นมาตรฐานทางด้านกฎหมาย ทั งยังถูกอ้างอิงโดยศาล 
คณะกรรมาธิการ คณะกรรมการ ทั งในระดับประเทศ ระดับภูมิภาค และ
ระหว่างประเทศ ประกอบกับหลักการ ฯ อาทิ โดยศาลสิทธิมนุษยชนแห่ง
ยุโรปและระหว่างรัฐอเมริกา คณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชนและสิทธิปวงชน
แห่งแอฟริกัน และคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ 

อย่างไรก็ตาม ระหว่างช่วงปีเหล่านั นได้มีพัฒนาการที่อันน่ายินดีเกิดขึ น
มากมายทั งในกฎหมายระหว่างประเทศ วิธีปฏิบัติในการสืบสวนสอบสวน 
และนิติวิทยาศาสตร์ อีกทั งส านักงานของข้าพเจ้าได้สังเกตผ่านมติต่างๆของ
คณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติและเห็นว่าแหล่งข้อมูล
อันมีคุณค่าเช่นนี จ าเป็นที่จะต้องได้รับการปรับปรุงให้ทันสมัยเพื่อรักษาและ
ขยายประเด็นต่างๆ ที่สัมพันธ์กันออกไป ในปี ค.ศ. 2014 นายคริสตอฟ 
เฮนส์ ผู้เสนอรายงานพิเศษว่าด้วยการการสังหารนอกกฎหมาย ตามอ าเภอใจ 

และโดยการพิจารณาอย่างรวบรัดแห่งสหประชาชาติ ร่วมกับส านักงานของ
ข้าพเจ้าได้ริเริ่มกระบวนการแก้ไขทบทวน และปรับข้อมูลของพิธีสารให้เป็น
ปัจจุบัน และจัดให้มีการประชุมระหว่างผู้เชี่ยวชาญขึ น ซ่ึงน าไปสู่การท าให้
คู่มือนี เสร็จสมบูรณ์ 

เมื่อพิจารณาถึงบทบาทของผู้เชี่ยวชาญทางด้านนิติวิทยาศาสตร์ในการ
จัดท าพิธีสารฉบับแรกเริ่ม การที่ผู้เชี่ยวชาญทางด้านนี มากมายเข้าร่วมใน
กระบวนการแก้ไขในครั งนี ถือเป็นเรื่องน่ายินดีอย่างย่ิง ในท านองเดียวกัน 
เมื่อพิจารณาถึงบทบาทที่ส าคัญย่ิงของ นาย เอส. อามอส วาโก้  (S. Amos 
Wako) ผู้ เสนอรายงานพิเศษว่าด้วยการการสังหารนอกกฎหมาย ตาม
อ าเภอใจ และโดยการพิจารณาอย่างรวบรัดแห่งสหประชาชาติคนแรก ใน
กระบวนการจัดท าพิธีสารฉบับเดิม ข้าพเจ้าชื่นชมในการท างาน ความเฉียบ
ขาด และความยอดเย่ียมของ นายคริสตอฟ เฮนส์ (Christof Heyns) อดีตผู้
เสนอรายงานพิเศษว่าด้วยการการสังหารนอกกฎหมาย ตามอ าเภอใจ และ
โดยการพิจารณาอย่างรวบรัดแห่งสหประชาชาติ เป็นอย่างย่ิง ในการแก้ไข
ปรับปรุงพิธีสารที่ส าคัญนี ได้อย่างรวดเร็ว และถึงแม้ว่าเอกสารนี ยังคงเป็น
การริเริ่มของผู้เชี่ยวชาญ แต่คณะท างานก็ได้พยายามรวบรวมข้อเสนอแนะ
จากรัฐต่างๆ องค์กรระหว่างประเทศอื่น ๆ ผู้เสนอรายงานพิเศษทั งหลาย 
กลไลต่างๆภายใต้สนธิสัญญา องค์กรเอกชนและบุคคลหลากหลายวิชาชีพ 

ความร่วมมือดังกล่าวนี ส่งผลอย่างย่ิงต่อเนื อหาของพิธีสาร และข้าพเจ้า
หวังเป็นอย่างย่ิงว่าจะท าให้พิธีสารที่ถูกแก้ไขปรับปรุงฉบับนี ถูกเผยแพร่อย่าง
แพร่หลายไปสู่ผู้เชี่ยวชาญ และองค์กรต่าง ๆ ที่จะได้รับประโยชน์โดยตรง
จากเอกสารฉบับนี   

ทั งนี  การโต้ตอบอย่างเป็นรูปธรรมต่อการละเมิดสิทธิที่อาจเกิดขึ นเป็น
ปัจจัยส าคัญเพื่อให้บรรทัดฐานสิทธิมนุษยชนก่อเกิดผลได้อย่างแท้จริง การ
สืบสวนสอบสวน และ กระบวนการรับผิดที่ตามมาในกรณีที่เหมาะสมนั นมี
บทบาทที่ส าคัญอย่างย่ิงในการธ ารงไว้ซ่ึงสิทธิในชีวิต ทว่า ในหลายๆบริบทที่
ส านักงานของข้าพเจ้าปฏิบัติงานอยู่ เราพบว่าการตระหนักรู้ถึงมาตรฐานใน
การด าเนินการสืบสวนสอบสวนต่างๆและระเบียบวิธีการเฉพาะทาง
หลากหลายรูปแบบ มีความแตกต่างกันอยู่พอควร 

การเสียชีวิตอย่างน่าสงสัยที่เกิดขึ นในแห่งหนใดของโลกอาจเป็นการ
ละเมิดสิทธิในชีวิต ซ่ึงมักถูกกล่าวถึงว่าเป็นสิทธิมนุษยชนสูงสุด และการ
สืบสวนสอบสวนอย่างทันที เป็นกลางและมีประสิทธิภาพเป็นหาทางเดียวที่
จะให้ความมั่นใจได้ว่าวัฒนธรรมของการรับผิด—แทนที่จะเป็นการยกเว้นไม่
ต้องรับผิด—บังเกิดผลได้ เช่นเดียวกับกรณีการบังคับให้สูญหาย พิธีสาร
มินนิโซตาฉบับปรับปรุงแก้ไขนี ครอบคลุมและเป็นจุดร่วมส าหรับผู้สืบสวน
ด้านนิติเวช นักพยาธิวิทยา เจ้าหน้าที่รักษากฎหมาย ทนายความ อัยการ 
เช่นเดียวกับ NGOs และกลุ่มอื่นๆ เพื่อให้การรับผิดเก็บขึ นจริงทั่วโลก 

ไซอิด รา’เอด อัล ฮุสเซน (Zeid Ra'ad Al Hussein) 
ข้าหลวงใหญ่สิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ 
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Foreword
I am very pleased to present the revised Minnesota 
Protocol on the Investigation of Potentially Unlawful 
Death (2016).

This is an updated version of the original UN Manual 
on the Effective Prevention of Extra-legal, Arbitrary 
and Summary Executions of 1991, which, through 
widespread usage, became known as the Minnesota 
Protocol. Like the original, this updated version 
supplements the UN Principles on the Effective Prevention 
and Investigation of Extra-legal, Arbitrary and Summary 
Executions (1989), which remains an important part 
of the international legal standards for the prevention 
of unlawful deaths and the investigation of potentially 
unlawful deaths.

The original Minnesota Protocol was drafted through 
an expert process led by the Minnesota Lawyers 
International Human Rights Committee, motivated by an 
awareness among civil society actors that there was no 
clear international reference point at the time to act as 
either a practical guide for those tasked with conducting 
investigations into suspicious deaths, or as a norm 
against which to evaluate such investigations.

The work pioneered by this group of legal and forensic 
experts throughout the 1980s, made it clear to all 
concerned what valuable allies forensic practitioners 
could be in the work to better protect human rights. 
The fi nalisation of the Minnesota Protocol, dealing with 
executions, and the subsequent development of the 
Manual on the Effective Investigation and Documentation 
of Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading 
Treatment or Punishment (Istanbul Protocol), focusing on 
torture, have now made such professional collaboration 
a common practice.

In the years since it was drafted, the Minnesota Protocol 
has been widely used both as an education resource, 
as a practical guide, and as a legal standard. Along with 
the Principles, it has been used by national, regional and 
international courts, commissions and committees, such as 
the European and Inter-American Courts of Human Rights, 
the African Commission on Human and Peoples’ Rights 
and the UN Human Rights Committee. 

During the same intervening years, there have also 
been many welcome developments in international law, 
investigative practice and forensic science, and it was 
brought to the attention of my Offi ce through several 
resolutions of the UN Commission on Human Rights that 
this valuable resource was in need of updating to retain 
and expand its relevance. In 2014, the UN Special 
Rapporteur on extrajudicial, summary or arbitrary 

executions, Christof Heyns, in collaboration with my 
Offi ce, initiated a process to revise and update the 
Protocol and convened the expert meetings that led to 
the fi nalisation of this text.

Given the role of forensic experts themselves in devising 
the original version, it has been particularly welcome 
that so many have been involved in this revision process. 
Likewise, just as the fi rst UN Special Rapporteur on 
extrajudicial, summary or arbitrary executions, 
S. Amos Wako, played a signifi cant role in the original 
process, I am grateful to the work of the former Special 
Rapporteur, Christof Heyns, for the hard work, the 
rigour and the excellence that has gone into this vital 
and timely revision. Although the document remains an 
expert document, a special effort was also made to 
get inputs from States, other international organisations, 
other Special Rapporteurs, treaty bodies, NGOs and 
individual professionals. 

This collaborative approach has greatly enriched the 
text, and has, I hope, made more likely the widespread 
distribution of the revised standards to those experts and 
institutions who can most directly benefi t from it. 

For the norms of human rights to have real impact, 
there have to be tangible responses to potential 
violations. Investigations and, if appropriate, subsequent 
accountability processes play a vital role in upholding 
the right to life. However, in many contexts in which my 
Offi ce works, we have found that the awareness of the 
standards to which such investigations should be held and 
of the range of various specialist methodologies required 
varies considerably.

A suspicious death occurring anywhere in the world is 
potentially a violation of the right to life, often described 
as the supreme human right, and therefore a prompt, 
impartial and effective investigation is key to ensuring 
that a culture of accountability—rather than impunity—
prevails. The same applies to enforced disappearances. 
The updated version of the Minnesota Protocol provides 
a comprehensive and shared platform for forensic 
investigators, pathologists, law enforcement offi cials, 
lawyers, prosecutors, presiding offi cers and NGOs to 
make accountability a worldwide reality.

Zeid Raʼad Al Hussein 
UN High Commissioner for Human Rights 



พิธีสารมินนิโซตาว่าด้วย การสืบสวนสอบสวนกรณีที่ต้องสงสัยว่าเป็นการเสียชีวิตที่มิชอบด้วยกฎหมาย ค.ศ. 2016 

 
vi   

บันทึกความเป็นมา 
เอกสารฉบับนี เป็นเอกสารฉบับปรับปรุงของคู่มือมินนิโซตาว่าด้วยการป้องกันและการสืบสวนสอบสวนอย่างมีประสิทธิภาพกรณีการ

สังหารนอกกฎหมาย ตามอ าเภอใจ และโดยการพิจารณาอย่างรวบรัดของสหประชาชาติ  ค.ศ. 1991 (United Nations Minnesota Manual on 
the Effective Prevention of Extra-legal, Arbitrary and Summary Executions) และเป็นที่รู้จักในนามพิธีสารมินนิโซตา  (Minnesota Protocol) 
จากการน าไปใช้กันอย่างแพร่หลาย ตอนแรกเร่ิมพิธีสารมินนิโซตาถูกร่างขึ นเพื่อเป็นเอกสารประกอบหลักการสหประชาชาติว่าด้วยการป้องกันและ
การสืบสวนสอบสวนอย่างมีประสิทธิภาพกรณีการสังหารนอกกฎหมาย ตามอ าเภอใจ และโดยการพิจารณาอย่างรวบรัด ค.ศ. 1989 (UN 
Principles on the Effective Prevention and Investigation of Extra-legal, Arbitrary and Summary Executions (1989 ) )  (หลั กการ

สหประชาชาติฯ)i ซ่ึงวางมาตรฐานกฎหมายระหว่างประเทศเพื่อป้องกันการเสียชีวิตที่มิชอบด้วยกฎหมายและสืบสวนสอบสวนกรณีที่ต้องสงสัยว่า
เป็นการเสียชีวิตที่มิชอบด้วยกฎหมาย และได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากคณะมนตรีเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติในปี ค.ศ.  1989 

ภายหลังจากผ่านกระบวนการระหว่างรัฐบาลii และรับรองโดยสมัชชาใหญ่สหประชาชาติในปีเดียวกันiii 

ในการจัดท าพิธีสารครั งแรกระหว่าง ค.ศ. 1983 ถึง ค.ศ. 1991 ได้รับการสนับสนุนจากคณะกรรมการทนายความแห่งมินนิโซตาว่าด้วยสิทธิ
มนุษยชนระหว่างประเทศ (Minnesota Lawyers International Human Rights Committee)  (ปัจจุบันคือกลุ่มรณรงค์เพื่อสิทธิมนุษยชน - 
Advocates for Human Rights) ด้วยความร่วมมือกับโครงการวิทยาศาสตร์และสิทธิมนุษยชนของสมาคมอเมริกันเพื่อความก้าวหน้าด้านวิทยาศาสตร์ (Science 
and Human Rights Program of the American Association for the Advancement of Science) พิธีสารดังกล่าวได้รับการรับรองโดยแผนก
ป้องกันอาชญากรรมและกระบวนการยุติธรรมอาญาของศูนย์พัฒนาสังคมและกิจการด้านมนุษยธรรมแห่งสหประชาชาติ (Crime Prevention and 
Criminal Justice Branch of the UN Centre for Social Development and Humanitarian Affairs) ใน ค.ศ. 1991 นับจากนั นมา พิธีสารได้ถูก
น าไปถูกอ้างอิงโดยศาล คณะกรรมาธิการ คณะกรรมการ ทั งในระดับประเทศ ระดับภูมิภาค และระหว่างประเทศ อาทิ โดยคณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งสหประชาชาติ ศาลสิทธิมนุษยชนแห่งยุโรปและระหว่างรัฐอเมริกา และคณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชนและสิทธิปวงชนแห่งแอฟริกัน 
นอกจากนั น ทั งหลักการสหประชาชาติฯและพิธีสารยังได้ถูกน าไปใช้โดยรัฐต่างๆ องค์กรระหว่างประเทศ และองค์กรเอกชน (NGOs) ทั่วโลก จน
กลายเป็นเกณฑ์มาตรฐานก าหนดเกณฑ์การสืบสวนสอบสวนกรณกีารเสียชีวิตที่มีอิทธิพลเป็นอย่างมาก อย่างไรก็ตาม ตั งแต่การจัดพิมพ์พิธีสารในปี 
ค.ศ. 1991 กฎหมายระหว่างประเทศ วิธีปฏิบัติทางการสืบสวนสอบสวน และนิติวิทยาศาสตร์ ได้เกิดพัฒนาการอย่างมีนัยส าคัญมากมาย ข้อมติมากมายของ
คณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติจึงได้มอบหมายอาณัติแก่ส านักงานข้าหลวงใหญ่สิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ (Office of the 

High Commissioner for Human Rights) ในการปรับปรุงพิธีสารนี ให้ทันยุคสมัยiv 

เพื่อให้มั่นใจได้ว่าพิธีสารนี จะรักษาไว้ซ่ึงประเด็นที่ส าคัญและสะท้อนให้เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงต่างๆที่กล่าวมาข้างต้น ในปี ค.ศ. 2014 นายคริ
สตอฟ เฮนส์ (Christof Heyns) อดีตผู้เสนอรายงานพิเศษว่าด้วยการการสังหารนอกกฎหมาย ตามอ าเภอใจ และโดยการพิจารณาอย่างรวบรัดแห่ง
สหประชาชาติ โดยความร่วมมือกับส านักงานข้าหลวงใหญ่สิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ ได้ริเริ่มกระบวนการแก้ไขปรับปรุงพิธีสารให้ทันยุคสมัย

ยิ่งขึ น โดยได้มีการแต่งตั งทีมผู้เชี่ยวชาญด้านนิติวิทยาศาสตร์และกฎหมายจากนานาชาติและคณะที่ปรึกษาระดับสูงv โดยมี นายสจ็วต เคซ่ีย์-แมส
เลน (Stuart Casey-Maslen) เป็นผู้ประสานงานการวิจัย โดยทุกท่านที่มีส่วนในการปรับปรุงพิธีสารฉบับนี ล้วนแล้วแต่มีส่วนร่วมอย่างยิ่งในเนื อหา
ของพิธีสาร ค.ศ. 2016 

พิธีสารมินนิโซตา ค .ศ . 2016 พร้อมที่จะให้ดาวน์โหลดได้ในภาษาท าการขององค์การสหประชาชาติทั งหกภาษาบนเว็บไซต์ของส านักงาน
ข้าหลวงใหญ่สิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ (www.ohchr.org) 

 
i. หลักการสหประชาชาติว่าด้วยการป้องกันและการสืบสวนสอบสวนอย่างมีประสิทธิภาพกรณีการสังหารนอกกฎหมาย ตามอ าเภอใจ และโดยการพิจารณาอย่างรวบรัด ค.ศ. 1989 

ผ่านการรับรองโดยมติสมัชชาใหญ่สหประชาชาติที่ 44/162 วันที่ 15 ธันวาคม ค.ศ. 1989 และยังคงไม่ได้ถูกแก้ไขประการใด 
ii. มติ ECOSOC ที่ 1989/65 วันที ่24 พฤษภาคม ค.ศ.1989 
iii. มติสมัชชาใหญ่สหประชาชาติที่ 44/162 วันที ่15 ธันวาคม ค.ศ.1989 
iv. มติคณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติที่ 1998/36, 2000/32, 2003/33 และ 2005/26 
v. สามารถหาดูความเป็นมาของกระบวนการนี และการอ้างอิง เอก สารสหประชาชาติและเอกสารอื่นๆ ที่ เกี่ ยวข้องกับการสืบสวนได้ที่ : 

http://www.ohchr.org/ EN/Issues/Executions/Pages/RevisionoftheUNManualPreventionExtraLegalArbitrary.aspx 
 

http://www.ohchr.org/
http://www.ohchr.org/
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Background Note
This is an updated version of the 1991 United Nations (UN) Minnesota Manual on the Effective 
Prevention of Extra-legal, Arbitrary and Summary Executions, which, through widespread usage, 
became known as the Minnesota Protocol (the Protocol). The Minnesota Protocol was originally drafted 
to supplement the UN Principles on the Effective Prevention and Investigation of Extra-legal, Arbitrary and 
Summary Executions.I The UN Principles, which set out international legal standards for the prevention of 
unlawful death and the investigation of potentially unlawful death, were welcomed by the UN Economic 
and Social Council in 1989 after an intergovernmental process,II and endorsed by the UN General 
Assembly in the same year.III 

The preparation of the Protocol in its fi rst iteration was facilitated from 1983 to 1991 by the Minnesota 
Lawyers International Human Rights Committee (now The Advocates for Human Rights), with contributions 
from the Science and Human Rights Program of the American Association for the Advancement of 
Science. It was adopted by the Crime Prevention and Criminal Justice Branch of the UN Centre for 
Social Development and Humanitarian Affairs in 1991. It has since been used by national, regional 
and international courts, and commissions and committees such as the UN Human Rights Committee, 
the European and Inter-American Courts of Human Rights and the African Commission on Human 
and Peoples’ Rights. The UN Principles and the Minnesota Protocol have also been used by States, 
international organizations and non-governmental organizations (NGOs) around the world, becoming 
an infl uential touchstone for death investigations. Since the publication of the 1991 Protocol there have 
been signifi cant developments in international law, investigative practice and forensic science. In several 
resolutions, the UN Commission on Human Rights mandated the Offi ce of the High Commissioner for 
Human Rights (OHCHR) to update the Protocol.IV 

To ensure that the Protocol retains its relevance and refl ects these advances, in 2014 the UN Special 
Rapporteur on extrajudicial, summary or arbitrary executions, Christof Heyns, in collaboration with the 
Offi ce of the UN High Commissioner for Human Rights, initiated a process to revise and update the 
Protocol. To this end they appointed an international team of legal and forensic experts and a high-level 
advisory panel.V Stuart Casey-Maslen served as the overall research coordinator. Responsibility for the 
content of the 2016 Protocol rests with those involved in bringing it up to date.

The 2016 Minnesota Protocol is to be made available for download in all six UN languages on the 
website of the Offi ce of the UN High Commissioner for Human Rights (www.ohchr.org). 

I. The 1989 Principles on the Effective Prevention and Investigation of Extra-legal, Arbitrary and Summary Executions were endorsed by UN General Assembly 
Resolution 44/162 of 15 December 1989 and remain unchanged.

II. ECOSOC Resolution 1989/65 of 24 May 1989.
III. UN General Assembly Resolution 44/162 of 15 December 1989.
IV. UN Commission on Human Rights Resolutions 1998/36, 2000/32, 2003/33 and 2005/26.
V. The history of this process and references to additional UN and other documents of relevance to investigations are available at: http://www.ohchr.org/EN/

Issues/Executions/Pages/RevisionoftheUNManualPrevention ExtraLegalArbitrary.aspx.
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 สมาชิกคณะท างานด้านกฎหมายและด้านนิติวิทยาศาสตร์มีดังต่อไปน้ี 

Kingsley ABBOTT, Senior International Legal Adviser for 
Southeast Asia, International Commission of Jurists, 
Bangkok 

Fred ABRAHAMS, Associate Director for Program, Human 
Rights Watch 

Federico ANDREU, Deputy Director of Litigation & Legal 
Protection, Colombian Commission of Jurists 

Prof. Ali CHADLY, Head of Department of Forensic Medicine 
and Dean of the Faculty of Medicine, University of Monastir, 
Tunisia 

Prof. Stephen CORDNER, Head, International Programmes, 
Victorian Institute of Forensic Medicine, Australia (editor of 
the Forensic Science sections of the 2016 Minnesota 
Protocol) 

Dr. Uwom O. EZE, Senior Forensic Pathologist, University 
College Hospital, Ibadan, Nigeria; and Head of Secretariat, 
African Society of Forensic Medicine 

Dr. Luis FONDEBRIDER, President, Argentine Forensic 
Anthropology Team, Buenos Aires 

Barbara FREY, Director of the Human Rights Program, 
University of Minnesota (Co-author of the 1991 Minnesota 
Protocol) 

Avner GIDRON, Senior Policy Adviser, Amnesty International 

Alistair GRAHAM, Investigations Team Leader, International 
Criminal Court 

Prof. Françoise HAMPSON, Emeritus Professor, University of 
Essex 

Prof. Sarah KNUCKEY, Associate Clinical Professor of Law; 
Director, Human Rights Clinic; Faculty Co-Director, Human 
Rights Institute, Columbia Law School (Chair of the Legal 
Working Group) 

Dr. María Dolores MORCILLO MÉNDEZ, Regional Forensic 
Coordinator, Ukraine, Russian Federation and Western 
Europe, International Committee of the Red Cross 

Michael MOULDEN, Forensic Coordinator, Special Tribunal for 
Lebanon, Beirut 

Prof. Duarte Nuno VIEIRA, Dean of the Faculty of Medicine, 
University of Coimbra; President, European Council of Legal 
Medicine and Iberoamerican Network of Forensic Medicine 
and Forensic Sciences Institutions 

Irene O’SULLIVAN, Senior International Forensic Advisor, 
Netherlands Forensic Institute 

Dr. Thomas PARSONS, Director, Forensic Sciences, 
International Commission on Missing Persons 

Jennifer PRESTHOLDT, Deputy Director, The Advocates for 
Human Rights, Minneapolis 

Stefan SCHMITT, Director, International Forensic Program, 
Physicians for Human Rights, United States 

Prof. Jorgen THOMSEN, Institute of Forensic Medicine, 
University of Southern Denmark (Co-author of the 1991 
Minnesota Protocol) 

Dr. Morris TIDBALL-BINZ, Head of Forensic Services, 
International Committee of the Red Cross, Geneva (Chair of 
the Forensics Working Group) 

Howard VARNEY, Senior Program Advisor, International 
Center for Transitional Justice, South Africa 

คณะท างานด้านกฎหมาย ได้ รับการสนับสนุนจาก  Toby Fisher, 

Barrister, Landmark Chambers, London แ ล ะ  Dr. Thomas

Probert, Senior Researcher, Institute for International and 

Comparative Law in Africa, University of Pretoria คณะท างาน
ด้านนิติวิทยาศาสตร์ได้รับการสนับสนุนจาก  Stuart Casey-Maslen,

Honorary Professor, Faculty of Law, University of Pretoria
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The members of the Legal and Forensics Working Groups 
were as follows: 
Kingsley ABBOTT, Senior International Legal Adviser 
for Southeast Asia, International Commission of 
Jurists, Bangkok

Fred ABRAHAMS, Associate Director for Program, 
Human Rights Watch

Federico ANDREU, Deputy Director of Litigation & Legal 
Protection, Colombian Commission of Jurists

Prof. Ali CHADLY, Head of Department of Forensic 
Medicine and Dean of the Faculty of Medicine, 
University of Monastir, Tunisia

Prof. Stephen CORDNER, Head, International 
Programmes, Victorian Institute of Forensic Medicine, 
Australia (editor of the Forensic Science sections of the 
2016 Minnesota Protocol)

Dr Uwom O. EZE, Senior Forensic Pathologist, University 
College Hospital, Ibadan, Nigeria; and Head of 
Secretariat, African Society of Forensic Medicine 
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I.    Aims and Scope of the 2016 
Minnesota Protocol 

 

 I.  
เป้าหมายและขอบเขตของ 
พิธีสารมินนิโซตา ค.ศ. 2016 
1. พิธีสารมินนิ โซตา (Minnesota Protocol)  มุ่ งที่จะให้ความ

คุ้มครองสิทธิในชีวิตและสร้างความก้าวหน้าให้กับระบบยุติธรรม 
ประกันความรับผิด และสิทธิในการเยียวยา โดยส่งเสริมให้เกิด
การสืบสวนสอบสวนอย่างมีประสิทธิภาพในกรณีต้องสงสัยว่าเป็น
การเสียชีวิตที่มิชอบด้วยกฎหมายหรือกรณีต้องสงสัยว่าถูกบังคับ
ให้สูญหาย พิธีสารดังกล่าววางมาตรฐานการปฏิบัติงานทั่วไป
ส าหรับการสืบสวนสอบสวนการเสียชีวิตที่อาจมิชอบด้วย
กฎหมาย รวมทั้งชุดหลักการและแนวทางส าหรับรัฐตลอดจน
สถาบันและบุคลากรที่มีบทบาทในการสืบสวนสอบสวนการ
เสียชีวิต 

2. พิธีสารมินนิโซตาประยุกต์ใช้กับการสบืสวนสอบสวน “กรณีที่ต้อง
สงสัยว่าเป็นเสียชีวิตที่อาจมิชอบด้วยกฎหมาย” และใช้โดย
อนุโลมกับกรณีต้องสงสัยว่าถูกบังคับให้สูญหายทุกกรณี เพื่อให้
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของพิธีสารนี้ กรณีที่กล่าวมาข้างต้นโดย
ส่วนใหญ่จึงรวมถึงสถานการณ์ ดังต่อไปนี้ 

(ก) การเสียชีวิตน้ันอาจเกิดจากการกระท าหรือละเว้น
การกระท าโดยรัฐ องค์กรหรือตัวแทนของรัฐ หรือมิ
เช่นน้ันก็อาจเกิดจากการท่ีรัฐละเมิดต่อหน้าท่ีในการ
เคารพสิทธิในชีวิต1 ซึ่งรวมถึง การเสียชีวิตทั้งปวงที่
น่าจะเกิดจากการกระท าของบุคลากรผู้บังคับใช้
กฎหมายหรือตัวแทนอื่นๆ ของรัฐ การเสียชีวิตที่เกิดจาก
การกระท าของกลุ่มทหารพราน พลเรือนติดอาวุธ หรือ “หน่วย
สังหาร” ซึ่งต้องสงสัยว่ากระท าภายใต้ค าสั่งหรือด้วยการอนุญาต
หรือยินยอมโดยปริยายจากรัฐ และการเสียชีวิตที่เกิดจากการ
กระท าของกองก าลังทหารหรือกองก าลังมั่นคงรับจ้างที่ปฏิบัติ
หน้าที่ให้กับรัฐ เป็นต้น2 

(ข) การเสียชีวิตน้ันเกิดข้ึนเมื่อบุคคลหน่ึงถูกคุมขังโดย 
หรืออยู่ภายใต้การควบคุมตัวของรัฐ องค์กรหรือ
ตัวแทนของรัฐ ซึ่งรวมถึง การเสียชีวิตหรือการสูญหาย
ทั้งปวงของบุคคลผู้ถูกคุมขังในเรือนจ า ในสถานที่คุมขัง
อื่นๆ (ทั้งที่เป็นทางการหรือไม่ใช่ทางการ) และในสถานที่อ่ืนที่
รัฐใช้อ านาจในการควบคุมจ ากัดชีวิตพวกเขา เป็นต้น3 

(ค) การเสียชีวิตน้ันเกิดข้ึนในกรณีท่ีรัฐอาจล้มเหลวในการ
บรรลุพันธกรณีในการคุ้มครองชีวิต ซึ่งรวมถึง ในทุก
สถานการณ์ที่รัฐล้มเหลวที่จะใช้ความระมัดระวังตาม
สมควรเพื่อคุ้มครองบุคคลหนึ่งหรือบุคคลหลายคนจาก
ภัยคุกคามหรือความรุนแรงอันคาดการณ์ได้จาก
บุคคลภายนอกที่ไม่ใช่เจ้าหน้าที่รัฐ เป็นต้น4  

 นอกจากน้ัน รัฐยังมีหน้าที่ท่ัวไปในการสืบสวนสอบสวนการ
เสียชีวิตอย่างน่าสงสัย แม้ว่าในกรณีที่ไม่มีค ากล่าวหาหรือ
การตั้งข้อสงสัยว่ารัฐเป็นผู้ก่อให้เกิดการเสียชีวิตดังกล่าว
หรือรัฐล้มเหลวที่จะป้องกันไม่ให้เกิดการเสียชีวิตนั้นโดยมิ
ชอบด้วยกฎหมาย 

 

 

 

 
 
 

 
 

1 ดู ตัวอย่างเช่น มาตรา 6(1) กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ค.ศ. 1966 (International Covenant on Civil and Political Rights - ICCPR) 
มาตรา 6 อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก ค.ศ.1980 (Convention on the Rights of the Child) และมาตรา 1 อนุสัญญาว่าด้วยการป้องกันและลงโทษอาชญากรรมต่อมวลมนุษยชาติ 
ค.ศ.1948  (Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide) มาตรา 12 และ 13 อนุสัญญาต่อต้านการทรมานขององค์การสหประชาชาติ 
ค.ศ.1984 (UN Convention against Torture) มาตรา 10 อนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการคุ้มครองบุคคลทุกคนจากการหายสาบสูญโดยถูกบังคับ ค.ศ. 2006 
(International Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearance - ICPED) หลักการที่ 6 22 และ 23 หลักขั้นพื้นฐานขององค์การ
สหประชาชาติว่าด้วยการใช้ก าลังและอาวุธปืนโดยเจ้าหน้าที่รักษากฎหมาย (UN Basic Principles on the Use of Force and Firearms by Law Enforcement Officials) 
หลักการที่ 9 หลักการขององค์การสหประชาชาติว่าด้วยการป้องกันและการสืบสวนสอบสวนอย่างมีประสิทธิภาพ กรณีสังหารนอกกฎหมาย ตามอ าเภอใจ และการพิจารณาอย่างรวบรัด  
(United Nations Principles on the Effective Prevention and Investigation of Extra-legal, Arbitrary and Summary Executions) และหลักการที่ 34 ชุด
หลักการว่าด้วยการคุ้มครองบุคคลทุกคนที่อยู่ภายใต้การคุมขังหรือจ าคุกในทุกรูปแบบ (Body of Principles for the Protection of All Persons under Any Form of 
Detention or Imprisonment) ส่วนในเรื่องสถานการณ์การขัดกันทางอาวุธที่มีลักษณะระหว่างประเทศ ดู มาตรา 121 อนุสัญญาเจนีวา ฉบับที่ 3  ค.ศ. 1949 
(เกี่ยวกับนักโทษสงคราม) และมาตรา 131 อนุสัญญาเจนีวา ฉบับที่ 4 ค.ศ. 1949 (เกี่ยวกับผู้ต้องกักกันที่เป็นพลเรือน) 

2 รายงานของผู้รายงานพิเศษเรื่องการสังหารนอกกฎหมาย โดยการพิจารณาโดยรวบรัด หรือตามอ าเภอใจที่เสนอต่อคณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ เอกสาร
สหประชาชาต ิE/CN.4/2005/7 วันที่ 22 ธันวาคม ค.ศ. 2004 §§ 70–71 

3 รวมถึงโรงพยาบาลจิตเวช สถาบันส าหรับเด็กและผู้สูงอายุ และศูนย์ส าหรับคนโยกย้ายถิ่นฐาน คนไร้รัฐ หรือผู้ลี้ภัย 

4 ดู ตัวอย่างเช่น คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน ความเห็นทั่วไปที่ 31 เรื่องลักษณะของพันธกรณีทางกฎหมายทั่วไปที่ก าหนดแก่รัฐภาคีของกติกา (Nature of the General 
Legal Obligation Imposed on States Parties to the Covenant) เอกสารสหประชาชาต ิCCPR/C/21/Rev.1/Add.13 วันที่ 26 พฤษภาคม ค.ศ. 2004 §8
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1. See, e.g. Art. 6(1), 1966 International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR); Art. 6, 1980 Convention on the Rights of the Child; and Art. 1, 1948
Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide; Arts. 12 and 13, 1984 UN Convention against Torture; Art. 10, 2006 International
Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearance (ICPED); UN Basic Principles on the Use of Force and Firearms by Law Enforcement
Officials, Principles 6, 22 and 23; UN Principles on the Effective Prevention and Investigation of Extra-legal, Arbitrary and Summary Executions, Principle 9; and
the Body of Principles for the Protection of All Persons under Any Form of Detention or Imprisonment, Principle 34. In situations of international armed conflict, see
Art. 121, 1949 Geneva Convention III (with respect to prisoners of war); and Art. 131, 1949 Geneva Convention IV (with respect to civilian internees).

2. Report of the Special Rapporteur on extrajudicial, summary or arbitrary executions to the UN Commission on Human Rights, UN doc. E/CN.4/2005/7, 22
December 2004, paras. 70–71.

3. These include psychiatric hospitals, institutions for children and the elderly and centres for migrants, stateless people, or refugees.
4. See, e.g., Human Rights Committee, General Comment No. 31 on The Nature of the General Legal Obligation Imposed on States Parties to the Covenant, UN

doc. CCPR/C/21/Rev.1/Add.13, 26 May 2004, para. 8.

Aims and Scope of  
the 2016 Minnesota Protocol
1. The Minnesota Protocol aims to protect the

right to life and advance justice, accountability
and the right to a remedy, by promoting the
effective investigation of potentially unlawful
death or suspected enforced disappearance.
The Protocol sets a common standard of
performance in investigating potentially unlawful
death or suspected enforced disappearance
and a shared set of principles and guidelines for
States, as well as for institutions and individuals
who play a role in the investigation.

2. The Minnesota Protocol applies to the
investigation of all cases of “potentially unlawful
death” and, mutatis mutandis, suspected enforced
disappearance. For the purpose of the Protocol,
this primarily includes situations where:

(a) The death may have been caused by acts
or omissions of the State, its organs or 
agents, or may otherwise be attributable 
to the State, in violation of its duty to 
respect the right to life.1 This includes, for 
example, all deaths possibly caused by law 
enforcement personnel or other agents of the 
state; deaths caused by paramilitary groups, 
militias or “death squads” suspected of acting 
under the direction or with the permission or 
acquiescence of the State; and deaths caused 
by private military or security forces exercising 
State functions.2

(b) The death occurred when a person was 
detained by, or was in the custody of, the 
State, its organs, or agents. This includes, 
for example, all deaths of persons detained in 
prisons, in other places of detention (official 
and otherwise) and in other facilities where 
the State exercises heightened control over 
their life.3

(c) The death occurred where the State 
may have failed to meet its obligations 
to protect life. This includes, for example, 
any situation where a state fails to exercise 
due diligence to protect an individual or 
individuals from foreseeable external threats 
or violence by non-State actors.4

There is also a general duty on the State 
to investigate any suspicious death, even 
where it is not alleged or suspected that the 
State caused the death or unlawfully failed to 
prevent it.
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3. พิธีสารวางเค้าโครงพันธกรณีทางกฎหมายและมาตรฐานกับ
แนวทางทั่วไปของรัฐที่เกี่ยวกับการสืบสวนสอบสวนกรณีต้อง
สงสัยว่าเป็นการเสียชีวิตที่มิชอบด้วยกฎหมาย (หมวด II) อีกทั้ง
ก าหนดหน้าที่ของบุคลากรทุกคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการ
สืบสวนสอบสวนให้ปฏิบัติตามมาตรฐานข้ันสูงสุดของจริยธรรม
ทางวิชาชีพ (หมวด III) พิธีสารให้ค าแนะน าและอธิบายแนววิธี
ปฏิบัติที่ดีซึ่งน ามาใช้ได้กับผู้ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการสืบสวน
สอบสวนอันได้แก่เจ้าหน้าที่ต ารวจและเจ้าหน้าที่สืบสวน
สอบสวนอื่นๆ ผู้ประกอบวิชาชีพด้านการแพทย์และกฎหมาย 
ตลอดจนสมาชิกของกลไกและกระบวนการค้นหาข้อเท็จจริง
ทั้งหลาย (หมวด IV) แม้ว่าพิธีสารจะไม่ใช่คู่มือที่ครอบคลุมทุกด้าน
มุมของการสืบสวนสอบสวนหรือคู่มือตามขั้นตอนส าหรับผู้ปฏบิัติงาน แต่
ก็ประกอบด้วยแนวทางโดยละเอียดเกี่ยวกับประเด็นส าคัญต่างๆ  ของการ
สอบสวน (หมวด V) บทอภิธานศัพท์ (หมวด VI) และภาคผนวก 
(หมวด VII) ซึ่งแสดงภาพร่างทางกายวิภาคและแบบฟอร์มส าหรับ
ใช้ระหว่างการผ่าพิสูจน์ศพ 

4. รัฐทั้งหลายควรด าเนินขั้นตอนที่เหมาะสมเพื่อบรรจุมาตรฐาน
ของพิธีสารไว้ในระบบกฎหมายภายในประเทศตน และเพื่อ
ส่งเสริมให้เกิดการน าไปใช้โดยหน่วยงานและบุคลากรที่

เกี่ยวข้อง ซึ่งไม่จ ากัดอยู่เพียงอัยการ ทนายความฝ่ายจ าเลย ผู้
พิพากษา ผู้บังคับใช้กฎหมาย บุคลากรของเรือนจ าและกองทัพ 
ผู้ประกอบวิชาชีพด้านนิติเวชและสุขภาพ ฯลฯ 

5. นอกจากนั้น พิธีสารยังครอบคลุมไปถึงกรณีที่องค์การ
สหประชาชาติ กลุ่มติดอาวุธที่ไม่ใช่เจ้าหน้าที่รัฐแต่ใช้อ านาจ
รัฐหรือก่ึงรัฐ5 หรือองค์กรธุรกิจ6 มีหน้าท่ีในการเคารพสิทธิใน
ชีวิตและการเยียวยาในกรณีละเมิดที่ก่อโดยพวกเขาหรือที่
พวกเขามีส่วนสนับสนุน7 พิธีสารนี้ยังอาจช่วยช้ีแนะการ
ตรวจสอบการสืบสวนสอบสวนแก่องค์การสหประชาชาติ 
องค์กรและสถาบันระดับภูมิภาค ภาคประชาสังคม และ
ครอบครัวของผู้เสียหาย ตลอดจนอาจช่วยในการสอนและ
อบรมเรื่องการสืบสวนสอบสวนกรณีการเสียชีวิตดังกล่าวได้
เช่นกัน  

6. รัฐภาคีของสนธิสัญญาที่เกี่ยวข้องอาจมีพันธกรณีจ าเพาะซึ่ง
เกินกว่าค าแนะน าในพิธีสารนี้ แม้ว่าบางรัฐอาจยังไม่อยู่ใน
สถานะที่จะด าเนินการตามค าแนะน าทั้งหมดที่ระบุ แต่ก็ไม่
ควรตีความส่วนใดของพิธีสารนี้ในทางที่ปลดเปลื้องหรือ
อนุญาตให้รัฐใดไม่ต้องปฏิบัติตามพันธกรณีของตนอย่าง
ครบถ้วนภายใต้กฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
5 ในส่วนของกลุ่มติดอาวุธ ดูรายงานของคณะค้นหาข้อเท็จจริงขององค์การสหประชาชาติเกี่ยวกับความขัดแย้ งในฉนวนกาซ่า เอกสารสหประชาชาติที่ 

A/HRC/12/48 วันที่ 25 กันยายน ค.ศ. 2009, §1836 

6 OHCHR หลักการแนวทางว่าด้วยธุรกิจและสิทธิมนุษยชน (Guiding Principles on Business and Human Rights) เอกสารสหประชาชาติที่ HR/PUB/11/04 (ค.ศ. 2011) 

7 หลักการและแนวทางขั้นพื้นฐานของสหประชาชาติว่าด้วยสิทธิที่จะได้รับการเยียวยาและการชดเชยส าหรับผู้เสียหายจากการละเมิดกฎหมายสิทธิมนุษยชน
ระหว่างประเทศอย่างกว้างขวางและการละเมิดกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศอย่างร้ายแรง ค.ศ. 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) (ต่อจากนี้จะเรียกว่า หลักการและแนวทางพื้นฐานของสหประชาชาติว่าด้วยสิทธิที่จะได้รับการเยียวยาและการชดเชย) 
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5. With respect to armed groups, see Report of the UN Fact-Finding Mission on the Gaza Conflict, UN doc. A/HRC/12/48, 25 September 2009, para. 1836.
6. OHCHR, Guiding Principles on Business and Human Rights, UN doc. HR/PUB/11/04 (2011).
7. 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 (hereafter, UN Basic Principles and Guidelines on the Right to Remedy and Reparation).

3. The Protocol outlines States’ legal obligations and
common standards and guidelines relating to the
investigation of potentially unlawful death (Section
II). It sets out the duty of any individual involved in
an investigation to observe the highest standards of
professional ethics (Section III). It provides guidance
and describes good practices applicable to those
involved in the investigative process, including
police and other investigators, medical and
legal professionals and members of fact-finding
mechanisms and procedures (Section IV). While
the Protocol is neither a comprehensive manual
of all aspects of investigations, nor a step-by-step
handbook for practitioners, it does contain detailed
guidelines on key aspects of the investigation
(Section V). A glossary is included (Section VI).
Annexes (Section VII) contain anatomical sketches
and forms for use during autopsies.

4. States should take all appropriate steps to
incorporate Protocol standards into their domestic
legal systems and to promote its use by relevant
departments and personnel, including, but not
limited to, prosecutors, defence lawyers, judges,
law enforcement, prison and military personnel,
and forensic and health professionals.

5. The Protocol is also relevant to cases where
the United Nations, armed non-State groups
exercising State or quasi-State authority,5 or
business entities6 have a responsibility to respect
the right to life and to remedy any abuses they
cause or to which they contribute.7 The Protocol
can also guide the monitoring of investigations by
the UN, regional organizations and institutions,
civil society and victims’ families, and can aid
teaching and training on death investigations.

6. States Parties to relevant treaties may have specific
obligations that go beyond the guidance set out in
the present Protocol. Although some States may not
yet be in a position to follow all of the guidance
set out within it, nothing in the Protocol should be
interpreted in such a way as to relieve or excuse
any State from full compliance with its obligations
under international human rights law.



3 พิธีสารมนินโิซตาว่าด้วยการสืบสวนสอบสวนกรณีทีต่้องสงสัยว่าเป็นการเสียชีวิตทีม่ิชอบด้วยกฎหมาย ค.ศ.2016  

  II. 
 กรอบกฎหมายระหว่างประเทศ 
ก. สิทธิในชีวิต 
7. สิทธิที่จะไม่ถูกลิดรอนชีวิตตามอ าเภอใจเป็นสิทธิหลักที่ยอมรับกัน

ในทางสากลและใช้บังคับได้ตลอดเวลาในทุกสถานการณ์ โดยมิอาจ
ยินยอมให้เพิกถอนได้ แม้แต่ในช่วงการขัดกันทางอาวุธหรือเหตุ
ฉุกเฉินสาธารณะอื่นใด8 สิทธิในชีวิตเป็นบรรทัดฐานหนึ่งของ
กฎเกณฑ์ทั่วไปแห่งกฎหมายระหว่างปะเทศที่มีลักษณะเป็น
กฎหมายเด็ดขาดซึ่งจะละเมิดมิได้ (jus cogens) และได้รับการ
คุ้มครองโดยสนธิสัญญาระหว่างประเทศและระดับภูมิภาค 
กฎหมายจารีตประเพณีระหว่างประเทศ และระบบกฎหมาย
ภายในประเทศ นอกเหนือจากตราสารอื่นๆแล้ว สิทธินี้ยังถูก
รับรองไว้ในปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน ค.ศ. 1948 
กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการ
เมือง ค.ศ. 1966 อนุสัญญาสิทธิมนุษยชนแห่งทวีปแอฟริกา 
ทวีปอเมริกา และทวีปยุโรป 9 ตลอดจนกฎบัตรอาหรับว่าด้วย
สิทธิมนุษยชน10 

8.  การคุ้มครองสิทธิในชีวิตหมายความรวมถึงการป้องกันไม่ให้เกิด
การลิดรอนชีวิตตามอ าเภอใจ ซึ่งได้แก่การใช้กรอบกฎหมาย 
ระเบียบ ข้อระมัดระวัง และกระบวนการ อย่างเหมาะสม อีก
ทั้งเมื่อมีการลิดรอนชีวิตตามอ าเภอใจเกิดขึ้นต้องมีด าเนินการ
น าผู้กระท าผิดเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมทุกครั้ง ทั้งนี้ เพื่อเป็น
การใหห้ลักประกันกับสิทธิในชีวิต รัฐจะต้อง 

(ก) เคารพสิทธิในชีวิต รัฐ องค์กรและตัวแทนของรัฐตลอด 

จนผู้ที่ถือว่ากระท าการโดยรัฐ จะต้องเคารพสิทธิในชีวิต
และไม่ลิดรอนชีวิตบุคคลใดตามอ าเภอใจ 

(ข) คุ้มครองและท าให้สิทธิในชีวิตบังเกิดผล  รัฐจะต้อง
คุ้มครองและท าให้สิทธิในชีวิตบังเกิดผล ซึ่งได้แก่การใช้
ความระมัดระวังตามสมควร เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการ
ลิดรอนชีวิตตามอ าเภอใจโดยบุคคลทั่วไป โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งเมื่อเจ้าหน้าที่รัฐมีข้อมูลจ าเพาะเกี่ยวกับภัย
คุกคามบุคคลหนึ่งหรือหลายคน หรือในกรณีที่มีรูปแบบ
การสังหารเหยื่อซึ่งมีความเช่ือมโยงทางการเมือง11 เพศ12 
วิถีทางเพศ13 หรืออัตลักษณ์ทางเพศ14 ศาสนา15 เช้ือ
ชาติหรือชาติพันธ์ุ16  ชนช้ัน17 หรือสถานะทางสังคม18 รัฐ
จะต้องด า เนินการตามพันธกรณีของพวกเขาที่จะ
ระมัดระวังตามควร ด้วยความสุจริต และไม่เลือกปฏิบัติ 
ทั้งนี้ รัฐจะต้องใช้ความระมัดระวังตามควรเพื่อป้องกันมิ
ให้มีการใช้ก าลังหรือใช้ความรุนแรงเช่นกับ เด็ก19 หรือ
ผู้หญิง โดยผู้ที่มิใช่รัฐ20 โดยผิดกฎหมาย และจะต้องให้
ความคุ้มครองจากการก่อการละเมิดโดยบริษัท21 รัฐ
จะต้องคุ้มครองบุคคลทุกคนที่อยู่ภายใต้เขตอ านาจของ
ตนด้วยกฎหมายอีกทั้งรัฐจะต้องใช้มาตรการสมควรเพื่อ
จัดการกับสภาพเง่ือนไขที่อาจน าไปสู่ภยันตรายโดยตรง
ต่อชีวิต22  

 

8 ภายใต้มาตรา 15 ของอนุสัญญาสิทธิมนุษยชนแห่งทวีปยุโรป ค.ศ. 1950 (European Convention on Human Rights - ECHR) ในช่วงเวลาสงครามหรือเหตุ
ฉุกเฉินสาธารณะอื่นๆที่เป็นภัยคุกคามความอยู่รอดของชาติ รัฐภาคีอาจลดทอนการปฏิบัติตามสิทธิในชีวิตอย่างสมบูรณ์  (มาตรา 2) ส าหรับการกระท าในสงครามที่
ชอบด้วยกฎหมายเท่านั้น และภายในขอบเขตที่จ าเป็นอย่างเคร่งครัดเนื่องจากความเร่งด่วนของสถานการณ์ โดยที่มาตรการทั้งหลายจะต้องไม่แย้งกับพันธกรณีอื่น  ๆของตนภายใต้
กฎหมายระหว่างประเทศ  

9 มาตรา 6 ICCPR มาตรา 2 ECHR มาตรา 4 อนุสญัญาสิทธิมนุษยชนแห่งทวีปอเมริกา มาตรา 4 กฎบัตรแอฟริกาว่าด้วยสิทธิมนุษยชนของประชาชน  
10 มาตรา 5 กฎบัตรอาหรับว่าด้วยสิทธิมนุษยชน ค.ศ. 2004 
11 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน คด ีKrasovskaya v. Belarus ความเห็น (ความเห็นที่ 1820/2008) วันที่ 6 มิถุนายน ค.ศ. 2012 
12 ศาลสิทธิมนุษยชนแห่งรัฐในทวีปอเมริกา (Inter-American Court of Human Rights - IACtHR) คดี González et al. (“Cotton Field”) v. Mexico วันที่ 16 พ.ย.

2009 § 455 รายงานของผู้รายงานพิเศษเรื่องความรุนแรงต่อสตรี สาเหตุ และผลที่ตามมา เอกสารสหประชาชาต ิA/HRC/23/49 วันที่ 14 พฤษภาคม ค.ศ. 2013 § 73 
13 คณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชนและสิทธิประชาชนแห่งทวีปแอฟริกา  มติที่ 275 ว่าด้วยการคุ้มครองบุคคลจากความรุนแรงและการละเมิดสิทธิมนุษยชนรูปแบบอื่นเพราะ

วิถีทางเพศหรืออัตลักษณ์ทางเพศอันแท้จริงหรือการถูกใส่ความของบุคคลดังกล่าว โดยสมัยประชุมสามัญที่ 55 28 เม.ย. ถึง 12 พ.ค. 2014 
14 “การเลือกปฏิบัติและความรุนแรงต่อบุคคลด้วยเหตุของวิถีทางเพศหรืออัตลักษณ์ทางเพศของพวกเขา” รายงานของส านักงานข้าหลวงใหญ่สิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ 

เอกสารสหประชาชาต ิA/HRC/29/23 วันที่ 4 พฤษภาคม ค.ศ. 2015 ดู “กฎหมาย วิธีปฏิบัติและการกระท ารุนแรงที่เป็นการเลือกปฏิบัติต่อบุคคลด้วยเหตุของวิถีทางเพศ
หรืออัตลักษณ์ทางเพศของบุคคลดังกล่าว” รายงานของข้าหลวงใหญ่สิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ 17 พ.ย. 2011 

15 ดู อย่างเช่น การอุทธรณ์เร่งด่วนถึงรัฐบาลปากีสถานจากผู้รายงานพิเศษเรื่องเสรีภาพทางศาสนาหรือความเชื่อ ผู้รายงานพิเศษเรื่องประเด็นชนกลุ่มน้อย และผู้รายงาน
พิเศษเรื่องการสังหารนอกกฎหมาย โดยการพิจารณาโดยรวบรัด หรือตามอ าเภอใจ เอกสารสหประชาชาติ A/HRC/28/85 วันที่ 23 ตุลาคม ค.ศ. 2014 หน้า 104 (เกี่ยวกับการ
ฆาตกรรมสมาชิกสองคนของชุมชน Ahmadiyya Muslim ในประเทศปากีสถาน) 

16 ศาลสิทธิมนุษยชนแห่งทวีปยุโรป (European Court of Human Rights - ECtHR) คดี Nachova v. Bulgaria ค าพิพากษาวันที่ 6 กรกฎาคม 2005 §§162–68 และ ดู
คด ีB.S. v. Spain ค าพิพากษาวันที่ 24 กรกฎาคม 2012 §§58–59 และคดี X v. Turkey ค าพิพากษาวันที่ 9 ตุลาคม 2012 § 62 

17 ดู ตัวอย่างเช่น รายงาน Christof Heyns ผู้รายงานพิเศษเรื่องการสังหารนอกกฎหมาย รวบรัดตัดตอน หรือตามอ าเภอใจ ระหว่างภารกิจตรวจเยี่ยมประเทศ
อินเดียเมื่อ ค.ศ. 2012 เอกสารที่ A/ HRC/29/37/Add.3 วันที่ 6 พฤษภาคม ค.ศ. 2015 §47 

18 ดู ตัวอย่างเช่น รายงานของผู้รายงานพิเศษเรื่องการสังหารนอกกฎหมาย โดยการพิจารณาโดยรวบรัด หรือตามอ าเภอใจที่เสนอต่อคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่ง
สหประชาชาติ A/HRC/11/2 27 พ.ค. 2009 §§43–59 ซ่ึงเกี่ยวกับการสังหารผู้ที่ถูกกล่าวหาว่าเป็น “แม่มด” ในการ“กวาดล้างทางสังคม”(การฆ่าสมาชิกกลุ่ม
มิจฉาชีพ ผู้ต้องสงสัยทางอาญา และ “ผู้ไม่เป็นที่พึงประสงค์”) ดู รายงานภารกิจตรวจเยี่ยมประเทศกัวเตมาลา เอกสารที่ A/HRC/4/20/Add.2 19 ก.พ. 2007 
ส่วนในเรื่องการสืบสวนอย่างมีประสิทธิภาพกรณีสังหาร “เด็กข้างถนน” ดู IACtHR คด ีVillagrán-Morales et al. v. Guatemala ค าพิพากษา 19 พ.ย. 1999 

19 ดู ตัวอยา่งเช่น “รายงานของผู้เชี่ยวชาญอิสระแห่งสหประชาชาติวา่ด้วยการใชค้วามรุนแรงต่อเด็ก” เอกสารที ่A/61/299 วันที่ 29 ส.ค. 2006 §§91 93 106 
20 ปฏิญญาว่าดว้ยการขจัดความรุนแรงต่อสตรี รับรองโดย adoptedมติสมัชชาสหประชาชาติที ่48/104 20 ธ.ค. 1993 มาตรา 4(c) 
21 หลักแนะแนวโดยสหประชาชาติส่าดว้ยธุรกิจและสิทธิมนุษยชน (UN Guiding Principles on Business and Human Rights) หลักที่ 1 
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International Legal Framework
A. The Right to Life 
7. The right not to be arbitrarily deprived of life is 

a foundational and universally recognized right, 
applicable at all times and in all circumstances. 
No derogation is permissible, including during 
an armed confl ict or other public emergency.8 
The right to life is a norm of jus cogens and is 
protected by international and regional treaties, 
customary international law and domestic legal 
systems. The right is recognized in, among other 
instruments, the 1948 Universal Declaration of 
Human Rights, the 1966 International Covenant 
on Civil and Political Rights, the African, 
Inter-American and European human rights 
conventions,9 and the Arab Charter on 
Human Rights.10 

8. Protection of the right to life means preventing 
the arbitrary deprivation of life, including through 
an appropriate framework of laws, regulations, 
precautions and procedures. It also requires 
accountability for the arbitrary deprivation of life 
whenever it occurs. To secure the right to life, 
States must: 

(a) Respect the right to life. States, their 
organs and agents, and those whose conduct 
is attributable to the State, must respect the 
right to life and not deprive any person of 
their life arbitrarily. 

(b) Protect and fulfi l the right to life. 
States must protect and fulfi l the right to life, 
including by exercising due diligence to 
prevent the arbitrary deprivation of life by 
private actors. This is particularly the case 
where state offi cials have specifi c information 
about threats against one or more identifi ed 
individuals; or where there is a pattern of 
killings where victims are linked by political 
affi liation,11 sex,12 sexual orientation13 
or gender identity,14 religion,15 race or 
ethnicity,16 caste,17 or social status.18 States 
must implement their due diligence obligations 
in good faith and in a non-discriminatory 
manner. States must, for example, exercise 
due diligence to prevent the unlawful use of 
lethal force or violence against children19 or 
women by private actors,20 and must protect 
against similar abuses by corporations.21 
States must protect the life of each person 
under the jurisdiction by law. States must 
also take reasonable measures to address 
conditions that may give rise to 
direct threats to life.22

II.

8. Under Article 15 of the 1950 European Convention on Human Rights (ECHR), in time of war or other public emergency threatening the life of the nation, States 
Parties may derogate from full observance of the right to life (Article 2) for lawful acts of war only and to the extent strictly required by the exigencies of the 
situation, provided that any measures are not inconsistent with their other obligations under international law. 

9. Art. 6, ICCPR; Art. 2, ECHR; Art. 4, 1969 American Convention on Human Rights; and Art. 4, 1981 African Charter on Human and Peoples’ Rights.
10. Art. 5, 2004 Arab Charter on Human Rights.
11. Human Rights Committee, Krasovskaya v. Belarus, Views (Comm. No. 1820/2008), 6 June 2012.
12. Inter-American Court of Human Rights (IACtHR), González and others (“Cotton Field”) v. Mexico, 16 November 2009, para. 455; Report of the Special Rapporteur 

on violence against women, its causes and consequences, UN doc. A/HRC/23/49, 14 May 2013, para. 73.
13. African Commission on Human and Peoples’ Rights, Resolution 275 on Protection against Violence and other Human Rights Violations against Persons on the basis 

of their real or imputed Sexual Orientation or Gender Identity, adopted at 55th Ordinary Session, Luanda, 28 April to 12 May 2014.
14. “Discrimination and violence against individuals based on their sexual orientation and gender identity”, Report of the Offi ce of the UN High Commissioner for 

Human Rights, UN doc. A/HRC/29/23, 4 May 2015; see also “Discriminatory laws and practices and acts of violence against individuals based on their sexual 
orientation and gender identity”, Report of the UN High Commissioner for Human Rights, 17 November 2011.

15. See, e.g., Urgent appeal to the Government of Pakistan sent by the Special Rapporteur on freedom of religion or belief, the Special Rapporteur on minority issues 
and the Special Rapporteur on extrajudicial, summary or arbitrary executions, UN doc. A/HRC/28/85, 23 October 2014, p. 104 (concerning the murder of 
two members of the Ahmadiyya Muslim community in Pakistan).

16. European Court of Human Rights (ECtHR), Nachova v. Bulgaria, Judgment, 6 July 2005,  paras. 162–68; see also B.S. v. Spain, Judgment, 24 July 2012, paras. 
58–59 and X v. Turkey, Judgment, 9 October 2012, para. 62.

17. See, e.g., Report of the Special Rapporteur on extrajudicial, summary or arbitrary executions, Christof Heyns on his mission to India in 2012, UN doc. A/
HRC/29/37/Add.3, 6 May 2015, para. 47.

18. See, e.g., Report of the Special Rapporteur on extrajudicial, summary or arbitrary executions to the Human Rights Council, UN doc. A/HRC/11/2, 27 May 
2009, paras. 43–59, which concerns the killing of alleged “witches”. On “social cleansing” (killings of gang members, criminal suspects and other “undesirables”), 
see Report on Mission to Guatemala, UN doc. A/HRC/4/20/Add.2, 19 February 2007; as regards effective investigation into the killing of “street children” see 
IACtHR, Villagrán-Morales and others v. Guatemala, Judgment, 19 November 1999.

19. See, e.g., “Report of the independent expert for the United Nations study on violence against children”, UN doc. A/61/299, 29 August 2006, §§91, 93, 106.
20. Declaration on the Elimination of Violence against Women, adopted by UN General Assembly Resolution 48/104, 20 December 1993, Art. 4(c).
21. UN Guiding Principles on Business and Human Rights, Principle 1.
22. See, e.g., ECtHR, Öneryıldız v. Turkey, Judgment (Grand Chamber), 30 November 2004.
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(ค) สืบสวนสอบสวนการเสียชีวิตที่อาจมิชอบด้วย
กฎหมาย ให้การประกันว่าจะมีการรับผิดโดย
ผู้กระท าการละเมิด และเยียวยาการละเมิด หน้าท่ีใน
การสืบสวนสอบสวนเป็นสิ่งส าคัญของการผดุงไว้ซึ่ง
สิทธิในชีวิต23 หน้าที่ดังกล่าวก่อ ให้เกิดผลทางปฏิบัติ
ต่อหน้าท่ีที่จะต้องเคารพและคุ้มครองสิทธิในชีวิต และ
ส่งเสริมให้เกิดการรับผิดและการเยียวยาในกรณีที่มี
การละเมิดสิทธิส าคัญนี้ ในกรณีที่การสืบสวนสอบสวน
ให้เห็นหลักฐานว่าการเสียชีวิตใดเกิดขึ้นจากการ
กระท าผิดกฎหมาย รัฐจะต้องให้ความมั่นใจว่าจะมีการ
ด าเนินคดีกับบุคคลที่ถูกระบุตัวเป็นผู้กระท าความผิด 
และหากสมควรจะต้องลงโทษผ่านกระบวนการตุลา
การ24 การยกเว้นไม่ต้องรับผิดที่เกิดจากเหตุ เช่น อายุ
ความที่สั้นอย่างไม่สมเหตุสมผล หรือการนิรโทษกรรม
แบบเหมารวม (de jure impunity) หรือจากการไม่ 

 ปฏิบัติตามหน้าท่ีของฝ่ายอัยการหรือการแทรกแซงทาง
ก า ร เ มื อ ง  (de facto impunity) ถือเป็นเหตุที่ ไม่
สอดคล้องกับหน้าที่ดังกล่าวนี้25 ความล้มเหลวท่ีจะเคารพ
หน้าที่ในการสืบสวนสอบสวนเป็นการละเมิดสิทธิใน
ชีวิต การสืบสวนสอบสวนและการด าเนินคดีเป็นสิ่ง
ส าคัญต่อการยับยั้งการละเมิดในอนาคต และการ
ส่งเสริมให้มีการรับผิด ความยุติธรรม สิทธิที่จะได้รับ
การเยียวยาและได้ทราบความจริง ตลอดรวมถึงหลัก
นิติธรรม26 

9. โดยขึ้นอยู่กับสถานการณ์ รัฐยังมีหน้าที่ที่จะต้องร่วมมือกับ
นานาชาติในการสืบสวนสอบสวนการเสียชีวิตที่ต้องสงสัยว่า
มิชอบด้วยกฎหมาย โดย เฉพาะถ้าเกี่ยวข้องกับอาชญากรรม
ระหว่างประเทศที่มีค ากล่าวหาอย่างเช่น การสังหารนอก
กฎหมาย27 

ข.  ความรับผิดและการเยียวยา 
      10.   บุคคลผู้ถูกละเมิดสิทธิมีสิทธิที่จะได้รับการเยียวยาอย่าง

เต็มที่และมีประสิทธิภาพ28 สมาชิกในครอบครัวของเหยื่อ
ที่ เสียชีวิตโดยมิชอบด้วยกฎหมายมีสิทธิที่จะเข้าถึง
กระบวนการยุติธรรมอย่างเท่าเทียมและบังเกิดผล สิทธิท่ี
จะได้รับการชดเชยอย่างเหมาะสม มีประสิทธิผล และโดย
ทันที29 ที่จะได้รับการยอมรับสถานภาพโดยกฎหมาย30 
และสิทธิที่จะได้เข้าถึงข้อมูลส าคัญเกี่ยวกับการละเมดิและ
กลไกความรับผิดชอบที่เกี่ยวข้อง การชดเชยดังกล่าว 
ประกอบด้วยการชดใช้ค่าเสียหาย เงินทดแทน การฟื้นฟู 
หลักประกันว่าจะไม่เกิดขึ้นซ้ าอีก และหลักประกันเพื่อ
ความพึงพอใจ31หลักประกันความพึงพอใจ ได้แก่ การที่  

 

       
      รัฐบาลแถลงข้อเท็จจริงและเปิดเผยความจริงต่อสาธารณะ 

การอธิบายอย่างเที่ยงตรงถึงการละเมิดกฎหมาย การลงโทษ
บุคคลผู้ต้องรับผิดต่อการละเมิด และการค้นหาผู้สูญหาย
และศพของผู้ถูกสังหาร32 

11.   สมาชิกในครอบครัวมีสิทธิที่จะแสวงหาและได้รับข้อมูล
เกี่ยวกับสาเหตุของการสังหาร และได้ทราบความจริง
เกี่ยวกับพฤติการณ์ดังกล่าว เหตุการณ์ และสาเหตุที่น าไปสู่
การกระท าเช่นนั้น33 ในกรณีการเสียชีวิตที่อาจมิชอบด้วย
กฎหมาย อย่างน้อยที่สุดครอบครัวมีสิทธิที่จะทราบข้อมูล
เกี่ยวกับพฤติการณ์ สถานที่ และสภาพของซากศพ และ
สาเหตุ รวมทั้งลักษณะการเสียชีวิตตราบเท่าท่ีระบุได้ 

 

22 ดู ตัวอย่างเช่น ECtHR คด ีÖneryıldız v. Turkey ค าพิพากษา (องค์คณะใหญ่) วันที่ 30 พฤศจิกายน ค.ศ. 2004 
23 ดู ตัวอย่างเช่น ECtHR คดี McCann et al. v. United Kingdom ค าพิพากษา (องค์คณะใหญ่) วันที่ 27 กันยายน ค.ศ. 1995 §161 IACtHR, คดี Montero-

Aranguren et al. (Detention Center of Catia) v. Venezuela ค าพิพากษา 5 ก.ค. 2006 §66 คณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชนและสิทธขิองประชาชนแห่งทวปี
แอฟริกา (ACHPR) ความเห็นทั่วไปที่ 3 เร่ืองสิทธิในชีวิต เดือนพ.ย.2015 §§2, 15 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน ความเห็นทั่วไปที่ 31 §§15 และ 18 

24 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ ชุดหลักการล่าสุดว่าด้วยการคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิมนุษยชนผ่านการขจัดการยกเว้นไม่ต้องรับผิด เอกสารสหประชาชาติ 
E/CN.4/2005/102/ Add.1 วันที่ 8 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2005 หลักการที่ 1 

25 ดู เช่น คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน ความเห็นทั่วไปที่ 31, §18 
26 รายงานของผู้รายงานพิเศษเรื่องการสังหารนอกกฎหมาย โดยการพิจารณาโดยรวบรัด หรือตามอ าเภอใจที่เสนอต่อคณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ เอกสาร

สหประชาชาต.ิ A/70/304 อารัมภบทของหลักการและแนวทางขั้นพื้นฐานของสหประชาชาติว่าด้วยสิทธิที่จะได้รับการเยียวยาและการชดเชย 
27 ดู เช่น IACtHR, คดี La Cantuta v. Peru ค าพิพากษา วันที่ 29 พฤศจิกายน ค.ศ. 2006 §160 
28 ดู หลักการและแนวทางขั้นพื้นฐานของสหประชาชาติว่าด้วยสิทธิที่จะได้รับการเยียวยาและการชดเชย  หลักการที่ 4 ชุดหลักการล่าสุดว่าด้วยการคุ้มครองและ

ส่งเสริมสิทธิมนุษยชนผ่านการขจัดการยกเว้นไม่ต้องรับผิด และ มาตรา 2(3) ICCPR 
29 การชดเชยประกอบด้วยการชดใช้ค่าเสียหาย ค่าทดแทน การฟื้นฟู หลักประกันว่าจะไม่เกิดขึ้นซ้ าอีก และความพึงพอใจ ดู เช่น คณะท างานเร่ืองการสูญหายโดยถูก

บังคับหรือไม่สมัครใจ (Working Group on Enforced or Involuntary Disappearance – WGEID) ความเห็นทั่วไปเกี่ยวกับมาตรา 19 ของปฏิญญาว่าด้วยการ
คุ้มครองบุคคลทุกคนจากการบังคับให้สูญหาย เอกสารสหประชาชาติ E/CN.4/1998/43 §§68-75 และรายงานของWGEID เอกสารสหประชาชาติ A/HRC/22/45 
วันที่ 28 มกราคม ค.ศ. 2013 §§ 46-68   

30 มาตรา 24(6) ICPED ผูกพันรัฐภาคีให้ใช้มาตรการอย่างเพียงพอ (เช่น การออกใบรับรองการไม่ปรากฏตัวเนื่องจากถูกบังคับให้สูญหาย) การก าหนดสถานะทาง
กฎหมายของผู้สูญหาย และญาติ ในเรื่องอย่างเช่น สวัสดิการสังคม กฎหมายครอบครัว และสิทธิในทรัพย์สิน ดูWGEID ความเห็นทั่วไปเรื่องสิทธิที่จะได้รับการ
รับรองความเป็นบุคคลตามกฎหมายในบริบทการหายสาบสูญโดยถูกบังคับ ความเห็นทั่วไปที่ 11 ปี 2011 A/HRC/19/58/Rev.1 (2012) §42 

31 ดู เช่น ความเห็นทั่วไปที ่31, op. cit., §§15-17 และที่ 19 คณะกรรมการสิทธมินุษยชน คด ีYrusta v. Argentina ความเห็น (Comm. No. 1/2013)
คณะกรรมการว่าดว้ยการหายสาบสูญโดยถูกบังคับ เม.ย. 2016 

32 ดู หลักการและแนวทางขั้นพื้นฐานของสหประชาชาตวิ่าด้วยสิทธิทีจ่ะได้รับการเยียวยาและการชดเชย §22 
33 ดู เช่น มติสมัชชาใหญ่สหประชาชาติที่ 68/165, รับรองเมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2013; ICPED มาตรา 12 และ 24(2); คณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชนระหว่างรัฐใน

ทวีปอ เมริ กา  ( IACHR), รายงานว่ าด้ ว ยกระบวนการระดมพลในประเทศโคลอม เบีย  (Report on the Demobilization Process in Colombia), 
OEA/Ser.L/V/II.120, Doc. 60, วันที่ 13 ธันวาคม ค.ศ. 2004, §18, โดยอ้างอิง IACHR, รายงานประจ าปีของคณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชนทวีปอเมริกา ค.ศ. 
1985-86, OEA/Ser.L/V/II.68, Doc. 8 rev. 1, วันที่ 26 กันยายน ค.ศ. 1986, บทที่ V  
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(c) Investigate potentially unlawful 
death, ensure accountability 
and remedy violations. The duty to 
investigate is an essential part of upholding 
the right to life.23 The duty gives practical 
effect to the duties to respect and protect 
the right to life, and promotes accountability 
and remedy where the substantive right may 
have been violated. Where an investigation 
reveals evidence that a death was caused 
unlawfully, the State must ensure that 
identifi ed perpetrators are prosecuted and, 
where appropriate, punished through a 
judicial process.24 Impunity stemming from, 
for example, unreasonably short statutes 

of limitations or blanket amnesties (de jure 
impunity), or from prosecutorial inaction 
or political interference (de facto impunity), 
is incompatible with this duty.25 A failure to 
respect the duty to investigate is a breach of 
the right to life. Investigations and prosecutions 
are essential to deter future violations and to 
promote accountability, justice, the rights to 
remedy and to the truth, and the rule of law.26 

9. Depending on the circumstances, States also
have a duty to cooperate internationally in
investigations of potentially unlawful death,
in particular when it concerns an alleged
international crime such as extrajudicial
execution.27

B.  Accountability and Remedy 
10. Persons whose rights have been violated have

the right to a full and effective remedy.28 Family
members of victims of unlawful death have the
right to equal and effective access to justice;
to adequate, effective and prompt reparation;29

to recognition of their status before the law;30

and to have access to relevant information
concerning the violations and relevant
accountability mechanisms. Full reparation
includes restitution, compensation, rehabilitation,
guarantees of non-repetition, and satisfaction.31

Satisfaction includes government verifi cation of
the facts and public disclosure of the truth, an
accurate accounting for of the legal violations,
sanctions against those responsible for the
violations, and the search for the disappeared
and for the bodies of those killed.32

11. Family members have the right to seek and obtain
information on the causes of a killing and to
learn the truth about the circumstances, events
and causes that led to it.33 In cases of potentially
unlawful death, families have the right, at a
minimum, to information about the circumstances,
location and condition of the remains and, insofar
as it has been determined, the cause and manner
of death.

23. See, e.g., ECtHR, McCann and others v. United Kingdom, Judgment (Grand Chamber), 27 September 1995, para. 161; IACtHR, Montero-Aranguren and others 
(Detention Center of Catia) v. Venezuela, Judgment, 5 July 2006, para. 66; African Commission on Human and Peoples’ Rights (ACHPR), General Comment No. 3
on the Right to Life, November 2015, paras. 2, 15; Human Rights Committee, General Comment No. 31, paras. 15 and 18.

24. UN Commission on Human Rights, Updated Set of Principles for the Protection and Promotion of Human Rights through Action to Combat Impunity, UN doc. E/
CN.4/2005/102/Add.1, 8 February 2005, Principle 1.

25. See, e.g., Human Rights Committee, General Comment No. 31, para. 18.
26. Report of the UN Special Rapporteur on extrajudicial, summary or arbitrary executions to the General Assembly, UN doc. A/70/304; Preamble to the UN Basic

Principles and Guidelines on the Right to Remedy and Reparation.
27. See, e.g., IACtHR, La Cantuta v. Peru, Judgment, 29 November 2006, para. 160.
28. See UN Basic Principles and Guidelines on the Right to Remedy and Reparation; Updated Set of Principles for the Protection and Promotion of Human Rights

through Action to Combat Impunity, Principle 4; Art. 2(3), ICCPR.
29. Reparation includes restitution, compensation, rehabilitation, guarantees of non-repetition, and satisfaction. See, e.g., Working group on Enforced or Involuntary

Disappearances (WGEID), General Comment on Article 19 of the Declaration on the Protection of All Persons from Enforced Disappearance, UN doc. E/
CN.4/1998/43, paras. 68-75; and Report of the Working Group on Enforced or Involuntary Disappearances, UN doc. A/HRC/22/45, 28 January 2013,
paras. 46-68.

30. Art. 24(6) ICPED obliges States Parties to adopt adequate measures (for example, issuing certifi cates of absence due to enforced disappearance) to regulate the
legal status of a disappeared person and his/her relatives in fi elds such as social welfare, family law and property rights. See WGEID, General comment on the
right to recognition as a person before the law in the context of enforced disappearances, General Comment No. 11, 2011, in UN doc.
A/HRC/19/58/Rev.1 (2012), para.  42.

31. See, e.g., Human Rights Committee, General Comment No. 31, op. cit., paras. 15-17 and 19; Art. 24, ICPED; and Committee on Enforced Disappearance, Yrusta
v. Argentina, Views (Comm. No. 1/2013), April 2016.

32. See UN Basic Principles and Guidelines on the Right to Remedy and Reparation, para. 22.
33. See, e.g., UN General Assembly Resolution 68/165, adopted on 18 December 2013; ICPED Arts. 12 and 24(2); WGEID, General Comment on the right to

the truth in relation to enforced disappearance, General Comment No. 10, in Report of the Working Group on Enforced or Involuntary Disappearances, UN doc.
A/HRC/16/48, 26 January 2011, para.  39. Inter-American Commission on Human Rights (IACHR), Report on the Demobilization Process in Colombia, OEA/
Ser.L/V/II.120, Doc. 60, December 13, 2004, para. 18, citing, inter alia, IACHR, Annual Report of the Inter-American Commission on Human Rights 1985-86,
OEA/Ser.L/V/II.68, Doc. 8 rev. 1, 26 September 1986, chap. V.
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12.   ในกรณีที่อาจเป็นการบังคับให้สูญหาย อนุสัญญาว่าด้วยการ
คุ้มครองบุคคลทุกคนจากการหายสาบสูญโดยถูกบังคับ
ก าหนดให้อย่างน้อยที่สุดครอบครัวต้องมีสิทธิที่จะได้รับทราบ
ข้อมูลเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบต่อการสูญหายและการ
ลิดรอนเสรีภาพ วันและสถานที่ที่เกิดการสูญหาย และการ
เคลื่อนย้าย รวมทั้งที่อยู่ของเหยื่อ34 การบ่งบอกที่อยู่สุดท้าย
ของผู้สูญหายเป็นสิ่งส าคัญในการบรรเทาความเจ็บปวดทรมาน
ของสมาชิกในครอบครัวที่เกิดจากความไม่แน่ใจในชะตากรรม
ของญาติผู้สูญหาย35 ทั้งนี้ การละเมิดดังกล่าวยังด ารงอยู่ตราบ
ใดท่ียังไม่ทราบชะตากรรมหรือท่ีอยู่ของผู้สูญหาย36 

13. สิทธิ ในการทราบความจริ ง37 ขยายไปถึงสังคมโดยรวม 
เนื่องจากเป็นประโยชน์ต่อประชาชนในเชิงป้องกันและสะท้อน
ความรับผิดชอบต่อการละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศ38 ทั้ง
สมาชิกในครอบครัวและสังคมโดยรวมมีสิทธิที่จะทราบข้อมูลใน
บันทึกของรัฐเกี่ยวกับกรณีการละเมิดอย่างร้ายแรง แม้ว่าบันทึก
เหล่านั้นจะอยู่ในความครอบครองของหน่วยงานความมั่นคง
หรือหน่วยงานของกองทัพหรือต ารวจ39 

 14.  ในระหว่างการขัดกันทางอาวุธ ทุกฝ่ายจะต้องใช้มาตรการที่
เป็นไปได้ทุกชนิดเพื่อน าความยุติธรรมมาสู่บุคคลที่มีการ
รายงานว่าสูญหายไปอันเป็นผลมาจากความขัดแย้ง และให้
ข้อมูลทั้งหมดที่มีแก่สมาชิกในครอบครัวเกี่ยวกับชะตากรรม
ของญาติของพวกเขา40 ในกรณีการเสียชีวิต ทุกฝ่ายจะต้อง
ใช้ทุกหนทางที่สามารถท าได้ในการระบุตัวตนผู้เสียชีวิต 
รวมถึงโดยการบันทึกข้อมูลที่มีอยู่ก่อนการก าจัดศพและโดย
การก าหนดต าแหน่งหลุมศพ ในกรณีสถานการณ์การขัดกัน
ทางอาวุธที่มีลักษณะระหว่างประเทศ อย่างน้อยต้องมีการ
พยายามอ านวยความสะดวกในการส่งคืนซากศพของ
ผู้เสียชีวิต โดยเฉพาะเมื่อมี ค าร้องขอจากญาติใกล้ชิด41 
นอกจากนั้น แต่ละฝ่ายในการขัดการทางอาวุธที่มีลักษณะ
ระหว่างประเทศจะต้องจัดตั้งหน่วยงานด้านข้อมูลเพื่อส่งต่อ
ข้อมูลต่างๆ โดยเฉพาะข้อมูลที่เกี่ยวกับการเสียชีวิตของ
บุคคลที่อยู่ภายใต้ความคุ้มครองของตนไปยังผู้มีอ านาจเหนือ
บุคคลเหล่านั้น42 

ค.  จุดเริ่มต้นและขอบเขตของหน้าที่ในการสืบสวนสอบสวน 

15. หน้าที่สืบสวนสอบสวนของรัฐเริ่มต้นเมื่อรัฐทราบหรือควรทราบ
ถึงกรณีการเสียชีวิตที่อาจมิชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งรวมถึงเมื่อมีค า
กล่าวหาอันสมเหตุสมผลว่าเกิดการเสียชีวิตที่อาจมิชอบด้วย
กฎหมายขึ้น43ทั้งนี้ หน้าที่การสืบสวนสอบสวนไม่ได้มีเฉพาะใน
กรณีที่รัฐได้รับค าร้องเรียนอย่างเป็นทางการเท่าน้ัน44 

16. หน้าที่ที่จะต้องท าการสืบสวนสอบสวนกรณีการเสียชีวิตที่อาจมิ
ชอบด้วยกฎหมายครอบคลุมทุกกรณีที่รัฐก่อให้เกิดการเสียชีวิต
หรือถูกกล่าวหาหรือต้องสงสัยว่าก่อให้เกิดการเสียชีวิต (เช่น 
เมื่อการเสียชีวิตอาจเกิดจากการใช้ก าลังของเจ้าหน้าที่บังคับใช้
กฎหมาย) และคงอยู่ทัง้ในยามสงบและในเวลาที่มกีารขัดกันทางอาวุธ
โดย 

 ที่การละเมิดไม่ใช่ผลจากการสู้รบ ไม่ว่าการเสียชีวิตนั้นจะถูก
สงสัยหรือกล่าวหาว่ามิชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ ทั้งนี้ ในวรรคที่ 
21 ด้านล่างจะกล่าวถึงหน้าที่ในการสืบสวนสอบสวนกรณีที่ต้อง
สงสัยว่าเป็นเสียชีวิตที่มิชอบด้วยกฎหมายซึ่งเกิดระหว่าง
การสู้รบ 

17. หากตัวแทนรัฐท าให้เกิดการเสียชีวิตของผู้ถูกคุมขัง หรือ
บุคคลใดเสียชีวิตระหว่างอยู่ภายใต้การควบคุมตัว จะต้องมี
การรายงานการเสียชีวิตดังกล่าวโดยไม่ล่าช้าต่อเจ้าพนักงาน
ฝ่ายตุลาการหรือเจ้าพนักงานอื่นๆที่เป็นอิสระจากเจ้าหน้าท่ี
ผู้ควบคุมตัวและมีหน้าทีด่ าเนินการสืบสวนสอบสวนเกี่ยวกับ 

 

 

34 ภายใต้ ICPED ผู้เสียหายมิได้หมายความถึงเพียงบุคคลที่ถูกบังคับให้สูญหาย แต่รวมถึง “บุคคลที่ได้รับความทรมาน” จากอาชญากรรมดังกล่าวด้วย (ICPED 
มาตรา 24) ดังนั้น ครอบครัวและชุมชนของผู้สูญหายนั้นสามารถถูกจัดเป็นผู้เสียหายภายใต้อนุสัญญา และดู ICPED มาตรา 12 

35 IACHR, รายงานเร่ืองสิทธิในการทราบความจริงในทวีปอเมริกา (Report on the Right to Truth in the Americas), ส.ค. 2014  
36 ICPED, มาตรา 18 และ 24(6) ความคิดเห็นที่ 9 เกี่ยวกับการบังคับสูญหายและการเป็นอาชญกรรมต่อเนื่อง รายงาน WGEID เอกสาร UN ที่ A/HRC/16/48 26 

ม.ค. 2011 วรรค 39…ภายใต้มาตรา 24(1) ตามวัตถุประสงค์ของ ICPED “‘ผู้เสียหาย’ หมายความถึงผู้สูญหายและบุคคลใดที่ทุกข์ทรมานจากภัยอันเป็นผล
โดยตรงของการบังคับให้สูญหาย” 

37 ดู เช่น, มาตรา 2, ICCPR และ มาตรา 24, ICPED. และดู หลักการที่ 2-5, ชุดหลักการล่าสุดว่าด้วยการคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิมนุษยชนผ่านการขจัดการยกเว้นไม่ต้องรับผิด, 
เอกสารสหประชาชาต ิE/CN.4/2005/102/Add.1; และดูเอกสารสหประชาชาติ E/CN.4/2004/88 และ E/CN.4/2006/91 

38 ดู เช่น, IACtHR, คดี Slaughter of the Rochela v. Colombia, ค าพิพากษา 11 พ.ค. 2007, §195; IACtHR, คดี Bámaca Velásquez v. Guatemala, ค าพิพากษา 
25 พ.ย. 2000 §197 

39 หลักการ Tshwane ว่าด้วยความมั่นคงของชาติและสิทธิในการทราบข้อมูล  ค.ศ. 2013, หลักการที่ 10 
40 พิธีสารเพิ่มเติมของอนุสัญญาเจนีวาเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้เสียหายจากการขัดกันทางอาวุธที่มีลักษณะระหว่างประเทศ (พิธีสารเพิ่มเติม I, ค.ศ.1977) มาตรา 32, 33; คณะกรรมการ

กาชาดระหว่างประเทศ (International Committee of the Red Cross - ICRC), งานศึกษากฎหมายจารีตมนุษยธรรมระหว่างประเทศ  กฎที่ 117 
41 ICRC, งานศึกษากฎหมายจารีตมนุษยธรรมระหว่างประเทศ, กฎที่ 116 และ 114; อนุสัญญาเจนีวา ฉบับที่ 1 (1949) มาตรา 16, 17; อนุสัญญาเจนีวา ฉบับที่ 2 (1949) มาตรา 19, 20; 

อนุสัญญาเจนีวา ฉบับที่ 3 (1949) มาตรา 120; อนุสัญญาเจนีวา ฉบับที่ 4 (1949) มาตรา 129, 130; และ พิธีสารเพิ่มเติม ฉบับ 1 (1977) มาตรา 34 
42 อนุสัญญาเจนีวา ฉบับที่ 1 (1949) มาตรา 16; อนุสัญญาเจนีวา ฉบับที่ 2 (1949) มาตรา 19; อนุสัญญาเจนีวา ฉบับที่ 3 (1949) มาตรา 120, 122; อนุสัญญาเจนีวา ฉบับที่ 4 (1949) 

มาตรา136 ในกรณีที่เกี่ยวข้องกันหน้าที่นี้ใช้บังคับกับการบังคับให้สูญหายได้โดยอนุโลม 
43 ECtHR, คดี Ergi v. Turkey, ค าพิพากษา วันที่ 28 กรกฎาคม ค.ศ. 1998, §82; คดี Isayeva, Yusopva and Bazayeva v. Russia, ค าพิพากษา วันที่ 24 

กุมภาพันธ์ 2005, §§208-09; คด ีIACtHR, Montero-Aranguren et al. v. Venezuela, ค าพิพากษา วันที่ 5 กรกฎาคม ค.ศ. 2006, §79 
44 ดู กฎเนลสัน แมนเดลา (Nelson Mandela Rules), กฎที่ 71(1) 
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12. In potential cases of enforced disappearance,
under the International Convention for the
Protection of All Persons from Enforced
Disappearance families have the right, at a
minimum, to information about the authorities
responsible for the disappearance and
deprivation of liberty, the dates and place of
the disappearance, and any transfers, and the
victim’s whereabouts.34 Determining the final
whereabouts of the disappeared person is
fundamental to easing the anguish and suffering
of family members caused by the uncertainty as to
the fate of their disappeared relative.35 A violation
is ongoing as long as the fate or whereabouts of
the disappeared is not determined.36

13. The right to know the truth37 extends to society as
a whole, given the public interest in the prevention
of, and accountability for, international law
violations.38 Family members and society as a
whole both have a right to information held in a
state’s records that pertains to serious violations,
even if those records are held by security agencies
or military or police units.39

14. In armed conflict, all parties must take all feasible
measures to account for persons reported missing
as a result of the conflict, and to provide family
members with any information they have on the
fate of their relatives.40 In the event of death,
all parties must use all means at their disposal
to identify the dead, including by recording all
available information prior to the disposal of the
body and by marking the location of graves; and
in a situation of international armed conflict they
must at least endeavour to facilitate the return of
the remains of the deceased at the request of,
inter alia, the next of kin.41 Moreover, each Party
to an international armed conflict has to establish
an information bureau to forward any information
regarding, among other things, the death of
protected persons in its hands to the power to
which these persons belong.42

C.  The Triggering and Scope of the Duty to Investigate
15. A State’s duty to investigate is triggered where it

knows or should have known of any potentially
unlawful death, including where reasonable
allegations of a potentially unlawful death are
made.43 The duty to investigate does not apply
only where the State is in receipt of a formal
complaint.44

16. The duty to investigate any potentially unlawful
death includes all cases where the State has
caused a death or where it is alleged or suspected
that the State caused a death (for example, where
law enforcement officers used force that may have
contributed to the death). This duty, which applies

to all peacetime situations and to all cases during 
an armed conflict outside the conduct of hostilities, 
exists regardless of whether it is suspected or 
alleged that the death was unlawful. The duty 
to investigate potentially unlawful death caused 
during the conduct of hostilities is specifically 
addressed in Paragraph 21.

17. Where a State agent has caused the death of a
detainee, or where a person has died in custody,
this must be reported, without delay, to a judicial
or other competent authority that is independent of
the detaining authority and mandated to conduct
prompt, impartial and effective investigations into

34. Under the ICPED, a victim is not only the person who is subjected to enforced disappearance but “any individual who has suffered harm as the direct result” of the
crime (ICPED, Art. 24). As a consequence, the family and the community to which the disappeared person belonged can all be regarded as victims under the
Convention. See also ICPED, Art. 12.

35. IACHR, Report on the Right to Truth in the Americas, August 2014; see also WGEID, General Comment on the right to the truth in relation to enforced
disappearance, para. 4.

36. ICPED, Arts. 18 and 24(6); and  General Comment on enforced disappearance as a continuous crime, General Comment No. 9, in Report of the Working
Group on Enforced or Involuntary Disappearances, UN doc. A/HRC/16/48, 26 January 2011, para. 39. Under Art. 24(1), for the purposes of the ICPED,
“‘victim’ means the disappeared person and any individual who has suffered harm as the direct result of an enforced disappearance.”

37. See, e.g., Art. 2, ICCPR and Art. 24, ICPED. See also Principles 2-5, Updated Set of principles for the protection and promotion of human rights through action to
combat impunity, UN doc. E/CN.4/2005/102/Add.1; and see also UN docs. E/CN.4/2004/88 and E/CN.4/2006/91.

38. See, e.g., IACtHR, Slaughter of the Rochela v. Colombia, Judgment, 11 May 2007, para. 195; IACtHR, Bámaca Velásquez v. Guatemala, Judgment,
25 November 2000, para. 197.

39. Tshwane Principles on National Security and the Right to Information, 2013, Principle 10.
40. 1977 Additional Protocol to the 1949 Geneva Conventions, Relating to the Protection of Victims of International Armed Conflicts

(1977 Additional Protocol I), Arts. 32, 33; International Committee of the Red Cross (ICRC), Customary IHL Study, Rule 117.
41. ICRC, Customary IHL Study, Rules 116 and 114; 1949 Geneva Convention I, Arts. 16, 17; 1949 Geneva Convention II, Arts. 19, 20; 1949 Geneva Convention

III, Art. 120; 1949 Geneva Convention IV, Arts. 129, 130; and 1977 Additional Protocol I, Art. 34.
42. 1949 Geneva Convention I, Art. 16; 1949 Geneva Convention II, Art. 19; 1949 Geneva Convention III, Arts. 120, 122; 1949 Geneva Convention IV, Art. 136.

Where relevant, this duty applies, mutatis mutandis, to enforced disappearance.
43. ECtHR, Ergi v. Turkey, Judgment, 28 July 1998, para. 82; Isayeva, Yusopva and Bazayeva v. Russia, Judgment, 24 February 2005, paras. 208-09; IACtHR,

Montero-Aranguren et al. v. Venezuela, Judgment, 5 July 2006, para. 79.
44. See the Nelson Mandela Rules, Rule 71(1).
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พฤติการณ์และสาเหตุของการเสียชีวิตนั้นโดยทันที เป็นกลาง และ
มีประสิทธิภาพ45 ความรับผิดชอบเช่นนี้ขยายไปถึงบุคคลที่ถูกคุม
ขังในเรือนจ า ในสถานที่คุมขังอื่น (ที่เป็นและไม่เป็นทางการ) และ
ไปถึงบุคคลที่อยู่ในสถานที่อ่ืน  ๆซึ่งรัฐใช้อ านาจในการควบคุมจ ากัดชีวิตพวก
เขา อนึ่ง เนื่องจากรัฐเป็นผู้ใช้อ านาจควบคุมตัวบุคคล จึงมีข้อสันนิษฐานทั่วไป
ไว้ก่อนถึงความรับผิดชอบของรัฐในกรณีดังกล่าว46ข้อสันนิษฐานเรื่อง
ความรับผิดชอบนี้ใช้บังคับกับเจ้าหน้าที่ผู้บริหารเรือนจ าเอกชน
ด้วยโดยไม่เป็นการกระทบต่อพันธกรณีของรัฐ สถานการณ์
จ าเพาะที่รัฐจะต้องรับผิดชอบต่อการเสียชีวิต เว้นแต่จะสามารถ
พิสูจน์เป็นอย่างอื่นได้ ได้แก่ กรณีที่บุคคลได้รับบาดเจ็บระหว่าง
อยู่ภายใต้การควบคุม หรือกรณีที่ก่อนการเสียชีวิตของเขาหรือเธอ
เป็นฝ่ายตรงข้ามทางการเมืองกับรัฐบาลหรือเป็นนักปกป้องสิทธิ
มนุษยชน หรือกรณีเป็นที่ทราบกันว่าบุคคลนั้นมีปัญหาทางจิต 
หรือพยายามฆ่าตัวตายในสถานการณ์อันมิอาจอธิบายได้ ในทุก
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น รัฐจะตกอยู่ภายใต้พันธกรณีที่จะต้องให้บันทึก
รายงานที่ เกี่ยวข้องทั้ งหมดแก่ครอบครัวของผู้ เสีย ชีวิตซึ่ ง
ประกอบด้วยใบมรณบัตร รายงานทางการแพทย์ และรายงานการ
สืบสวนสอบสวนเกี่ยวกับพฤติการณ์แวดล้อมการเสียชีวิตดังกล่าว
47 

18. โดยสอดคล้องกับความรับผิดชอบภายใต้กฎหมายระหว่างประเทศ 
รัฐยังมีหน้าที่สืบสวนสอบสวนกรณีเสียชีวิตที่อาจมิชอบด้วย
กฎหมายที่กระท าโดยบุคคลทั่วไป แม้ว่ารัฐจะมิต้องรับผิดชอบต่อ
ความล้มเหลวท่ีจะป้องกันการเสียชีวิตเหล่านั้นก็ตาม48 

19. หน้าที่สืบสวนสอบสวนใช้บังคับเมื่อใดก็ตามที่รัฐมีหน้าที่เคารพ 
คุ้มครอง และ/หรือท าให้สิทธิในชีวิตบังเกิดผล รวมทั้งกรณีที่มีผู้
กล่าวอ้างว่าเป็นผู้เสียหายหรือผู้ถูกกล่าวหาว่ากระท าความผิด
ภายในอาณาเขตรัฐหรือไม่ก็ตกอยู่ภายใต้เขตอ านาจรัฐของรัฐ49แต่
ละรัฐควรจัดให้มีช่องทางอันเหมาะสมส าหรับการยื่นค ากล่าวหา
กรณีที่ต้องสงสัยว่าเป็นการเสียชีวิตที่มิชอบด้วยกฎหมาย และ
ส าหรับการยื่นข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ในกรณีที่บังคับใช้หน้าที่สืบสวน 
หน้าที่นี้จะบังคับใช้กับทุกรัฐที่อาจมีส่วนร่วมในการก่อให้เกิดการ
เสียชีวิตหรืออาจล้มเหลวในการคุ้มครองสิทธิในชีวิต  

 
 

20. หน้าที่ในการสืบสวนสอบสวนกรณีเสียชีวิตที่อาจมิชอบด้วย
กฎหมาย – โดยทันที มีประสิทธิภาพ และละเอียดถี่ถ้วน 
พร้อมทั้งมีความเป็นอิสระ เป็นกลาง และโปร่งใส – ใช้บังคับ
โดยทั่วไปกับช่วงเวลาสงบ ในสถานการณ์ไม่สงบและตึง
เครียดภายในประเทศ และระหว่างการขัดกันทางอาวุธ  ใน
บริบทของการขัดกันทางอาวุธนั้น หลักการทั่วไปที่ถูกก าหนดไว้ใน
วรรคที่ 15-19 และ 22-33 จะต้องได้รับการพิจารณาควบคู่
กับพฤติการณ์และหลักกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ 
(IHL) สถานการณ์บางประเภท เช่นการขัดกันด้วยอาวุธ อาจสร้าง
ความท้าทายในทางปฏิบัติให้กับการปฏิบัติตามค าแนะน าบาง
ประการของพิธีสารนี้50 โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับพันธกรณีที่
รัฐจะต้องสืบสวนสอบสวนการเสียชีวิตซึ่งเกี่ยวโยงกับการ
ขัดกันทางอาวุธแต่เกิดบนดินแดนที่รัฐไม่ได้ควบคุม เนื่องด้วย
อุปสรรคเฉพาะบริบทนี้อาจกีดกันไม่ให้สามารถปฏิบัติการได้
สอดคล้องกับค าแนะน าบางประการในพิธีสารฉบับนี้ จึงควร
ท าการบันทึกและอธิบายอย่างเปิดเผยถึงอุปสรรคดังกล่าว
และเหตุผลในการไม่ปฏิบัติตาม 

21. หากระหว่างการสู้รบปรากฏว่าเกิดการเสียชีวิตจากการโจมตี 
ควรจะมีการประเมินผลภายหลังการปฏิบัติการเพื่ออธิบาย
ข้อเท็จจริงรวมถึงความเที่ยงตรงของการก าหนดเป้าหมาย51 
ในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยว่าเกิดอาชญากรรมสงครามขึ้น 
รัฐจะต้องด าเนินการสืบสวนอย่างเต็มที่และด าเนินคดีกับ
ผู้รับผิดชอบ52 เมื่อมีข้อสงสัยต่อการเสียชีวิตรายใด หรือมี
การกล่าวหาว่าการเสียชีวิตเป็นผลมาจากการละเมิดกฎหมาย
มนุษยธรรมระหว่างประเทศแต่ไม่เทียบเท่ากับอาชญากรรม
สงคราม และเมื่อกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศไม่ได้
ก าหนดเป็นการจ าเพาะให้มีการสืบสวนสอบสวน (“การไต่
สวนอย่างเป็นทางการ”) ต่อกรณีเสียชีวิตนั้น ในกรณีเช่นนั้น
ก็ควรควรด าเนินการสืบสวนสอบสวนอย่างเต็มที่หากมี
หลักฐานบ่งช้ีการกระท าท่ีมิชอบด้วยกฎหมาย 

 
45 รายงานของผู้รายงานพิเศษเรื่องการสังหารนอกกฎหมาย โดยการพิจารณาโดยรวบรัด หรือตามอ าเภอใจ เอกสารที่ A/61/311 5 ก.ย. 2006 §§49-54 
46 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน, คด ีBarbato v. Uruguay, ความเห็น (Comm. No. 84/1981), เอกสารสหประชาชาติ CCPR/C/OP/2 at 112 (1990), §9.2 
47 ECtHR, คด ีOpuz v. Turkey, ค าพิพากษา วันที่ 9 มิถุนายน ค.ศ. 2009, §150 
48 ดู เช่น, คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน, ความเห็นทั่วไปที่ 31, op. cit., §10; ACHPR, ความเห็นทั่วไปที่ 3 เรื่องสิทธิในชีวิต, เดือนพฤศจิกายน ค.ศ. 2015 และดู

ECtHR, คด ีHassan v. UK, ค าพิพากษา (องค์คณะใหญ่) วันที่ 16 กันยายน ค.ศ. 2014, §78 
49 ดู เช่น, ECtHR, คดี Jaloud v. The Netherlands, ค าพิพากษา (องค์คณะใหญ่) วันที่  20 พฤศจิกายน ค.ศ. 2014 §164: “เป็นที่ชัดเจนว่าหากการเสียชีวิตที่จะ

ท าการสืบสวนเกิดขึ้นในสถานการณ์ความรุนแรงที่เป็นอยู่ทั่วไป ระหว่างการขัดกันทางอาวุธ หรือช่วงการก่อความไม่สงบ กระบวนการสืบสวนก็อาจเผชิญกับ
อุปสรรค… อย่างไรก็ตาม แม้ในสถานการณ์ความมั่นคงอันยากเย็น ขั้นตอนที่สมเหตุสมผลทั้งหลายจะต้องถูกน ามาใช้เพื่อให้มั่นใจได้ว่าจะมีการสืบสวนอย่างมี
ประสิทธิภาพและเป็นอิสระในเรื่องการละเมิดสิทธิในชีวิตที่มีค ากล่าวหา” 

50 ดู คณะกรรมาธิการสาธารณะเพื่อตรวจสอบเหตุการณ์ในทะเลเมื่อวันที่  31 พฤษภาคม ค.ศ. 2010 (The Public Commission to Examine the Maritime 
Incident of 31 May 2010), รายงานฉบับที่สอง: คณะกรรมาธิการ Turkel, “กลไกของอิสราเอลในการตรวจสอบและสืบสวนค าร้องเรียนและข้ออ้างของการ
ละเมิดกฎหมายด้านการขัดกันทางอาวุธตามกฎหมายระหว่างประเทศ (Israel’s mechanisms for examining and investigating complaints and claims of 
violations of the laws of armed conflict according to international law)” เดือนก.พ. 2013 (จากนี้จะเรียกว่า Turkel II) §§48-50, หน้า 102-03 

51 อ้างถึงด้านบน 
52 ในส่วนของการอภิปรายเรื่องหน้าที่สืบสวนการละเมิดกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ (IHL) ดู ICRC งานศึกษากฎหมายจารีตมนุษยธรรมระหว่างประเทศ, 

กฎที่ 158 (การด าเนินคดีอาชญากรรมสงคราม): “รัฐทั้งหลายจะต้องสืบสวนอาชญากรรมสงครามที่มีการกล่าวหาว่ากระท าโดยคนสัญชาติตนหรือกองทัพของตน 
หรือบนดินแดนของตน… พวกเขาจะต้องสืบสวนอาชญากรรมสงครามอื่นๆ ภายใต้เขตอ านาจของตน และด าเนินคดีกับผู้ต้องสงสัยหากเป็นการเหมาะสม” ในกรณี
ละเมิดอนุสัญญาเจนีวาอย่างร้ายแรง การใช้อ านาจทางสากลถือเป็นเรื่องบังคับ ดู อนุสัญญาเจนีวา ค.ศ.1949: เจนีวา ฉบับที่1, มาตรา 49; เจนีวา ฉบับที่ 2, มาตรา 
50; เจนีวา ฉบับที่ 3, มาตรา 129; เจนีวา ฉบับที่ 4, มาตรา 146; พิธีสารเพิ่มเติมฉบับที่1 ค.ศ. 1977, มาตรา 85; และ ดูหลักการและแนวทางขั้นพื้นฐานของ
สหประชาชาติว่าด้วยสิทธิที่จะได้รับการเยียวยาและการชดเชยส าหรับผู้เสียหายจากการละเมิดกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างปร ะเทศอย่างกว้างขวางและการ
ละเมิดกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศอย่างร้ายแรง, มติสมัชชาใหญ่สหประชาชาติที่ 60/147, วันที่ 21 มีนาคม ค.ศ. 2006; รายงานของผู้รายงานพิเศษเรื่อง
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the circumstances and causes of such a death.45 
This responsibility extends to persons detained in 
prisons, in other places of detention (official or 
otherwise) and to persons in other facilities where 
the State exercises heightened control over their 
life. Owing to the control exercised by the State 
over those it holds in custody, there is a general 
presumption of state responsibility in such cases.46 
Without prejudice to the obligations of the State, 
the same presumption of responsibility will apply 
to the authorities managing private prisons. 
Particular circumstances in which the State will be 
held responsible for the death, unless it is proven 
to the contrary, include, for example, cases 
where the person suffered injury while in custody 
or where the deceased was, prior to his or her 
death, a political opponent of the government 
or a human rights defender; was known to be 
suffering from mental health issues; or committed 
suicide in unexplained circumstances. In any 
event, the State is under the obligation to provide 
all relevant documentation to the family of the 
deceased, including the death certificate, medical 
report and reports on the investigation held into 
the circumstances surrounding the death.47 

18. Consonant with its responsibilities under
international law, the State also has a duty to
investigate all potentially unlawful death caused
by individuals, even if the State cannot be held
responsible for failing to prevent such deaths.48

19. The duty to investigate applies wherever the State
has a duty to respect, protect and/or fulfil the
right to life, and in relation to any alleged victims
or perpetrators within the territory of a state or
otherwise subject to a state’s jurisdiction.49 Each
State should ensure that an appropriate avenue
is available for allegations of potentially unlawful
death to be made and for relevant information
to be provided. Where the duty to investigate
applies, it applies to all States that may have

contributed to the death or which may have failed 
to protect the right to life.

20. The duty to investigate a potentially unlawful
death – promptly, effectively and thoroughly, with
independence, impartiality and transparency –
applies generally during peacetime, situations of
internal disturbances and tensions, and armed
conflict. In the context of armed conflict, the general
principles set out in Paragraphs 15-19 and 22-
33 must, however, be considered in light of both
the circumstances and the underlying principles
governing international humanitarian law (IHL).
Certain situations, such as armed conflict, may
pose practical challenges for the application of
some aspects of the Protocol’s guidance.50 This is
particularly the case with regard to the obligation on
a State, as opposed to another actor, to investigate
deaths linked to armed conflict when they occur on
territory the State does not control. Where context-
specific constraints prevent compliance with any
part of the guidance in this Protocol, the constraints
and reasons for non-compliance should be recorded
and publicly explained.

21. Where, during the conduct of hostilities, it
appears that casualties have resulted from an
attack, a post-operation assessment should
be conducted to establish the facts, including
the accuracy of the targeting.51 Where there
are reasonable grounds to suspect that a war
crime was committed, the State must conduct a
full investigation and prosecute those who are
responsible.52 Where any death is suspected or
alleged to have resulted from a violation of IHL
that would not amount to a war crime, and where
an investigation (“official inquiry”) into the death is
not specifically required under IHL, at a minimum
further inquiry is necessary. In any event, where
evidence of unlawful conduct is identified, a full
investigation should be conducted.

45. Report of the Special Rapporteur on extrajudicial, summary or arbitrary executions, UN doc. A/61/311, 5 September, 2006, paras. 49-54.
46. Human Rights Committee, Barbato v. Uruguay, Views (Comm. No. 84/1981), UN doc. CCPR/C/OP/2 at 112 (1990), para. 9.2.
47. ECtHR, Opuz v. Turkey, Judgment, 9 June 2009, para. 150.
48. See, e.g., Human Rights Committee, General Comment No. 31, op. cit., para. 10; ACHPR, General Comment No. 3 on the Right to Life, November 2015. See

also ECtHR, Hassan v. UK, Judgment (Grand Chamber), 16 September 2014, para. 78.
49. See, e.g., ECtHR, Jaloud v. The Netherlands, Judgment (Grand Chamber), 20 November 2014, para. 164: “It is clear that where the death to be investigated

occurs in circumstances of generalised violence, armed conflict or insurgency, obstacles may be placed in the way of investigators… Nonetheless, even in difficult
security conditions, all reasonable steps must be taken to ensure that an effective, independent investigation is conducted into alleged breaches of the right to life.”

50. See 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”, February 2013 (hereafter, Turkel II), paras. 48-50,
pp. 102-03.

51. See 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”, February 2013 (hereafter, Turkel II), paras. 48-50,
pp. 102-03.

52. For a discussion of the duty to investigate violations of international humanitarian law (IHL) see ICRC Customary IHL Study, Rule 158 (Prosecution of War
Crimes): “States must investigate war crimes allegedly committed by their nationals or armed forces, or on their territory… They must also investigate other war
crimes over which they have jurisdiction and, if appropriate, prosecute the suspects.” In the case of grave breaches of the Geneva Conventions, the exercise of
universal jurisdiction is mandatory. See the 1949 Geneva Conventions: Geneva I, Art. 49; Geneva II, Art. 50; Geneva III, Art. 129; Geneva IV, Art. 146; the
1977 Additional Protocol I, Art. 85; and see also 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, UN General Assembly Resolution 60/147, 21 March 2006; Report
of the UN Special Rapporteur on extrajudicial, summary or arbitrary executions, UN doc. A/68/382 13 September 2013, para. 101. See also, e.g., 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
September 2013, para. 42.



7 พิธีสารมนินโิซตาว่าด้วยการสืบสวนสอบสวนกรณีทีต่้องสงสัยว่าเป็นการเสียชีวิตทีม่ิชอบด้วยกฎหมาย ค.ศ.2016  

ง. องค์ประกอบและหลักการของการสืบสวนสอบสวน 
1.    องค์ประกอบของหน้าท่ีในการสืบสวนสอบสวน 

22. กฎหมายระหว่างประเทศก าหนดว่าการสืบสวนสอบสวนจะต้อง  
(i) รวดเร็ว (ii) มีประสิทธิภาพและละเอียดถี่ถ้วน (iii) อิสระและ
เป็นกลาง และ (iv) โปร่งใส53   

   i.รวดเร็ว 
23. หากไม่ด าเนินการสืบสวนสอบสวนกรณีเสียชีวิตที่อาจมิชอบด้วย

กฎหมายอย่างรวดเร็วจะเป็นการละเมิดสิทธิในชีวิตและสิทธิที่
จะได้รับการเยียวยาอย่างมีประสิทธิภาพ54 เจ้าหน้าที่จะต้อง
ด าเนินการสืบสวนสอบสวนโดยเร็วที่สุดเท่าที่เป็นไปได้โดย
ปราศจากความล่าช้าเกินควร55 เจ้าหน้าที่ผู้ทราบเรื่องการ
เสี ย ชี วิ ตที่ อ าจมิ ชอบด้ วยกฎหมายจะต้ อ งร ายงาน ให้
ผู้บังคับบัญชาทราบ หรือแจ้งเจ้าหน้าที่ที่เหมาะสมโดยไม่ล่าช้า
56 แต่ความรวดเร็วนีไ้ม่ใช่เหตุที่จะสืบสวนสอบสวนอย่างรีบร้อน
หรือเร่งรีบเกินควร57 ความล้มเหลวของรัฐที่จะต้องสืบสวนโดย
ทันทีไม่ปลดเปลื้องรัฐจากหน้าที่สืบสวนสอบสวนในภายหลัง 
หน้าที่ดังกล่าวไม่สิ้นสุดลงแม้เวลาจะผ่านไปนานเท่าใด 

ii.   มีประสิทธภิาพและละเอยีดถี่ถ้วน 

24. การสืบสวนสอบสวนกรณีเสียชีวิตที่อาจมิชอบด้วยกฎหมายหรือ
กรณีการหายสาบสูญโดยถูกบังคับจะต้องมีประสิทธิภาพและ
ละเอียดถี่ถ้วน อย่างน้อย การสืบสวนสอบสวนควรเก็บรวบรวม
และตรวจสอบ (อย่างเช่น โดยใช้หลักโครงข่ายสามเหลี่ยม - 
triangulation) หลักฐานการให้ปากค า เอกสาร และพยานวัตถุ
ทั้งหมด การสืบสวนสอบสวนจะต้องสามารถ น าตัวผู้ก่อให้เกิด
การเสียชีวิตที่มิชอบด้วยกฎหมายมารับผิด สามารถระบุตัวตน 
ด าเนินคดีและลงโทษผู้รับผิดชอบทั้งหมดหากสมเหตุสมผลด้วย
หลักฐานและความร้ายแรงของคดี58 ตลอดจนป้องกันการ
เสียชีวิตที่มิชอบด้วยกฎหมายในอนาคต 

25. อย่างน้อยที่สุดการสืบสวนจะต้องด าเนินข้ันตอนตามสมควรเพื่อ 

 

(ก) ระบุตัวเหยื่อ 

(ข) กู้คืนและรักษาวัตถุพยานที่ใช้พิสูจน์สาเหตุการเสียชีวิต 
อัตลักษณ์ของผู้กระท าความผิด และพฤติการณ์แวดล้อม
การเสียชีวิต59 

(ค) ระบุผู้ที่อาจเป็นพยานได้และหลักฐานซึ่งเกี่ยวข้องกับการ
เสียชีวิตและพฤติการณ์แวดล้อมการเสียชีวิต 

(ง) ระบุสาเหตุ ลักษณะ สถานที่และเวลาของการเสียชีวิต 
รวมถึงพฤติการณ์แวดล้อมท้ังหมด ในการบ่งบอกลักษณะการ
เสียชีวิตนั้น การสืบสวนสอบสวนควรแยกความแตกต่างระหว่างการ
เสียชีวิตตามธรรมชาติ โดยอุบัติเหตุ และการฆาตกรรม60 และ 

(จ) ระบุผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเสียชีวิตและความ
รับผิดชอบรายบุคคลต่อการเสียชีวิตดังกล่าว  

อันที่จริง เกือบจะเป็นเรื่องปกติที่จุดประสงค์เหล่านี้บรรลุได้
ด้วย  ความช่วยเหลือบางด้านจากการผ่าพิสูจน์ศพ ควรให้
เหตุผลเป็นลายลักษณ์อักษรหากตัดสินใจที่จะไม่ด าเนินการ
ผ่าพิสูจน์ศพ และการตัดสินใจนั้นควรได้รับการทบทวนโดย
ฝ่ายตุลาการ ในกรณีบังคับให้สูญหาย การสืบสวนสอบสวน
จะต้องพยายามเสาะหาชะตากรรมของผู้สูญหาย และ
สถานที่ที่ซากศพของพวกเขาหลงเหลืออยู่หากเป็นการ
เหมาะสม61 

26. การสืบสวนสอบสวนจะต้องบ่งบอกว่าเกิดการละเมิดสิทธิใน
ชีวิตหรือไม่ การสืบสวนสอบสวนจะต้องพยายามระบุไม่
เพียงแต่ผู้กระท าความผิดโดยตรงเท่านั้น แต่รวมถึงบุคคล
อื่นๆ ทั้งหมดที่รับผิดชอบต่อการเสียชีวิตนั้น ตัวอย่างเช่น 
เจ้าหน้าที่ในสายบังคับบัญชาซึ่งสมรู้ร่วมคิดกับการเสียชีวิต
ดังกล่าว การสืบสวนสอบสวนควรพยายามระบุความ
ล้มเหลวท้ังหลายในการด าเนินมาตรการที่มีอยู่ตามสมควร  

 

 
 การสังหารนอกกฎหมาย โดยการพจิารณาอย่างรวบรัด หรือตามอ าเภอใจ เอกสารสหประชาชาต ิA/68/382 วันที่ 13 กันยายน ค.ศ. 2013, §101. อีกทั้ง ดู เช่น, 

รายงานของผู้รายงานพิเศษแห่งสหประชาชาติเรื่องการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพพื้นฐานระหว่างการต่อต้านการก่อการร้าย (Report of the 
UN Special Rapporteur on the Promotion and Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms While Countering Terrorism), 
เอกสารสหประชาชาติ A/68/389, วันที ่18 กันยายน ค.ศ. 2013, §42 

53 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน, ความเห็นทั่วไปที่ 31, op. cit., §15; คณะค้นหาความจริงขององค์การสหประชาชาติเรื่องความขัดแย้งบนฉนวนกาซ่า, §1814; และดู หลักการขั้น
พื้นฐานขององค์การสหประชาชาติว่าด้วยการใช้ก าลังและอาวุธปืนโดยเจ้าหน้าที่รักษากฎหมาย, หลักการที่ 22 และ 23; IACtHR, คดี Gómez Palomino v. Peru, ค าพิพากษา วันที่ 
22 พฤศจิกายน ค.ศ. 2005, §79 ff; and Landaeta Mejías Brothers et al. v. Venezuela, ค าพิพากษา วันที่ 27 สิงหาคม ค.ศ. 2014, §254; ACHPR, Amnesty 
International et al. v. Sudan, วันที่ 15 พฤศจิกายน ค.ศ. 1999, §51; ACHPR, ความเห็นทั่วไปที่ 3 เร่ืองสิทธิในชีวิต, §7; ICPED, มาตรา 12(1) 

54 IACtHR, คดี Garibaldi v. Brazil, ค าพิพากษา วันที่ 23 กันยายน ค.ศ. 2009, §139 ส าหรับข้อก าหนดการขัดกันทางอาวุธ ดู เช่น รายงานข้อค้นพบโดยละเอียดของ
คณะกรรมาธิการไต่สวนอิสระที่จัดตั้งขึ้นตามมติคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนที่ S-21/1, เอกสารสหประชาชาติ A/HRC/29/CRP.4, วันที่ 24 มิถุนายน ค.ศ. 2015, §625; Turkel 
II, ข้อเสนอแนะที่ 10, §66, หน้า 399 

55 Turkel II, §§37, 63-66; หน้า 385, 397-99 
56 IACtHR, คดี Anzualdo Castro v. Peru, ค าพิพากษา วันที่ 22 กันยายน ค.ศ. 2009, §134 
57 ECtHR, คดี Pomilyayko v. Ukraine, ค าพิพากษา วันที่ 11 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2016, §53 
58 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน , คดี José Antonio Coronel et al. v. Colombia, ความเห็น  (Comm. No. 778/1997), วันที่  24 ตุลาคม ค.ศ.  2002; คดี  

Sathasivam v. Sri Lanka, ความเห็น (Comm. No. 1436/2005), วันที่ 8 กรกฎาคม ค.ศ. 2008; และ คด ีAbubakar Amirov et al. v. Russia, ความเห็น (Comm. 
No. 1447/2006), วันที่ 2 เมษายน ค.ศ. 2009. คณะท างานเร่ืองการสูญหายโดยถูกบังคับหรือไม่สมัครใจ ความเห็นทั่วไปเรื่องสิทธิในการทราบความจริงที่เกี่ยวข้องกับกรณี
การสูญหายโดยถูกบังคับ, §5 

59 ควรรวมบันทึกหรือรายงานการใช้โทรศัพท์ เช่นเดียวกับหลักฐานดิจิตอลที่อยู่ในโทรศัพท์มือถือ คอมพิวเตอร์ กล้องถ่ายรูป และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ 
60 คด ีIACtHR, Véliz Franco et al. v. Guatemala, ค.ศ. 2011, §191 
61 ดู ICPED, มาตรา 24(2) and (3) 
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D.  Elements and Principles of Investigations
1. Elements of the duty to investigate

22. International law requires that investigations
be: (i) prompt; (ii) effective and thorough; (iii)
independent and impartial; and (iv) transparent.53

i. Prompt

23. The rights to life and to an effective remedy
are violated when investigations into potentially
unlawful death are not conducted promptly.54

Authorities must conduct an investigation as soon
as possible and proceed without unreasonable
delays.55 Officials with knowledge of a potentially
unlawful death must report it to their superiors or
proper authorities without delay.56 The duty of
promptness does not justify a rushed or unduly
hurried investigation.57 The failure of the State
promptly to investigate does not relieve it of its duty
to investigate at a later time: the duty does not
cease even with the passing of significant time.

ii. Effective and thorough

24. Investigations of any potentially unlawful death
or enforced disappearance must be effective
and thorough. Investigators should, to the extent
possible, collect and confirm (for example by
triangulation) all testimonial, documentary and
physical evidence. Investigations must be capable
of: ensuring accountability for unlawful death;
leading to the identification and, if justified
by the evidence and seriousness of the case,
the prosecution and punishment of all those
responsible;58 and preventing future unlawful death.

25. Investigations must, at a minimum, take all
reasonable steps to:

(a) Identify the victim(s)

(b) Recover and preserve all material probative
of the cause of death, the identity of 
the perpetrator(s) and the circumstances 
surrounding the death59 

(c) Identify possible witnesses and obtain their 
evidence in relation to the death and the 
circumstances surrounding the death 

(d) Determine the cause, manner, place and 
time of death, and all of the surrounding 
circumstances. In determining the manner of 
death, the investigation should distinguish 
between natural death, accidental death, 
suicide and homicide;60 and

(e) Determine who was involved in the death and 
their individual responsibility for the death.

It will almost always be the case that these aims 
will be materially assisted in some way by the 
performance of an autopsy. A decision not to 
undertake an autopsy should be justified in 
writing and should be subject to judicial review. 
In the case of an enforced disappearance, an 
investigation must seek to determine the fate of the 
disappeared and, if applicable, the location of 
their remains.61

26. The investigation must determine whether or
not there was a breach of the right to life.
Investigations must seek to identify not only
direct perpetrators but also all others who were
responsible for the death, including, for example,
officials in the chain of command who were
complicit in the death. The investigation should
seek to identify any failure to take reasonable

53. See Human Rights Committee, General Comment No. 31, op. cit., para. 15; UN Fact-Finding Mission on the Gaza Conflict, para. 1814; see also UN Basic
Principles on the Use of Force and Firearms by Law Enforcement Officials, Principles 22 and 23; IACtHR, Gómez Palomino v. Peru, Judgment, 22 November
2005, para. 79 ff; and Landaeta Mejías Brothers et al. v. Venezuela, Judgment, 27 August 2014, para. 254; ACHPR, Amnesty International et al. v. Sudan, 15
November 1999, para. 51; ACHPR, General Comment No. 3 on the Right to Life, para. 7; ICPED, Art. 12(1).

54. IACtHR, Garibaldi v. Brazil, Judgment, 23 September 2009, para. 139. For the requirement during armed conflict, see, e.g., Report of the detailed findings of
the independent commission of inquiry established pursuant to Human Rights Council resolution S-21/1, UN doc. A/HRC/29/CRP.4, 24 June 2015, para. 625;
Turkel II, Recommendation 10, para. 66, p. 399.

55. Turkel II, paras. 37, 63-66; pp. 385, 397-99.
56. IACtHR, Anzualdo Castro v. Peru, Judgment, 22 September 2009, para. 134.
57. ECtHR, Pomilyayko v. Ukraine, Judgment, 11 February 2016, para. 53.
58. Human Rights Committee, José Antonio Coronel et al. v. Colombia, Views (Comm. No. 778/1997), 24 October 2002; Sathasivam v. Sri Lanka, Views (Comm.

No. 1436/2005), 8 July 2008; and Abubakar Amirov et al. v. Russia, Views (Comm. No. 1447/2006), 2 April 2009. Working Group on Enforced or
Involuntary Disappearances, General Comment on the Right to the Truth in Relation to Enforced Disappearances, para. 5.

59. This should include telephone logs or reports, as well as digital evidence contained on mobile telephones, computers, cameras and other electronic devices.
60. IACtHR, Véliz Franco et al. v. Guatemala, 2011, para. 191.
61. See ICPED, Art. 24(2) and (3).



8 พิธีสารมนินโิซตาว่าด้วยการสืบสวนสอบสวนกรณีทีต่้องสงสัยว่าเป็นการเสียชีวิตทีม่ิชอบด้วยกฎหมาย ค.ศ.2016  

 ซึ่งอาจช่วยให้มีโอกาสอย่างแท้จริงที่ จะป้องกันไม่ให้เกิดการ
เสียชีวิตขึ้นอีก นอกจากน้ันยังควรระบุนโยบายและความล้มเหลว
ของระบบต่างๆ ตลอดจนรูปแบบที่อาจมีส่วนท าให้เกิดการ
เสียชีวิต62 

27. การสืบสวนสอบสวนจะต้องด าเนินการด้วยความระมัดระวังและ
เป็นไปตามหลักวิธีปฏิบัติที่ดี63 กลไกสืบสวนสอบสวนที่ถูก
มอบหมายให้ด าเนินการสืบสวนสอบสวนจะต้องมีอ านาจเพียงพอ 
อย่างน้อยที่สุดกลไกดังกล่าวจะต้องมีอ านาจตามกฎหมายที่จะ
บังคับพยานและเรียกร้องให้มีการยื่นหลักฐานได้64 อีกทั้งจะต้อง
มีทรัพยากรด้านเงินทุนและบุคลากรเพียงพอ รวมถึงผู้สืบสวน
สอบสวนและผู้เช่ียวชาญที่ข้องเกี่ยว65 ยิ่งกว่านั้น กลไกสืบสวน
ทุกประเภทจะต้องสามารถให้ความมั่นใจเรื่องความปลอดภัยและ
ความมั่นคงของพยาน รวมทั้งใช้โครงการคุ้มครองพยานที่มี
ประสิทธิภาพหากจ าเป็น 

           iii อิสระและเป็นกลาง 
28. ผู้สืบสวนสอบสวนและกลไกสืบสวนสอบสวนจะต้องและถูกมอง

ว่าเป็นอิสระจากอ านาจครอบง าผิดคลองธรรม พวกเขาจะต้อง
เป็นอิสระทั้งในเชิงสถาบันและทางการ รวมทั้งการปฏิบัติงาน
และความคิดเห็นในทุกขั้นตอน การสืบสวนสอบสวนจะต้องเป็นอิสระ
จากผู้ต้องสงสัยว่ากระท าความผิดทุกคนและจากแผนก สถาบัน 
หรือหน่วยงานที่พวกเขาสังกัด ยกตัวอย่างเช่น การสืบสวน
สอบสวนการฆาตกรรมที่กระท าโดยผู้รักษากฎหมายจะต้องสามารถ
ด าเนินการโดยปลอดจากอ านาจครอบง าผิดคลองธรรมที่อาจเกิดขึ้น
จากล าดับช้ันและสายงานบังคับบัญชาเชิงสถาบัน การไต่สวน
กรณีละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างร้ายแรงเช่นการสังหารนอก
กฎหมาย และการทรมานจะต้องด าเนินการภายใต้เขตอ านาจ
ของศาลพลเรือนปกติ นอกจากนั้น การสืบสวนสอบสวนจะต้อง
ปลอดจากอ านาจครอบง าผิดคลองธรรมจากภายนอก เช่น
ผลประโยชน์ของพรรคการเมืองหรือกลุ่มทรงพลังทางสังคม 

29. ความเป็นอิสระมิใช่แค่การไม่ปฏิบัติตามค าสั่งของผู้ที่พยายาม
ครอบง าการสืบสวนสอบสวนโดยไม่เหมาะสม แต่รวมถึงการไม่
แก้ไขรายงานการสืบสวนสอบสวนอย่างไม่สมควรให้เป็นไปตาม
ความประสงค์ที่คาดเดาหรือเป็นที่ทราบกันของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง 

30. ผู้สืบสวนสอบสวนจะต้องสามารถปฏิบัติหน้าที่ตามวิชาชีพของ
พวกเขาอย่างครบถ้วนโดยปราศจากการข่มขู่ ขัดขวาง คุกคาม

หรือแทรกแซงอย่างไม่เหมาะสม และจะต้องสามารถปฏิบัติงาน
โดยปลอดจากความเสี่ยงท่ีจะถูกด าเนินคดีหรือถูกลงโทษต่อการ
กระท าใดๆ ตามหน้าที่ มาตรฐาน และจริยธรรมทางวิชาชีพที่
ได้รับการรับรอง  หลักนี้ใช้กับทนายความอย่างเท่าเทียมกันไม่
ว่าพวกเขาจะสัมพันธ์กับการสืบสวนสอบสวนอย่างไร66   

31. ผู้สืบสวนสอบสวนจะต้องเป็นกลางและกระท าการโดยปราศจาก
อคติตลอดเวลา พวกเขาจะต้องวิเคราะห์หลักฐานทุกช้ินด้วย
ความเที่ยงตรง พวกเขาจะต้องพิจารณาและเดินหน้าอย่าง
เหมาะสมเพื่อหาหลักฐานทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นคุณหรือเป็นโทษ
กับจ าเลย 

     iv. ความโปร่งใส 

32. กระบวนการสืบสวนสอบสวนและผลลัพธ์ที่ได้จะต้องโปร่งใส 
รวมถึงมีการเปิดเผยเพื่อตรวจสอบโดยสาธารณะ 67 และ
ครอบครัวของผู้เสียหาย ความโปร่งใสเป็นการส่งเสริมหลักนิติ
ธรรมและความรับผิดชอบต่อสาธารณะ และท าให้ประสิทธิภาพ
ของการสืบสวนสอบสวนถูกตรวจสอบได้จากภายนอก 
นอกจากนั้นยังช่วยให้ผู้เสียหายตามค าจ ากัดความโดยกว้าง
สามารถมีส่วนร่วมในการสืบสวนสอบสวนด้วย68 รัฐทั้งหลาย
ควรออกนโยบานชัดเจนเกี่ยวกับความโปร่งใสของการสืบสวน
สอบสวน อย่างน้อยที่สุดรัฐควรมีความโปร่งใสเกี่ยวกับการริเริ่ม
ให้มีการสืบสวนสอบสวน กระบวนการที่ใช้ในการสืบสวน
สอบสวน และผลลัพธ์จากการสืบสวนสอบสวนทั้งในข้อเท็จจริง
และข้อกฎหมาย 

33. ข้อจ ากัดเรื่องความโปร่งใสจะต้องมีความจ าเป็นอย่างแท้จริงต่อ
วัตถุประสงค์อันชอบธรรมเท่านั้น เช่น การปกป้องความเป็น
ส่วนตัวและความปลอดภัยของบุคคลผูไ้ดร้ับผลกระทบ69 เพื่อให้
มั่นใจได้ถึงความสมบูรณ์ของการสืบสวนสอบสวนที่ด าเนินอยู่ 
หรือการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลที่มาจากแหล่งที่มาที่
อ่อนไหวเช่นจากข่าวกรองลับหรือการปฏิบัติการทางทหารหรือ
ต ารวจ ทั้งนี้ ไม่ว่าในสถานการณ์ใด รัฐมิอาจจ ากัดเรื่องความ
โปร่งใสในทางที่จะปกปิดชะตากรรมหรือที่อยู่ของเหยื่อในกรณี
บังคับให้สูญหายหรือสังหารอย่างผิดกฎหมาย หรือในทางที่จะ
ส่งผลให้เกิดการยกเว้นไม่ต้องรับผิดแก่ผู้กระท าการดังกล่าว 

 
 

  
62 ตัวอย่างเช่น เพื่อที่จะก าหนดองค์ประกอบของ “อย่างกว้างขวางหรือเป็นระบบ” หลักฐานล าดับเหตุการณ์เช่นเดียวกันในเมืองต่างๆ อาจมีคุณค่าอย่างยิ่ง (เช่น 

การติดอาวุธของบางกลุ่มในพื้นที่ การเข้ามาในพื้นที่ของทหารพรานไม่นานก่อนเกิดการสังหารหมู่ การสื่อสารและปฏิกิริยาโต้ตอบระหว่างฝ่ายทหารกับกลุ่มทหาร
พราน การกระท าของทหารพรานด้วยความสนับสนุนจากฝ่ายทหาร (เช่น การยิงปืนใหญ่ก่อนการเคลื่อนตัวทางเท้าของทหารพราน) การจัดตั้งสถานที่คุมขังโดย
เป็นส่วนหนึ่งของแผนการเข้าครองพื้นที่ การเคลื่อนย้ายนักโทษอย่างเป็นระบบระหว่างสถานที่คุมขังในเมืองต่างๆ การเตรียมหลุมศพจ านวนมากล่วงหน้า หรือ
การจัดท าแบบเอกสารส าหรับใช้ในการจับกุม คุมขังและย้ายนักโทษ) 

63 ดู เช่น, คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน, คดี Abubakar Amirov et al. v. Russia, §§11.4 ff.; คดี IACtHR, Rodríguez Vera et al. (The Disappeared from 
the Palace of Justice) v. Colombia, ค าพิพากษาวันที่ 14 พฤศจิกายน ค.ศ. 2014, §489 

64 ECtHR, คด ีPaul and Audrey Edwards v. UK, ค าพิพากษาวันที่ 14 March 2002 
65 IACtHR, คด ี“Mapiripán Massacre” v. Colombia, ค าพิพากษาวันที่ 15 กันยายน ค.ศ. 2005, §224 
66 หลักการพื้นฐานของสหประชาชาติว่าด้วยบทบาทของทนายความ, หลักการที่ 16 และ 17 
67 ญาติใกล้ชิดของเหยื่อ “จะต้องมีส่วนร่วมเท่าที่จ าเป็นในกระบวนการเพื่อคุ้มครองประโยชน์อันชอบธรรมของเขาหรือเธอ” ผู้รายงานพิเศษสหประชาชาติเรื่องการสงัหาร

นอกกฎหมาย โดยการพิจารณาอย่างรวบรัด และตามอ าเภอใจ, รายงานกลางวาระ, เอกสารสหประชาชาติ A/65/321 วันที่ 23 สิงหาคม ค.ศ. 2010; ECtHR, คดี Hugh 
Jordan v. UK, ค าพิพากษาวันที่ 4 พฤษภาคม ค.ศ. 2001, §109 และ ด ูACHPR, ความเห็นทั่วไปที่ 3 เรื่องสิทธิในชีวิต, §7 

68 ดู ICPED, มาตรา 12 และ 24 
69 ภายใต้มาตรา 137 ของอนุสัญญาเจนีวาฉบับที่  4 ค.ศ. 1949, ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลที่ได้รับความคุ้มครอง รวมถึงการเสียชีวิตของเขาหรือเธอ อาจถูกปิดไว้โดยแผนกข้อมูลหาก

การส่งข้อมูลจะเป็น “การก่ออันตราย” แก่ญาติ 
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measures which could have had a real prospect 
of preventing the death. It should also seek to 
identify policies and systemic failures that may 
have contributed to a death, and identify patterns 
where they exist.62

27. An investigation must be carried out diligently
and in accordance with good practice.63 The
investigative mechanism charged with conducting
the investigation must be adequately empowered
to do so. The mechanism must, at a minimum,
have the legal power to compel witnesses and
require the production of evidence,64 and must
have sufficient financial and human resources,
including qualified investigators and relevant
experts.65 Any investigative mechanism must
also be able to ensure the safety and security of
witnesses, including, where necessary, through an
effective witness protection programme.

iii.  Independent and impartial

28. Investigators and investigative mechanisms must
be, and must be seen to be, independent of
undue influence. They must be independent
institutionally and formally, as well as in practice
and perception, at all stages. Investigations must
be independent of any suspected perpetrators
and the units, institutions or agencies to which they
belong. Investigations of law enforcement killings,
for example, must be capable of being carried
out free from undue influence that may arise from
institutional hierarchies and chains of command.
Inquiries into serious human rights violations, such
as extrajudicial executions and torture, must be
conducted under the jurisdiction of ordinary civilian
courts. Investigations must also be free from undue
external influence, such as the interests of political
parties or powerful social groups.

29. Independence requires more than not acting on
the instructions of an actor seeking to influence
an investigation inappropriately. It means that the
investigation’s decisions shall not be unduly altered
by the presumed or known wishes of any party.

30. Investigators must be able to perform all of
their professional functions without intimidation,
hindrance, harassment or improper interference,
and must be able to operate free from the
threat of prosecution or other sanctions for any
action taken in accordance with recognized
professional duties, standards and ethics.
This applies equally to lawyers, whatever
their relationship to the investigation.66

31. Investigators must be impartial and must act at
all times without bias. They must analyse all
evidence objectively. They must consider and
appropriately pursue exculpatory as well as
inculpatory evidence.

iv. Transparent

32. Investigative processes and outcomes must be
transparent, including through openness to the
scrutiny of the general public67 and of victims’
families. Transparency promotes the rule of
law and public accountability, and enables
the efficacy of investigations to be monitored
externally. It also enables the victims, defined
broadly, to take part in the investigation.68

States should adopt explicit policies regarding
the transparency of investigations. States should,
at a minimum, be transparent about the existence
of an investigation, the procedures to be followed
in an investigation, and an investigation’s
findings, including their factual and legal basis.

33. Any limitations on transparency must be strictly
necessary for a legitimate purpose, such as
protecting the privacy and safety of affected
individuals,69 ensuring the integrity of ongoing
investigations, or securing sensitive information
about intelligence sources or military or police
operations. In no circumstances may a state restrict
transparency in a way that would conceal the
fate or whereabouts of any victim of an enforced
disappearance or unlawful killing, or would result
in impunity for those responsible.

62. For example, in order to establish the element of “widespread or systematic”, evidence of the same chronology of events in different towns could be valuable (e.g.
the arming of certain groups within the area, the arrival of paramilitaries into an area shortly before mass killings, communication and interaction between military
and paramilitary groups, action by the military in support of paramilitary groups (e.g. shelling in advance of ground movement by paramilitaries), the establishment
of detention facilities as part of a take-over plan, transfer of prisoners in an organized way between detention facilities in different towns, advanced preparation of
mass graves, or templated paperwork used for the arrest, detention and transfer of prisoners).

63. See, e.g., Human Rights Committee, Abubakar Amirov et al. v. Russia, paras. 11.4 ff.; IACtHR, Rodríguez Vera et al. (The Disappeared from the Palace of Justice) v.
Colombia, Judgment, 14 November 2014, para. 489.

64. ECtHR, Paul and Audrey Edwards v. UK, Judgment, 14 March 2002.
65. IACtHR, “Mapiripán Massacre” v. Colombia, Judgment, 15 September 2005, para. 224.
66. UN Basic Principles on the Role of Lawyers, Principles 16 and 17.
67. A victim’s immediate family “must be involved in the procedure to the extent necessary to safeguard his or her legitimate interests”. UN Special Rapporteur on

extrajudicial, summary or arbitrary executions, Interim Report, UN doc. A/65/321, 23 August 2010; ECtHR, Hugh Jordan v. UK, Judgment, 4 May 2001, para.
109. See also ACHPR, General Comment No. 3 on the Right to Life, para. 7.

68. See ICPED, Arts. 12 and 24.
69. Under Art. 137 of 1949 Geneva Convention IV, information concerning a protected person, including about his/her death, may be withheld by the Information

Bureau if transmission is “detrimental” to the relatives.



9 พิธีสารมนินโิซตาว่าด้วยการสืบสวนสอบสวนกรณีทีต่้องสงสัยว่าเป็นการเสียชีวิตทีม่ิชอบด้วยกฎหมาย ค.ศ.2016  

2. หลักการและประมวลกฎเกณฑ์ระหว่างประเทศที่
เกี่ยวข้อง 

34.  ผู้สืบสวนสอบสวนและเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายควรค านึงถึง
มาตรฐาน หลักการ และประมวลกฎเกณฑ์ระหว่างประเทศที่
เกี่ยวข้องทั้งปวง ซึ่งนอกเหนือจากหลักการและพิธีสารนี้แล้ว ยัง
รวมหลักการพื้นฐานของสหประชาชาติว่าด้วยความเป็นอิสระเชิง
ตุ ล า ก า ร  ค . ศ .  1985 ( UN Basic Principles on the 
Independence of the Judiciary) 70 ห ลั ก ก า รพื้ น ฐ า นของ
สหประชาชาติว่าด้วยบทบาทของทนายความ ค.ศ. 1990 (UN 
Basic Principles on the Role of Lawyers) 71 แ น ว ท า ง
สหประชาชาติว่าด้วยบทบาทของอัยการ ค.ศ. 1990 (UN 
Guidelines on the Role of Prosecutors)72 พร้อมทั้งประมวล
จริยธรรมของสหประชาชาติส าหรับเจ้าหน้าที่ผู้บังคับใช้กฎหมาย 
ค . ศ .  1979 (UN Code of Conduct for Law Enforcement 
Officials)73 และหลักการพื้นฐานว่าด้วยการใช้ก าลังและอาวุธปนื
โดยเจ้าหน้าที่ผู้บังคับใช้กฎหมาย ค.ศ. 1990 (Basic Principles 
on the Use of Force and Firearms by Law Enforcement 
Officials)74 ผู้สืบสวนสอบสวนควรใช้แนวทาง  Siracusa75 

แนวทาง Lund-London76 แนวทางของคณะกรรมาธิการไต่สวน
ของ OHCHR77 และ “กฎเนลสัน แมนเดลา” ค.ศ. 2015 (Nelson 
Mandela Rules)78 

3. การมีส่วนร่วมและการคุ้มครองสมาชิกในครอบครัว
ระหว่างการสืบสวนสอบสวน 

35. การมีส่วนร่วมของสมาชิกในครอบครัว79 หรือญาติใกล้ชิดอื่นของ
ผู้เสียชีวิตหรือผู้สูญหายเป็นองค์ประกอบส าคัญอย่างหนึ่งของการ
สืบสวนสอบสวนที่มีประสิทธิผล80 รัฐจะต้องท าให้ญาติใกล้ชิดทุก
คนสามารถมีส่วนร่วมอย่างมีประสทิธิภาพในการสืบสวนสอบสวน 
โดยมิให้มีผลกระทบต่อความเที่ยงตรงของการสืบสวนสอบสวน 
จะต้องมีการค้นหาญาติผู้เสียชีวิตและแจ้งให้ทราบถึงการสืบสวน
สอบสวน สมาชิกในครอบครัวควรได้รับสถานะทางกฎหมาย และ
กลไกหรือเจ้าหน้าที่สืบสวนสอบสวนควรแจ้งให้พวกเขาทราบถึง 

ความก้าวหน้าของการสืบสวนสอบสวนระหว่างแต่ละขั้นตอนใน
เวลาที่เหมาะสม81 เจ้าหน้าท่ีสืบสวนสอบสวนจะต้องให้สมาชิกใน
ครอบครัวสามารถเสนอแนะและโต้แย้งถึงขั้นตอนข้ันตอนสืบสวน
สอบสวนที่เห็นว่าจ าเป็น การส่งมอบหลักฐาน และการยืนกราน
ผลประโยชน์และสิทธิตลอดกระบวนการ82 พวกเขาควรได้รับการ
บอกกล่าวและสามารถเข้าร่วมในการด าเนินการสืบสวนสอบสวน
ทุกครั้ง อีกทั้งพวกเขาควรได้รับข้อมูลเกี่ยวกับการสืบสวน
สอบสวนเป็นการล่วงหน้า หากจ าเป็นที่จะต้องสร้างความมั่นใจวา่
สมาชิกในครอบครัวสามารถมีส่วนร่วมอย่างมีประสิทธิภาพ 
เจ้าหน้าที่ควรจัดงบส าหรับทนายความเพื่อเป็นตัวแทนของพวก
เขา ในกรณีเด็ก (และไม่มีญาติคนอื่นเลย) ผู้ใหญ่หรือผู้ปกครองที่
ได้รับความไว้วางใจ (ซึ่งอาจไม่สัมพันธ์กับผู้เสียชีวิตหรือผู้สูญหาย) 
อาจเป็นตั วแทนผู้ รั กษาผลประโยชน์ของเด็กคนนั้น  ใน
สถานการณ์บางประการ – ยกตัวอย่างเช่น ในกรณีที่สมาชิกใน
ครอบครัวต้องสงสัยว่าเป็นผู้กระท าความผิด – สิทธิเหล่านี้อาจมี
ข้อจ ากัด แต่ก็เพียงเฉพาะและภายในขอบเขตที่จ าเป็นอย่าง
แท้จริงเพื่อให้มั่นใจได้ถึงความเที่ยงตรงของการสืบสวนสอบสวน 

36. สมาชิกในครอบครัวควรได้รับความคุ้มครองจากการปฏิบัติโดยมิ
ชอบ การข่มขู่หรือการลงโทษทุกรูปแบบอันเกิดจากการมีส่วน
ร่วมในการสืบสวนสอบสวน หรือการค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับ
ผู้เสียชีวิตหรือผู้สูญหาย ควรใช้มาตรการที่เหมาะสมเพื่อให้
หลักประกันความปลอดภัย สวัสดิภาพทางกายหรือจิตใจ และ
ความเป็นส่วนตัวของพวกเขา 

37. สมาชิกในครอบครัวมีสิทธิจ าเพาะเกี่ยวกับซากศพและช้ินส่วน
มนุษย์  (Human Remains) หลังจากการระบุอัตลักษณ์ของ
ผู้เสียชีวิตแล้ว สมาชิกในครอบครัวควรได้รับการบอกกล่าวทันที
ตามด้วยการประกาศการเสียชีวิตด้วยช่องทางที่เข้าถึงได้ง่าย ควร
ให้ค าปรึกษาแก่สมาชิกในครอบครัวเท่าที่ท าได้ก่อนการผ่าพิสูจน์
ศพ พวกเขาควรมีสิทธิที่จะมีตัวแทนอยู่ร่วมในการผ่าพิสูจน์ศพ 
เมื่อกระบวนการสืบสวนสอบสวนท่ีจ าเป็นเสร็จสิ้นลง ควรส่งมอบ
ร่างคืนแก่สมาชิกในครอบครัว โดยอนุญาตให้จัดการกับผู้เสียชีวิต
ตามความเชื่อของพวกเขา 

 
70. รับรองโดยการประชุมใหญ่สหประชาชาติครั้งที่เจ็ดว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมและการปฏิบัติต่อผู้ต้องหา  (Seventh UN Congress on the Prevention of 

Crime and the Treatment of Offenders) ในกรุงมะนิลาจากวันที่ 26 สิงหาคม ถึง 6 กันยายน ค.ศ. 1985 และเห็นชอบโดยมติสมัชชาใหญ่สหประชาชาติที่ 
40/32 วันที่ 29 พฤศจิกายน ค.ศ. 1985 และ 40/146 วันที่ 13 ธันวาคม 1985 

71. รับรองโดยการประชุมใหญ่สหประชาชาติครั้งที่เจ็ดว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมและการปฏิบัติต่อผู้ต้องหา และเห็นชอบโดยมติสมัชชาใหญ่สหประชาชาติที่ 
40/32 วันที่ 29 พฤศจิกายน ค.ศ. 1985 และ 40/146 วันที่ 13 ธันวาคม 1985 

72. รับรองโดยการประชุมใหญ่สหประชาชาติครั้งที่แปดว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมและการปฏิบัติต่อผู้ต้องหา, ฮาวานา, วันที่ 27 ส.ค. ถึง 7 ก.ย. 1990 
73. รับรองโดยโดยมติสมัชชาใหญ่สหประชาชาติที่ 34/169 วันที่ 17 ธันวาคม ค.ศ. 1979 
74. รับรองโดยการประชุมใหญ่สหประชาชาติครั้งที่แปดว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมและการปฏิบัติต่อผู้ต้องหา, ฮาวานา, วันที่ 27 ส.ค. ถึง 7 ก.ย. 1990 
75. แนวทางSiracusa ส าหรับองค์กรค้นหาข้อเท็จจริงระหว่างประเทศ ระดับภูมิภาคและระดับชาติ, รับรองโดยสถาบันระหว่างประเทศว่าด้วยอาชญาวิทยาศึกษาขั้นสูงขึ้น, Siracusa, อิตาล,ี ค.ศ. 

2013 
76. แนวทางค้นหาข้อเท็จจริงด้านสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ ( International Human Rights Fact-Finding Guideline - Lund-London) จัดท าโดยสถาบันสิทธิมนุษยชนของ

สมาคมทนายความระหว่างประเทศ (International Bar Association’s Human Rights Institute) และสถาบัน Raoul Wallenberg ใน ค.ศ. 2009 แก้ไขเพิ่มเติมใน ค.ศ. 2015 
77. OHCHR, คณะกรรมาธิการไต่สวนและคณะค้นหาข้อเท็จจริงเรื่องกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศและกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ (Commissions of Inquiry and Fact-Finding 

Missions on International Human Rights and Humanitarian Law), แนวทางและวิธีปฏิบัติ, ค.ศ. 2015 
78. กฎมาตรฐานขั้นต่ าสุดของสหประชาชาติว่าด้วยการปฏิบัติต่อนักโทษ (“กฎเนลสัน แมนเดลา”), รับรองโดยมติสมัชชาใหญ่สหประชาชาติที ่70/175 17 ธ.ค. 2015 
79. ค าว่า “ครอบครัว” ในพิธีสารน้ีควรมีความหมายอย่างกว้างหากใช้กับญาติของผู้เสียชีวิต 
80. รายงานของผู้รายงานพิเศษเรื่องการส่งเสริมความจริง  ความยุติธรรม การชดเชยและหลักประกันการไม่เกิดซ้ า  (Report of the Special Rapporteur 

on the promotion of truth, justice, reparation and guarantees of non -recurrence), นาย  Pablo de Greiff, เอกสารสหประชาชาติ A/ 
HRC/21/46, 9 ส.ค. 2012, §54 

81. ดู เช่น, IACtHR, คดี Villagrán-Morales et al. v. Guatemala, ค าพิพากษาวันที่ 19 พฤศจิกายน ค.ศ. 1999, §§225, 227, 229 
82. หลักการขององค์การสหประชาชาติว่าด้วยการป้องกันและการสืบสวนอย่างมีประสิทธิภาพกรณีสังหารนอกกฎหมาย  ตามอ าเภอใจและโดยพิจารณารวบ

รัด, หลักการที่ 16; IACHR, คดี Manuel Stalin Bolaños v. Ecuador, รายงานฉบับที่ 10/95, คดีที่ 10.580, 12 ก.ย. 1995, §45 
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2. Relevant international principles and codes

34. Investigators and law enforcement officials should
have regard for all relevant international standards,
principles and codes. These include, in addition
to the Principles and Protocol, the 1985 UN Basic
Principles on the Independence of the Judiciary,70

the 1990 UN Basic Principles on the Role of
Lawyers,71 the 1990 UN Guidelines on the Role
of Prosecutors,72 as well as the 1979 UN Code
of Conduct for Law Enforcement Officials73 and
the 1990 Basic Principles on the Use of Force
and Firearms by Law Enforcement Officials.74

Investigators should also be guided by the Siracusa
Guidelines,75 the Lund-London Guidelines,76 the
OHCHR’s Commission of Inquiry Guidance,77

and the 2015 “Nelson Mandela Rules”.78

3. The participation and protection of family
members during an investigation

35. The participation of the family members79 or other
close relatives of a deceased or disappeared
person is an important element of an effective
investigation.80 The State must enable all
close relatives to participate effectively in the
investigation, though without compromising its
integrity. The relatives of a deceased person must
be sought, and informed of the investigation.
Family members should be granted legal standing,
and the investigative mechanisms or authorities
should keep them informed of the progress of the
investigation, during all its phases, in a timely
manner.81 Family members must be enabled by
the investigating authorities to make suggestions
and arguments as to what investigative steps are
necessary, provide evidence, and assert their
interests and rights throughout the process.82 They
should be informed of, and have access to, any
hearing relevant to the investigation, and they

should be provided with information relevant to 
the investigation in advance. Where necessary 
to ensure that the family members are able to 
participate effectively, the authorities should 
provide funding for a lawyer to represent them. In 
the case of a child (and where there are no other 
relatives), a trusted adult or guardian (who may 
not be related to the deceased or disappeared 
person) may represent the interests of the child. In 
certain circumstances – for example, where family 
members are suspected perpetrators – these rights 
may be subject to restrictions, but only where, 
and to the extent, strictly necessary to ensure the 
integrity of the investigation.

36. Family members should be protected from any
ill-treatment, intimidation or sanction as a result
of their participation in an investigation or their
search for information concerning a deceased
or disappeared person. Appropriate measures
should be taken to ensure their safety, physical
and psychological well-being, and privacy.

37. Family members have specific rights in relation
to human remains. When the identity of a
deceased person has been determined, family
members should be informed immediately and
thereafter a notification of death posted in an
easily accessible way. To the extent possible,
family members should also be consulted prior
to an autopsy. They should be entitled to have
a representative present during the autopsy.
Upon completion of the necessary investigative
procedures, human remains should be returned to
family members, allowing them to dispose of the
deceased according to their beliefs.

70. Adopted by the Seventh UN Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders held at Milan from 26 August to 6 September 1985 and
endorsed by General Assembly Resolutions 40/32 of 29 November 1985 and 40/146 of 13 December 1985.

71. Adopted by the Seventh UN Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders and endorsed by General Assembly Resolutions 40/32 of 29
November 1985 and 40/146 of 13 December 1985.

72. Adopted by the Eighth UN Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders, Havana, 27 August to 7 September 1990.
73. Adopted by UN General Assembly Resolution 34/169 of 17 December 1979.
74. Adopted by the Eighth UN Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders, Havana, 27 August to 7 September 1990.
75. Siracusa Guidelines for International, Regional and National Fact-Finding Bodies, adopted by the International Institute in Higher Studies in Criminal Sciences,

Siracusa, Italy, 2013.
76. The International Human Rights Fact-Finding Guidelines (The Lund-London Guidelines) were produced by the International Bar Association’s Human Rights Institute

and the Raoul Wallenberg Institute in 2009 and revised in 2015.
77. OHCHR, Commissions of Inquiry and Fact-Finding Missions on International Human Rights and Humanitarian Law, Guidance and Practice, 2015.
78. UN Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners (the “Nelson Mandela Rules”), adopted by UN General Assembly Resolution 70/175 of 17 December

2015.
79. The term “family” in this Protocol should be understood broadly as applying to the relatives of the deceased.
80. Report of the Special Rapporteur on the promotion of truth, justice, reparation and guarantees of non-recurrence, Mr. Pablo de Greiff, UN doc. A/HRC/21/46, 9

August 2012, para. 54.
81. See, e.g., IACtHR, Villagrán-Morales et al. v. Guatemala, Judgment, 19 November 1999, paras. 225, 227, 229.
82. UN Principles on the Effective Prevention and Investigation of Extra-legal, Arbitrary and Summary Executions, Principle 16; IACHR, Manuel Stalin Bolaños v.

Ecuador, Report No. 10/95, Case 10.580, 12 September 1995, para. 45.
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4. กลไกสืบสวนสอบสวน 
38. หน้าท่ีสืบสวนสอบสวนไม่จ าเป็นต้องใช้กลไกสืบสวนสอบสวนใด

เป็นการเฉพาะ รัฐอาจใช้กลไกจ านวนมากมายตามกฎหมายและ
วิธีปฏิบัติภายในประเทศ ตราบเท่าที่กลไกเหล่านั้นเป็นไปตาม
ข้อก าหนดของกฎหมายระหว่างประเทศในเรื่องหน้าที่ การ
สืบสวนสอบสวน ในการพิจารณาว่าการสืบสวนโดยต ารวจ การ
สอบสวน การชันสูตรพลิกศพ การสืบสวนโดยองค์กรก ากับดูแล
ของต ารวจที่เป็นอิสระ การสืบสวนโดยผู้พิพากษา อัยการพิเศษ
หรือสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ หรือการสืบสวนประเภทอ่ืน
ใด สอดคล้องกับหน้าที่ในการสืบสวนหรือไม่ ต้องพิจารณาไป
พร้อมกับพันธกรณีทางกฎหมายระหว่างประเทศและค ามั่น
สัญญาของรัฐ อนึ่ง ไม่ว่าจะใช้กลไกใด กลไกเหล่านั้นจะต้อง
เป็นไปตามมาตรฐานที่วางไว้ในแนวทางของพิธีสารนี้ 

39. ในสถานการณ์ จ า เพาะ รั ฐอาจจั ดตั้ ง กล ไกพิ เศษ  เ ช่น 
คณะกรรมาธิการไต่สวนหรือกลไกยุติธรรมเปลี่ยนผ่านแบบอื่น 
นอกจากนี้ กลไกสืบสวนระหว่างประเทศที่พร้อมไปด้วยความ

เช่ียวชาญและศักยภาพในการสืบสวนสอบสวนอย่างอิสระและ
ตรงไปตรงมาอาจมีความเหมาะสมเช่นกัน ทั้งนี้ ข้อก าหนดเรื่อง
ความรวดเร็ว ความมีประสิทธิภาพ ความเป็นอิสระและเป็น
กลาง และความโปร่งใสนั้นใช้บังคับกับการสืบสวนสอบสวนโดย
กลไกเหล่านี้อย่างเท่าเทียม83 

40. รัฐจะต้องให้ความมั่นใจว่ากลไกพิเศษจะไม่บั่นทอนความรับผิด 
อย่างเช่นโดยวิธีการท าให้ล่าช้าเกินควร หรือการหลีกเลี่ยงไม่
ด าเนินคดีทางอาญา วิธีปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพของกลไก
สืบสวนสอบสวนพิเศษ ตัวอย่างเช่น กลไกที่ถูกออกแบบมาเพื่อสืบสวน
สอบสวนสาเหตุของการละเมิดสิทธิอันเป็นระบบ หรือรักษาความทรงจ าใน
อดีต ในตัวมันเองไม่ได้ทดแทนพันธกรณีของรัฐที่จะต้องด าเนินคดีและ
ลงโทษผู้รับผิดชอบการเสียชีวิตอย่างผิดกฎหมายโดยผ่านกระบวนการ
ตุลาการ ดังนั้น แม้กลไกพิเศษอาจมีบทบาทอันมีค่ายิ่งในการสืบสวน
สอบสวนภายใต้บางสถานการณ์ แต่ก็เป็นไปไม่ได้ที่กลไกดังกล่าวจะท า
ให้รัฐบรรลุหน้าที่ในการสืบสวนสอบสวน การบรรลุหน้าที่น้ันอาจต้องใช้
กลไกต่างๆ  ประกอบกัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

83. ในการออกแบบกลไกดังว่า รัฐควรค านึงถึงหลักการที่เกี่ยวข้องกับการไต่สวนซ่ึงอยู่ในชุดหลักการเพื่อต่อต้านการยกเว้นไม่ต้องรับผิด , แนวทางและวิธีปฏิบัติ
ของคณะกรรมาธิการไต่สวนและคณะค้นหาข้อเท็จจริงของ OHCHR และแนวทาง Siracusa ส าหรับองค์กรค้นหาข้อเท็จจริงระหว่างประเทศ ระดับภูมิภาค
และระดับชาติ 
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4. Investigative mechanisms

38. The duty to investigate does not necessarily call
for one particular investigative mechanism in
preference to another. States may use a wide
range of mechanisms consistent with domestic
law and practice, provided those mechanisms
meet the international law requirements of
the duty to investigate. Whether a police
investigation, a coronial inquest, an investigation
by an independent police oversight body, an
investigation by a judge, special prosecutor or
national human rights institution, or any other
investigation, complies with the duty to investigate,
is a matter to be determined in the light of the
international legal obligations and commitments
of the State. Whichever mechanisms are used,
however, they must, as a whole, meet the minimum
requirements set out in these Guidelines.

39. In specific circumstances a State may establish
a special mechanism such as a commission of
inquiry or another transitional justice mechanism.
An international investigation mechanism with
the expertise and capacity to conduct an
independent and objective investigation may be
appropriate. The requirements of promptness,
effectiveness and thoroughness, independence
and impartiality, and transparency apply
equally to investigations undertaken by these
mechanisms.83

40. States must ensure that special mechanisms do not
undermine accountability by, for example, unduly
delaying or avoiding criminal prosecutions.
The effective conduct of a special investigative
mechanism – designed, for example, to
investigate the systemic causes of rights violations
or to secure historical memory – does not in
itself satisfy a state’s obligation to prosecute
and punish, through judicial processes, those
responsible for an unlawful death. Accordingly,
while special mechanisms may play a valuable
role in conducting investigations in certain
circumstances, they are unlikely on their own
to fulfil the State’s duty to investigate. Fulfilment
of that duty may require a combination of
mechanisms.

83. In designing such mechanisms, States should have regard to the principles relating to commissions of inquiry contained in the Set of Principles to Combat Impunity,
the OHCHR’s Commissions of Inquiry and Fact-Finding Missions Guidance and Practice and the Siracusa Guidelines for International, Regional and National
Fact-Finding Bodies.
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 III.  

จริยธรรมทางวิชาชีพ 
41. ทุกคนท่ีเกี่ยวข้องกับการสืบสวนสอบสวนกรณีเสียชีวิตที่อาจมิ

ชอบด้วยกฎหมายหรือบังคับให้สูญหายจะต้องปฏิบัติตาม
มาตรฐานสูงสุดทางวิชาชีพและจริยธรรมเสมอ พวกเขาจะต้อง
ปฏิบัติงานเพื่อให้มั่นใจได้ว่ากระบวนการสืบสวนสอบสวนจะ
เที่ยงตรงและมีประสิทธิภาพ อีกทั้งเพื่อส่งเสริมให้เกิดการ
อ านวยความยุติธรรมและความก้าวหน้าในสิทธิมนุษยชน ผู้ที่
เกี่ยวข้องกับการสืบสวนสอบสวนมีความรับผิดชอบด้าน
จริยธรรมต่อผู้เสียหาย สมาชิกในครอบครัวของพวกเขา และ
บุคคลอื่นที่ได้รับผลกระทบจากการสืบสวนสอบสวน และพวก
เขาจะต้องเคารพความปลอดภัย ความเป็นส่วนตัว สวัสดิภาพ 
ศักดิ์ศรีและสิทธิมนุษยชนของทุกคนท่ีได้รับผลกระทบด้วยการ
ท างานตามหลักมนุษยธรรมที่เหมาะสม โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน
เรื่องมนุษยธรรมและความเป็นกลาง 

42. เมื่อต้องรับมือกับสมาชิกในครอบครัว ผู้ที่อาจเป็นพยาน และ
บุคคลอื่นที่ติดต่อกันระหว่างช่วงการสืบสวนสอบสวน ผู้
สืบสวนสอบสวนจะต้องระวังที่จะลดภยันตรายซึ่งอาจเกิดจาก
กระบวนการสืบสวนสอบสวน โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับสวัสดิภาพ
ทางกายและจิตใจของผู้เกี่ยวข้องกับการสืบสวนสอบสวน 
ตลอดจนศักดิ์ศรีของผู้เสียชีวิต นอกจากนี้ ในกรณีของผู้มี
ความเสี่ยงจากภยันตรายเป็นการจ าเพาะ เช่นผู้เสียหายจาก
การละเมิดทางเพศ เด็ก ผู้สูงอายุ ผู้ลี้ภัยและผู้พิการ จะต้อง
ได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 

43. ผู้สืบสวนสอบสวนจักต้องกระท าการสอดคล้องกับกฎหมาย
ภายในประเทศและกฎหมายระหว่างประเทศ และจักต้อง
หลีกเลี่ยงกิจกรรมด้านสืบสวนสอบสวนโดยพลการและล่วงล้ า
เกินควร พวกเขาควรพยายามเคารพวัฒนธรรมประเพณีของ

บุคคลทุกคนที่ได้รับผลกระทบจากการสืบสวนสอบสวน 
เช่นเดียวกับความประสงค์ของสมาชิกในครอบครัวโดยที่ยัง
สามารถบรรลุหน้าท่ีที่จะต้องด าเนินการสืบสวนสอบสวนอย่าง
มีประสิทธิภาพ84 

44. แพทย์นิติเวชที่เกี่ยวข้องกับการสืบสวนกรณีเสียชีวิตที่อาจมิ
ชอบด้วยกฎหมายหรือกรณีสงสัยว่าเป็นการบังคับให้สูญหาย
มีความรับผิดชอบต่อความยุติธรรม ต่อญาติของผู้เสียชีวิต 
และต่อสาธารณชนโดยทั่วไป ในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว
อย่างถูกต้อง แพทย์นิติเวชรวมถึงนักนิติพยาธิวิทยาจะต้อง
เป็นอิสระและเป็นกลาง ทั้งนี้ ไม่ว่าพวกเขาจะถูกจ้างโดย
ต ารวจหรือรัฐ แพทย์นิติเวชจะต้องเข้าใจชัดแจ้งถึงพันธกรณี
ของพวกเขาต่อความยุติธรรม (ไม่ใช่ต ารวจหรือรัฐ) และต่อ
ญาติของผู้เสียชีวิต เพื่อที่จะสามารถให้ค าอธิบายในเรื่อง
สาเหตุการเสียชีวิตและพฤติการณ์แวดล้อมการเสียชีวิตได้
อย่างแท้จริง 

45. โดยทั่วไปกว่านั้น ประมวลระหว่างประเทศว่าด้วยจริยธรรม
ทางการแพทย์ของสมาคมแพทย์โลก (International Code 
of Medical Ethics of the World Medical Association - 
WMA) ก าหนดไว้ว่า “แพทย์จักต้องทุ่มเทต่อการให้บริการ
ทางการแพทย์ด้วยความสามารถอย่างเป็นอิสระตามวิชาชีพ
และศีลธรรมเต็มที่ พร้อมความเห็นอกเห็นใจและการเคารพ
ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์”85 การที่จะบรรลุเป้าหมายนี้ได้โดย
สมบูรณ์ รัฐทั้งหลายจ าเป็นต้องสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อ
การเป็นอิสระดังกล่าว อันรวมถึงการปกป้องแพทย์นิติเวชจาก
ภัยหรือการคุกคามอันเป็นผลมาจากการเข้าไปเกี่ยวข้องใน
งานคดีที่ค่อนข้างมีความอ่อนไหว

 
 
 
 
 
 
 
 
  

84. ฉันทามติระหว่างประเทศว่าด้วยหลักการและมาตรฐานขั้นต่ าของกระบวนการค้นหาและสืบสวนสอบสวนทางนิติวิทยาศาสตร์กรณีบังคับให้สูญหาย
สังหารตามอ าเภอใจหรือนอกกฎหมาย ( International Consensus on Principles and Minimum Standards in Search Processes and Forensic 
Investigations in cases of Enforced Disappearances, Arbitrary or Extrajudicial Executions), ภาคผนวก 6 ใน คณะกรรมการนักนิติศาสตร์สากล (International 
Commission of Jurists), การหายสาบสูญโดยถูกบังคับและการสังหารนอกกฎหมาย: การสืบสวนและลงโทษ, คู่มือส าหรับผู้ปฏิบัติงาน  (Enforced Disappearance and 
Extrajudicial Execution: Investigation and Sanction, A Practitioners Guide) ค.ศ. 2015 

85. WMA, ประมวลระหว่างประเทศว่าด้วยจริยธรรมทางการแพทย์, ดู: http://www.wma.net/en/30publications/10policies/c8/ 
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III.

PROFESSIONAL ETHICS
41. All those involved in investigating potentially

unlawful death must meet the highest professional
and ethical standards at all times. They must work
to secure the integrity and effectiveness of the
investigation process and to advance the goals
of justice and human rights. Those involved in
investigations bear ethical responsibilities toward
victims, their family members and others affected
by an investigation, and they must respect the
safety, privacy, well-being, dignity and human
rights of anyone affected, working in accordance
with the applicable humanitarian principles, in
particular humanity and impartiality.

42. When dealing with family members, potential
witnesses and others contacted in the course of
an investigation, investigators must take care to
minimize the harm that the investigation process
may cause, especially regarding the physical
and mental well-being of those involved in the
investigation and the dignity of the dead. Special
consideration is required for those at particular
risk of harm, such as victims of sexual abuse,
children, the elderly, refugees and persons with
disabilities.

43. Investigators shall act in accordance with
domestic and international law and shall avoid
arbitrary or unduly intrusive investigatory activity.
They should endeavour to respect the culture
and customs of all persons affected by the
investigation, as well as the wishes of family
members, while still fulfilling their duty to conduct
an effective investigation.84

44. Any forensic doctor involved in the investigation
of a potentially unlawful death has responsibilities
to justice, to the relatives of the deceased,
and more generally to the public. To discharge
these responsibilities properly, forensic doctors,
including forensic pathologists, must act
independently and impartially. Whether or not
they are employed by the police or the State,
forensic doctors must understand clearly their
obligations to justice (not to the police or the
State) and to the relatives of the deceased, so that
a true account is provided of the cause of death
and the circumstances surrounding the death.

45. More generally, as stipulated by the International
Code of Medical Ethics of the World Medical
Association (WMA), “A physician shall be
dedicated to providing competent medical service
in full professional and moral independence,
with compassion and respect for human
dignity.”85 For its full realization, this also requires
the State to create the circumstances in which
such independence can be exercised, including
by protecting the forensic doctor from harm
or harassment as a result of involvement with
potentially sensitive case work.

III.
Professional Ethics

84. International Consensus on Principles and Minimum Standards in Search Processes and Forensic Investigations in cases of Enforced Disappearances, Arbitrary
or Extrajudicial Executions, Annex 6 in International Commission of Jurists, Enforced Disappearance and Extrajudicial Execution: Investigation and Sanction, A
Practitioners Guide, 2015.

85. WMA, International Code of Medical Ethics, at: http://www.wma.net/en/30publications/10policies/c8/.
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 IV. 

การด าเนินการสืบสวนสอบสวน 
46. ในหมวดนี้ของพิธีสารมินนิโซตาอธิบายถึงยุทธศาสตร์และ

ขั้นตอนปฏิบัติที่ควรใช้ด าเนินการสืบสวนสอบสวนกรณี
เสียชีวิตที่อาจมิชอบด้วยกฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพ โดยจะ
อธิบายถึงวิธีปฏิบัติที่ดีในการสืบสวนสอบสวนไม่ว่าจะตาม
กฎหมาย วิธีปฏิบัติ หรือกระบวนการท้องถิ่นที่จ าเพาะเจาะจง 
ทั้งนี้ แนวทางทั่วไปท่ีจะน าเสนอในหมวดนี้จะได้รับการเติมเต็ม
ให้สมบูรณ์โดยแนวทางโดยละเอียดในการตรวจสถานท่ีเกิดเหต ุ
การด าเนินการสัมภาษณ์ การขุดหลุมฝังศพ การผ่าพิสูจน์ศพ 
และการวิเคราะห์ซากโครงกระดูก ในหมวดถัดไป 

ก. หลักการท่ัวไปของการสืบสวนสอบสวน 
47. ในการสืบสวนสอบสวนทุกครั้ ง การรักษาชีวิตของทั้งชีวิต

ประชาชนทั่วไปและทีมสืบสวนสอบสวนเป็นสิ่งส าคัญสูงสุด ควรมี
การประเมินความเสี่ยงของการปฏิบัติงานทั้งหมด โดยเฉพาะ
เมื่อก าลังปฏิบัติงานในพื้นที่ซึ่งได้รับผลกระทบจากความ
ขัดแย้ง สาธารณชนและทีมสืบสวนสอบสวนไม่ควรถูกจัดให้อยู่
ท่ามกลางอันตรายเกินควร 

48. ยุทธศาสตร์ทีค่รอบคลุมของการสืบสวนสอบสวนควรมีระเบียบ
แบบแผนและโปร่งใส อีกทั้งควรด าเนินตามแนวทางการ
สอบสวนอันชอบธรรม ในกรณีการเสียชีวิตที่อาจมิชอบด้วย
กฎหมายอาจมีความจ าเป็นต้องใช้ทั้งขั้นตอนการสืบสวน

ตามปกติและเทคนิคพิเศษขั้นสูงขึ้นอยู่กับสถานการณ์ ควรมี
การก าหนดล าดับชั้นงานท่ีรวมความรับผิดชอบต่อการตัดสินใจ
ทั้งหมดของทีมสืบสวนสอบสวนไว้ด้วย  

49. การสืบสวนสอบสวนอาจรวบรวมวัตถุประเภทต่างๆ ไว้ซึ่งอาจ
ไม่ถูกน าไปใช้เป็นหลักฐานทั้งหมดในการพิจารณาคดี อย่างไรก็
ตาม วัตถุและข้อสังเกตทั้งปวงที่เกี่ยวข้องกับการสืบสวนสอ
สวนควรถูกเก็บรักษา บันทึก และจัดท ารายการ โดยรวมผล
ของการตัดสินใจ/ค าสั่ง ข้อมูลที่รวบรวมได้ และถ้อยค าพยาน 
นอกจากนั้น จะต้องจัดท ารายการแหล่งที่มา วันและเวลาของ
การเก็บรวบรวมวัตถุเหล่านั้นด้วย 

ข. กระบวนการสืบสวนสอบสวน 
 50. เมื่อมีการยื่นรายงานหรือมีข้อกล่าวหาว่าเป็นกรณีการเสียชีวิต

ที่อาจมิชอบด้วยกฎหมายหรือสงสัยว่าเป็นการบังคับให้สญูหาย 
เจ้าหน้าที่ควรด าเนินการสืบสวนเบื้องต้นเพื่อระบุแนวทางการ
สอบสวนและขั้นตอนปฏิบัติต่อไป ซึ่งรวมถึงการระบุแหล่งที่มา
ของสิ่งที่อาจเป็นหลักฐานและความเร่งด่วนในการเก็บรวบรวม
และรักษาหลักฐานเหล่านั้น ควรรวบรวมถ้อยค าพยานที่
เกี่ยวข้องทั้งหมดซึ่งไม่จ ากัดเพียงการบรรยายเรื่องราว 

เหตุการณ์โดยบุคลากรผู้รักษากฎหมายเท่านั้น หลังจากเก็บ
รวบรวมและวิเคราะห์ชุดหลักฐานส าคัญต่างๆ แล้ว ควรมีการ
จัดท าข้อสรุปเบื้องต้นและรวมไว้ เป็นรายงานฉบับเดียว 
รายงานดังกล่าวควรให้รายละเอียดแนวทางการสอบสวนที่
ด าเนินการแล้วและผลลัพธ์ของการสอบสวน ตลอดจนควร
เสนอแนะให้มีการสืบสวนเพิ่มเติมที่อาจช่วยให้การสอบสวน
คืบหน้าข้ึน 

IV
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IV.

CONDUCT OF AN INVESTIGATION
46. This section of the Minnesota Protocol describes

the strategies and practical steps that should
be taken in an effective investigation of a
potentially unlawful death. These represent good
practice in any investigation notwithstanding
the specificities of local laws, practices and
procedures. The general guidance offered in this
section is complemented by sections providing
detailed guidelines on, respectively, crime-scene
investigation, the conduct of interviews, the
excavation of graves, the conduct of an autopsy,
and the analysis of skeletal remains.

A.  General Principles of Investigations
47. In any investigation, the preservation of life – the

lives of both the public and the investigative
team – is paramount. All activities should be risk-
assessed, especially when being carried out in
areas affected by conflict. Members of the public
and the investigation team should not be unduly
placed in harm’s way.

48. The overarching strategy of any investigation
should be methodical and transparent, and
all legitimate lines of inquiry into potentially
unlawful death should be pursued. Depending
on the circumstances, both routine investigative
steps and highly specialized techniques may be
required. A hierarchy should be established that
includes accountability for all the decisions the
investigation team takes.

49. An investigation may gather many different types
of material, not all of which will be used as
evidence in a judicial proceeding. Nevertheless,
all materials and observations relevant to the
investigation should be secured, recorded
and logged. This includes all decisions taken,
information gathered, and witness statements. The
source, date and time of collection of all material
must also be logged.

B.  The Investigation Process
50. When a report or allegation of a potentially

unlawful death is submitted or brought to the
attention of the authorities, an initial investigation
should be conducted to identify lines of inquiry
and further actions. This includes identifying all
sources of potential evidence and prioritizing
the collection and preservation of that evidence.
All relevant witness statements should be
collected, including but not limited to accounts

of events provided by law enforcement personnel. 
Once a significant body of evidence has been 
collected and analysed, preliminary conclusions 
should be developed and compiled into a single 
report. The report should detail the lines of inquiry 
pursued and the outcome of these inquiries, and 
should recommend further inquiries that may 
advance the investigation. 

IV.
C

onduct of an Investigation
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51. ควรบันทึกรายละเอียดการวิเคราะห์ข้อมูลที่ทราบเกี่ยวกับ
พฤติการณ์แวดล้อมการเสียชีวิตและบุคคลผู้รับผิดชอบไว้ใน
รายงาน ซึ่งรายงานดังกล่าวควรประกอบด้วยข้อมูลต่อไปนี้ 
ได้แก่ รายละเอียดและสถานะทางการของบุคคลที่จัดท า
รายงานเบื้องต้น สถานการณ์ระหว่างการจัดท ารายงานนั้น อัต
ลักษณ์ของเหยื่อ )หากทราบ(  วัน เวลาและสถานที่เสียชีวิต 
ต าแหน่งท่ีตั้งของเหยื่อ วิธีการท าให้เสียชีวิต บุคคลหรือองค์กร
ที่เช่ือว่าเป็นผู้รับผิดชอบ เหตุผลส าคัญของการเสียชีวิต และ
รายละเอียดจ าเพาะเจาะจงอื่นๆ ควรระบุเรื่องที่จ าเป็นต้องมี
การสืบสวนสอบสวนเพิ่มเติม ควรจัดท ายุทธศาสตร์โดยรวม
ของการบ่งบอกต าแหน่งและรวบรวมวัตถุ เพิ่มเติมเพื่อ
สนับสนุนการสืบสวนสอบสวนและกระบวนการพิจารณาคดีที่
อาจเกิดขึ้น ควรวางแผนการเก็บรวบรวมหลักฐานเช่นกัน 

52. ควรออกแบบขั้นตอนปฏิบัติงานและกลวิธีที่ ที่จะใช้โดย
พิจารณาจากยุทธศาสตร์โดยรวม ข้ันตอนเหล่านี้ควรน าไปสู่
การพิสูจน์ข้อเท็จจริงที่ส าคัญ รักษาวัตถุพยานที่เกี่ยวข้อง และ
น าไปสู่การระบุทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ควรวางแผนงานและจัดสรร
ทรัพยากรอย่างเหมาะสมเพื่อจัดการกับเรื่องต่อไปนี้ 
 การเก็บรวบรวม การวิเคราะห์ และการจัดการหลักฐาน 

ข้อมูล และวัตถ ุ
 การตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์ที่สถานท่ีจริงท่ีส าคัญ 

รวมถึงสถานท่ีเกิดการเสียชีวิต/อาชญากรรม 
 การประสานกับครอบครัว 
 การจัดท าประวัติของเหยื่อ 
 การค้นหา สัมภาษณ์ และคุ้มครองพยาน 
 ความช่วยเหลือระหว่างประเทศด้านวิชาการ 
 หลักฐานด้านการสื่อสารโทรคมนาคมและหลักฐานดิจิตอล

อื่นๆ 
 ประเด็นการเงิน 
 ล าดับเหตุการณ์86 

53. ยุทธศาสตร์ของการสืบสวนสอบสวนควรได้รับการทบทวนเป็น
ระยะหรือเมื่อมีหลักฐานช้ินใหม่ (หรือวิธีการใหม่ที่สมบูรณ์มาก
ขึ้น) ควรบันทึกกระบวนการทบทวน พร้อมด้วยหมายเหตุ
เกี่ยวกับการตัดสินใจที่ส าคัญทั้งหมด รวมถึงหลักฐานสนับสนุน
การตัดสินใจแต่ละครั้ งต้องอ้างถึงอย่างชัดเจนไว้  การ
เปลี่ยนแปลงใดๆ ในเรื่องทิศทางของยุทธศาสตร์การสืบสวน

สอบสวนควรมีเหตุผลก ากับและบันทึกไว้พร้อมกับรายการวัตถุ
ที่เกี่ยวข้อง กระบวนการทบทวนควรเปิดเผย ถูกบันทึกไว้ และ
เผยแพร่แก่สมาชิกในทีมสืบสวนสอบสวน  

1. การเก็บรวบรวมและจัดการข้อมูลและวัตถุ 

54. ควรเก็บรวบรวมวัตถุอย่างเป็นระบบ ควรจะต้องมีระบบจัดการ
ข้อมูลที่มีประสิทธิภาพเพื่อให้มั่นใจได้ว่าวัตถุทั้งหมดที่รวบรวม
มาถูกบันทึก วิเคราะห์ และเก็บรักษาอย่างเหมาะสมโดย
ค านึงถึงความปลอดภัย ระบบดังกล่าวไม่จ าเป็นต้องซับซ้อน
หรือใช้เทคโนโลยีทันสมัย แต่ควรมีความครอบคลุม คงเส้นคง
วา และปลอดภัยเพื่อให้แน่ใจว่าจะไม่มีวัตถุใดสูญหาย เสียหาย 
เสื่อมสภาพหรือถูกมองข้ามไป อีกทั้งสามารถหาพบ อ้างถึง 
และเชื่อมโยงได้ง่ายดาย 

55. การรวบรวม การบันทึก และการเก็บวัตถุ – ทั้งที่เป็นคุณและ
เป็นโทษกับการพิสูจน์ความผิด – ต้องอาศัยความเช่ียวชาญ
เพื่อให้มั่นใจได้ว่าหลักฐานที่เกี่ยวข้องทุกช้ินสามารถน าไปใช้ใน
กระบวนการทางตุลาการได้ ความสัมพันธ์ของวัตถุอาจปรากฏ
ให้เห็นเมื่อการสืบสวนสอบสวนมีความคืบหน้า ทว่า ทีม
สืบสวนจะต้องไม่ปกปิดข้อมูลที่อาจอย่างเช่นลดทอนน้ าหนัก
คดีของอัยการในการพิจารณาคดี 

2. สถานที่ทางภูมิศาสตร์ท่ีส าคัญรวมถึงสถานที่เสียชีวิต/เกิดเหตุ 

56. การสืบสวนสอบสวนกรณีเสียชีวิตที่อาจมิชอบด้วยกฎหมายอาจ
ทราบหรือไม่ทราบสถานที่ที่อาจพบร่างหรือศพ ซึ่งสถานที่
ดังกล่าวอาจใช่หรือไม่ ใช่สถานที่ที่ เสีย ชีวิต87 สถานที่ทาง
ภู มิ ศาสตร์ ที่ ส าคัญทุกแห่ ง ในการสื บสวนสอบสวน อัน
ประกอบด้วยบริเวณที่มีการพบกันระหว่างเหยื่อและผู้ต้องสงสัยที่
ถูกระบุตัว สถานท่ีเกิดอาชญากรรม และบริเวณที่อาจเป็นท่ีฝงัศพ 
จะต้องถูกบ่งต าแหน่งและระบุไว้ ควรใช้พิกัด GPS และบันทึก
ข้อมูลดังกล่าวไว้ ถ้าไม่ทราบว่าเหยื่อคือผู้ใด ให้ท าการพิสูจน์ตัว
บุคคล การใช้ชีวิต กิจวัตรประจ า และกิจกรรมต่างๆ รวมทั้งภูมิ
หลังทางการเมือง ศาสนา หรือเศรษฐกิจของเหยื่อ ซึ่งอาจบ่งช้ี
เหตุผลที่เป็นไปได้ส าหรับการเสียชีวิต ทั้งนี้ รายงานบุคคลสูญ
หาย ถ้อยค าของพยานในครอบครัว บันทึกประวัติทันตกรรมและ
สภาพร่างกายอื่นๆ ที่น่าเช่ือถือ (ที่เรียกกันว่าข้อมูลก่อนเสียชีวิต 
หรือ ante-mortem data) ตลอดจนลายพิมพ์นิ้วมือแฝงและ 
DNA (กรด deoxyribonucleic) สามารถน ามาใช้เพื่อช่วยในการ
ระบุตัวผู้เสียชีวิต  

 
 
 
 

 

 
 

86. ส าหรับรายละเอียดเพิ่มเติมในด้านต่างๆ เหล่านี้ ดู อย่างเช่น บันทึกรายงานโดยส านักงานป้องกันยาเสพติดและปราบปรามอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ (UN Office on 
Drugs and Crime) (http://www.unodc.org) และอินเตอร์โพล (Interpol) (http://www.interpol.int) 

87. หากผู้สืบสวนสอบสวนไม่สามารถระบุที่ตั้งศพหรือซากศพได้ พวกเขายังควรต้องรวบรวมหลักฐานแวดล้อมโดยตรงอื่นๆต่อไป โดยหลักฐานเหล่านี้อาจเพียงพอต่อ
การระบุตัวผู้กระท าความผิดได ้

 

 

http://www.interpol.int/
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51. A detailed analysis of information known
about the circumstances of the death and those
believed to be responsible should be provided
in a written report. The report should include
the following key information: the identity and
official status of the individual making the initial
report; the circumstances under which the report
was made; the identity(ies) of the victim(s) (if
known); the date(s), time(s) and location(s) of
the death(s); the location(s) of the victim(s); the
method(s) of causing the death(s); the individual(s)
or organization(s) believed to be responsible;
the underlying reason(s) for the death(s); and
other specific details. Areas in need of further
investigation should be identified. An overall
strategy for locating and gathering further material
to support the investigation, and potential judicial
proceedings, should be developed. A plan
should be made for evidence collection.

52. A set of operational and tactical processes,
deriving from the overall strategy, should be
designed. These processes should seek to
establish significant facts, preserve relevant
material and lead to the identification of all the
parties involved. Activities should be planned
and appropriate resources allocated in order to
manage the following:

 n The collection, analysis and management of
evidence, data and materials

 n The forensic examination of important physical
locations, including the death/crime scene

 n Family liaison
 n The development of a victim profile
 n Finding, interviewing and protecting witnesses
 n International technical assistance
 n Telecommunications and other digital evidence
 n Financial issues
 n The chronology of events.86

53. The investigation strategies should be reviewed
periodically or in light of new material (or new,
more robust methods). A record of the review
process should be kept, with all critical decisions
noted and the evidence to support each one
clearly referenced. Any change of direction in
investigative strategy should be justified and
recorded, with relevant material logged. The
review process should be open, recorded, and
disseminated to the investigation team members.

1. Collecting and managing data and materials

54. Material should be collected in a systematic
manner. An effective information management
system is required to ensure that all material
gathered is recorded, analysed and stored
appropriately, taking into account security
concerns. This system does not need to be
complex or technologically advanced, but
it should be comprehensive, consistent and
secure in order to ensure that no material is lost,
damaged, degraded or overlooked; that provides
an audit trail that can demonstrate that evidence
has not been tampered with; and that it can be
easily found, referenced and cross-referenced.

55. The gathering, recording and retaining of material
– both inculpatory and exculpatory – requires
expertise to ensure that all relevant evidence
can be disclosed in any judicial process. The
relevance of material may only become apparent
as the investigation progresses. The investigation
team must not, however, withhold information that
could, for example, weaken the prosecution’s
case in any judicial proceedings.

2. Important physical locations, including the
death/crime scene

56. In the investigation of a potentially unlawful
death there may or may not be a body in a
known location, which in turn may or may not
be the place where the death occurred.87 Every
important physical location in the investigation
should be located and identified, including the
site of encounters between the victim(s) and any
identified suspects, the location of any crimes,
and possible burial sites. GPS coordinates
should be taken and recorded. The identity of the
victim(s) will need to be established if this is not
known. The lifestyle, routines and activities and
the political, religious or economic background
of the victim(s) may indicate possible reasons for
the death. Missing person reports, family witness
statements, dental and other reliable physical
records (i.e. so-called ante-mortem data), as well
as fingerprints and DNA (deoxyribonucleic acid),
can be used to assist in identifying the deceased.

86. For more detail on these areas, see e.g. documentation by the UN Office on Drugs and Crime (http://www.unodc.org) and Interpol
(http://www.interpol.int).

87. If investigators are unable to locate a body or remains they should continue to gather other direct and circumstantial evidence which may suffice for identifying the
perpetrator(s).
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57. หากจะน า DNA Profiling มาใช้ระบุซากศพและช้ินส่วนมนุษย์ 
ควรใช้วิธีการระบุรูปพรรณแบบอ่ืนควบคู่กันไปด้วย ตัวอย่างที่
ใช้ในการสร้าง Profile และ ตัว Profileเองเป็นคลังเก็บข้อมูล
อันทรงพลังที่จะต้องได้รับการคุ้มครองจากการน าไปใช้ในทาง
ที่ผิด88 ในการสร้างProfile DNA เพื่อก าหนดความเป็นไปได้ของ
ความเป็นญาติซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการระบุตัวผู้เสียชีวิต อาจน าไปสู่การ
ค้นพบว่ามีความเข้าใจผิดในความเกี่ยวดองกันอยู่ การจัดการอย่าง
เหมาะสมกับการค้นพบเหตุการณ์ดังกล่าวเป็นประเด็น
จริยธรรมที่ส าคัญอย่างยิ่ง และควรก าหนดนโยบายในเรื่องนี้ไว้
ล่วงหน้า89 

58. สถานที่เกิดเหตุคือสถานที่ทางภูมิศาสตร์ที่ผู้สืบสวนสอบสวน
อาจระบุต าแหน่ง บันทึก และกู้คืนพยานวัตถุ ค าว่า “สถานที่
เ กิ ด เหตุ” ถูก ใ ช้ โดยไม่มี ผลกระทบกับการก าหนดว่ า
อาชญากรรมเกิดขึ้นจริงหรือไม่90 สถานที่เกิดเหตุอาจเป็น
สถานที่ ซึ่ งพบศพหรือซากโครงกระดูกของบุคคลหนึ่ ง 
เช่นเดียวกับอาคาร ยานยนต์ หรือสถานที่ใดที่เกี่ยวข้องกันใน
สภาพแวดล้อมดังกล่าว รวมถึงสิ่งของภายในสภาพแวดล้อม
นั้นเช่น เสื้อผ้า อาวุธ หรือของใช้ส่วนตัว 

59. ควรคุ้มกันสถานที่เกิดเหตุโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะท าได้และ
บุคลากรที่ไม่มีอ านาจหน้าที่จักต้องไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าไป 
การเช่นนี้จะสามารถช่วยให้หลักฐานในสถานที่เกิดเหตุนั้น
ได้รับการคุ้มครองและรวบรวมอย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยัง
เป็นการลดการปนเปื้อนหรือการสูญหายของพยานวัตถุที่
เกี่ยวข้อง การคุ้มกันสถานที่เกิดเหตุจ าเป็นต้องมีการควบคุม
ทางเข้าออกของผู้คน และหากเป็นไปได้การจ ากัดการเข้าออก
ให้กับเฉพาะบุคลากรที่ผ่านการอบรมมาเท่านั้น แม้ในระบบ
กฎหมาย-นิติวิทยาศาสตร์ (Medico-Legal Systems) ที่ไม่
ต้องให้แพทย์นิติเวชมาตรวจสถานที่เกิดเหตุ การตรวจสถานท่ี
เกิดเหตุก็ยังอาจเป็นประโยชน์ต่อการสืบสวนสอบสวน และ
หลักฐานใดท่ีพบในที่น้ันควรได้รับการคุ้มครองโดยการใช้สิ่งปิด
กั้น หากเป็นไปได้และเกี่ยวข้องกันก็ควรคุ้มครองหลักฐานนั้น
จากอากาศหรือปัจจัยอื่นท่ีอาจท าให้หลักฐานเสื่อมสภาพ 

60. ควรเก็บบันทึกเกี่ยวกับบุคลากรทุกคนที่เข้าไปยังสถานที่
ดังกล่าวพร้อมทั้งวันและเวลาที่เข้าไป บุคคลที่ต้องสัมผัสกับ
หลักฐานควรให้ DNA และลายพิมพ์นิ้วมือไว้เป็นตัวอย่าง
อ้างอิง ในการลดการปนเปื้อนของหลักฐานและคุ้มครอง
สุขภาพและความปลอดภัยของบุคลากร ควรใส่เสื้อผ้าที่
ป้องกันได้อย่างเหมาะสมทุกครั้งที่ท าได้ ซึ่งอย่างน้อยที่สุด
ได้แก่ถุงมือและหน้ากาก เพื่อเป็นการมั่นใจว่าหลักฐานถูกเก็บรักษา

ไว้ จะต้องใช้การบรรจุห่อและวิธีการที่ถูกต้องส าหรับหลักฐานแต่ละ
ประเภท ในกรณีที่ไม่สามารถท าได้เนื่องจากเหตุทางทรัพยากรหรือ
ก าลังบ ารุง ก็ควรใช้การบรรจุห่อที่ลดการปนเปื้อนข้ามหรือการ
เสื่อมสภาพทางนิติเวชของตัวอย่าง 

61. ควรพิจารณาวัตถุทั้งหมดที่อยู่ในสถานที่เกิดเหตุว่าอาจมีความ
เกี่ยวโยงกับการสืบสวน วัตถุที่อาจพบในสถานที่เกิดเหตุได้แก่
สิ่งต่อไปนี ้นอกเหนือจากสิ่งอื่นๆ 

(ก) หลักฐานเอกสาร เช่น แผนที่ ภาพถ่าย บันทึกเจ้าหน้าที่ 
บันทึกการสอบปากค า บันทึกการบริหารจัดการ เอกสาร
การเงิน ใบเสร็จรับเงิน เอกสารประจ าตัว บันทึกโทรศัพท์ 
จดหมายสื่อสาร และพาสปอร์ต 

(ข) พยานวัตถุ เช่น เครื่องมือ อาวุธ เศษเสื้อผ้าและเส้นใย 
กุญแจ สี แก้วที่ใช้ในการท าร้าย วัสดุส าหรับผูกรัด และ
เครื่องประดับ 

(ค) หลักฐานทางชีวภาพ เช่น เลือด เส้นผม สารคัดหลั่งทาง
เพศ ปัสสาวะ เล็บมือ ส่วนของร่างกาย กระดูก ฟัน และ
ลาย นิ้วมือ 

(ง) หลักฐานดิจิตอล เช่น โทรศัพท์มือถือ คอมพิวเตอร์ แท็บ
เล็ต โทรศัพท์ผ่านดาวเทียม อุปกรณ์เก็บข้อมูลดิจิตอล 
อุปกรณ์บันทึกข้อมูลดิจิตอล กล้องดิจิตอล และคลิปภาพจาก
โทรทัศน์วงจรปิด  

62. ควรบันทึกรายการวัตถุที่เกี่ยวข้องทั้งหมดไว้ในรูปแบบรายงาน
และภาพถ่ายตามที่บรรยายในหัวข้อแนวทางโดยละเอียดว่า
ด้วยการตรวจสถานที่เกิดเหตุ การสืบสวนจะแตกต่างกันไปใน
เรื่ องความสามารถของการตรวจสอบวัตถุด้ วยวิธีทาง
วิ ทยาศาสตร์  แต่ ก า รบั นทึ กสถานที่ เ กิ ด เหตุ อ ย่ า งมี  
ประสิทธิภาพโดยใช้สมุดบันทึก ผังโครงร่าง และภาพถ่ายจะ
เป็นสิ่งจ าเป็น การบันทึกสถานท่ีเกิดเหตุและการกู้คืนหลักฐาน
ควรกระท าด้วยความละเอียดถี่ถ้วน 

63. โดยหลักการแล้วควรกู้คืนตัวอย่างและบันทึกไว้โดยบุคลากรที่
ผ่านการอบรมมาหรือมีความรู้ ตัวอย่างบางประเภทอาศัยเพียง
การอบรมพื้นฐาน แต่ผู้ที่ด าเนินการตรวจสอบทางนิติเวช
จ าเป็นจะต้องได้รับการอบรมขั้นสูงในบริบทของกรอบงานตุลา
การของพวกเขา 

 

 

 
 

 
88. ดู เช่น, ICRC, ประชาชนที่สูญหาย การวิเคราะห์ DNA และการระบุรูปพรรณของซากมนุษย์: คู่มือวิธีปฏิบัติที่ดีที่สุดในช่วงการขัดกันทางอาวุธและสถานการณ์

ความรุนแรงอื่นๆ จากการใช้อาวุธ  (Missing People, DNA Analysis and Identification of Human Remains: A Guide to Best Practice in Armed 
Conflicts and Other Situations of Armed Violence) พิมพ์ครั้งที่ 2, ค.ศ. 2009 

89. ดู เช่น, L.S. Parker, A.J. London, J.D.Aronson, “ข้อค้นพบของเหตุการณ์ในการใช้ DNA เพื่อระบุตัวซากมนุษย์: การประเมินจริยธรรม (Incidental findings 
in the use of DNA to identify human remains: An ethical assessment)” Forensic Science International: Genetics, เล่ม 7 (2013) หน้า 221-29 

90. แม้หากว่าไม่มีอาชญากรรมเกิดขึ้น ก็ควรประมวลสถานที่เสียชีวิตเสมือนดั่งเป็นสถานที่เกิดเหตุ 
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57. If DNA profiling is to be used for identifying
human remains, other means of identification
should be used in parallel. The sample used
to generate the profile and the profile itself are
powerful repositories of information that must be
safeguarded against misuse.88 In profiling DNA
to establish the probability of kinship as part of
identifying the deceased, mistaken beliefs about
kinship may be discovered. Dealing properly
with such incidental findings is an ethical issue of
great importance, and policies on this should be
established in advance.89

58. A crime scene is any physical scene where
investigators may locate, record and recover
physical evidence. The term “crime scene” is
used without prejudice to the determination
of whether a crime has actually occurred.90 A
crime scene may be a place where a person’s
body or skeletal remains are found, as well as
any relevant building, vehicle or place in the
environment, including individual items within
that environment such as clothing, a weapon
or personal effects.

59. A crime scene should be secured at the earliest
possible opportunity and unauthorized personnel
shall not be permitted entry. This enables evidence
at the scene to be protected and gathered
effectively and minimizes the contamination or
loss of relevant material. Securing the scene
requires controlling the entrance and egress of
individuals and, where possible, restricting access
to trained personnel only. Even in medico-legal
systems that do not require forensic doctors to visit
a crime scene, such a visit may be valuable to the
investigation. The scene and any evidence within
it should be protected by the use of a cordon.
Where possible and relevant, it should be
protected from weather or other factors that could
degrade evidence.

60. A record of all personnel entering the scene
should be kept with the corresponding date and
time of their visit. Individuals interacting with
evidence should provide DNA and fingerprints
as reference samples. To minimize forensic
contamination and to protect the health and safety
of personnel, suitable protective clothing should

be worn wherever it is available, including,  
at a minimum, gloves and masks. To ensure that 
evidence is preserved, the correct packaging 
and methodology for each type of evidence need 
to be used. When resources or logistics do not 
allow for this, packaging that will minimize  
cross-contamination or the forensic degradation  
of the sample should be used.

61. All material located at a crime scene should be
considered potentially relevant to the investigation.
Material that may be found at a crime scene
includes, but is not limited to, the following:

(a) Documentary evidence, such as maps, 
photographs, staffing records, interrogation 
records, administrative records, financial 
papers, currency receipts, identity documents, 
phone records, letters of correspondence,  
and passports

(b) Physical evidence, such as tools, weapons, 
fragments of clothing and fibres, keys,  
paint, glass used in an attack, ligatures, 
and jewellery 

(c) Biological evidence, such as blood, hair, 
sexual fluids, urine, fingernails, body parts, 
bones, teeth and fingerprints

(d) Digital evidence, such as mobile phones, 
computers, tablets, satellite phones, digital 
storage devices, digital recording devices,  
digital cameras and closed-circuit television 
(CCTV) footage.

62. All relevant material should be recorded
in documentary and photographic form as
described in the Detailed Guidelines on Crime-
Scene Investigation. Investigations vary in their
capability to examine the material scientifically,
but effectively recording the crime scene using
notes, sketch plans and photographs will be
necessary. Crime-scene recording and recovery
of evidence should be thorough.

63. Samples should ideally be recovered and
recorded by personnel with appropriate training
or knowledge. Some sampling requires only
basic training, but those undertaking medico-legal
examinations will need advanced training in the
context of their own judicial framework.

88. See, e.g., ICRC, Missing People, DNA Analysis and Identification of Human Remains: A Guide to Best Practice in Armed Conflicts and Other Situations of Armed
Violence, 2nd ed., 2009.

89. See, e.g., L.S. Parker, A.J. London, J.D. Aronson, “Incidental findings in the use of DNA to identify human remains: An ethical assessment”, Forensic Science
International: Genetics, Vol. 7 (2013), pp. 221-29.

90. Even if a crime has not occurred, the death scene should be processed as though it is a crime scene.
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64. ผู้สืบสวนควรมีอุปกรณ์ที่เหมาะสม รวมถึงอุปกรณ์ป้องกันตัว
ของตนเอง อุปกรณ์บรรจุห่อที่เกี่ยวข้องอย่างเช่น ถุง กล่อง 
พลาสติก แก้วขนาดเล็ก/ขวด  และเครื่องมือบันทึกรวมถึง
อุปกรณ์ถ่ายภาพ 

65. ทุกขั้นตอนของการกู้คืน เก็บรักษา ขนส่งและวิเคราะห์
หลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ จากสถานที่เกิดเหตุถึงศาลและ
ตลอดไปจนถึงการสิ้นสุดกระบวนการตุลาการ ควรได้รับการ
บันทึกไว้อย่างถูกต้องเพื่อให้มั่นใจได้ในเรื่องความสมบูรณ์
ของหลักฐาน ซึ่งมักเรียกกันว่า “ห่วงโซ่พยานหลักฐาน 
(chain of evidence)” หรือ “ห่วงโซ่คุ้มครองพยานหลักฐาน 
(chain of custody)” ห่วงโซ่คุ้มครองพยานหลักฐานคือ
แนวคิดด้านกฎหมายเกี่ยวกับสิ่งที่อาจใช้เป็นพยานหลักฐาน
ซึ่งก าหนดว่าวัตถุใดที่อาจเป็นพยานหลักฐานควรต้องถูก
บันทึกสรุปรวมไว้เพื่อที่จะได้รับการยอมรับเป็นหลักฐานใน
กระบวนการทางกฎหมาย โดยประกอบด้วยอัตลักษณ์และ
ล าดับบุคคลทั้งหมดที่ครอบครองวัตถุนั้นนับจากที่เจ้าหน้าที่
ได้มาจนถึงการน าเสนอในศาล ช่องว่างในห่วงโซ่การ
ครอบครองหรือคุ้มครองสามารถปิดกั้นไม่ให้มีการน าเสนอ
วัตถุดังกล่าวเป็นหลักฐานเอาผิดจ าเลยในคดีอาญา วัตถุที่
เป็นหลักฐานควรถูกขนส่งด้วยวิธีที่ปกป้องไม่ให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลง เสื่อมสภาพและปนเปื้อนข้ามกับหลักฐานอื่น 
หลักฐานแต่ละช้ินที่กู้คืนมารวมทั้งซากศพมนุษย์ควรมี
เอกสารอ้างอิงและเครื่องหมายเฉพาะเพื่อให้มั่นใจได้เกี่ยวกับ
การระบุตัวตนตั้งแต่จุดเริ่มต้นที่น ามาจนถึงขั้นตอนการ
วิ เ ค ร าะห์ และ เก็ บรั กษา  ทั้ งนี้  ในการบรรลุห่ ว ง โซ่
พยานหลักฐานและข้อก าหนดเรื่องความสมบูรณ์ ท้ังการ
ขนส่ง การตามหา และการเก็บรักษาหลักฐานช้ินนี้ควรรวม
รายละเอียดเกี่ยวกับผู้สืบสวนด้วย 

66. ทุกขั้นตอนของการสืบสวน วัตถุท่ีเป็นหลักฐานควรถูกเก็บใน
สถานท่ีเก็บรักษาอันเหมาะสม ซึ่งควรสะอาด ปลอดภัย และ
เหมาะกับการรักษาวัตถุในสภาพที่ดี  อีกทั้งควรได้รับการ
ปกป้องมิให้บุคคลที่ไม่มีอ านาจหน้าที่เข้าถึงหลักฐานดังกล่าว 
และปกป้องจากการปนเปื้อนทางเคมี ควรเก็บรวบรวม
หลักฐานดิจิตอล เก็บรักษาไว้ และท าการวิเคราะห์ตามวิธี
ปฏิบัติทางสากลที่ดีที่สุด91 

 

3.    การประสานกับครอบครัว 

67. ถ้าเป็นไปได้ ผู้เช่ียวชาญที่ผ่านการอบรมอย่างเหมาะสม
และเฉพาะเจาะจงพร้อมทั้งมีประสบการณ์ด้านการ
ประสานกับครอบครัวควรได้รับการมอบหมายให้เป็นคน
ประสานข้อมูลและให้การสนับสนุนแก่ครอบครัวของ
ผู้เสียชีวิต รวมทั้งเก็บรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ เช่นข้อมูลก่อน
เสียชีวิตที่จ าเป็นต่อการระบุตัวตนผู้เสียชีวิต92 ผู้เช่ียวชาญ
ดังกล่าวควรพบกับครอบครัวโดยเร็วที่สุด ควรให้ข้อมูล
ล่าสุดเกี่ยวกับการสืบสวนสอบสวนอย่างสม่ าเสมอ 
ตลอดจนความคืบหน้าและผลลัพธ์ และด าเนินการแก้ไข
ความกังวลของครอบครัวที่อาจเกิดขึ้นระหว่างการสืบสวน
สอบสวน93 ทั้งนี้ ความสัมพันธ์ทางบวกกับครอบครัวของผู้
สูญหายหรือผู้เสียชีวิตอาจช่วยให้ได้รับข้อมูลและผลลัพธ์ที่
เป็นประโยชน์ต่อการสืบสวนสอบสวนได้ 

4. การท าความเข้าใจเหยื่อ 

68. ควรมีการสอบถามเรื่องรูปแบบการใช้ชีวิตของเหยื่อและ
จัดท าแฟ้มประวัติ ควรใช้ท่าทีระมัดระวังอันเหมาะสมกับ
เรื่องอย่างเช่น ข้อค้นพบเกี่ยวกับการนอกใจคู่สมรสหรือ
พฤติกรรมทางเพศอื่นๆที่อาจท าให้เสื่อมเสีย การจัดท า
ประวัติดังกล่าวจะช่วยในการทดสอบสมมติฐานต่างๆในคดี
นั้นและช่วยสร้างโอกาสในการสืบสวนสอบสวนหาก
แนวทางสอบสวนอื่นๆตีบตัน นอกจากนั้นยังอาจช่วยใน
การระบุแรงจูงใจของอาชญากรรมดังกล่าว ทั้งนี้ ควร
รวบรวมข้อมูลจากกลุ่มหรือสมาคมที่เหยื่อเข้าร่วม รูปแบบ
การใช้ชีวิต รูปแบบพฤติกรรม และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
ของเหยื่อด้วย 

5. การค้นหา สัมภาษณ์ และคุ้มครองพยาน 

69. ควรเสาะหาบุคคลที่อาจมีข้อมูลเกี่ยวกับการเสียชีวิตที่อาจ
มิชอบด้วยกฎหมายหรือการหายสาบสูญโดยถูกบังคับและ
ด าเนินการสัมภาษณ์พวกเขา การประกาศให้ทราบถึงการ
สอบสวนอาจจูงใจให้พยานและบุคคลอื่นแสดงตัวเพราะ
ทราบว่าข้อมูลของพวกเขาจะถูกเก็บเป็นความลับด้วย
ความระมัดระวัง 

 
 

 
91. ดู เช่น สมาคมผู้บังคับบัญชาต ารวจ “คู่มือวิธีปฏิบัติที่ดีกับหลักฐานดิจิตอล (Good Practice Guide for Digital Evidence)” UK, http://www.digital-

detective.net/digital-forensics-documents/ACPO_Good_Practice_Guide_for_Digital_Evidence_v5.pdf  
92. ในสถานการณ์ที่เจ้าหน้าที่เองถูกถูกสงสัยว่ามีความเชื่อมโยงกับการเสียชีวิต ครอบครัวอาจไม่ยอมรับที่จะประสานกับเจ้าหน้าที่เพื่อส่งมอบและรับข้อมูล

เกี่ยวกับการสืบสวนสอบสวน ในกรณีดังกล่าวการประสานผ่าน ผู้แทนทางกฎหมายของครอบครัว หรือการมีส่วนร่วมขององค์กรพัฒนาเอกชนอาจเป็นหนทาง
ที่ท าให้มั่นใจได้ว่าข้อมูลส าคัญยังคงมีพร้อมอยู่ 

93. ดู วรรค 35–37 ข้างต้น 
 

 

 

 

 

 

http://www.digital-detective.net/digital-forensics-documents/ACPO_Good_Practice_Guide_for_Digital_Evidence_v5.pdf
http://www.digital-detective.net/digital-forensics-documents/ACPO_Good_Practice_Guide_for_Digital_Evidence_v5.pdf
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64. Investigators should be appropriately equipped,
including with personal protective equipment;
relevant packaging such as bags, boxes and
plastic and glass vials/bottles; and recording
materials, including photographic equipment.

65. Every stage of evidence recovery, storage,
transportation and forensic analysis, from crime
scene to court and through to the end of the
judicial processes, should be effectively recorded
to ensure the integrity of the evidence. This is
often referred to as the “chain of evidence” or
“chain of custody”. Chain of custody is a legal,
evidentiary concept requiring that any prospective
item of evidence be conclusively documented in
order to be eligible for admission as evidence
in a legal proceeding. This includes the identity
and sequence of all persons who possessed that
item from the time of its acquisition by officials
to its presentation in court. Any gaps in that
chain of possession or custody can prevent the
introduction of the item as evidence against a
criminal defendant. Evidential material should
be transported in a manner that protects it
from manipulation, degradation and cross-
contamination with other evidence. Each piece
of evidence recovered, including human remains,
should be uniquely referenced and marked to
ensure its identification from point of seizure to
analysis and storage. To meet chain of evidence
and integrity requirements, the transportation,
tracking and storage of this evidence should
include the investigator’s details.

66. Evidential material should be kept in an
appropriate storage facility at all stages of
the investigation. Storage facilities should be
clean, secure, suitable for maintaining items in
appropriate conditions, and protected against
unauthorized entry and cross-contamination.
Digital evidence should be collected, preserved
and analysed in accordance with international
best practice.91

3. Family liaison

67. Wherever it is feasible, a specific and suitably
trained and experienced family liaison expert
should be appointed to offer the family of the
deceased information and support as well as to
collect the information, such as ante-mortem data,
required for identifying a deceased person.92

The expert should meet the family at the earliest
opportunity, should provide regular updates
about the investigation, its progress and results,
and should address any concerns the family may
have as the investigation progresses.93 A positive
relationship with the family of any missing or
deceased person can produce useful information
and results for any investigation.

4. Understanding the victim

68. Lifestyle inquiries about the victim should be
conducted and a victim profile developed.
Appropriate sensitivity should be used with respect
to, for example, findings of marital infidelity or
other stigmatized sexual behaviour. The profile will
test the working hypotheses of the case and assist
in generating investigative opportunities where
other lines of inquiry have been exhausted. It may
also assist in identifying a motive for the crime.
Information may be gathered from the victim’s
associations, lifestyle, behaviour patterns and
electronic devices.

5. Finding, interviewing and
protecting witnesses

69. Individuals who might have information about a
potentially unlawful death should be sought and
interviewed. Publicizing the investigation may
encourage witnesses and others to come forward
in the knowledge that their information will be
dealt with confidentially and sensitively.

91. See, e.g., Association of Chief Police Officers, “Good Practice Guide for Digital Evidence”, UK, http://www.digital-detective.net/digital-forensics-documents/
ACPO_Good_Practice_Guide_for_Digital_ Evidence_v5.pdf.

92. There will be circumstances when the authorities themselves are implicated in a suspicious death and liaison with the authorities to transmit and receive information
about the investigation will not be acceptable to the family. Legal representatives for the family, or the involvement of non-governmental organizations, may be
possible ways to ensure that important information is available.

93. See also Paras.  35–37 above.
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70. การสัมภาษณ์พยานมีจุดประสงค์เพื่อ 

(ก) ให้ได้รับข้อมูลที่เกี่ยวข้องมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้
ผ่านกระบวนการที่เป็นระบบและเป็นธรรม อันจะช่วย
ให้ผู้สอบสวนพิสูจน์ความจริงได้อย่างเที่ยงตรง 

(ข) ระบุตัวผู้ต้องสงสัย 
(ค) เปิดโอกาสให้บุคคลเหล่านั้นให้ข้อมูลที่พวกเขาเช่ือว่า

เกี่ยวข้องกับการพิสูจน์ข้อเท็จจริง 
(ง) ระบุพยานเพิ่มเติม 
(จ) ระบุตัวเหยื่อ 
(ฉ) ก าหนดต าแหน่งของสถานท่ีเกิดเหตุและบริเวณที่ฝังศพ 
(ช) บ่งบอกข้อมูลความเป็นมาและข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้อง

กับการสังหารที่มีการกล่าวหา94 และ 
(ซ) บ่งช้ีเบาะแสในการสืบสวนสอบสวน 

71. ผู้สอบสวนท่ีด าเนินการสัมภาษณ์ควรเข้าหาพยานทุกคนด้วย
ใจเปิดกว้างและปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรมขั้นสูงสุด 
จะต้องมีการประเมินเกี่ยวกับความเสี่ยง ยุทธศาสตร์ และ
ประเมินว่ามีทรัพยากรบุคคลและเงินทุนที่เพียงพออย่าง
ระมัดระวังเพื่อให้มั่นใจได้ว่าพยานทุกคนในคดีจะปลอดภัย
และไม่ได้รับอันตราย ครอบครัวที่อยู่ภายใต้สถานการณ์บาง
ประเภทอาจมีเหคุผลที่จะเกรงกลัวเรื่องความปลอดภัยของ
พวกเขา นอกจากนั้น ควรใส่ใจอย่างระมัดระวังต่อความ
ปลอดภัยของผู้สอบสวนเองเนื่องจากพยานรายหนึ่งรายใด
อาจเป็นผู้กระท าความผิดเสียเอง 

72. ควรมีการจัดท ารายช่ือพยานส าคัญและควรสัมภาษณ์พวก
เขาเป็นล าดับแรก พยานเหล่านี้รวมถึงผู้ที่เห็นหรือได้ยินการ
ก่ออาชญากรรม ผู้ที่ทราบข้อมูลเกี่ยวกับเหยื่อและ/หรือผู้
ต้องสงสัยว่ากระท าความผิด และผู้ที่อยู่ในองค์กรหรือสาย
การบังคับบัญชาเดียวกันกับผู้ต้องสงสัยว่ากระท าความผิดซึ่ง
อาจสามารถให้ข้อมูลโยงไปถึงบุคคลอื่นนอกเหนือจากผู้
ก่อให้เกิดการเสียชีวิตโดยตรง95 ควรได้ถ้อยค าครบถ้วนจาก
พยานเหล่านี้ ในกรณีที่เป็นไปได้และปลอดภัยตามควร ผู้
สอบสวนควรพิจารณาว่าจะบันทึกค าสัมภาษณ์ของพวกเขา
ด้วยเสียงหรือวิดีโอ ระหว่างขั้นตอนการสืบสวนสอบสวน 
รายช่ือพยานเป็นเรื่องอ่อนไหวอย่างยิ่งและจะต้องปกป้องไว้
ด้วยความระมัดระวังเพื่อให้แน่ใจว่าพยานจะไม่ตกอยู่ใน
ค ว า ม เ สี่ ย ง อั น ไ ม่ ส มคว ร  ใ น ก ร ณี ที่ จ ะ น า เ อกส า ร
อิเล็กทรอนิกส์ที่อาจระบุตัวพยานรายใดออกนอกส านักงาน
สืบสวนสอบสวน เอกสารดังกล่าวจะต้องอยู่ในรูปแบบรหัส 
(Encryption) ทั้งนี้ การเข้าถึงเอกสารที่จับต้องได้ (Hard 
Copy) ที่อาจระบุตัวพยานจะต้องจ ากัดจ านวนผู้เข้าถึงได้ 

อย่างสุดความสามารถ 

73. การสืบสวนสอบสวนตามบ้าน (House-to-house inquiries) 
ควรกระท าในบริเวณสถานที่ทางภูมิศาสตร์ที่ส าคัญและสถานท่ี
เกิดเหตุหากมีการระบุไว้ การสอบถามตามบ้านจะช่วยให้ผู้
สืบสวนสอบสวนสามารถระบุพยานซึ่งอาศัยหรือท างานใน
บริเวณที่ส าคัญ รวบรวมข้อมูลและข่าวกรองในพ้ืนที่ ระบุพยาน
หรือผู้ต้องสงสัยรายอื่น ตลอดจนสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับ
การสอบสวนในคดีดังกล่าว อันอาจกระตุ้นให้ผู้คนที่มีข้อมูล
แสดงตัวได้ 

74. การสัมภาษณ์สมาชิกในครอบครัวและบุคคลอื่นเพื่อเก็บข้อมูล
ก่อนเสียชีวิตส าหรับใช้ในการระบุตัวตนศพ – เช่นผม เลือด 
ตัวอย่างน้ าลาย ผลเอ็กซเรย์ฟันหรือช่องอก และข้อมูลเกี่ยวกับ
การแตกหักของกระดูกที่อาจมี รวมทั้งบาดแผลหรือโรค– ควร
ด าเนินการโดยผู้ประกอบวิชาชีพที่ผ่านการอบรม และอยู่ใน
ต าแหน่งท่ีมีอ านาจในการตอบค าถามในเชิงเทคนิคได้ และอย่าง
น้อยที่สุดควรมีความรู้พื้นฐานด้านค าศัพท์ทางการแพทย์และทัน
ตกรรม ควรมีการจัดเตรียมอุปกรณ์ที่เหมาะสมซึ่งจ าเป็นส าหรับการเก็บ
ตัวอย่าง และผู้ให้ตัวอย่างควรกรอกแบบฟอร์มให้ความยินยอมซึ่งระบุว่า
ตัวอย่างดังกล่าวจะถูกเก็บรักษาไว้อย่างไร ใครสามารถเข้าถึงตัวอย่างนั้น
ได้ ใครเป็นคนจัดการฐานข้อมูลพันธุกรรม และจะน าข้อมูลไปใช้อย่างไร  

75. การร้องเรียนต่อสื่ออาจช่วยในการระบุและบ่งบอกต าแหน่งที่อยู่
ของบุคคลและวัตถุที่อาจเป็นประโยชน์ต่อการสืบสวนสอบสวน 
ซึ่งจะรวมถึงการจัดตั้งสายด่วนทางโทรศัพท์ ที่อยู่อีเมล์ และ/
หรือหน้าเว็บในโซเชียลมีเดีย ซึ่งผู้คนสามารถใช้เพื่อให้ข้อมูลกับ
ผู้สืบสวนสอบสวนโดยทางลับหรือแม้กระทั่งโดยนิรนาม ควร
พิจารณาที่จะให้รางวัลตอบแทนส าหรับข้อมูลที่ส าคัญ 

76. ควรจัดท ายุทธศาสตร์จ าเพาะ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากผู้ต้อง
สงสัยเป็นเจ้าหน้าที่รัฐ ทั้งนี้เพื่อให้ความมั่นใจว่าใครก็ตามที่
แสดงตัวจะได้หลักประกันว่าข้อมูลที่ให้จะถูกปิดเป็นความลับ
ภายใต้ข้อจ ากัดของกฎหมาย 

6. ความช่วยเหลือระหว่างประเทศด้านวิชาการ 

77. ความช่วยเหลือจากหน่วยงานรักษากฎหมายในรัฐอื่นอาจช่วยอุด
ช่องว่างของศักยภาพด้านวิชาการของผู้สืบสวนสอบสวนใน
ท้องถิ่น องค์กรระหว่างประเทศอย่างเช่น องค์การต ารวจ
อาชญากรรมระหว่างประเทศ (INTERPOL) อาจสามารถให้การ
สนับสนุนต่อการสืบสวนสอบสวน และองค์กรมนุษยธรรม
อ ย่ า ง เ ช่ น ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ก า ช า ด ส า ก ล  (International 
Committee of the Red Cross - ICRC) อาจให้ค าแนะน าเรื่อง
วิธีปฏิบัติด้านนิติวิทยาศาสตร์ที่ดีท่ีสุดส าหรับการจัดการและระบุ
ตัวผู้เสียชีวิตอย่างถูกต้องและมีศักดิ์ศรีในบริบททางมนุษยธรรม 

 

 

 

94. เช่น รูปพรรณของเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเมือง หรือผู้น าทหารและทหารพราน รูปพรรณและค าบรรยายเรื่องผู้กระท าความผิด สายการบังคับบัญชา รหัสและวิธีติดต่อสื่อสาร รายละเอียด
เอกสารทางการที่เชื่อมโยงกับการสังหาร ประกาศสาธารณะที่เกี่ยวข้องกับอาชญากรรมเหล่านั้น ปฏิสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างทางทหารและต ารวจ การให้เงินทุนแก่การ
ปฏิบัติการทางทหาร และล าดับเหตุการณ์ที่น าไปสู่การสังหาร 

95. เช่น ผู้ที่ต้องรับผิดผ่านช่องทางการรับผิดอื่นๆอันหลากหลาย รวมถึง ผู้มีส่วนร่วมในการกระท าอาชญากรรมร่วม ความรับผิดของผู้บัญชาการ ผูส้ั่งการ ผูช้่วยเหลือ
และท าให้รอดพ้นความผิด ผูว้างแผน หรือผู้ยั่วยุยุยง  
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94. This may include, for example: the identity of political officials or military and paramilitary leaders; the identity and description of perpetrators; chains of command;
communication codes and methods; details of official documentation linked to the killings; public announcements relevant to the crimes; interaction between
military and political structures; the financing of military operations; and the chronology of events leading up to the killing(s).

95. For example, this could be through various modes of liability, including participation in a joint criminal enterprise, superior responsibility, ordering, aiding and
abetting, planning, or instigating.

70. The purposes of witness interviews are to:

(a) Obtain as much relevant information 
as possible, through a systematic and 
fair process, to assist the investigators in 
objectively establishing the truth 

(b) Identify possible suspects

(c) Allow individuals an opportunity to provide 
information that they believe is relevant to 
establishing the facts

(d) Identify further witnesses

(e) Identify victims

(f) Establish the location of crime scenes and 
burial sites

(g) Establish background information and facts 
relevant to the alleged killing(s),94 and

(h) Identify leads in the investigation.

71. Investigators conducting interviews should
approach all witnesses with an open mind and
observe the highest ethical standards. A careful
assessment of risk, strategies and adequate
human and financial resources must be in place
to ensure the safety and security of all witnesses
in the case. Families in some circumstances
could, with reason, fear for their safety. Careful
attention should also be paid to the safety of the
investigator, since a witness may be
the perpetrator.

72. A list of significant witnesses should be drawn up
and their interviews prioritized. These witnesses
include those who saw or heard the crime being
committed, people with relevant knowledge of
the victim(s) and/or suspected perpetrator(s),
and people in the same organization or chain of
command as the suspected perpetrator who may
be able to provide information linking people
other than the direct perpetrator to the death.95

Full statements should be taken from these
witnesses. Where feasible and appropriately
secure, investigators should consider recording
their interviews by audio or video means. During
the investigation phase, witness lists are highly
sensitive and must be carefully safeguarded to
ensure that witnesses are not exposed to undue
risk. Electronic documents that may identify a
witness should be taken outside the investigation
office only in encrypted form. Access to hard-
copy documents that may identify a witness must
be restricted to the maximum extent possible.

73. House-to-house inquiries should be conducted in
the vicinity of important physical locations and
the crime scene, if it has been identified. House-
to-house inquiries help the investigators to identify
witnesses who live or work in key areas, gather
local information and intelligence, identify other
witnesses or suspects and raise awareness of the
investigation, which may encourage people with
information to come forward.

74. Interviews with family members and others to
collect ante-mortem data for body identification
– such as hair, blood, saliva samples, dental or
chest X-rays, and information about possible bone 
fractures and other injuries or diseases – should 
be conducted by trained professionals who 
are in a position to answer technical questions 
authoritatively and with at least a basic knowledge 
of the correct medical and odontological terms. 
Proper equipment is needed to take samples, and 
donors should complete consent forms that state 
how the samples will be stored, who can access 
them, who manages the genetic database and 
how the data is to be used.

75. A media appeal may help to identify and locate
people and material that could be useful to the
investigation. This could include setting up a
telephone hotline, an email address and/or a
social media web page, which people could
use for providing information to investigators
confidentially or even anonymously. Consideration
should also be given to offering a reward in return
for relevant information.

76. A specific strategy should be developed,
especially if a suspect is a state official, to ensure
that anyone coming forward will be assured that
the information they provide will be dealt with
confidentially, within the limits of the law.

6. International technical assistance

77. The assistance of law enforcement agencies in
other States may help the investigation cover
any gaps in the technical capacity of local
investigators. International bodies such as
Interpol, for example, might be able to support
the investigation, and humanitarian organizations
such as the International Committee of the Red
Cross (ICRC) might offer advice on forensic
best practices for the proper and dignified
management and identification of the dead in
humanitarian contexts.
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7. หลักฐานจากเคร่ืองมือสื่อสารและหลักฐานดิจิตอลประเภทอื่น 

78. ภายในขอบเขตของกฎหมายที่ใ ช้บังคับ ควรร้องขอข้อมูล
โทรศัพท์มือถือจากผู้ให้บริการ ข้อมูลดังกล่าวอาจช่วยในการบ่ง
บอกตัวตน บทบาท และความสัมพันธ์ของบุคคลที่ต้องการทราบ
ข้อมูล รวมทั้งการปรากฏตัวและมีส่วนร่วมในกิจกรรมส าคัญ 
(เช่น การอยู่ในสถานท่ีส าคัญ การเข้าร่วมประชุม การเฝ้าติดตาม 
การสั่งซื้อวัสดุ และการลงมือกระท าอาชญากรรม) ในการวางแผน
งานสืบสวนสอบสวน ผู้สืบสวนสอบสวนควรท าความคุ้นเคยกับ
นโยบายการเก็บรักษาข้อมูลของผู้ให้บริการ ข้อมูลโทรศัพท์มือถือ
ท าให้เจ้าหน้าท่ีสามารถวิเคราะห์หมายเลขโทรศัพท์ที่เช่ือมต่อกับ
เสารับส่งสัญญาณเฉพาะแห่งภายในเวลาที่ระบุ จากนั้นผู้สืบสวน
สอบสวนสามารถเทียบหมายเลขโทรศัพท์กับช่ือลูกค้า ที่อยู่ และ
ข้อมูลบัญชีอื่นๆ ซึ่งน่าเป็นไปได้ที่บุคคลดังกล่าวอยู่ในสถานที่
เหล่านั้นในเวลาจ าเพาะเจาะจง โทรศัพท์มือถือของผู้เสียชีวิตและ
ผู้ต้องสงสัยที่ส าคัญทั้งหมดควรถูกกู้คืนข้อมูลอย่างถูกต้องตาม
กฎหมายและข้อมูลที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ควรถูกดาวน์โหลดอย่างมือ
อาชีพ (เช่น ข้อมูลการโทรออก สายที่ไม่ได้รับ และการรับสายที่
โทรเข้า ข้อความ (sms) หรือข้อความอื่น ภาพถ่าย รายช่ือบุคคลที่ติดต่อ 
และการลงข้อมูลในบันทึก) จากนั้นจึงสามารถคืนโทรศัพท์แก่
ครอบครัวของผู้เสียชีวิตหรือผู้ต้องสงสัยได้แล้วแต่กรณี หาก
ปรากฏว่าเคยมีการใช้โทรศัพท์ที่ถูกกู้คืนข้อมูลโดยผู้กระท า
ความผิด แต่ไม่สามารถทราบข้อมูลประจ าตัวของผู้ใช้หรือเจ้าของ
โทรศัพท์ได้ ข้อมูลผู้ให้บริการหรือข้อมูลอื่นที่แสดงว่าโทรศัพท์ที่
ถูกกู้คืนข้อมูลมีการใช้โทรออกหรือรับสายเข้าหรือมีข้อความจาก
สมาชิกในครอบครัวของผู้ต้องสงสัยจะท าให้สามารถวิเคราะห์ได้
อย่างง่ายดายขึ้นด้วยวิธีวิเคราะห์ความเป็นไปของโทรศัพท์ว่า
โทรศัพท์นั้นเป็นของหรือเคยถูกใช้โดยผู้ต้องสงสัยรายใดเป็นการ
จ าเพาะ  

79. ส าหรับโทรศัพท์ทุกเครื่องที่ถูกระบุว่ามีความเกี่ยวข้องนั้นอาจเป็น
ประโยชน์เช่นกันที่จะร้องขอรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ใช้บริการ 
วิธีการช าระเงิน และข้อมูลการใช้โทรศัพท์ พร้อมทั้งต าแหน่ง
พื้นที่ให้บริการของโทรศัพท์และข้อมูลอื่นที่ผู้ให้บริการสามารถ
มอบให้ได้  ซึ่ งอาจรวมถึงข้อความที่ส่งหรือรหัสประจ าตัว
เครื่องโทรศัพท์ ( International Mobile Station Equipment 
Numbers) ที่อาจระบุประเภท รุ่น และความสามารถของ
โทรศัพท์ที่ใช้ ส่วนโทรศัพท์สมาร์ทโฟนที่ใช้โดยเหยื่อหรือผู้ต้อง
สงสัยควรได้รับการวิเคราะห์หาต าแหน่งไรส้าย (Wi-Fi Location) 
และแหล่งข้อมูลอินเตอร์เน็ตที่เข้าชมเพื่อดูข้อมูลที่อาจให้เบาะแส 

กับการสืบสวนสอบสวน ในกรณีที่เป็นไปได้ ผู้สืบสวนสอบสวน
ควรขอแผนผังพื้นที่ครอบคลุมของการให้บริการ (Cell Site 
Coverage Map) จากผู้ให้บริการเช่นกัน 

80. การวิเคราะห์ควรเปรียบเทียบหมายเลขจากข้อมูลการใช้
โทรศัพท์กับข้อมูลอื่น โดยเชื่อมโยงความเคลื่อนไหวของทุกคนที่
อยู่ในความสนใจของคดีลงบนแผนภูมิโดยใช้ซอฟต์แวร์ของ
ผู้เชี่ยวชาญหากเป็นไปได้   

8. ประเด็นการเงิน 

81. ควรท าประวัติด้านการเงินของเหยื่อถ้าจ าเป็นและสมควร ใน
กรณีที่สามารถบ่งบอกต าแหน่งของศพหรือซากศพได้แล้ว 
ข้อมูลดังกล่าวอาจช่วยให้สามารถก าหนดเวลาเสียชีวิตได้ ใน
กรณีบุคคลสูญหาย ความเคลื่อนไหวของบัญชีเหยื่ออาจช่วยบ่ง
บอกได้ว่าผู้ต้องสงสัยว่าเป็นเหยื่อยังมีชีวิตอยู่หรือไม่ แต่ส าหรับ
ทุกกรณี ประวัติด้านการเงินสามารถเผยให้เห็นเบาะแสใหม่ๆใน
การสืบสวนสอบสวนได้ 

82. เมื่อระบุผู้ต้องสงสัยรายใดได้แล้ว ควรจัดท าประวัติด้านการเงิน
ของผู้ต้องสงสัย ควรมองหาหลักฐานที่ไม่ใช่ลักษณะการจ่ายเงิน
ตามปกติหรือหลักฐานการใช้ชีวิตสุรุ่ยสุร่าย 

9. ล าดับเหตุการณ์ 

83. ควรจัดท า “การล าดับเหตุการณ์” (Living Chronology) ขึ้น
เมื่อด าเนินการสืบสวนสอบสวน โดยจัดท าจากข้อมูลที่ได้รับ
ระหว่างนั้น อันได้แก่ 

(ก) ถ้อยค าของพยาน 
(ข) ความเคลื่อนไหวของเหยื่อตามที่ทราบ 
(ค) ความเคลื่อนไหวของผู้ต้องสงสัยรายใดตามที่ทราบ 
(ง) ข้อมูลการโทรศัพท์และข้อมูลสื่อสารอื่นๆ 
(ฌ) เอกสาร รวมถึงรายงานของต ารวจ รายการต่างๆ และ

สมุดบันทึก 
(ญ) ข้อมูลพืน้ท่ีให้บริการของโทรศัพทม์ือถือ 
(ฎ) ธุรกรรมการเงิน 
(ฏ) คลิปจากโทรทัศน์วงจรปิดและภาพถ่าย 
(ฐ) ข้อมูลการใช้ชีวิต 

ล าดับดังกล่าวสามารถช่วยให้เกิดความเข้าใจในภาพรวมของ
เหตุการณ์ต่างๆ ช่วยระบุช่องโหว่ของความรู้ และช่วยสร้าง
แนวทางการสอบสวนแบบใหม่ 
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7. Telecommunications and other
digital evidence

78. Within the confines of the applicable law,
mobile telephone data should be requested from
service providers. This information may help in
establishing the identity, roles and relationships
of persons of interest and their presence and
participation in key activities (such as presence
at key locations, attendance at meetings, the
conduct of any surveillance, the procuring of
materials and the execution of the crime). In
planning an investigation, investigators should
familiarize themselves with the data-retention
policies of the service providers. Mobile phone
data allows authorities to analyse the phone
numbers that connect to a particular phone tower
within a given period of time. Investigators can
then match the mobile phone numbers with a
particular customer’s name, address and other
account information, potentially putting individuals
at locations at specific times. The mobile phones
of the deceased and all prime suspects should
be legally recovered and relevant data (e.g.
dialled, missed and received calls, text (sms)
or other messages, photographs, contacts and
diary entries) professionally downloaded. The
phones can then be returned to the family of the
deceased or to the suspect, as the case may
be. Where a phone is recovered that appears
to have been used by a perpetrator, but the
identity of the user or owner of the phone is not
otherwise established, service provider or other
information showing that the recovered phone has
made or received calls or messages from family
members of a prime suspect will make it easier
to demonstrate, using phone attribution analysis,
that the phone belonged to or was used by a
particular suspect.

79. For all phones identified as relevant it may also
be useful to request subscriber details, method
of payment and call data, together with mobile
phone site locations and any other data providers
can offer. This may include text messages or
International Mobile Station Equipment Numbers,
which may identify the type, model and capability
of the handsets used. Smart phones used by
the victim or any suspects should be analysed
for Wi-Fi locations activated and Internet sites
visited for information which may provide leads
in the investigation. Where possible, investigators
should also obtain cell site coverage maps from
service providers.

80. Analysis should compare call-data numbers and
data, cross-referencing the movements of all
people of interest in the case, on pictorial charts
using specialist software, if available.

8. Financial issues

81. A financial profile of the victim should be
developed where necessary and appropriate.
Where a body or remains are located, this may
assist in establishing the time of death. In cases of
missing persons, continued activity on an account
may help to determine if the suspected victim
is still alive. In all cases, a financial profile can
reveal new leads for an investigation.

82. Once a suspect has been identified, a suspect
financial profile should be developed. Evidence
of uncharacteristic financial payments or an
extravagant lifestyle should be sought.

9. Chronology of events

83. A “living” chronology of events should be
developed as the investigation proceeds. This
should be sourced from any material obtained
during the investigation, including:

(a) Witness statements

(b) Known movements of the victim

(c) Known movements of any suspects

(d) Call and other communication data

(e) Documents, including police reports logs
and notebooks

(f) Mobile phone site data

(g) Financial transactions

(h) CCTV footage and photographs

(i) Lifestyle data.

A chronology can help provide an overall 
understanding of events, identify gaps in  
knowledge and generate new lines of inquiry.
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ค. การสัมภาษณ์และคุม้ครองพยาน 
1. หลักการท่ัวไป 

84. การสัมภาษณ์เป็นส่วนส าคัญส่วนหนึ่งของการสอบสวนเกือบ
ทุกประเภท หากด าเนินการด้วยดีก็จะท าให้ได้รับข้อมูลที่
ถูกต้อง น่าเช่ือถือ และครบถ้วนสมบูรณ์จากผู้เสียหาย พยาน 
ผู้ต้องสงสัยและคนอื่นๆ การสัมภาษณ์อย่างบกพร่องอาจบั่น
ทอนการสอบสวนและท าให้คนตกอยู่ในความเสี่ยง แนวทาง
โดยละเอียดของการสัมภาษณ์ในหมวดถัดไปได้ให้ค าแนะน าทีถ่ี่
ถ้วนมากขึ้นเกี่ยวกับวิธีการสัมภาษณ์อย่างมีประสิทธิภาพและ
เหมาะสม ทั้งนี้ทั้งนั้น ผู้สอบสวนศึกษาอ้างอิงเอกสารอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้องด้วย96 

85. การสัมภาษณ์ควรด าเนินการในลักษณะที่ท าให้เกิดการเข้าถึง
ความยุติธรรมสูงสุดแก่บุคคลที่ได้รับผลกระทบ และลด
ผลกระทบทางลบของการสอบสวนท่ีอาจเกิดกับผู้ถูกสัมภาษณ์
ให้น้อยลงเท่าท่ีจะท าได้ ควรใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษขณะ
ท าการสัมภาษณ์ผู้ถูกละเมิดหรือผู้ที่เป็นพยานในอาชญากรรม
เพื่อป้องกันไม่ให้พวกเขาเจ็บปวดทรมานซ้ าอีก97 การสัมภาษณ์
ควรด าเนินการโดยผู้ที่ผ่านการอบรมมาซึ่งน ามาตรฐานทาง
วิชาชีพและจริยธรรมสูงสุดมาใช้เพื่อให้ได้รับข้อมูลถูกต้อง และ
ในขณะเดียวกันก็เคารพต่อสิทธิและสวัสดิภาพของผู้ถูก
สัมภาษณ์ เมื่อด าเนินการสัมภาษณ์เพื่อรวบรวมข้อมูลก่อน
เสียชีวิตซึ่งอาจน าไปใช้ในการระบุตัวตนภายหลัง เป็นเรื่อง
ส าคัญอย่างยิ่งที่ทั้งผู้สัมภาษณ์และผู้ถูกสัมภาษณ์จะต้องตกลง
เสียก่อนกันถึงวิธีที่ข้อมูลจะถูกน าไปใช้ 

2. ความปลอดภัยและสวัสดิภาพ 

86. ความปลอดภัยและสวัสดิภาพของผู้ถูกสัมภาษณ์และผู้
สัมภาษณ์มีความส าคัญสูงสุด ควรประเมินความเสี่ยงก่อนที่
จะเข้าไปเกี่ยวข้องกับพยานรายใด ทั้งนี้เพื่อช่วยให้มั่นใจได้ว่า
ประโยชน์จากการดึงพยานรายนั้นมาเกี่ยวข้องมีน้ าหนัก
มากกว่าความเสี่ยง ในกรณีจ าเป็นและขึ้นอยู่กับความยินยอม

ของบุคคลเหล่านั้น ผู้สอบสวนควรด าเนินขั้นตอนที่จะ
คุ้มครองผู้ถูกสัมภาษณ์และบุคคลอื่นจากการปฏิบัติโดยมิชอบ
หรือการข่มขู่อันเป็นผลจากการให้ข้อมูล มาตรการที่เป็นไปได้
รวมถึงการคุ้มครองข้อมูลที่สามารถระบุตัวตนของผู้ถูก
สัมภาษณ์ (ภายใต้เง่ือนไขท่ีก าหนดโดยกฎหมายและสิทธิของ
จ าเลยตามมาตรฐานระหว่างประเทศว่าด้วยการพิจารณาคดี
โดยธรรม) การคุ้มครองทางกายภาพ การโยกย้ายที่อยู่ และ
การน าเข้าสู่โครงการคุ้มครองพยานอย่างมีประสิทธิภาพ 

87. โครงการคุ้มครองพยานอย่างมีประสิทธิภาพเป็นสิ่งจ าเป็น
ส าหรับการสอบสวนคดีบางประเภท และควรมีพร้อมอยู่ก่อน
การสอบสวนจะเริ่มต้นขึ้น โดยประกอบด้วยความคุ้มครองอัน
เช่ือถือได้และยั่งยืนส าหรับพยานที่มีความเสี่ยง ได้แก่ การ
จัดการข้อมูลส่วนบุคคลด้วยความปลอดภัย  และการ
สนับสนุนด้านกฎหมายและจิตใจทั้งระหว่างและภายหลังการ
สอบสวน ตลอดจนถึงกระบวนการทางตุลาการทั้งหลาย รัฐ
ควรให้ความมั่นใจว่าเจ้าหน้าที่ท่ีรับผิดชอบการคุ้มครองพยาน
ไม่ควรมีส่วนเกี่ยวข้องในทางใดกับการเสียชีวิตหรือการสูญ
หายที่มีการกล่าวหา 

3. การบันทึกค าสัมภาษณ์ 

88. การสัมภาษณ์ทั้งที่เป็นและไม่เป็นทางการควรได้รับการบันทึก
ไว้ตั้งแต่ผู้สอบสวนเริ่มติดต่อกับผู้ที่อาจเป็นพยานหรือผู้ต้อง
สงสัย โดยไม่ต้องค านึงว่าการสัมภาษณ์เกิดขึ้นที่ใด  ในบาง
สถานการณ์ อาจต้องขึ้นอยู่กับความยินยอมของผู้ที่อาจเป็น
พยานหรือผู้ต้องสงสัยด้วย 

89. อาจบันทึกการสัมภาษณ์เป็นลายลักษณ์อักษร เสียงหรือวิดีโอ 
การพิจารณาว่าวิธีไหนจะเป็นการดีที่สุดอาจรวมถึงการดู
ความต้องการของผู้ถูกสัมภาษณ์ สถานที่สัมภาษณ์ และข้อ
กังวลเรื่องความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัย 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

96. ดู เช่น, OHCHR, คู่มือติดตามตรวจสอบสิทธิมนุษยชน (Manual on Human Rights Monitoring) บทที่ 11 ที่ http://www.ohchr.org/Documents/ 
Publications/Chapter11-MHRM.pdf; และบทที่14 ที่ http://www.ohchr.org/Documents/Publications/Chapter14-56pp.pdf; ICRC คู่มือสืบสวน
สอบสวนกรณีเสียชีวิตภายใต้การควบคุมตัว (Guidelines for Investigating Deaths in Custody) ที่: https://www.icrc.org/eng/assets/files/publications 
/icrc-002-4126.pdf ; องค์การอนามัยโลก (WHO), ข้อเสนอแนะด้านจริยธรรมและความปลอดภัยขององค์การอนามัยโลกส าหรับการวิจัย การท ารายงาน และการติดตามตรวจสอบ 
ผความรุนแรงทางเพศในสถานการณ์ฉุกเฉิน (Ethical and Safety Recommendations for Researching, Documenting and Monitoring Sexual Violence in 
Emergencies) ที่ : http://www.who.int/gender/documents/OMS_Ethics&Safety10Aug07.pdf WHO, การวิจัยเรื่องความรุนแรงต่อสตรี : คู่มือ
ปฏิบัติงานส าหรับนักวิจัยและนักกิจกรรม ที่: http://www.who.int/reproductive health/publications/violence/9241546476/en/ และดูพิธีสาร
อิสตันบุล ซ่ึงให้แนวทางด าเนินการสัมภาษณ์เมือสงสัยว่าเกิดการทรมาน 

97. ดู เช่น, OHCHR, คู่มือติดตามตรวจสอบสิทธิมนุษยชน, บทที่ 12 ที่: http://www.ohchr.org/Documents/Publications/Chapter12-MHRM.pdf. 

http://www.ohchr.org/Documents/%20Publications/Chapter11-MHRM.pdf;
http://www.ohchr.org/Documents/%20Publications/Chapter11-MHRM.pdf;
http://www.ohchr.org/Documents/Publications/Chapter14-56pp.pdf%3B
https://www.icrc.org/eng/assets/files/publications%20/icrc-002-4126.pdf
https://www.icrc.org/eng/assets/files/publications%20/icrc-002-4126.pdf
http://www.who.int/reproductive%20health/publications/violence/9241546476/en/
http://www.ohchr.org/Documents/Publications/Chapter12-MHRM.pdf
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C.  Interviews and Witness Protection
1. General principles

84. Interviews form an integral part of almost any
investigation. If conducted well, they can obtain
accurate, reliable and complete information
from victims, witnesses, suspects and others.
Poorly conducted interviews can undermine
an investigation and place people at risk.
The Detailed Guidelines on Interviews provide
more thorough guidance on how to conduct
an interview effectively and appropriately,
and investigators should also refer to other
relevant documents.96

85. Interviews should be conducted in a way
that maximizes access to justice for affected
individuals and minimizes as much as possible
any negative impact the investigation may have
on interviewees. Special care should be taken
when interviewing the bereaved or those who
have witnessed a crime, in order to prevent
their retraumatization.97 Interviews should be
conducted by trained individuals who apply the
highest professional and ethical standards in order
to obtain accurate information while respecting
the rights and well-being of the interviewee.
It is particularly important, in interviews gathering
ante-mortem data which might be used later for
identification purposes, that both the interviewer
and the interviewee fully appreciate the uses to
which the data might be put.

2. Security and well-being

86. The security and well-being of interviewees and
interviewers is paramount. Risk assessments
should be conducted before engaging with
any witness to help ensure that the benefit of
the engagement outweighs the risk. When
necessary, and subject to the consent of the
individual(s) concerned, investigators should take

steps to protect an interviewee and others from 
ill-treatment or intimidation as a consequence of 
providing information. Possible measures include 
protecting the identity of the interviewee (within 
the parameters of the law and the rights of the 
defence guaranteed under international fair 
trial standards), physical protection, relocation 
and placement in an effective witness-protection 
programme.

87. An effective witness-protection programme is
essential for some investigations, and should
be in place before the investigation begins.
This includes reliable and durable protection
for witnesses at risk, including the secure
management of personal information, and legal
and psychological support both during and after
the investigation and any judicial proceedings.
States should ensure that the authorities in charge
of witness protection should in no way be
involved in the alleged death.

3. Recording interviews

88. All formal and informal interviews should be
recorded, regardless of where they take place,
right from the commencement of an investigator’s
contact with a prospective witness or suspect. In
certain circumstances this may be subject to the
consent of the prospective witness or suspect.

89. Interviews may be recorded in written form,
audio, or video. Considerations as to the best
method to use may include the preference of the
interviewee, the interview setting, and concerns
about privacy and security.

96. See, e.g., OHCHR, Manual on Human Rights Monitoring, chap. 11, at http://www.ohchr.org/Documents/Publications/Chapter11-MHRM.pdf; and chap. 14,
at http://www.ohchr.org/Documents/Publications/Chapter14-56pp.pdf; ICRC Guidelines for Investigating Deaths in Custody, at: https://www.icrc.org/eng/
assets/files/publications/icrc-002-4126.pdf; World Health Organization (WHO), WHO Ethical and Safety Recommendations for Researching, Documenting and
Monitoring Sexual Violence in Emergencies, at: http://www.who.int/gender/documents/OMS_Ethics&Safety10Aug07.pdf; WHO, Researching Violence Against
Women: A Practical Guide For Researchers and Activists, at: http://www.who.int/reproductivehealth/publications/violence/9241546476/en/. See also the
Istanbul Protocol, which offers guidance on the conduct of interviews where torture is suspected.

97. See, e.g., OHCHR, Manual on Human Rights Monitoring, chap. 12, available at: http://www.ohchr.org/Documents/Publications/Chapter12-MHRM.pdf.
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ง.   การกู้คืนซากศพ 
1.  หลักการท่ัวไป 

90. การกู้คืนและจัดการกับซากศพ ซึ่งเป็นหลักฐานส าคัญที่สุดใน
สถานที่เกิดเหตุ จ าเป็นต้องให้ความสนใจและการดูแลเป็น
พิเศษ โดยค านึงถึงทั้งการเคารพศักดิ์ศรีของผู้เสียชีวิตและการ
ปฏิบัติตามวิธีปฏิบัติที่ เป็นเลิศด้านนิติ วิทยาศาสตร์  ทั้งนี้  
ซากศพมักถูกกู้คืนโดยต ารวจหรือบุคลากรอื่นที่ปราศจาก
การศึกษาหรืออบรมด้านชีววิทยาของมนุษย์ ดังนั้น จึงอาจเกิด
ปัญหาในการระบุช้ินส่วนร่างกายและ/หรือองค์ประกอบของ
โครงกระดูก การกู้คืนซากศพควรอยู่ภายใต้การก ากับดูแลและ
ค าแนะน าของนักนิติมานุษยวิทยา (Forensic Anthropolo 
gist) ที่ได้รับการอบรมมาอย่างเหมาะสมมากกว่า (หากเกี่ยวกับ
โครงกระดูก) และ/หรือแพทย์นิติเวช (หากเกี่ยวกับเนื้อหนัง) 
ความรู้ด้านนิติโบราณคดีวิทยา (Forensic Archaeology) ก็มี
ประโยชน์เช่นกันในการท าความเข้าใจกับกระบวนการหา
ร่องรอยของซากสิ่งมีชีวิตในสถานที่เกิดเหตุ ความเช่ียวชาญ
เรื่องนิติมานุษยวิทยาและ/หรือนิติโบราณคดีวิทยาอาจช่วยใน
การกู้คืนซากศพที่ถูกเผา ท าให้กระจัดกระจาย หรือฝัง การ
จัดการประกอบด้วยเรื่องการตดิป้าย การห่อ การค านึงถึงความ
ปลอดภัย (รวมถึงรายงานห่วงโซ่คุ้มครองพยานหลักฐาน) การ
ขนส่งและการเก็บรักษา   

91. เมื่อค้นพบช้ินส่วนร่างกายสองช้ินขึ้นไป ไม่ควรตั้งสมมติฐาน
ทันทีว่าช้ินส่วนที่แยกกันนั้นเป็นของบุคคลเดียวกัน ข้อมูล
เหล่านี้บ่งบอกได้โดยแพทย์นิติเวชหรือนักนิติมานุษยวิทยา
เท่านั้น 

92. ควรถ่ายภาพซากศพ ไม่ว่าจะอยู่ในสภาพสมบูรณ์ ซากโครง
กระดูกกระจัดกระจาย หรือศพถูกฝัง ภาพถ่ายทั้งหมดควรลง
หมายเลขอ้างอิง อัตราส่วน และตัวบ่งช้ีทิศทางไว้ ควรบันทึก
ต าแหน่งของซากศพโดยดูจากสัญลักษณ์และขนาดในภาพร่าง
สถานที่เกิดเหตุ ท้ังนี้ ภาพร่างและแผนภาพทั้งหมดควรบันทึก
ลักษณะซากศพและหลักฐานที่เกี่ยวโยงในสถานท่ีเกิดเหตุ ภาพ
ร่างและแผนผังดังกล่าวอาจถูกเสริมด้วยรายละเอียดจาก GPS 
และ/หรือเข็มทิศ เส้นฐาน หรือโปรแกรมท าแผนท่ีจากภาพถา่ย 
(Photogrammetric Progrmme) หากเป็นไปได้ อาจท าการ
วัดขนาดและบันทึกทางอิเล็กทรอนิกส์โดยการใช้กล้องส ารวจ
ชนิดวัดมุมและระยะทาง (total station theodolite หรือ 
total station) ซึ่งจะท าให้สามารถใส่ลงไปในระบบจัดท าแผน
ที่/ภาพวาดดิจิตอลได้ในภายหลัง 

93. ควรตรวจสอบซากศพและถ่ายภาพเสื้อผ้า ของใช้ส่วนตัว และ

หลักฐานเช่ือมโยง พร้อมทั้งใส่ข้อสังเกตลงในบันทึกสถานที่
เกิดเหตุ นอกจากนั้น ควรบันทึกบาดแผลที่มองเห็นบน
แผนภาพกายวิภาค และในแบบฟอร์มส ารวจโครงกระดูก
ส าหรับกรณีที่เป็นซากโครงกระดูก 

2. การติดป้าย (Labelling) 

94. การติดป้ายหมายถึงการให้หมายเลขอ้างอิงเฉพาะกับแต่ละ
ศพหรือช้ินส่วนร่างกาย (เช่นเดียวกับพยานวัตถุแต่ละช้ิน) การ
ติดป้ายซากศพมนุษย์ควรแสดงอยู่ในบันทึกสถานที่เกิดเหตุ 
ภาพถ่าย และภาพร่าง/แผนผัง/แบบฟอร์มส ารวจโครงกระดกู
ทั้งหมดที่ถูกบันทึกไว้ ณ สถานที่เกิดเหตุ การติดป้ายแบบ
เดียวกันจะต้องถูกบันทึกอยู่บนหีบห่อที่ใช้ขนส่งและเก็บรักษา
ซากศพรวมทั้งหลักฐานเชื่อมโยงท้ังหมด 

95. ระบบที่ใช้ระบบติดป้ายควรได้รับการบันทึกในบันทึกสถานท่ี
เกิดเหตุ  การติดป้ายซากศพ ไม่ว่าจะเป็นกระดูกรายชิ้น กลุ่ม
กระดูก ช้ินส่ วนร่ างกาย หรือศพที่ สมบูรณ์  จะต้องมี
ความจ าเพาะและจะต้องใช้ต่อเนื่องตลอดกระบวนการบันทึก
และบรรจุหีบห่อ ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ควรเห็นพ้องต้องกันในเรื่อง
ระบบที่จะใช้ในการติดป้ายก่อนเก็บรวบรวมและบรรจุหีบห่อ 

96. การติดป้ายซากศพที่กู้คืนมาควรใช้รหัสที่บ่งช้ีจ าเพาะ ซึ่งอาจ
ยึดหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 

(ก) สถานท่ี – สถานท่ีทางภูมิศาสตร์ซึ่งซากศพถูกกู้คืน 

(ข) ต าแหน่ง – เพื่อแยกแยะต าแหน่งที่ตั้งต่างๆ (เช่น หลุม
ศพ) ในสถานท่ีแห่งหนึ่ง 

(ค) บุคคล – ซากศพมนุษย์ที่ถูกระบุว่าเป็นบุคคลใดเป็น
การเฉพาะ โดยส่วนใหญ่อาจเป็นช้ินส่วนร่างกายช้ิน
เดียวหรือส่วนประกอบของโครงกระดูก98 

ควรแสดงวันที่ท่ีซากศพถูกค้นพบไว้เป็นรหัส ระบบตัวเลขอาจ
ถูกน ามาใช้กับหลักฐานทั้งหมดที่กู้คืนจากต าแหน่งที่ตั้ง
เดียวกัน 

97. หากปรากฏว่ามีผู้เสียชีวิตหลายราย วิธีการกู้คืนซากศพอาจ
ต้องปฏิบัติตามกระบวนการระบุตัวตนเหยื่อจากภัยพิบัติ  
(Disaster Victim Identification Procedure) ในกรณีเช่นนี้ 
ควรศึกษาคู่มือระบุตัวตนเหยื่อจากภัยพิบัติของ Interpol DVI 
Manual99 

 

 

 
 
 

 

 
 

98. เช่น PL-I-1 (PL=ชื่อสถานที่ I=เลขโรมันส าหรับต าแหน่งที่ตั้ง/หลุมศพในสถานที่นั้น และ 1=ร่างศพหมายเลข 1) 
99. ท่ี: http://www.interpol.int/INTERPOL-expertise/Forensics/DVI-Pages/DVI-guide 

 
 
 

 
 
 

http://www.interpol.int/INTERPOL-expertise/Forensics/DVI-Pages/DVI-guide
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D.  Recovery of Human Remains
1. General principles

90. The recovery and handling of human remains – the
most important evidence at a crime scene – require
special attention and care, including respect for
the dignity of the deceased and compliance with
forensic best practices. Human remains are often
recovered by police or other personnel without
education or training in human biology, and
thus there may be challenges in identifying body
parts and/or skeletal elements. The recovery
of human remains should, preferably, be under
the supervision and advice of a suitably trained
forensic anthropologist (if skeletonized) and/or a
forensic doctor (if fleshed). Knowledge of forensic
archaeology is also valuable in understanding
the taphonomic processes at the scene. Expertise
in forensic anthropology and/or archaeology
may assist in the recovery of burnt, fragmented or
buried remains. Handling encompasses labelling,
packaging, security (including chain-of-custody
documentation), transport and storage.

91. When two or more parts of a body are found,
it should not automatically be assumed that the
separate body parts belong to the same body.
This determination should be made only by a
forensic doctor or forensic anthropologist.

92. Photographs of human remains should be taken,
whether of a complete body, scattered skeletal
remains or buried bodies. All photographs should
include a reference number, a scale, and a
direction indicator. The position of the remains
should also be recorded through notations and
measurements in the scene sketch. Sketches
and diagrams should document the disposition
of the remains and associated evidence at the
scene. Such sketches and diagrams could be
supplemented by details from a GPS and/or a
compass, a baseline, or any photogrammetric
programme. If available, measurements and
recordings can also be made electronically using
a total station theodolite, which would allow later
integration into a digital mapping/drawing system.

93. The remains should be examined and any
clothing, personal items and associated evidence
photographed, with any observations recorded in
the scene notes. Additionally, any visible trauma
should be recorded in an anatomical diagram and,
in the case of skeletal remains, also in a skeletal
inventory form.

2. Labelling

94. Labelling means assigning a unique reference
number to each body or body part (as well as
to each other piece of physical evidence). The
labelling of human remains should be reflected
in the crime scene notes, the photographs and
any sketches/diagrams/skeletal inventory forms
recorded at the scene. The same labelling
needs to be recorded on the packaging used
to transport and store the remains and any
associated evidence.

95. The rationale for a labelling system should
be documented in the crime scene notes. The
labelling of human remains – whether individual
bones, clusters of bones, body parts or complete
bodies – should be unique and must be applied
consistently throughout the documentation and
packaging process. The labelling system should
be agreed on prior to collection and packaging.

96. The labelling of recovered remains should use
unique designator codes, which can be based
on the following criteria:

(a) Location – the geographical location from
where the remains are recovered

(b) Site – to distinguish between different sites 
(e.g. graves) in a particular location

(c) Individual – human remains identified as 
belonging to one unique individual; often 
this can be a single body part or skeletal 
element.98

The date on which the remains are discovered 
should be reflected in the code. The numbering 
system may be used for all evidence recovered 
from the same site.

97. If it appears that there are multiple deceased,
the exercise of recovering the human remains
may follow that of a Disaster Victim Identification
procedure. In this case, the Interpol DVI Manual
should be consulted.99

98. E.g. PL-I-1 (PL=Place name; I=Roman numeral for the site/grave at the place; 1=body number 1).
99. At: http://www.interpol.int/INTERPOL-expertise/Forensics/DVI-Pages/DVI-guide.
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3. รายการ (Inventory) 

98. บันทึกสถานที่ เกิดเหตุควรรวมรายการโดยละเอียดของ
ซากศพมนุษย์ที่กู้คืนมา และควรบรรยายถึง 

(ก) สภาวะเน่าเปื่อยของซากศพ 

(ข) ช้ินส่วนร่างกาย / ส่วนประกอบของโครงกระดูกที่กู้
คืนและสถานท่ีตั้งจ าเพาะเจาะจง 

(ค) ส่วนเสียหายใดๆ ท่ีมองเห็น / บาดแผลที่อาจมี 

(ง) เสื้อผ้า 

(จ) ของใช้ส่วนตัว 

(ฉ) หลักฐานอื่นที่เกี่ยวโยงโดยตรงกับซากศพ (เช่น วัสดุใช้
ผูกมัด ผ้าปิดตา กระสุน หลักฐานร่องรอย) 

99. ควรจัดท ารายการดังกล่าวภายใต้การก ากับดูแลโดยนักนิติ
พยาธิวิทยา/แพทย์นิติเวช และ/หรือนักนิติมานุษยวิทยา การ
ระบุบริเวณของช้ินส่วนร่างกาย / ส่วนประกอบของโครง
กระดูกและบาดแผลไม่ควรถือว่ายุติจนกว่าจะได้รับการยืนยัน
โดยการวิ เคราะห์ทางห้องปฏิบัติการหรือห้องเก็บศพ 
ค าอธิบายและการบ่งบอกเบื้องต้นที่ลงไว้ในรายการควรถูก
บันทึกไว้ในบันทึกสถานที่เกิดเหตุ และประกอบด้วยแผนผัง
ภาพถ่ายกับแผนภาพกายวิภาค ตลอดจนในภาพร่างสถานที่
ทุกภาพ การติดป้ายบนหีบห่อจะต้องตรงกับการก าหนดเลข
ในรายการ บนแผนผัง และในแบบฟอร์มรายการซากโครง
กระดูก อีกท้ังควรมีภาพถ่ายประกอบด้วย 

100. ซากศพมนุษย์พบได้ในสภาพแวดล้อมมากมาย ซึ่งแต่ละแห่ง
อาจส่งผลกระทบกับการกู้คืนและจัดการซากศพต่างกัน 
สภาพแวดล้อมดังกล่าวมีทั้งกรณีสภาพศพที่สมบูรณ์ ซาก
โครงกระดูกที่อยู่บนพ้ืนผิวโดยมิได้ถูกฝัง และศพท่ีถูกฝัง หรือ
ซากโครงกระดูกที่หลงเหลืออยู่ 

4. สภาพศพท่ีสมบูรณ ์

101. สภาพศพที่สมบูรณ์คือซากศพมนุษย์ที่จ าได้ว่าเป็นบุคคลหนึ่ง
และเนื้อเยื่ออ่อนส่วนใหญ่ยังคงปรากฏ โดยทั่วไป ไม่ควร
ด าเนินการตรวจสอบรายละเอียดหรือกู้คืนหลักฐานบนหรือท่ี
ติดอยู่กับซากศพในสถานที่เกิดเหตุ เว้นแต่ว่ามีเหตุผลดี
พอที่จะกระท าการดังกล่าว 

102. ควรค านึงถึงการเก็บรักษาร่องรอยหลักฐาน (เช่น เขม่าดินปืน 
เส้นใย เส้นผม และ DNA แปลกปลอมบนเสื้อผ้า) ในบางกรณี 
หลักฐานดังกล่าวอาจถูกปนเปื้อน (ตัวอย่างเช่น โดยเลือดของ
ผู้เสียชีวิต) ถูกท าให้เคลื่อนจากต าแหน่งเดิม หรือร่องรอยที่
หลงเหลืออยู่บนศพสูญหายระหว่างขนส่ง ในกรณีเช่นนั้น 
เสื้อผ้าของศพควรถูกถอดออกอย่างระมัดระวัง เก็บไว้ในหีบ
ห่อต่างหาก และใส่ไว้ในถุงบรรจุศพพร้อมกับศพ ค าอธิบาย
การตัดสินใจกระท าเช่นนี้ควรถูกบันทึกในบันทึกสถานที่เกิด
เหตุพร้อมภาพถ่ายประกอบ 

 

 

 

 

103. หลักฐานร่องรอยที่อาจปรากฏบนมือและ/หรือใต้เล็บมือของ
ศพ (เช่น เส้นใย หรือ DNA แปลกปลอม) สามารถรักษาไว้
เพื่อรอการเก็บรวบรวมในภายหลังภายใต้สภาวะควบคุมใน
ห้องปฏิบัติการได้ โดยใส่มือ (และเท้าถ้าจ าเป็น ) ในถุง
กระดาษซึ่งควรถูกปิดผนึกด้วยเทป ควรพิจารณาด้วยว่าอาจ
มีของเหลวรั่วไหลจากศพ อันจะท าให้ปนเปื้อนถุงกระดาษ
ทั้งนี้ ถุงพลาสติกท าให้ความช้ืนลดลงและกระตุ้นการเติบโต
ของเช้ือราหากถูกปล่อยไว้นานเกิน แต่ถ้าในระยะเวลาสั้น 
(เช่น ไม่กี่ช่ัวโมง) ถุงพลาสติกอาจเหมาะสมกว่าถุงกระดาษ
ซึ่งมีแนวโน้มที่จะรั่วซึม 

104. ต าแหน่งของศพภายในสถานท่ีเกิดเหตุควรมีการท าหลักฐาน
ไว้อย่างถูกต้องชัดเจน และพื้นผิวใต้ศพควรได้รับการ
ประมวลผลหาหลักฐานเพิ่มเติมที่อาจปรากฏอยู่ 

105. ศพควรถูกใส่ในถุงบรรจุศพตามด้วยกระบวนการในการ
รักษาห่วงโซ่คุ้มครองพยานหลักฐาน กระบวนการเหล่านี้
ประกอบด้วยการติดป้ายศพและถุงใส่ศพ การท าบันทึก
รายงานที่เกี่ยวข้องด้านความปลอดภัย / ห่วงโซ่คุ้มครอง
พยานหลักฐาน และการปิดผนึกรวมทั้งการลงลายมือช่ือบน
ถุงบรรจุศพอย่างถูกต้องครบถ้วน  

106. เมื่อศพถูกกู้คืนมาแล้ว ควรเก็บศพไว้ในตู้เย็นหรือห้องเย็น
เพื่อยับยั้งไม่ให้ศพเน่าเปื่อยมากข้ึน  

  5. ซากโครงกระดูกที่อยู่บนพื้นผิวโดยมิได้ถูกฝัง 

107. บางครั้ง ซากศพมนุษย์ที่พบบนพ้ืนผิวโดยมิได้ถูกฝังนั้นอาจถูก
ตัดและแยกจากกันโดยที่ไร้การเช่ือมต่อ ในกรณีเหล่านี้ หาก
เป็นไปได้ นักนิติมานุษยวิทยาหรือแพทย์นิติเวชควรอยู่ใน
สถานท่ีนั้นด้วยเพื่อจะสามารถท าการประเมินเบื้องต้นว่า 

(ก) ซากศพน้ันคือมนุษย์หรือไม่ 

(ข) ซากศพน้ันเป็นของบุคคลเดียวหรือมากกว่า 

(ค) การคงอยู่ของบาดแผลที่มองเห็นได้ 

จากนั้น ผู้เช่ียวชาญควรก ากับดูแลให้มีการท ารายการอย่าง
ถูกต้องส าหรับซากมนุษย์เหล่านั้น 

108. ในสถานการณ์ดังกล่าว วิธีค้นหาสถานที่ เกิดเหตุอย่าง
ประสานงานกัน (coordinated crime-scene search) ควร
ถูกน ามาใช้เพื่อหาต าแหน่งซากมนุษย์ท้ังหมด ก่อนเริ่มการติด
ป้าย การรายงาน การกู้คืนและการเตรียมรายการ ทั้งนี้ 
รูปแบบการกระจัดกระจายในสถานท่ีดังกล่าวควรถูกบันทึกไว้
ประกอบภาพร่างและภาพถ่าย หากเป็นไปได้ อาจน ากล้อง
ส ารวจชนิดวัดมุมและระยะทาง (Total Station) มาใช้ด้วย 
เพื่อจะบ่งช้ีว่าศพหนึ่งศพหรือหลายศพอยู่ตรงไหนเป็นที่แรก
ก่อนจะแยกออกเป็นส่วนๆ 
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3. Inventory

98. Crime-scene notes should include a detailed
inventory of the human remains recovered,
and should describe:

(a) The state of decomposition of the remains

(b) The body parts/skeletal elements recovered
and their specific location(s)

(c) Any visible defects/possible trauma

(d) Clothing

(e) Personal effects

(f) Any other contextual evidence associated 
directly with the remains (e.g. ligatures, 
blindfolds, projectiles, trace evidence).

99. The inventory should be drawn up under the
supervision of a forensic pathologist/doctor and/
or forensic anthropologist. A field identification of
body parts/skeletal elements and trauma should
not be taken as final until confirmed by analysis
in the laboratory or mortuary. Any descriptions
and preliminary determinations noted in the field
should be recorded in the crime-scene notes
and documented through photography and
anatomical diagrams, and in any scene sketches.
The labelling on the packaging needs to be
consistent with the numbering in the inventory, on
the diagrams and on the skeletal inventory forms,
and should be documented by photography.

100. Human remains are found in a wide variety 
of circumstances, each of which may affect  
the recovery and handling of the remains.  
The circumstances outlined below are for intact 
bodies, skeletal remains on the surface, and 
buried bodies or skeletal remains.

4. Intact bodies

101. Intact bodies are human remains that are 
recognizable as one individual with most of the soft 
tissue present. In general, no detailed examination 
or recovery of evidence on or attached to the 
remains should be undertaken at the scene unless 
there are good reasons for doing so.

102. The preservation of trace evidence (e.g. gunshot 
residue, fibres, hairs and foreign DNA on clothing) 
should be taken into account. In some cases such 
evidence might be contaminated (for example, 
by blood from the deceased), displaced from its 
original location, or lost in transport when left on 
the body. In such cases, the clothing should be 
carefully removed, secured in individual packaging 
and placed in the body bag along with the body. 
The rationale for this decision should be explained 
and recorded in the crime-scene notes and 
documented through photography.

103. Trace evidence that might be present on the 
hands and/or under the fingernails (such as 
fibres or foreign DNA) can be protected for 
later collection under controlled conditions in 
the mortuary by placing the hands (and feet 
when necessary) in paper bags, which should 
be sealed with tape. Consideration should be 
given to whether fluid may leak from the body, 
thereby contaminating the paper bags. Plastic 
bags encourage moisture condensation and 
mould growth if left in place too long, but for short 
periods of time (e.g. several hours) they may be 
more effective than paper bags, which are prone 
to leaks.

104. The placement of the body within the scene 
should be clearly and properly documented and 
the surface underneath the body processed for 
any additional evidence that might be present.

105. The body should be placed in a body bag 
following chain-of-custody procedures. These 
procedures include the correct labelling of the 
body and body bag, the completion of related 
documentation for security/chain of custody, and 
the sealing and signing of the body bag. 

106. Once the body has been recovered, it should be 
placed in refrigerated or cool storage to inhibit 
further decomposition of the remains. 

5. Skeletal remains on the surface

107. Sometimes human remains found on the surface 
are disarticulated and separated from each other 
to such a degree that any association between 
them has been lost. In these circumstances, where 
possible, a forensic anthropologist or forensic 
doctor should be present at the scene, allowing  
a preliminary field assessment of: 

(a) Whether the remains are human or not

(b) Whether the remains represent one or more 
individuals

(c) The presence of any visible trauma.

The expert should then supervise a correct 
inventory of the human remains. 

108. In such circumstances, coordinated crime-
scene search methods should be used to 
locate all human remains prior to the labelling, 
documentation, recovery and preparation of an 
inventory. The pattern of the scattering throughout 
the scene should be documented in notes and 
sketches and through photography. Where 
available, a total station can also be used. This 
can indicate where a body or bodies first came 
to rest prior to disassociating into individual parts.
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109. หลังจากประเมินรูปแบบการกระจัดกระจายและบันทึก
สถานที่เกิดเหตุแล้ว งานต่อไปคือการเก็บรวบรวมซากศพ 
โดยส่วนประกอบของโครงกระดูกที่กระจัดกระจายจะต้อง
ได้รับการบรรจุในถุงกระดาษและติดป้ายไว้ ปิดผนึกและลง
ลายมือช่ือตามกระบวนการบรรจุหีบห่อหลักฐาน 

6. ศพ/ซากโครงกระดูกท่ีถูกฝัง  

110. หลุมศพหนึ่งอาจประกอบด้วยซากศพของบุคคลหนึ่งที่ถูกฝัง
เดี่ยว หรือบุคคลสองคนขึ้นไปที่อาจถูกฝังพร้อมกันหรือต่าง
เวลากัน 

111. หลุมศพแรกคือหลุมที่ผู้เสียชีวิตถูกฝังครั้งแรก  (primary 
grave) หากหลังจากนั้นซากศพถูกเคลื่อนย้ายและฝังใหม่ 
สถานที่ ฝั งครั้ ง ใหม่ จะถูกจั ด เป็นหลุมศพล าดับสอง 

(secondary grave) การฝั งศพที่ ไ ม่ ถู ก รบกวน  (undis 
turbed burial) จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงนับจากการฝังครั้ง
แรก การฝังศพท่ีถูกรบกวน (disturbed burial) คือการฝังที่
มีการเปลี่ยนแปลงภายหลังการฝังครั้งแรก ไม่ว่าจะเป็นการเข้า
ไปวุ่นวายโดยมนุษย์ หรือการขุดคุ้ยโดยสัตว์ หรือกระบวนการ
ตามธรรมชาติอื่นๆ ทั้งนี้ ควรถือว่าการฝังศพครั้งที่สองเป็น
การถูกรบกวนแล้ว และวิธีทางโบราณคดีอาจน ามาใช้เพื่อ
ค้นหาการรบกวนในการฝังครั้งแรก 

112. ในกรณีที่ซากศพมนุษย์ถูกฝัง การแปรปรวนของดินบริเวณ
นั้นสมมารถระบุ ได้ ด้วยการส ารวจโดยนักโบราณคดี
ผู้ เ ช่ียวชาญ ผู้ เ ช่ียวชาญดังกล่าวจะสามารถระบุความ
เปลี่ยนแปลงของภูมิทัศน์ พันธุ์พืช การเคลื่อนของดินหรือ
ความแตกต่างในการเจริญเติบโตของพืชที่อาจบ่งช้ีการฝังศพ

ในการนี้  ถ้า เป็นไปได้  เทคโนโลยีที่ ไม่ก่อให้ เกิดการ
เปลี่ยนแปลง เช่น การวิเคราะห์ภาพถ่ายดาวเทียม / ทาง
อากาศ หรือการวิ เคราะห์ภาพ ช่วงคลื่นละเอียดสูง 
(hyperspectral image) รวมทั้งอุปกรณ์ส ารวจธรณีฟิสิกส์
เช่นเรดาร์ทะลวงผิวดิน (ground-penetrating radar) อาจ
เป็นประโยชน์เช่นกันในการบ่งช้ีบริเวณที่ดินถูกท าให้
แปรปรวน อันสอดคล้องกับลักษณะการฝังซากศพมนุษย์ 
และหากเหมาะสม วิธีขุดหลุมศพเพื่อตรวจสภาพภายใน
แ บ บ ท า ง โ บ ร า ณ ค ดี  (intrusive archaeological 
excavation methods)  อย่างเช่นการใช้แท่งเหล็กแยงหรือ
การขุดคู สามารถน ามาใช้ได้ด้วยความระมัดระวังโดยบุคคล
ที่เช่ียวชาญเพื่อดูว่ามีซากศพมนุษย์อยู่หรือไม่ และเพื่อเผย
ให้เห็นขนาดจริงและรายละเอียดของสิ่งที่อยู่ในหลุมศพ 

7. ข้อพิจารณาในการกู้คืนซากศพที่ถูกฝัง 

113. ซากศพมนุษย์ที่ถูกพบอาจถูกฝังในระยะเน่าเปื่อยที่แตกต่าง
กัน คือจากศพที่สมบูรณ์มีเนื้อเยื่ออ่อนอยู่จนถึงซากโครง
กระดูกอย่างเดียว วิธีการบรรจุหีบห่อที่ใช้จะขึ้นอยู่กับว่า
ซากศพที่ถูกขุดขึ้นมามีความสมบูรณ์พร้อมเนื้อเยื่ออ่อน (ถุง
ใส่ศพ) หรือเป็นซากโครงกระดูกอย่างเดียว (ถุงกระดาษ) 

114. ซากศพที่ถูกฝังอาจถูกค้นพบในหลุมศพเดี่ยวหรือหลุมศพ
รวม ในทุกกรณี วิธีการทางโบราณคดีควรถูกน ามาใช้ในการ
ขุดศพทุกหลุม ดังที่ก าหนดไว้ในแนวทางโดยละเอียดที่
เกี่ยวข้องในหมวดถัดไป 

ง.     การระบุตัวตนของศพ 
1. หลักการท่ัวไป 

115.      การระบุตัวตนคือการก าหนดช่ือ / ระบุตัวตนที่ถูกต้องของ
ซากศพมนุษย์ ในการสืบสวนสอบสวนกรณีเสียชีวิตรายใด 
การระบุตัวตนของศพเดียวหรือหลายศพนั้นเป็นเรื่องส าคัญ
อย่างยิ่ง และยังเป็นการบรรลุความประสงค์ด้านมนุษยธรรม 
สิทธิมนุษยชน และด้านสังคมและวัฒนธรรมอื่นๆ ทั้งนี้ การ
เปรียบเทียบของข้อมูลทั้งก่อนและหลังการเสียชีวิตที่มี
คุณภาพอย่างถูกต้องเหมาะสมมีความจ าเป็นอย่างยิ่งในการ
ระบุตัวตนทีเ่ที่ยงตรง 

2. การระบตัุวตนด้วยตาเปล่า 

116. การดูศพและระบุตัวได้โดยครอบครัวหรือเพื่อนเป็นรูปแบบ
หนึ่งของการเปรียบเทียบภาวะก่อนและหลังการเสียชีวิต 
เป็นวิธีที่ใช้กันทางสากลและมักเช่ือถือได้ อย่างไรก็ดี การ
ระบุหลังจากดูศพโดยญาติหรือเพื่อนอาจมีความผิดพลาดได้ 
ไม่ว่าจะเป็นผลเชิงบวกหรือผลเชิงลบ  ในความเป็นจริง 
ห้องเก็บศพทุกแห่งล้วนประสบกับข้อผิดพลาดดังกล่าว ซึ่ง
ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเป็นไปได้ที่จะผิดพลาดได้แก่  การ
บวมของใบหน้าหรือลักษณะด า ช้ า  ปอดบวมน้ าหรือ
ของเหลวจากกระเพาะไหลออกทางปากและ/หรือจมูก รอย
แตกที่ปรากฏบนใบหน้า บาดแผลอื่น หรือมีเลือดออก หรือ 

 

 

ความเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวเนื่องกับการเน่าเปื่อย สมาชิกใน
ครอบครัวอาจกระวนกระวายหรือเศร้าโศกจนพวกเขามิอาจ
แม้แต่มองศพหรือใบหน้าผู้เสียชีวิต สมาชิกในครอบครัวอาจ
ระบุด้วยการดูจากบางสิ่งแทนลักษณะใบหน้าของผู้ เสียชีวิต 
ยกตัวอย่างเช่น ลักษณะเสื้อผ้า หรือเครื่องประดับอย่างแหวนบนนิ้ว
มือ แต่สิ่งเหล่านี้ล้วนไม่อาจเช่ือถือได้ ทั้งนี้ อินเตอร์โพลไม่รับรองการ
ระบุตัวด้วยตาเปล่าในกรณีทวี่าเป็นการระบุท่ียืนยันได้ 

117.  หากมีการดูศพเพื่อระบุตัวตนส าหรับการพิสูจน์บุคคลอย่าง
เป็นทางการ การกระท าการดังกล่าวควรอยู่ในสภาพแวดล้อม
ที่ควบคุมได้ เมื่อเป็นไปได้ การดูศพควรเกิดขึ้นในสถานที่ที่
ก าหนดซึ่งเคารพความเป็นส่วนตัวและสภาวะจิตใจของผู้
ตรวจสอบและลดสิ่งรบกวนให้ได้มากท่ีสุด กระบวนการนี้ควร
มีแพทย์นิติเวช นักเทคนิคประจ าห้องเก็บศพที่ผ่านการอบรม
มา ที่ปรึกษาทางอารมณ์เศร้าโศก (นักสังคมสงเคราะห์) หรือ
ผู้ประกอบวิชาชีพที่ผ่านการอบรมมาคอยก ากับดูแลและเป็น
สักขีพยาน บรรดาเด็กไม่ควรมีส่วนเกี่ยวข้องกับการดูศพด้วย
ตาเปล่าเพื่อวัตถุประสงค์ของการระบุตัวเช่นนี้  

118. ศพควรได้รับการประเมินตามหลักวิชาชีพว่าสามารถน า
ออกมาเพื่อการตรวจสอบระบุตัวด้วยตาเปล่าได้หรือไม่ 
บุคคลที่ถูกขอให้ระบุตัวด้วยวิธีนี้ควรได้รับการบอกกล่าวถึง  



21

109. After assessing the pattern of scattering and 
recording the scene, the next task is to collect the 
remains. Scattered skeletal elements need to be 
packaged in paper bags and labelled, sealed 
and signed according to evidence-packaging 
procedures.

6. Buried bodies/skeletal remains

110. A grave may contain the remains of one person 
buried alone or of two or more persons buried 
either simultaneously or at different times.

111. A primary grave is the one in which the 
deceased is first placed. If the remains are 
then removed and are reburied, the place of 
reburial is considered to be a secondary grave. 
An undisturbed burial is unchanged since the 
time of primary burial. A disturbed burial is one 
that has been altered after the time of primary 
burial, either by human intervention, or animal 
scavenging, or by other natural processes. All 
secondary burials should be regarded as having 
been disturbed. Archaeological methods may be 
used to detect a disturbance in a primary burial.

112. Where human remains are buried, associated 
soil disturbances can be identified through surveys 
by experienced archaeologists. Such experts 
can identify modifications in the landscape, 
vegetation, movement of soil or differences in 

plant growth that might indicate the presence of 
a burial. Where they are available, non-intrusive 
technologies – such as satellite/aerial image 
analysis or hyperspectral image analysis, and 
geophysical survey equipment such as ground-
penetrating radar – may also be useful for 
indicating areas where soil has been disturbed, 
consistent with the burial of human remains. 
Where appropriate, intrusive archaeological 
excavation methods, such as metal probes or 
trenches, should be used with care, by qualified 
persons, to determine if human remains are 
present and to expose the physical size and 
detailed contents of a grave.

7. Considerations in the recovery of
buried remains

113. Buried human remains can be encountered in 
various stages of decomposition, from complete 
bodies with soft tissues present to fully skeletonized 
remains. The packaging method used will depend 
on whether disinterred remains are complete 
bodies with soft tissue present (body bag) or fully 
skeletonized (paper bags). 

114. Buried remains are found in individual graves 
or mass graves. In all instances, archaeological 
methods should be used in the excavation of 
any graves, as set out in the relevant Detailed 
Guidelines. 

E.  Identification of Dead Bodies
1. General principles

115. Human identification is the allocation of the 
correct name/identity to human remains. In 
any death investigation, the identification of the 
body or bodies is a major priority. It also meets 
humanitarian, human rights, and other social 
and cultural needs. Good-quality ante-mortem 
and post-mortem data, properly compared, are 
required for a valid identification. 

2. Visual recognition

116. The viewing of the dead body and its recognition 
by family or friends is a form of ante-mortem 
and post-mortem comparison. It is undertaken 
universally, and is often reliable. However, 
recognition following the viewing of a dead 
body by a relative or friend can be mistaken: 
either falsely positive or falsely negative. Virtually 
all mortuaries have experience of such mistakes. 
Factors contributing to this possibility include 
facial congestion or lividity; lung oedema or 
stomach fluids issuing from mouth and/or nose; 
the presence of facial fractures, other injuries, 
or bleeding; or changes associated with 
decomposition. Family members may be anxious 

or distressed to the point where they may not 
even look at the body or face of the deceased. 
A family member may rely on something other 
than the facial appearance of the deceased for 
recognition: for example, the appearance of the 
clothing or an item of jewellery such as a ring on 
a finger. These can be unreliable. Interpol does 
not accept visual recognition as a form of positive 
identification.

117. If the dead body is to be viewed for the purposes 
of recognition to help in its formal identification, 
this should be undertaken in controlled 
circumstances. Whenever possible, the viewing 
should be conducted in a designated area that 
respects the viewer’s privacy and emotional state 
and minimizes distractions. The process should be 
supervised and witnessed by a forensic doctor, 
a trained mortuary technician, a grief counsellor 
(social worker), or other trained professional. 
Children should not be involved in visual 
recognition for identification purposes.

118. The dead body should be professionally assessed 
as being capable of being recognized by visual 
inspection. The person being asked to make the 
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สภาพของซากศพ และควรถูกสอบถามว่าพวกเขาประสงค์จะ
ด าเนินการต่อหรือไม่ ศพไม่ควรอยู่ในระยะเน่าเปื่อยสูงสุด ไม่
ควรมีบาดแผลใหญ่ที่ส่งผลต่อโครงสรา้งใบหน้าส่วนกลาง และจะเปน็
การดีกว่าถ้ามีการท าความสะอาดใบหน้า (ข้อหลังสุดนี้อาจขัดกับ
กรณีการสืบสวนสอบสวนที่เร่งด่วน   เช่น การตรวจสอบ การ
ถ่ายภาพ) 

119. ถ้าเป็นไปได้ ควรขอให้บุคคลที่ก าลังดูศพมองร่างกายและ
ใบหน้าเป็นการพิเศษ รวมทั้งร่วมพูดคุยว่ารูปลักษณะใบหน้า 
(หรือร่างกาย) เช่นใดที่เขาหรือเธอใช้อิงในการลงความเห็น 
ตัวอย่างเช่น รูปโฉมของใบหน้า รูปทรงของจมูก หรือไฝบน
ใบหน้า แผลเป็น หรือทรงผม ด้วยวิธีนี้ บุคคลใดที่เป็นสักขี
พยานในกระบวนการจะสามารถประเมินได้ว่าข้อสรุปของผู้ที่
ก าลังตรวจสอบศพมีความน่าเชื่อถือหรือไม่ 

3. แนวทางระบุตัวตนด้วยวิธีทางวิทยาศาสตร์ 

120. ในกรณีเสียชีวิตที่ต้องสงสัยว่ามิชอบด้วยกฎหมาย  (และ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อกาลเวลาผ่านไปและศพเริ่มแสดงถึง
การเน่าเปื่อย หรือลักษณะใบหน้าเปลี่ยนแปลงไปเนื่องจาก
การบาดเจ็บหรือถูกไฟไหม้) การระบุตัวโดยการดูด้วยตาเปล่า
จะต้องได้รับการยืนยันทุกครั้งที่โดยวิธีอ่ืนที่สามารถกระท าได้ 
อันได้แก่ วิธีการทางวิทยาศาสตร์ที่น่าเ ช่ือถืออย่างเ ช่น
ลายนิ้วมือ การตรวจสอบทางทันตกรรม และการวิเคราะห์ 
DNA 

121. แนวทางการระบุตัวตนด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ที่
น่ า เ ช่ือถือมักถูกมองว่ า เป็นวิ ธีการ  “หลัก” (primary 
methods) ของการระบุตัวตน อย่างไรก็ตาม การประเมิน
ลักษณะทางกายภาพ (เช่น ความไม่สมประกอบของร่างกาย 
แผลเป็นหรือรอยผ่าตัดใส่อวัยวะเทียมที่มองเห็นได้บน
ร่างกายหรือจากฟิล์มเอ็กซเรย์) ซึ่งน ามาเปรียบเทียบกับ
ประวัติโดยทั่วไปถือเป็นวิธีการล าดับรองลงมา (secondary 
methods) แม้ว่าบางกรณีพวกเขาอาจใช้แนวทางการระบุตัว
เฉพาะเป็นรายๆ ไปหรือแบบรวมกลุ่มก็ได้ การระบุของใช้
ส่วนตัวก็จัดเป็นวิธีการล าดับรองเช่นกัน โดยอาจน าทั้งวิธีการ
หลักและวิธีการล าดับรองมาใช้ประกอบกันเพื่อให้หลักฐาน
หนักแน่นข้ึนส าหรับการหาข้อสรุป 

122. ถ้าเป็นไปได้ หากเป็นซากโครงกระดูก นักมานุษยวิทยา
กายภาพ / นักนิติมานุษยวิทยาควรเข้ามามีส่วนร่วมใน
กระบวนการ เพื่อที่จะได้ข้อสรุปอันน่าเช่ือถือมากที่สุด
เกี่ยวกับข้อมูลทางชีวภาพของซากโครงกระดูก100 

123. การเลือกวิธีที่เหมาะสมที่สุด ตั้งแต่การระบุด้วยตาเปล่าจนถึง
วิธีการระบุหลักที่ทันสมัย ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของ
ผู้เช่ียวชาญ ซึ่งปกติเป็นความรับผิดชอบของแพทย์นิติเวช 
เหตุผลของการเลือกใช้วิธีการใดกับกรณีใดรวมทั้งผลลัพธ์ที่ได้
จะต้องถูกรวมไว้ในรายงานฉบับสมบูรณ์ ในการสร้างความ
กระจ่างให้กับค าถามเรื่องการระบุตัวตนศพนั้นสามารถ
พิจารณาได้จากผลที่ได้รับจากการระบุตัวตนพร้อมด้วยข้อมูล
อื่นที่เกี่ยวข้องกัน 

124. ไม่ว่าจะน าวิธีการระบุตัวอย่างใดมาใช้ก็ตาม สิ่งที่ส าคัญในการ
ระบุตัวตนคือการใช้แนวทางซึ่งเป็นระบบและครอบคลุม การ
มีส่วนร่วมของผู้ เ ช่ียวชาญ และการจัดท ารายงานอย่าง
ละเอียดครบถ้วน  

4. เหตุการณ์ที่มีผู้เสียชีวิตหลายราย 

125. ไม่ควรอาศัยการระบุด้วยตาเปล่าเพียงอย่างเดียวกับกรณีที่
เกิดการเสียชีวิตหลายราย เนื่องจากเป็นเรื่องปกติมากที่จะ
เกิดข้อผิดพลาดภายใต้สถานการณ์เช่นนั้น อันเนื่องมาจาก
แรงกดดันด้านอารมณ์ของผู้ที่ต้องตรวจสอบศพ ความตึง
เครียดจากการต้องดูศพที่นอนเรียงรายอยู่ หรือการต้องดูศพ
แล้วศพเล่า ซึ่งลดความเป็นไปได้ที่จะระบุตัวไดอ้ย่างน่าเชื่อถอื 
นอกจากน้ันของใช้ส่วนตัวก็ไม่ส าคัญ เพราะกระบวนการกู้คืน
ศพอาจท าให้ของใช้เหล่านั้นถูกน าไปวางผิดศพ101 

126. การระบุตัวอย่างเช่ือถือได้หลังเหตุการณ์ที่มีผู้เสียชีวิตหลาย
รายจะต้องใช้ความสามารถขององค์กรและด้านเทคนิคนิติ
วิทยาศาสตร์ ซึ่งใช้ได้กับ 

 สถานที่เกิดเหตุ และการเก็บรวบรวม การบันทึก การ
ขนส่งและการเก็บรักษาศพ ทรัพย์สินและของใช้ส่วนตัว 

 ห้องเก็บศพ การตรวจสอบหลังเสียชีวิต (อาจรวมการ
ตรวจสอบภายในและการตรวจสอบทางทันตกรรมและ
ทางมานุษยวิทยา) ตลอดจนการเก็บรวบรวมและเก็บ
รักษาข้อมูลหลังการเสียชีวิต 

 การรวบรวมข้อมูลก่อนเสียชีวิตของผู้ที่อาจถูกฆ่าใน
เหตุการณ์ดังกล่าว และ 

 การเปรียบเทียบความตรงกันของข้อมูลก่อนเสียชีวิตและ
หลังเสีย ชีวิตเพื่อให้ ได้ข้อสรุปเกี่ยวกับตัวตนของ
ผู้เสียชีวิต 

 

 
 
 

 
100. ดูแนวทางโดยละเอียดของการวิเคราะห์ซากโครงกระดูก 
101. กระบวนการระบุตัวตนของอินเตอร์โพลก าหนดให้มีการเก็บรวบรวมของใช้ส่วนตัวในสถานที่เกิดเหตุแยกไว้ต่างหาก เพราะจะต้องก าหนดว่าเป็นของศพใด 
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visual identification should always be informed 
of the condition of the remains and asked if they 
wish to proceed. The body should not be in an 
advanced state of decomposition; there should 
be no significant injury affecting the central 
facial features and, preferably, the face should 
be clean. (This last requirement may not be 
compatible with investigative priorities – e.g.  
the examination, photography.) 

119. Preferably, the person viewing the dead body 
should be asked to look particularly at the body 
and face and engaged in discussion about what 
facial (or bodily) features he or she relied on in 
reaching their decision. For example, was it the 
appearance of the face, the shape of the nose  
or a mole on the face, a scar or the hair style?  
In this way, any person witnessing the process can 
assess whether or not the conclusion of the person 
viewing the dead body is likely to be reliable. 

3. The scientific approach to identification

120. In potentially unlawful death (and especially as 
time passes and the body begins to show signs 
of decomposition, or the facial appearance 
is altered by the effects of injury or fire), any 
identification by visual recognition must be 
confirmed whenever possible by using other 
means, including scientifically reliable methods 
of identification such as fingerprints, dental 
examination and DNA analysis. 

121. These scientifically reliable methods are sometimes 
referred to as “primary” methods of identification. 
Assessments of physical characteristics (such as 
body deformities, scars or surgical prostheses,  
as visible on the body or as represented in 
X-rays), which are compared with records made 
in life, are generally regarded as secondary 
methods, although in some cases they could, 
individually or collectively, approach the level of 
being uniquely identifying. The identification of 
personal effects is also regarded as a secondary 
method. Primary and secondary methods may 
be combined to strengthen the evidence for the 
conclusion. 

122. If remains are skeletonized, physical/forensic 
anthropologists, if available, should be involved so 
as to obtain the most reliable conclusions about the 
biological profile of the skeletal remains.100

123. The selection of the most appropriate method(s), 
ranging from visual recognition to sophisticated 
primary methods of identification, is an expert 
decision, usually the responsibility of the forensic 
doctor. The reason for selecting the methods 
used in a particular case, and the results, must 
be included in the final report. The results are 
considered, along with other relevant information, 
in addressing the question of the identification of 
the dead body.

124. Whatever methods of identification are employed, 
a methodical and holistic approach, involving the 
appropriate experts, with complete and detailed 
documentation, is always necessary.

4. Events with multiple deaths

125. Visual recognition alone should not be relied 
upon in cases of multiple deaths. Misidentification 
is more common in such circumstances owing 
to emotional pressures on those undertaking the 
viewing. The strain of viewing a row of dead 
bodies, or a number of dead bodies individually 
one after the other, reduces the likelihood of a 
reliable recognition. Additionally, personal effects 
are not unique, and depending on the processes 
around the retrieval of the bodies they may have 
been incorrectly put with the wrong body.101

126. Reliable identification following an event involving 
multiple deaths requires organizational and 
technical forensic competence. This applies to: 

 n The scene, and the proper collection, 
recording, transport and storage of dead 
bodies, property and effects

 n The mortuary, the post-mortem examination 
(possibly including an internal examination and 
dental and anthropological examinations), and 
the collection and storage of post-mortem data 

 n The collection of ante-mortem data about those 
who may have been killed in the event, and 

 n The reconciliation of ante-mortem and 
post-mortem data to reach conclusions 
about identity.

100. See Detailed Guidelines on Analysis of Skeletal Remains.
101. Interpol DVI procedures require loose personal effects to be collected separately at the scene. They must not be allocated to a particular body.
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127. แนวทางการระบุตัวตนบุคคลในเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการ

เสียชีวิตหลายรายตั้งแต่จ านวนน้อยจนถึงปานกลางได้ถูกวาง
มาตรฐานไ ว้ โ ดยอิ น เตอร์ โพล 102 ส าหรั บ เหตุ ก ารณ์
เช่นเดียวกันแต่มีผู้เสียชีวิตจ านวนมาก ก็มีอีกแนวทางที่ต่างไป
ถูกเสนอและตีพิมพ์โดยองค์การอนามัยแห่งภาคพื้นอเมริกา 
(Pan American Health Organization)  องค์การอนามัย
โ ล ก  ( World Health Organization - WHO) และ  ICRC103 
แนวทางทั้งสองนั้นส่งเสริมซึ่งกันและกัน และหากสถานการณ์
บังคับก็อาจน ามาประยุกต์ใช้รวมกันได้ ทั้งนี้  ควรมีการ
วางแผนและอบรมเรื่องแนวทางการระบุตัวตนบุคคลที่เช่ือถือ
ได้ในเหตุการณ์ที่ เกี่ยวข้องกับการเสียชีวิตหลายรายไว้
ล่วงหน้า 

5.     ข้อสรุปเก่ียวกับอัตลักษณ์ตัวตน 

128. ข้อสรุปสุดท้ายในเรื่องอัตลักษณ์ตัวตนภายใต้สถานการณ์
ของการเสียชีวิตที่ต้องสงสัยว่ามิชอบด้วยกฎหมายถูกจัดท า
โดยเจ้าหน้าที่อย่างแตกต่างกันในหลากหลายประเทศ ทว่า 
ข้อสรุปทั้ งหลายควรอิงความเห็นและค าแนะน าของ
ผู้เชี่ยวชาญเสมอ 

129. ควรมีการเปรียบเทียบระหว่างผลลัพธ์จากวิธีต่างๆที่เลือกใช้
กับผู้เสียชีวิต กับบันทึก (หรือข้อมูลจากตัวอย่างทางชีวภาพ
ก่อนเสียชีวิต) ของบุคคลที่ทราบช่ือ นอกจากนั้น ข้อมูลจาก
พฤติการณ์ของกรณีที่ตรวจสอบและจากการตรวจสอบ
สถานที่เสียชีวิต และ/หรือสถานที่พบศพสามารถถูกน ามา
พิจารณาอย่างเหมาะสมได้ในบางกรณี (ดู ตาราง 1) 

    
 ตาราง 1: ข้อมูลก่อนเสียชีวิต (Ante-Mortem Data) กับข้อมูลหลังเสียชีวิต (Post-Mortem Data) เพ่ือการระบุตัวตน 

 

ข้อมูลก่อนเสียชีวิต ข้อมูลหลังเสียชีวิต 

ข้อมูลของผู้สญูหายทีไ่ด้รับจากการสืบสวนสอบสวน 
การให้ถ้อยค า หรือบันทึก 

ข้อมูลจากศพ / ซากโครงกระดูกที่ได้รบัจากการสบืสวน
สอบสวน การตรวจพิสูจน์ด้านนติิวิทยาศาสตร์

(รวมถึงภาพถ่าย) หรอืผลตรวจทาง
ห้องปฏบิัติการ 

พฤติการณ์ของการสูญหาย / เสียชีวิต (ใส่ความเป็นมา
ของเหตุการณ์ การบาดเจ็บที่น่าเป็นไปได้) 

สาเหตุและพฤติการณ์ของการเสียชีวิต สถานท่ีพบศพหรือ
ซากศพ บาดแผลที่พบ 

วันท่ีสูญหาย วันที่กู้คืน เวลาตั้งแต่การเสียชีวิต สภาพทั่วไปของ
ศพ อายุ เพศ ส่วนสูง ชาติพันธ์ุ น้ าหนัก ข้อมูลทางชีวภาพ (เพศ กลุ่มอายุ  ชาติพันธุ์  ส่วนสูง
โดยประมาณ) 

ลักษณะทางกายภาพ (เช่น สีตา สีผม) ร่องรอยผ่าตัด อวัยวะ
เทียม ต าหนิบนผิวหนัง แผลเป็น รอยสัก รอยบนผิวหนังจาก
การท างาน 

ลักษณะเด่นที่บอกความแตกต่าง ลักษณะทางกายภาพ 
ร่องรอยผ่าตัด อวัยวะเทียม ต าหนิบนผิวหนัง แผลเป็น 
รอยสัก รอยบนผิวหนังจากการท างาน 

เสื้อผ้าและสิ่งแปลกปลอม แว่นตาและคอนแทคเลนส์ รองเท้า
ถุงเท้า 

ค าอธิบายอย่างละเอียดเกี่ยวกับเสื้อผ้าและของใช้ส่วนตัวที่
พบพร้อมกับศพ 

บันทึกทางการแพทย์ ยาที่ทาน ผลเอ็กซเรย์ หลักฐานบาดแผลก่อนเสียชีวิต  ขั้นตอนผ่าตัด สิ่งบ่งช้ีทาง
พยาธิวิทยา ยาที่พบพร้อมกับศพ 

บันทึกทันตกรรม (ข้อมูลสภาพและการรักษาทันตกรรม) แผ่นตารางฟัน สภาพฟัน ลักษณะเด่น 

ลายนิ้วมือ ลายนิ้วมือ ถ้าเป็นไปได้ 
ภาพถ่าย ภาพถ่าย ถ้าเหมาะสม 

บันทึกเอกสารบ่งบอกตัวตน เอกสารบ่งบอกตัวตนที่กู้คืนมาได้ หรืออยูกั่บศพ 

ข้อมูล DNA จากตัวอย่างทางชีวภาพของผู้สูญหาย หรือของญาติ ข้อมูล DNA จากตัวอย่างที่ได้จากศพ 

 
102. ดู อินเตอร์โพล คู่มือระบุตัวตนเหยื่อจากภัยพิบัติ  (Interpol, Disaster Victim Identification Guide) ค.ศ. 2014 ท่ี: http://www.interpol.int/INTERPOL-

expertise/Forensics/DVI-Pages/DVI-guide. 
103. M. Tidball-Binz and D. Van Alphen (eds.), การจัดการศพภายหลังภัยพิบัติ: คู่มือสนามส าหรับผู้ตอบสนองตอนเริ่มแรก (Management of Dead Bodies after 

Disasters: A Field Manual for First Responders) ค.ศ. 2016, ดูได้ที่: www. paho.org/disasters 

http://www.interpol.int/INTERPOL-expertise/Forensics/DVI-Pages/DVI-guide.
http://www.interpol.int/INTERPOL-expertise/Forensics/DVI-Pages/DVI-guide.
http://www/
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127. The approach to human identification in events 
involving multiple deaths on a small to moderate 
scale has been standardized by Interpol.102 For 
such events on a large scale, the work published 
by the Pan American Health Organization, the 
World Health Organization (WHO) and the 
ICRC offers a different approach.103 The two 
approaches to human identification complement 
each other and, if circumstances dictate, may 
be combined. A reliable approach to human 
identification in events involving multiple deaths 
should be planned and trained for in advance.

5. Conclusions about identity

128. The final conclusion about identity in 
circumstances of potentially unlawful death is 
made by different officials in different countries, 
but should always be based on expert opinion 
and advice. 

129. The results of the application of the selected 
methods to the deceased should be compared 
with the records (or with profiles from ante-
mortem biological samples) of a known, named 
individual. Information from the circumstances of 
the case and from the examination of the place of 
death and/or where the dead body was found 
can properly be taken into account in some cases 
(see Table 1).

Table 1: Ante-Mortem and Post-Mortem Data for the Purpose of Identification

ANTE-MORTEM DATA POST-MORTEM DATA

Information on the missing person obtained from 
investigations, oral accounts, or records

Information from the dead body/skeletal remains 
obtained by investigation, forensic examination 

(including photographs) or laboratory tests

Circumstances of death  
(place, history of the events, possible injuries)

Cause and circumstances of death, location where 
the body or remains were found, other traumatic 
findings

Date of disappearance Date of recovery, time since death, general condition 
of the body

Age, sex, stature, ancestry, weight Biological profile (sex, age group, ancestry, 
estimated stature and weight)

Physical appearance (e.g. eye colour, hair colour), 
surgical implants, prostheses, skin marks, scars, 
tattoos, occupation

Distinguishing features, physical appearance, surgical 
implants, prostheses, skin marks, scars, tattoos, 
occupational marks

Clothing and artefacts, eyewear, footwear Complete description of clothing and personal 
belongings found with the body

Medical records, medications, X-rays Evidence of ante-mortem trauma, surgical procedures, 
signs of pathology, medication found with the body

Dental records (information on dental condition and 
dental treatment)

Dental chart, dental condition, features

Fingerprints Fingerprints, when possible

Photographs Photographs, if suitable

Records of identity documents Identity documents recovered or associated 
with the body

DNA profiles from biological samples from the 
missing person or from his/her relatives

DNA profiles from samples obtained from 
the body

102. See Interpol, Disaster Victim Identification Guide, 2014, at: http://www.interpol.int/INTERPOL-expertise/Forensics/DVI-Pages/DVI-guide.
103. M. Tidball-Binz and D. Van Alphen (eds.), Management of Dead Bodies after Disasters: A Field Manual for First Responders, 2016, available at: 

www.paho.org/disasters.
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130. การวิเคราะห์หลักฐานที่มีอยู่ทั้งหมดน าไปสู่ข้อสรุปสุดท้าย 
โดยกรณีทั่วไป ได้แก่ 

(ก) การระบุตัวตน ในกรณีที่มีความสอดคล้องระหว่างข้อมลู
ก่อนและหลังเสียชีวิต และไม่มีความแตกต่างที่ ไม่
สามารถอธิบายได้ 

(ข) การตัดทิ้ งอัตลักษณ์ตัวตนตามสมมติฐาน  เมื่อมี
หลักฐานสนับสนุนการตัดทิ้งสมมติฐานเฉพาะเจาะจง
ใดๆเกี่ยวกับอัตลักษณ์ของซากศพน้ัน หรือ 

(ค) การไร้ข้อสรุป เกี่ยวกับการระบุตัวตนของซากศพน้ัน 
ควรกล่าวถึงข้อค้นพบที่ เกี่ยวข้องในรายงานระบุตัวตน
ผู้เสียชีวิต 

 

 อาจมีกรณีที่แม้ได้พยายามด้วยวิธีทางวิทยาศาสตร์ที่
เป็นไปได้ทุกทางแล้วเพื่อระบุตัวตน ข้อมูลที่มีอยู่ก็ยัง
เพียงบ่งช้ีอัตลักษณ์ที่น่าเป็นไปได้ /เป็นไปได้เท่าน้ัน 
ไม่ว่าจะเป็นกรณีเสียชีวิตของบุคคลเดียวหรอืหลายคนใน
เหตุการณ์หนึ่ง ครอบครัวก็ควรมีส่วนร่วมและได้รับการ
บอกกล่าวครบถ้วนเกี่ยวกับกระบวนการระบุตัวตน ใน
หลายกรณี สิ่งเหล่านี้ไม่เพียงแต่จ าเป็นกับการระบุตัวตน
เท่านั้น แต่ยังท าให้เกิดความเป็นไปได้ที่ครอบครัวจะ
ยอมรับกระบวนการดังกล่าว ซึ่งเป็นส่วนส าคัญอย่าง
หนึ่งของกระบวนการรับผิดต่อกรณีเสียชีวิตที่อาจมิชอบ
ด้วยกฎหมายดังที่กล่าวถึงข้างต้น ทั้งนี้ ความใส่ใจให้มี
การสื่อสารที่ชัดเจนจะช่วยเพิ่มโอกาสที่จะเกิดผลส าเร็จ
ขึ้น 

จ. ประเภทของหลักฐานและการเก็บตัวอย่าง 
    1.     หลักการท่ัวไป 

131.  ควรพิจารณาขอบเขตประเภทของหลักฐานในขณะเก็บ
รวบรวมตัวอย่างและหลักฐานของซากศพ ขนาดตัวอย่างของ
หลักฐานทั้งทางชีวภาพและไม่ใช่ทางชีวภาพควรเพียงพอต่อ
การวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการ และควรเพียงพอส าหรับท า
การทดสอบซ้ า 

2. หลักฐานทางชีวภาพของมนุษย์ 

132. โดยทั่วไป หลักฐานทางชีวภาพในการวิเคราะห์ทางนิติ
วิทยาศาสตร์หมายถึงสารอินทรีย์ที่เก็บจากศพมนุษย์หรือ
รอบๆ ศพ ซึ่งอาจเก็บโดยตรงจากศพหรือจากสิ่งของที่เคยใช้
โดยบุคคลนั้น เช่น แปรงสีฟัน แปรงหวีผม และเสื้อผ้าที่ยังไม่
ซัก 

133. การระบุตัวตนและการเก็บรวบรวมพร้อมทั้งการเก็บรักษา
ตัวอย่างทางชีวภาพจากสถานที่เกิดเหตุอย่างถูกต้องนั้น
จ าเป็นจะต้องผ่านการอบรมพิเศษด้านการค้นหาและทดสอบ
การคงอยู่ของหลักฐานทางชีวภาพ ตัวอย่างทางชีวภาพจาก
ศพยังอาจเก็บได้จากห้องเก็บศพหรือห้องปฏิบัติการทางนิติ
มานุษยวิทยา การเก็บรวบรวมตัวอย่างอ้างอิงทางชีวภาพจาก
บุคคลที่ยังมี ชีวิตเพื่อใช้เปรียบเทียบนั้นควรกระท าโดย
บุคลากรที่ได้รับการอบรมที่เหมาะสมมาเพื่อการจัดการอย่าง
ถูกต้องและด้วยจริยธรรมต่อเหยื่อและครอบครัว อีกทั้งควร
ต้องกระท าโดยได้รับความยินยอมหลังได้รับการบอกกล่าว
แล้ว 

 
 

       
134. นอกจากนั้น ตัวอย่างทางชีวภาพยังเป็นแหล่งที่อยู่ของ 

DNA ซึ่งสามารถน ามาใช้เพื่อก าหนดอัตลักษณ์ของ
บุคคลและเช่ือมโยงพวกเขากับสถานที่เกิดเหตุหรือกับ
ช้ินส่วนหลักฐานใดที่กู้คืนมาจากสถานที่ดั งกล่าว 
ตัวอย่างทางชีวภาพได้แก่ 

 เนื้อเยื่ออ่อน 
 กระดูก 
 ฟัน 
 เลือด 
 ปัสสาวะ 
 น้ าลาย 
 อสุจิ / สเปิร์ม 
 น้ าหล่อเลี้ยงตา 
 เส้นผม 
 เล็บตามธรรมชาติ (นิ้วมือและนิ้วเท้า) 
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130. An analysis of all available evidence leads to a 
final conclusion. In general terms, this could be: 

(a) Identification where there is consistency 
between ante-mortem and post-mortem data 
and there are no discrepancies that cannot  
be explained 

(b) Rejection of a possible identity when 
evidence supports the exclusion of a particular 
hypothesis about the identity of the human 
remains, or

(c) No conclusion about the identification of the 
human remains. 

The relevant findings should be stated in the final 
report on identity.

There may be cases when, despite all possible 
scientific efforts to achieve identification, available 
information indicates only a probable/possible 
identity. 

Whether the death is that of an individual or of 
multiple individuals in one event, families should 
be involved in and fully informed about the 
identification process. In many cases, this is not 
only necessary to achieve an identification, it also 
improves the likelihood that the family will accept 
the identification, which is an important part of 
accountability for potentially unlawful death(s), 
as set out above. Careful attention to clear 
communication will also improve the chances  
of a successful outcome.

F.  Types of Evidence and Sampling
1. General principles

131. A range of types of evidence should be considered 
when collecting samples and evidence of human 
remains. Sample sizes for both biological and  
non-biological evidence should be sufficient for 
laboratory analysis and should allow for repeat 
testing.

2. Human biological evidence

132. Biological evidence in forensic analysis generally 
refers to organic substances collected from the 
human body or its surroundings. These can be 
collected directly from the human body or from 
items used by the person in question, such as 
toothbrushes, hair brushes and unlaundered 
clothing.

133. Identification and the proper collection and 
preservation of biological samples from a crime 
scene require specialized training in searching 
and testing for the presence of biological 
evidence. Biological samples from bodies may 
also be collected at the morgue or forensic 
anthropology laboratory. The collection of 
biological reference samples from living persons, 
for comparison purposes, should be conducted 
by personnel trained in dealing properly and 
ethically with victims and their families, and 
should be based on informed consent.

134. Biological samples are also a source of DNA, 
which can be used to establish the identity of 
persons and link them to the scene or to a piece 
of evidence recovered there. Biological samples 
include the following:

 n Soft tissues 
 n Bone
 n Teeth
 n Blood
 n Urine
 n Saliva
 n Semen/sperm
 n Vitreous fluid
 n Hair
 n Natural nails (finger and toe).
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135.  โดยปกติ เมื่อจ าเป็น หลักฐานทางชีวภาพสามารถน ามา
วิเคราะห์เพื่อตรวจพิสูจน์ DNA ได้ การวิเคราะห์ DNA ใน
บริบทของนิติวิทยาศาสตร์ถูกใช้เพื่อจัดท าข้อมูลซึ่งเป็นที่
ยอมรับโดยศาลหลายแห่งทั่วโลกว่าเป็นหลักฐานระบุตัวตน 
รวมทั้งเป็นการแยกความแตกต่างของบุคคลออกจากกันที่มี
ความเป็นไปได้สูงมาก การคงอยู่ของหลักฐานที่มีร่องรอย 
DNA ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมและลักษณะที่ถูกกู้คืน การ
ป้องกันและเก็บรักษา สภาพเปียกแฉะและชื้นสามารถส่งผล
ต่ อค ว ามค งทนของร่ อ ง ร อย  DNA ที่ ใ ช้ ก า ร ไ ด้ แ ล ะ
ความสามารถในการจัดท าข้อมูล หลักฐานควรได้รับการ
รักษาไว้ที่อุณหภูมิคงที่และปิดผนึกไว้ด้วยวิธีที่ลดความเสี่ยง
จากการปนเปื้อนให้น้อยที่สุดเท่าที่ท าได้ 

136. หลักฐานทางชีวภาพอาจน ามาวิเคราะห์ด้านพิษวิทยาเพื่อหา
สารเคมีที่มีผลกระทบเชิงลบกับมนุษย์ เช่น ยา (สารควบคุม) 
และยาพิษ วิธีนี้ใช้กับตัวอย่างทางชีวภาพจากบุคคลที่มีชีวิต
อยูเ่ช่นเดียวกับตัวอย่างจากผู้เสียชีวิต  

3. หลักฐานที่ไม่ใช่ทางชีวภาพ 

i. ทางเคมี 

137. การตรวจทางเคมีถูกใช้เพื่อระบุสารอันไม่เป็นที่ทราบได้ใน
สถานที่เกิดเหตุ ซึ่งประกอบด้วยสิ่งต้องสงสัยว่าเป็นยาเสพ
ติด สารเคมี เขม่าดินปืน (ปืน) และวัตถุระเบิด 

ii. อาวุธปืน 

138. หลักฐานอาวุธปืนเกิดจากการตรวจสอบปืนพกและปืนยาว 
กระสุนเช่นหัวกระสุนที่ใช้และจ านวนครั้งที่ยิง และข้อมูล
เรื่องความเร็วกระสุนอันได้แก่รูปแบบและการเคลื่อนที่ของ
กระสุนจากอาวุธปืนหลังจากยิงออกไป ผู้ตรวจสอบที่ผ่าน
การอบรมมาอาจสามารถเช่ือมโยงกระสุนที่ถูกใช้ ปลอก
กระสุน และส่วนประกอบของกระสุนกับอาวุธปืนใดเป็นการ
จ าเพาะได้ นอกเหนือจากการเข้ากันได้ระหว่างอาวุธปืนใด
กับกระสุนที่ยิงหรือปลอกกระสุนที่ถูกใช้แล้ว ผู้ตรวจสอบ
อาวุธปืนอาจสามารถระบุผู้ผลิตปืนได้ อย่างไรก็ตาม ในขณะ
ที่ร่างพิธีสารฉบับน้ี การวิเคราะห์รอยครูดจากวัตถุและอาวุธ
ปืนยังขาดค าอธิบายอย่างถูกต้องและขาดกระบวนการอัน
เป็นที่ยอมรับทางสากล104 

139. บ่อยครั้งมากที่ผู้ตรวจสอบอาวุธปืนต้องวิเคราะห์การยิงเพื่อ
ประเมินว่ามีการยิงจากอาวุธปืนนั้นหรือไม่ หรือวิเคราะห์
วัตถุอย่างเช่นเสื้อผ้าเพื่อระบุระยะทางระหว่างจุดกระทบ

และต าแหน่งที่ยิงปืน ร่องรอยสารเคมีบนมือหรือเสื้อผ้าของ
ผู้ต้องสงสัยอาจบ่งช้ีว่าเขาหรือเธอได้ท าการยิงจากปืน
กระบอกหนึ่ง 

iii. ลายนิ้วมือ 

140. ลายนิ้วมือ (รวมถึงลายพิมพ์หัวแม่โป้ง) เป็นวิธีการที่ถูกใช้ใน
การระบุตัวตนบุคคลออกจากกันมานานแล้ว และมีความ
เที่ยงตรงสูง การเปรียบเทียบนี้อาศัยรูปแบบเฉพาะของริ้ว
สันและร่องบนนิ้วมือและหัวแม่โป้งที่แตกต่างกัน รวมทั้งบน
ฝ่ามือ เท้าและนิ้วเท้า แม้แต่ฝาแฝดก็มีลายนิ้วมือต่างกัน 
ทั้งนี้ มักมีการด าเนินการเก็บลายนิ้วมือเป็นประจ าและถือ
เป็นวิธีการทั่วไปของการระบุตัวตนโดยทางวิทยาศาสตร์  
อย่างไรก็ดี อาจเกิดปัญหาได้อย่างเช่นกับการได้ลายพิมพ์นิ้ว
มือเพยีงบางส่วน 

141.      ลายนิ้วมืออาจถูกกู้คืนหรือมองเห็นด้วยตาเปล่าได้จาก
พื้นผิวมากมาย (โดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นผิวท่ีเรียบและเป็นมัน
เงา) ด้วยการใช้เทคนิคบางอย่างซึ่งรวมถึงการใช้แป้งและการ
“ลอก/ดึง”ลายนิ้วมือออกมาด้วยเทปหรือเจล และเมื่อ
ลายนิ้ วมือถูกแป้งก็จะสามารถถ่ายภาพลายพิมพ์ ได้  
นอกจากนี้ ลายนิ้วมือยังสามารถถูกกู้คืนได้อย่างสมบูรณ์
ดังเช่นวัตถุและส่งไปยังห้องปฏิบัติการเพื่อตรวจสอบได้ 
ลายนิ้วมือแฝงสามารถมองเห็นด้วยตาเปล่าบนพ้ืนผิวที่มีรอย
พรุนโดยใช้เทคนิคกระตุ้นทางเคมีซึ่งจะได้ผลเป็นพิเศษบน
กระดาษ ปกติจะใช้สารเคมีกระตุ้นในห้องปฏิบัติการไม่ใช่ใน
สถานที่เกิดเหตุ ดังนั้นจึงควรใช้ความระมัดระวังเป็นอย่าง
มากในขณะเอาวัตถุบรรจุหีบห่อและขนส่ง 

iv. หลักฐานที่ไม่ใช่ทางชีวภาพอื่นๆ  

142. หลักฐานเกี่ยวข้องอื่นๆ ได้แก่สรรพาวุธและอาวุธทางทหาร 
การวิเคราะห์เส้นใย รอยกด (เช่น รอยยางรถ รอยรองเท้า) 
การวิเคราะห์รูปแบบ (เช่น การวิเคราะห์รูปแบบรอยเลือด/
รอยกระเซ็น รูปแบบรอยไหม้ การวิเคราะห์รอยแตกหัก) 
รอยเครื่องมือ การวิเคราะห์สีรถ การเปรียบเทียบและระบุตัวตน 
และการใช้แบบสอบถามที่เป็นค าถาม ทั้งนี้ จะต้องระมัดระวังเพื่อ
ว่าการวิ เคราะห์หลักฐานดังกล่าวเหล่านี้มีวิ ธีการทาง
วิทยาศาสตร์ที่สมเหตุสมผลสนับสนุน 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
104. ดู เช่น, คณะกรรมการว่าด้วยการระบุความต้องการของประชาคมนิติวิทยาศาสตร์ (Committee on Identifying the Needs of the Forensic Sciences Community), 

สภาวิจัยแห่งชาติ (National Research Council), การสร้างความเข้มแข็งของนิติวิทยาศาสตร์ในประเทศสหรัฐอเมริกา: การก้าวไปข้างหน้า (Strengthening Forensic 
Science in the United States: A Path Forward), กระทรวงยุติธรรมของสหรัฐอเมริกา, วอชิงตัน ดีซี, ค.ศ. 2009, หน้า 150-55, ดูที่: http://www.nap.edu/ 
catalog/12589.html 
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135. Forensic biological evidence can usually be 
analysed for DNA if necessary. DNA analysis in 
forensic contexts is used to produce profiles that 
are accepted as identification evidence in many 
courts worldwide and are individualizing to very 
high degrees of probability. The persistence of 
DNA trace evidence depends on the conditions 
it has endured and the manner in which it is 
recovered, secured and stored. Damp, humid 
conditions can affect the persistence of a 
viable DNA trace and the ability to develop 
a profile. Evidence should, as far as possible, 
be maintained at a constant temperature and 
sealed in such a way as to minimize the risk of 
contamination.

136. Forensic biological evidence may also be 
analysed toxicologically for chemicals that have 
an adverse effect on human beings, such as drugs 
(controlled substances) and poisons. This applies 
to biological samples from living persons as well 
as from the deceased.

3. Non-biological physical evidence

i. Chemistry

137. Forensic chemistry is used to identify unknown 
substances at a crime scene. They include 
suspected drugs, toxic substances, gunshot 
residue (firearms) and explosive materials.

ii. Firearms

138. Firearms evidence is derived from the 
examination of handguns and long guns; 
projectiles such as spent bullets and shot; and 
ballistic information, including the pattern and 
movement of projectiles from a firearm after 
discharge. Trained examiners may be able to 
link expended projectiles, cartridge casings and 
related ammunition components to a particular 
firearm. In addition to matching a particular 
firearm to a fired projectile or expended cartridge 
casing, a firearms examiner may also be able to 
identify the manufacturer of a gun. At the time of 
drafting of this Protocol, however, toolmark and 
firearms analysis lacked a precisely defined and 
universally accepted process.104

139. Very often, firearms examiners are also responsible 
for firearm discharge analysis, to assess whether 
or not a firearm has been discharged, or analysis 
of items such as clothing to determine the distance 
between the impact and the position from which 
the gun was discharged. Chemical traces on the 
hands or clothing of a suspect may indicate that he 
or she has fired a weapon.

iii. Fingerprints

140. Fingerprints (including thumb prints) are a 
long-established means by which persons 
are individually identified with a high level of 
probability. This comparison is based on the 
unique patterns of friction ridges and furrows on 
fingers and thumbs, as well as on palms, feet 
and toes. Even identical twins have different 
fingerprints. Fingerprints are often collected 
routinely and are a common means of scientific 
identification. There can be problems, however, 
for example with partial prints.

141. Fingerprints may be recovered from or visualized 
on a variety of surfaces (in particular smooth, 
shiny ones) using a number of techniques. These 
include applying a powder and “lifting” the 
fingerprint with a tape or gel lift. Once it has 
been enhanced with powder, the print can be 
photographed. It can also be recovered as a 
complete item and submitted to a laboratory for 
examination. Latent fingerprints can be visualized 
on porous surfaces, using a number of chemical 
enhancement techniques, which are particularly 
effective on paper. Chemical enhancement is 
normally undertaken in a laboratory and not at 
the crime scene, so great care should be taken 
when packaging and transporting the item.

iv. Other non-biological evidence

142. Other relevant evidence includes military 
ordnance and weapons; fibre analysis; 
impressions (e.g. tyre tracks, footwear 
impressions); pattern analysis (e.g. bloodstain 
patterns/blood spatter analysis, burn patterns, 
fracture analysis); tool marks; car paint analysis, 
comparison and identification; and questioned 
documents. Care needs to be taken to ensure that 
the analysis of such evidence is underpinned by a 
validated scientific method.

104. See, e.g., 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, pp. 150-55, at: http://www.nap.edu/catalog/12589.html.
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4. หลักฐานดิจิตอล 

143. หลักฐานดิจิตอลคือข้อมูลสารสนเทศและข้อมูลดิบที่ถูกเก็บ
รักษา ได้มา หรือส่งผ่านทางอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ โดยเรา
สามารถพบหลักฐานดิจิตอลได้ในรูปภาพบนกล้องถ่ายรูป 
บนอินเตอร์เน็ต ในคอมพิวเตอร์ ในโทรศัพท์มือถือ และสื่อ
ดิจิตอลอื่นๆ เช่น แท่ง USB 

144. หลักฐานดิจิตอลมีความส าคัญมากขึ้นในงานสืบสวน
สอบสวน และสามารถกู้คืนได้จากหลายแหล่งด้วยกัน ทั้งใน
ระบบเปิดอย่างเช่น อินเตอร์เน็ตและโซเชียลมีเดีย และระบบปิด
อย่างเช่น คอมพิวเตอร์ แล็บท็อป โทรศัพท์มือถือและกล้อง
ถ่ายรูป บ่อยครั้งที่ผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ตและผู้ให้บริการ
โทรคมนาคมเก็บข้อมูล (เช่น บันทึกการใช้โทรศัพท์) ไว้ใน
ระยะเวลาจ ากัดเท่านั้น ในการวางแผนการสืบสวนสอบสวน 
ผู้สืบสวนสอบสวนควรทราบว่าผู้ให้บริการเหล่านี้เก็บข้อมูล
ไว้นานเพียงใดเพื่อที่พวกเขาจะได้แน่ใจว่าจะขอข้อมูลที่
ถูกต้องภายในกรอบเวลาที่เป็นไปได้ 

145. ข้อมูลดิจิตอลอาจได้รับการบันทึกไว้ในหลากหลายรูปแบบ 
ได้แก่ ภาพถ่าย บันทึกเสียง บันทึกวิดีโอ การสื่อสารทาง
อีเมล์/เครือข่าย ข้อความ/sms การใช้โทรศัพท์มือถือและ
โซเชียลมีเดีย ข้อมูลทั้งหมดนี้อาจเป็นประโยชน์กับผู้สืบสวน
สอบสวน โดยรายละเอียดของข้อมูล (metadata) (เช่น 
ข้อมูลเกี่ยวกับคนสร้าง วันที่สร้าง อุปกรณ์ สถานที่ การ
แก้ไข/สิ่งที่เปลี่ยน) สามารถให้ข้อมูลที่มีประโยชน์อย่างมาก 
ทว่า รายละเอียดของข้อมูลก็อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้ง่ายดาย

เช่นกัน การตรวจความแท้จริงของหลักฐานดิจิตอลเป็นความ
ท้าทายด้านเทคนิคที่ส าคัญในการสืบสวนสอบสวน ทั้งนี้  
หากเห็นว่าหลักฐานดิจิตอลมีความส าคัญในการสืบสวน
สอบสวนในกรณีใด ก็ควรพยายามให้ผู้เช่ียวชาญด้านตรวจ
พิสูจน์ที่ได้รับการรับรองท าการกู้คืนและ/หรือตรวจสอบ
หลักฐาน 

5.     การบัญชีสืบสวน (Forensic Accounting) 

146.   การบัญ ชีสื บสวนน าการวิ เ ค ร าะห์ บัญ ชี  สถิ ติ และ
เศรษฐศาสตร์มาใช้กับการสืบสวนสอบสวนทางอาญา ในการ
สืบสวนสอบสวนกรณีเสียชีวิตอย่างน่าสงสัย การบัญชี
สืบสวนอาจเผยข้อมูลที่ช่วยระบุแรงจูงใจในการฆาตกรรม
และผู้ที่อาจต้องสงสัยหรือเป็นพยาน 

6. ตัวอย่างดิน/สภาพแวดล้อม 

147.   เมื่อสถานที่ เกิดเหตุอยู่กลางแจ้ง ควรเก็บตัวอย่างดิน/
สภาพแวดล้อมด้วย ควรเก็บตัวอย่างจากสถานท่ีเกิดเหตแุละ
บริเวณโดยรอบ ตัวอย่างประเภทหลังเป็นตัวอย่างควบคุมซึ่ง
จะท าให้ผู้เช่ียวชาญด้านนิติวิทยาศาสตร์สามารถบ่งบอก
ขั้นตอนความเป็นมาและชั่งน้ าหนักความส าคัญของหลักฐาน
ที่กู้คืนจากสถานท่ีเกิดเหตุได้ นอกจากน้ีควรเก็บตัวอย่างจาก
เสื้อผ้า / รองเท้าถุงเท้าของผู้ถูกกล่าวหาว่ากระท าความผิด 
การเปรียบเทียบตัวอย่างที่กู้คืนจากสถานที่เกิดเหตุกับ
ตัวอย่างที่กู้คืนจากผู้ต้องสงสัยอาจจะช่วยให้เห็นความ
เชื่อมโยงในการสอบสวนได้ 
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4. Digital evidence

143. Digital evidence is information and data that are 
stored on, received from or transmitted by an 
electronic device. Digital evidence can be found 
in images on cameras, on the internet, computers, 
mobile phones and other digital media, such as 
USB sticks.

144. Digital evidence has become increasingly 
important in investigations. It can be recovered 
from a number of sources: open systems such as 
the internet and social media; and closed systems 
such as computers, laptops, mobile phones and 
cameras. Internet and mobile-phone service 
providers frequently keep their data (e.g. call 
records) for only a limited time. In planning an 
investigation, investigators should be aware of 
how long data is retained by these providers so 
they can ensure that the appropriate information is 
requested within the available time frame.

145. Digital information can be recorded in various 
formats: photographs, audio recordings, video 
recordings, email/network communications, 
text/sms messages, mobile phone applications 
and social media. All of this information can 
be useful to an investigator. The metadata (e.g. 
information on the creator, date of creation, 
device, location, alteration/changes) can provide 
valuable information. However, this metadata 
can also be easily manipulated. Authenticating 
digital evidence is a technical challenge. If 
digital evidence is considered to be important in 
an investigation, every effort should be made to 
ensure that a qualified forensic expert recovers 
and/or examines the evidence.

5. Forensic accounting

146. Forensic accounting applies accounting, statistical 
and economic analysis to a criminal investigation. 
In the investigation of a suspicious death, it may 
uncover information that helps to identify a motive  
for a killing and possible suspects or witnesses.

6. Soil/environmental samples

147. When the crime scene involves an outdoor 
location, soil/environmental samples should be 
taken. Samples should be taken from the crime 
scene itself and also from the surrounding areas. 
These later samples provide control samples, 
allowing the forensic expert to determine 
background levels and weigh the importance of 
the evidence recovered from the crime scene. 
Samples should also be taken from alleged 
perpetrators’ clothing/footwear. Comparing the 
sample recovered at the crime scene with those 
samples recovered from the suspect could provide 
a link.
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ฉ. การผ่าพิสูจน์ศพ (Autopsy) 
1. หลักการท่ัวไป 

148. วรรค  25 ข้างต้นก าหนดจุดมุ่ งหมายของการสืบสวน
สอบสวนกรณีต้องสงสัยว่าเป็นการเสียชีวิตที่มิชอบด้วย
กฎหมาย โดยระบุว่าเพื่อบรรลุจุดมุ่งหมายเหล่านี้ควร
พิจารณาถึงความจ าเป็นของการผ่าพิสูจน์ศพ ยกเว้นเรื่อง
การระบุผู้ที่อาจเป็นพยาน เป้าหมายของการสืบสวน
สอบสวนล้วนแต่ต้องอาศัยการผ่าพิสูจน์ศพไม่ว่าทางใดก็ทาง
หนึ่ง ดังนั้นการช่วยให้สามารถบรรลุจุดมุ่งหมายเหล่านี้จึง
เป็นหน้าที่หลักอย่างหนึ่งของแพทย์นิติเวชผู้ที่จะต้องผ่าน
การอบรมและมีประสบการณ์มาก่อน 

149. แม้ประชาชนทั่วไปเข้าใจหน้าที่ของแพทย์โดยทั่วไป แต่
ส าหรับแพทย์นิติเวชนั้นต่างออกไป105 หน้าที่ของแพทย์
นิติเวชที่เกี่ยวข้องกับการสืบสวนสอบสวนกรณเีสียชีวิตคือ (i) 
เพื่อช่วยให้มั่นใจได้ว่ามีการระบุตัวตนของผู้เสียชีวิตอย่าง
ถูกต้อง (ii) เพื่อช่วยให้มั่นใจได้ว่ามีการเปิดเผยสาเหตุและ
พฤติการณ์ของการเสียชีวิต และ (iii) เพื่อให้มีการใช้ความ
ระมัดระวังและทักษะในงานเช่นนี้ การปฏิบัติหน้าที่ดังที่
กล่าวมาจ าเป็นจะต้องมีความเข้าใจเป้าประสงค์เบื้องต้นของ
การผ่าพิสูจน์ศพ ซึ่งได้แก่ (i) เพื่อค้นพบและบันทึกลักษณะ
ทั้งหมดที่บ่งบอกตัวตนผู้เสียชีวิต (หากจ าเป็น) (ii) เพื่อ
ค้นพบและบันทึกกระบวนการทางพยาธิวิทยาทั้งหมด 
รวมถึงบาดแผลที่ปรากฏ (iii) เพื่อจัดท าข้อสรุปเกี่ยวกับอัต
ลักษณ์ของผู้ เสียชีวิต  (หากจ าเป็น ) และ (iv) เพื่อจัดท า
ข้อสรุปเกี่ยวกับสาเหตุของการเสียชีวิตและปัจจัยที่มีส่วนใน
การท าให้เสียชีวิต106 ในสถานการณ์ที่พฤติการณ์แวดล้อม
การเสียชีวิตไม่เป็นที่ทราบแน่ชัดหรือมีข้อสงสัย แพทย์
นิติเวชควรใช้ผลการผ่าพิสูจน์ศพและข้อสรุปเพื่อจ าลอง
พฤติการณ์แวดล้อมเหล่านั้นขึ้นมา หากเป็นไปได้ แพทย์
นิติเวชควรไปยังสถานที่เสียชีวิตโดยเฉพาะเมื่อศพยังอยู่ที่
เดิม (in situ)107 

150. แพทย์นิติเวชควรบันทึกข้อสังเกตและข้อค้นพบเชิงบวกและ
เชิงลบที่เกี่ยวข้องในลักษณะที่นักนิติพยาธิวิทยาคนอื่นจะ
สามารถจัดท าข้อสรุปกรณีดังกล่าวของเขาหรือเธอเองใน
ภายหลังได้อย่างอิสระ ทั้งนี้ เนื่องจากนิติพยาธิวิทยาเป็นการ
ด าเนินการตรวจสอบท่ีผ่านการมองเห็นเป็นส าคัญ ถ้าเป็นไป
ได้จึงต้องอาศัยภาพถ่ายสีที่มีคุณภาพดี  

151. เจ้าหน้าท่ีและบุคคลอื่นอาจน ารายงานการผ่าพิสูจน์ศพไปใช้
เพื่อช่วยระบุว่าผู้เสียชีวิตถูกท าร้ายร่างกายหรือไม่ (รวมถึงว่า
พวกเขาถูกทรมานหรือประติบัติอย่างทารุณหรือไม่) และการ
บาดเจ็บเหล่านั้นก่อให้เกิดการเสียชีวิตหรือมีส่วนท าให้เกิด
การเสียชีวิตหรือไม่ ด้วยเหตุนี้ รายงานการผ่าพิสูจน์ศพ
จะต้องไม่เพียงแต่รวมรายการข้อค้นพบและบาดแผลเท่านั้น 
แต่จะต้องให้ค าอธิบายด้วย ถ้าแพทย์นิติเวชเช่ือว่าบาดแผล
จ าเพาะดังกล่าวเกิดจากการกระท าโดยกลไกพิเศษอย่างใด
อย่างหนึ่ง เช่น อาจเกิดขึ้นระหว่างการทรมาน การให้แพทย์
นิติเวชดังกล่าวเขียนความเห็นนั้นไว้ในรายงานการผ่าพิสูจน์
ศพนั้นเป็นเรื่องแนะน าอย่างยิ่ง  นอกจากนั้น หากการ
พิจารณาบาดแผลของคนกลุ่มหนึ่งพร้อมกันแล้วเห็นถึงนัย
ยะรูปแบบบางประการของการประติบัติอย่างทารุณ เรื่อง
ดังกล่าวก็ควรถูกกล่าวไว้ชัดเจนในรายงานการผ่าพิสูจน์ศพ
เชน่กัน แม้ว่าแพทย์นิติเวชอาจจะไม่ใช่ผู้ก าหนดในท้ายสุดว่า
ผู้เสียชีวิตถูกท าร้ายร่างกายหรือไม่ (หรือถูกทรมาน) แต่เป็น
หน้าที่ของเขา/เธอที่จะต้องช้ีแจงและให้ค าอธิบายถ้าเป็นไป
ได้ว่าบาดแผลเกิดขึ้นได้อย่างไร หากแพทย์นิติเวชมิได้หา
ความเช่ือมโยงระหว่างบาดแผลที่สังเกตเห็นกับกลไกที่ท าให้
เกิด คุณประโยชน์หลักของการลงมือผ่าพิสูจน์ศพ ในการช่วย
ค้นหาความจริงที่อยู่เบื้องหลังการเสียชีวิต ก็อาจสูญสิ้นไป 

152. ควรปฏิบัติตามแนวทางโดยละเอียดว่าด้วยการผ่าพิสูจน์ศพ 
(Detailed Guidelines on Autopsy ) ในหมวดถัดไป เท่าที่ท าได้
ถ้าทรัพยากรเอื้ออ านวย แพทย์นิติเวชควรร้องขอทรัพยากร
เพิ่มเติมหากเห็นว่าจ าเป็นหรือต้องการในสถานการณ์
ดังกล่าว การใช้แนวทางนี้จะท าให้สามารถได้ข้อสรุปที่
สมเหตุสมผลและน่าเชื่อถือ อันจะท าให้มีส่วนในการไขคดีที่
มีข้อถกเถียงกันอยู่ได้อย่างถูกต้อง อีกทั้งยังจะปิดกั้นไม่ให้
เกิดการคาดเดาและการหมิ่นประมาทเพราะค าถามซึ่งไร้
ค าตอบในการสืบสวนสอบสวนกรณีเสียชีวิตอย่างน่าสงสัย
อย่างชัดเจน 

153. แนวทางโดยละเอียดว่าด้วยการผ่าพิสูจน์ศพประกอบด้วย
ค าแนะน าเกี่ยวกับการสังเกตุลักษณะการทรมานที่เป็นดั่ง
บันทึกช่วยจ าส าหรับแพทย์นิติเวชที่อาจขาดประสบการณ์ใน
การประเมินกรณีดังกลา่ว แนวทางโดยละเอียดว่าด้วยการผา่
พิสูจน์ศพถูกเสริมด้วยแนวทางโดยละเอียดว่าด้วยการ
วิเคราะห์ซากโครงกระดูก (Detailed Guidelines on the 
Analysis of Skeletal Remains) 

 
  

 
105. ในเอกสารนี้ ค าว่านักนิติพยาธิวิทยา แพทย์นิติเวช และผู้ผ่าศพถูกใช้สลับกัน ค าสุดท้ายหมายถึงบุคคลที่ด าเนินการผ่าพิสูจน์ศพ 
106. ดู เช่น, M. El-Nageh, B. Linehan, S. Cordner, D. Wells and H. McKelvie, วิธีปฏิบัติตามจริยธรรมในห้องปฏิบัติการทางแพทย์และนิติพยาธิวิทยา (Ethical 

Practice in Laboratory Medicine and Forensic Pathology) ส านักงานภูมิภาคเมดิเตอร์เรเนียนตะวันออกขององค์การอนามัยโลก , กรุงอเล็กซานเดรีย, 
ประเทศอียิปต์, ค.ศ. 1999, หน้า 38-39, ดูที:่ www.emro.who.int/dsaf/dsa38.pdf 

107. ข้อความที่ตัดตอนมานี้เกี่ยวข้องกับหน้าที่ของผู้ผ่าพิสูจน์ศพในการผ่าพิสูจน์ศพโดยทั่วไป ซ่ึงไม่เจาะจงเฉพาะกรณีที่เกี่ยวข้องกับการเสียชีวิตที่อาจมิชอบด้วย
กฎหมาย ในกรณีหลังนี้ เป็นที่คาดหวังว่าหากเป็นไปได้แพทย์นิติเวชจะไปยังสถานที่เสียชีวิต ตามค าขอของเจ้าหน้าที่ต ารวจ   
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G.  Autopsy
1. General principles

148. Paragraph 25 sets out the aims of an investigation 
into a potentially unlawful death. To achieve 
these aims, the necessity for an autopsy should 
be considered. With the exception of identifying 
possible witnesses, all of the aims rely to some 
extent on an autopsy being performed, so helping 
to achieve them becomes a key duty of the forensic 
doctor, who must be well trained and experienced. 

149. While the duties of clinical doctors are generally 
understood by the public, this is not the case 
with respect to forensic doctors.105 The duties of 
forensic doctors in relation to death investigations 
are: (i) to help ensure that the identity of the 
deceased is established; (ii) to help ensure that 
the cause and circumstances of the death are 
revealed; and (iii) to exercise care and skill in this 
work. The discharge of these duties requires an 
understanding of the basic aims of the autopsy. 
These aims are to: (i) discover and record all 
the identifying characteristics of the deceased 
(where necessary); (ii) discover and record all 
the pathological processes, including injuries, 
present; (iii) draw conclusions about the identity 
of the deceased (where necessary); and (iv) 
draw conclusions as to the cause of death and 
factors contributing to death.106 In situations 
where the circumstances of death are unknown 
or in question, a forensic doctor should apply 
the autopsy findings and conclusions to the 
reconstruction of those circumstances. If possible, 
the doctor should attend the scene of death, 
preferably with the body in situ.107 

150. A forensic doctor should record the positive and 
relevant negative observations and findings 
in such a way as to enable another forensic 
pathologist at another time to come to his or her 
own conclusions about the case independently. 
As forensic pathology is essentially a visual 
exercise, this involves a dependence on good 
quality – preferably colour – photography. 

151. The autopsy report may be used by the authorities 
and others to help determine if the deceased was 
assaulted (including whether they were tortured 
or maltreated), and if the injuries either caused or 
contributed to death. On this basis, the autopsy 
report must not only include a list of the findings 
and injuries, it must also provide an interpretation 
of them. If the forensic doctor believes that 
specific injuries have been inflicted by a particular 
mechanism, such as might occur during torture, 
for example, then he/she is strongly encouraged 
to provide that opinion in writing in the autopsy 
report. In addition, if a group of injuries, when 
considered together, imply a certain pattern of 
inflicted maltreatment, this should also be clearly 
stated in the autopsy report. While the forensic 
doctor may not make the final determination of 
whether the deceased was assaulted (or tortured), 
it is his/her duty to interpret and explain, if at 
all possible, how the injuries occurred. If the 
connections between the observed injuries and 
the mechanism of infliction are not made by the 
forensic doctor, then the main value of actually 
performing the autopsy – helping to find the truth 
behind the death – may be lost. 

152. The Detailed Guidelines on Autopsy should 
be followed to the extent possible given the 
resources available. The forensic doctor should 
request additional resources if they are regarded 
as necessary or desirable in the circumstances 
of the case. Use of the Guidelines will permit 
valid and reliable conclusions to be reached, 
thus contributing to the correct resolution of 
controversial cases. It will also thwart the 
speculation and innuendo that are fuelled by 
unanswered questions in the investigation of an 
apparently suspicious death. 

153. The Detailed Guidelines on Autopsy include 
guidance on the detection of torture as an  
aide-memoire for forensic doctors who may 
not be experienced in the assessment of such 
cases. The Detailed Guidelines on Autopsy are 
supported by the Detailed Guidelines on the 
Analysis of Skeletal Remains. 

105. In this document, forensic pathologist, forensic doctor and prosector are used interchangeably. The last term refers to the person undertaking the autopsy.
106. See, e.g., M. El-Nageh, B. Linehan, S. Cordner, D. Wells and H. McKelvie, Ethical Practice in Laboratory Medicine and Forensic Pathology, 

WHO Regional Office for the Eastern Mediterranean, Alexandria, Egypt, 1999, pp. 38-39, at: www.emro.who.int/dsaf/dsa38.pdf.
107. This excerpt relates to the duties of the prosector in a forensic autopsy generally, not specifically one involving a potentially unlawful death. In the latter case, the 

expectation will be that, if possible, the forensic doctor will attend the scene of the death, usually at the request of the police.
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154. แพทย์นิติเวชควรรับผิดชอบต่อการผ่าพิสูจน์ศพ กล่าวอีกนัย
หนึ่งคือเขาหรือเธอควรมีหน้าที่รับผิดชอบงานส่วนนี้ของ
กระบวนการสืบสวนสอบสวนทั้งกระบวนการในกรณี
เสียชีวิตที่อาจมิชอบด้วยกฎหมาย และรับผิดถ้ามีการละเมิด
กฎหมายและหลักจริยธรรมที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งความจ าเป็น
ที่จะต้องเคารพศักดิ์ศรีของผู้เสียชีวิตด้วย (ดู วรรค 45) 

155. ควรเตรียมศพให้พร้อมส าหรับการท างานของแพทย์นิติเวช
อย่างน้อยส าหรับช่วงเวลาขั้นต่ าที่เหมาะสม (เช่น 12 ช่ัวโมง) 
โดยต้องแน่ใจได้ว่าการตรวจสอบจะมีเวลาเพียงพอและไม่
ต้องเร่งรีบ บางครั้งบางคราแพทย์นิติเวชต้องเผชิญกับ
ข้อจ ากัดหรือเ ง่ือนไขที่ไม่สะท้อนความเป็นจริ ง ได้แก่ 
ประเด็นเรื่องระยะเวลาที่ก าหนดให้ส าหรับการตรวจสอบ 
หรือสถานการณ์ที่ให้ด าเนินการตรวจสอบ ทั้งนี้ หากมีการ
ก าหนดเง่ือนไขที่รับไม่ได้แพทย์นิติเวชควรสามารถปฏิเสธท่ี
จะท าการตรวจสอบตามเงื่อนไขนั้น และควรจัดท ารายงานที่
อธิบายถึงสภาพดังกล่าว อนึ่ง การปฏิเสธนั้นไม่ควรถูก
ตีความว่าการตรวจสอบกรณีดังกล่าวไม่มีความจ าเป็น
หรือไม่เหมาะสม อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่แพทย์นิติเวช
ตัดสินใจเดินหน้าตรวจสอบโดยไม่ค านึงถึงเง่ือนไขหรือ
สถานการณ์ยากล าบากท่ีต้องเผชิญ เขาหรือเธอก็ควรอธิบาย
ไว้ในรายงานการผ่าพิสูจน์ศพถึงข้อจ ากัดหรืออุปสรรค
เหล่านั้น 

156. ทรัพยากรอย่างเช่นห้องผ่าพิสูจน์ศพ อุปกรณ์เอ็กซเรย์ หรือ
บุคลากรที่ได้รับการอบรมอย่างเพียงพอมักไม่มีพร้อมอยู่ใน
ทุกหนแห่ง และโดยปกติการจัดหารวมทั้งการบ ารุงรักษา
ไม่ใช่ความรับผิดชอบของแพทย์นิติเวช เพราะแพทย์นิติเวช
ปฏิบัติงานภายใต้ระบบการเมืองและกฎหมายที่ต่างกัน 
นอกจากนั้น จารีตประเพณีทางสังคมและศาสนาก็แตกต่าง
กันท่ัวโลก108 ดังนั้น แพทย์นิติเวชอาจไม่สามารถปฏิบัติตาม
ทุกขั้นตอนในพิธีสารได้เสมอไปเมื่อด าเนินการผ่าพิสูจน์ศพ 
การเบี่ยงเบนเพียงเล็กน้อยจากแนวทางโดยละเอียดว่าด้วย
การผ่าพิสูจน์ศพจึงมิอาจหลีกเลีย่งได ้หรืออาจเป็นมีแนวทาง
อื่นที่เหมาะสมมากกว่าในบางกรณี กระนั้นก็ตาม หากมีการ
เบี่ยงเบนจากแนวทางโดยละเอียดว่าด้วยการผ่าพิสูจน์ศพที่
ส าคัญ การเบี่ยงเบนดังกล่าวควรได้รับการบันทึกไว้อย่าง
ชัดเจนพร้อมเหตุผลในรายงานการผ่าพิสูจน์ศพ 

157. ในการสืบสวนกรณีต้องสงสัยว่าเป็นการเสียชีวิตทีม่ิชอบด้วย
กฎหมาย ร่างของผู้เสียชีวิตจะมิได้อยู่ภายใต้การดูแลโดย
ครอบครัว แต่ไปอยู่ภายใต้การดูแลของกลไกการสืบสวน
สอบสวน แพทย์นิติเวชควรรับรู้ถึงอารมณ์และอุปสรรค
รวมทั้งความไม่สะดวกที่เกิดขึ้นกับครอบครัว และควรจ ากัด
ปัญหาดังกล่าวให้น้อยที่สุด โดยที่ยังปฏิบัติตามพันธะของ
เขา/เธอในการปฏิบัติหน้าท่ีและความรับผิดชอบดังท่ีก าหนด
ในเอกสารฉบับน้ีให้มากท่ีสุดเท่าท่ีเป็นไปได้ 

2.   บทบาทของภาพทางรังสีวิทยา (radiological imaging) 
ในการสืบสวนสอบสวนกรณีต้องสงสัยว่าเป็นการเสียชีวิต
ทีม่ิชอบด้วยกฎหมาย 

158. การเอ็กซเรย์ (X-rays) ธรรมดาถูกน ามาใช้อยู่เสมอ และ
ยังคงเป็นส่วนส าคัญในการสืบสวนหาสาเหตุและพฤติการณ์
การเสียชีวิตที่อาจมิชอบด้วยกฎหมาย ในช่วงหลายปีที่ผ่าน
มา การปรากฏขึ้นของภาพทางรังสีวิทยารูปแบบใหม่ที่รู้จัก
กันในนามภาพหรือการแสกนแบบตัดขวางและสามมิติ (การ
เอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์  (Computerized Tomo graphy) 
หรือ CT แสกน และ การสร้างภาพด้วยสนามแม่เหล็กไฟฟ้า 
(Magnetic Resonance Imaging) ห รื อ  MRI แ ส ก น ) ไ ด้
ครอบครองจินตนาการของคนทั่วไปจนถึงจุดที่ค าว่า “การ
ผ่าศพเสมือน” กลายมาเป็นภาษาที่ใช้กัน แนวคิดที่ฝังตัวอยู่
ในค านี้น าไปสู่ความคาดหวังว่าการแสกนจะสามารถแทนที่
การผ่าศพแบบดั้งเดิมได้ ทั้งนี้ ความคาดหวังเช่นนั้นยังอยู่
ระหว่างการเดินทางไปสู่ความเป็นจริง 

159. อย่างไรก็ตาม การแสกนทั้งร่างกายได้เพิ่มความสามารถทาง
แพทย์ในการสืบสวนสอบสวนการเสียชีวิต ด้วยเหตุผล
ดังต่อไปนี้ 

(ก) ปัจจุบันสามารถมองเห็นส่วนของร่างกายที่ยากจะตรวจ
โดยวิธีดั้งเดิม 

(ข) ในบางกรณี การสร้างภาพสามมิติจากข้อมูลแสกนอาจ
ช่วยในการแปลผลการบาดเจ็บหรือโรค และการ
ยอมรับน าภาพดังกล่าวไปใช้อาจช่วยให้ศาลเข้าใจการ
แปลผลนี้ 

(ค) เหยื่อจากภัยพิบัติที่น ามาสู่การเสียชีวิตมากมาย
สามารถได้รับการจ าแนก และเพิ่มความเป็นไปได้ใน
การระบุตัวตน 

(ง) การเก็บรักษาภาพในระยะยาวด้วยดิจิตอลช่วยปรับปรงุ
กระบวนการทบทวนผลการพิสูจน์ศพ 

(จ) ระบบการแพทย์-กฎหมายซึ่งไม่ค่อยมีการผ่าพิสูจน์ศพ
สามารถได้รับข้อมูลเกี่ยวกับศพที่อาจหาไม่ได้จากทาง
อื่น 

160. ค่าใช้จ่ายในการสร้างเทคโนโลยีภาพแบบใหม่นี้ไม่สามารถ
หรือเป็นไปไม่ได้ที่จะหาได้ทั่วโลก นอกจากนั้น แม้จะได้
ด าเนินการศึกษาไปมากแล้ว แต่การได้ค่าผลทีฉ่ับไว  มีความ
เฉพาะเจาะจง และคาดการณ์ได้จากการใช้เทคนิคการแสกน
ดังกล่าวยังต้องการการศึกษาโดยละเอียด โดยเฉพาะเมื่อ
เปรียบเทียบกับค่าผลจากการผ่าพิสูจน์ศพ  

 

 
 

108. ดู เช่น, รายงานของผู้รายงานพิเศษเรื่องเสรีภาพในการนับถือศาสนาหรือความเช่ือ, Abedelfattah Amor, ระหว่างภารกิจตรวจเยี่ยมประเทศ
สหรัฐอเมริกา, เอกสารสหประชาชาติ. E/CN.4/1999/58/Add.1, §15(b) 
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154. The forensic doctor should be responsible and 
accountable for the autopsy. In other words, he 
or she should be in charge of this part of the 
overall investigation into the potentially unlawful 
death, and accountable for it in accordance with 
applicable law and ethics, including the need 
to respect the dignity of the dead. (See also 
Paragraph 45). 

155. The body should be made available to the 
forensic doctor for a reasonable minimum period 
(e.g. 12 hours) that is sufficient to ensure an 
adequate and unhurried examination. Unrealistic 
limits or conditions are occasionally placed upon 
the forensic doctor with respect to the length 
of time permitted for the examination or the 
circumstances under which an examination is 
allowed. If unacceptable conditions are imposed, 
the forensic doctor should be able to refuse 
to perform a compromised examination and 
should prepare a report explaining this position. 
Such a refusal should not be interpreted as 
indicating that an examination was unnecessary 
or inappropriate. If the forensic doctor decides 
to proceed with the examination notwithstanding 
difficult conditions or circumstances, he or 
she should include in the autopsy report an 
explanation of the limitations or impediments.

156. Resources such as autopsy rooms, X-ray 
equipment or adequately trained personnel are 
not available everywhere, and their provision  
and upkeep are usually not the responsibility 
of the forensic doctor. Forensic doctors operate 
under divergent political and legal systems.  
In addition, social and religious customs vary 
widely throughout the world.108 The forensic 
doctor, therefore, may not always be able to 
follow all of the steps in this Protocol when 
performing autopsies. Minor deviations from 
the Detailed Guidelines on Autopsy may be 
inevitable, or even preferable in some cases. 
When there are major deviations from the 
Guidelines, however, this should be explicitly 
noted and the reasons for them given in the 
autopsy report. 

157. In the investigation of potentially unlawful 
death, the body of the deceased is taken out of 
family control and placed in the control of the 
investigative mechanism. The forensic doctor 
should be aware of the potential emotional 
and other disruption this may cause, and 
should minimize it, and the inconvenience to 
the family, as much as possible consistent with 
his/her obligation to discharge properly the 
responsibilities set out in this document. 

2. The role of radiological imaging in
investigating potentially unlawful death

158. Plain X-rays have always been used, and continue 
to play an important part, in the investigation 
of the cause and circumstances of potentially 
unlawful death. In recent years, the advent of 
new forms of radiological imaging known as 
cross-sectional and three-dimensional imaging 
or scanning (computerized tomography – CT 
scanning; magnetic resonance imaging – MRI 
scanning), have captured the public imagination 
to the point where the term “virtual autopsy” has 
entered the language. The concept embedded 
in this term has led to expectations that scanning 
can reliably replace the traditional autopsy. Such 
expectations are some way from being realized. 

159. Whole-body scanning has, however, strengthened 
the ability of medical science to investigate a 
death, for the following reasons: 

(a) Parts of the body not easily inspected by 
traditional means are now seen

(b) In some cases the reconstruction of three-
dimensional images from scanning data may 
assist in interpreting injury or disease, and the 
acceptability of the images may help courts to 
understand this interpretation

(c) Victims of multi-fatality disasters can be 
triaged, improving prospects for identification 

(d) Long-term digital storage of the images 
improves the reviewability of the examination 
of the dead body

(e) Medico-legal systems where autopsies are 
rare can obtain information about the body 
that would otherwise be unavailable. 

160. The expense of this new imaging is such that it is 
not, and is unlikely to become, widely available 
on a global scale. In addition, although much 
work has been done, the relative sensitivity, 
specificity and predictive value of findings made 
using scanning techniques, compared to those 
from autopsy, have yet to be comprehensively 
studied.

108. See, e.g., Report of the Special Rapporteur on freedom of religion or belief, Abedelfattah Amor, on his mission to the United States of America, UN doc. 
E/CN.4/1999/58/Add.1, para. 15(b). 



29 พิธีสารมนินโิซตาว่าด้วยการสืบสวนสอบสวนกรณีทีต่้องสงสัยว่าเป็นการเสียชีวิตทีม่ิชอบด้วยกฎหมาย ค.ศ.2016 

 

 

161. จ าเป็นต้องใช้ประสบการณ์มากในการท าความเข้าใจว่าเทคนิค
การสร้างภาพเพียงอย่างเดียวจะตอบค าถามใดได้อย่างถูกต้อง
โดยไม่ต้องใช้การผ่าพิสูจน์ศพแบบดั้ ง เดิมมาสนับสนุน 
เทคโนโลยีภาพเหล่านี้ค่อนข้างแตกต่างจากภาพที่มองเห็นด้วย
ตาเปล่า อีกทั้งคาบเกี่ยวกันเพียงระดับหนึ่งกับข้อมูลที่ได้รับ
จากการผ่าพิสูจน์ศพแบบดั้งเดิม ทั้งยังมีความจ าเป็นต้องใช้
ตัวอย่างจากศพส าหรับการตรวจสอบหลังเสียชีวิตทุกรูปแบบ 
(เช่น ในด้านพิษวิทยา วิทยาเนื้อเยื่อ จุลชีววิทยา ) ดังนั้น แม้หา
ข้อมูลได้จากการแสกนร่างศพที่บางครั้งหาไม่ได้จากการผ่าพิสูจน์
ศพ แต่ข้อมูลนี้ก็เพียงเสริมและไม่ได้แทนข้อมูลจากการผ่าพิสูจน์
ศพ  

162. ในบางกรณี เมื่อน าผลจากการแสกนมาพิจารณาประกอบกับ
ประวัติทางการแพทย์ของผู้เสียชีวิต ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติการณ์
การเสียชีวิต และการตรวจสอบภายนอกศพอาจเพียงพอ

ส าหรับแพทย์นิติเวชที่ผ่านการอบรมและประสบการณ์จะ
สามารถได้ข้อสรุปอันสมเหตุสมผลในเรื่องการเสียชีวิตได้ แต่ใน
กรณีเสียชีวิตที่อาจมิชอบด้วยกฎหมายนั้น ยังเป็นไปไม่ได้ที่
ข้อสรุปเช่นนั้นจะเพียงพอต่อการบรรลุเป้าประสงค์ทั้งหมดของ
การสืบสวนสอบสวนการเสียชีวิตตามที่ก าหนดในวรรค 25 
ดังที่กล่าวในแนวทางโดยละเอียดของการผ่าพิสูจน์ศพในหมวด
ต่อไปถึงการตรวจสอบหลังเสียชีวิตถึงลักษณะการถูกทรมาน 
เทคนิคการแสกนแบบตัดขวางอาจเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการ
ค้นหาการทรมานบางรูปแบบ 

163. หากจะอิงเทคโนโลยีการสร้างภาพแบบตัดขวางเพื่อบรรลุ
จุดมุ่งหมายตามที่ก าหนดในวรรค 25 ข้างต้น และจากนั้น
ตัดสินใจที่ จะไม่ท าการผ่าพิสูจน์ศพ ก็ควรต้องมีความ
สมเหตุสมผลเต็มที่ในการใช้แนวทางนี้พร้อมทั้งต้องบันทึก
เหตุผลของการตัดสินใจเช่นน้ันไว้ด้วย 

 
ช. การวิเคราะห์ซากโครงกระดูก 
164. การวิเคราะห์ซากโครงกระดูกมักเป็นไปตามหลักการและ

วัตถุประสงค์เช่นเดียวกับในกรณีการวิเคราะห์ร่างศพ การ
จัดการอย่างให้เกียรติกับร่างศพ การระบุตัวตนของซากศพ 
การประเมินสาเหตุและลักษณะการเสียชีวิต และการใช้วิธีการ
ระบุวันโดยทางโบราณคดีเพื่อบอกระยะเวลานับจากการ
เสียชีวิต ตลอดจนการจ าลองพฤติการณ์แวดล้อมการเสียชีวิตขึ้น 

165. จ าเป็นจะต้องใช้แนวทางสหวิทยาการกับทั้งกรณีที่เพิ่งเสียชีวิต 
กรณีที่กลายเป็นซากโครงกระดูกแล้วบางส่วน หรือกรณีที่
กลายเป็นโครงกระดูกโดยสมบูรณ์ แพทย์นิติเวชที่รับผิดชอบ
กรณีดังกล่าวจะต้องท างานร่วมกับผู้ เ ช่ียวชาญด้านอื่นๆ 
ส าหรับกรณีซากโครงกระดูกนั้น จ าเป็นจะต้องร่วมมือกับนัก

นิติมานุษยวิทยา นิติมานุษยวิทยาคือการใช้ทฤษฎีและวิธีการ
ทางมานุษยวิทยากายภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนท่ีเกี่ยวกับ
การกู้คืนและวิเคราะห์ซากศพมนุษย์ เพื่อจุดมุ่งหมายทาง
กฎหมาย นักนิติมานุษยวิทยาช่วยแพทย์นิติเวชในการประเมิน
เอกลักษณ์ของโครงกระดูกเพื่อระบุตัวตน หรือค้นหา และแปล
ผลตัวบ่งช้ีทางพยาธิวิทยาและการบาดเจ็บ อีกทั้งนักนิติ
มานุษยวิทยาอาจร่วมมือกับแพทย์นิติเวชในการท าข้อสรุปเรื่อง
สาเหตุและลักษณะการเสียชีวิต รวมถึงระยะเวลาตั้งแต่
เสียชีวิตด้วยการใช้วิธีการระบุวันแบบโบราณคดี 

166. ค าแนะน าเพิ่มเติมรวมอยู่ในแนวทางโดยละเอียดว่าด้วยการ
วิเคราะห์ซากโครงกระดูก 
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161. Considerable experience is required to 
understand what questions can properly be 
answered by imaging techniques alone without 
the support of traditional autopsy. The images 
are quite different from naked-eye images, and 
overlap only to some degree the information 
obtained by traditional autopsy. Body samples 
are still needed for all forms of post-mortem testing 
(e.g. toxicology, histology, microbiology). Thus, 
while information is available from scanning the 
body that is sometimes not available from an 
autopsy, this information supplements and does 
not replace the information available from the 
autopsy. 

162. In some cases, findings from scanning considered 
together with the deceased’s medical history, 
information about the circumstances of the death, 
and an external examination of the dead body, 

may be sufficient for trained and experienced 
forensic doctors to reach reasonable conclusions 
about a death. In a potentially unlawful death, 
it is not likely that such conclusions will suffice 
to meet all the aims of the death investigation 
set out in Paragraph 25. As mentioned in the 
section of the Detailed Guidelines on Autopsy that 
addresses the post-mortem detection of torture, 
cross-sectional scanning techniques may be 
particularly helpful in the detection of some forms 
of torture.

163. If the technology of cross-sectional and three-
dimensional imaging is to be relied upon to fulfil 
the aims set out in Paragraph 25, and a decision 
is then made to have no autopsy, this approach 
should be fully justified and the reasons for it 
documented. 

H.  Analysis of Skeletal Remains
164. The analysis of skeletal remains usually follows the 

same principles and objectives as in the case of 
a fresh body: dignified management of the bodily 
remains; identification of the remains; assessing 
the cause and manner of death and, using 
archaeological dating methods, the time since 
death; and contributing to the reconstruction of the 
circumstances surrounding the death. 

165. Recently deceased, partially skeletonized or 
completely skeletonized bodies require an 
interdisciplinary approach. The forensic doctor 
responsible for the case has to work in cooperation 
with other specialists. In the case of skeletal 
remains, this requires a forensic anthropologist. 
Forensic anthropology is the application of 

physical anthropological theory and methods, 
in particular those relating to the recovery and 
analysis of human remains, to resolve legal matters. 
The forensic anthropologist assists the forensic 
doctor in assessing skeletal traits for the purpose 
of identification or to find and interpret signs of 
pathology and trauma. The forensic anthropologist 
may also collaborate with the forensic doctor 
in coming to conclusions about the cause and 
manner of death and, using archaeological dating 
methods, the time since death.

166. Further guidance is set out in the Detailed 
Guidelines on the Analysis of Skeletal Remains.



30 พิธีสารมนินโิซตาว่าด้วยการสืบสวนสอบสวนกรณีทีต่้องสงสัยว่าเป็นการเสียชีวิตทีม่ิชอบด้วยกฎหมาย ค.ศ.2016  

  V. 
แนวทางโดยละเอียด 
ก. แนวทางโดยละเอียดว่าด้วยการตรวจสถานที่เกิดเหตุ 
1. บทน า 

167. การตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุมีเป้าประสงค์เพื่อที่จะระบุ 
บันทึก รวบรวมและเก็บรักษาด้วยวิธีทางวิทยาศาสตร์ซึ่ง
หลักฐานที่เป็นท่ีรับฟังได้ในช้ันศาลอันอาจเชื่อมโยงผู้ต้องสงสัย 
เหยื่อและพยานวัตถุกับสถานที่ เกิดเหตุ เข้าด้วยกัน การ
ตรวจสอบเช่นนี้ควรด า เนินการโดยผู้ เ ช่ียวชาญด้านนิติ
วิทยาศาสตร์ซึ่งผ่านการอบรมเกี่ยวกับการระบุตัวตน การ
จัดท าบันทึกรายงาน การเก็บรวบรวมและการรักษาหลักฐาน
เชิงกฎหมายและวิทยาศาสตร์ 

168. การบันทึกรายงานประกอบด้วย 

(ก) การบันทึกภาพ ภาพถ่าย โดยอาจรวมอัตราส่วนอ้างอิง
และตัวบ่งช้ีทิศทาง การบันทึกวิดีโอสามารถกระท าเสริม
การบันทึกภาพถ่ายได้ แต่เนื่องจากค่าความละเอียดของ
ภาพไม่ดีนักจึงไม่ควรจัดเป็นวิธีหลักของการจับภาพ 

(ข) มาตรวั ด  (เ ช่น  ความยาว/ความกว้ า ง/ความสู ง 
เครื่องหมายที่ท าไว้บนภาพร่าง แผนผังหรือแผนที่ และ
ผลจากเครื่องตรวจวัด) 

(ค) บันทึก ที่อธิบายข้อค้นพบและการบันทึกการเก็บรวบรวมข้อมูล 

บันทึกเหล่านี้จะต้องถูกจัดการอย่างสอดคล้องกับมาตรฐานห่วง
โซ่คุ้มครองพยานหลักฐาน ซึ่ งจะป้องกันบันทึกจากการ
เปลี่ยนแปลงท่ีอาจเกิดขึ้น 

169. ในสถานการณ์ที่หลักนิติธรรมถูกท าลายลง เช่นระหว่างการ
ขัดกันทางอาวุธ ซึ่งอาจท าให้ไม่สามารถด าเนินการสืบสวน
สอบสวนโดยเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นได้ และโดยที่องค์กรระหว่าง
ประเทศไม่สามารถก าหนดเขตอ านาจการพิจารณาได้เว้นแต่
หลังจากเกิดอาชญากรรมเป็นเวลานานแลว้ ภายใต้สถานการณ์
ที่กล่าวมาเหล่านี้ ผู้เช่ียวชาญในด้านที่ ไมใช่นิติวิทยาศาสตร์
อย่างเช่นเจ้าหน้าที่การแพทย์ ผู้สื่อข่าว หรือนักกิจกรรมด้าน
สิทธิมนุษยชนอาจเป็นบุคคลแรกที่มาถึงสถานที่เกิดเหตุ สิ่ง
ต่างๆ ที่พยานกลุ่มนี้บันทึกไว้อาจมีความส าคัญต่อการสืบสวน
สอบสวนในภายหลัง เช่นเดียวกับการจัดการกับผู้เสียชีวิตอย่าง
ถูกต้องและการระบุตัวตนเหยื่อ แม้ว่าพวกเขาไม่มีอ านาจทาง
กฎหมายที่เป็นทางการในการระบุ บันทึกหรือเก็บรวบรวม
หลักฐานก็ตาม 

 

 

 

 

 

 

170. กระนั้นก็ดี การบันทึกรายงานผ่านการถ่ายภาพด้วยวิธีการ
อย่างเป็นระบบและ/หรือการบันทึกวิดีโอ การใช้มาตรวัดต่างๆ 
และการจดบันทึกอย่างละเอียดนั้นเป็นวิธีหนึ่งส าหรับบุคคลที่
ไม่ใช่ผู้เช่ียวชาญในการมีส่วนสนับสนุนการค้นหาความจริง
และ/หรือการไต่สวนโดยตุลาการในอนาคต ความน่าเช่ือถือ
ของบันทึกรายงานดังกล่าวจะเพิ่มขึ้นเมื่อบันทึกถูกเก็บไว้ตาม
มาตรฐานห่วงโซ่คุ้มครองพยานหลักฐาน ซึ่งจะท าให้มีการ
ยืนยันอย่างอิสระถึงอัตลักษณ์ตัวตนของผู้บันทึก ที่มาของ
บันทึกและวิธีการที่พวกเขาเก็บรักษาหรือจัดการกับบันทึกใน
เวลาต่อมา นอกจากนั้น การปฏิบัติตามสิทธิในการทราบความ
จริงอย่างมีประสิทธิภาพก็ได้รับการสนับสนุนโดยระบบการเกบ็
เอกสารและข้อมูลที่แข็งแกร่งของประเทศด้วย 

171. ผู้ตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุคือบุคลากรที่ผ่านการอบรมด้าน
การระบุ บันทึก รวบรวมและเก็บรักษาพยานวัตถุส าหรับการ
วิเคราะห์เพิ่มเติม ในขั้นต้น ควรมีการก าหนดว่าจะบุคคล
ดังกล่าวต้องใช้ความเช่ียวชาญทางวิทยาศาสตร์ประเภทใดใน
ภาคสนามและหลั งจากนั้ น ในห้องปฏิบั ติการทางนิติ
วิทยาศาสตร์โดยผู้เช่ียวชาญซึ่งอาจจ าเป็นต้องปรึกษาหารือ
ด้วยได้แก่ 

 นักนิติพยาธิวิทยา/แพทย์ด้านพยาธิวิทยา 
 นักนิติมานุษยวิทยา 
 นักนิติโบราณคดีวิทยา 
 นักนิติกีฏวิทยา 
 นักนิติพฤกษศาสตร์ 
 นักนิติรังสีวิทยา 
 ผู้เชี่ยวชาญด้านกระสุนและอาวุธปืน 
 นักเคมี (เช่น ผู้ที่เช่ียวชาญด้านอาวุธเคมี) และหรือนัก

พิษวิทยา 
 ผู้เช่ียวชาญด้านการระบุตัวตนบุคคล (เช่น ผู้เช่ียวชาญ

ด้านลายนิ้วมือ ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการกับการเสียชีวิต
จ านวนมาก นักอณูชีววิทยา/ผู้เช่ียวชาญด้านตรวจพิสูจน์ 
DNA หรือนิติทันตแพทย์) 

 ผู้ เ ช่ี ย ว ช า ญ ด้ า น ห ลั ก ฐ า น ข้ อ มู ล ดิ จิ ต อ ล  ( เ ช่ น 
โทรศัพท์มือถือ  memory sticks คอมพิว เตอร์หรือ
โซเชียลมีเดีย) และ 

 ผู้เชี่ยวชาญด้านการจ าลองใบหน้า 

ภายใต้ยุทธศาสตร์การสืบสวนสอบสวนโดยรวม ควรมีการระบุ
ห้องปฏิบัติการทางนิติเวชซึ่งเป็นท่ียอมรับเพื่อการตรวจสอบใน
ห้องปฏิบัติการและการวิเคราะห์หลักฐานที่จะตามมา 
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V.

DETAILED GUIDELINES
A. Detailed Guidelines on Crime-Scene Investigation
1. Introduction

167. Crime-scene examinations aim to identify 
scientifically, document, collect and preserve 
court-admissible evidence that may link suspects, 
victims and physical evidence with the scene. 
Such examinations should be conducted by 
forensic experts who have been trained in the 
legal and scientific identification, documentation, 
collection and preservation of evidence. 

168. Documentation consists of:

(a) Photographic documentation. Photographs 
can also include a reference scale and 
direction indicator. Video documentation can 
supplement photographic documentation, but 
owing to poor image resolution should not 
be considered a primary means of capturing 
images

(b) Measurements (e.g. length/width/height, 
marked on sketches, diagrams or maps; 
instrument results)

(c) Notes describing findings and recording 
data collection.

These records need to be managed 
according to chain-of-custody standards, 
safeguarding them from possible 
manipulation.

169. In situations where the rule of law has 
broken down, such as during armed conflict, 
investigations may not be carried out by local 
authorities, and in such cases international 
bodies may not establish jurisdiction until long 
after any crimes have occurred, if at all. Under 
these circumstances, non-forensic experts, such 
as medical workers, journalists, or human rights 
activists, may be the first to come upon the 
scene. What these witnesses document may be 
important to future investigations as well as to 
the proper management of the dead and the 
identification of victims, even though they have 
no formal legal mandate to identify, document or 
collect evidence. 

170. Nonetheless, documentation through methodical 
photographing and/or video recording, 
measurements and thorough note-taking is a 
means for such non-experts to contribute to 
future truth-seeking and/or judicial inquiries. The 
credibility of such documentation is increased 
when records are kept according to chain-of-
custody standards, allowing for independent 
verification of the identity of the author, the origin 
of the records and how they were subsequently 
stored or managed. The effective implementation 
of the right to the truth is also supported by a 
strong national archival system.

171. Crime-scene investigators are individuals trained 
in identifying, documenting, collecting and 
preserving physical evidence for further analysis. 
At an early stage, it should be established which 
type of scientific expertise will be needed in the 
field and, later on, in forensic laboratories. Some 
of the experts who may need to be consulted 
include:

 n Forensic pathologists/doctors
 n Forensic anthropologists
 n Forensic archaeologists 
 n Forensic entomologists
 n Forensic odontologists
 n Forensic botanists
 n Forensic radiologists
 n Ballistics and firearms experts
 n Chemists (e.g. with expertise in chemical 

weapons) and/or toxicologists
 n Human identification experts (e.g. fingerprint 

experts, mass fatality management experts, 
molecular biologists/forensic DNA experts, or 
forensic dentists) 

 n Digital data experts (e.g. mobile phones, 
memory sticks, computers or social media), 
and

 n Facial reconstruction experts.

Within the overall investigatory strategy, 
recognized forensic laboratories should be 
identified for subsequent laboratory examinations 
and analysis of evidence.

V. 
D

etailed G
uidelines



31 พิธีสารมนินโิซตาว่าด้วยการสืบสวนสอบสวนกรณีทีต่้องสงสัยว่าเป็นการเสียชีวิตทีม่ิชอบด้วยกฎหมาย ค.ศ.2016 

 

 

 

 

 

172. ภายหลังจากระบุแต่ละด้านมุมของสถานที่เกิดเหตุ เจ้าหน้าที่
จะต้องป้องกันสถานที่นั้น ควรท ารายช่ือผู้เข้าสถานที่เกิดเหตุ
และเก็บไว้จนกว่าจะด าเนินการกับสถานที่เสร็จสิ้น โดยการ
ป้องกันสถานท่ีเกิดเหตุ ได้แก่ 

(ก) การจ ากัดการเข้าสถานที่ การเข้าไปในบริเวณสถานที่
เกิด เหตุต้องได้รับการบันทึกไว้  และจ ากัดเฉพาะ
ผู้เ ช่ียวชาญและผู้สืบสวนสอบสวนที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
เท่านั้น การเข้าไปที่อาจท าให้เกิดการปนเปื้อนและ
เสื่อมสภาพของหลักฐาน ท้ังนี้ หลักฐานการเปลี่ยนแปลง
ใดๆ ในสถานท่ีที่อาจเกิดขึ้นหรือเกิดขึ้นได้จะต้องถูกระบุ
และบันทึกไว้ 

(ข) ความปลอดภัยส่วนบุคคล ต้องให้สถานที่ปลอดภัยต่อ
การเข้าไปเพื่อท าการระบุ บันทึกและเก็บรวบรวม
หลักฐาน ภายใต้สถานการณ์อย่างเช่นความขัดแย้งด้วย
อาวุธที่ด า เนินอยู่  หรือในบริ เวณที่สงสัยว่ามีวัตถุ
อย่างเช่นระเบิดที่ยังไม่ท างาน สารพิษ และ/หรือทุ่น
ระเบิด ควรปรึกษาผู้เ ช่ียวชาญที่มีความช านาญด้าน
ความปลอดภัยในการจัดการกับวัตถุเหล่านั้น ซึ่งได้แก่
บุคลากรด้านการกู้ระเบิดและผู้ เ ช่ียวชาญด้านเคมี  
ชีวภาพ และ/หรือรังสีวิทยา อาจจ าเป็นต้องระวังการ
โจมตีด้วยอาวุธด้วยในบางสถานการณ์ 

(ค) การรักษาความปลอดภัยของหลักฐาน การจ ากัดการเข้า
ไปยังสถานที่เกิดการเสียชีวิตเกี่ยวพันกับการสร้างห่วงโซ่
คุ้มครองพยานหลักฐานที่เกิดขึ้นเมื่อผู้ตรวจสถานที่เกิดเหตุ
ระบุหลักฐานได้ 

173. สถานที่เกิดเหตุควรถูกตรวจสอบเพื่อค้นหาหลักฐาน หาก
เป็นไปได้ ควรด าเนินการตรวจสอบร่วมกับผู้สืบสวนที่ทราบ
ข้อมูลความเป็นมาของการเสียชีวิต โดยควรต้องใช้ความ
ระมัดระวังอย่างสูงเพื่อไม่ ให้ เกิดการสืบสวนด้วยอคติ  
หลักเกณฑ์การตรวจค้นอย่างน้อยที่สุดควรได้รับการรายงานไว้
ในบันทึกของผู้สอบสวน เพราะจะช่วยในการระบุว่าวัตถุใด
เกี่ยวข้องกับการล าดับเหตุการณ์และสามารถเช่ือมโยงผู้ต้อง
สงสัย เหยื่อและพยานวัตถุอื่นกับสถานท่ีเกิดการเสียชีวิตได้ 

174. จะต้องมีการระบุพยานวัตถุด้วยเครื่องหมายภาพเฉพาะ 
(ตัวเลข และ/หรือตัวอักษร) อีกทั้งจะต้องระบุรหัสของสถานท่ี
ไว้ด้วย ซึ่ งจะท าให้สามารถบันทึกรายงานสถานที่และ
ความสัมพันธ์กับวัตถุอื่นๆ ท่ีเป็นหลักฐานภายในสถานที่เกิด
การเสียชีวิตได้อย่างครบถ้วน รวมทั้งเพื่อบรรลุเป้าประสงค์ของ
การตรวจสอบและห่วงโซ่คุ้มครองพยานหลักฐาน ระบบท า
เครื่องหมายหลักฐานทั้งหลายควรถูกน ามาใช้ – ดู วรรค 94 ถึง 97 
ข้างต้นในเรื่องการติดป้าย 

 

 

 

 

 

 

175. การวิเคราะห์ทางนิติวิทยาศาสตร์ใดๆ รวมทั้งสถานที่เกิดเหตุ
จะต้องใช้วิธีจัดท ารายงานดังต่อไปนี้ ได้แก่ การถ่ายภาพ การ
ตรวจวัด การจดบันทึกและการท ารายการ ซึ่งทั้งหมดนี้ควรท า
การตรวจสอบอ้างอิงระหว่างกันและกันเพื่อเพิ่มความเข้าใจ
เกี่ยวกับสถานที่เกิดการเสียชีวิตและเพิ่มความน่าเช่ือถือให้กับ
หลักฐานที่เก็บรวบรวมมา 

2. การบันทึกภาพถ่าย 

176. การบันทึกภาพถ่ายของสถานท่ีเกิดการเสียชีวิตและพยานวัตถุ
อื่นใด เป็นการแสดงผลในรูปแบบสองมิติของพื้นที่หรือวัตถุ
สามมิติ ดังนั้น การถ่ายภาพควรถ่ายตามล าดับโดยให้ภาพแรก
และภาพถัดไปมีความคาบเกี่ยวกัน เพราะจะช่วยให้ผู้สังเกต
หรือผู้ตรวจสอบจากภายนอกเข้าใจความสัมพันธ์เชิงพื้นที่
ระหว่างวัตถทุี่เป็นหลักฐานภายในบริเวณที่ก าหนดอย่างเช่นใน
สถานท่ีเกิดการเสียชีวิต 

177. ล าดับการถ่ายภาพดังกล่าวควรเกบ็รวบรวมไว้ในบันทึกรูปภาพ 
(photolog) โดยอย่างน้อยควรระบุตัวตนของผู้ถ่าย ต าแหน่ง
ของแต่ละรูปภาพในแต่ละล าดับ เวลาที่ถ่ายภาพและสถานที่
ถ่ายภาพ ในกรณีที่มีเทคโนโลยีพร้อมควรใช้กล้องดิจิตอล และ
ตรวจดูด้วยว่าวันที่และเวลาบนกล้องถูกต้อง กล้องดิจิตอล
สามารถสร้างระบบเรียงเลขไฟล์และมีข้อมูลรายละเอียดของ
ภาพฝังตัวอยู่ในภาพดิจิตอลเอง ข้อมูลรายละเอียดของภาพ
ดังกล่าวอาจประกอบด้วยวันที่และเวลา การตั้งค่าเทคนิคของ
กล้อง และเมื่อเช่ือมต่อกับระบบบ่งบอกต าแหน่งในโลก (GPS) 
จะได้ข้อมูลเส้นแวงและเส้นรุ้ง ควรรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องไว้ใน
บันทึกรูปภาพ และข้อมูลเดียวกันควรถูกบันทึกไว้ถ้าใช้กล้อง
อนาล็อก (ฟิล์ม) 

178. มีภาพถ่ายสามประเภทที่ต้องรวมอยู่ในบันทึกรายงานสถานที่
เกิดเหตุและหลักฐาน 

(ก) ภาพถ่ายโดยรวม ท าให้เห็นภาพมิติเชิงพื้นที่ของสถานที่
เกิดเหตุ ภาพถ่ายโดยรวมควรถ่ายจากภายนอกสถานที่มุ่ง
ตรงไปยังจุดศูนย์กลางซึ่งตามหลักการก็คือจากตามแนว
เส้นขอบภาพด้านนอกของสถานที่  หากเป็นไปได้  
เครื่องหมายภาพที่ระบุวัตถุซึ่งเป็นหลักฐานแต่ละช้ินควร
มองเห็นได้ในภาพเหล่านี้ 
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172. Once its dimensions have been identified, the 
scene needs to be secured. A crime scene entry 
log should be opened and maintained until the 
crime scene has been fully processed. Securing 
the scene entails:

(a) Limiting access. Access to the geographic 
area of the scene is documented and 
limited to relevant experts and investigators. 
Access that may have contributed to the 
contamination and degradation of evidence, 
as well as any evidence of a manipulation of 
the scene that may have occurred or could 
possibly occur, need to be identified and 
documented

(b) Personnel safety. The scene is rendered 
safe for access for the identification, 
documentation and collection of evidence. 
In circumstances such as ongoing armed 
conflict, or areas where items such as 
unexploded ordnance, toxic agents, and/
or booby-traps are suspected, specialists 
with expertise in rendering such items safe 
need to be consulted. They include explosive 
ordnance disposal personnel and chemical, 
biological and/or radiological experts. 
Precautions against coming under armed 
attack might also be necessary in some 
circumstances

(c) Evidence security. Limiting access to a 
death scene entails establishing a chain of 
custody that originates when an individual 
crime-scene investigator identifies evidence.

173. The crime scene should be searched for evidence. 
Where possible, the search should be conducted 
jointly with an investigator who is aware of 
background information on the death, although 
great care should be exercised so as not to bias 
the investigation. The search criteria must, at a 
minimum, be documented in investigators’ notes. 
This serves to identify which items are pertinent 
to establishing a sequence of events and can link 
suspects, victims and other physical evidence with 
the scene of death. 

174. Items of physical evidence need to be identified 
with unique photo markers (numerical and/
or alphabetical). The site code also needs 
to be identified. This allows for their location 
and their relation to other items of evidence 
within the death scene to be comprehensively 
documented, including for inventory and chain-
of-custody purposes. A standard marking system 
for all evidence should be introduced – see 
Paragraphs 94 to 97 on labelling.

175. Any forensic analysis, including but not limited 
to the crime scene, requires the following 
documentation methods: photography, 
measurements, note-taking and an inventory. 
These should all be cross-referenced against each 
other, to improve the independent understanding 
of a death scene and increase the credibility of 
the collected evidence.

2. Photographic documentation

176. The photographic documentation of a death 
scene and of any physical evidence is a two-
dimensional depiction of a three-dimensional 
space or object. Photographs should therefore be 
taken in sequence, with an overlap between one 
image and the next, allowing an outside observer 
or examiner to understand the spatial relationship 
between the items of evidence within a defined 
space such as a death scene.

177. The sequence in which such photographs were 
taken should be documented by a photolog, 
identifying, at a minimum, the identity of the 
photographer, the position of a photograph within 
a sequence, the time the photographs were 
taken and the location at which they were taken. 
Where the technology exists, digital cameras 
should be used. Check that the date and time on 
the camera is set correctly. Digital cameras can 
generate a sequential file-numbering system and 
include metadata embedded in the digital images 
themselves. Such metadata can include date and 
time, the camera’s technical settings and, when it 
is connected to a global positioning system (GPS), 
longitude and latitude information. Relevant 
information should be included in a photolog.  
The same data should be recorded if analogue 
(film) cameras are used.

178. Three types of photographs need to be included 
in the documentation of crime scenes and 
evidence:

(a) Overview photographs visually establish 
the spatial dimensions of a crime scene. 
Overview photographs should be taken from 
the outside of the scene towards its centre, 
ideally from along the outside perimeter of the 
scene. If possible, photo markers should be 
distinguishable in these photographs
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(ข) ภาพถ่ายจากระยะปานกลาง บ่งบอกความสัมพันธ์เชิง
พื้นที่ระหว่างวัตถุที่เป็นหลักฐานและต าแหน่งของวัตถุ
เหล่านั้นในสถานท่ีเกิดเหตุ เครื่องหมายภาพท่ีระบุวัตถุซึ่ง
เป็นหลักฐานแต่ละชิ้นควรมองเห็นได้ในภาพเหล่านี้ 

(ค) ภาพระยะใกล้ ท าให้มองเห็นลักษณะของหลักฐานแต่ละ
ช้ิน ภาพดังกล่าวควรรวมภาพแรกของเครื่องหมายภาพที่
ระบุหลักฐานและจากนั้นตามมาด้วยภาพต่อไปของวัตถุท่ี
เป็นหลักฐาน ภาพระยะใกล้ชิดควรเติมเต็มกรอบภาพดว้ย
วัตถุท่ีเป็นหลักฐานดังกล่าวและควรรวมอัตราส่วนด้วย 

3. การวัดขนาด 

179. การวัดขนาดจากสถานที่เกิดเหตุยืนยันและอธิบายมิติของ
วัตถุซึ่งถูกบันทึกอยู่ในภาพถ่ายในเชิงพื้นที่ หากมีทรัพยากร
เพียงพอก็อาจสร้างภาพขึ้นด้วยซอฟต์แวร์และเทคโนโลยี
การออกแบบของคอมพิวเตอร์ อย่างเช่นเครื่องแสกนด้วย
เลเซอร์หรือระบบกล้องวัดมุม (theodolite systems) หรือ
อาจวาดด้วยมือ อย่างน้อยที่สุด การวัดขนาดดังกล่าวและ
แผนผังควรประกอบด้วยช่ือผู้สืบสวนสอบสวนที่ท าการวัด 
เลขคดี วันท่ีและเวลา ด้านมุมที่วัดแล้ว ลูกศรชี้ทางทิศเหนือ 
และดัชนีของวัตถุท่ีเป็นหลักฐานซึ่งอยู่ในภาพร่างจากการวัด
ในสถานที่เกิดเหตุ อัตราส่วนและจุดอ้างอิงเป็นสิ่งจ าเป็น
ของการวัดขนาด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. การจดบนัทึก / การเก็บข้อมูลและรวบรวมรายการ 

180. ต้องมีแบบฟอร์มการบันทึกดังกล่าวพร้อมอยู่แล้ว บันทึกท าให้
เกิดรายงานเป็นลายลักษณ์อักษรโดยผู้ตรวจสถานที่เสียชีวิต
หรือผู้เช่ียวชาญด้านนิติวิทยาศาสตร์ บ่อยครั้งที่บันทึกดังกล่าว
เขียนด้วยมือซึ่งเป็นการเพิ่มความน่าเช่ือถือของงานเพราะเป็น
การเขียนบันทึกด้วยลายมือเฉพาะของตนเอง นอกจากนั้น ถ้า
การปลอมและ/หรือเปลี่ยนแปลงบันทึกเหล่านั้นในภายหลัง
ค่อนข้างเป็นเรื่องยากก็ช่วยเพิ่มความน่าเช่ือถือของรายงานมาก
ยิ่งข้ึนเช่นกัน 

181. อย่างน้อยที่สุดบันทึกควรประกอบด้วยช่ือผู้สอบสวน วันที่และ
เวลา และรายการกิจกรรมที่ด าเนินการตามล าดับ (เ ช่น 
หลักเกณฑ์การตรวจค้น เวลาที่ท าการตรวจค้น เวลาและ
สถานที่ถ่ายภาพ เวลาและสถานที่ที่มีการตรวจวัดขนาด เวลา
และสถานที่ที่หลักฐานถูกเก็บรวบรวมและบรรจุหีบห่อ 
ตลอดจนประเภทของการวิเคราะห์ที่ด าเนินการ) บันทึกควร
รวมรายการและมีค าอธิบายอย่างละเอียดของวัตถุที่ เป็น
หลักฐาน ซึ่งต้องสอดคล้องกับเครื่องหมายภาพของวัตถุเหลา่นัน้ 
และควรลงลายมือช่ือโดยผู้สืบสวนสอบสวนที่ด าเนินการสืบสวน
สอบสวนหรือวิเคราะห์ 

182. ควรรวมเทคนิคการบันทึกรายงานวิธีการทางวิทยาศาสตร์เหล่านี้ 
(เช่น การถ่ายภาพ การวัดขนาด และบันทึก) ไว้ในบันทึกรายงาน
นิติวิทยาศาสตร์ทุกฉบับ ทั้ งส าหรับสถานที่ เกิด เหตุและ
ห้องปฏิบัติการ ยกตัวอย่างเช่นเมื่อก าลังบันทึกรอยเลือดบน
ช้ินส่วนเสื้อผ้า หรือเมื่อผู้ตรวจสอบด้านการแพทย์ก าลังบันทึก
เกี่ยวกับร่างกายมนุษย์ 
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(b) Medium-range photographs establish 
a spatial relationship between items of 
evidence and their location in a crime scene. 
Photo markers identifying the individual 
items of evidence should be visible in these 
photographs

(c) Close-up photographs visually establish 
the characteristics of individual pieces of 
evidence. They should include an initial 
photograph of the photo marker identifying 
the evidence and then subsequent 
photographs of the item of evidence. Close-
up photographs should fill the frame of the 
photograph with the item of evidence and 
should include a scale.

3. Measurements

179. Measurements taken at the scene corroborate and 
elaborate on the spatial dimensions documented 
in the photographs. If resources allow, they can 
be generated through computer-aided design 
software and technology, such as laser scanners 
or theodolite systems, or can be hand-drawn. 
Such measurements and resulting diagrams 
should include, at a minimum, the name of the 
investigator taking the measurements, a case 
number, a date and time, measured dimensions, 
a north arrow and an index of the items of 
evidence located in the sketch via measurements 
taken at the scene. A scale and reference points 
are needed for measurements. 

4. Note-taking/data collection and compiling
an inventory

180. Existing forms are available. Notes establish 
a written record by an individual death-scene 
examiner or forensic expert. Often, such notes 
are handwritten, adding to the credibility of the 
work by individualizing the record itself through 
the handwriting. The fact that such records are 
relatively difficult to falsify and/or manipulate 
subsequently also increases their credibility.

181. Notes should include, at a minimum, the name 
of the investigator, a date and time, and a 
chronological log of the activities conducted 
(such as search criteria, when the search was 
conducted, when and where photographs were 
taken, when and where measurements were 
taken, when and where evidence was collected 
and packaged, and what types of analysis were 
conducted). Notes should include an inventory 
and a detailed description of items of evidence, 
identified with their corresponding photo markers, 
and should be signed by the investigator carrying 
out the investigation or analysis.

182. These methodical scientific documentation 
techniques (i.e. photography, measurements 
and notes) should be included in any forensic 
documentation. This applies both at a crime 
scene and in the laboratory, for example when 
bloodstains on an article of clothing are being 
documented, or when a medical examiner is 
documenting a human body. 
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ข. แนวทางโดยละเอียดว่าด้วยการสัมภาษณ์
1. บทน า 

183.  แนวทางนี้มุ่งไปที่รายละเอียดของการด าเนินการสัมภาษณ์ 
วิธีการเตรียมการ วิธีการเริ่มต้น วิธีการดึงข้อเท็จจริงออกมา 
และวิธีการสรุป แนวทางยังกล่าวถึงวิธีการสัมภาษณ์ผู้ต้องสงสัย 
บทบาทของล่าม และการบันทึกบทสัมภาษณ์ 

2. การเตรียมการและสภาพแวดล้อม 

184. ก าหนดวัตถุประสงค์ของการสัมภาษณ์ และพิจารณาว่า
วัตถุประสงค์ดังกล่าวเป็นไปตามยุทธศาสตร์การสืบสวน
สอบสวนโดยรวมหรือไม่ 

185. เรียนรู้เท่าที่ท่านจะท าได้เกี่ยวกับผู้ถูกสัมภาษณ์ก่อนเริ่มการ
สัมภาษณ์ เช่น ความสัมพันธ์ของพวกเขากับเหตุการณ์ อคติที่
อาจเกิดขึ้น และความเสี่ยงเรื่องความปลอดภัยที่น่าเป็นไปได้ 

186. รวบรวมข้อมูลที่อาจต้องอ้างถึงระหว่างการสัมภาษณ์ รวมถึง
เอกสารและภาพถ่าย 

187. เตรียมกลยุทธ์การสัมภาษณ์ที่เป็นได้และดีที่สุดและรูปแบบ
การสัมภาษณ์เพื่อให้ได้ข้อมูลโดยที่ยังคงความยืดหยุ่นไว้ 
รวบรวมรายการประเด็นส าคัญที่การสัมภาษณ์จะต้อง
ครอบคลุมถึง 

188. พิจารณาเพศ ชาติพันธุ์ ศาสนาและปัจจัยส่วนตัวอื่นๆ ของผู้
สัมภาษณ์และล่าม เพื่อเป็นการเคารพต่อวัฒนธรรมของผู้ถูก
สัมภาษณ์และท าให้พวกเขาผ่อนคลาย ในขณะที่สัมภาษณ์
เรื่องอาชญากรรมทางเพศและอาชญากรรมที่เกิดขึ้นจาก
รากฐานเรื่องเพศ ควรค านึงถึงเพศของผู้สัมภาษณ์และล่าม 
ควรปรึกษาผู้เช่ียวชาญก่อนเริ่มต้นสัมภาษณ์ผู้เสียหายจาก
ความรุนแรงทางเพศ 

189. ปรึกษาผู้เช่ียวชาญเรื่องแนวทางการสัมภาษณ์เด็ก ผู้พิการ 
บุคคลที่สูญเสียญาติหรือเพื่อนสนิท และคนอ่ืนๆ ที่เปราะบาง
หรือมีแนวโน้มที่ อาจจะเกิดบาดแผลทางจิตใจซ้ าอีก 
ตัวอย่างเช่น ด าเนินการสัมภาษณ์สั้นข้ึน ใช้ภาษาง่ายข้ึน และ
ให้บุคคลทีไ่ด้รับความไว้วางใจเข้าร่วม  

190. ทุกครั้งที่ เป็นไปได้ ควรด าเนินการสัมภาษณ์ในสถานที่
ปลอดภัยและเป็นส่วนตัวซึ่งลดความเป็นไปได้ที่จะเกิดการ
รบกวนให้น้อยลงที่สุดเท่าที่ท าได้ 

191. ทุกครั้งที่เป็นไปได้ ควรด าเนินการสัมภาษณ์ในลักษณะตัวต่อ
ตัว โดยค านึงถึงความพอใจและความต้องการของผู้ถูก
สัมภาษณ์ ในบางสถานการณ์ การคุ้มครองสิทธิมนุษยชนและ
คุณภาพของการสอบสวนอาจท าให้จ าเป็นต้องใช้ผู้สัมภาษณ์
มากกว่าหนึ่งคน หรือมีบุคคลที่คอยช่วยเหลือผู้ถูกสัมภาษณ์
อยู่ในท่ีนั้นด้วย 

192. จัดสรรเวลาอย่างเพียงพอเพื่อการสัมภาษณ์โดยละเอียด ไร้
การเร่งรีบ อีกทั้งยังสามารถมีเวลาส าหรับพักด้วย 

3. การเร่ิมต้นสัมภาษณ์ 

193. บันทึกการสัมภาษณ์นับตั้งแต่เริ่มการสัมภาษณ์โดยใช้วิธีที่
เลือกไว้ 

 

194. ผู้สัมภาษณ์ควรแนะน าตัวและสังกัด รวมทั้งควรสื่อสารอย่าง
ชัดเจนถึงวัตถุประสงค์ของการสัมภาษณ์และความตั้งใจใน
การใช้บทสัมภาษณ์นั้น 

195. โดยปกติควรขอความยินยอมจากผู้ถูกสัมภาษณ์ก่อนเริ่มการ
สัมภาษณ์ ในการนี้ จ าเป็นจะต้อง 

(ก) พูดคุยเรื่องความเสี่ยงท่ีเกี่ยวโยงกับการสัมภาษณ์ 

(ข) ตกลงกันเรื่องมาตรการรักษาความปลอดภัยเพื่อคุ้มครอง
ผู้ถูกสัมภาษณ์และบุคคลอื่นๆ โดยปราศจากการให้ค า
รับรองที่ไม่สามารถรับประกันได้ รวมถึงประเด็นว่า
ตัวตนของบุคคลดังกล่าวจะถูกเก็บเป็นความลับหรือไม่ 
และหากเป็นเช่นนั้นจะท าได้ด้วยวิธีใด 

(ค) อธิบายว่าการมีส่วนร่วมนั้นเป็นเรื่องความสมัครใจ และผู้
ถูกสัมภาษณ์อาจหยุดการสัมภาษณ์ได้ทุกเมื่อ หรืออาจ
เลือกที่จะไม่ตอบค าถามใด โดยจะไม่มีผลทางลบตามมา 

(ง) ในกรณีที่สัมภาษณ์เด็ก ควรค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของ
เด็ ก  ซึ่ ง ร วมถึ ง ว่ ามี หนทางอื่ นที่ จ ะ ได้ รั บ ข้ อมู ล
นอกเหนือจากการสัมภาษณ์หรือไม่ ควรแน่ใจว่าเด็ก
เข้าใจวัตถุประสงค์ของการสัมภาษณ์และลักษณะที่บท
สัมภาษณ์ดังกล่าวจะถูกน าใช้และได้รับความยินยอมของ
เขา/เธอ ทุกครั้งที่เป็นไปได้ ควรแจ้งให้บิดามารดาหรือ
ผู้ปกครองตามกฎหมายของเด็กทราบเรื่องการสัมภาษณ์ 
เว้นแต่มีเหตุอันควรที่จะไม่ท าเช่นนั้น บิดามารดาหรือ
ผู้ปกครองตามกฎหมายของเด็กหรือบุคคลอื่นที่ได้รับ
ความไว้วางใจอาจปรากฏตัวอยู่ระหว่างการสัมภาษณ์
หากเด็กร้องขอ 

(จ) ในกรณีที่สัมภาษณ์ผู้มีความผิดปกติทางจิตหรือภาวะ
บกพร่องทางสติปัญญา ควรอธิบายอย่างชัดเจนและ
อธิบายซ้ าถ้าจ าเป็นเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของการ
สัมภาษณ์และความตั้งใจในการใช้บทสัมภาษณ์นั้น ควร
ใช้ภาษาง่ายๆ และเข้าใจได้ (โดยวาจาและ/หรือการ
เขียน) และให้ผู้ถูกสัมภาษณ์มีเวลาเพียงพอในการ
ตัดสินใจ 

196. ขอให้ผู้ถูกสัมภาษณ์เล่าถึงทุกสิ่งที่เขา/เธอทราบเท่าท่ีจะท าได้ 
ควรสร้างความชัดเจนว่าเรื่องที่พวกเขาก าลังพูดถึงนั้นพวกเขา
ได้สังเกตเห็นหรือได้ยินโดยตรงหรือเป็นข้อมูลที่พวกเขาได้รับ
มาจากบุคคลอื่น 

197. ด าเนินการอย่างเป็นธรรมและเที่ยงตรง  การใช้วิธีข่มขู่  
หลอกลวง หรือวิธีที่ไม่เป็นธรรมเพื่อล้วงข้อมูลหรือเพื่อให้ได้
รับค าสารภาพอาจส่งผลให้ศาลไม่รับหลักฐานไว้พิจารณา 
นอกจากนี้ การใช้การทรมานหรือการประติบัติอย่างโหดร้าย 
ไร้มนุษยธรรมหรือย่ ายีศักดิ์ศรีเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลจากผู้ถูก
สัมภาษณ์นั้นยังเป็นสิ่งที่มิอาจยินยอมได้ในทุกสถานการณ์ 
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B.  Detailed Guidelines on Interviews
1. Introduction

183. These Guidelines look in detail at the conduct of 
an interview: how to prepare, how to start one, 
how to elicit facts and how to conclude. They also 
deal with how to interview a suspect, the role of 
interpreters, and recording an interview.

2. Preparation and setting

184. Identify the purpose of the interview and how it 
fits into the overall investigative strategy.

185. Learn what you can about the interviewee prior to 
the interview, such as their relationship to events, 
possible biases and potential security risks.

186. Gather information, including documents and 
photographs, that might be referred to during 
the interview.

187. Prepare the best possible strategy and interview 
structure to elicit information, but remain flexible. 
Compile a list of key points to cover during the 
interview.

188. Consider the gender, ethnicity, religion and other 
profile factors of interviewers and interpreters, to 
respect the interviewees’ culture and to help put 
them at ease. When interviewing people about 
sexual or gender-based crimes, consider the 
gender of interviewers and interpreters. Consult 
with experts before interviewing victims of sexual 
violence.

189. Consult with experts on approaches to 
interviewing children, people with disabilities, 
the bereaved and others who are vulnerable or 
potentially prone to retraumatization. Examples 
include holding shorter interviews, using simpler 
language and having trusted support persons 
present.

190. Whenever possible, conduct the interview in a 
secure and private place where the likelihood of 
disruption is minimized as far as possible.

191. Whenever possible, conduct the interview in a 
one-to-one setting, considering the interviewee’s 
preferences and needs. In some circumstances 
the protection of human rights and the quality 
of the investigation may call for more than one 
interviewer, or the presence of a support person 
for the interviewee.

192. Allocate enough time to conduct a thorough 
interview without rushing, and allow time 
for breaks.

3. Starting the interview

193. Record the interview from the very beginning 
using the means chosen.

194. The interviewers should introduce themselves and 
their affiliation and should clearly communicate 
the purpose and intended use of the interview.

195. Informed consent should normally be sought from 
the interviewee before proceeding. This requires:

(a) Discussing any risks associated with the 
interview

(b) Agreeing on security measures to protect 
the interviewee and others, without offering 
assurances that cannot be guaranteed. This 
includes whether a person’s identity will be 
kept confidential and if so, how this will  
be done

(c) Explaining that participation is voluntary and 
that the interviewee may stop the interview at 
any time, or may choose not to answer any 
questions, without adverse consequences

(d) When interviewing children, consider the best 
interests of the child, including whether there 
are other ways to obtain the information than 
through the interview. Ensure that the child 
understands the purpose and intended use 
of the interview, and obtain his/her consent. 
Whenever possible, inform the child’s parents 
or legal guardians of the interview, unless there 
are reasonable grounds not to do so. The 
child’s parents or legal guardians, or another 
trusted person, may be present during the 
interview if the child so requests

(e) When interviewing people with mental or 
intellectual disabilities, clearly explain, and 
repeat if necessary, the purpose and intended 
use of the interview. Use simple, accessible 
language (orally and/or in written format) 
and allow the interviewee sufficient time to 
make a decision.

196. Ask the interviewee to describe everything that 
he/she knows to the best of their ability, and 
to make it clear when they are talking about 
something they have observed or heard directly 
versus information they have obtained from others.

197. Act fairly and with integrity. The use of duress, 
deception or unfair means to elicit information or 
to obtain a confession could result in evidence 
being excluded from consideration by a court. 
It is not permissible in any circumstances to use 
torture or cruel, inhuman or degrading treatment 
to obtain information from an interviewee.
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198. ส าหรับการสัมภาษณ์บุคคลที่อาจมีบาดแผลทางจิตใจ ควร
พยายามให้ความมั่นใจเรื่องความเป็นส่วนตัวและความ
สะดวกใจของพวกเขา หลีกเลี่ยงค าถามที่อาจบอกเป็นนัยถึง
การโยนความผิดให้ผู้เสียหาย หลีกเลี่ยงการกลับไปกลับมา
ระหว่างหัวข้อที่ละเอียดอ่อนกับหัวข้อที่ “ปลอดภัย” และ
จ ากัดค าถามลงลึกในรายละเอียดเกี่ยวกับเหตุการณ์ความ
รุนแรงโดยเฉพาะอาชญากรรมทางเพศและอาชญากรรมที่
เกิดขึ้นจากรากฐานเรื่องเพศให้อยู่ในขอบเขตเท่าที่จ าเป็นต่อ
การสอบสวน 

199. สร้างความเป็นมิตรและแสดงความรู้สึกร่วมตามความ
เหมาะสม 

200. ใช้ภาษาที่เป็นกลางและใส่ใจต่อวัฒนธรรม 

201. เปิดใจกว้าง มีความเทีย่งธรรม และไม่ด่วนตัดสิน 

4. การค้นหาข้อเท็จจริง 

202. บันทึกอัตลักษณ์ของผู้ถูกสัมภาษณ์ รายละเอียดส่วนตัวและ
ข้อมูลการติดต่อโดยละเอียด โดยค านึงถึงความปลอดภัยของ
บุคคลดังกล่าวเสมอ 

203. บันทึกอัตลักษณ์ รายละเอียดส่วนตัวและข้อมูลการติดต่อโดย
ละเอียดของบุคคลทุกคนที่เข้าร่วมในการสัมภาษณ์ไม่ว่าเวลา
ใด โดยค านึงถึงความปลอดภัยของบุคคลดังกล่าวเสมอ 

204. เริ่มต้นด้วยค าถามที่ไม่ละเอียดอ่อนมากและไม่ก่อให้เกิดการ
ขัดแย้งเพื่อสร้างความเป็นมิตรก่อนเข้าสู่หัวข้อที่ยากข้ึน 

205. ค้นหาความสัมพันธ์ระหว่างผู้ถูกสัมภาษณ์กับเหตุการณ์ (เช่น 
บุคคลนั้นเป็นประจักษ์พยาน ญาติ หรือผู้เชี่ยวชาญ) 

206. ใช้ค าถามปลายเปิดเพื่อท าความเข้าใจกับภาพรวม เช่น กรุณา 
“เล่า” “อธิบาย” และ “จากนั้นเกิดอะไรขึ้น” 

207. หลีกเลี่ยงค าถามที่บอกเป็นนัยว่าจะได้ค าตอบบางอย่าง 
(ค าถามช้ีน า) หรือที่จะให้ได้ค าตอบว่า ใช่/ไม่ใช่ (ค าถามปลาย
ปิด) 

208. ใช้ค าถามสั้นและง่ายเท่าที่เป็นได้ ถามซ้ าหรือเรียงค าถามใหม่
หากได้ค าตอบไม่ชัดเจน 

209. เมื่อการสัมภาษณ์มีความคืบหน้า ควรขอรายละเอียดเพื่อใช้
เรียงล าดับเวลา ระบุบุคคลที่เกี่ยวข้อง และดึงข้อเท็จจริง
ออกมาซึ่งสามารถตรวจสอบในภายหลังได้ 

210. ไม่ควรยอมรับค าตอบแรกที่ได้เสมอไป การตั้งค าถามอย่าง
ต่อเนื่องด้วยความเคารพจะช่วยให้ได้รับข้อมูลถูกต้อง 

 

 

 

 

 

 

 

211. ตรวจสอบข้อมูลที่ได้รับจากผู้ถูกสัมภาษณ์โดยเทียบกับข้อมูลที่
ผู้ สัมภาษณ์ทราบอยู่แล้ว หรือกับเรื่ องที่ รับฟังได้อย่าง
สมเหตุสมผล 

212. ขอให้ผู้ถูกสัมภาษณ์สนับสนุนข้อมูลของพวกเขาด้วยเอกสาร
และสิ่งอื่นๆที่สนับสนุนข้อกล่าวอ้าง 

213. ขอให้ผู้ถูกสัมภาษณ์วาดแผนที่หรือแผนผังเพื่อสร้างความ
กระจ่าง และแสดงสถานที่ที่เกี่ยวข้องกับการสอบสวนถ้าไม่มี
ข้อกังวลเรื่องความปลอดภัย 

214. ใช้หลายๆ ค าถามเพื่อให้ได้รับข้อมูล แต่จ ากัดค าถามให้
เหมาะสมกับคดี 

215. เมื่อหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องสัมภาษณ์บุคคลมากกว่าหนึ่งคนใน
เวลาเดียวกัน ควรบันทึกให้ชัดเจนว่าบุคคลใดให้ข้อมูลอะไร 

216. คอยสังเกตผู้ถูกสัมภาษณ์ด้วยความระมัดระวังเพื่อหาสัญญาณ
ว่าเป็นการซ้ าเติมบาดแผลทางจิตใจหรือไม่  (retrauma 
tization) ให้พักหรือหยุดการสัมภาษณ์หากเห็นสมควร ผู้ถูก
สัมภาษณ์ที่มีบาดแผลทางจิตใจอาจร าลึกเหตุการณ์อย่างไม่
ครบถ้วนหรือไม่คงเส้นคงวา 

217. ควรสังเกตผู้ถูกสัมภาษณ์ที่ตอบค าถามใดๆ ในลักษณะไม่
เหมาะสมหรือไม่สอดคล้องกัน ซึ่งอาจท าให้ผู้ถูกสัมภาษณ์
กลายเป็นผู้ต้องสงสัย 

218. ในกรณีสัมภาษณ์เด็ก ซึ่งควรด าเนินการโดยผู้สัมภาษณ์ที่ผ่าน
การอบรมพิเศษ ควรใช้ภาษาเรียบง่าย ตั้งค าถามสั้นๆ และพัก
บ่อยๆ อีกทั้งปรับให้เหมาะสมกับความต้องการทางการแพทย์
และจิตสังคมของเด็ก ตลอดจนด าเนินการส่งตัวต่อไปยังส่วน
งานอ่ืนๆตามความเหมาะสม 

219. ในกรณีที่สัมภาษณ์ผู้พิการ ควรท าให้แน่ใจว่าพวกเขารู้สึก
สบายใจและปลอดภัย ควรพูดคุยโดยตรงกับบุคคลนั้นและ
สบตาแทนการโต้ตอบทางอ้อมผ่านผู้ช่วยเหลือหรือล่ามภาษา
มือหากอยู่ในที่นั้นด้วย ในกรณีที่สัมภาษณ์ผู้พิการทางสายตา
หรือมองเห็นได้จ ากัด ผู้สัมภาษณ์ควรแนะน าตัวเองและคนอ่ืน
ที่อยู่ในที่นั้น ในกรณีที่สัมภาษณ์ผู้มีความผิดปกติทางจิตหรือ
ภาวะบกพร่องทางสติปัญญา ควรใช้ค าถามง่ายๆ และถามซ้ า
จนกว่าจะเข้าใจ ตลอดจนส่งตัวต่อหากมีความต้องการทางการ
แพทย์และจิตสังคมตามความเหมาะสม 
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198. For interviews with people who may be 
traumatized, try to ensure their privacy and 
comfort. Avoid questions that imply victim-
blaming; avoid jumping back and forth between 
sensitive and “safe” topics; and limit detailed 
questions about violent incidents, especially 
sexual and gender-based crimes, to what is 
essential for the investigation.

199. Build rapport and show empathy as appropriate.

200. Use neutral and culturally sensitive language.

201. Keep an open mind, be objective and remain 
non-judgmental.

4. Fact-finding

202. Record the interviewee’s identity, personal and 
contact details in a way that takes into account 
any security concerns.

203. Record the identity, personal and contact details 
of all others present at any time during the 
interview, taking into account security concerns.

204. Begin with non-controversial and less sensitive 
questions, to establish a rapport before 
addressing difficult topics.

205. Establish the interviewee’s relationship to events 
(e.g. is the person an eyewitness, a relative, an 
expert?).

206. Ask open-ended questions to understand the 
overall picture, such as “describe”, “explain” and 
“what happened next?”. 

207. Avoid questions that imply a certain answer 
(leading questions) or that elicit yes/no answers 
(closed questions).

208. Keep questions as short and simple as possible; 
repeat or rephrase a question if the answer 
was unclear.

209. As the interview progresses, ask for details to 
establish timelines, identify relevant individuals 
and elicit facts that can later be checked. 

210. Do not always accept the first answer given: 
persistent questioning, done respectfully, helps to 
obtain accurate information.

211. Test information obtained from an interviewee 
against what the interviewer already knows or 
what can reasonably be established.

212. Ask interviewees to support their assertions with 
documents and other corroborative material.

213. Ask interviewees to draw maps and diagrams 
for clarification and, when safe, to show the 
interviewer locations relevant to the investigation.

214. Ask a wide range of questions to obtain 
information, but keep questions appropriate to 
the case.

215. When interviewing more than one person at a 
time is unavoidable, clearly record which person 
has provided what information.

216. Carefully observe the interviewee for signs of 
retraumatization. Take breaks or stop an interview 
when appropriate. Traumatized interviewees may 
have gaps or inconsistencies in their recollection  
of events. 

217. The interviewee should be observed for any 
inappropriate or inconsistent responses to 
questions, which may transform the interviewee 
into a suspect.

218. When interviewing children – which, preferably, 
should be undertaken by a specially trained 
interviewer – use plain language, ask short 
questions and take frequent breaks. Stay attuned 
to the child’s medical and psychosocial needs, 
and provide service referrals as appropriate.

219. When interviewing people with disabilities, 
make sure they feel comfortable and safe. 
Speak directly to the person and maintain eye 
contact rather than interacting directly with a 
support person or, if present, the sign language 
interpreter. When interviewing someone who is 
blind or has limited vision, the interviewers should 
identify themselves and any others present. When 
interviewing someone with a mental or intellectual 
disability, ask simple questions and repeat them 
until understood. Provide referrals for medical and 
psychosocial needs as appropriate.
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5. การสรุปการสัมภาษณ์ 

220. อ่านหรือเปิดย้อนบันทึกเสียงการสัมภาษณ์ให้ผู้ถูกสัมภาษณ์ฟัง 
และให้บุคคลนั้นแก้ไขหรืออธิบายเนื้อหาได้ ถามผู้ถูกสัมภาษณ์
ว่ามีอะไรจะเพิ่มเติมหรือไม่ 

221. ขอให้ผู้ถูกสัมภาษณ์แนะน าคนอ่ืนส าหรับการสัมภาษณ์ 

222. หากได้รับอนุญาต ควรรวบรวมเอกสารที่ถูกอ้างอิงในการ
สัมภาษณ์ไว้ เช่น ภาพถ่าย รายงานทางการแพทย์ และบันทึก
ศาล 

223. ทบทวนมาตรการรักษาความปลอดภัยร่วมกับผู้ถูกสัมภาษณ์ 
และวิธีการติดต่อกันภายหลังการสัมภาษณ์ 

224. ควรแน่ใจได้ว่าผู้ถูกสัมภาษณ์ให้การรับรองเป็นลายลักษณ์
อักษรหรือในบันทึกเสียงหรือวิดีโอว่า 

(ก) ผู้ถูกสัมภาษณ์ไม่ได้ให้ถ้อยค าภายใต้การบีบบังคับอย่าง
ผิดกฎหมายรูปแบบใด 

(ข)   เนื้อหาของการสัมภาษณ์เป็นความจริงและถูกต้องเท่าที่ผู้
ถูกสัมภาษณ์ทราบและจ าได้ 

(ค)   ผู้ถูกสัมภาษณ์ไม่ได้ถูกข่มขู่หรือบังคับให้ให้ถ้อยค า หรือไม่
มีการให้สัญญาหรือสิ่งจูงใจใดๆ 

(ง) ผู้ถูกสัมภาษณ์ทราบว่าถ้อยค าที่ให้อาจถูกน าไปใช้ใน
กระบวนการทางกฎหมายและพวกเขาอาจถูกเรียกตัว
เพื่อให้พยานหลักฐาน 

(จ) ผู้ถูกสัมภาษณ์อาจถูกด าเนินคดีข้อหาหมิ่นศาลเนื่องจาก
การแทรกแซงกระบวนการยุติธรรม หรือการให้การเท็จ 
หากพวกเขากล่าวถ้อยค าดังกล่าวทั้งที่ทราบว่าเป็นเท็จ
หรือไม่เชื่อว่าเป็นความจริง 

225. ควรแน่ใจได้ว่าผู้ถูกสัมภาษณ์ลงลายมือช่ือและวันที่บนบันทึก
การสัมภาษณ์ทุกหน้า ควรลงลายมือช่ือหรือไม่ก็รับรองความ
ถูกต้องบนเอกสารหรือสิ่งใดอย่างเช่นแผนผังและภาพถ่ายซึ่งผู้
ถูกสัมภาษณ์อ้างถึง หรือซึ่ งเขา/เธอท าขึ้นระหว่างการ
สัมภาษณ์เช่นกัน และควรแนบไว้กับบันทึกการสัมภาษณ์ 

226. ควรแน่ใจได้ว่าบันทึกทั้งหมดจากการสัมภาษณ์จะได้รับการ
เก็บรักษาอย่างปลอดภัยเพื่อคุ้มครองความเป็นส่วนตัวและ
รักษาความปลอดภัย 

227. ระบุประเด็นที่เกิดขึ้นระหว่างการสัมภาษณ์ที่ควรติดตามเพื่อ
การสืบสวนสอบสวน รวมถึงบุคคลอื่นๆ ท่ีควรสัมภาษณ์และ
แนวทางการสอบสวนท่ีอาจน ามาใช้ 

 

 

 

 

 

 

 

    6.     ค าแนะน าเพ่ิมเติมในกรณีสัมภาษณ์ผู้ต้องสงสัย 

228. นอกเหนือจากค าแนะน าที่กล่าวมาข้างต้นแล้ว อย่างน้อยที่สุด
ผู้ต้องสงสัยจะต้องได้รับและถูกบอกกล่าวถึงสิทธิดังต่อไปนี้ 

(ก) ได้รับการสันนิษฐานไว้ก่อนว่าเป็นผู้บริสุทธิ์จนกว่ามีการ
พิสูจน์ความผิด ซึ่งรวมถึงโอกาสที่เป็นธรรมที่จะเสนอ
เรื่องราวของพวกเขาท่ีเกี่ยวพันกับเหตุการณ์ 

(ข) ไม่ถูกบังคับให้ปรักปร าตนเอง 

(ค) ไม่ให้การใดๆ 

(ง) มีทนายความร่วมอยู่ด้วยและให้ความช่วยเหลือระหว่าง
การสอบถาม และปรึกษาทนายความได้เป็นการส่วนตัว 

(จ) มีการบันทึกการสัมภาษณ์ ซึ่งรวมสถานที่และวันที่ของ
การสอบถาม สถานท่ีคุมขังหากมี เวลาเริ่มต้นและสิ้นสุด
การสัมภาษณ์แต่ละช่วง ระยะห่างระหว่างช่วง (รวมเวลา
พัก) รายละเอียดของผู้สัมภาษณ์และบุคคลอื่นที่อยู่ในท่ี
นั้นด้วย และข้อเรียกร้องทุกข้อของบุคคลที่ถูกสอบถาม 

(ฉ) ถูกสัมภาษณ์ด้วยภาษาที่เข้าใจ 

(ช) หากบุคคลดังกล่าวถูกจับกุมหรือคุมขัง ต้องมีการแจ้ง
เหตุผลของการจับกุมทันที รวมทั้งแจ้งข้อหาให้ทราบ
โดยเร็ว 

(ซ) ส าหรับบุคคลต่างชาติ ควรสามารถพบเจ้าหน้าที่กงสุล
ของรัฐสัญชาตินั้น หรือในกรณีคนไร้รัฐ ผู้ลี้ภัย หรือผู้
แสวงหาแหล่งพักพิง พวกเขาควรสามารถพบเจ้าหน้าที่
ของชาติที่เกี่ยวข้องหรือ UNHCR 

7.     บทบาทของล่าม 

229. ในบางสถานการณ์ อาจจ าเป็นต้องใช้ล่ามเพื่อช่วยเหลือการ
สัมภาษณ์พยาน ผู้เสียหาย หรือบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องในการ
สอบสวน บทบาทของล่ามคือเอื้ออ านวยการสื่อสารระหว่างกัน
โดยกระท าอย่างเป็นกลางและเที่ยงตรง ล่ามควรถูกจ ากัด
บทบาทอยู่ เพียงเท่าที่กล่าวมา ควรผ่านการอบรมอย่าง
เหมาะสมด้านการสัมภาษณ์ ผ่านการรับรองโดยเจ้าหน้าที่ที่
เกี่ยวข้อง เข้าใจค าศัพท์เฉพาะที่ใช้ในการสอบสวน และปฏิบัติ
ตามมาตรฐานและวิธีปฏิบัติที่ดีที่สุดซึ่งเห็นพ้องกันทางสากล 
ล่ามควรแจ้งให้ทราบล่วงหน้าถ้าอาจมีส่วนได้เสียงใดๆในการ
สัมภาษณ์  
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5. Concluding the interview

220. Read or play the record of interview back to the 
interviewee and allow the person to correct or 
clarify the contents. Ask if the interviewee has 
anything to add.

221. Ask if the interviewee can suggest others to 
interview.

222. Obtain, with permission, any material referred to 
in the interview, such as photographs, medical 
reports and court records.

223. With the interviewee, review security measures 
and ways to stay in contact after the interview.

224. Ensure that the interviewee certifies in writing or 
on audio or video that:

(a) The interviewee’s statement has not been 
made under any form of unlawful duress 

(b) The content of the interview is true and correct  
to the best of the interviewee’s knowledge 
and recollection

(c) The interviewee was not threatened or forced 
to give the statement, nor were any promises 
or inducements offered in this regard

(d) The interviewee is aware that the statement 
may be used in legal proceedings and that 
they may be called to give evidence

(e) The interviewee may be liable to prosecution 
for contempt of court, for interfering in the 
administration of justice, or for giving false 
testimony if they say anything in the statement 
that they know to be false or do not believe to  
be true.

225. Ensure that the interviewee signs and dates every 
page of a written interview record. Any document 
or material, such as diagrams and photographs, 
to which the interviewee refers or which  
s/he creates during the interview should also be 
signed or otherwise authenticated and should be 
attached to the interview record.

226. Ensure that all records from the interview are 
stored securely to protect privacy and to maintain 
security.

227. Identify points arising from the interview to follow 
up in the investigation, including other people to 
interview and potential lines of inquiry.

6. Additional guidance when interviewing
a suspect

228. In addition to the guidance set out above, 
suspects must be granted and informed of at least 
the following rights:

(a) To be presumed innocent until proven guilty, 
which includes a fair opportunity to provide 
their account of relevant events

(b) Not to be compelled to incriminate themselves

(c) To remain silent

(d) To the presence and assistance of a lawyer 
during questioning, and to consult the lawyer 
in private

(e) To have the interview recorded, including 
place(s) and date(s) of questioning; the place 
of detention, if any; the start and end times of 
each interview session; the intervals between 
sessions (including rest periods); the identities 
of the interviewer(s) and all others present; 
and any requests made by the individual 
being questioned

(f) To be interviewed in a language he or she 
understands

(g) If the person is arrested or detained, to be 
informed immediately of the reason for the 
arrest and to be told promptly of any charges

(h) For foreign nationals, to access consular 
officials of their State of nationality; or, in the 
case of stateless persons, refugees, or asylum 
seekers, their relevant national authorities or 
UNHCR.

7. The role of interpreters

229. In some situations an interpreter may be 
required to assist with the interview of a witness, 
victim, suspect, or other person relevant for the 
investigation. The interpreter’s role is to facilitate 
communication in a neutral and objective manner. 
Interpreters should be limited to that role, have 
appropriate interview training, be accredited 
by the relevant authorities, understand the 
terminology specific to the investigation, and 
apply internationally agreed standards and best 
practice. The interpreter should declare any 
potential conflict of interest in advance.
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230. ในขณะคัดเลือกล่าม ควรพิจารณาเพศ วิถีทางเพศ อัตลักษณ์
ทางเพศ สัญชาติ ชาติพันธุ์ ศาสนา การศึกษา ความรู้ในการ
อ่านเขียน ภาษาและส าเนียงของผู้ถูกสัมภาษณ์ รวมทั้งความ
พึงใจของพวกเขา ทั้งนี้ ผู้ถูกสัมภาษณ์ควรมีสิทธิที่จะแจ้งว่า
ประสงค์จะใช้ล่ามคนอื่น 

231. ล่ามควร 

(ก) แปลความเฉพาะในภาษาที่พวกเขามีคุณสมบัติ  
ได้รับมอบหมาย หรือได้รับการรับรอง  

(ข) แปลอย่างครบถ้วนและถูกต้องโดยไม่เปลี่ยนแปลง
หรือละเว้นส่วนใด 

(ค) แสดงให้เห็นถึงความเป็นมืออาชีพและจริยธรรมขั้น
สูง รวมทั้งคงความซื่อตรง เป็นกลางและเป็นอิสระ 

(ง) เปิดเผยการขัดกันทางผลประโยชน์ที่มีหรือที่อาจถูก

มองเป็นเช่นนั้น รวมถึงในกรณีที่รู้จักหรือติดต่อกับ
บุคคลที่ก าลังถูกสัมภาษณ์มาก่อน 

(จ) หลีกเลี่ยงการเรียกร้องหรือยอมรับเงินตอบแทน 
หรือน าข้อมูลที่ ได้ระหว่างการท างานไปใช้เพื่อ
ประโยชน์ส่วนตัว 

(ฉ) รักษาความลับและปกป้องข้อมูลที่ได้ระหว่างการ
ท างานจากบุคคลที่ไม่มีอ านาจหน้าท่ี 

(ช) ลงลายมือช่ือและมอบบันทึกทั้งหมดที่ท าขึ้นระหว่าง
การสัมภาษณ์ให้กับผู้สัมภาษณ์หลัก 

232. ควรยืนยันคุณสมบัติของล่ามก่อนเริ่มการสัมภาษณ์ เมื่อสิ้นสุด
การสัมภาษณ์ ล่ามควรรับรองไม่ว่าโดยการเขียนหรือใน
บันทึกเสียงหรือวิดีโอว่าพวกเขาได้อ่านบันทึกการสัมภาษณ์ให้
ผู้ถูกสัมภาษณ์ฟังแล้ว และผู้ถูกสัมภาษณ์ได้ยืนยันว่าถูกต้อง 

 

ค. แนวทางโดยละเอียดว่าด้วยการขุดหลุมศพ 
233. กระบวนการต่อไปนี้ใช้กับการขุดพื้นที่ทุกหนแห่งที่มีซากศพ

มนุษย์ฝังอยู ่

234. บันทึกวันที่ สถานที่ เวลาเริ่มต้นและเสร็จสิ้นการขุด และช่ือ
คนงานทุกคนรวมทั้งบุคคลอื่นที่เข้าร่วมในการขุด 

235. บันทึกข้อมูลในรูปแบบบรรยาย และเสริมด้วยภาพร่างกับ
ภาพถ่าย อาจควรพิจารณาถึงการบันทึกเทปวดิีโอด้วย 

236. ถ่ายภาพบริเวณที่ท าการขุดทั้งก่อนเริ่มและหลังจากสิ้นสุดการ
ขุดในแต่ละวัน โดยถ่ายจากมุมเดียวกัน และบันทึกอุปสรรค
ใดๆ ทีต่้องเผชิญแต่ไม่เกี่ยวข้องกับกระบวนการที่เป็นทางการ 

237. หากไม่มีอุปกรณ์บันทึก เช่น กล้องวัดมุม (Total Station) ควร
ก าหนดจุดอ้างอิง จากนั้นปิดล้อมและท าแผนที่บริเวณที่ฝังศพ
โดยใช้ตาราง (grid) ที่มีสัดส่วนเหมาะสมและเทคนิคทาง
มาตรฐานโบราณคดี ในบางกรณี การวัดความลึกของหลุมศพ
จากพื้นผิวไปถึงกะโหลกและจากพื้นผิวไปถึงเท้าอาจเพียงพอ 
นอกจากนั้น ต าแหน่งของวัตถุต่างๆ ที่เกี่ยวข้องต้องถูกบันทึก
ด้วยการระบุต าแหน่งเทียบกับโครงกระดูก  

238. เคลื่อนย้ายดินบนพ้ืนผิวและการคดัสิ่งสกปรกออกเพื่อหาวัตถทุี่
เกี่ยวข้องนั้นต้องมีการบันทึกระดับช้ันดิน (ความลึก) และพิกัด
สัมพัทธ์ของทุกสิ่งที่พบ ประเภทของการฝังไม่ว่าจะเป็นการฝัง
ครั้งแรกหรือครั้งท่ีสองล้วนมีผลต่อการพิจารณาระดับความ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ระมัดระวังและความใส่ใจที่จ าเป็นในขั้นตอนนี้ ทั้งนี้ ความ
เป็นไปได้ที่วัตถุซึ่งค้นพบในบริเวณที่ฝังศพครั้งที่สองจะเผยให้
เห็นพฤติการณ์ของการฝังครั้งแรกนั้นน้อยมาก แต่วัตถุดังกล่าว
อาจสามารถให้ข้อมูลเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนับจากนั้นได้  

239. ค้นหาวัตถุอย่ าง เ ช่นลูกกระสุนหรือของ ใ ช้ส่วนตัว เ ช่น
เครื่องประดับ ที่สามารถใช้เครื่องตรวจจับเหล็กในการค้นหาได้ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระดับช้ันดินที่อยู่ด้านบนและด้านล่างที่
ติดกับซากศพ 

240. เมื่อสามารถระบุต าแหน่งของการฝังแล้ว ควรขีดวงล้อมรอบ
ศพไว้และเปิดช่องหลุมฝังศพอย่างน้อย 30 ซม. ในทุกด้านของ
ศพ ทั้งนี้ ต้องกระท าหลังจากบันทึกสิ่งที่ค้นพบโดยวิธีทาง
โบราณคดีแล้ว เช่นด้านมุมของหลุมศพ (โดยเฉพาะขอบริมของ
หลุมศพ) รูปแบบการฝัง และลักษณะศูนย์กลางการฝัง (หลุม
ซึ่งศพถูกฝัง) รวมถึงร่องรอยเครื่องมือต่างๆ ถ้าเป็นไปได้  

241. เปิดให้เห็นศพชัดเจนที่สุดเท่าที่จะท าได้เพื่อให้แน่ใจว่าสามารถ
มองเห็นต าแหน่งต่างๆได้เต็มที่ก่อนถูกเคลื่อนย้าย ควรแน่ใจว่า
เห็นสิ่งแปลกปลอมที่เกี่ยวข้องได้ทั้งหมดเช่นกันก่อนท าการ
เคลื่อนย้าย ควรเปิดบริเวณฝังศพอย่างระมัดระวังด้วยการขุด
ทุกด้านไปถึงช้ันล่างสุดของศพ (ประมาณ 30 ซม.) นอกจากนั้น
จะต้องเปิดให้เห็นสิ่งแปลกปลอมทุกชนิดที่เกี่ยวข้อง 
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230. When selecting an interpreter, consider the 
interviewee’s gender, sexual orientation, gender 
identity, nationality, ethnicity, religion, education, 
literacy, language and dialect, and any of their 
preferences. An interviewee should have the right 
to express the wish for a different interpreter. 

231. An interpreter should:

(a) Only interpret for the language(s) for which 
they are qualified, authorized, or accredited

(b) Provide a complete and accurate 
interpretation without alterations or omissions

(c) Demonstrate a high level of professionalism 
and ethics and maintain their integrity, 
impartiality and independence

(d) Disclose any real or perceived conflicts of 
interest, including prior knowledge of, or 
dealings with, the person being interviewed

(e) Avoid soliciting or accepting any gratuities or 
taking personal advantage of any information 
obtained in the course of their work

(f) Maintain confidentiality, and protect 
information obtained in the course of the work 
from unauthorized individuals

(g) Sign and give any notes they have made 
during the interview to the primary interviewer.

232. An interpreter’s qualifications should be certified 
prior to the start of a session. At the end of the 
interview, the interpreter should certify, either in 
writing or on audio or video, that they have read 
the record of the interview back to the interviewee 
and that the interviewee has confirmed its 
accuracy.

C.  Detailed Guidelines on the Excavation of Graves
233. The following procedures apply to the excavation 

of all areas containing buried human remains.

234. Record the date, location, start and finishing times 
of the disinterment and the names of all workers 
and other persons present.

235. Record the information in narrative form, 
supplemented by sketches and photographs. 
Videotaping may also be considered.

236. Photograph the work area from the same 
perspective before work begins and after it ends 
every day, to document any disturbance not 
related to the official procedure.

237. If recording equipment, such as a total station, is 
not available, establish a datum point, then block 
and map the burial site using an appropriate-
sized grid and standard archaeological 
techniques. In some cases it may be adequate 
simply to measure the depth of the grave from 
the surface to the skull and from the surface to the 
feet. Associated material may then be recorded in 
terms of its position relative to the skeleton.

238. Remove the overburden of earth, screening the 
dirt for associated materials. Record the level 
(depth) and relative co-ordinates of any such 
findings. The type of burial, especially whether 
it is primary or secondary, influences the care 

and attention that needs to be given to this step. 
Associated materials located at a secondary 
burial site are unlikely to reveal the circumstances 
of the primary burial but may provide information 
on events that have occurred after it.

239. Search for items such as bullets, or personal 
items such as jewellery – for which a metal 
detector can be useful – particularly in the levels 
immediately above and below the level of the 
remains.

240. Once the level of the burial has been located, 
circumscribe the body and – after documenting 
archaeological findings such as the dimensions 
of the grave (noting in particular the edges of the 
grave outline), the deposition patterns and the 
characteristics of the matrix of the burial (the hole 
where the body is buried), including tool marks, 
where possible – open the burial pit to a minimum 
of 30 cm on all sides of the body. 

241. Expose the body as clearly as possible to ensure 
that its full extent is visible before removal from 
the scene. Make sure to expose similarly all 
associated artefacts before removal. Carefully 
expose the burial area by digging on all sides 
to the lowest level of the body (approximately  
30 cm). Also expose any associated artefacts.
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242. เผยซากศพโดยใช้แปรงนุ่มหรือไม้ขนไก่ (หรืออุปกรณ์ที่เหมาะ
กับประเภทดิน) ศพอาจเปราะบาง และความสัมพันธ์ระหว่าง
ส่วนประกอบต่างๆ มีความส าคัญและอาจถูกแยกออกจากกัน
อย่างง่ายดายหากไม่ท าด้วยความระมัดระวัง โดยความเสียหาย
ดังกล่าวอาจลดจ านวนข้อมูลที่สามารถน าไปวิเคราะห์อย่าง
มาก 

243. ถ่ายภาพและท าแผนท่ีของศพในต าแหน่งเดิม ทุกภาพควรรวม
หมายเลขระบุ วันที่ อัตราส่วนขนาด และการบ่งช้ีของเข็มทิศ
ไปทางทิศเหนือ 

(ก) ควรถ่ายภาพท่ีฝังศพท้ังหมดเป็นภาพแรก จากนั้นเน้นไปท่ี
รายละเอียดเพื่อที่จะสามารถมองเห็นความสัมพันธ์กับ
ภาพโดยรวมได้อย่างง่ายดาย 

(ข) ควรถ่ายภาพทุกสิ่งที่ดูเหมือนผิดปกติหรือน่าสังเกตใน
ระยะใกล้ชิด ควรให้ความสนใจอย่างจริงจังกับหลักฐาน
การบาดเจ็บหรือการเปลี่ยนแปลงทางพยาธิวิทยา ไม่ว่า
เพิ่งเกิดหรือหายดีแล้ว 

(ค) ถ่ายภาพและท าแผนที่วัตถุทั้งหมดที่ เกี่ยวข้อง (เช่น 
เสื้อผ้า เส้นผม โลงศพ สิ่งแปลกปลอม ลูกกระสุน ท่อกรุ
ในหลุมเจาะ) แผนที่ควรรวมภาพร่างคร่าวๆ  ของโครงกระดูกและ
วัตถุท่ีเกี่ยวข้องทั้งหลาย 

244. ก่อนเคลื่อนย้ายสิ่งใด ให้วัดซากศพก่อน 

(ก) วัดความยาวของซากศพและบันทึกต าแหน่งศพในหลุม 

(ข) หากโครงกระดูกเปราะบางมากจนอาจแตกหักได้ในขณะ
ยก ควรวัดขนาดให้ได้มากที่สุดเท่าที่ เป็นไปได้ก่อน
เคลื่อนย้ายจากพ้ืนดิน 

245. ในขณะขุดซากโครงกระดูก วิธีเดียวท่ีจะท าให้การกู้คืนสมบูรณ์
ทั้งร่างคือการเคลื่อนย้ายส่วนประกอบของโครงกระดูกตามการ

เรียงทางกายวิภาคของโครงกระดูกในหลุม 

246. ในการกู้คืนซากโครงกระดูก หลักการทั่วไปคือไม่ควรแยก
กระดูกจากเสื้อผ้าจนกว่าซากจะอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ควบคุม
ได้มากกว่าเช่นในห้องปฏิบัติการ ซากนั้นควรถูกกู้คืนด้วยการ
ใช้ความระมัดระวังเต็มที่เพื่อลดการสูญเสียหลักฐานให้น้อย
ที่สุด เช่นเขม่าที่เกิดจากอาวุธปืน ในกรณีที่ซากโครงกระดูกยัง
มีเสื้อผ้าสวมอยู่ ควรเคลื่อนย้ายซากโดยใช้เสื้อผ้าเป็นหีบห่อ
บรรจุ (เช่น กางเกงขายาวบรรจุขาและเชิงกราน เสื้อบนบรรจุ
หน้าอกและแขน) พึงระลึกถึงความเป็นไปได้ที่จะเกิดการปะปน
กัน ซากแต่ละชุด (กระดูก เสื้อผ้า และหลักฐานเกี่ยวข้อง) 
จะต้องได้รับการบรรจุกล่องและติดป้ายบอกอย่างถูกต้อง (เช่น 
ในกล่องกระดาษแข็งถ้าเป็นซากโครงกระดูกที่ครบถ้วน
สมบูรณ์) เพื่อการส่งไปยังห้องปฏิบัติการ 

247. จะต้องใส่ใจเป็นพิเศษกับศพที่ปะปนกัน อาจเป็นไปไม่ได้ที่จะ
ขุดศพที่สมบูรณ์ขึ้นมาในครั้งเดียวถ้าศพเหล่านั้นยังพัวพันกัน
อยู่ ส าหรับกรณีเช่นนี้ เป็นสิ่งส าคัญที่จะต้องปฏิบัติตามการ
เรียบเรียงซากศพตามกายวิภาค ไม่ว่าจะเคลื่อนย้ายเพียง
บางส่วน (ถ้าเป็นซากโครงกระดูก) หรือย้ายซากศพท้ังหมดแล้ว
แยกออกจากกันเพื่อกู้คืนชุดที่สมบูรณ์ครบถ้วน จะต้องบันทึก
เรื่องดังกล่าวด้วยความระมัดระวังเพื่อให้มั่นใจได้ว่าซากศพทั้งหมดถกู
กูค้ืนเป็นราย  ๆ

248. จะต้องใส่ใจเป็นพิเศษกับการขุดศพ การติดป้ายและการบรรจุ
หีบห่อของชุดซากศพแต่ละชุด เพื่อให้แน่ใจได้ว่าจะไม่มีการ
ผสมผสานกันของซากศพหรือช้ินส่วนร่างกาย เสื้อผ้าหรือ
หลักฐานทีเ่กี่ยวข้องทั้งหมดที่เกิดขึ้น 

249. ควรขุดศพและคัดกรองระดับชั้นดินภายใต้ที่ฝังศพ ท าบันทึกและ
กู้คืน “สิ่งที่ค้นพบ” ภายในดินตามขั้นตอนการกู้คืน ควรระบุ
ต าแหน่งของระดับช้ันดินที่ “ปลอดเช้ือ (sterile)” (ปราศจาก
สิ่งแปลกปลอม)  ก่อนหยุดการขุดศพ
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242. Expose the remains using a soft brush or whisk 
broom (or other implement appropriate for the 
soil type). The remains may be fragile, and the 
interrelationships between elements are important 
and may be easily disrupted if not handled 
carefully. Damage can seriously reduce the 
amount of information available for analysis.

243. Photograph and map the remains in situ. All 
photographs should include an identification 
number, the date, a scale and an indication of 
magnetic north.

(a) First photograph the entire burial, then focus 
on significant details so that their relation to 
the whole can be easily visualized

(b) Anything that seems unusual or remarkable 
should be photographed at close range. 
Careful attention should be given to evidence 
of trauma or pathological change, either 
recent or healed

(c) Photograph and map all associated materials 
(e.g. clothes, hair, coffin, artefacts, bullets, 
casings). The map should include a rough 
sketch of the skeleton and of any associated 
materials.

244. Before displacing anything, measure the remains:

(a) Measure the total length of the remains and 
record their position in the grave

(b) If the skeleton is so fragile that it may break 
when lifted, measure as much as possible 
before removing it from the ground. 

245. When exhuming skeletal remains, the only way 
to ensure the recovery of complete and individual 
bodies is the to remove its skeletal elements 
according to the anatomical articulation of the 
skeleton in the grave. 

246. When recovering skeletal remains, the general 
principle is that bones should not be separated 
from clothing until the remains are in the more 
controlled conditions of a laboratory. The remains 
should be recovered taking all due care to 
minimize the loss of evidence, such as firearm 
discharge residue. Where skeletal remains 
are clothed, they should be removed using the 
clothing as containers (i.e. the trousers containing 
the legs and pelvis, the upper garments 
containing the chest and arms). Bearing in mind 
the possibility of commingling, each individual 
set of remains (bones, clothing and associated 
evidence) needs to be appropriately packaged 
and labelled (e.g. in a cardboard box, in the 
case of completely skeletonized remains) for 
transport to the laboratory. 

247. Special attention must be given to commingled 
bodies. It might not be possible to exhume 
complete bodies at one time if they are 
intertwined. In such cases, it is important to 
follow the anatomical articulation of the remains. 
Either partially remove them (in cases of skeletal 
remains), or move the remains and free them from 
each other in order to recover a complete set. 
This needs to be carefully documented to ensure 
that the remains are recovered whole and as 
individual bodies.

248. Special attention must be paid to the exhumation, 
labelling and packaging of each individual set 
of remains in order to ensure that no mixing of 
individual bodies or body parts, their clothing or 
any associated evidence occurs.

249. Excavate and screen the level of soil immediately 
under the burial. Document and recover, as per 
the recovery strategy, any “finds” within the soil. 
A level of “sterile” (artefact-free) soil should be 
located before ceasing excavation.
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ง. แนวทางโดยละเอียดว่าด้วยการผ่าพิสูจน์ศพ 
1. ความเป็นมาและหลักการส าคัญ 

250. ควรปฏิบัติตามแนวทางเหล่านี้ระหว่างการผ่าพิสูจน์ศพที่ต้อง
สงสัยว่าเป็นการเสียชีวิตโดยมิชอบด้วยกฎหมาย109 โดยจะต้อง
คิดถึงล าดับสิ่งที่จะต้องท าไว้ล่วงหน้า ก าหนดเรื่องส าคัญ
เร่งด่วน และตระเตรียมกระบวนการตามสถานการณ์เฉพาะ
ของคดี การผ่าพิสูจน์ศพที่ซับซ้อนอาจใช้เวลาหนึ่งวันท าการ
หรือมากกว่า เพราะผู้ตรวจสอบอาจจ าเป็นต้องกลับไป
ตรวจสอบเพิ่มเติม 

251. แนวทางนีอ้าจเป็นประโยชน์ต่อ 

(ก) แพทย์นิติเวชหรือนักพยาธิวิทยาที่มีประสบการณ์ ซึ่งอาจ
ใช้แนวทางเหล่านี้ สนับสนุนให้ เกิดการด าเนินการ
ตรวจสอบอย่างเป็นระบบ และเพื่อเอื้อให้เกิดค าวิจารณ์
ที่ เ ป็ นประ โ ยชน์ ทั้ ง ท า งบวกและทา งลบจา ก ผู้
สังเกตการณ์ในภายหลัง 

(ข) นักพยาธิวิทยาทั่วไปหรือแพทย์ด้านอื่นที่ไม่เคยผ่านการ
อบรมในสาขานิติพยาธิวิทยาหรือนิติเวชแต่คุ้นเคยกับ
เทคนิคพื้นฐานในการผ่าพิสูจน์ศพ นอกจากนั้นยังอาจ
กระตุ้นเตือนให้พวกเขาทราบถึงสถานการณ์ที่พวกเขาอาจต้อง
เสาะหาค าแนะน า 

(ค) ที่ปรึกษาอิสระผู้ซึ่งถูกร้องขอให้ใช้ความเช่ียวชาญในการ
สังเกตการณ์ ด าเนินการ หรือทบทวนผลการผ่าพิสูจน์
ศพ และซึ่งอาจยกแนวทางเหล่านี้รวมทั้งหลักเกณฑ์ขั้น
ต่ าที่พวกเขาเสนอมาอ้างอิงเป็นพื้นฐานการปฏิบัติงาน
หรือความเห็นของพวกเขา 

(ง) เจ้าหน้าที่รัฐบาล องค์กรการเมืองระหว่ างประเทศ 
หน่วยงานรักษากฎหมาย ครอบครัวหรือเพื่อนของ
ผู้เสียชีวิต หรือตัวแทนของผู้ที่อาจตกเป็นจ าเลยรับผดิตอ่
การเสียชีวิต 

(จ) นักประวัติศาสตร์ ผู้สื่อข่าว ทนายความ ผู้พิพากษา 
แพทย์ด้านอื่น หรือตัวแทนประชาชนทั่วไป ผู้ที่อาจน า
แนวทางไปใช้เป็นเกณฑ์มาตรฐานส าหรับการประเมินผล
การผ่าพิสูจน์ศพและสิ่งที่ตรวจพบ 

(ฉ) รัฐบาลหรือบุคคลที่ก าลังพยายามจัดตั้งหรือยกระดับ
ระบบการแพทย์-กฎหมายของตนส าหรับการสืบสวน
การเสียชีวิต และอาจใช้แนวทางนีเ้ป็นพื้นฐาน 

 

 

 

 

252. แนวทาง เหล่ านี้ จะ ช่ วยสกัดกั้ นการคาด เดาและการ
วิพากษ์วิจารณ์ที่เพิ่มขึ้นจากประเด็นเกี่ยวกับการสืบสวนกรณี
เสียชีวิตที่อาจมิชอบด้วยกฎหมายที่ไม่ได้รับค าตอบ ตอบได้
บางส่วน หรือตอบได้ไม่ดีพอ 

253. วันที่ เวลาเริ่มต้นและเสร็จสิ้น และสถานที่ท าการผ่าพิสูจน์ศพ
ควรได้รับการบันทึกไว้ 

254. ควรบันทึกช่ือของผู้ผ่าศพทางนิติพยาธิวิทยา ผู้ช่วยท่ีมีส่วนร่วม 
และบุคคลอื่นๆ ที่อยู่ระหว่างการผ่าพิสูจน์ รวมทั้งปริญญาด้าน
การแพทย์และ/หรือวิทยาศาสตร์ และสังกัดทางวิชาชีพ 
การเมืองหรือการปกครองของแต่ละคน ควรระบุบทบาทของ
แต่ละคนในการผ่าพิสูจน์ศพ หากมีผู้ผ่าศพหลายราย ควร
มอบหมายให้คนหนึ่งเป็นผู้ผ่าหลักโดยมีอ านาจสั่งการในการผ่า
พิสูจน์ศพ 

255. การมีภาพถ่ายอย่างเพียงพอเป็นสิ่งส าคัญต่อการจัดท าบันทึก
รายงานผลการผ่าพิสูจน์ศพอย่างละเอียด และต่อการทบทวน
ผลอย่างอิสระ110 

(ก) ควรถ่ายภาพโดยใช้กล้อง/เลนส์คุณภาพสูง หากหา
อุ ป ก ร ณ์ ขั้ น สู ง ไ ม่ ไ ด้ ใ ห้ ใ ช้ อุ ป ก รณ์ อื่ น อ ย่ า ง เ ช่ น
โทรศัพท์มือถือซึ่งอาจเป็นที่ยอมรับ แต่พึงจ าไว้ว่าการที่
ภาพถ่ายจะต้องมีคุณภาพที่ดีพอควรเป็นเรื่องส าคัญเพื่อ
ช่วยให้ผลการผ่าพิสูจน์ศพสามารถถูกทบทวนอย่างอิสระ
ได้ แต่ละภาพควรประกอบด้วยอัตราส่วนอ้างอิงและช่ือ
หรือหมายเลขคดีที่เกี่ยวข้อง ค าอธิบายเกี่ยวกับกล้อง
และระบบแสงควรรวมอยู่ในรายงานการผ่าพิสูจน์ศพด้วย 
หากใช้กล้องมากกว่าหนึ่งตัวควรท าการบันทึกข้อมูล
ส าหรับแต่ละกล้อง นอกจากนั้น หากใช้กล้องมากกว่า
หนึ่งตัวภาพถ่ายควรรวมข้อมูลที่บ่งช้ีว่ากล้องตัวไหน
ถ่ายภาพใด ข้อมูลของบุคคลที่ถ่ายภาพควรถูกลงบันทึก
เช่นกัน 

(ข) ภาพถ่ายต่อเนื่องที่แสดงให้เห็นกระบวนการตรวจสอบ
ภายนอกควรได้รับการรวบรวมไว้ ต้องถ่ายภาพศพก่อน
และหลังการถอดเสื้อผ้า การล้างร่างกาย การโกนขนหรือ
การตัดผม 

(ค) ภาพถ่ายระยะใกล้ชิดควรถูกเสริมด้วยภาพระยะไกล
และ/หรือระยะปานกลางเพื่อให้เห็นทิศทางและลักษณะ
ของภาพระยะใกล้ชิด 

 
 

109. ส าหรับค าแนะน าเพิ่มเติมเป็นการเฉพาะในเรื่องแนวทางและมุมมองด้านเทคนิคของการผ่าพิสูจน์ศพ รวมถึงการปฏิบัติการของห้องเก็บศพ กรุณาดู : การผ่า
พิสูจน์ศพ: คู่มือส าหรับนักนิติพยาธิวิทยา (Forensic Autopsy: Manual for Forensic Pathologists), ส านักงานป้องกันยาเสพติดและปราบปรามอาชญากรรมแห่ง
สหประชาชาติ (UN Office on Drugs and Crime), ตุลาคม ค.ศ. 2015 

110. อาจควรพิจารณาบันทึกวิดีโอการผ่าพิสูจน์ศพไว้เช่นกัน 
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D.  Detailed Guidelines on Autopsy
1. Background and key principles

250. These Guidelines should be followed during 
an autopsy of a potentially unlawful death.109 
The order in which things are done needs to be 
carefully thought about in advance, priorities 
established, and procedures prepared for, in 
accordance with the particular circumstances of 
the case. A complex autopsy may take an entire 
working day or even longer, as the examiner may 
need to return for further examinations.

251. These Guidelines may be of value to the 
following: 

(a) Experienced forensic doctors or pathologists, 
who may follow them to ensure a systematic 
examination and to facilitate meaningful 
positive or negative criticism by later 
observers 

(b) General pathologists or other physicians who 
have not been trained in forensic pathology 
or medicine but who are familiar with basic 
autopsy techniques. It may also alert them 
to situations in which they should seek 
consultation

(c) Independent consultants whose expertise has 
been requested in observing, performing, 
or reviewing an autopsy and may cite these 
Guidelines and their proposed minimum 
criteria as a basis for their actions or opinions 

(d) Governmental authorities, international 
political organizations, law enforcement 
agencies, families or friends of the deceased, 
or representatives of potential defendants 
charged with responsibility for a death 

(e) Historians, journalists, attorneys, judges, other 
physicians and representatives of the public, 
who may use the Guidelines as a benchmark 
for evaluating an autopsy and its findings 

(f) Governments or individuals who are 
attempting either to establish or to upgrade 
their medico-legal system for investigating 
deaths, who may use the Guidelines as a 
basis. 

252. Use of these Guidelines will help thwart the 
speculation and innuendo that are fuelled by 
unanswered, partially answered, or poorly 
answered questions arising from the investigation 
of a potentially unlawful death. 

253. The date, start and finishing times and the place 
of the autopsy should be recorded.

254. The name(s) of the forensic pathologist 
prosector(s), the participating assistant(s) and all 
other persons present during the autopsy should 
be recorded, including the medical and/or 
scientific degrees and professional, political or 
administrative affiliations(s) of each. Each person’s 
role in the autopsy should be indicated. If there 
are multiple prosectors, one should be designated 
as the principal prosector with authority to direct 
the performance of the autopsy. 

255. Adequate photographs are crucial for the 
thorough documentation of autopsy findings 
and for enabling them to be independently 
reviewed:110

(a) Photographs should be taken using a high-
quality camera/lens. If high-quality equipment 
is not available, then other equipment, such as 
mobile phones, may be acceptable, bearing 
in mind that it is important for the photographs 
to be of sufficient quality to enable the 
autopsy findings to be independently 
reviewed. Each photograph should contain a 
ruled reference scale and an identifying case 
name or number. A description of the camera 
and the lighting system should be included in 
the autopsy report. If more than one camera 
is used, the identifying information should be 
recorded for each. Photographs should also 
include information indicating which camera 
took each picture, if more than one camera 
is used. The identity of the person taking the 
photographs should be recorded

(b) Serial photographs reflecting the course of 
the external examination should be included. 
Photograph the body prior to and following 
undressing, washing, shaving or hair cutting

(c) Close-up photographs should be 
supplemented with distant and/or medium-
range photographs to permit the orientation 
and identification of the close-up photographs

109. For further specific advice on approaches to and technical aspects of forensic autopsy, including the operation of the mortuary, see: Forensic Autopsy: Manual for 
Forensic Pathologists, UN Office on Drugs and Crime, October 2015.

110. Videotaping of the autopsy may also be considered.
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(ง) ภาพถ่ายควรครอบคลุมหมด และจะต้องยืนยันการคงอยู่
และรายละเอียดของร่องรอยการบาดเจ็บหรือโรคตามที่
ให้ความเห็นไว้ในรายงานการผ่าพิสูจน์ศพ ภาพบาดแผล
ควรใส่อัตราส่วนพร้อมหมายเลขการผ่าพิสูจน์ศพ 

(จ) ภายหลังจากการล้างและท าความสะอาดศพ ควรแสดง
โครงสร้างใบหน้าด้วยภาพถ่ายเต็มด้านหน้า รวมทั้งข้อมูล
ด้านขวาและซ้ายของใบหน้า 

256. บทบาทของการแสกนแบบตัดขวาง  (cross-sectional 
scanning) ได้รับการกล่าวถึงในวรรค 158 ถึง 163 ข้างต้น หาก
จัดหาได้ก็ควรมีการท า CT แสกนทั่วร่างที่อยู่ในถุงเก็บศพ (เมื่อท า
แล้ว ยังคงมีความจ าเป็นที่จะต้องพิจารณาต่อไปถึงการ
เอ็กซเรย์ธรรมดา) ในสถานการณ์ซึ่งการแสกนแบบตัดขวางท า
ไม่ ได้  ควรถ่ายภาพรังสีด้วยการเอ็กซเรย์ธรรมดาก่อน
เคลื่อนย้ายออกจากถุงบรรจุ ควรถ่ายภาพเอ็กซเรย์ซ้ าทั้งก่อน
และหลังถอดเสื้อผ้าออกจากร่างศพ อาจต้องใช้การตรวจด้วย
รังสีแสงเรือง (Fluoroscopy) (เพื่อหาสิ่งแปลกปลอมอย่างเช่น
กระสุน)111 นอกจากน้ันยังอาจต้องมีการเอ็กซเรย์ดังต่อไปนี้ 

(ก) การเอ็กซเรย์ฟันอาจจ าเป็นต่อการระบุตัวตน 

(ข) บาดแผลบนโครงกระดูกควรถูกบันทึกด้วยการเอ็กซเรย์ 
อีกทั้งการเอ็กซเรย์โครงกระดูกอาจบันทึกความบกพร่อง
ทางกายวิภาคหรือการผ่าตัด ควรตรวจหารอยแตกร้าว
ของนิ้วมือ นิ้วเท้า และกระดูกส่วนอ่ืนในมือและเท้า 

(ค) ควรใช้การเอ็กซเรย์ในกรณีถูกยิงเพื่อช่วยหาต าแหน่งของ
กระสุน จะต้องเอากระสุนหรือช้ินส่วนกระสุนขนาดใหญ่
ที่มองเห็นผ่านการเอ็กซเรย์ออก ถ่ายภาพกระสุน และ
บันทึกเป็นพยานหลักฐานรวมทั้งเก็บรักษาไว้ วัตถุทึบ
แสงอื่นๆ (เช่นช้ินส่วนมีด) ควรถูกบันทึกด้วยการ
เอ็กซ เรย์  เอาออกมา ถ่ ายภาพ  และบันทึก เป็น
พยานหลักฐานรวมทั้งเก็บรักษาไว้ ในกรณีที่จ าเป็นต่อ
การระบุจะต้องเอาอวัยวะเทียมที่ เป็นโลหะออกมา
ตรวจสอบ และบันทึกโครงสร้างลักษณะ ถ่ายภาพ
รวมทั้งเก็บรักษาไว้ เครื่องกระตุ้นหัวใจ (pacemakers) 
จะต้องถูกเอาออกโดยเฉพาะถ้าจะมีการเผาศพ เพราะ
อาจระเบิดในไฟได้ 

(ง) การเอ็กซเรย์โครงกระดูกสามารถช่วยในการระบุอายุ
และภาวะพัฒนาการของเด็กและเยาวชน 

 

 

 

2. ศพที่สวมเสื้อผ้า 

257. ก่อนถอดเสื้อผ้าออก ควรถ่ายภาพศพขณะยังสวมเสื้อผ้า 

258. หากยังไม่ได้ถอดออกและมีพฤติการณ์บ่งช้ี ควรน าอุปกรณ์มา
ป้ายบริเวณมือเพื่อหาเขม่าดินปืน หากยังไม่ได้ท าในสถานท่ีเกดิ
เหตุ ศพที่สวมเสื้อผ้าอยู่ควรถูกตรวจอย่างระมัดระวังเพื่อหา
ร่องรอยที่อาจเป็นหลักฐานได้ ในกรณีที่พบร่องรอย ควร
อธิบายถึงร่องรอยเหล่านั้น กู้คืน บันทึกไว้เป็นหลักฐานและ
เก็บรักษาไว้  

259. ควรถอดเสื้อผ้าด้วยความระมัดระวัง (จะดีกว่าถ้าไม่มีการ
เสียหาย) บนผ้าปูที่สะอาดหรือถุงบรรจุศพ ทั้งเสื้อผ้าและ
เครื่องประดับทั้งหมดควรถูกแยกตรวจสอบ อธิบาย บันทึก ติด
ป้าย ถ่ายภาพ และเก็บรักษาไว้ 

3. การตรวจสอบภายนอก 

260. การตรวจสอบภายนอกซึ่งเน้นการค้นหาหลักฐานการบาดเจ็บ
ภายนอกเป็นส่วนส าคัญยิ่งของการผ่าพิสูจน์ศพส่วนใหญ่ 

(ก) จะต้องถ่ายภาพท่ัวท้ังร่างของศพ  

(ข) จะต้องตรวจสอบศพและอายุ ส่วนสูง น้ าหนัก เพศ ศีรษะ
และทรงผมรวมทั้งความยาวผม สภาวะโภชนาการ 
พัฒนาการของกล้ามเนื้อ และสีผิว ตาและขน (ศีรษะ 
หน้า และร่างกาย) ของผู้เสียชีวิตและบันทึกไว้ 

(ค) ในกรณีเด็ก ควรวัดรอบวงศีรษะ ความยาวจากยอดศีรษะ
ถึงจุดล่างสุดของกระดูกสันหลัง และความยาวจากยอด
ศีรษะถึงส้นเท้าเช่นกัน 

(ง) ระดับ ต าแหน่ง และการอยู่ตัวของการแข็งตัวของ
กล้ามเนื้อและการตกของเลือดตามแรงโน้มถ่วงควรถูก
บันทึกไว้ 

(จ) ควรจดบันทึกความอุ่นและความเย็นของร่างกาย และ
สภาพการเก็บรักษาหากสภาพเน่าเปื่อยเปลี่ยนแปลง 
เช่นการลื่นหลุดของผิวหนัง ควรประเมินสภาพทั่วไปของ
ศพและบันทึกการแข็งตัวของไขมัน หนอนแมลงวัน ไข่
หรือสิ่งอ่ืนๆ ท่ีบ่งบอกเวลาหรือสถานท่ีเสียชีวิต 

(ฉ) จะต้องบันทึกบาดแผลทั้ งหมด ต าแหน่ง (เกี่ยวกับ
ต าแหน่งส าคัญทางกายวิภาคที่คงที่ )  ขนาด รูปทรง 
บริเวณรอบ รูปแบบ ความจุ สี วิถีทาง ทิศทาง และ
ความลึก ถ้าเป็นไปได้บาดแผลที่เกิดจากการรักษาทาง
การแพทย์ควรถูกแยกออกจากบาดแผลที่ไม่ได้เกิดจาก
การรักษาทางการแพทย์  

 
 
 
 
 

 
111. หมวดนี้เขียนขึ้นโดยยึดหลักที่ว่าการสร้างภาพหรือแสกนภาพแบบตัดขวางเช่นการท า  CT แสกนหรือ MRI แสกนไม่สามารถท าได้ แต่ถ้ามีพร้อมอยู่ก็ควร

น ามาใช้โดยค านึงถึงการอภิปรายข้างต้น และอาจยังจ าเป็นต้องใช้การเอ็กซเรย์ธรรมดาเช่นกัน 
 



39

(d) Photographs should be comprehensive, and 
must confirm the presence and details of 
all demonstrable signs of injury or disease 
commented upon in the autopsy report. 
Photographs of injuries should include a scale 
with the autopsy number

(e) After the body has been washed or cleaned, 
identifying facial features should be portrayed 
with photographs of a full frontal aspect of the 
face and right and left profiles of the face.

256. The role of cross-sectional scanning has been 
discussed at Paragraphs 158 to 163 above. If it 
is available, then CT scanning of the whole body 
enclosed in the body bag should be undertaken. 
(If this is done, further consideration of the need 
for plain X-rays will still be needed). In the likely 
event that cross-sectional imaging is not available, 
the body should be radiographed with plain 
X-rays before it is removed from its packaging. 
X-rays should be repeated both before and after 
undressing the body. Fluoroscopy (looking for 
foreign bodies such as projectiles) may also be 
performed.111 The following X-rays may also be 
required:

(a) Dental X-rays may be necessary for 
identification purposes

(b) Any skeletal system injury should be 
documented by X-ray. Skeletal X-rays may 
also record anatomic defects or surgical 
procedures. Check especially for fractures of 
the fingers, toes and other bones in the hands 
and feet

(c) X-rays should be taken in gunshot cases to 
aid in locating the projectile(s). Any projectile 
or major projectile fragment seen on an 
X-ray must be recovered, photographed, 
recorded as an exhibit and secured. 
Other radio-opaque objects (such as knife 
fragments) should also be documented with 
X-rays, removed, photographed, recorded 
as exhibits, and secured. If necessary for the 
purposes of identification, metallic prostheses 
must be removed and examined, and any 
identifying features recorded, photographed 
and secured. Any pacemakers must be 
removed, especially if cremation is to take 
place, as they will explode in a fire

(d) Skeletal X-rays can assist in determining the 
age and developmental status of children and 
young adults. 

2. The clothed body

257. Before clothing is removed, the clothed body 
should be photographed. 

258. If it has not already been done, and is indicated 
by the circumstances, the hands should now 
be swabbed for firearm discharge residues. If 
not done at the scene, the clothed body should 
be carefully inspected for any traces that might 
constitute evidence. If any traces are found, they 
should be described, retrieved, recorded as 
exhibits and secured. 

259. The clothing should be carefully removed 
(preferably without damage) over a clean sheet 
or body pouch. The clothing and any jewellery 
should all be individually examined, described, 
recorded, labelled, photographed and secured.

3. External examination

260. The external examination, focusing on a search 
for external evidence of injury, is in most cases the 
critically important part of the autopsy.

(a) All of the body area must be photographed

(b) The body must be examined and the 
deceased’s apparent age, height, weight, sex, 
head-hair style and length, nutritional status, 
muscular development, and colour of skin, 
eyes and hair (head, facial and body) must be 
examined and recorded

(c) In babies, the head circumference, crown-
rump length and crown-heel length should 
also be measured

(d) The degree, location and fixation of rigor and 
livor mortis should be recorded

(e) Body warmth or coolness and state of 
preservation should be noted as should 
any decomposition changes, such as skin 
slippage. The general condition of the body 
should be evaluated and note taken of 
adipocere formation, maggots, eggs, pupae, 
or anything else that suggests the time or 
place of death

(f) With all injuries, their location (related to static 
anatomic landmarks), size, shape, surrounds, 
pattern, contents, colour, course, direction and 
depth must be recorded. Injuries resulting from 
therapeutic measures should be distinguished 
wherever possible from those unrelated to 
medical treatment

111. This section has been written on the basis that cross-sectional imaging or scanning such as CT scanning or MRI scanning is not available. If it is available, it should 
be used, bearing in mind the discussion above. Some plain X-rays may still be required.
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(ช)  ในการอธิบายเรื่องบาดแผลจากอาวุธปืน ให้สังเกตว่ามี

หรือไม่มีรอยถลอก รอยฉีกหรือต าหนิรอบแผล ปริมาณ
สิ่งแปลกปลอมภายในแผล รอยไหม้หรือรอยน  ามันรอบ
แผล และเขม่า และ/หรือรอยจุดเขม่าดินปืนหรือรอย
เขม่ารอบบาดแผล หากปรากฏเขม่าดินปืนก็ควร
ถ่ายภาพและเก็บรักษาไว้เพื่อท าการวิเคราะห์ ควร
ก าหนดว่าบาดแผลกระสุนเป็นช่องเข้าหรือออก ถ้าเป็น
แผลกระสุนเข้าและไม่มีแผลกระสุนออกก็จะต้องหาหัว
กระสุนให้พบและเก็บรักษาไว้พร้อมทั งหาเหตุผล 

(ซ) บาดแผลทุกแผลควรถูกถ่ายภาพไว้และติดป้ายหมายเลข
การผ่าพิสูจน์ศพบนอัตราส่วนที่อยู่ขนานหรือตั งฉากกับ
บาดแผล โกนขนตรงที่จ าเป็นเพื่ออธิบายบาดแผล และ
ถ่ายภาพก่อนและหลังโกน เก็บขนทั งหมดจากบริเวณ
บาดแผล ถ่ายภาพก่อนและหลังการล้างบริเวณบาดแผล 
ล้างร่างกายเมื่อเสร็จสิ นการรวบรวมเลือดหรือวัสดุที่อาจ
มาจากผู้สังหารเพื่อเก็บรักษาไว้ 

(ฌ) ตรวจสอบผิวหนัง สังเกตและถ่ายภาพแผลเป็น แผลเป็น
นูน รอยสัก ไฝเด่นชัด บริเวณที่การเปลี่ยนเม็ดสีเพิ่มขึ น
หรือลดลง และอะไรก็ตามที่จ าแนกความแตกต่างหรือ
ระบุตัวตน เช่น รอยปาน สังเกตแผลฟกช  าและผ่าออก
เพื่อส ารวจขอบเขต  บางรอยควรถูกตัดมาตรวจสอบด้วย
กล้องจุลทรรศน์ เพราะอาจเป็นประโยชน์ต่อการ
วิเคราะห์ช่วงเวลาระหว่างการบาดเจ็บและการเสียชีวิต 
บริเวณศีรษะและอวัยวะเพศควรได้รับการตรวจอย่าง
ระมัดระวังเป็นพิเศษ สังเกตบริเวณที่มีแผลเข็มฉีดยา
หรือฝังเข็ม สังเกตรอยกัด ทั งหมดนี ควรถูกถ่ายภาพไว้
เพื่อลงบันทึกรูปแบบฟัน กวาดป้ายมาเพื่อตรวจสอบ
น  าลาย (ก่อนล้างร่างศพ) และตัดออกมาตรวจสอบด้วย
กล้องจุลทรรศน์ การประเมินรอยกัดนั นยังเป็นท่ีถกเถียง
กันและหากเป็นไปได้ควรถูกประเมินโดยนิติทันตแพทยผ์ู้
ได้รับการอบรมและมีประสบการณ์ด้านการประเมิน
ดังกล่าว สังเกตรอยไหม้ทั งหมดและประเมินหาสาเหตุที่
น่าจะเป็น (เช่น รอยยางเผา บุหรี่ ไฟฟ้า เครื่องพ่นไฟ 
กรด น  ามันร้อน) โดยการสุ่มตัวอย่างส าหรับการ
วิเคราะห์จุลกายวิภาคของเนื อเยื่อและการวิเคราะห์ด้าน
อื่นถ้าเป็นไปได้ สังเกตเขม่าดินปืนบนมือ บันทึกไว้ด้วย
ภาพถ่ายและเก็บไว้เพื่อการวิเคราะห์ ควรตัดบริเวณที่
สงสัยออกมาตรวจสอบด้วยกล้องจุลทรรศน์ เพราะใน

บางสถานการณ์อาจสามารถแยกความแตกต่างระหว่าง
รอยไหม้ที่เกิดจากไฟฟ้าและรอยที่เกิดจากความร้อน
หรือความเย็นได้ 

(ญ) ระบุและติ ดป้ ายวั ตถุ แปลกปลอมที่ กู้ ม า  รวมถึ ง
ความสัมพันธ์ของวัตถุดังกล่าวกับบาดแผลใดๆ ควรใส่
วัตถุแปลกปลอมในภาชนะบรรจุและปฏิบัติตาม
กระบวนการที่ ก าหนดเพื่ อรั กษาห่วงโซ่คุ้ มครอง
พยานหลักฐาน อย่าขูดด้านข้างหรือจุดปลายสุดของ
กระสุน ถ่ายภาพกระสุนทุกนัดและชิ นส่วนของกระสุน
ขนาดใหญ่พร้อมติดป้ายบอกและเก็บรักษาแยกกันใน
ภาชนะที่ปิดผนึก ห่อหุ้มและติดป้ายเพื่อรักษาห่วงโซ่
คุ้มครองพยานหลักฐาน112 

(ฎ) ตรวจสอบศีรษะและหนังศีรษะภายนอก โดยระลึกไว้ว่า
บาดแผลอาจถูกผมปกปิดอยู่ ควรโกนผมหากจ าเป็น 
ตรวจหาไรและเหาเพราะสัตว์เหล่านี อาจบ่งชี สภาพไมถ่กู
สุขลักษณะก่อนเสียชีวิต สังเกตผมร่วงเพราะอาจเกิด
จากการขาดโภชนาการ โลหะหนัก (เช่น ธาตุแทลเลียม) 
ยา หรือแรงฉุด ควรดึงแต่อย่าตัด เส้นผมที่ศีรษะ 20  
เส้นและเก็บไว้ เพราะผมอาจเป็นประโยชน์ในการ
ตรวจหายาบางประเภทและยาพิษ (และอาจมีประโยชน์
ต่อการวิเคราะห์ไอโซโทปเสถียร (stable isotope)) 

(ฏ) ตรวจฟันและสังเกตสภาพฟัน บันทึกฟันหลอ ฟันโยกหรือ
ฟันที่เสียหาย ซึ่งควรได้รับการปฏิบัติโดยนักนิติทันต
วิทยา จากนั นบันทึกงานฟันทั งหมด (เช่นการใส่ฟัน การ
อุดฟัน) โดยใช้ระบบระบุทันตกรรมเพื่อบ่งบอกฟันแต่ละ
ซี่ (เช่นในภาคผนวก 5) ตรวจเหงือกเพื่อหาโรคเหงือก
อักเสบ ถ่ายภาพฟันปลอมถ้ามีและเก็บไว้หากยังไม่ทราบ
ตัวตนของผู้เสียชีวิต ตรวจดูภายในช่องปากและสังเกต
หลักฐานบาดแผล บริเวณที่มีการคั่ง รอยเข็มหรือรอยกัด
ริมฝีปาก แก้มหรือลิ น สังเกตวัสดุหรือสารในปาก 
ส าหรับกรณีที่ต้องสงสัยว่าถูกล่วงละเมิดทางเพศให้เก็บ
ของเหลวในปากหรือใช้ส าลีป้ายกวาดเพื่อตรวจสอบอสุจิ
หรือกรดฟอสฟาเทส (phosphatase) (ใช้ส าลีกวาดป้าย
ตรงส่วนต่อระหว่างฟันกับเหงือกและตัวอย่างจากส่วน
ระหว่างฟันเป็นตัวอย่างที่ดีที่สุดในการบ่งบอกอสุจิ) 
นอกจากนั น ป้ายกวาดจากโพรงในปากเพ่ือแยก 

 

 

 

 

112. การบรรจุหีบห่อพิเศษเป็นสิ่งจ าเป็นเพื่อให้มั่นใจได้ว่าไม่มีการแทรกแซงตัวอย่างที่ส่งตรวจโดยไม่ได้รับมอบอ านาจ เพราะการยุ่งเกี่ยวกับหีบห่อจะเห็นได้ชัด 
ระดับการรักษาความปลอกภัยเช่นนี ที่เป็นการรักษาความปลอดภัยเบื องต้นส าหรับตัวอย่างมีการบันทึกเพียงพอ ให้ความมั่นใจว่าอย่างน้อยที่สุดก็ไม่มีการยุ่ง
เกี่ยวกับตัวอย่าง นอกจากนั น บันทึกอันสมบูรณ์จะถูกเก็บไว้ทุกครั งที่เปลี่ยนมือคนดูแลตัวอย่าง 
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(g) In the description of firearm wounds, note the 
presence or absence of marginal abrasions, 
lacerations or defects in the margins of the 
wound, foreign contents within the wound, 
singeing or grease marking the margins of 
the wound, and soot and/or gunpowder 
stippling or tattooing around the wound. 
If firearm discharge residue is present, this 
should be photographed and preserved for 
analysis. It should be determined whether the 
bullet wound is an entry or exit wound. If an 
entry wound is present and no exit wound 
is seen, the projectile must be found and 
secured or accounted for

(h) All injuries should be photographed, and 
labelled with the autopsy identification 
number on a scale that is oriented parallel 
or perpendicular to the injury. Shave hair 
where necessary to clarify an injury, and 
take photographs with a photographic scale 
both before and after shaving. Save all hair 
removed from the site of the injury. Take 
photographs before and after washing the site 
of any injury. Wash the body only after any 
blood or material that may have come from 
an assailant has been collected and secured

(i) Examine the skin. Note and photograph 
with a photographic scale any scars, areas 
of keloid formation, tattoos, prominent 
moles, areas of increased or decreased 
pigmentation, and anything distinctive or 
identifying, such as birthmarks. Note any 
bruises and incise them for delineation of 
their extent. Some, if not all of them, should 
be excised for microscopic examination 
as this may be useful for assessing the time 
between injury and death. The head and 
genital area should be checked with special 
care. Note any injection sites or puncture 
wounds. Note any bite marks; these should 
be photographed to record the dental pattern, 
swabbed for saliva testing (before the body 
is washed), and excised for microscopic 
examination. The evaluation of bite marks 
is highly contentious and they should also 
be evaluated by a forensic dentist with 
training and experience in such evaluation, 
if possible. Note any burn marks and assess 
the possible cause (e.g. burning rubber, 
a cigarette, electricity, a blowtorch, acid, 
hot oil) by sampling for histology and other 
analysis if possible. Note any gunpowder 

residue on the hands. Document this 
photographically and save it for analysis. 
Excise any suspicious areas for microscopic 
examination, as it may be possible in some 
circumstances to distinguish between burns 
caused by electricity and those caused by 
heat or cold

(j) Identify and label any foreign object that is 
recovered, including its relationship to specific 
injuries. Foreign objects should be placed 
in a container that should be processed in 
accordance with established procedures to 
maintain the chain of custody. Do not scratch 
the sides or tip of any projectiles. Photograph 
each projectile and large projectile fragment 
with an identifying label, and secure them 
individually in a sealed, padded and labelled 
container in order to maintain the chain of 
custody112

(k) Examine the head and external scalp, bearing 
in mind that injuries may be hidden by the 
hair. Shave hair where necessary. Check 
for fleas and lice, as these may indicate 
unsanitary conditions prior to death. Note 
any alopecia, as this may be caused by 
malnutrition, heavy metals (e.g. thallium), 
drugs, or traction. Pull – do not cut – 20 
representative head hairs and save them, as 
hair may be useful for detecting some drugs 
and poisons. (It may also be of value in stable 
isotope analysis)

(l) Examine the teeth and note their condition. 
This should be performed by a forensic 
odontologist if possible. Record any that are 
absent, loose or damaged, and record all 
dental work (e.g. restorations, fillings) using 
a dental identification system to identify each 
tooth (eg: Annex 5). Check the gums for 
periodontal disease. Photograph dentures, 
if any, and save them if the deceased’s 
identity is unknown. Check the inside of the 
mouth and note any evidence of trauma, 
injection sites, needle marks or biting of the 
lips, cheeks or tongue. Note any articles or 
substances in the mouth. In cases of suspected 
sexual assault, save oral fluid, or get a swab 
for spermatozoa and acid phosphatase 
evaluation. (Swabs taken at the tooth-gum 
junction and samples from between the teeth 
provide the best specimens for identifying 
spermatozoa.) Also take swabs from the oral 

112. Special packaging is needed to ensure that there has been no unauthorized interference with a specimen, as tampering with the packaging will be evident. This 
level of security, provided the initial securing of the sample has been adequately documented, ensures at least that the sample has not been interfered with. In 
addition, complete records must be kept of every time the sample changes hands.
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ประเภทน  าเลี ยงอสุจิ จากนั นท าให้ส าลีที่น าไปป้ายกวาด
แห้งอย่างรวดเร็วโดยการเป่าด้วยอากาศเย็นถ้าเป็นไปได้
และเก็บไว้ในซองกระดาษเรียบสะอาด (หากการแข็งตัว
ของกล้ามเนื อท าให้ตรวจสอบได้ไมเ่ต็มที่ อาจจ าเป็นต้อง
ตรวจสอบช่องปากอย่างสมบูรณ์ในช่วงตรวจสอบภายใน
หลังจากนั น ในตอนนั น ภายหลังการช าแหละใต้ผิวหนัง
เพื่อเปิดดูโครงสร้างของคอและใบหน้าอันจะท าให้เห็น
บริเวณโพรงปากดีขึ น กล้ามเนื อมุมขากรรไกรอาจถูก
แบ่งออกจากกัน) 

113. ตรวจฟันและสังเกตสภาพฟัน บันทึกฟันหลอ ฟันโยกหรือ
ฟันที่เสียหาย ซึ่งควรได้รับการปฏิบัติโดยนักนิติทันต
วิทยา จากนั นบันทึกงานฟันทั งหมด (เช่นการใส่ฟัน 
การอุดฟัน) โดยใช้ระบบระบุทันตกรรมเพื่อบ่งบอกฟัน
แต่ละซี่ (เช่นในภาคผนวก 5) ตรวจเหงือกเพื่อหาโรค
เหงือกอักเสบ ถ่ายภาพฟันปลอมถ้ามีและเก็บไว้หากยัง
ไม่ทราบตัวตนของผู้เสียชีวิต ตรวจดูภายในช่องปาก
และสังเกตหลักฐานบาดแผล บริเวณที่มีการคั่ง รอยเข็ม
หรือรอยกัดริมฝีปาก แก้มหรือลิ น สังเกตวัสดุหรือสาร
ในปาก ส าหรับกรณีที่ต้องสงสัยว่าถูกล่วงละเมิดทาง
เพศให้เก็บของเหลวในปากหรือใช้ส าลีป้ายกวาดเพื่อ
ตรวจสอบอสุจิหรือกรดฟอสฟาเทส (phosphatase) 
(ใช้ส าลีกวาดป้ายตรงส่วนต่อระหว่างฟันกับเหงือกและ
ตัวอย่างจากส่วนระหว่างฟันเป็นตัวอย่างที่ดีท่ีสุดในการ
บ่งบอกอสุจิ) นอกจากนั น ป้ายกวาดจากโพรงในปาก
เพื่อแยกประเภทน  าเลี ยงอสุจิ จากนั นท าให้ส าลีที่น าไป
ป้ายกวาดแห้งอย่างรวดเร็วโดยการเป่าด้วยอากาศเย็น
ถ้าเป็นไปได้และเก็บไว้ในซองกระดาษเรียบสะอาด 
(หากการแข็งตัวของกล้ามเนื อท าให้ตรวจสอบได้ไม่
เต็มที่ อาจจ าเป็นต้องตรวจสอบช่องปากอย่างสมบูรณ์
ในช่วงตรวจสอบภายในหลังจากนั น  ในตอนนั น 
ภายหลังการช าแหละใต้ผิวหนังเพื่อเปิดดูโครงสร้างของ
คอและใบหน้าอันจะท าให้เห็นบริเวณโพรงปากดีขึ น 
กล้ามเนื อมุมขากรรไกรอาจถูกแบ่งออกจากกัน) 

114. ตรวจใบหน้าและสังเกตรอยด าช  า การคั่ง และ/หรือจุด
เลือดใต้ผิวหนังหรือเยื่อบุ 

(i) ตรวจดวงตาและดูเยื่อตาตรงลูกตากลมและเปลือก
ตา สังเกตจุดเลือดใต้ผิวหนังในเปลือกตาบนหรือลา่ง 
สังเกตดีซ่านตรงส่วนตาขาว (scleral icterus) เก็บ
คอนแท็คเลนส์ถ้ามี เก็บวุ้นตา (vitreous humour) 
อย่างน้อย 1 มล. จากตาแต่ละข้าง 

(ii) ตรวจจมูกและใบหู สังเกตหลักฐานบาดแผล 
ภาวะตกเลือดหรือสิ่งผิดปกติอื่นๆ ตรวจเยื่อแก้ว
หู 

115.  ตรวจรอบคอภายนอกและสังเกตรอยฟกช  า รอยถลอก
หรือจุดเลือดใต้ผิวหนังหรือเยื่อบุ อธิบายและบันทึก
รูปแบบบาดแผลเพื่อช่วยแยกความแตกต่างระหว่าง
การบีบรัดด้วยมือ การผูกและการแขวน ตรวจคอใน
ขั นตอนสรุปผลการผ่าพิสูจน์ศพ (หลังจากเคลื่อนย้าย

องค์ประกอบในสมองและช่องอก) เมื่อเอาเลือดใน
บริเวณนั นออกหมดแล้ว เพราะจะจ ากัดไม่ให้เกิดรอย
แผลแปลกปลอมซึ่งเกิดจากการผ่าตัด 

116. ตรวจพื นผิวแขนขาทั งหมด ได้แก่ แขน แขนท่อนปลาย 
ข้อมือ มือ ขา และเท้า และสังเกตบาดแผล “ต่อสู้” ที่มีอยู ่
ตรวจสอบและอธิบายบาดแผลทุกชนิด สังเกตรอยฟก
ช  ารอบข้อมือหรือข้อเท้าที่อาจบ่งบอกการหน่วงเหนี่ยว
อย่างเช่นกุญแจมือหรือการแขวน ตรวจพื นผิวด้านใน
และด้านข้างของนิ ว ด้านหน้าของแขนท่อนปลายและ
ด้านหลังเข่าเพื่อหารอยแผลฟกช  า  

117. สังเกตเล็บมือที่หักหรือหลุดไป เก็บลายนิ วมือในทุก
กรณี (ถ้าเป็นไปไม่ได้ที่จะเก็บลายนิ วมือ ควรหาหนทาง
อื่นที่ท าได้ เช่น การเอาตรงส่วน “ถุงหุ้ม” (glove) หนัง
ก าพร้าของนิ วมือ หรือเก็บศพไว้เพื่อเอาลายนิ วมือใน
หลายวันต่อมา  อันเป็นการหลีกเลี่ยงที่จะไม่ต้องตัดนิ ว
มือออกซึ่งไม่เป็นที่ยอมรับ) เก็บเล็บมือที่เล็มออกและ
เนื อเยื่อใต้เล็บ (เล็บครูด – nail scrapings) ตรวจเนื อ
รองหน้าเล็บมือและเล็บเท้าเพื่อหาหลักฐานการดันวัตถุ
เข้าไปใต้เล็บ อาจเอาเล็บออกโดยการเฉือนขอบ
ด้านข้างและส่วนโคน จากนั นสามารถตรวจสอบภายใต้
พื นผิวเล็บ เมื่อท าเช่นนี จะต้องถ่ายภาพมือไว้ทั งก่อน
และหลังการเฉือน ควรระมัดระวังในการตรวจสอบฝ่า
เท้าเพื่อสังเกตหลักฐานการถูกตี ควรผ่าฝ่าเท้าเพื่อ
วิเคราะห์ขอบเขตของบาดแผล ตรวจฝ่ามือและเข่า 
และสังเกตหาเศษแก้วหรือรอยแผลฉีกเป็นพิเศษ 

118. ตรวจอวัยวะสืบพันธุ์ภายนอกและสังเกตสิ่งแปลกปลอม
หรือน  าอสุจิ สังเกตขนาด ต าแหน่งและจ านวนแผล
ถลอกหรือรอยฟกช  า สังเกตบาดแผลตรงต้นขาด้านใน
หรือบริเวณรอบทวารหนัก มองหารอยไหม้บริเวณรอบ
ทวารหนัก 

119. ในกรณีที่สงสัยว่ามีการล่วงละเมิดทางเพศ ควรตรวจ
ทวารที่น่าเกี่ยวข้องทั งหมด ควรใช้เครื่องถ่างเพื่อ
ตรวจสอบผนังช่องคลอด เก็บเส้นขนแปลกปลอมโดย
การหวีขนบริเวณนั น ดึงออกและเก็บขนบริเวณอวัยวะ
เพศของผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 20 เส้นรวมถึงรากขนด้วย 
ดูดของเหลวจากช่องคลอดและ/หรือปลายล าไส้ใหญ่
เพื่อน าไปวิเคราะห์ (เช่น กรดฟอสฟาเทส กลุ่มเลือด 
และเชื ออสุจิ) ใช้ส าลีปาดบริเวณเดียวกันเพื่อแยก
ประเภทน  าเลี ยงอสุจิ ท าให้ส าลีป้ายกวาดแห้งอย่าง
รวดเร็วโดยการเป่าด้วยอากาศเย็นถ้าเป็นไปได้และเก็บ
รักษาไว้เป็นชิ นๆ ในในซองกระดาษเรียบสะอาด 

120. ส่วนหลัง บั นท้ายและแขนขารวมถึงข้อมือและข้อเท้า
จะต้องถูกช าแหละถึงใต้ผิวหนังเพื่อมองหาบาดแผลที่
อยู่ลึกขึ น ข้อไหล่ ข้อศอก ข้อต่อสะโพกและข้อเข่า
จะต้องถูกช าแหละถึงใต้ผิวหนังเช่นกัน และต่อจากนั น
มองหาเส้นเอ็นยึดข้อและการบาดเจ็บอื่นๆ ที่สัมพันธ์
กัน
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cavity for seminal fluid typing. Dry the swabs 
quickly with cool, blown air if possible, and 
secure them in clean plain-paper envelopes. 
(If rigor mortis prevents adequate examination, 
a complete oral examination may need to 
be deferred until later, during the internal 
examination. At that time, after subcutaneous 
dissection to expose the structures of the neck 
and face to permit better exposure of the oral 
cavity, the masseter muscles may be divided)

(m) Examine the face and note if lividity, 
congestion and/or petechiae are present

(i) Examine the eyes and view the 
conjunctivae of both the globes and the 
eyelids. Note any petechiae in the upper 
or lower eyelids. Note any scleral icterus. 
Save contact lenses, if any are present. 
Collect at least 1 ml of vitreous humour 
from each eye

(ii) Examine the nose and ears and note any 
evidence of trauma, haemorrhage, or 
other abnormalities. Examine the tympanic 
membranes

(n) Examine all aspects of the neck externally and 
note any contusions, abrasions or petechiae. 
Describe and document injury patterns 
to help differentiate manual, ligature and 
hanging strangulation. Examine the neck at 
the conclusion of the autopsy (after removal 
of the brain and the thoracic contents), when 
the blood has drained out of the area, as 
this limits the formation of artefactual bruising 
associated with dissection

(o) Examine all surfaces of the extremities – arms, 
forearms, wrists, hands, legs and feet – and 
note any “defence” wounds. Dissect and 
describe any injuries. Note any bruises about 
the wrists or ankles that may suggest restraints 
such as handcuffs or suspension. Examine the 
medial and lateral surfaces of the fingers, the 
anterior forearms and the backs of the knees 
for bruises 

(p) Note any broken or missing fingernails. Take 
fingerprints in all cases. (If it is not possible to 
have fingerprints taken, explore all possible 
avenues – e.g. removing the epidermal 
“glove” of the fingers, or keeping the body so 
that fingerprints can be taken in the following 

days – to avoid the unacceptable prospect 
of having to remove the fingers). Save 
fingernail clippings and any under-nail tissue 
(nail scrapings). Examine the fingernail and 
toenail beds for evidence of objects having 
been pushed beneath the nails. Nails can be 
removed by dissecting the lateral margins and 
proximal base, and then the under-surface 
of the nails can be inspected. If this is done, 
the hands must be photographed before 
and after this dissection. Carefully examine 
the soles of the feet, noting any evidence 
of beating. Incise the soles to delineate the 
extent of any injuries. Examine the palms and 
knees, looking especially for glass shards or 
lacerations

(q) Examine the external genitalia and note the 
presence of any foreign material or semen. 
Note the size, location and number of any 
abrasions or contusions. Note any injury to 
the inner thighs or peri-anal area. Look for 
peri-anal burns

(r) In cases of suspected sexual assault, examine 
all potentially involved orifices. A speculum 
should be used to examine the vaginal 
walls. Collect foreign hair by combing the 
pubic hair. Pull and save at least 20 of the 
deceased’s own pubic hairs, including roots. 
Aspirate fluid from the vagina and/or rectum 
for analysis (e.g. acid phosphatase, blood 
group and spermatozoa). Take swabs from 
the same areas for seminal fluid typing. Dry 
the swabs quickly with cool, blown air if 
possible and secure them individually in clean 
plain-paper envelopes

(s) The back, the buttocks and extremities 
including wrists and ankles must be dissected 
subcutaneously to look for deeper injuries. 
The shoulders, elbows, hips and knee joints 
must also be dissected subcutaneously, and 
possibly further, to look for ligamentous and 
related injury.
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4. การตรวจสอบภายใน113 

261. การตรวจสอบภายในควรเสริมและสามารถอธิบายผลการ
ตรวจสอบภายนอกให้กระจ่างชัดเจนขึ นเท่าที่จ าเป็นต่อ
ลักษณะการบาดเจ็บต่างๆ และควรระบุพร้อมทั งบ่งบอก
ลักษณะโรคตามธรรมชาติทั งหมดที่ปรากฏ พึงจ าไว้ว่าควร
ถ่ายภาพการเปลี่ยนแปลงภายในของบาดแผลและความ
ผิดปกติอื่นๆ ที่ระบุได้ โดยหลักการแล้ว ควรถ่ายภาพอวัยวะ
ทั งหมดและพื นผิวที่ถูกตัด ก่อนเคลื่อนย้ายอวัยวะควรเก็บ
ตัวอย่างของเหลวอย่างเช่น เลือด ปัสสาวะ น  าดี 

(ก) ควรด าเนินการตรวจสอบภายในอย่างเป็นระบบ ควร
ตรวจสอบส่วนต่างๆ ของร่างกายหรือระบบท างานอันรวม
ระบบหัวใจและหลอดเลือด ระบบหายใจ ระบบทางเดิน
น  าดี ระบบทางเดินอาหาร ระบบก าจัดสิ่งแปลกปลอมใน
ร่างกาย ระบบทางเดินปัสสาวะ ระบบต่อมไร้ท่อ ระบบ
กล้ามเนื อและกระดูก และระบบประสาทส่วนกลาง ควร
บันทึกปริมาตร สี ค่าคงที่และลักษณะของสารเหลวท่ีเก็บ
รวบรวมมา และรักษาตัวอย่างไว้ส าหรับสืบสวนสอบสวน
เพิ่มเติมหากจ าเป็น บันทึกน  าหนัก ขนาด รูปทรง สีและ
ค่าคงที่ของอวัยวะแต่ละส่วน และสังเกตเซลล์ผิดปกติ  
การติดเชื อ สภาพพิการ การตกเลือด ภาวะขาดเลือด เนื อ
ตายเพราะขาดเลือด การผ่าตัด หรือการบาดเจ็บ น าส่วน
ของบริ เวณปกติและผิดปกติในอวัยวะแต่ละชิ นไป
ตรวจสอบด้วยกล้องจุลทรรศน์ น าตัวอย่างจากกระดูกที่
แตกไปตรวจเพิ่มเติมด้วยภาพรังสีหรือกล้องจุลทรรศน์
เพื่อประเมินระยะเวลาของการแตก 

(ข) ตรวจหน้าอก114 สังเกตความผิดปกติของเต้านม บันทึก
รอยแตกร้าวของซี่โครงโดยสังเกตว่ามีการปฏิบัติการช่วย
ฟื้นคืนชีพหรือไม่ (Cardiopulmonary resuscitation : 
CPR) ก่อนเปิดช่องอกควรตรวจหาภาวะอากาศในโพรง
เยื่อหุ้มปอด (pneumothoraces) บันทึกความหนาของ
ไขมันใต้ผิวหนัง ทันทีที่เปิดช่องอกแล้วควรประเมินโพรง
เ ยื่ อหุ้ ม ปอด  (pleural cavities) และ  เ ยื่ อ หุ้ ม หั ว ใจ 
(pericardial sac)เพื่อหาดูเลือดหรือของเหลวอื่น และ
อธิบายพร้อมทั งบอกปริมาณของเหลวที่ปรากฏ  เก็บ
ของเหลวที่พบทั งหมดไว้จนกว่าจะพบสิ่งแปลกปลอม 
สังเกตหาฟองอากาศอุดหลอดเลือด (air embolism) ซึ่ง
บ่งบอกได้โดยลักษณะเลือดที่เป็นฟองภายในหัวใจห้องบน
ขวา (right atrium) และห้องล่างขวา (right ventricle) 
หาร่องรอยการบาดเจ็บก่อนเคลื่อนย้ายอวัยวะ หากไม่มี
เลือดจากบริเวณอื่นให้เก็บตัวอย่างโดยตรงจากหัวใจ ตรวจ
หัวใจโดยสังเกตหาระดับและต าแหน่งโรคหลอดเลือดหัวใจ 
(coronary artery disease) หรือความผิดปกติอื่นๆ ตรวจ

ปอดโดยสังเกตความผิดปกติทั งหมดรวมถึงการมีเลือดหรือ
สิ่งอื่นปรากฏในท่อลม (trachea) และหลอดลม (bronchi) 

(ค) ตรวจช่องท้องและบันทึกปริมาณไขมันใต้ผิวหนัง สังเกต
ความสัมพันธ์ระหว่างอวัยวะต่างๆ ค้นหาการบาดเจ็บก่อน
เคลื่อนย้ายอวัยวะ สังเกตของเหลวหรือเลือดที่ปรากฏใน
บริเวณช่องท้อง และเก็บไว้จนกว่าจะพบสิ่งแปลกปลอม 

(ง) เคลื่อนย้าย ตรวจสอบและบันทึกข้อมูลเชิงปริมาณ
เกี่ยวกับตับ ม้าม ตับอ่อน ไตและต่อมหมวกไต เคลือ่นยา้ย
ทางเดินอาหารและตรวจสอบส่วนประกอบภายใน สังเกต 
(และถ่ายภาพ) อาหารที่หลงเหลืออยู่และระดับการย่อย 
เก็บส่วนประกอบภายในกระเพาะ หากประสงค์จะ
ตรวจสอบทางพิษวิทยาอย่างละเอียดมากขึ นก็อาจเก็บ
ส่วนประกอบภายในบริเวณอื่นของทางเดินอาหารไว้ 
ตรวจปลายล าไส้ใหญ่และทวารหนักเพื่อหารอยไหม้ รอย
ฉีกขาด หรือการบาดเจ็บอื่นๆ ระบุต าแหน่ งวัตถุ
แปลกปลอมที่ปรากฏและเก็บไว้ ตรวจหลอดเลือดแดง
ใหญ่ (aorta) หลอดเลือดด าส่วนล่าง ( inferior vena 
cava) และหลอดเลือดเลี ยงอุ้งสะโพก (iliac vessels) 

(จ) ตรวจอวัยวะภายในเชิงกราน อันรวมถึงรังไข่ ท่อน าไข่ 
มดลูก ช่องคลอด อัณฑะ ต่อมลูกหมาก ถุงน  าอสุจิ  ท่อ
ปัสสาวะและกระเพาะปัสสาวะ หาร่องรอยการบาดเจ็บ
ก่อนเคลื่อนย้ายอวัยวะ ควรเคลื่อนย้ายอวัยวะอย่ าง
ระมัดระวังเพื่อที่จะไม่ท าให้เสียหายโดยไม่พึงประสงค์ 
สังเกตหลักฐานการตั งครรภ์ การแท้งบุตร หรือการคลอด
บุตรในอดีตหรือปัจจุบัน เก็บวัตถุแปลกปลอมท่ีพบภายใน
ปากมดลูก มดลูก ช่องคลอด ท่อปัสสาวะหรือปลายล าไส้
ใหญ่ 

(ฉ) คล าตรวจศีรษะและตรวจพื นผิวภายนอกภายในของหนัง
ศีรษะโดยสังเกตหาบาดแผลหรือการตกเลือด สังเกตรอย
แตกร้าวของกะโหลก เคลื่อนย้ายกะโหลกศีรษะด้านบน
อย่างระมัดระวังและสังเกตเลือดออกท่ีผิวสมองและใต้เยือ่
หุ้มสมอง บอกปริมาณ ประเมินอายุคร่าวๆ และเก็บเลือด
ที่ปรากฏ เคลื่อนย้ายเยื่อหุ้มสมองชั นนอกเพื่อตรวจสอบ
พื นผิวด้านในของกะโหลกหารอยแตกร้าว เคลื่อนย้าย
สมองและหาสิ่งผิดปกติ (ที่ควรท าคือรักษาสมองไว้ใน
น  ายาดอง (fixative) สองสามวันก่อนการตรวจสอบ ถ้า
เป็นไปได้ด้วยความช่วยเหลือจากแพทย์ด้านประสาท
พยาธิวิทยา) ควรช าแหละและอธิบายเรื่องการบาดเจ็บ
ต่างๆ ควรให้ความเห็นเป็นการจ าเพาะในเรื่องสมองฝ่อไม่
ว่าเฉพาะท่ีหรือโดยรวม 

(ช) ประเมินหลอดเลือดสมอง (cerebral vessels) 

 

 

 
113. ก่อนการตรวจสอบภายใน ควรเตรียมการเก็บตัวอย่างที่ต้องใช้ใน  “การตรวจสอบเพิ่มเติม” (ดูหมวดย่อย 5 ด้านล่าง) 

114. ผู้ผ่าศพบางคนชอบที่จะเริ่มด้วยการตรวจสอบศีรษะ ซ่ึงอาจเหมาะสมอย่างยิ่งเมื่อมีบาดแผลที่คอที่สามารถเห็นได้ชัดเจน 
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4. Internal examination113

261. The internal examination should clarify and 
augment the external examination insofar as 
injuries are concerned, and should identify 
and characterize any and all natural disease 
present. Remember to photograph the 
internal manifestations of injury and any other 
abnormalities identified. Ideally, photograph all 
organs and their cut surfaces. Before removing  
the organs, obtain fluid specimens, e.g. blood, 
urine, bile. 

(a) Be systematic in the internal examination. 
Perform the examination either by 
body regions or by systems, including 
cardiovascular, respiratory, biliary, 
gastrointestinal, reticuloendothelial, 
genitourinary, endocrine, musculoskeletal 
and central nervous systems. Record the 
volume, colour, consistency and nature of 
any collections of fluid, and retain samples 
for further investigation if required. Record the 
weight, size, shape, colour and consistency 
of each organ, and note any neoplasia, 
inflammation, anomalies, haemorrhage, 
ischemia, infarcts, surgical procedures, 
or injuries. Take sections of normal and 
any abnormal areas of each organ for 
microscopic examination. Take samples of 
any fractured bones for further radiographic 
and microscopic estimation of the age of  
the fracture

(b) Examine the chest.114 Note any abnormalities 
of the breasts. Record any rib fractures, noting 
whether cardiopulmonary resuscitation was 
attempted. Before opening the chest, check 
for pneumothoraces. Record the thickness of 
subcutaneous fat. Immediately after opening 
the chest, evaluate the pleural cavities and 
the pericardial sac for the presence of blood 
or other fluid, and describe and quantify 
any fluid present. Save any fluid present until 
foreign objects are accounted for. Note the 
presence of air embolism, characterized by 
frothy blood within the right atrium and right 
ventricle. Trace any injuries before removing 
the organs. If blood is not available from 
other sites, collect a sample directly from the 
heart. Examine the heart, noting degree and 
location of coronary artery disease or other 
abnormalities. Examine the lungs, noting any 
abnormalities including the presence of blood 
or other material in the trachea and bronchi

(c) Examine the abdomen and record the 
amount of subcutaneous fat. Note the 
interrelationships between the organs.  
Trace any injuries before removing the 
organs. Note any fluid or blood present  
in the peritoneal cavity, and save it until 
foreign objects have been accounted for

(d) Remove, examine and record the quantitative 
information on the liver, spleen, pancreas, 
kidneys and adrenal glands. Remove 
the gastrointestinal tract and examine the 
contents. Note (and photograph) any food 
present and its degree of digestion. Save the 
contents of the stomach. If a more detailed 
toxicological evaluation is desired, the 
contents of other regions of the gastrointestinal 
tract may be saved. Examine the rectum and 
anus for burns, lacerations, or other injuries. 
Locate and retain any foreign bodies present. 
Examine the aorta, inferior vena cava and 
iliac vessels

(e) Examine the organs in the pelvis, including 
ovaries, fallopian tubes, uterus, vagina, 
prostate gland, seminal vesicles, urethra and 
urinary bladder. Trace any injuries before 
removing the organs. Remove these organs 
carefully so as not to injure them artefactually. 
Note any evidence of previous or current 
pregnancy, miscarriage, or delivery. Save 
any foreign objects within the cervix, uterus, 
vagina, urethra, or rectum

(f) Palpate the head and examine the external 
and internal surfaces of the scalp, noting 
any trauma or haemorrhage. Note any skull 
fractures. Remove the calvarium carefully and 
note epidural and subdural haematomas. 
Quantify, estimate the age, and save any 
haematomas present. Remove the dura to 
examine the internal surface of the skull for 
fractures. Remove the brain and note any 
abnormalities. (Preferably, retain the brain in 
fixative for some days prior to examination, 
if possible, with the assistance of a 
neuropathologist.) Dissect and describe any 
injuries. Cerebral cortical atrophy, whether 
focal or generalized, should be specifically 
commented upon 

(g) Evaluate the cerebral vessels

113. Prior to the internal examination, preparations should be made for the sampling required for “Further Testing” (see subsection 5 below).
114. Some prosectors prefer to start with an examination of the head. This may be particularly appropriate where there are visible injuries to the neck. 
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(ซ) ตรวจสอบคอหลังจากเคลื่อนย้ายอวัยวะในช่องอกและ
สมองและเมื่อของเหลวในหลอดเลือดคอถูกดูดออกแล้ว 
เคลื่อนย้ายอวัยวะในคอรวมทั งลิ นโดยให้เมื่อมองด้วยตา
เปล่าสามารถเห็นผิวด้านหน้าคอได้ ระวังอย่าให้กระดูกไฮ
ออยด์ (hyoid bone) หรือกระดูกอ่อนไทรอยด์ (thyroid 
cartilage) ตรวจสอบและอธิบายเรื่องการบาดเจ็บต่างๆ 
ตรวจเยื่อเมือกของกล่องเสียง (mucosa of the larynx) 
โพรงด้านข้างกล่องเสียง (pyriform sinuses) และหลอด
อาหาร (oesophagus) จากนั นสังเกตจุดเลือดออกในชั น
ผิวหนัง อาการบวมน  า หรือรอยไหม้ที่เกิดจากสารกัด
กร่อน สังเกตวัตถุหรือสารภายในช่องว่างของโครงสร้าง
เหล่านี  ตรวจต่อมไทรอยด์ แยกต่อมพาราไทรอยด์และท า
การตรวจหากระบุได้แล้ว 

(ฌ) ช าแหละกล้ามเนื อคอโดยสังเกตการตกเลือด ช าแหละ
กล้ามเนื อและสังเกตรอยแตกร้าวจากกระดูกไฮออยด์ 
กระดูกอ่อนไทรอยด์หรือไคคอยด์ (thyroid or cricoid 
cartilages) อีกทั งพิจารณาช าแหละด้านหลังคอหาก
เป็นไปได้ เพราะอาจมีเนื อเยื่ออ่อนหรือบาดแผลตรงโครง
กระดูกตรงนั น 

(ญ) ตรวจกระดูกสันหลังตรงปากมดลูก ช่องอกและส่วนเอว 
(cervical, thoracic and lumbar spine) ตรวจกระดูก
สันหลังจากด้านหน้าของบริเวณดังกล่าวและสังเกตรอย
แตกร้าว การบิดเบี ยว การถูกอัดหรือการตกเลือด ตรวจ
ส่วนกระดูกสันหลัง (vertebral bodies) 

(ฎ) ในกรณีสงสัยว่ามีการบาดเจ็บตรงกระดูกสันหลัง ผ่าเพื่อ
ตรวจสอบและอธิบายเรื่องเส้นประสาทไขสันหลัง ตรวจ
กระดูกสันหลังตรงด้านหน้าปากมดลูกและสังเกตการตก
เลือดในกล้ามเนื อกระดูกสันหลังตรงด้านหลัง วิธีดูจาก
ด้านหลังเป็นวิธีดีที่สุดในการประเมินการบาดเจ็บตรงปาก
มดลูก เปิดช่องกระดูกสันหลังแล้วเคลื่อนย้ายเสน้ประสาท
ไขสันหลังออก ตัดส่วนขวางทุก  0.5 ซม. และสังเกตสิ่ง
ผิดปกติ 

5. การตรวจสอบเพ่ิมเติม 

262. การผ่าพิสูจน์ศพเป็นการสืบสวนทางการแพทย์ชนิดพิเศษซึ่ง
รวมการเก็บรวบรวมตัวอย่าง เนื อเยื่อและของเหลวเพื่อการ
ตรวจสอบเพิ่มเติม115 ตัวอย่างและลักษณะการเก็บรวบรวม
ตลอดจนการเก็บรักษาและขนส่งรวมทั งระยะเวลาในการเกบ็
รักษาไว้ควรได้รับการเห็นพ้องกับห้องปฏิบัติการที่จะ
ด าเนินการตรวจสอบเพิ่มเติม หากไม่มีห้องปฏิบัติการเช่นนั น
ก็ยังควรต้องรักษาตัวอย่าง เนื อเยื่อและของเหลวไว้ เพราะ
การตรวจสอบอาจด าเนินการได้ภายหลัง 

263. ภายหลังเสร็จสิ นการผ่าพิสูจน์ศพ ตัวอย่างที่เก็บไว้จะต้องถูก
บันทึกและลงรายการในรายงาน ควรติดป้ายตัวอย่างทุกชนิด

ด้วยช่ือผู้เสียชีวิต หมายเลขการผ่าพิสูจน์ศพ วันที่และเวลาที่
เก็บรวบรวมมา ช่ือผู้ผ่าศพ (ถ้าเหมาะสม) และสิ่งที่เป็น
ตัวอย่าง ควรรักษาหลักฐานทุกชิ นด้วยความระมัดระวังและ
เริ่มต้นบันทึกห่วงโซ่คุ้มครองพยานหลักฐานพร้อมแบบฟอร์ม
การน าหลักฐานไปใช้ที่เหมาะสม ควรมีการตกลงกับพนักงาน
สืบสวนสอบสวนถึงวิธีการเก็บตัวอย่างและหลังจากนั นการ
ขนส่งไปยังห้องปฏิบัติการเพื่อการวิเคราะห์ โดยปกติการ
ขนส่งตัวอย่างดังกล่าวเป็นความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่
ต า รวจที่ เ ป็น ไปตามข้อก าหนดของห่ วง โซ่ คุ้ มครอง
พยานหลักฐานอย่างครบถ้วน อันจะท าให้เกิดความมั่นใจใน
เรื่องความปลอดภัยของตัวอย่าง 

(ก) ตัวอย่างอวัยวะและเนื้อเยื่อขนาดใหญ่ บ่อยครั งมากที่
แพทย์นิติเวชอาจเก็บรักษาอวัยวะและเนื อเยื่อขนาดใหญ่
ไว้เพื่อ 

(i) การตรวจสอบที่ดีขึ นในกรณีที่เป็นอวัยวะที่ส าคัญเป็น
พิเศษต่อคดี (เช่น สมอง) 

(ii) การตรวจสอบเพิ่มเติมโดยผู้ เ ช่ียวชาญ รวมทั ง
ผู้เชี่ยวชาญฝ่ายจ าเลย 

(iii) การใช้หลักฐานโดยตรง 

ญาติใกล้ชิดควรได้รับการบอกกล่าวและจะดีกว่าถ้าได้รับ
ความยินยอมของพวกเขาเพื่อเก็บรักษาตัวอย่างอวัยวะ
ดังกล่าว ในกรณีจ าเป็นแต่ไม่ได้รับความยินยอม ควร
ด าเนินการให้ได้รับการอนุญาตอย่างเป็นทางการให้ท า
การเก็บรักษาได้ ทั งนี  การเก็บรักษาจะต้องเป็นไปตาม
กฎหมายท้องถิ่นและแนวทางด้านจริยธรรม และค านึงถึงความ
พึงใจของครอบครัวที่ประสงค์จะฝังหรือก าจัดอวัยวะและ
เนื อเยื่อเหล่านั น 

(ข) จุลกายวิภาค (Histology) ในทุกกรณีเสียชีวิตที่อาจมิ
ชอบด้วยกฎหมาย ตัวอย่างขนาดเล็กของอวัยวะส าคัญทั งหมด
รวมทั งบริเวณเนื อเยื่อปกติและไม่ปกติควรถูกรักษาไว้ในน  ายาดอง
ศพ (formalin) 10% และได้รับการประมวลผลทางจุลกาย
วิภาควิทยา และย้อมสีด้วย haematoxylin และ eosin 
(และสีย้อมอื่นตามที่ระบุ) เนื อเยื่อเปียก บล็อกชิ นเนื อ
และสไลด์ควรถูกเก็บโดยไม่มีก าหนด แพทย์นิติเวชหลาย
รายไม่ได้ผ่านการอบรมเรื่องการประเมินวัสดุทางจุลกาย
วิภาค จึงควรเตรียมนักจุลกายวิภาคพยาธิวิทยาที่
เหมาะสมซึ่ งควรเป็นผู้ที่ ได้ รับการอบรมและผ่าน
ประสบการณ์ด้านนิติเวชมาก่อนเพื่อให้จัดท ารายงานทาง
จุลกายวิภาควิทยา ควรมีการปรึกษาหารือกันในเรื่องนี  
นักจุลกายวิภาคพยาธิวิทยาจ าเป็นจะต้องเข้าใจความ
เป็นมาและผลการผ่าพิสูจน์ศพ และแพทย์นิติเวชจ าเป็น
จะต้องเข้าใจข้อสรุปรวมทั งข้อจ ากัดใดๆ ของนักจุลกาย
วิภาคพยาธิวิทยา 

 
 

115. หมวดนี เกี่ยวข้องกับการเก็บรวบรวมตัวอย่าง เนื อเยื่อและของเหลว โดยยึดตามหมวด 5.6 “การสืบสวนพิเศษ” ของการผ่าพิสูจน์ศพทางนิติเวช: คู่มือส าหรับนักนิติ
พยาธิวิทยา ( Forensic Autopsy: Manual for Forensic Pathologists), ส านักงานป้องกันยาเสพติดและปราบปรามอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ (UN Office on 
Drugs and Crime) ควรศึกษาคู่มือเล่มนี หากต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม 
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(h) Examine the neck after the thoracic organs 
and brain have been removed and the neck 
vessels have been drained. Remove the neck 
organs, including the tongue, under direct 
vision having reflected the skin of the front 
of the neck. Take care not to fracture the 
hyoid bone or thyroid cartilage. Dissect and 
describe any injuries. Check the mucosa of 
the larynx, pyriform sinuses and oesophagus, 
and note any petechiae, oedema, or burns 
caused by corrosive substances. Note any 
articles or substances within the lumina of 
these structures. Examine the thyroid gland. 
Separate and examine the parathyroid glands, 
if they are readily identifiable

(i) Dissect the neck muscles, noting any 
haemorrhage. Dissect the muscles from, and 
note any fractures of, the hyoid bone or thyroid 
or cricoid cartilages. Consider also a posterior 
neck dissection if it is at all possible; there may 
be soft tissue or skeletal injuries there

(j) Examine the cervical, thoracic and lumbar 
spine. Examine the vertebrae from their 
anterior aspects and note any fractures, 
dislocations, compressions or haemorrhages. 
Examine the vertebral bodies

(k) In cases in which spinal injury is suspected, 
dissect and describe the spinal cord. Examine 
the cervical spine anteriorly and note any 
haemorrhage in the paravertebral muscles. 
The posterior approach is best for evaluating 
high cervical injuries. Open the spinal 
canal and remove the spinal cord. Make 
transverse sections every 0.5 cm and note any 
abnormalities.

5. Further testing

262. The autopsy is a specialized medical investigation 
that includes the collection of samples, tissues 
and fluid for further testing.115 The specimens and 
the manner of collecting them, together with their 
storage and transport and period of retention, 
should be agreed with the laboratory that will be 
undertaking the further testing. If there is no such 
laboratory, samples, tissues and fluid should still 
be retained, as testing may be organized later.

263. After the autopsy has been completed, saved 
specimens must be recorded and listed in the 
report. Label all specimens with the name of the 
deceased, the autopsy identification number, 
the date and time of collection, the name of 
the prosector (if applicable), and the contents. 
Carefully secure all evidence and begin the chain 
of custody record with the appropriate release 
forms. There should be agreement with the 
investigating officer about how the samples will 
be stored and then transported to the laboratory 
undertaking the analysis. The transport of such 
samples is usually a police responsibility exercised 
following full chain of custody requirements which 
ensure the security of the samples.

(a) Large organ and tissue specimens. 
Very occasionally, large organ and tissue 
specimens may be retained by the forensic 
doctor for:

(i) Better examination of an organ of particular 
importance in the case (e.g. the brain)

(ii) Further examination by an expert, including 
one acting for an accused person

(iii) Use as direct evidence.

The next of kin should be informed and 
preferably their consent to the retention 
obtained. If consent is not provided, and 
the retention is still regarded as being 
necessary, then formal authorization of the 
retention should be obtained. Such retention 
must be in accordance with local law and 
ethical guidelines, and take into account the 
family’s preferences for the burial or disposal 
of such organs and tissues.

(b) Histology. In all cases of potentially unlawful 
death, small representative samples of all 
major organs, including areas of normal 
and any abnormal tissue, should be retained 
in 10% formalin, processed histologically 
and stained with haematoxylin and eosin 
(and other stains as indicated). The wet 
tissue, paraffin blocks and slides should be 
kept indefinitely. Many forensic doctors are 
not trained to evaluate histology material. 
Arrangements should be made for a suitable 
histopathologist, preferably one with forensic 
training and experience, to report on the 
histology. This should be done in consultation: 
the histopathologist needs to understand 
the history and findings from the autopsy; 
and the forensic doctor needs to understand 
the conclusions, and any limitations, of the 
histopathologist

115. This section relates to the collection of samples, tissues and fluid. It draws heavily on Section 5.6 “Special Investigations” of Forensic Autopsy: Manual for Forensic 
Pathologists, UN Office on Drugs and Crime. This manual should be consulted for any further assistance required.
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(ค) พิษวิทยา (Toxicology) (รวมถึงชีวเคมี) การสื่อสาร
กับห้องปฏิบัติการที่ท าการตรวจสอบเป็นเรื่องส าคัญ 
ของเหลวและปริมาณที่ต้องใช้ และเนื อเยื่อที่ต้องใช้ 
(หากมี) จะแตกต่างกันไปตามแต่ละห้องปฏิบัติการ ในทุก
กรณี จะต้องบันทึกบริเวณที่ตัวอย่างถูกเก็บรวบรวมมาด้วยความ
ระมัดระวัง 

(ง) เลือด (Blood) หากเป็นไปได้ อย่างน้อยต้องได้เลือด 10 
มล. จากรอบนอกบริเวณ (เช่น หลอดเลือดด าที่โคนขา) 
ก่อนเริ่มการผ่าพิสูจน์ศพ เพื่อหลีกเลี่ยงการหมักและการ
เน่าเปื่อยหลังจากเก็บรวบรวม เพิ่มโซเดียมฟลูออไรด์ 
(NaF) 1% w/v ลงไปในหลอดเก็บ หากไม่มีเลือดรอบ
นอกบริเวณสามารถใช้จากบริเวณส่วนกลางได้  (เช่น 
หัวใจ) หนทางสุดท้ายคืออาจเก็บเลือดจากทวารต่างๆ
ของร่างกายแม้ว่าค่อนข้างจะเป็นไปได้ที่จะมีการ
ปนเปื้อนเนื่องมาจากการรั่วไหลจากโครงสร้างส่วนอื่น 
(เ ช่น ส่วนประกอบของกระเพาะหรือล าไส้  เมือก 
ปัสสาวะ หนองหรือของเหลวใส) และดังนั นการแปลผลจะไม่
สามารถท าได้อย่างสมบูรณ์ 

(i) ปัสสาวะ (Urine)116 หากเป็นไปได้ อย่างน้อยต้อง
ได้ปัสสาวะ 10 มล. โดยการใช้เข็มทิ่มกระเพาะ
ปัสสาวะหลังจากเปิดช่องท้องแล้ว อีกทางเลือก
หนึ่งคือการสอดใส่สายสวนเข้าทางท่อปัสสาวะ 

(ii) วุ้นตา (Vitreous Humour)117 ควรได้วุ้นตา 2 –
3 มล .  จากลูกตาแต่ละข้ าง โดยใ ช้ เข็ม เจาะ 
เนื่องจากความหนืดควรใช้เข็มเบอร์ 15- หรือ 17- 

(iii) น้้าดี (Bile) สูงสุด 10 มล. 

(iv) เนื้อเยื่อ (Tissue) จากตับ กล้ามเนื อ ไต สมอง 
เนื อเยื่อไขมัน (ถ้าเป็นไปได้ 100 มก. จากแต่ละ
ส่วน) บริเวณผิวหนัง (เช่นในกรณีที่สงสัยว่ามีการ
ฉีดอินซูลิน) เนื อเยื่อควรถูกวางแยกจากกันในโถ
แก้วหรือพลาสติกที่สะอาดโดยไร้น  ายาดอง ควร
พิจารณาแช่เย็นตัวอย่างไว้หากคาดว่าจะเกิดความ
ล่าช้าก่อนถูกขนส่งไปยังห้องปฏิบัติการหรือก่อน
การวิเคราะห์ ถ้าสงสัยว่ามีการสูดดมสารระเหยก็
ควรเอาปอดใส่ในถุงไนล่อนแล้วปิดผนึก  (สาร
ระเหยซึมผ่านถุงโพลิเอทิลีน/พลาสติกได้) 

 

 

(v) ส่ ว น ป ร ะ ก อ บ ใ น ก ร ะ เ พ า ะ  (Stomach 
contents) ตามหลักการแล้ว ก่อนเคลื่อนย้าย
ส่วนประกอบในช่องท้องควรแยกกระเพาะออกโดย
การหนีบหรือมัดหลอดอาหารตอนล่างและล าไส้
เล็กตอนต้น หลังจากเคลื่อนย้ายแล้ว ควรเปิด
กระเพาะในจานสะอาดขนาดใหญ่ เมื่อเสร็จสิ นการ
อธิบายและถ่ายภาพส่วนประกอบแล้วให้ใส่ไว้ในโถ
แก้วหรือพลาสติกที่สะอาดปลอดภัยโดยมีการขัน
สกรูปิดด้านบน 

(vi) ผมและเล็บนิ้วมือ (Hair and fingernails) สิ่ง
เหล่านี อาจเป็นประโยชน์ในกรณีวางยาพิษด้วยธาตุ
โลหะหนักหรือยาบางชนิด เก็บตัวอย่างผมโดยการ
ดึงอย่างแรงเพื่อให้ได้รากติดมาด้วย อย่าตัดด้วย
กรรไกร ส่วนตัวอย่างเล็บควรได้มาทั งเล็บ  

(จ) จุลชีววิทยา (Microbiology) ขั นตอนนี ไม่ใช่ขั นตอน
การผ่าพิสูจน์ศพตามปกติ แต่อาจเป็นประโยชน์ถ้ามีการ
ใช้เทคนิคการเก็บรวบรวมที่ดีและตัวอย่างถูกเก็บมา
ตั งแต่ช่วงต้นหลังการเสียชีวิต  อนึ่ง การแยกความแตกต่าง
ระหว่างเชื อโรคกับแบคทีเรียประจ าถิ่นหลังการเสียชีวิตอาจท าให้
การประเมินผลมีความยุ่ งยาก ทั ง นี  ตั ว อ ย่ า ง ที่ ใ ช้ ไ ด้
ประกอบด้วย 

(i) เลือด เก็บด้วยตาเปล่าโดยการใช้เข็มและหลอดดดู
ยาที่ปลอดเชื อจากหลอดเลือดด าโคนขาหรือ
หลอดเลือดแดง (หรือหลอดเลือดส่วนอื่นที่
เหมาะสม) และเจาะด้วยวิธีปลอดเชื อก่อนเริ่มการ
ผ่าพิสูจน์ศพ 

(ii) การเก็บตัวอย่างเนื อเยื่อชิ นเล็ก (เช่น ปอด ม้าม) 
ภายใต้สภาพปลอดเชื อเท่าที่จะท าได้ควรส่งตัวอย่างไป
ห้องปฏิบัติการด้านจุลชีววิทยาโดยไม่ล่าช้าเกิน
ควร ไม่เช่นนั นก็เก็บตัวอย่างในตู้เย็นจนกว่าจะมี
การส่งต่อ (เร็วท่ีสุดเท่าท่ีเป็นไปได้) 

(ฉ) กีฏวิทยา (Entomology) การเก็บรวบรวมตัวอย่างที่
เหมาะสมของตัวอ่อน แมลงปีกแข็ง แมลงวันและแมลง
อื่นๆที่อยู่บนหรือในศพจ าเป็นจะต้องปรึกษานักกีฏวิทยา 
ตัวอย่างอาจเป็นประโยชน์ส าหรับการวิเคราะห์ทาง
พิษวิทยาเช่นเดียวกับช่วยในการประเมินช่วงเวลาต่ าสุด
หลังเสียชีวิต และ/หรือ อาจท าให้สามารถประเมินว่าศพ
ได้ถูกเคลื่อนย้ายเป็นระยะทางหนึ่งภายหลังเสียชีวิตได้ 

 

  
116. ตัวอย่างเหล่านี สามารถน าไปใช้ในการทดสอบทางชีวเคมี โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การประเมินภาวะน  าตาลในเลือดสูง ภาวะร่างกายมีความเป็นกรดมากไป ภาวะไต

วาย และ/หรือภาวะขาดน  าในร่างกาย  อาจท าได้จากการวิเคราะห์ตัวอย่างเหล่านี  

117. การผ่าพิสูจน์ศพทางนิติเวช: คู่มือส าหรับนักนิติพยาธิวิทยา ส านักงานป้องกันยาเสพติดและปราบปรามอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ 
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(c) Toxicology (including biochemistry). 
Communication with  
the testing laboratory is very important.  
The fluids and volumes required, and 
the tissue required (if any), will vary from 
laboratory to laboratory. In all cases, the 
site from which the specimen has been 
obtained must be carefully recorded

(d) Blood. If possible, at least 10 ml, preferably 
obtained from a peripheral site (e.g. the 
femoral vein) prior to the commencement of the 
autopsy. To avoid post collection fermentation 
and putrefaction, add 1% w/v sodium fluoride 
(NaF) to the collection tube. If peripheral blood 
is not available, a central site (e.g. the heart) 
can be used. As a last resort, blood from a 
body cavity can be obtained, although this 
will almost certainly be contaminated owing 
to leakage from other structures (e.g. stomach 
or bowel contents, mucus, urine, pus or serous 
fluids) and thus the interpretation of the results 
will be seriously compromised

(i) Urine.116 If possible, at least 10ml is 
usually obtained by direct needle puncture 
of the exposed bladder after the abdomen 
has been opened. Alternatively, a urinary 
catheter inserted via the urethra can be 
used

(ii) Vitreous Humour.117 2–3 ml can be 
obtained by needle puncture of each 
globe. As it is relatively viscous, a 15- or 
17-gauge needle should be used

(iii) Bile. Up to 10 ml

(iv) Tissue. Liver, muscle, kidney, brain, 
adipose tissue (if possible, 100 mg of 
each), skin site (e.g. if an insulin injection is 
suspected). The tissues should be placed in 
separate, clean, glass or plastic jars without 
a fixative. Consider freezing the samples if 
delays are anticipated before transport to 
the laboratory, or before analysis

If volatile substance inhalation is 
suspected, an entire lung should be taken 
and sealed in a nylon bag. (Polyethylene/
plastic bags are permeable to volatile 
substances)

(v) Stomach contents. Ideally, prior to 
removing the abdominal contents, the 
stomach can be isolated by clamping 
or tying the lower oesophagus and 
duodenum. After removal, the stomach 
should be opened inside a large clean 
dish. After describing and photographing 
the contents, submit them in secure, clean, 
screw-top glass or plastic jars

(vi) Hair and fingernails. These may be 
useful in cases of heavy-metal poisoning 
or certain drugs. Obtain hair samples by 
plucking the hair, thereby including the 
root; do not cut with scissors. Nail samples 
should comprise the whole nail.

(e) Microbiology. This is not a routine autopsy 
investigation but can be useful if the collection 
technique is good and samples are collected 
in the early post-mortem period. Differentiating 
between pathogens and normal post-mortem 
flora complicates the assessment of results. 
Possible samples include:

(i) Blood, taken using a sterile needle and 
syringe under direct vision from the femoral 
vein or artery (or other suitable vessel), 
accessed in a sterile manner prior to 
commencing the autopsy

(ii) Sampling a small piece of tissue (e.g. 
lung, spleen) under conditions that are as 
sterile as possible

The specimen should be taken to the 
microbiology laboratory without undue 
delay. Otherwise, the specimen should 
be kept in a refrigerator until (the earliest 
possible) transfer.

(f) Entomology. The collection of appropriate 
samples of larvae, beetles, flies and other 
insects on or in the body requires consultation 
with an entomologist. This includes eggs, 
maggots and pupae as well as adult insects. 
Samples may be useful for toxicological 
analysis as well as helping to assess the 
minimum post-mortem interval and/or possibly 
to assess whether the body has been moved 
some distance after death

116. These samples can be used for biochemical testing. Assessments of hyperglycaemia, ketosis, renal failure and/or dehydration (among other things) can sometimes 
be made from analysis of these specimens.

117. Forensic Autopsy: Manual for Forensic Pathologists, UN Office on Drugs and Crime.
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(ช) การทดสอบโมเลกุล/DNA เป็นเทคโนโลยีที่พัฒนาอย่าง

รวดเร็ว การประสานกับห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องมี
ความส าคัญอย่างมาก เนื อเยื่อม้าม (splenic tissue) เป็น
หนึ่งในอวัยวะที่ดีที่สุดต่อการกู้คืน DNA นอกจากนี  
เนื อเยื่อตับ กล้ามเนื อ ไตและสมองอาจควรน ามาใช้
เช่นกัน อย่างน้อยควรน าเนื อเยื่อในปริมาณ 2 กรัมมาใส่
ในหลอดพลาสติกโดยไม่มีน  ายาดองหรือสารกันเสีย 
จากนั นตัวอย่างอาจถูกแช่แข็งถ้ายังไม่ใช้ทันที ในกรณี
ซากศพเน่าเปื่อยหรือซากโครงกระดูก อาจต้องใช้ตัวอย่าง
กระดูกซึ่งมักเป็นส่วนกลางท่อนกระดูกยาวหรือฟัน (ที่ไม่
มีการซ่อมแซมหรือรูผุ) หรือส่วนของท่อนกระดูกต้นขา ใน
บางศูนย์มีการพัฒนาเทคนิคที่ใช้ตัวอย่างซึ่งไม่ต้องล้วงล  า
ภายในร่างกายอย่างเช่นกระดูกอ่อน กระดูกนิ ว เล็บมือ
หรือเล็บเท้า 

(ซ) นอกจากนั้น หลักฐานอื่นที่อาจจ าเป็นต้องเก็บรวบรวม 
บันทึกและรักษาไว้ประกอบด้วย 

(i) วัตถุแปลกปลอมทั งหมด รวมถึงกระสุน ชิ นส่วน
กระสุน ลูกปราย มีดและเส้นใย จะต้องน ากระสุนไป
วิเคราะห์หาวิถี 

(ii) เสื อผ้าและของใช้ส่วนตัวทั งหมดของผู้เสียชีวิต ไม่ว่า
ที่ใส่อยู่หรืออยู่ ในการครอบครองของผู้ เสียชีวิต
ในขณะเสียชีวิต 

(iii) เล็บมือและเนื อเยื่อใต้เล็บ 

(iv) เส้นขนทั งของจริงและแปลกปลอม ส าหรับกรณี
สงสัยว่ามีการล่วงละเมิดทางเพศ 

(v) เส้นผมศีรษะ ในกรณีที่มีประเด็นเกี่ยวกับสถานที่
เสียชีวิตหรือต าแหน่งที่ตั งของศพก่อนถูกค้นพบ 

ดังที่กล่าวในตอนต้นของหมวดว่าด้วยการตรวจสอบ
เพิ่มเติมนี  จะต้องมีการหารือระหว่างผู้ผ่าศพและผู้
สืบสวนสอบสวน และมีการตัดสินใจชัดเจนเกี่ยวกับการ
ด าเนินการกับตัวอย่างทั งหมด 

264. ภายหลังการผ่าพิสูจน์ศพ อวัยวะที่ไม่ต้องเก็บรักษาไว้ควร
ได้รับการใส่กลับเข้าไปในร่างศพ และควรดองศพไว้เพื่อเอื อ
ต่อการผ่าพิสูจน์ศพครั งที่สองหากประสงค์จะท าเช่นนั นใน
ภายหน้า แน่นอนว่าการเผาศพจะท าให้ไม่ให้สามารถผ่า
พิสูจน์ศพครั งท่ีสองได้ 

6. การสรุปสาเหตุการเสียชีวิต 

265. ในตอนท้ายของการสอบสวนการ เสียชีวิต เป็นความ
รับผิดชอบพื นฐานของผู้ผ่าศพที่จะต้องสรุปสาเหตุการ
เสียชีวิตและระบุตัวตนผู้เสียชีวิต หลายคนอาจแปลกใจที่การ
เสียชีวิตจ านวนน้อยมากสามารถหาสาเหตุได้จากผลการผ่า

พิสูจน์ศพเพียงอย่างเดียวโดยปราศจากข้อมูลจากแหล่งอื่น
เกี่ยวกับการเสียชีวิตดังกล่าว ในเขตอ านาจบางแห่ง แพทย์
นิติเวชจะต้องเป็นผู้สรุปลักษณะการเสียชีวิตอีกด้วย ในเขต
อ านาจอื่น การสรุปดังกล่าวตกเป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตุลาการ 

266. รูปแบบการบันทึกสาเหตุการเสียชีวิตซึ่งเป็นที่ยอมรับ
ทางสากลถูกก าหนดไว้โดยองค์การอนามัยโลกใน 
“แบบฟอร์มสากลของใบรับรองสาเหตุการเสียชีวิตที่
ออก โดยแพทย์  ( International Form of Medical 
Certificate of Cause of Death)”118 แบบฟอร์มของ
สาเหตุการเสียชีวิตประกอบด้วยส่วนต่อไปนี  

(ก) ส่วนที่ I – ได้แก่ โรคหรือสภาพที่น าไปสู่การเสียชีวิต
โดยตรง (สาเหตุเฉียบพลัน – immediate cause) 
และสาเหตุที่เกิดขึ นก่อนหน้า (หรือสาเหตุแท้จริง – 
underlying cause) 

(ข) ส่วนที่ II – สภาพอื่น  ๆที่มีส่วนต่อการเสียชีวิต แต่ไม่เกี่ยว
หรือก่อให้เกิดสภาพในส่วนที่ I 

267. แพทย์นิติ เวชทั งหลายควรมีความเข้าใจชัดเจนใน
ประเด็นดังต่อไปนี เพื่อการสรุปสาเหตุการเสียชีวิตอย่าง
ถูกต้องตามมาตรฐานรูปแบบขององค์การอนามัยโลก 

(ก) สาเหตุแท้จริงของการเสียชีวิต (Underlying cause 
of death) หมายถึงโรคหรือการบาดเจ็บที่เป็น
จุดเริ่มต้นของภาวะผิดปกติต่อเนื่องที่น าไปสู่การ
เสียชีวิตโดยตรงหรือน าไปสู่สถานการณ์ของ
อุบัติเหตุหรือความรุนแรงที่น าไปสู่การบาดเจ็บถึง
ขั นเสียชีวิตได้ 

(ข) สาเหตุที่ มีส่วนในการเสียชีวิต  (Contributory 
cause(s) of death) หมายถึง โรคหรือสภาพส าคัญอื่นๆ  
ที่มีส่วนในการเสียชีวิตแต่ไม่มีส่วนในการก่อให้เกิดโรคหรือ
สภาพในส่วนที่ I ซึ่งท าให้เสียชีวิต 

(ค) ความผิดพลาดทั่วไปคือการลงรูปแบบการเสียชีวิต
อย่างเช่นภาวะหยุดหายใจ ระบบหายใจล้มเหลว
หรือโคม่าเป็นสาเหตุการเสียชีวิตเฉียบพลัน 

(ง) หากมีสาเหตุการเสียชีวิตเพียงสาเหตุเดียว (เช่น 
แผลถูกยิงที่ศีรษะ ซึ่งการเสียชีวิตเกิดขึ นรวดเร็วใน
สถานที่เกิดเหตุ) ก็ควรถูกลงว่า I(ก) จากศัพท์เฉพาะ
ทางข้างต้น นี่จะเป็นทั งสาเหตุ เฉียบพลันและ
แท้จริงของการเสียชีวิต 

(จ) หากสาเหตุการเสียชีวิตไม่เป็นที่ทราบแม้ว่าได้
ด าเนินการสืบสวนสอบสวนจนเสร็จสิ นแล้ว เป็น
การถูกต้องที่จะบันทึกว่า “ไม่ทราบ” หรือ “ไม่
สามารถระบุแน่นอน” 

  
118. องค์การอนามัยโลก (WHO), การเพิ่มประสิทธภิาพของทะเบียนราษฎรและสถิติชีพของการเกดิ การเสียชีวิต และสาเหตุการเสียชีวติ: ชุดข้อมูล (Strengthening civil 

registration and vital statistics for births, deaths and causes of death: Resource Kit) ,  น ค ร เ จ นี ว า , ค.ศ. 2012, ดู ได้ที่ : http://apps. 
who.int/iris/handle/10665/78917 

http://apps/
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(g) Molecular/DNA testing. This is a rapidly 
developing technological area. The 
importance of liaising with the relevant 
laboratory cannot be overemphasized. 
Splenic tissue is one of the best organs for 
DNA recovery, although liver, muscle, kidney 
and brain tissue may also be used. At least 
2g of tissue should be placed in a plastic tube 
without fixative or preservative. The specimen 
may then be frozen if it is not to be used 
immediately. In the case of decomposed or 
skeletonized remains, a sample of bone may 
be submitted, often the mid shaft of the long 
bones or teeth (without reparation or cavity), 
or part of the shaft of the femur. Techniques 
using less invasive samples such as cartilage, 
phalanges, fingernails, or toenails have been 
developed in some centres

(h) In addition, other evidence that may need to 
be collected, recorded and secured includes:

(i) All foreign objects, including projectiles, 
projectile fragments, pellets, knives and 
fibres. Projectiles must be subjected to 
ballistic analysis

(ii)  All clothes and personal effects of the 
deceased, either worn by or in the 
possession of the deceased at the time 
of death

(iii) Fingernails and under-nail scrapings

(iv) Hair, foreign and pubic, in cases of 
suspected sexual assault

(v) Head hair, in cases where the place of 
death or location of the body prior to its 
discovery may be an issue.

As mentioned at the beginning of this section on 
further testing, there must be active discussion 
between the prosector and the investigator, and 
concrete decisions made about the fate of all the 
specimens. 

264. After the autopsy, all organs not retained should 
be replaced in the body, and the body should 
be well embalmed to facilitate a second autopsy 
in case one is desired at some future point. 
Cremation of the remains will of course prevent  
a second autopsy.

6. Concluding the cause of death

265. At the end of his/her investigation of the death, 
it is a fundamental responsibility of the prosector 
to conclude the cause of death and identification 
of the deceased. It is a surprise for many that 
only in a small number of deaths can the cause 
of death be determined from the autopsy findings 
alone without any other information about the 
death. In some jurisdictions, the forensic doctor is 
also required to conclude the manner of death; 
in other jurisdictions, the system leaves this 
conclusion to judicial officers. 

266. The internationally accepted format for recording 
the cause of death is set out by the WHO in “The 
International Form of Medical Certificate of Cause 
of Death”.118 The part of the form on cause of 
death includes the following sections:

(a) Part I – includes diseases or conditions directly 
leading to death (immediate causes) and 
antecedent causes (or underlying causes)

(b) Part II – other significant conditions 
contributing to death, but not contributing to 
or causing the conditions listed in Part I.

267. All forensic doctors should clearly understand 
the following concepts involved in correctly 
concluding the cause of death according to the 
standard WHO format:

(a) Underlying cause of death – defined as the 
disease or injury that initiated the train of 
morbid events leading directly to death or the 
circumstances of the accident or violence that 
led to the fatal injury

(b) Contributory cause(s) of death – other 
significant diseases or conditions that 
contributed to the death but not to the 
disease(s) or condition(s) listed in the 
sequence in Part I as causing the death

(c) A common error is to list the mode of death, 
such as cardio-respiratory arrest, respiratory 
failure or coma as the immediate cause  
of death 

(d) If there is only one cause of death (e.g. 
Gunshot wound to the head; where death 
has apparently occurred rapidly at the scene) 
this should be listed as I(a). In the terminology 
above, this is both the immediate and the 
underlying cause of the death

(e) If the cause of death is unknown even after 
all investigations have been completed, then 
it is correct to record it as “unknown” or 
“unascertained”. 

118. WHO, Strengthening civil registration and vital statistics for births, deaths and causes of death: Resource Kit, Geneva, 2013, available at: 
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/78917/1/9789241504591_eng.pdf
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7. รายงานการผ่าพิสูจน์ศพ 

268.   รายงานการผ่าพิสูจน์ศพควรครอบคลุมเพียงพอที่จะช่วยให้
แพทย์นิติเวชคนอื่นในเวลาและสถานที่อื่น (และด้วยการดู
รูปภาพประกอบ) ได้รับข้อสังเกตที่เกี่ยวข้องทั งหมดที่จ าเป็น
ต่อการท าข้อสรุปของเขาหรือเธอได้เองในเรื่องการเสียชีวิต 
ตอนท้ายสุดของรายงานการผ่าพิสูจน์ศพควรเป็นบทสรุปย่อ
ของสิ่งที่ตรวจพบอันรวมถึงผลลัพธ์จากการทดสอบพิเศษต่างๆ 
นอกจากนั น ผู้ผ่าศพควรใส่ความเห็นในเรื่องตัวตนของ
ผู้เสียชีวิต การบาดเจ็บกับโรคที่ปรากฏ บาดแผลทั งหลายที่
น่าจะเกิดจากการบาดเจ็บจากภายนอก การพยายามบ าบัด
ฟื้นฟู การเปลี่ยนแปลงหลังเสียชีวิต หรือสาเหตุก่อนเสียชีวิต 
ใกล้จะเสียชีวิตหรือหลังเสียชีวิต ดังท่ีกล่าวถึงข้างต้น (ดู วรรค 
151) ควรให้ความเห็นว่าการบาดเจ็บอาจเกิดขึ นได้อย่างไร
และเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตหรือมีส่วนในการท าให้เสียชีวิต
หรือไม่ ควรจัดท าข้อสรุปที่สมเหตุสมผลและมีหลักฐาน
ประจักษ์เกี่ยวกับพฤติการณ์แวดล้อมการเสียชีวิต (หาก
เหมาะสมควรรวมลักษณะการเสียชีวิตด้วย) ท้ายสุด ควรระบุ
และอธิบายสาเหตุการเสียชีวิตไว้อย่างเป็นทางการตามที่
บรรยายข้างต้น ควรส่งมอบรายงานที่สมบูรณ์แก่เจ้าหน้าที่
ผู้เกี่ยวข้อง และครอบครัวผู้เสียชีวิต (เว้นแต่ถ้าพบว่าพวกเขา
พัวพันกับสาเหตุการเสียชีวิต) 

8. สัญญาณบ่งช้ีจากการผ่าพิสูจน์ศพถึงความเป็นไปได้ของ
การทรมาน 

269. โดยย่อ การทรมานคือการจงใจท าให้เกิดความเจ็บปวดหรือ
ทุกข์ทรมานอย่างร้ายแรงโดยหรือด้วยความยินยอมของ
เจ้าหน้าที่รัฐเพื่อเป้าประสงค์จ าเพาะ119 

270. แพทย์นิติเวชเป็นผู้น าในการตรวจหาร่องรอยการทรมาน 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อด าเนินการผ่าพิสูจน์บุคคลใดที่เสียชีวิต
ระหว่างอยู่ภายใต้การควบคุมโดยรัฐ 

271. หมวดนี ได้คัดข้อมูลส่วนมากในตารางที่  2 มาจากทั งพิธีสาร
มินนิโซตาฉบับเดิมและพิธีสารอิสตันบูลหรือคู่มือว่าด้วยการสืบสวน
และจัดท ารายงานอย่างมีประสิทธิภาพกรณีทรมานและการประติบัติ
หรือลงโทษอื่น  ๆที่ร้ายแรง ไร้มนุษยธรรมหรอืย่ ายีศกัดิ์ศร1ี20 หมวด
นี มีจุดประสงค์ที่จะเป็นเสมือนบันทึกช่วยจ าส าหรับเหล่า
แพทย์นิติเวชผู้ที่อาจก าลังจะด าเนินการผ่าพิสูจน์ศพที่ต้อง
สงสัยว่าเป็นการเสียชีวิตมิชอบด้วยกฎหมายในกรณีที่ผู้เสียชีวิต
เคยอยู่หรืออาจเคยอยู่ภายใต้การควบคุมตัวโดยรัฐ ภาคผนวก
ดังกล่าวไม่ใช่รายการสมบูรณ์ของสัญญาณบ่งชี ทั งหมดของการ
ทรมานหรือการกระท าทารุณที่อาจเกิดขึ น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ภาคผนวกนี ไม่ได้รวมผลกระทบอันนับไม่ถ้วนจากความประมาทและ
การเพิกเฉยต่อการให้การดูแลทางการแพทย์ด้วย 

272. แม้ว่าเป็นบันทึกช่วยจ า แต่ก็เป็นเรื่องส าคัญที่ระหว่างการ
ตรวจสอบโดยการผ่าพิสูจน์ศพ ผู้ผ่าควรตรวจหา ถ่ายภาพและ
ลงบันทึกบาดแผลทั งหมดไว้ไม่ว่าจะเป็นบาดแผลเก่าหรือเพิ่ง
เกิดขึ นไม่นาน  ซึ่งหมายความถึงการบันทึกต าแหน่ง ขนาด 
รูปทรง สมมาตร บริเวณล้อมรอบ สี เส้นขอบ พื นผิว (ตก
สะเก็ด หยาบ เปื่อย) ระยะเวลา ทิศทาง ความลึก รอยฟกช  า
หรือการบวมน  าที่สัมพันธ์กัน และการซีด/จุดน  าตาลหรือด าที่
อยู่รอบๆ หลายครั งที่มักจะมองมองข้ามการทรมานไปหากไม่
มีแนวทางสอบสวนด้วยการผ่าพิสูจน์ศพ  ควรตั งใจช าแหละใต้
ผิวหนัง เนื่องจากเป็นหลักการทางนิติเวชที่ทราบกันดีว่ามัก
เป็นการยากที่จะมองเห็นบาดแผลที่อยู่ลึกได้จากภายนอก
ด้วยตาเปล่าและจะต้องเสาะหา รอยแตกร้าวและการ
เคลื่อนย้ายที่อาจเกิดในที่ที่ ไม่ค่อยพบตามปกติในการ
ช าแหละเพื่อตรวจพิสูจน์ศพ ส่วนใหญ่คือแขนขาและกระดูก
ใบหน้า และเช่นกันท่ีบาดแผลเหล่านี มักถูกมองข้ามไปหากไม่
ค้นหา ด้วยเหตุนี  ถ้าการแสกนทั่วล าตัวด้วยภาพตัดขวาง 
(เช่น CT แสกน) สามารถท าได้ ควรพิจารณาอย่างจริงจังในการใช้วิธี
ดังกล่าว แม้จะต้องขนส่งร่างศพไปยังสถานที่อ่ืนก็ตาม 

273. ในข้อสรุปของรายงาน ควรลงความเห็นทั งในเรื่องรูปแบบ
โดยรวมของการบาดเจ็บ (จ านวนและต าแหน่งของบาดแผล
ประเภทต่างๆ) และเรื่องที่ว่ารูปแบบดังกล่าวอาจหมายถึง
อะไรบ้าง รวมทั งความเห็นเกี่ยวกับบาดแผลแต่ละชนิดซึ่งมี
ความเฉพาะเจาะจงเพียงพอท่ีจะบอกได้ถึงสาเหตุ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
119. ดู: http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CAT.aspx. มาตรา 1 ของ อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทรมาน ค.ศ.1984 นิยาม

การทรมานว่าคือ: “การกระท าใดก็ตามที่ท าโดยเจตนาให้เกิดความเจ็บปวดหรือความทุกข์ทรมานอยา่งสาหัสไม่ว่าทางร่างกายหรือจิตใจต่อบคุคลใดบุคคลหนึ่ง
เพื่อความมุ่งประสงค์ที่จะให้ได้มาซ่ึงข้อมูลหรือค าสารภาพจากบุคคลนั นหรือบุคคลที่สาม การลงโทษบุคคลนั นส าหรับการกระท าซ่ึงบุคคลนั นหรือบุคคลที่สาม
กระท าหรือต้องสงสัยว่าได้กระท า หรือเป็นการข่มขู่ให้กลัวหรือบังคับขู่เข็ญบุคคลนั นหรือบุคคลที่สาม หรือเพราะเหตุผลใดบนพื นฐานของการเลือกปฏิบัติไม่
ว่าในรูปแบบใด เมื่อความเจ็บปวดหรือความทุกข์ทรมานนั นกระท าโดยหรือด้วยการยุยงหรือการยินยอมโดยปริยายของเจ้าหน้าที่รัฐหรือบุคคลอื่ นซ่ึงปฏิบัติ
หน้าที่ในต าแหน่งทางการ ทั งนี  ไม่รวมความเจ็บปวดหรือความทุกข์ทรมานที่เกิดจากหรืออันเป็นผลปกติจากหรือสืบเนื่องมาจากการลงโทษทั งปวงที่ชอบด้วย
กฎหมาย” 

120. ดู:     http://www.ohchr.org/Documents/Publications/training8Rev1en.pdf. 

http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CAT.aspx
http://www.ohchr.org/Documents/Publications/training8Rev1en.pdf
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7. The autopsy report

268. The autopsy report should be sufficiently 
comprehensive for another forensic doctor, at 
another time and place (and supported by access 
to the photographs) to be in possession of all the 
relevant observations required in order to come to 
his or her own conclusions about the death. At the 
end of the autopsy report should be a summary of 
the findings, including the results of special tests. 
In addition, the prosector should provide his/
her opinion about the identity of the deceased, 
and injuries and disease present, attributing any 
injuries to external trauma, therapeutic efforts, 
post-mortem change, or other ante-mortem, peri-
mortem, or post-mortem causes. As mentioned 
above (see Paragraph 151), an opinion as to 
how the injuries might have been caused, and 
whether they caused or contributed to the death, 
should be provided. Reasonable, evidence-based 
conclusions about the circumstances of the death 
(including where appropriate the manner of death) 
should be made. Finally, the formal cause of 
death, as discussed above, should be provided 
and explained. The full report should be given 
to the appropriate authorities and (except if they 
are implicated in the cause of the death) to the 
deceased’s family.

8. Autopsy signs of possible torture

269. Torture, in brief, is the intentional infliction of 
severe mental or physical pain or suffering by or 
with the consent of State authorities for a specific 
purpose.119 

270. Forensic doctors are at the forefront of detecting 
torture, and never more so than when undertaking 
the autopsy of a person who has died in the 
custody of the State. 

271. This section has extracted much of the information 
in Table 2 from both the original Minnesota 
Protocol and from the Istanbul Protocol: Manual 

on the Effective Investigation and Documentation 
of Torture and other Cruel, Inhuman or Degrading 
Treatment or Punishment.120 It is intended as an 
aide-memoire for forensic doctors who may be 
about to undertake the autopsy of a potentially 
unlawful death where the deceased has been, or 
may have been, in the custody of the State. The 
annex is not a comprehensive list of all the signs 
of torture or mistreatment that could occur.  
In particular it does not cover the myriad effects  
of neglect (including deprivation of food and 
water) and withholding medical care.

272. Notwithstanding the aide-memoire, it is crucial 
that as part of the autopsy examination the 
prosector should detect, photograph and record 
in writing all injuries, whether old or recent. 
This means recording their site, size, shape, 
symmetry, surrounds, colour, contour, surface 
(scaly, crusty, ulcerating), course, direction, depth, 
any associated bruising or oedema and any 
surrounding pallor/melanosis. Much torture will 
be missed if there is not an inquiring approach 
to the autopsy. There should be a willingness to 
undertake subcutaneous dissection – it is a well-
known principle of forensic medicine that deeper 
injury is often not visible externally and must be 
sought. Fractures and dislocations may occur in 
relatively unusual places for autopsy dissection 
— often the limbs and the facial bones. Again, 
these will be missed if not searched for. For these 
reasons, if whole-body cross-sectional scanning 
(e.g. CT scanning) is available, its use should be 
very seriously considered, even if it means having 
to transport the body to another location. 

273. In the conclusions of the report, comments should 
be made both on the overall pattern of the injuries 
(the number and location of different injury types) 
and what this might mean, and also on individual 
injuries with sufficient specificity to suggest their 
cause.

119. At: http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CAT.aspx. Art. 1 of the 1984 UN Convention Against Torture defines torture as: “any act by which 
severe pain or suffering, whether physical or mental, is intentionally inflicted on a person for such purposes as obtaining from him or a third person information or 
a confession, punishing him for an act he or a third person has committed or is suspected of having committed, or intimidating or coercing him or a third person, 
or for any reason based on discrimination of any kind, when such pain or suffering is inflicted by or at the instigation of or with the consent or acquiescence of a 
public official or other person acting in an official capacity. It does not include pain or suffering arising only from, inherent in or incidental to lawful sanctions.”

120. At: http://www.ohchr.org/Documents/Publications/training8Rev1en.pdf.
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ตาราง 2: วิธีการทรมานและสิ่งตรวจพบที่สัมพันธ์กัน 
 

วิธีการทรมาน สิ่งตรวจพบบนร่างกายและข้อสงัเกตในการตรวจพบ 

บาดแผลเฉียบพลัน (ครั งเดียว) และ
เรื อรัง  (หลายครั ง) 

แผลถลอก แผลฟกช  า แผลฉีกขาด แผลเป็น รอยแตกร้าว (และหากมีหลายรอย บาง
รอยอยู่ในขั นการสมานแผลแตกต่างกัน) โดยเฉพาะในต าแหน่งผิดปกติซึ่งไม่เคยได้รับ
การรักษา 

รอยแตกร้าวบนกะโหลก แผลฟกช  าบนหนังศีรษะ แผลฉีกขาด รอยฟกช  าในสมอง และ
การเปลี่ยนแปลงของบาดแผลในช่องสมองอื่นๆ เมื่อเวลาผ่านไป เกิดแผลเป็นและการ
ฝ่อบนเปลือกสมองใหญ่ 

พิจารณาการบาดเจ็บที่กระดูกสันหลังคอหากปรากฏบาดแผลบนหน้า 

ประเมินต าแหน่งของกระดูกตรงสันจมูก เสียงกรอบแกรบ การเบี่ยงของผนังกั นโพรง
จมูก พิจารณาใช้การเอ็กซเรย์ธรรมดา การท า CT แสกนของผนังกั นโพรงจมูก ประเมิน
น  ามูกและจานเบ้าตา/รอยแตกของปุ่มกระดูกของในกะโหลก 

พิจารณารอยแตกร้าวบนขมับ-ขากรรไกรล่างและโครงสร้างกล่องเสียง ประเมินเสมือน
ท าการตรวจสอบคอและใบหน้าอย่างละเอียดต่อจากการช าแหละใต้ผิวหนัง  ใน
ขณะเดียวกันควรมองหาการหลุดและรอยแตกของฟัน การบิดเบี ยวของฟันที่อุด การแตกของ
ฟันปลอม แผลที่ลิ น รอยโรคจากการบังคับสอดใส่วัตถุเข้าไปในปาก รอยจี ด้วยไฟฟ้า 
หรือรอยไหม้ 

บาดแผลจ าเพาะอาจท าให้เห็นรูปทรงของวัตถุที่ท าให้เกิดบาดแผล เช่น บาดแผลฟกช  า
แนวเส้นคู่ซึ่งเกิดจากท่อนไม้ กระบอง ไม้เท้า  

ผลลัพธ์ของการบาดเจ็บที่เกิดจากแรงซึ่งมาจากวัตถุที่ไม่มีคมไปยังกระดูกเบ้าตา 
ยกตัวอย่างเช่น กระดูกเบ้าตา“แตก”(และ/หรือ สูญเสียความสมบูรณ์ของดวงตา) การ
ตกเลือดใต้เยื่อตา แก้วตาหลุดจากที่ การมีเลือดอออกชั นไฮยาลอยด์ ภาวะเลือดออก
หลังลูกตา เลือดออกในจอประสาทตา 
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การแขวนโดยผูกข้อมือ  

(“La bandera”) 121 

รอยฟกช  าหรือแผลเป็นรอบข้อมือ ถ้ามีรอยแนวยาวเรื อรังรอบข้อมือหรือข้อเท้า และมี
ขนหรือรูขุมขนในบริเวณดังกล่าวเล็กน้อย เป็นไปได้มากที่จะเป็นโรคผมร่วงแบบมี
แผลเป็น (cicatricial alopecia) จากการถูกผูกมัดแน่นเป็นเวลานาน ทั งนี  ไม่เคยมีการ
วินิจฉัยว่าลักษณะที่ปรากฏนี เป็นผลมาจากโรคผิวหนังที่เกิดขึ นเองอื่น 

การแขวนโดยใช้ส่วนคอหรือแขน (เช่น 
“ท่ากางเขน” – โดยยืดแขนออกและ
ผูกไว้กับราวขวาง “ท่าแล่เนื อ” – โดย
ผูกมือยกสูงขึ นพร้อมกันหรือทีละข้าง) 

รอยฟกช  าหรือแผลเป็นตรงบริเวณที่ผูกมัด รอยเขียวช  าอย่างเห็นได้ชัดบนแขนขา
ส่วนล่าง และบาดแผลที่คอ (มักเล็กน้อยแต่อาจรวมรอยแตกของกล่องเสียง) 

การแขวนโดยเท้ายกสูงและห้อยหัว 
(“ท่ า แ ล่ เ นื อ ก ลั บ หั ว ก ลั บ ห า ง ” 
“murciélago”) 

รอยฟกช  าหรือแผลเป็นรอบข้อเท้า เอ็นกล้ามเนื อเสียหาย ข้อเท้าหรือข้ออื่นๆ บิดเบี ยว 

การแขวนโดยผูกมัดรอบข้อศอกหรือ
ข้อมือและให้แขนไขว้อยู่ด้านหลังล าตัว 
หรือมัดปลายแขนไว้ด้านหลังล าตัว โดย
ข้อศอกงอ 90 องศา และผูกปลายแขน
ไว้กับราวขวาง (“ท่าแขวนปาเลสไตน์”) 

แผลถลอก แผลฟกช  า แผลเป็นรอบข้อมือ ข้อไหล่เคลื่อน หรือเอ็นกล้ามเนื อเสียหาย 
กล้ามเนื อฉีก และ/หรือเนื อเยื่อแขนด้านบนหรือตรงกล้ามเนื ออกตาย  กลุ่มอาการไต
วายหรือไตล้มเหลวจากกล้ามเนื อตาย 

 

121. สังเกตว่ารูปแบบการแขวนที่หลากหลายซึ่งอาจกินเวลา 15 ถึง 20 นาทีจนถึงหลายช่ัวโมงหรือหลายวันมักเกิดพร้อมกับรูปแบบการตี
ต่างๆ และสามารถส่งผลร้ายแรงตามมาได้ 
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Table 2: Torture Techniques and Related Findings

TORTURE TECHNIQUE PHYSICAL FINDINGS AND NOTES ON THEIR DETECTION

Acute (single episode) and chronic 
(repeated episodes of) injury

Abrasions, bruises, lacerations, scars; fractures (and, if multiple, some at 
different stages of healing), especially in unusual locations, which have 
not been treated

Skull fractures, scalp bruising, laceration, cerebral contusions and other 
intracranial manifestations of trauma; after time, cerebral cortical scars  
and atrophy

Consider cervical spine trauma when facial trauma present

Assess nasal bone alignment, crepitation, deviation of the septum; 
consider plain X-ray, CT scan for the septum. Assess for rhinorrhoea and 
orbital plate/crista galli fracture

Consider fractures of the temporo-mandibular and laryngeal structures. 
Assess these as part of a detailed neck and facial examination following 
subcutaneous dissection. At the same time also look for tooth avulsions 
and fractures; dislocated dental fillings; broken dental prosthesis; bruised 
Tongue; lesions from forcible insertion of objects into the mouth, electric 
shocks or burns

Specific injuries may disclose a shape suggestive of the causative object, 
e.g. tramline bruising from rods, truncheons or canes 

Consequences of blunt force injuries to the orbit, including “blow out” 
fractures (and/or loss of integrity of the globe), conjunctival haemorrhage, 
lens dislocation, subhyaloid haemorrhage, retrobulbar haemorrhage, 
retinal haemorrhage

Suspension by the wrists 
(“La bandera”)121

Bruises or scars around the wrists. A chronic linear zone around a wrist  
or ankle, with few hairs or follicles, is most likely to be a cicatricial 
alopecia from the prolonged application of a tight ligature. There is no 
differential diagnosis of spontaneous skin disease for such an appearance

Suspension by the neck or arms  
(eg “cross suspension” – spreading the 
arms and tying them to a horizontal 
bar; “butchery” – tying the hands 
upwards together, or one by one) 

Bruising or scars at the site of binding; prominent lividity in lower 
extremities; neck trauma (often minimal but may include fractures  
to larynx)

Suspension with the feet upwards  
and head downwards  
(“reverse butchery”, “murciélago”)

Bruises or scars around the ankles; ligamentous damage, dislocations 
to ankles or other joints

Suspension from a ligature tied around 
the elbows or wrists with the arms 
behind the back; or the forearms  
bound together behind the back with  
the elbows flexed to 90 degrees and  
the forearms tied to a horizontal bar  
(“Palestinian hanging”)

Abrasions, bruises, scars around the wrist(s); dislocation of shoulder joint, 
or ligamentous damage, muscular tears and/or necrosis to upper arm or 
pectoral muscles; myoglobinuric renal damage or failure

121. Note that these various forms of suspension, which may last from between 15 and 20 minutes to hours or days, are often accompanied by various forms of 
beatings and can result in serious systemic consequences. 
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วิธีการทรมาน สิ่งตรวจพบบนร่างกายและข้อสงัเกตในการตรวจพบ 

การแขวนเหยื่อโดยให้เข่างอกับราวตรงใต้ขา
พับ โดยส่วนใหญ่ข้อมือมักถูกมัดไว้กับข้อเท้า
ด้วย (“ท่านกแก้วเกาะราว” “Jack” “pau de 
arara”) (อาจท าให้เอ็นยึดเข่าฉีกขาด) 

แผลถลอก แผลฟกช  า และ/หรือแผลฉีกขาด แผลเป็นบนด้านหน้าของท่อนแขน
ตอนปลายและด้านหลังของเข่า แผลถลอก แผลฟกช  าบนข้อมือและ/หรือข้อเท้า  

การบังคับให้จุ่มศีรษะในน  าซึ่งมักเจือปนด้วย
ปัสสาวะ อุจจาระ สิ่งอาเจียน หรือสิ่งปฏิกูล
อื่นๆ (“wet submarine” “pileta” “latina”) 

อาการจมน  า/ใกล้จมน  า อุจจาระหรือเศษชิ นในปาก คอหอย หลอดลม หลอด
อาหารหรือปอด ในผู้รอดชีวิตอาจเกิดปอดบวม 

รูปแบบการทรมานด้วยท่าอื่นๆ มากมาย การ
ผูก หรือพันธนาการเหยื่อในต าแหน่งบิดเบี ยว 
เหยียดตึงอย่างแรง หรือท่าผิดธรรมชาติอื่นๆ 

รอยแตกหัก การเคลื่อน การบาดเจ็บของเอ็นยึด เอ็นกล้ามเนื อ เส้นประสาท และ
หลอดเลือด ทั งที่เพ่ิงเกิดขึ นหรือเกิดมานานแล้ว 

การท าให้ช่องท้องบาดเจ็บด้วยแรงกระแทก
จากของไม่มีคมขณะนอนบนโต๊ะโดยไม่มีอะไร
รองท่อนบนของร่างกาย (“โต๊ะผ่าตัด” “el 
quirófano”) 

แผลฟกช  าที่ช่องท้อง การบาดเจ็บที่หลัง การบาดเจ็บของอวัยวะภายในช่องท้อง
รวมถึงการฉีกขาดของกล้ามเนื อ เยื่อบุช่องท้อง การตกเลือดในช่องท้อง 

การตบหูข้างเดียวหรือสองข้างด้วยฝ่ามอื
อย่างแรง (“teléfono”) 

แรงดันในช่องหูเพิ่มขึ นอย่างรวดเร็วท าให้เกิดแก้วหูฉีกขาด เมื่อเวลาผ่านไป จะ
เกิดแผลเป็น อาจมีการบาดเจ็บบนหูด้านนอก ใช้กล้องส่องตรวจหู 

การเฆี่ยน รอยจางหลายแห่ง หรือมีแผลเป็นขยายตามแนวขวางล้อมรอบด้วยรอยจางจะ
เป็นไปได้มากสุดที่จะเป็นผลจากการเฆี่ยน ยกเว้นผิวหนังอักเสบ 

การดึงเล็บมือหรือเล็บเท้าให้หลุดออก ถ้ากระท าอย่างเฉียบพลัน จะเกิดการฉีกขาดและฟกช  าของเนื อใต้เล็บและผิวหนัง
ตรงกระดูกนิ วมือ หรือการบาดเจ็บอื่นๆ ที่สัมพันธ์กับการพันธนาการ ต่อมาอาจเกิด
เนื อเยื่อโตเร็วเกินไปที่โคนเล็บซึ่งท าให้เกิดตุ่มเนื อเยื่อผิวหนังอักเสบเรื อรังที่เกี่ยวข้อง 
(lychen planas) อาจถูกวินิจฉัยสาเหตุต่างกันหลายประการ และมักมีรอยโรคผิวหนังอื่น  ๆ
ด้วย โรคเชื อราท าให้เล็บหนา เหลืองและเปราะหักง่าย 

การเผาไหม้ บุหรี่ วัตถุร้อน ส่งผลให้เกิดรอยไหม้เฉียบพลัน (เมื่อเวลาผ่านไป จะท าให้เกิด
แผลเป็นที่ลีบฝ่อล้อมด้วยเส้นรอบวงที่ขยายตัวในบริเวณแคบและมีสีเข้ม 
กระบวนการเผาไหม้ตามธรรมชาติจะไม่มีขอบเขตชัดเจน) เมื่อตัวสร้างเล็บถูกเผา
ไหม้ เล็บท่ีขึ นใหม่จะเป็นริ วบาง และบางครั งแตกตามรอยยาว 

การจี ด้วยไฟฟ้า (ลวดต่อกับแหล่งก าเนิดไฟฟ้า 
เช่น “cattle prod”/“la picana”: อุปกรณ์
ส่งไฟฟ้าที่ปลายสุดเป็นโลหะ) 

ไฟฟ้าจี ที่มือ เท้า นิ วมือ นิ วเท้า หู หัวนม ปาก ริมฝีปาก หรืออวัยวะเพศ เจลหรือ
น  ามักถูกใช้เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดรอยไหม้ซึ่งอาจตรวจพบได้ ลักษณะเป็นรอยไหม้
และขึ นกับระยะเวลาของการบาดเจ็บ อาการโดยทันที ได้แก่ จุดแดง ตุ่มพอง อาการ
ภายในสองสามสัปดาห์ ได้แก่ แผลเป็นวงกลมสีน  าตาลแดงบนกล้ามเนื อ ถ้าหลาย
เดือน ได้แก่ จุดเล็ก สีขาว น  าตาลแดง หรือน  าตาล หรือคล  า (picana) 

ไม้เสียบโลหะเผาร้อนสอดเข้าทางทวารหนัก 
(“black slave”) 

รอยไหม้รอบทวารหนักหรือปลายล าไส้ใหญ่ 

บาดแผลจากแรงกระแทกซ  าๆ ท่ีฝ่าเท้า (และ
บางครั งท่ีมือหรือสะโพก) (“falanga”, “falaka”  
“bastinado”) 

อาจถูกมองข้ามระหว่างการตรวจสอบภายนอกด้วยความเร่งรีบ แม้ปรากฏสัญญาณ
บ่งบอก แต่อาจเห็นเพียงการบวมโดยไม่ฟกช  ามากกว่า กลุ่มอาการที่เกิดภายในเนื อ
ที่จ ากัดของร่างกายอาจน าไปสู่กล้ามเนื อตายบางส่วน (ปราศจากเชื อโรค) หรือ
อันตรายที่เกิดกับหลอดเลือดตรงหัวแม่เท้าหรือแม้แต่ปลายเท้า อาจเกิดรอยแตก
ของกระดูกข้อมือและกระดูกฝ่าเท้า แผ่นกล้ามเนื อยึดกระดูกและเอ็นยึดอาจฉีก
ขาด เมื่อเวลาผ่านไป อาจเกิดแผลเป็นผิดปกติบนผิวหนัง 

 การทารุณทางเพศ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ การตั งครรภ์ การบาดเจ็บที่เต้านมหรืออวัยวะสืบพันธุ์ 

สัญญาณบ่งชี การสอดใส่เข้าทางช่องคลอด ทวารหนัก หรือปาก และการวินิจฉัยโรค
แยก 
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TORTURE TECHNIQUE PHYSICAL FINDINGS AND NOTES ON THEIR DETECTION

Suspension of a victim by the flexed 
knees from a bar passed below the 
popliteal region, usually while the 
wrists are tied to the ankles (“parrot 
perch”, “Jack”, “pau de arara”) (can 
lead to cruciate ligament tears)

Abrasions, bruises, and/or lacerations, scars on the anterior forearms 
and backs of the knees; abrasions, bruises to the wrists and/or ankles

Forcible immersions of head in water  
often contaminated with urine, 
faeces, vomit or other impurities (“wet 
submarine”, “pileta”, “latina”)

Signs of drowning/near drowning; faecal or other debris in the mouth, 
pharynx, trachea, oesophagus or lungs. In survival, pneumonia

Many other forms of positional 
torture, tying or restraining victims in 
contorted, hyperextended or other 
unnatural positions

Fractures, dislocations, injuries to ligaments, tendons, nerves and blood 
vessels, both recent and old

Blunt abdominal trauma while lying on 
a table with the upper half of the body 
unsupported (“operating table”,  
“el quirófano”)

Abdominal bruises, back injuries, injuries to abdominal viscera including 
rupture. Intramuscular, retroperitoneal, intra-abdominal haemorrhage

Hard slap of palm to one or both ears 
(“teléfono”)

Rapid increase of pressure in ear canals causes ruptured ear drum(s); 
after time, these will appear scarred. There may be injuries to the external 
ear. Use otoscope

Whipping Multiple depigmented, linear hypertrophic scars surrounded by a zone of 
hyperpigmentation are most likely the consequence of whipping. Exclude 
plant dermatitis

Forcible removal of a fingernail or 
toenail

Acutely, laceration and bruising to the nail bed and skin of the distal 
phalanx; other injuries associated with restraint. Later, an overgrowth 
of tissue may be produced at the nail fold forming a pterygium. 
Lichen planus is the relevant differential diagnosis, and this is usually 
accompanied by other skin lesions. Fungal infections produce thickened 
yellowish crumbling nails

Burns Cigarette, hot objects acutely result in characteristic burns (after time, 
these cause atrophic scars with narrow hypertrophic and hyper-pigmented 
periphery. Spontaneously occurring inflammatory processes lack this 
characteristic marginal zone); when the nail matrix is burnt, subsequent 
growth produces striped thin deformed nails, sometimes broken up in 
longitudinal segments

Electric shock (wires connected to 
a source of electricity; e.g. “cattle 
prod”/“la picana”: pointed electric 
instrument, metal on the tip)

Electric shock to hands, feet, fingers, toes, ears, nipples, mouth, lips 
or genitalia. Gels or water often used to prevent detectable burns. 
The appearance is of burns and depends upon the age of the injury. 
Immediately: red spots, vesicles and/or black exudate. Within a few 
weeks: circular reddish macular scars. At several months: small, white, 
reddish or brown or hyperpigmented spots (picana)

Heated metal skewer inserted into the 
anus (“black slave”)

Peri-anal or rectal burns

Repeated blunt trauma to the soles 
of the feet (and occasionally the 
hands or hips) (“falanga”, “falaka”, 
“bastinado”)

May be missed on cursory external examination; even if signs are 
present, swelling and not bruising may be the dominant appearance. 
Closed compartment syndrome may lead to muscle necrosis (aseptic), or 
vascular compromise of toes or even the distal foot. Fractures of carpal 
and metatarsals can occur. The aponeurosis and tendons may be torn. 
After time, irregular scars involving the skin may occur

Sexual assault Sexually transmitted disease; pregnancy; injuries to the breasts or 
genitalia

All the signs of penetration of vagina, anus or mouth and their 
differential diagnoses
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จ.   แนวทางโดยละเอียดในการตรวจวิเคราะห์ศพโครงกระดูก 
1.  บทน้า 

274. แนวทางเหล่านี อธิบายกระบวนการตามขั นตอนในการ
วิเคราะห์ศพโครงกระดูก 

2. โครงสร้างพ้ืนฐานส้าหรับการตรวจวิเคราะห์ศพโครง
กระดูก 

275. การตรวจวิเคราะห์ศพโครงกระดูกนี จ าเป็นต้องมีโครงสร้าง
พื น ฐาน  โดย เฉพาะอย่ า งยิ่ ง ส าหรับห้ อ งปฏิบั ติ การ 
ห้องปฏิบัติการจะถูกสร้างขึ นในแบบเดียวกับห้องเก็บศพ 
เนื่ องจากเหตุผลทางด้ านความปลอดภั ย  ล าดับการ
ครอบครองรักษาวัตถุพยาน (chain of custody)และ ความ
ปลอดภัยทางชีวภาพ ห้องปฏิบัติการนี ควรใช้ส าหรับการตรวจ
วิเคราะห์ศพโครงกระดูกเท่านั นเนื่องจากปกติแล้วจะใช้
เวลานานกว่าการ ชันสูตรพลิกศพ (บางครั งอาจใช้เวลาหลาย
วันหรือหลายสัปดาห์) จนกว่าการตรวจวิเคราะห์จะเสร็จสิ น 
รายการดังต่อไปนี เป็นการก าหนดสิ่งพื นฐานที่จ าเป็น ทั งนี 
อาจแตกต่างไปจากนี ได้โดยขึ นอยู่กับปริมาณของศพท่ีท าการ
ตรวจพิสูจน์ในห้วงเวลาเดียวกันพื นที่เพียงพอที่จะตั งโต๊ะ
ส าหรับการวิเคราะห์ซาก โต๊ะควรมีขนาดใหญ่พอที่จะวางซาก
โครงกระดูกตามหลักกายวิภาค 

(ก) พื นที่ที่เพียงพอส าหรับวางโต๊ะที่จะใช้วางโครงกระดูกใน
การตรวจวิเคราะห์ โต๊ะเหล่านี ควรมีความใหญ่เพียง
พอที่จะท าการเรียงกระดูกให้เป็นโครงตามต าแหน่งใน
หลักกายวิภาคได้ 

(ข) สภาพแสงท่ีดี 
(ค) การระบายอากาศท่ีดี 
(ง) พื นที่ส าหรับเก็บศพโครงกระดูกและวัตถุพยานที่

เกี่ยวข้อง (ศพโครงกระดูกไม่จ าเป็นต้องใช้ระบบท า
ความเย็น) 

(จ) พื นที่ชะล้างท าความสะอาด (ต้องมีระบบน  าเข้าถึง)  
(ฉ) พื นที่ถ่ายภาพ 
(ช) พื นที่ เก็บตัวอย่างในการส่งตรวจหาสารพันธุกรรม 

(จ าเป็นต้องค านึงถึงประเด็นเรื่องการปนเปื้อนข้าม 
[cross contamination] ที่อาจเกิดขึ นได้) 

(ซ) มีเครื่องเอ๊กซ์เรย์ 
(ฌ) มีที่กรองระบายอากาศเพื่อจัดการกับกลิ่นและการ

แพร่กระจายโดยไม่ตั งใจของสิ่งติดเชื อ สปอร์ ฯลฯ  
(ญ) หากศพอยู่ในสภาพเน่ามาก ต้องมีห้องพิเศษในการสลาย

เนื อเยื่อศพให้ เหลือแต่กระดูกเพื่อใ ช้ในการตรวจ
วิเคราะห์ 

3.  การเตรียมกระดูกเพ่ือท้าการตรวจพิสูจน์ 

276. การ เก็บกู้ กระดู กอย่ า ง เหมาะสมต้ อ ง เน้ นย  า ว่ ามี
ความส าคัญสูงสุด หากมีความผิดพลาดในขั นตอนการเก็บ 

กระดูกจะท าให้การท าคดีที่ยุ่งยากอยู่แล้วยุ่งยากมากขึ นไปอีก 
และอาจท าให้ไม่สามารถท าข้อสรุปส าหรับประเด็นต่าง ๆ ในการ
ตรวจวิเคราะห์ศพโครงกระดูกท่ีเชื่อถือได้และยืนยันได้ 

277 .  หลังจากได้รับศพที่ห้องปฏิบัติการและได้ท าทุกขั นตอนที่
เกี่ยวข้องกับล าดับการครอบครองรักษาวัตถุพยานและการบันทึก
ข้อมูลแล้วนั น นักนิติมานุษยวิทยาต้องตรวจสอบว่า 

(ก)  กระดูกที่ได้รับมานั นเป็นชิ นส่วนของมนุษย์หรือไม่ 

(ข)  ศพนี เป็นที่น่าสนใจในเชิงนิติเวช และไม่ได้เป็นโครงกระดูก
โบราณจากยุคประวัติศาสตร์หรือยุคก่อนประวัติศาสตร์
หรือไม่ 

(ค)  กระดูกเหล่านี แสดงถึงจ านวนบุคคลอย่างน้อยกี่คน 

278.  ในกรณีที่กระดูกแตกหักเสียหายเป็นชิ นเล็กมาก อาจจะเป็นการ
ยากที่จะตอบได้ว่ากระดูกนั นคือชิ นส่วนของมนุษย์หรือไม่ ดังนั น
อาจใช้วิธีการทางมิญชวิทยา (histology) พันธุศาสตร์ หรือเคมี 
ได้ 

279.  ในบางกรณี ประเด็นการระบุว่าศพนี เป็นศพทางนิติเวชหรือไม่
เป็นเรื่องส าคัญมาก เนื่องจากศพดังกล่าวอาจเป็นโครงกระดูก
โบราณจากยุคประวัติศาสตร์หรือยุคก่อนประวัติศาสตร์ก็ได้ หาก
เป็นเช่นนี แล้ววิธีการฝังศพและสิ่งของอื่น ๆ  (เช่น เครื่องมือหิน) 
ที่พบพร้อมกับศพ และท่าทางของศพในหลุมฝังศพอาจเป็นส่วน
ส าคัญที่จะช่วยในการวิเคราะห์ได้ นอกจากนี ลักษณะเฉพาะอื่น
บนกระดูก (เช่น รอยเกาะกล้ามเนื อที่ชัดเจน) และฟัน (ฟันสึก
อย่างมาก) อาจเป็นข้อบ่งชี ว่าศพนั นเป็นศพในยุคโบราณได้ แต่
อย่างไรก็ตาม การตีความใด ๆ ด้วยลักษณะดังกล่าวต้องท าด้วย
คว ามระมั ด ร ะ วั ง เ นื่ อ ง จ ากผู้ ค น ในยุ คปั จ จุ บั นก็ อ า จมี
ลักษณะเฉพาะเหล่านั นเช่นกันก็ได้ แต่ร่องรอยของการท าฟัน
สามารถใช้บ่งชี ได้ว่าศพนั นเป็นศพของมนุษย์ในสมัยปัจจุบัน 

280.  หากกระดูกถูกส่งมายังห้องปฏิบัติการแบบท่ีผสมปนเปกันไปหมด 
จ าเป็นต้องใช้วิธีที่เหมาะสมในการจ าแนกกระดูกเพื่อที่จะหา
จ านวนบุคคลอย่างต่ า หรือ Minimum Number of Individuals 
(MNI) ว่ามีอยู่เท่าไหร่ วิธีที่อาจใช้ได้มีดังนี  คือ การจับคู่กระดูก 
การต่อกระดูก กระบวนการคัดออก เปรียบเทียบโดยการวัด
กระดูก การเปลี่ยนแปลงสภาพหลังการตายของศพ และวิธี
สุดท้ายคือการตรวจเปรียบเทียบสารพันธุกรรม   

281.  เมื่อท าการระบุได้แล้วว่าศพนั นเป็นเป็นศพทางนิติเวช ควรเตรียม
ศพโครงกระดูกตามล าดับดังต่อไปนี  

(ก)  จัดท้ารายการ พบกระดูกและฟันซี่ใดบ้าง สภาพของกระดูก
แต่ละชิ นและฟันแต่ละซี่  และมีมากกว่าหนึ่งบุคคลหรือไม่  
(ระบุได้โดยการพบกระดูกชิ นเดียวกัน ข้างเดียวกัน/ฟันซี่
เดียวกัน) 
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E.  Detailed Guidelines on the Analysis of Skeletal Remains
1. Introduction

274. These Guidelines describe the process to be 
followed in the analysis of skeletal remains. 

2. Infrastructure for the analysis of skeletal
remains

275. The analysis of skeletal remains requires 
infrastructure, in particular a laboratory. In terms 
of security, chain of custody and biosecurity, 
the laboratory is set up in the same way as 
a mortuary. The laboratory should be used 
exclusively for the analysis of skeletal remains 
as ordinarily it takes longer than an autopsy 
(sometimes days or even weeks) for the analysis 
to be completed. The following list sets out some 
of the basic conditions required. These will vary 
depending on the number of cases under analysis 
at any one time:

(a) Sufficient space to place the tables where the 
remains will be analysed. The tables should 
be large enough to lay out skeletal remains 
anatomically

(b) Good lighting

(c) Good ventilation

(d) Areas for the deposit and storage of remains 
and associated evidence (refrigeration is not 
required for skeletonized remains)

(e) Cleaning area (with access to running water)

(f) Photography area

(g) Area for taking samples for genetic analysis 
(this needs to take into account potential cross-
contamination issues)

(h) Access to plain X-rays

(i) The availability of exhaust air filtration to 
address odours and the accidental dispersal 
of infectious materials, spores, etc.

(j) When the body is in an advanced stage of 
decomposition, a special room for removing 
flesh to allow the bones to be examined.

3. Preparing skeletal remains for analysis

276. The importance of properly recovering the remains 
cannot be overemphasized. Failures in recovery 
further complicate an already complicated task, 
and may render it impossible to produce reliable 
and valid conclusions concerning all of the issues 
to be addressed in the analysis of the remains. 

277. After receiving the remains at the laboratory, and 
following all the steps relating to chain of custody 
and documentation, the forensic anthropologist  
must establish:

(a) Whether or not the remains are human

(b) Whether the case is one of medico-legal 
interest, and not one relating to a historical or 
pre-historical context 

(c) What is the minimum number of individuals 
represented by the remains. 

278. In cases of very fragmented remains it may be 
difficult to establish macroscopically whether or not 
the remains are human. If so, histological, genetic 
or chemical methods should be used.

279. In some cases it is critical to establish if the 
remains are of medico-legal interest, as they 
could date from historical or prehistoric times. In 
those situations, the method of disposal of the 
remains, the associated objects (e.g. stone tools) 
found with the remains and their position inside 
the grave may play a key role in the assessment. 
Also, certain features of the bones (e.g. strong 
muscle insertions) and teeth (extreme dental wear) 
may indicate their historical nature. Such features 
need to be interpreted with care, however, as 
contemporary populations may also show such 
features. The presence of dental restorations will, 
obviously, indicate a more contemporary context.

280. If the remains have arrived at the laboratory 
commingled, a proper strategy for sorting them 
is required in order to establish what is called the 
Minimum Number of Individuals (MNI) present. 
Possible approaches include: pair-matching, 
articulation, process of elimination, osteometric 
comparison, taphonomy and, finally, genetic 
analysis.

281. Once established as a case of forensic interest, 
the remains should be prepared in the following 
sequence:

(a) Inventory. Which bones and teeth are 
present, the condition of these individual 
elements, and whether there is more than one 
individual (identified by repetition of same 
bones/teeth)
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(ข) การเอ๊กซ์เรย์ กระดูกชิ  นใดที ่แสดงลักษณะว่าอาจมีการ
แตกห ัก เ ส ียหาย  อย ่า ง เ ช ่น  บ าดแผลจากการถ ูกย ิง 
จ าเป็นต้องถูกเอ๊กซ์เรย์เพื ่อหาชิ นส่วนโลหะที ่ไม่สามารถ
มองเห็นได้ด้วยตาเปล่า สามารถใช้การทดสอบทางเคมีเพื่อ
ระบุว ่ามีตะกั ่วหรือทองแดงหรือไม่ เช่น จากกระสุนปืน 
นอกจากนี การเอ๊กซ์เรย์เป็นประโยชน์ต่อการประเมินพยาธิ
สภาพของกระดูกอย่างมากอีกด้วย 

(ค) การท้าความสะอาด/การเก็บตัวอย่าง หากสามารถท าได้   
ควรล ้า งกระด ูกและฟ ันท ุก ชิ  น ด ้วยน  าที ่ไหล โดยไม ่ใ ช้
ผลิตภัณฑ์อื ่นใดร่วม ควรใช้ตะแกรงหรือที ่กรองเพื ่อดัก
ชิ นส่วนใด ๆ ที่อาจหลุดไปตามน  า ในกรณีที่กระดูกอยู่ใน
สภาพผุพังอย่างหนัก การล้างด้วยน  าอาจเป็นเป็นผลเสียได้ 
นอกจากนี สามารถใช้แปรงขนอ่อนในการท าความสะอาด 
เช่น อาจใช้แปรงสีฟันปัดเศษดินออกจากกระดูก แต่ต้องเพิ่ม
ความระวังเป็นอย่างมากส าหรับกระดูกที่เปราะบางมาก เช่น 
บริเวณช่วงปลายกระดูก (epiphysis) ของกระดูกยาว และ
บ ร ิเ วณหน ้า ต ัด ข อ งก ระด ูกบร ิเ วณห ัว เ ห น ่า  ( pubic 
symphysis) ฟันซี่ใดที่ไม่ได้มีการยึดติดอยู่กับกระดูกเบ้าฟัน
อย่างถาวรนั นควรถูกแยกออกมาท าความสะอาดเพื่อป้องกัน
การสูญหาย 

 ในกรณีที่ศพยังเน่าสลายไม่หมดและยังมีเนื อเยื่อติดอยู่บน
พื  นผิวกระดูกเช่นนี  ควรใช้วิธีที ่ไม่ใช้สารเคมีในการสลาย
เนื อเยื่อโดยอยู่ภายใต้การควบคุมอย่างเข้มงวด กระบวนนี 
ควรท าหลังจากที่นิติพยาธิแพทย์ได้ท าการประเมินและท า
การบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับศพอย่างเหมาะสมแล้ว และได้ท า
การเก็บตัวอย่างส่งตรวจที่จ าเป็นเสร็จเรียบร้อยแล้วเท่านั น 
เมื่อท าความสะอาดกระดูก/สลายเนื อเยื่อเสร็จแล้วควรตาก
กระดูกให้แห้ง ทางที่ดีควรเก็บให้ห่างจากแสงและไม่ใช้วิธี
ตากแดดให้แห้ง แต่อาจใช้พัดลมช่วยเพื่อให้กระดูกแห้งเร็ว
ขึ นได้ 

(ง) การเก็บตัวอย่าง เหตุผลหลักส าหรับการเก็บตัวอย่างส่ง
ตรวจเมื่อท าการตรวจวิเคราะห์ศพโครงกระดูกนั นคือ การส่ง
ตรวจหาสารพันธุกรรมที่อาจช่วยในการพิสูจน์เอกลักษณ์
บุคคล กระบวนการนี  จ าเป ็นต้องมีการประสานงานกัน 
เนื ่องจากวิธ ีในการเก็บตัวอย่างส่งตรวจอาจแตกต่างกัน
ออกไปโดยขึ นอยู่กับความต้องการของห้องปฏิบัติการตรวจ
พิส ูจน์สารพันธ ุกรรม นอกจากนี  ย ังขึ  นอยู ่ก ับสภาพของ
กระดูกและจ านวนบุคคลของกระดูกที่ตรวจพิสูจน์ นักนิติ
มานุษยวิทยาต้องตัดสินใจเกี่ยวกับจ านวนตัวอย่างที่จะเก็บ
เพื่อส่งตรวจ ซึ่งการตัดสินใจจะมีความยุ่งยากซับซ้อนมากขึ น
หากเป็นกรณีที ่มีกระดูกของหลายบุคคลผสมกันมาในคดี
เดียว จ าเป็นต้องใช้กลยุทธ์ที่สูงขึ นในการตรวจวิเคราะห์คดีที่
ซับซ้อนเหล่านี  ปกติแล้วฟันที่สมบูรณ์ 2-3 ซี่และกระดูกยาว
ในปริมาณที่เพียงพอ อย่างเช่น กระดูกต้นขา (femur) หรือ  
กระดูกหน้าแข้ง (tibia) ก็เพียงพอแล้วส าหรับการเก็บ 

ตัวอย่างเพื่อส่งตรวจของโครงกระดูกของหนึ่งบุคคล (การเก็บ
ตัวอย่างเพื่อส่งตรวจนี ควรเก็บก่อนที่ฟันและกระดูกจะถูกท า
ความสะอาดเพื่อป้องกันมิให้เกิดการปนเปื้อนใหม่ๆ) 

(จ) การประกอบกระดูกให้คืนสภาพ กระดูกที่มีร่องรอยบาดแผล
ที่เกิดขึ นระหว่างหรือใกล้เคียงกับเวลาที่ตาย (peri-mortem 
trauma) หรือร่องรอยความเสียหายหลังจากการตาย (post-
mortem trauma) อาจจ าเป็นต้องมีการประกอบกระดูกให้
คืนสภาพใหม่อีกครั ง ควรใช้กาวพิเศษที่สามารถท าให้แยก
ชิ นส่วนกระดูกออกมาได้อีกหลังจากติดกาวไปแล้วโดยไม่ท า
ให้กระดูกเสียหายเผื่อกรณีที่มีการประกอบผิด 

4.     การตรวจวิเคราะห์เพ่ือหาข้อมูลทางชีวภาพของโครงกระดูก  

282. เมื่อท าการเตรียมกระดูกเสร็จเรียบร้อยแล้วนักนิติมานุษยวิทยาจะ
ท าการวิเคราะห์หาข้อมูลทางชีวภาพของผู ้ตาย  ได้แก่ ท าการ
ประเมินอายุ เพศ เชื อชาติ และส่วนสูงโดยประมาณ 

283. อายุ เป็นการประมาณการช่วงอายุ ไม่ใช่อายุที่แน่นอน ยิ่งบุคคล
อายุมากขึ น ช่วงอายุที่วิเคราะห์ได้ก็จะยิ่งกว้างขึ นไป จากระยะ
ทารก (fetal stage) ถึงอายุประมาณ 25 ปี กระดูกของมนุษย์
ก าลังอยู่ในช่วงที่มีพัฒนาการและเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง มีข้อ
บ่งชี หลายอย่างที่ถูกใช้ในการประเมิน ซึ่งรวมไปถึงการพัฒนาของ
ฟัน ความยาวของกระดูกยาว และรูปร่างลักษณะรวมถึงการเช่ือม
ตัวของกระดูกส่วนปลาย (epiphysis) ในช่วงอายุต้นๆของการ
เจริญเติบโต ในช่วงหลังของการเจริญเติบโตนั นสามารถใช้หน้าตัด
ของกระดูกบริเวณหัวเหน่า  (pubic symphysis) และลักษณะ
ของปลายด้านกระดูกหน้าอก (sternal end) ของกระดูกซี่โครงซี่
ที่ 4 (4th rib) และเมื่อร่างกายหยุดการเจริญเติบโตก็จะเริ่มปรากฏ
การเสื่อมสภาพ โดยเฉพาะที่บริเวณข้อต่อ อย่างเช่นสัญญาณของ
โรคข้อเสื่อม (osteoarthritis) (เช่น กระดูกงอก [osteophytes]) 

284.  เพศ สามารถเห็นความแตกต่างทางเพศบนกระดูกได้หลังจากเข้า
สู่วัยเจริญพันธุ์ ดังนั นช่วงอายุก่อนหน้านั นการวิเคราะห์เพศของ
ผู้ตายอาจไม่น่าเช่ือถือ ในบุคคลที่อายุมากกว่านั นมีอยู่สองวิธีหลัก
ในการวิเคราะห์เพศ 

(ก) ลักษณะในบริเวณเฉพาะของกระดูกเชิงกรานและกะโหลก
ศีรษะ และ  

(ข) การวัดกระดูก ซึ่งจะต้องท าการวัดหลายมิติของกระดูกรยางค์
และบริเวณหน้าตัดของข้อต่อ  
ในกรณีที่กระดูกแตกหักเสียหายเป็นชิ นเล็กมากหรือไม่พบ
กระดูกใดที่ใช้ในการประเมินเพศได้สามารถใช้การตรวจสาร
พันธ ุกรรม  (amelogenin) เพื ่อใช้ประเมินเพศได้ ซึ ่งการ
ประเมินเพศ (amelogenin) นี เป็น มาตรฐานในการตรวจหา
สารพันธุกรรมในกระดูกอยู่แล้ว 

285. เชื ้อชาติ หมายถึงภูมิภาคทางภูมิศาสตร์ และ /หรือ ชาติพันธุ์
ดั งเดิมของกลุ่มประชากร สามารถประเมินได้จากลักษณะเฉพาะ
บนกระดูก โดยส่วนใหญ่แล้วจะเป็นลักษณะที่อยู่บนกะโหลก
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(b) Plain X-rays. Any bone showing signs of 
damage, for example by gunshots, must be 
X-rayed for metallic objects invisible to the  
naked eye. Chemical tests can be used to 
identify the presence of lead or copper, e.g. 
from projectiles. X-rays are also very useful for 
evaluating bone pathology

X-rays should be taken before any cleaning  
of the remains occurs. This is particularly 
important with partially decomposed remains, 
where commingling might not be detected  
upon exhumation

(c) Cleaning/sampling. If their condition allows, 
all the bones and teeth should be washed with 
simple running water and no other product. A 
trap must be in place to capture any material 
that might be dislodged by the water. In a 
case of severely decomposed skeletal remains, 
however, washing can be detrimental. A brush 
with soft bristles, such as a toothbrush, may 
be used to remove dirt, special care being 
taken with worn bones, such as the epiphyses 
of the long bones and the faces of the pubic 
symphysis. Teeth not permanently attached 
to the alveolar bone should be removed and 
washed separately, to prevent their loss

In cases where the remains are not completely 
reduced to bone, and soft tissue is still attached, 
a non-chemical method should be used for 
cleaning, under strict control. Such a process 
shall only be undertaken once the forensic 
pathologist has evaluated and properly 
documented the remains and the necessary 
samples have been collected. Once the 
remains have been washed, they should be 
allowed to dry, preferably away from light and 
without exposing the bones to the sun. A fan 
can be used to speed up the process

(d) Sampling. The main reason for taking 
samples when analysing skeletal remains 
is to perform a genetic analysis that could 
help in identification. This procedure must 
be coordinated, as sampling methods vary 
according to the requirements of the DNA 
laboratory. Depending on the condition of 
the skeleton and the number of individuals 
represented, the anthropologist has to decide 
how many samples to take. This decision is 
more complicated in commingled cases, and 
must take into account the wider strategy on 
how to analyse such complex cases. Usually, 
two or three healthy teeth and a sufficient 
quantity of a long bone, such as a femur 
or tibia, are enough for the sampling of a 
complete individual skeleton. (It is preferable 
for such sampling to take place before the 
teeth and bones are cleaned, to avoid new 
contamination)

(e) Reconstruction. The bones presenting 
peri- or post-mortem trauma may have to be 
reconstructed. Special glue, which allows the 
fragments to be separated without damage in 
the event of an error, should be used.

4. Establishing a biological profile of the remains

282. Once the remains have been prepared, the 
anthropologist compiles the biological profile of 
the individual: the assessment and determination 
of age, sex, ancestry and stature.

283. Age. This is estimated within a range, and is 
not exact. The older the individual, the wider 
the range. From the fetal stage to approximately 
25 years of age, the human skeleton undergoes 
continuous development and growth. Several 
indicators are evaluated, including dentition 
development, length of long bones and the 
appearance and fusion of epiphyses in early 
ages; and, in later stages of development, the 
pubic symphysis and the morphology of the sternal 
end of the fourth rib. Once development stops, 
degenerative changes begin to appear, especially 
in the joints, such as signs of osteoarthritis (e.g. 
osteophytes).

284. Sex. The sexual dimorphism in the skeleton is seen 
after puberty, so before that period determination 
of sex is not very reliable. In older individuals, 
there are two main ways to determine the sex:

(a) Morphological traits in specific areas of the 
pelvis and skull, and 

(b) Metric assessments, which involve 
measurements of various dimensions of limb 
bones and articular surfaces 

In cases where the remains are fragmented or 
no bones diagnostic of sex are available, a 
genetic analysis (amelogenin) could also be 
applied to determine the sex. Determining the 
sex (amelogenin) is undertaken as standard in 
the genetic analysis of bones.

285. Ancestry. Ancestry refers to the geographic 
region and/or the ancestral origin of a particular 
population group. It is assessed by evaluating 
specific traits in the skeleton, mainly in the skull, 
that can be present or absent, or present to some 
degree. At the same time, several measurements 
can be taken in the skull and post-cranial skeleton. 
Software is available to process the measurements 
and produce an assessment of the ancestry of the 
skeleton under analysis, when appropriate. 
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ศีรษะ ซึ่งลักษณะเหล่านี อาจพบ หรือไม่พบ หรือพบบ้าง ก็ได้ 
และในขณะเดียวกันสามารถท าการวัดกระดูกได้ในหลาย
ต าแหน่ง ทั งที่กะโหลกศีรษะและกระดูกส่วนอื่นของร่างกาย 
นอกจากนี มีซอฟต์แวร์ที่สามารถน ามาประมวลผลค่าจากการ
วัดเหล่านั นเพื่อช่วยวิเคราะห์หาเชื อชาติของโครงกระดูกได้
เมื่อมีความเหมาะสม 

286.   ก า รประ เม ินส ่วนส ูง   การหาส ่วนส ูงของ โคร งกระด ูก
โดยประมาณนั นปกติแล้วจะใช้หนึ่งในสองวิธีนี  
(ก)  การวัดความสูง/ความยาวของกระดูกที่เจาะจง (กะโหลก

ศีรษะ กระดูกสันหลัง กระดูกต้นขา (femur) กระดูกหน้า
แข้ง (tibia) และกระดูกข้อเท้า (talus)) น าค่าที่ได้มาบวก
กันและบวกค่าทดแทนเนื อเยื่ออ่อนที่หายไป หรือ  

(ข)  ท าการวัดกระดูกยาวที่สมบูรณ์หนึ่งชิ น (เช่น กระดูกต้นขา 
(femur) กระด ูกหน ้าแข ้ง  (tibia) หร ือกระด ูกต ้นแขน 
(humerus)) หรือสองชิ น (ตามหลักการแล้วควรใช้กระดูก
ต้นขาและกระดูกหน้าแข้ง) และน ามาค านวณโดยใช้สูตร
การถดถอย (regression formula) เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ 

(ค)  สูตรการถดถอยสามารถใช้ได้กับกระดูกที ่มีการแตกหัก
เสียหายอีกด้วย แต่ในทุก ๆ ศพที่ท าการตรวจวิเคราะห์ 
จ าเป็นต้องมีข้อมูลเกี่ยวกับเพศและเชื อชาติของศพนั น ๆ 
เพื่อเลือกสูตรค านวณที่ถูกต้องมาใช้ 

5.     การตรวจวิเคราะห์อื่นและการจัดท้ารายงาน 
287.  หลังจากที่ท าการวิเคราะห์ข้อมูลทางชีวภาพแล้วนั น ให้ท าการ

ตรวจวิเคราะห์ต่อดังขั นตอนต่อไปนี  
(ก)  ท าการวิเคราะห์ข้อบ่งชี  ใด ๆ เกี ่ยวกับ การบาดเจ็บที่

เ ก ิดขึ ้นก ่อนการ เส ียช ีว ิต  (ante-mortem trauma) 
พยาธิสภาพ หรือ ความหลากหลายทางกระดูกต่างๆ (ที่
อาจเป็นอาการของโรคหรืออาจไม่เป็นก็ได้) ที่สามารถเป็น
ข้อมูลเกี ่ยวกับสาเหตุและพฤติการณ์ของการตาย หรือ
ข้อมูลเฉพาะที่อาจน าไปสู่การพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคลได้ 

(ข)  การวิเคราะห์ร่องรอยที่อาจเป็น การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
บนก ร ะด ูก หล ัง จ ากก า ร เ ส ีย ช ีว ิต  (post-mortem 
changes) เนื่องจากกระบวนการเปลี่ยนแปลงสภาพหลัง
การตายของศพ  (ด ูย ่อหน ้า  289)  ที ่อาจส ่งผลก ับศพ
หล ังจากการเส ียช ีว ิต  เป ็น เรื ่องส าค ัญที ่ต ้องแยกการ
เปลี ่ยนแปลงเหล่านี ออกจากร่องรอยที ่เกิดระหว่างหรือ
ใกล้เคียงกับเวลาการเสียชีวิตให้ได้  

(ค)  การวิเคราะห์ฟันเพื่อประเมินอายุของศพหรือเพื่อพิสูจน์
เอกลักษณ์บุคคล (หากเป็นไปได้ขั  นตอนนี ควรท าโดยนิติ
ทันตแพทย์) 

288.    การประมาณช ่วง เวลา ตั ้งแต ่เส ียช ีว ิต  เป ็น เ รื ่อ งที ่ยาก 
โดยเฉพาะในกรณีศพโครงกระดูก หากเป็นโครงกระดูกโบราณ
จากสมัยประวัติศาสตร์หรือสมัยก่อนประวัติศาสตร์นั นได้มี 

วิธีการก าหนดค่าอายุหลายวิธีที ่สามารถน ามาใช้ได้ แต่ส าหรับ
โครงกระดูกทางนิติเวชที่ครอบคลุมช่วงเวลาตาย ตั งแต่ไม่กี่วันไป
จนถึง  30-40 ปีนั  น ไม ่ม ีว ิธ ีการทางว ิทยาศาสตร ์ใดหร ือการ
วิเคราะห์กระดูกและฟันใด ๆ ที่ช่วยประมาณเวลาตายได้แน่ชัด
ว่าผู้ตายเสียชีวิตมาแล้วหนึ่งปี ห้าปี หรือสิบปีมาแล้ว อย่างไรก็
ตามการมีการน าวิธีการก าหนดค่าอายุโดยใช้คาร์บอนกัมมันตรังสี
มาประยุกต์ใช้ในบางบริบท ข้อมูลแวดล้อมและวัตถุอื ่นที ่พบ
ร่วมกับศพ หรือบางครั ง ภาพถ่ายดาวเทียมอาจช่วยท าให้ทราบ
ว่าเหตุการณ์ (หรือการฝังศพ) เกิดขึ นเมื่อไหร่ 

289. การศึกษาด้านการเปลี ่ยนแปลงสภาพหลังการตายของศพ 
(Forensic taphonomy) เป็นสาขาวิชาที ่ท าการศึกการด้าน
การเปลี ่ยนแปลงสภาพในร ูปแบบต่างๆของร ่างกายมนุษย์
หลังจากที่เสียชีวิตไปแล้ว ในบางครั งอาจท าให้เข้าใจร่องรอย ที่
เก ิดขึ  นหลังจากการเสียชีว ิตที ่ส ังเกตเห็นบนกระดูกได้ (เช่น 
ร่องรอยที่เป็นการกระท าของสัตว์ที่มากัดแทะ การรบกวนของ
พืช) แต่โดยทั่วไปมักไม่ได้ช่วยให้ความแน่นอนใดในเรื่องของการ
ประมาณเวลาตาย หากเป็นเช่นนั น เทคนิคในวิธีก าหนดค่าอายุ
ทางโบราณคดีโดยใช้สิ ่งของที ่พบร่วมกับศพมาช่วย อย่างเช่น 
เหรียญ หรือ ปลอกกระสุน อาจช่วยในการประเมินได้ดีกว่า  

290. วิธีการที่ใช้ในการตรวจวิเคราะห์ศพโครงกระดูกจ าเป็นต้องเป็นวิธี
ที่ได้มาตรฐานและเป็นที่ยอมรับในวงการวิทยาศาสตร์ หากมีการ
ใช้ข้อบ่งชี หรือฐานข้อมูลในการตรวจวิเคราะห์ใดที่มาจากเก็บ
ข้อมูลในท้องถิ่น จ าเป็นที่จะต้องได้รับการรับรองโดยได้รับการ
ตีพิมพ์ในสิ ่งพิมพ์ที ่มีการประเมินบทความ (peer-reviewed) 
อย่างน่าเช่ือถือเสียก่อน 

291. การตรวจวิเคราะห์ทั งหมดจ าเป็นต้องได้รับการบันทึกข้อมูลอย่าง
เหมาะสมด้วยภาพถ่าย ภาพวาด บันทึก และแบบฟอร์มเฉพาะ 
การบันทึกข้อมูลของการเก็บตัวอย่างจากกระดูกจะต้องมีการ
จัดเก็บรักษาอย่างถูกต้อง ตัวอย่างที่เก็บไปจ าเป็นต้องได้รับการ
ระบุข ้อม ูลอย่างถูกต ้องและต้องม ีการเก ็บบันทึกด ้านความ
ปลอดภัยของหลักฐาน และล าดับการครอบครองรักษาวัตถุพยาน 
หากจ าเป็นจะต้องฝังศพก่อนที่จะท าการพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคล
อย่างเป็นทางการ ขั นตอนเหล่านั นจ าเป็นต้องได้รับการบันทึก
อย่างเหมาะสมด้วย ซึ ่งข้อมูลดังกล่าวรวมไปถึงข้อมูลเกี่ยวกับ
สถานที่ฝังศพที่แน่ชัด การฉลากข้อมูลลงบนโลงศพหรือหีบห่อที่
บรรจุศพอย่างถูกต้อง และการบันทึกข้อมูลลงในแบบบันทึกการ
ครอบครองรักษาวัตถุพยานอย่างเหมาะสม 

292.  รายงานทางนิติมานุษยวิทยาแบบสมบูรณ์จ าเป็นจะต้องระบุข้อมูล
ที่เกี่ยวข้องทั งหมด ตั งแต่ข้อมูลการได้รับศพ กระบวนการตรวจ
วิเคราะห์หลังจากนั น การเก็บตัวอย่างกระดูกและส่งมอบตัวอย่าง
นั นให้ผู้อื่นต่อ และข้อสรุปรวมถึงข้อแนะน าทั งหมด (ในบางกรณี
อาจจ าเป็นหรือควรจะแนบแบบบันทึกหรือแผนผัง/รูปต่างๆ) 
รายงานฉบับนี จ าเป็นต้องน าไปรวมกับรายงานที่ถูกจัดท าขึ นโดย
ผู ้เ ชี ่ย วช าญอื ่น  ๆ  เ พื ่อ ร วบรวม เป ็น ร ายง านทางด ้านน ิติ
วิทยาศาสตร์ก่อนจะน าส่งรายงานเหล่านี ให้ให้กับทางการต่อ
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286. Stature. The stature of a skeleton is usually 
estimated following one of two methods: 

(a) Measuring the height/length of some specific 
bones (skull, spine, femur, tibia and talus), 
adding those measurements and correcting for 
the missing soft tissue, or 

(b) Measuring one complete long bone (such as 
the femur, tibia or humerus) or the combination 
of two such bones (femur and tibia ideally), 
and applying a regression formula to the result 

(c) Regression formulae are also available for 
fragmented bones. In all cases, information 
on sex and ancestry are required in order to 
select the correct reference table to use.

5. Remaining analysis and report

287. After a biological profile has been established, the 
analysis continues with the following steps:

(a) Analysis of any indicator of ante-mortem 
trauma, pathological conditions or skeletal 
variations (which may or may not be 
symptomatic) that can provide information 
about the cause and circumstances of the 
death or specific information leading to 
identification

(b) Analysis of possible post-mortem changes 
in the bones, due to taphonomic processes 
(see Paragraph 289) that could affect the 
body after death. It is critical to distinguish 
these changes from the injuries relating to peri-
mortem trauma 

(c) Dental analysis, to contribute to age estimation 
and possibly even identification. (This should 
be undertaken by a forensic odontologist if 
possible.)

288. Establishing the period of time since death is 
difficult, especially in cases of skeletal remains. 
In the case of historical or prehistoric remains, 
several methods of dating have been developed. 
For cases of forensic interest, covering periods 
from a few days to up to 30 or 40 years, there 
is no scientific method, relying on an analysis 
of bones or teeth, to establish whether a person 
died one, five, or ten years ago. However, new 
studies of radiocarbon are being applied in some 
specific contexts. Circumstantial information and 
other material with the skeletal remains, or in 
some instances even satellite imagery, may help to 
establish when the events (or burial) took place.

289. Forensic taphonomy is a field that studies 
the various changes to the human body after 
death. On some occasions this may enable 
post-mortem changes observed in the skeleton to 
be understood (e.g. action of scavengers, plant 
activity), but it will generally not provide any 
degree of certainty about the time since death. In 
that sense, archaeological dating methods, using 
objects associated with the remains, such as coins 
or cartridge case, may provide a better general 
estimation.

290. Methods used in the analysis of skeletal remains 
must meet standards accepted by the scientific 
community. In the event that indicators and 
databases relying on local data collection are 
used, they must be endorsed by publication in 
reputable peer-reviewed publications.

291. All analysis must be properly documented, with 
photos, drawings, notes and specific forms.  
A precise record of the samples taken from 
the remains must be kept, the samples must be 
correctly labelled and records of security and the 
chain of custody kept. If the remains are to be 
buried before formal identification, the process 
must be properly documented. This includes 
recording the exact location of the disposal of the 
remains, proper labelling of the container holding 
the remains, and appropriate notation on the 
chain-of-custody form.

292. The final forensic anthropology report must include 
all information relating to the reception of the 
remains; procedures followed for the analysis; 
samples taken and to whom they were given; 
and the conclusions and any recommendations. 
(In some circumstances it may be necessary or 
desirable to include forms and diagrams). This 
report must be integrated with those produced by 
other specialists in order to present to the authority 
an integrated forensic report.
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V
I. อภธิานศพัท

 ์

VI. 

อภิธานศัพท์ 
บาดแผลถลอก การบาดเจ็บแบบตื นๆที่ผิวหนัง บ่อยครั งที่ถูกเรียกว่า รอยข่วน รอยถลอก หรือ รอยขูด 

รับผิดชอบ เกี่ยวกับระบบที่ถูกออกแบบเพื่อท าให้มั่นใจว่ามีการรับผิดชอบอย่างเหมาะสมโดยบุคคลหรือสถาบัน 

กระดูกเบ้าฟัน ในเรื่องของฟัน หมายถึงเบ้าฟันท่ีเป็นตัวยึดฟัน 

เชื อชาติ ในทางนิติมานุษยวิทยาหมายถึงเชื อสายทางชีวภาพของผู้เสียชีวิต 

ข้อมูลก่อนเสียชีวิต ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลที่ทราบช่ือเมื่อยังมีชีวิตอยู่ที่สามารถน าไปใช้เปรียบเทียบกับข้อมูลหลังจากเสียชีวิตที่เก็บจาก
ศพ โดยปกติแล้วมีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคล 

Artefact (ประดิษฐ์ขึ น)  สิ่งประดิษฐ์ ในเรื่องของศพหมายถึงการเปลี่ยนแปลง (ยกตัวอย่างเช่นผลจากการกู้ชีพหรือความเสียหายที่เกิดขึ น
หลังจากเสียชีวิต) ที่คล้ายจะเป็นพยาธิสภาพ โรค หรือการได้รับบาดเจ็บที่เกิดขึ นเมื่อยังมีชีวิต 

การผ่าชันสูตรศพ ในคู่มือนี หมายถึงการตรวจศพที่รวมถึงการตรวจภายนอกและในศพ และรวมผลการตรวจพิเศษอื่น  ๆ (รวมถึงการ
เอ๊กซ์เรย์) การตรวจภายในร่างกายรวมถึงการตรวจดูภายในกะโหลกศีรษะ หน้าอกและท้องซึ่งไม่ได้จ ากัดการตรวจ
เพียงเท่านี  และอาจมีการผ่าตรวจในบริเวณอื่นมากกว่านี ในบางกรณี 

ข้อมูลทางชีวภาพ ศัพท์ที่ใช้ในทางนิติมานุษยวิทยา หมายถึงการตรวจพิสูจน์ศพโครงกระดูกเพื่อหาข้อสรุปเกี่ยวกับอายุ เพศ เชื อชาติ
และส่วนสูงของผู้ตายเพื่อช่วยในการพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคล 

บาดแผลฟกช  า การบาดเจ็บที่มีลักษณะของการที่มีเลือดรั่วออกจากหลอดเลือดเข้าไปยังเนื อเยื่อท่ีอยู่รอบบริเวณนั น 

สาเหตุการตาย สาเหตุที่แท้จริงของการเสียชีวิต (โรค สภาวะ หรือเหตุที่เป็นจุดเริ่มต้นของกระบวนการที่ส่งผลให้เสียชีวิต ) อาจ
ตามมาด้วยสาเหตุสุดท้าย (หรือสาเหตุใกล้ชิด) ของการเสียชีวิต เป็นการสรุปค าบรรยายความเช่ือมโยงที่เป็นเหตุ
เป็นผลของสาเหตุการเสียชีวิต ในการสรุปสาเหตุการเสียชีวิตตามรูปแบบของ WHO ซึ่งเป็นรูปแบบท่ีสามัญและใช้
กันในระดับนานาชาตินั นจะเขียนสาเหตุสุดท้ายของการเสียชีวิตเป็นล าดับแรก และสาเหตุที่แท้จริงของการเสียชีวิต
เป็นล าดับสุดท้าย ดังนั นการเสียชีวิตของชายหนุ่มที่ถูกยิงที่บริเวณหน้าอกส่งผลให้เสียเลือดมากเนื่องจากกระสุน
ทะลุผ่านหัวใจและปอดควรถูกเขียนบันทึกว่า I(a) การเสียเลือด (เนื่องจาก) I(b) การทะลุของหัวใจและปอด 
(เนื่องจาก) I(c) บาดแผลถูกยิงท่ีหน้าอก 

 ส่วนที่สองของการเขียนบรรยายสาเหตุการตายนั นประกอบไปด้วย โรค สภาวะ หรือเหตุ ถ้ามี ที่ท าให้เสียชีวิต แต่
ไม่ใช่สาเหตุที่แท้จริงของการเสียชีวิตดังที่ระบุไว้ในส่วนแรก (I) สาเหตุการตายคือการพิจารณาส่วนท่ีหนึ่งและส่วนที่
สองรวมกัน 

 หมายเหตุ: สาเหตุการตายต่างจากพฤติการณ์ตายและรูปแบบการตาย 

ล าดับการครอบครอง
รักษาวัตถุพยาน 

กระบวนการที่แสดงประวัติการครอบครองวัตถุพยานโดยสมบูรณ์ เพื่อท่ีจะสืบท่ีมาย้อนกลับและจ าลอง
เส้นทางการครอบครองวัตถุพยานขึ นใหม่ได้ ซึ่งหมายความถึงผู้ที่เคยเป็นผู้ดูแลรักษาและควบคุมวัตถุ
พยานมาก่อนตั งแต่เวลาที่เก็บวัตถุพยานจนถึงปัจจุบัน 

Commingled remains ปกติแล้วจะเกี่ยวข้องกับศพโครงกระดูก แปลว่าการผสมกันของศพของบุคคลสองศพหรือมากกว่านั น อย่างเช่น หลุม
ฝงัศพขนาดใหญ่ 

การปนเปื้อน ต าแหน่งบนคนหรือสิ่งของ ไม่ว่าจะเห็นได้ชัดหรือไม่ก็ตาม การปนเปื้อนนี อาจเป็นประโยชน์ในทางนิติวิทยาศาสตร์ใน
การหาความสัมพันธ์ระหว่างผู้ต้องสงสัยกับสถานที่เกิดเหตุ หรืออาจจะท าให้สับสนหรือสร้างความเสียหายต่องาน
ด้านยุติธรรม (เช่น การปนเปื้อนของสารพันธุกรรม) 

ความต่อเนื่อง ด ูล าดับการครอบครองรักษาวัตถุพยาน (ด้านบน) 
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VI.

GLOSSARY
Abrasion Superficial injury involving the skin; often called a scratch, scrape or graze. 

Accountable Subject to a system that is designed to ensure the proper discharge of responsibility 
by a person or institution.

Alveolar bone In relation to teeth, the sockets holding the teeth.

Ancestry In relation to forensic anthropology, the biological heritage of the remains.

Ante-mortem data Data about a named individual while alive that can be used to compare with 
post-mortem data collected from the body, usually for the purpose of identifying the 
body.

Artefact Artificial product. In relation to a dead body, a change (for example resulting 
from resuscitation or post-mortem damage) imitating pathology, disease or injury 
occurring in life.

Autopsy In this document, the examination of a dead body involving its external and 
internal examination and incorporating the results of special tests (including 
radiology). The internal examination involves, but is not limited to, examining 
the contents of the cranium, chest and abdomen. Further dissection may occur in 
particular circumstances. 

Biological profile A term used in forensic anthropology to refer to the evaluation of skeletonized 
human remains to make conclusions about the age, sex, ancestry and stature of 
those remains, to aid in their identification.

Bruise An injury characterized by extravasation of blood into the surrounding tissues.

Cause of death The underlying cause (the disease, condition or circumstance initiating the chain 
of events resulting in death), possibly proceeding through more immediate 
(or proximate) causes, concludes the logically linked statements that constitute 
the cause of death. In concluding the cause of death according to the WHO 
format, which is the conventional and internationally understood format, the most 
immediate cause is stated first, and the underlying cause(s) stated last. Thus, the 
cause of death of a young man who was shot in the chest resulting in massive 
haemorrhage as the bullet passed through the heart and the lungs should be 
recorded as: I(a) Haemorrhage (due to) I(b) Perforation of the heart and lungs (due 
to) I(c) Gunshot wound to the chest. 

Part II of the cause of death statement includes the disease(s), condition(s) or 
circumstance(s), if any, that contribute to the death, but NOT to the underlying 
cause listed in I. The cause of death is Parts I and II considered together.

Note: the cause of death is distinguished from the manner of death (qv) and the 
mode of death (qv).

Chain of custody (of an 
exhibit)

A process enabling the complete history of the custody of an exhibit to be tracked 
and recreated; that is, who has had care and control of the exhibit from the time it 
was first secured to the present.

Commingled remains Usually in relation to skeletal remains, the mixing of the remains of two or more 
individuals, for example in a mass grave.

Contamination The location on a person or object of material, whether obvious or not, from 
another source. Such contamination can be useful in forensically linking a suspect 
to a crime scene; or it can be confusing and damaging to justice (e.g. DNA 
contamination).

Continuity See Chain of custody (above).

VI.
G

lossary
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การเสียชีวิต การหยุดท างานของส่วนส าคัญในร่างกายที่ไม่สามารถฟื้นคืนได้  รวมถึงการท างานของสมอง การเสียชีวิตถือว่าเป็น 
“ตามธรรมชาติ” เมื่อเกิดขึ นโดยโรค และ/หรือ อายุเท่านั น และถือว่าเป็นแบบ “ผิดธรรมชาติ” เมื่อมีสาเหตุจาก
ภายนอก เช่นการได้รับบาดเจ็บโดยเจตนา (การฆาตกรรมหรือการฆ่าตัวตาย) ความประมาท หรือการได้รับบาดเจ็บ
โดยไม่เจตนา (การเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ) 

การเน่าสลาย (หลังจาก
ที่เสียชีวิต) 

กระบวนการเน่าสลายของศพหลังจากที่เสียชีวิต ในช่วงช่ัวโมงแรก ๆ หรือวันแรก ๆ การเปลี่ยนแปลงหลังการตาย
ของศพบางอย่างอาจท าให้เกิดความสับสนกับการได้รับบาดเจ็บ (เช่น สัญญาณของการเน่าเปื่อย ตัวอย่างเช่นการอืด
ของศพ และการที่ใบหน้าและร่างกายเปลี่ยนเป็นสีม่วงคล  า) 

เสียชีวิต ขึ นอยู่กับบริบท อาจแปลว่า เสียชีวิต หรือผู้เสียชีวิต 

การบาดเจ็บ/บาดแผล
ป้องกันตัว 

การบาดเจ็บ/บาดแผลที่ผู้เสียหายซึ่งเป็นผลมาจากความพยายามในการต่อสู้ป้องกันตัวเองขณะที่ถูกท าร้าย 

การพิสูจน์ เอกลักษณ์
บุคคลเหตุภัยพิบัติ 

สถานที่ ห้องศพ และกระบวนการที่เกี่ยวข้องอื่นๆ (เช่น การเก็บข้อมูลก่อนเสียชีวิต หรือการเปรียบเทียบข้อมูลก่อน
ตายและหลังตายเพื่อพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคลเป็นต้น) ในการจัดการกับเหตุที่มีผู้เสียชีวิตหลายศพ เพื่อท าให้มั่นใจว่า
แต่ละบุคคลได้ถูกพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคลอย่างถูกต้อง การท างานนี สอดคล้องกับแนวทางของต ารวจสากล 

ส่วนปลายของกระดูกยาว ส่วนใหญ่หมายถึงชิ นส่วนปลายของกระดูกยาว กระบวนการเช่ือมตัวของส่วนปลายของกระดูกกับตัวกระดูก (shaft) 
ของกระดูกยาวท าให้สามารถประเมินอายุของบุคคลนั นได้ 

จรรยาบรรณ การศึกษาว่าสิ่งใดถูกหรือผิด จรรยาบรรณวิชาชีพมุ่งเน้นในเรื่องของพฤติกรรมและทัศนคติของกลุ่มบุคคลในสาย
อาชีพนั นๆ  

วัตถุพยาน (ของกลาง) พยานหลักฐานทางกายภาพที่คิดว่าเกี่ยวข้องกับการสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมหรือการเสียชีวิต  ที่จะถูกท าการ
เขียนฉลาก, บันทึกข้อมูลในฐานะที่เป็นวัตถุพยาน และเก็บรักษาอย่างปลอดภัยเพื่อไม่ให้ถูกรบกวนหรือเกิดการ
ปนเปื้อน 

Femur กระดูกต้นขา 

ลายนิ วมือ (แฝง) ลายนิ วมือบนพื นผิวท่ีจ าเป็นต้องใช้เทคนิคในการท าให้มองเห็นได้ 

นิติวิทยาศาสตร์ เกี่ยวข้องกับทางศาลหรือกระบวนการทางกฎหมาย เกี่ยวข้องกับศาล หรือโดยทั่ว ๆ ไปคือกระบวนการทาง
กฎหมาย 

นิติมานุษยวิทยา การตรวจพิสูจน์ศพโครงกระดูกเพื่อตอบค าถามทางด้านนิติเวช รวมถึงเพื่อการพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคล 

นิติโบราณคดี การใช้ทักษะความรู้ที่ใช้ในการศึกษาโบราณสถาน โบราณวัตถุเพื่อประโยชน์ในทางกฎหมาย ปกติแล้วจะเกี่ยวข้องกับ
การขุดค้น เก็บกู ้และตรวจสถานท่ีเกิดเหตุ 

การตรวจพสิูจน์วิถี
กระสุน/อาวุธปืนและ
ร่องรอยจากวัตถ ุ

บ่อยครั งที่สองสาขาของงานด้านนิติวิทยาศาสตร์นีีีถูกใช้เรียกแทนกันได้ ในคู่มือฉบับนี หมายถึงการตรวจพิสูจน์ที่ท า
ให้ได้มาซึ่งข้อสรุปที่มีคุณค่าในกระบวนการทางกฎหมายเกี่ยวกับบาดแผลจากกระสุนปืนและหัวกระสุนที่พบจาก
บาดแผลนั น 

แพทย์นิติเวช ส าหรับคู่มือฉบับนี หมายถึงแพทย์ท่ีได้รับใบอนุญาต ผู้ที่มีอ านาจในการชันสูตรพลิกศพทางนิติเวชได้ 

นิติกีฏวิทยา การศึกษาเรื่องแมลงในบริบททางกฎหมาย ถูกน ามาใช้มากที่สุดส าหรับทางด้านนิติพยาธิวิทยา ส าหรับเป็นข้อบ่งชี ใน
การประมาณระยะเวลาการเสียชีวิตขั นต่ า 

นิติทันตวิทยา การศึกษาทางด้านทันตกรรมที่เกี่ยวข้องกับทางกฎหมาย โดยเน้นการสืบสวนสอบสวนเกี่ยวกับการเสียชีวิต 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อการพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคลจากศพ 

นิติเวชศาสตร์ หลักการและการปฏิบัติทางด้านการแพทย์ที่น ามาประยุกต์ใช้ในทางกฎหมายและทางศาล 

นิติพยาธิแพทย ์ แพทย์ท่ีมีความเช่ียวชาญทางด้านการสืบสวนสอบสวนเหตุเกี่ยวกับความตายที่เกี่ยวข้องกับประเด็นทางด้านกฎหมาย 
ในคู่มือฉบับนี อาจใช้สลับกันกับค าว่าแพทย์นิติเวชได้ 
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Death The irreversible cessation of all vital functions, including brain activity. Death is 
“natural” when it is caused solely by disease and/or the ageing process. It is 
“unnatural” when its causes are external, such as intentional injury (homicide, 
suicide), negligence, or unintentional injury (death by accident).

Decomposition (post mortem) The process of dissolution of the body after death. In the early hours and days after 
death, some of the changes can be mistaken for injuries (e.g. signs of putrefaction 
such as swelling and purplish discolouration of the face and body). 

Deceased Depending upon the context, dead, or a dead person.

Defence injuries/wounds Injuries/wounds sustained by a victim resulting from attempts at self-defence during 
an assault.

Disaster Victim Identification 
(DVI)

The scene, mortuary-based and related processes (e.g. ante-mortem data 
collection, reconciliation) of dealing with a multiple fatality event to ensure that 
individuals are correctly identified. Undertaken in accordance with Interpol 
guidelines.

Epiphysis(es) The end(s) of particularly, but not only, long bones; the process of the fusion of the 
epiphysis(es) with the shaft of the long bone allows conclusions to be drawn about 
the age of the person.

Ethics The study of what is right and wrong. Professional ethics concentrates on the 
behaviour and attitudes of members of a particular profession.

Exhibits Physical evidence thought to be relevant to the investigation of a crime or death 
that are labelled, recorded as exhibits and kept securely so that they cannot be 
interfered with or contaminated.

Femur The thigh bone.

Fingerprints (latent) Fingerprints present on a surface requiring a technical process to make them 
visible.

Forensic Relating to the courts or, more generally, the law.

Forensic anthropology The examination of human skeletal material to answer medico-legal questions 
including those of identification.

Forensic archaeology The use of the skills employed in the study of ancient remains and objects for the 
purposes of the law, usually in relation to the excavation, recovery and evaluation 
of scenes and sites.

Forensic ballistics/firearms 
and toolmarks

These two categories of forensic science are often used interchangeably; in this 
document, they refer to the examinations leading to conclusions of forensic value 
about gunshot wounds and the projectiles recovered from them.

Forensic doctor For the purposes of this document, a certified medical doctor who is authorized to 
perform forensic post-mortem examinations.

Forensic entomology The study of insects in a forensic setting, most often in forensic pathology as an 
indicator of the minimum time since death.

Forensic odontology The study of dentistry in relation to the law, in particular in the investigation of 
death, especially for the identification of human remains.

Forensic medicine The principles and practice of medicine as applied to the needs of the law and 
the courts.

Forensic pathologist The medical specialist concerned with the investigation of deaths in which  
the law has an interest; in this document, used interchangeably with the term 
forensic doctor.
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นิติวิทยาศาสตร์ การประยุกต์ใช้หลักการและการท างานทางด้านวิทยาศาสตร์แขนงต่างๆมาใช้ในทางกฎหมายและศาล 
การตรวจพิสูจน์ร่องรอยวัตถุ การตรวจพิสูจน์ร่องรอยที่พบบนวัตถุพยาน และท าการเปรียบเทียบร่องรอยเหล่านั นกับ เครื่องใช้/เครื่องมือ/อาวุธ 

ที่มีความเป็นไปได้เป็นสาเหตุให้เกิดร่องรอยเหล่านั น ในบางห้องปฏิบัติการการตรวจพิสูจน์นี จะรวมอยู่กับการตรวจ
พิสูจน์อาวุธปืน 

นิติพิษวิทยา วิทยาศาสตร์แขนงที่เกี่ยวข้องกับยาและสารพิษมาประยุกต์ใช้ในทางกฎหมายและทางศาล 
การแตก/รอยแตก การแตก/รอยแตก ความไม่ต่อเนื่องของกระดูก  บางครั งใช้กับโครงสร้างกระดูกอ่อน เช่น กระดูกอ่อนท่ีซี่โครง หรือ

กระดูกอ่อนไธรอยด์ 
มิญชวิทยา (จุลพยาธิวิทยา) การศึกษาโครงสร้างทางจุลภาคของเนื อเยื่อ (มิญชวิทยา) ที่มีพยาธิสภาพ (จุลพยาธิวิทยา) 
การพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคล ในคู่มือนี หมายถึงการระบุชื่อที่ถูกต้องให้กับศพ 
ศพ ในคู่มือนี หมายถึงผู้ที่เสียชีวิตหรือศพ ไม่ว่าจะเป็นศพที่เพ่ิงเสียชีวิต ศพเน่า หรือศพโครงกระดูก 
Humerus กระดูกต้นแขน 
สาเหตุสุดท้ายของการ
เสียชีวิต 

โรค สภาวะ หรือ ภาวะแทรกซ้อน ที่ส่งผลมาจากสาเหตุแท้จริงของการเสียชีวิตหรือสาเหตุใกล้เคียงของการเสยีชีวติ 
ที่ท าให้เสียชีวิตในทันที 

รายการ รายการ 
บาดแผลฉีกขาด การฉีกขาดหรือการแยกออกจากกันของผิวหนัง หรืออวัยวะอื่น หรือเนื อเยื่ออ่อน ที่เกิดจากแรงกระท าที่เกิ ดจาก

ของแข็งไม่มีคม 
Livor mortis สภาวะหลังการตายที่ท าให้เกิดการตกของเลือดจากแรงโน้มถ่วงของโลก 
พฤติการณ์การตาย บทสรุปของสภาวะที่เสียชีวิต อันได้แก่ การฆ่าตัวตาย การถูกผู้อื่นท าให้ตาย การตายโดยอุบัติเหตุ การถูกสัตว์ท า

ร้ายหรือการตายโดยยังมิปรากฏเหตุ 
จ านวนบุคคลอย่างต่ า ศัพท์ทางนิติมานุษยวิทยาที่ใช้ในการวิเคราะห์ศพที่มีการผสมปะปนกันมา และมีความหมายว่าอย่างน้อยมีกี่บุคคลที่

เป็นได้ว่าจะปะปนอยู่ในศพที่ได้รับมานี  
รูปแบบการตาย กระบวนการทางพยาธิสรีรวิทยาที่ท าให้บุคคลเสียชีวิต (เช่น การตกเลือด ระบบทางเดินหายใจล้มเหลว หัวใจ

ล้มเหลว อวัยวะล้มเหลวหลายอวัยวะและภาวะติดเชื อในกระแสเลือด เป็นต้น) รูปแบบการตายเพียงอย่างเดียวไม่
เพียงพอที่จะเป็นสาเหตุการณ์ตายที่เหมาะสมได้ตามรูปแบบของ WHO ซึ่งเป็นที่ยอมรับใช้กันในระดับนานาชาติ ดู 
“สาเหตุการตาย” เพิ่มเติม 

ห้องศพ สถานท่ีที่ใช้เก็บ รักษา ดูแลศพจนกว่าจะถึงการจัดการกับศพหรือการฝังศพขั นสุดท้าย รวมถึงห้องผ่าศพ ห้องดับจิต 
สรรพาวุธ ในทางทหารปืนใหญ่ แปลว่าปืนใหญ่ 
กระดูกงอก  ปกติแล้วเป็นขอบกระดูกเล็ก ๆ ที่งอกออกมาจากการเสื่อมสภาพหรือข้อเสื่อม 
 ใกล้เคียงกับเวลาที่เสียชีวิต ค านี มักนิยมใช้กันในทางนิติมานุษยวิทยาในการวิเคราะห์การบาดเจ็บ เพราะเมื่อศพได้

เน่าสลายจนเหลือแต่กระดูกแล้วบาดแผลที่เกิดขึ นก่อนการเสียชีวิตไม่นานก็จะมีลักษณะเดียวกันกับบาดแผลที่
เกิดขึ นหลังจากการเสียชีวิตไม่นาน 

จุดเลือดออก จุดเลือดออก หรือ เลือดออกเป็น “จุด” บางลักษณะเกิดขึ นได้ขณะยังมีชีวิต แต่มีลักษณะอื่นที่สามารถเกิดขึ นได้
ภายหลังจากท่ีเสียชีวิต 

บัญชีภาพถ่าย รายการภาพท่ีถ่ายพร้อมกับข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เช่น ช่ือของช่างภาพ เวลาที่ท าการถ่ายภาพ และสถานท่ีถ่ายภาพ 
ป้ายหมายเลขในการถ่ายภาพป้ายหมายเลขและตัวอักษรที่สามารถเห็นได้ในภาพถ่าย ช่วยให้สามารถระบุภาพถ่ายและวัตถุพยานที่ปรากฏใน 

ภาพถ่ายนั นได้ในภายหลัง     
Postcranial skeleton        กระดูกในร่างกายทั งหมดที่นอกเหนือจากกะโหลกศีรษะ 
การเปลี่ยนแปลงหลังการตาย ค าศัพท์ที่ใช้สื่อถึงการเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติทั งหมดที่สามารถเกิดขึ นได้กับศพ 
ข้อมูลหลังตาย                  ข้อมูลที่ได้มาจากศพ เพื่อน าไปเปรียบเทียบกับข้อมูลที่ได้มาจากบุคคลที่ทราบช่ือในขณะที่ยังมีชีวิตอยู่ (ข้อมูลก่อน

ตาย) ปกติแล้วจะมีวัตถุประสงค์เพื่อการพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคล 
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Forensic science The application of the principles and practice of science to the needs of the law 
and the courts.

Forensic toolmarks The examination of marks left on exhibits and the comparison of these with 
possible causative implements/tools/weapons; in some laboratories this is 
combined with the assessment of firearms.

Forensic toxicology The science of drugs and poisons applied to the needs of the law and the courts.

Fracture Break; a discontinuity in the cortex of a bone; sometimes used in relation to a 
cartilaginous structure such as a costal cartilage or thyroid cartilage.

Histology (histopathology) The study of the microscopic structure of tissues (histology) in a diseased state 
(histopathology).

Human identification In this document, the attachment of the correct name to a dead body.

Human remains In this document, synonymous with deceased person or dead body, whether 
the body is freshly dead, decomposing or skeletonized.

Humerus The upper arm bone.

Immediate cause of death The disease, condition or complication, resulting from the underlying or an 
intermediate cause, that immediately precedes death.

Inventory List.

Laceration A tear or split in the skin or other organ or soft tissue due to blunt force.

Livor mortis, lividity (post 
mortem)

The post-mortem phenomenon of blood settling under the influence of gravity.

Manner of death The summary of the circumstances of the death; thus: homicide, suicide, accident, 
natural or undetermined.

Minimum Number of 
Individuals (MNI)

Forensic anthropological term used in relation to the assessment of commingled 
remains and referring to how many individuals, as a minimum, are represented in 
the commingled remains being examined. 

Mode of death The pathophysiological process by which a person died (e.g. haemorrhage, 
respiratory failure, cardiac failure, multi-organ failure, septicaemia). Its use alone 
is not sufficient to complete the cause of death properly in the internationally 
accepted WHO format. See also “Cause of death”.

Mortuary (morgue) The place for storing, keeping and looking after the dead until final disposal or 
interment; includes the autopsy room; hospital for the dead.

Ordnance Relating to artillery, large guns.

Osteophytes Usually small growths of extra bone associated with degenerative, osteoarthritic 
changes in the joints.

Peri-mortem Around the time of death. This term is often used in forensic anthropology in relation 
to injuries because, once the remains have skeletonized, an injury inflicted shortly 
before death will look identical to the same injury inflicted shortly after death. 

Petechiae (petechial 
haemorrhages)

Pinpoint or “dot-like” haemorrhages. Some forms occur in life, others can occur 
after death.

Photolog The list of all photographs taken with related data, e.g. the name of the 
photographer, the time the photograph was taken and the place where it 
was taken.

Photo markers Markers with numbers and letters visible in photographs enabling later 
identification of the photographs and the items shown in them.

Postcranial skeleton The entire skeleton apart from the skull.

Post-mortem changes A term that encompasses all the natural changes that can occur to a dead body.

Post-mortem data Data obtained from the dead body to compare with data obtained about a 
named individual while alive (ante-mortem data), usually for the purposes of 
identifying the dead body.
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การชันสูตรพลิกศพ ในคู่มือนี หมายถึงการตรวจศพที่ไม่ได้หมายรวมถึงการตรวจด้านในศพ (ในคู่มือนี  การตรวจศพที่รวมถึงการตรวจ
ภายในศพเรียกว่า การผ่าชันสูตรศพ) 

Prosector แพทย์ท่ีได้รับการอนุญาต/แพทย์นิติเวช ท่ีท าการผ่าชันสูตรศพและเขียนรายงาน 

Pubic symphysis ส่วนของกระดูกหัวหน่าวข้างหนึ่งที่เช่ือมต่อกับกระดูกหัวหน่าวอีกข้างหนึ่งที่บริเวณหัวเหน่าที่อยู่ตรงด้านหน้าของ
เชิงกราน 

ตัวอย่างอ้างอิง ตัวอย่างที่ได้มาตรฐานที่สามารถเอาตัวอย่างชิ นอ่ืนมาท าการเปรียบเทียบได้ 

ความน่าเชื่อถือ ความน่าเชื่อถือของผลลัพธ์คือความเสถียรภาพของผลลัพธ์เมื่อถูกตรวจสอบซ  า ๆ โดยบุคคลอื่นในสถานที่และเวลา
ต่างกัน 

ความรับผิดชอบ หน้าท่ีที่จะปฏิบัติภารกิจหรือหน้าท่ีอย่างถูกต้อง 

ความสามารถในการสอบทาน หนึ่งในจุดมุ่งหมายของการผ่าชันสูตรศพคือต้องจะต้องท าการผ่าชันสูตรศพในลักษณะที่แพทย์นิติเวชหรือนิติพยาธิ
แพทย์ท่านอื่นสามารถน าข้อมูลไปสรุปผลในรูปแบบของตนเองเกี่ยวกับการเสียชีวิตนั นได้อย่างอิสระ (ทั งนี รวมถึง
การสืบสวนสอบสวนการเสียชีวิตหมดทั งกระบวนการด้วย) การท าเช่นนี เป็นการตรวจสอบยืนยันความน่าเชื่อถือของ
การผ่าชันสูตรศพและข้อสรุปจากการชันสูตรนั น 

Rigor mortis สภาวะการแข็งตัวหลังจากท่ีเสียชีวิตของศพ 

การเสื่อมสภาพของตัวอย่าง การที่คุณลักษณะของตัวอย่าง (หรือวัตถุพยาน) ที่เคยมีอยู่เมื่อพบหรือเก็บหายหรือเปลี่ยนแปลงไป ในบริบท 
(หรือ วัตถุพยาน)               ทางด้านกฎหมายนั นหมายความว่าตัวอย่างดังกล่าวเป็นประโยชน์กับการสืบสวนสอบสวนลดลง 

การรักษา (วัตถุพยาน) กระบวนการที่รวมถึงการบันทึกข้อมูล วิธีท่ีวัตถุพยานถูกเก็บรักษาไว้และมีหลักฐานที่บ่งบอก 

ความแตกต่างระหว่างเพศ รูปร่างที่ต่างกันของกระดูกบางชิ นท่ีมีสัมพันธ์กับความแตกต่างระหว่างเพศชายและหญิง (ซึ่งจะสามารถเห็นลักษณะ
เหล่านี ได้หลังจากวัยเจริญพันธ์ุของบุคคลนั น)  

ศพโครงกระดูก กระดูกที่เหลืออยู่ของศพหลังจากท่ีเนื อเยื่ออ่อนได้เน่าสลายไปหมดแล้ว 

Stature ส่วนสูง 

Taphonomy การศึกษาของกระบวนการเปลี่ยนแปลงสภาพหลังการตายทั งหมดของศพ (มักเป็นโดยธรรมชาติ) 

กล้องวัดมุม เครื่องมือส ารวจแบบละเอียดที่ท าการวัดมุมในระนาบแนวนอนและระนาบแนวดิ่งได้ในเวลาเดียวกัน ซึ่งเครื่องรุ่น
ใหม่ๆ (อย่างเช่นกล้อง total station) จะมีตัวอ่านแบบอิเล็กทรอนิกส์และเครื่องวัดระยะด้วย 

กระดูกหน้าแข้ง กระดูกชิ นท่ีใหญ่กว่า ของกระดูกขาท่อนล่างที่มีอยู่ 2 ชิ น 

ความโปร่งใส (ของกระบวน   การที่กระบวนการสามารถถูกประเมินจากภายนอกได้ เนื่องจากมีรายละเอียดข้อมูลเพียงพอส าหรับการ 
การ)                              ตรวจสอบ 

สาเหตุแท้จริงของการตาย โรคหรือภาวะที่เป็นจุดเริ่มต้นของกระบวนการที่น าไปสู่การเสียชีวิต (บ่อยครั งมีการแทรกซ้อนโดย สาเหตุระหว่าง
กลางของการเสียชีวิตหรือสาเหตุสุดท้ายของการเสียชีวิต หรือสาเหตุใกล้ชิดของการเสียชีวิต) 

ความถูกต้อง เกี่ยวกับวิธีการหรือผลลัพธ์ซึ่งสะท้อนความจริงของปรากฏการณ์ที่เกิดขึ น 

บาดแผล ความไม่ต่อเนื่องของพื นผิวโครงสร้าง บ่อยครั งใช้กับผิวหนัง เช่น บาดแผลถูกบาด บาดแผลถูกแทง บาดแผลถูกยิง 
บาดแผลฉีกขาด เป็นต้น ค าศัพท์นี ไม่รวมถึงรอยฟกช  าหรือการถลอก 
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Post-mortem examination In this document, examination of the body after death not including an internal 
examination. (In this document, an examination of a dead body that includes an 
internal examination is an autopsy.)

Prosector The authorized medical practitioner/forensic doctor undertaking the autopsy and 
preparing the report.

Pubic symphysis The part of the pubic bone that joins with the other pubic bone at the front of 
the pelvis.

Reference sample A standard sample against which another sample can be compared.

Reliability The reliability of a result is its stability when the test is undertaken by different 
observers in different places at different times.

Responsibility The duty to perform a task or function properly.

Reviewability One of the aims of the autopsy is that it (and indeed the whole death investigation) 
should be conducted in such a way that another forensic doctor or pathologist at 
another time can independently come to his/her own conclusions about the death. 
This enables conclusions to be drawn about the reliability of the autopsy and the 
conclusions arising from it. 

Rigor mortis Post-mortem stiffening of the body.

Sample (or exhibit) 
degradation

The loss or alteration of the characteristics of a sample (or exhibit) that it  
possessed at the time it came into existence, was found, or was collected. 
In a forensic context, this means that the sample’s ability to contribute to the 
investigation is reduced. 

Security (of exhibits) The process, including documentation, whereby an exhibit is secured such that it is 
evident whether or not it has been accessed, and if so, when and by whom.

Sexual dimorphism The two different shapes of some bones, associated with males and females 
(which only becomes readily apparent after puberty).

Skeletal remains The bony remains of the dead body after all soft tissue has been lost following 
decomposition.

Stature Height.

Taphonomy The study of all the (usually natural) processes that can affect a dead body.

Theodolite A precision survey instrument which simultaneously measures angles in the 
horizontal and vertical planes. Modern versions (such as a total station theodolite) 
include electronic readers as well as distance measuring devices.

Tibia The larger of the two lower leg bones.

Transparency (of processes) Degree to which processes can be evaluated externally because their details are 
available to be examined.

Underlying cause of death The disease or condition initiating the chain of events leading to death (often with 
intervening intermediate and immediate – or proximate – causes of death).

Validity In relation to a measure or a result, the extent to which the measure or result reflects 
the truth of the phenomenon.

Wound A significant discontinuity in the surface of a structure, most often in the skin, e.g. 
incised wound, stab wound, gunshot would, laceration. It does not include a 
bruise or an abrasion.
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VII. 

ภาคผนวก 
 

ภาคผนวก  1. โครงภาพทางกายวิภาค 

ค าบรรยายส าหรับโครงภาพทางกายวิภาคที่อยู่ในภาคผนวก 1 มีดังต่อไปนี้* 
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(xv) อวัยวะเพศ - ชาย 
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F i g u r e e  ( x v i i )

(xvii) ล าคอ แบบเงย - ด้านหน้าและกล่อง
เสียง 

(xviii) ล าคอ แบบเงย - ด้านข้าง 
(ซ้าย & ขวา) 

i g u r e e  ( x v i i i )

(xix) ล าคอ - ภาพตัด  (ขวา & 
ซ้าย) 

F i g u r e e  ( x i x )  
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* ลิขสิทธิ์ของโครงภาพเหล่านี้รวมถึงภาคผนวกอื่นๆเป็นของสถาบัน Victorian Institute of Forensic Medicine จากประเทศออสเตรเลีย 
ที่ได้ให้ความกรุณาอนุญาตให้ท าซ้ าในคู่มือฉบับนี้ ขอขอบคุณคุณเดวิด แรนสัน รองผู้อ านวยการของสถาบันฯ ที่ได้ให้การสนับสนุนเป็นอย่าง
สูง 

 

VII. ภาคผนวก 



57

(i) Whole body - front

(iii) Whole body - side (R)

(v) Head - front and back

(vii) Hands - back and palm (L & R)

(ix) Feet - soles and dorsum (R & L)

(xi) Skull - front and back

(xiii) Skull - base and top

(xv) Genitalia - male

(xvii) Extended neck - front and larynx

(xix) Neck - section (R & L)

(xxi) Brain - surfaces

(xxiii) Brain - coronal slices

(ii) Whole body - back

(iv) Whole body - side (L)

(vi) Head - side (L & R)

(viii) Forearms - (R & L)

 (x) Whole body skeleton

(xii) Skull - side (L & R)

(xiv) Skull - inside

(xvi) Genitalia - female

(xviii) Extended neck - side (L & R)

(xx) Spine - three sections

(xxii) Brain - slices
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VII.

ANNEXES
Annex 1. Anatomical Sketches
The legend for the anatomical sketches contained in Annex 1 is set out below.*

* The copyright for the sketches and other annexes is held by the Victorian Institute of Forensic Medicine in Australia, which has kindly agreed to their reproduction in the
Protocol. The contribution of the Institute’s Deputy Director, David Ranson, is also gratefully acknowledged.
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ภาพที่ (i) 

เต็มตัว – ด้านหน้า 
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Figure (i)

Figure (i) 
Whole body – front
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ภาพที่  (ii) 

เต็มตัว – ด้านหลัง 
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Figure (ii)

Figure (ii) 
Whole body – back
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ภาพที่  (iii) 

เต็มตัว – ด้านข้าง  (ขวา) 
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R

Figure (iii)

Figure (iii) 
Whole body – side (R)
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ภาพที่  (iv) 

เต็มตัว – ด้านข้าง  (ซ้าย) 
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L

Figure (iv)

Figure (iv) 
Whole body – side (L)
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ภาพที่  (v) 

ศีรษะ – ด้านหน้าและด้านหลัง 
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Figure (v)

Figure (v) 
Head – front and back
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ภาพที่  (vi) 

ศีรษะ – ด้านข้าง (ซ้าย & ขวา) 
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Figure (vi)

L

R

Figure (vi) 
Head – side (L & R)
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ภาพที่  (vii) 

มือ – หลังมือและฝ่ามือ (ซ้าย & ขวา) 
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L R

L R

Figure (vii)

Figure (vii) 
Hands – Back and Palm (L & R)
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ภาพที่  (viii) 

แขนท่อนปลาย – (ขวา & ซ้าย) 
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L R

Figure (viii)

LR

Figure (viii) 
Forearms – (R & L)
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ภาพที่  (ix) 

เท้า – ฝ่าเท้าและหลังเท้า  (ขวา & ซ้าย) 
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L R

LR

Figure (ix)

Figure (ix) 
Feet – Soles and Dorsum (R & L) 
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ภาพที่  (x) 

โครงกระดูกแบบเต็มตัว 
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Figure (x)Figure (x) 
Whole Body Skeleton
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ภาพที่  (xi) 

กะโหลกศีรษะ – ด้านหน้าและด้านหลัง 
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Figure (xi)
Figure (xi) 
Skull – Front and Back
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ภาพที่  (xii) 

กะโหลกศีรษะ – ด้านข้าง  (ซ้าย & ขวา) 
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Figure (xii)

L

R

Figure (xii) 
Skull – Side (L & R)



พิธีสารมินนิโซตาว่าด้วยการสืบสวนสอบสวนกรณีที่ต้องสงสัยว่าเป็นการเสียชีวิตที่มิชอบด้วยกฎหมาย ค.ศ.2016 70   

 

ภาพที่  (xiii) 

กะโหลกศีรษะ – ฐานกะโหลกและด้านบน 
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Figure (xiii)

Figure (xiii) 
Skull – Base and Top
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ภาพที่  (xiv) 

กะโหลกศีรษะ – ด้านใน 
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Figure (xiv)Figure (xiv) 
Skull – Inside
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ภาพที่  (xv) 

อวัยวะเพศ – ชาย 
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Figure (xv)

Figure (xv) 
Genitalia – Male
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ภาพที่  (xvi) 

อวัยวะเพศ – หญิง 
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Figure (xvi)Figure (xvi) 
Genitalia – Female
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ภาพที่  (xvii) 

ล าคอแบบเงย  – ด้านหน้าและกล่องเสียง 
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Figure (xvii)

Figure (xvii) 
Extended Neck – Front and Larynx
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ภาพที่  (xviii) 

ล าคอแบบเงย  – ด้านข้าง (ซ้าย & 
ขวา) 
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Figure (xviii)Figure (xviii) 
Extended Neck – Side (L & R)

L

R
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ภาพที่  (xix) 

ล าคอ  – ภาพตัด  (ขวา & ซ้าย) 
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Figure (xix) 
Neck – Section (R & L)
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ภาพที่  (xx) 

กระดูกสันหลัง  – แบ่งสามส่วน 
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Spine – Three Sections
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ภาพที่  (xx) 

กระดูกสันหลัง  – แบ่งสามส่วน (ต่อ) 
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ภาพที่  (xxi) 

สมอง – พื้นผิวด้านนอก 
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Figure (xxi)
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Figure (xxi) 
Brain – Surfaces
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ภาพที่  (xxii) 

สมอง – ตัดเป็นแผ่น 
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Figure (xxii) 
Brain – Slices

Figure (xxii)
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ภาพที่  (xxiii) 

สมอง – ตัดเป็นแผ่นตามแนวหน้า-หลัง 
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Figure (xxiii) 
Brain – Coronal Slices
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ภาคผนวก  2. แบบบันทึกรายละเอียดเกี่ยวกับคดี 
 

รายละเอียดเกี่ยวกับคดี 
หมายเลขคดี / หมายเลข     
ชื่อ       
ที่อยู่          
       
อายุ           วันเดือนปีเกิด         /         /         ช / ญ                                    
       

 
สถานที่ที่ท าการตรวจ        
       

ที่อยู่          
       

โทร                                           แฟกซ์       

อีเมล์       
 
                         

การยินยอม: ได้รับจาก     
 
 

เวลาที่ได้รับแจ้ง                          น. 
 

(การรับแจ้งเหตุครั้งแรก)           /           /      

เวลาที่ถึงสถานที่เกิดเหตุ                     น. 
 
              /            /      

เวลาที่ออกจากสถานที่เกิดเหตุ                น. 
 
            /           /     

เวลาที่เริ่มท าการตรวจพิสูจน์               น. 
 

            /           /      

เวลาที่เสร็จสิ้นการตรวจพิสูจน์                น. 
 
            /            /       

เวลาที่เสร็จสิ้นการบันทึก                  น. 
 
            /            /      

ผู้สังเกตการณ์: 
ชื่อ 
 

ต าแหน่ง 
 

ชื่อ 
 

ต าแหน่ง 

 

 

 

พฤติการณ์ / ประวัติ: 
 

(ก) จากคนไข้      
 
 
 
  

 

 

 

เสื้อผ้า: 
     

    
    
    

(ข) จากผู้อื่น  (ต ารวจ, รถพยาบาล, ครอบครัว, เพื่อน, อื่นๆ) 
ชื่อของผู้ให้ข้อมูล    

 
 
 
  

เครื่องประดับ: 
     

    
    
    
    

 
ตัวอย่าง:                                                                                ส่งตัวอย่างให้กับ: 

 
 ชื่อผู้รับ            
 
 ต าแหน่ง     
 
 ลายมือชื่อของผู้รับ      
 
 เวลา                   น.       วันที่            /                /     

         V
II. ภาคผนวก

 2
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Annex 2. Case Details Form

Case Details:

Case No. / UR No. 

Subject’s name 

Address 

Age D.O.B.   /  / M / F 

Place of examination 

Address 

Tel  Fax 

E-mail 

Consent: Obtained from . 

Time called   hrs

(original callout)   /  / 

Time of commencement   hrs

of examination    /  / 

Time of arrival   hrs

at scene     /  / 

Time of completion   hrs

of examination     /  / 

Time of departure   hrs

from scene     /  / 

Time of completion   hrs

of notes     /  / 

Observers:

Name

Specimens: Specimens handed to:

Recipient name 

Status 

Recipient signature 

Time   hrs Date   /  / 

Circumstances / History:

(a) From patient 

(b) From others (police, ambulance, family, friends, others)

Name of informant 

Clothing:

Jewellery:

NameStatus Status

VII.A
nnex 2
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ประวัติการแพทย์ในอดีต: 
 

การตรวจร่างกาย: 
 
อัตราชีพจร:                                                  
ความดันเลือด:                          

 
อุณหภูมิ:                                         °C 

 
ความสูง:                                         ซม. 

 
น้ าหนัก:                                          กก. 

ยา/การรักษาด้วยยา      
  
  

Morphometry                         

 
 
 
การตรวจร่างกาย:  

 
  
  

  
  

  
  
  
  

 

บันทึกสิ่งที่พบ:              เอ๊กซ์เรย์                 ถ่ายภาพ               วิดีโอ 
อื่นๆ      

 
 

ผู้ตรวจ: 

ชื่อ                      ลายมือชื่อ                

ที่อยู่ที่ท างาน      เวลา                   น.      วันที่            /                /     

                                                                                                 โทร                                          แฟกซ์       
 
 

หมายเหตุเกี่ยวกับการบรรยายบาดแผล: 

 

1.   ในการบรรยายบาดแผลให้ พิจารณา ลักษณะดังต่อไปนี้: 
 

ต าแหน่ง สี  อายุ 
ขนาด ขอบเขต  ขอบแผล  

รูปทรง ช่วงเวลา  ประเภท  
บริเวณแวดล้อม ลักษณะบาดแผล ความลึก 

 
2.   ท าให้แน่ใจว่าการบรรยายสอดคล้องกับค านิยามต่อไปนี้ : 

บาดแผลถลอก (Abrasion) - บาดแผลที ่มีการครูดหรือการหลุดลอกของ
ผิวหนังชั้นบนแบบต้ืนๆ อาจมีหรืออาจไม่มีการเลือดไหล  
บาดแผลฟกช้ า (Bruise) -การที่เลือดออกจากหลอดเลือดในชั้นผิวหนังท าให้
เนื้อเยื่อในร่างกายมีการเปลี่ยนสี  
บาดแผลจากวัตถุมีคม (Incision) - การบาดเจ็บชนิดที่มีการตัดหรือการบาด
ที่ท าให้เนื้อเยื่อยังคงสะอาดและยังมีลักษณะทั่วไปดูเป็นปกติ 

บาดแผลฉีกขาด (Laceration) - การฉีกหรือแยกออกของเนื้อเยื่อ 

3.   ค าบรรยายเกี ่ยวกับบาดแผลและการได้รับบาดเจ็บทั ้งหมดควรอ้างอิง
จากท่่ามาตรฐานในทางกายวิภาค 

4.    การใช้ค าศัพท์เฉพาะอย่างเช่น ด้านบน (superior), ด้านล่าง (inferior), 

ด้านหน้า (anterior) และ ด้านหลัง (posterior) ควรใช้โดยอ้างอิงจากจาก
ท่ามาตรฐานในทางกายวิภาค 

5.    จุดที่ใช้วัดต าแหน่งของบาดแผลบนร่างกายควรเป็นก าหนดให้เป็นต าแหน่ง
ที่อ้างอิงจากลักษณะกายวิภาคของกระดูกที่เคลื่อนที่ไม่ได้ 

6.    การจ าแนกชนิดของบาดแผลมีความส าคัญอย่างมากในการประเมินหา
สาเหตุของการได้รับบาดเจ็บ 

7.    การตรวจทางนิติเวชที่แม่นย าควรช่วยในการจ าลองเหตุการณ์ที่การได้รับ
บาดเจ็บเกิดข้ึน  
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Past medical history:

Drugs/Medication 

General medical examination:

Record of Findings:     X-rays       Photography       Video  

Other 

Medical examination:

Pulse rate:  

B P: 

Temp: °C

Ht:  cm

Wt:  Kg

Morphometry 

Examiner:

Name 

Professional address 

Signature 

Time   hrs Date   /  / 

Tel    Fax  

Notes on wound description:

1. In describing a wound consider the following
features:

Site Colour Age 
Size Contours Borders 
Shape Course Classification 
Surrounds Contents Depth

2. Ensure descriptions are consistent with the following
definitions:

Abrasion – A superficial scraping injury of the body
surface with or without bleeding

Bruise – Leakage of blood from blood vessels
discolouring the tissues of the body

Incision – A cutting-type injury that severs tissues in a
clean and generally regular fashion

Laceration – A tear or split in tissues

3.  All descriptions of wounds and injuries should be
made by reference to the subject in the standard
anatomical positions.

4.  The use of terms such as Superior, Inferior, Anterior
and Posterior should refer to the subject in standard
anatomical position.

5.  The measured position of wounds on the body
should be located by reference to fixed bony
landmarks.

6.  The accurate classification of a wound type has
major significance for determining injury causation.

7.  An accurate Forensic Medical examination should
assist in the reconstruction of the events in which the
injury occurred.
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         V
II. ภาคผนวก 3

 
          
       V

II. ภาคผนวก 3
 

ภาคผนวก  3. ตารางบาดแผลจากอาวุธปืน 
 
 

ชื่อ                                                                                                                              หมายเลขคดี      

 
 

หมายเลขบาดแผล 
1                      2                      3                      4                      5                      6 

ทางเข้า   ทางออก   ทางเข้า    ทางออก    ทางเข้า   ทางออก    ทางเข้า   ทางออก    ทางเข้า    ทางออก   ทางเข้า  ทางออก      

1.ต าแหน่งของบาดแผล 
ศีรษะ             

ล าคอ             

หน้าอก             

ท้อง             

หลัง             

แขน: ขวา             

แขน: ซ้าย             

ขา: ขวา             

ขา: ซ้าย             

2.ขนาดบาดแผล 
เส้นผ่านศูนย์กลาง             

กว้าง             

ยาว             

3.ระยะห่างเป็นหน่วยเซนติเมตรจากบาดแผลถึง 
จุดสูงสุดของศีรษะ             

ทางขวาของแนวแกนกลางล าตัว             

ทางซ้ายของแนวแกนกลางล าตัว             

4.เขม่าปืน 
บนผิวหนัง             

เสื้อผ้า             

ไม่เห็น             

5. ทิศทางของกระสุนที่ผ่านร่างกาย 

ไปทางด้านหลัง             

ไปทางด้านหน้า             

ลงด้านล่าง             

ขึ้นด้านบน             

ไปทางขวา             

ไปทางซ้าย             

6. พบกระสุน 

อาจเป็นกระสุน             

ปืนลูกซอง             
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VII.A
nnex 3

Annex 3. Firearm Wound Chart

Name Case No. 

WOUND NO.
1 2 3 4 5 6

Ent Ex Ent Ex Ent Ex Ent Ex Ent Ex Ent Ex

1. Location of wound
Head
Neck
Chest
Abdomen
Back
Arm: Right
Arm: Left
Leg: Right
Leg: Left
2. Size of wound
Diameter
Width
Length
3. Centimetres from wound to
Top of head
Right of midline
Left of midline
4. Firearm residue
On skin
Clothing
Not seen
5. Direction of projectile through body
Backward
Forward
Downward
Upward
To right
To left
6. Projectile recovered
Probable calibre
Shotgun
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V
II. ภาคผนวก 4

 

ภาคผนวก 4. ตารางบาดแผลถูกแทง/บาดแผลฉีกขาด 
 
 
ชื่อ                                                                                                            หมายเลขคดี                                                        

 
 

 หมายเลขบาดแผล 
1              2             3             4              5              6              7                8            9             10 

1.ต าแหน่งบาดแผล 
ศีรษะ           

ล าคอ           

หน้าอก           

ท้อง           

หลัง           

แขน: ขวา           

แขน: ซ้าย           

ขา: ขวา           

ขา: ซ้าย           

2.บาดแผลที่ผิวหนังเป็น: 
แนวนอน           

แนวตั้ง           

แนวเฉียง           

3.ระยะห่างเป็นหน่วยเซนติเมตรจากบาดแผลถึง 
จุดสูงสุดของศีรษะ           

ทางขวาของแนวแกนกลางล าตัว           

ทางซ้ายของแนวแกนกลางล าตัว           

4.ขนาดบาดแผลเป็นหน่วยเซนติเมตร 
กว้าง           

ยาว           

5.ลักษณะของบาดแผลถูกแทง 
ไปทางด้านหลัง           

ไปทางด้านหน้า           

ลงด้านล่าง           

ขึ้นด้านบน           

เข้าหากลางล าตัว           

ออกนอกล าตัว           

 
 
ถ่ายภาพบาดแผลทั้งหมดแล้ว:         ใช่                             ไม่ใช่      

 
หมายเหตุ:      

 
ตรวจโดย:                                                                                                                           วันที่:     
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Annex 4. Stab Wound/Laceration Chart

Name Case No. 

Photographs taken of all wounds: YES  NO 

REMARKS: 

Examined by:  Date: 

WOUND NO.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. Location of wound
Head
Neck
Chest
Abdomen
Back
Arm: Right
Arm: Left
Leg: Right
Leg: Left
2. The skin wound is:
Horizontal
Vertical
Oblique
3. Centimetres from wound to
Top of head
Right of midline
Left of midline
4. Wound size in centimetres
Width
Length
5. Course of stab wound
Backward
Forward
Upward
Downward
Medially
Laterally

VII.A
nnex 4
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ภาคผนวก  5. ตารางฟันของผู้ใหญ่**
 

ศพ#       

วันที่       

 

การตรวจฟันหลังการเสียชีวิต 
ช่วงอายุ      
เพศ (วงกลม): ชาย / หญิง / ไม่ทราบเชื้อชาติ         
 

 
 
 
 

ด้านกระพุ้งแก้ม  

ด้านสบฟัน  

ด้านเพดานปาก 

 

 
 
18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11     21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28

 
กรุณาวาดรูปร่างของ การอุดฟัน/ฟันผุ/ครอบฟัน ที่คุณเห็นบนฟันบนที่อยู่ด้านบนนี้ กรุณากากบาท (x) ทับซ่ีฟันที่ไม่พบ 

 
ฟันปลอมบน > พบ (วงกลม):  ใช่ / ไม่ใช่                 วัสดุ (วงกลม):  พลาสติก หรือ โลหะ 

จ านวน  ซ่ีฟันที่เป็นฟันปลอม:                                  หรือ ฟันปลอมทั้งปาก (วงกลม):  ใช่ / ไม่ใช่ 
 

กรุณาเขียนบรรยายอย่างเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับฟันบน ซ่ึงรวมถึง คราบบนฟัน, การสึกของฟัน, ครอบฟันแบบติดแน่น หรือ สะพานฟัน และฟันที่
แตก, สภาพของกระดูกเบ้าฟัน, ตอฟัน และหลักฐานของโรคเหงือก หรือ ความหลากหลายทางกายวิภาคอื่นๆ 

 

 

การสบฟัน (วงกลม): การสบฟันคร่อม / ปกติ / ขากรรไกรล่างยื่น 
 

 

ด้านลิ้น 

ด้านสบฟัน  

ด้านกระพุ้งแก้ม 
 
 
 

48 | 47 | 46 | 45 | 44 | 43 | 42 | 41 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38
 

 
 
 
 

กรุณาวาดรูปร่างของ การอุดฟัน/ฟันผุ/ครอบฟัน ที่คุณเห็นบนฟันบนที่อยู่ด้านบนนี้ กรุณากากบาท (x) ทับซ่ีฟันที่ไม่พบ 
 

ฟันปลอมล่าง > พบ (วงกลม):  ใช่ /ไม่ 
ไม่ใช่                 

วัสดุ (วงกลม):  
พลาสติก หรือ โลหะ 

ฟันปลอมบน > พบ (วงกลม):  ใช่ / 
ไม่ใช่                 จ านวน  ซ่ีฟันที่เป็นฟันปลอม:                                  หรือ ฟันปลอมทั้งปาก 

(วงกลม):  ใช่ / ไม่ใช่ 
จ านวน  ซ่ีฟันที่เป็นฟันปลอม:                                  

 
 
 

 
 
 
 
 

 
** ขอขอบคุณการสนับสนุนตารางนี้จากคุณ Richard Bassed และคุณ Lyndal Smythe จาก Human Identification Service, Victorian 

Institute of Forensic Medicine จ าเป็นต้องมีตารางเพิ่มส าหรับฟันน้ านม 
 

V
II. ภาคผนวก 5
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Annex 5. Adult Dental Chart**

Body# 

Date 

Please draw the shape of fillings/decay/crowns you can see on the maxillary teeth above. 
Please put a cross (x) through teeth that are missing.

Upper Denture > Present (Circle): Y / N Material (Circle): Plastic or metal 

Number of teeth on the denture:  Or Full denture (Circle): Y / N

Please provide any specific comments about the upper teeth including staining, wear, fixed crowns or bridges, and 
broken teeth, condition of the supporting bone, retained roots, and evidence of gum disease or anatomical variations

Occlusion (Circle): Overbite / Normal / Underbite

Please draw the shape of fillings/decay/crowns you can see on the maxillary teeth above. Please put a cross (x) 
through teeth that are missing.

Lower denture > Present (Circle): Y / N Material (Circle): Plastic or metal 

Number of teeth on the denture:  Or Full denture (Circle): Y / N

Post Mortem Dental
Examination

Age Range  

Sex (circle): Male / Female / Unknown

Ancestry 

18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28

Palate surface

Cheek surface

Occlusal surface

48 | 47 | 46 | 45 | 44 | 43 | 42 | 41

Tongue surface

Cheek surface

Occlusal surface

31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38

VII.A
nnex 5

** The contribution to this chart of Richard Bassed and Lyndal Smythe, Human Identification Service, Victorian Institute of Forensic Medicine, is gratefully acknowledged. 
Additional quadrants will be needed for deciduous dentition.
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กรุณาเขียนบรรยายอย่างเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับฟันบน ซ่ึงรวมถึง คราบบนฟัน, การสึกของฟัน, ครอบฟันแบบติดแน่น หรือ สะพานฟัน และฟันที่
แตก, สภาพของกระดูกเบ้าฟัน, ตอฟัน และหลักฐานของโรคเหงือก หรือ ความหลากหลายทางกายวิภาคอื่นๆ  
             
             
             
             
             
             

              
                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
บรรยายการบาดเจ็บที่เนื้อเยื่อแข็ง (ถ้ามี): 
             
             
             
             
             
             

              
  

 
 
 

บรรยายการบาดเจ็บที่เนื้อเยื่ออ่อน (ถ้ามี): 
             
             
             
             
             
             

              
 

 
 
 
 
 
 

ชื่อผู้ตรวจ / แพทย์:                                                                            ลายมือชื่อผู้ตรวจ / แพทย์:        
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Describe the injuries to the hard tissues (if present):

Describe the injuries to the soft tissues (if present)

Name of Examiner / Doctor: 

Signature of Examiner / Doctor: 

Please provide any specific comments about the lower teeth including staining, wear, fixed crowns or bridges, and 
broken teeth, condition of the supporting bone, retained roots, and evidence of gum disease or anatomical variations.
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