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รัับรัองเมื่่�อเดื่อนพฤษภาคมื่ พ.ศ. 2564 โดืยการัสนับสนุนของ Anti-Torture Initiative, the Association for the Prevention 
of Torture, และ the Norwegian Centre for Human Rights, เข้าถึึงไดื้จาก www.interviewingprinciples.com

The Anti-Torture Initiative (ATI) ก่อตั้ั�งเมื่่�อ พ.ศ. 2555 ในฐานะโครังการัหลกัของศูนย์กฎหมื่ายสทิธิมิื่นษุยชนและกฎหมื่าย
มื่นษุยธิรัรัมื่รัะหว่่างปรัะเทศ (Center for Human Rights & Humanitarian Law) ภายใต้ั้ว่ทิยาลยักฎหมื่ายแห่งมื่หาว่ทิยาลยั
อเมื่ริักนัว่อชงิตั้นั (American University Washington College of Law) เพ่�อเผยแพรั่การันำผลงานของอดืีตั้ผูเ้สนอรัายงาน
พิเศษแห่งสหปรัะชาชาตั้ิว่่าดื้ว่ยการัทรัมื่าน นายฆว่น เมื่นเดืซ ไปใช้ในทางปฏิิบัตั้ิ ATI มืุ่่งป้องกันการัทรัมื่านและการัปฏิิบัตั้ิ 
อันโหดืรั้ายอ่�นๆ ทั�ว่โลก โดืยการัผลักดืันให้ผู ้เสียหายจากการัทรัมื่านเข้าถึึงกรัะบว่นการัยุตั้ิธิรัรัมื่และคว่ามื่รัับผิดืชอบ
การัสรั้างกรัะบว่นการัทางคว่ามื่คิดืให้ปฏิิเสธิว่่าการัทรัมื่านเป็นการัปฏิิบัตั้ิที�ชอบดื้ว่ยกฎหมื่าย และสรั้างคว่ามื่เข้มื่แข็งให้กับ
สถึาบันตั้่างๆทนายคว่ามื่ และเครั่อข่ายทั�ว่โลกที�มื่ีจุดืมืุ่ ่งหมื่ายในการัขจัดืการัทรัมื่าน ATI ไดื้มื่ีการัเข้ารั่ว่มื่ในการัวิ่จัย
อย่างเป็นกรัะบว่นการัสนบัสนนุอย่างมื่เีป้าหมื่าย การัจัดือบรัมื่เพ่�อสร้ัางขดีืคว่ามื่สามื่ารัถึ และพยายามื่ให้มีื่การัดืำเนนิคดื ี ซึ�งทำให้มื่ี
ผลลพัธ์ิเป็นที�ปรัะจกัษ์ต่ั้อคว่ามื่พยายามื่ต่ั้อสูแ้ละป้องกนัการักรัะทำทรัมื่านและการัปฏิบิตัั้อินัโหดืร้ัายอ่�นๆ ทั�งยงัทำให้การัขบัเคล่�อน
เพ่�อการัป้องกนัการัทรัมื่านรัะดัืบโลกมื่คีว่ามื่กว้่างขว่างมื่ากขึ�น  www.wcl.american.edu/impact/initiatives-programs/center/

สมื่าคมื่เพ่�อการัป้องกนัการัทรัมื่าน (The Association for the Prevention of Torture “APT”) เป็นองค์กรัพฒันาเอกชน
รัะหว่่างปรัะเทศ ตั้ั�งอยูท่ี�กรังุเจนวี่า โดืยทำงานทั�ว่โลกด้ืานการัป้องกันการัทรัมื่านและการัปฏิบิตัั้อินัโหดืร้ัางอ่�นๆ APT ก่อตั้ั�งเมื่่�อ 
พ.ศ.2520 โดืยมื่จีดุืมืุ่ง่หมื่ายให้มีื่การัลดืการักรัะทรัมื่านและการัปฏิบัิตั้ทิี�โหดืร้ัายโดืยการัสนับสนนุและส่งเสรัมิื่มื่าตั้รัการัเชงิ
ปฏิบิตัั้ ิเช่น การัสังเกตั้การัณ์์สถึานที�คว่บคมุื่ตั้วั่ การันำหลักปรัะกนัพ่�นฐานมื่าใช้ในทางปฏิิบตัั้ ิและการัคุม้ื่ครัองผูถู้ึกคว่บคมุื่ตั้วั่ที�
อยูใ่นสถึานการัณ์์เปรัาะบาง APT มื่บีทบาทสำคัญในการัสร้ัางมื่าตั้รัฐานรัะหว่่างปรัะเทศและกรัะบว่นการัต่ั้างๆที�ป้องกนัการั
ทรัมื่าน อาทิ พิธีิสารัเล่อกรัับของอนุสัญญาตั้่อตั้้านการัทรัมื่านฯ (OPCAT) และกลไกการัป้องกันการัทรัมื่านรัะดืับชาตั้ิ 
(National Preventive Mechanisms) APT มื่ีภารักิจให้สังคมื่ปรัาศจากการัทรัมื่าน โดืยดืำเนินการัในรัะดืับปรัะเทศ 
รัะดืับภูมื่ิภาค และรัะดืับนานาชาตั้ิ เพ่�อสนับสนุนเครั่อข่ายตั้่างๆ ตั้ั�งแตั้่เจ้าหน้าที�รััฐ คณ์ะกรัรัมื่การัสิทธิิมื่นุษยชนแห่งชาตั้ิ 
และภาคปรัะชาสังคมื่ www.apt.ch

The Norwegian Centre for Human Rights (NCHR) ก่อตัั้�งเม่ื่�อพ.ศ.2530 เป็นศูนย์สหวิ่ชาชีพแห่งมื่หาวิ่ทยาลัย 
(University of Oslo) โดืยดืำเนนิการัด้ืานการัวิ่จยั การัสอน และการัดืำเนินโครังการัรัะดัืบนานาชาตั้ ิคณ์ะทำงานของ NCHR 
ปรัะกอบด้ืว่ย ทนายคว่ามื่ นกัรัฐัศาสตั้ร์ั นกัมื่านุษวิ่ทยาสงัคมื่ นกัภมูื่ศิาสตั้ร์ัสงัคมื่ และนกัปรัชัญา NCHR มืุ่ง่สร้ัางคว่ามื่เช่�อมื่โยง
ให้กบัการัเรัยีนรัูท้างงานว่จิยัและการันำคว่ามื่รัูม้ื่าปรัะยกุต์ั้ใช้ในทางปฏิิบตัั้.ิ www.jus.uio.no

เน่�อหาในเอกสารัฉบับนี�อาจมื่ีการัอ้างอิงอย่างเป็นอิสรัะหรั่อมีื่การัพิมื่พ์ซ�ำ ให้เครัดืิตั้กับแหล่งที�มื่า Principles on Effective 
Interviewing for Investigations and Information Gathering พฤษภาคมื่ พ.ศ. 2564 

นำข้อมืู่ลมื่าจาก www.interviewingprinciples.com.

แปลโดืย ณ์ัฏิฐา หงส์ชัชว่าล 

พิสูจน์อักษรัโดืย มื่นัชญา ญาณ์กิตั้ตั้ิกุล 

ออกแบบเอกสารัและภาพปรัะกอบตั้้นฉบับโดืย แมื่กดืาลีนา คาสเตั้รัีย พ.ศ.2564

ออกแบบเอกสารัและภาพปรัะกอบฉบับภาษาไทยโดืย สว่ัสดืีสตัู้ดืิโอ พ.ศ.2565
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คำานำา

กรัอบกฎหมื่ายเชงิบรัรัทดัืฐานที�ครัอบคลมุื่ซึ�งห้ามื่มื่ใิห้มื่กีารัทรัมื่านและการัปฏิบิตัั้ทิี�โหดืร้ัายใน
รัปูแบบอ่�นๆ ไม่ื่ว่่าจะเป็นเว่ลาใดืและสถึานที�ใดื แม้ื่แต่ั้ในสถึานการัณ์์คว่ามื่ขดัืแย้ง ทางอาว่ธุิหรั่อ
เหตุั้ฉกุเฉนิสาธิารัณ์ะ ยงัไม่ื่ครัอบคลมุื่ไปถึงึการัขจดัืการัทรัมื่านในรัะหว่่างการัซกัถึามื่โดืยเจ้าหน้าที�รัฐั
ทั�ว่โลก รัว่มื่ถึึงยังยังไมื่่มื่ีการันำหลักปรัะกันพ่�นฐานมื่าใช้ในการัคุ้มื่ครัองบุคคลที�ถึูกลิดืรัอน
เสรัีภาพอย่างมื่ีปรัะสิทธิิภาพในทางปฏิิบัตั้ิ ย้อนกลับไปในตั้อนที�ข้าพเจ้าดืำรังตั้ำแหน่งผู้เสนอ
รัายงานพิเศษ (special rapporteur) ว่่าดื้ว่ยการัทรัมื่าน ข้าพเจ้าสังเกตั้เห็นว่่าการัทรัมื่าน
และการับงัคบัขูเ่ขญ็เกดิืขึ�นบ่อยที�สุดืในรัะหว่่างการัสอบปากคำผู้ต้ั้องสงสัยและเพ่�อวั่ตั้ถึปุรัะสงค์
ให้มื่กีารัรับัสารัภาพหรัอ่คำให้การัเกี�ยว่กบับคุคลอ่�น ด้ืว่ยเหตั้ผุล ดืงักล่าว่ ข้าพเจ้าจงึย่�นรัายงาน
เฉพาะเรั่�อง (thematic report) ในป 2559.1 ต่ั้อสมื่ชัชาใหญ่แห่งสหปรัะชาชาตั้ ิโดืยรัายงานนี�กล่าว่ถึงึ
ปรัะเดืน็ดืงักล่าว่ และเสนอหนทางแก้ไขในภายภาคหน้า

รัายงานดืังกล่าว่ชี�ให้เห็นถึึงคว่ามื่พรั้อมื่ขององค์คว่ามื่รัู้ทางวิ่ทยาศาสตั้รั์ที�มีื่ขนาดืใหญ่และ
เตั้บิโตั้ขึ�นเรั่�อยๆ ซึ�งรัะบุว่่าว่ธิิกีารัสัมื่ภาษณ์์แบบอาศยัการัสร้ัางคว่ามื่สมัื่พนัธ์ิและไม่ื่บบีบงัคบันั�น 
มื่ีปรัะสิทธิิภาพสูงสุดืในการัรัว่บรัว่มื่ข้อมูื่ล ในขณ์ะเดีืยว่กัน การัวิ่จัยเชิงปรัะจักษ์ที�หนักแน่น
แสดืงให้เห็นว่่าการัทรัมื่านและการัปฏิิบัตั้ิที�โหดืรั้ายอ่�นๆ เป็นว่ธิิกีารัซักถึามื่ที�ไร้ัปรัะสทิธิิภาพ
และไมื่่ก่อให้เกิดืผลใดืๆ ในปรัะเดื็นนี� รัายงานไดื้เรัียกรั้องให้มีื่การัพัฒนาชุดืมื่าตั้รัฐานสากล
สำหรับัการัสมัื่ภาษณ์์ต่ั้างๆ ซึ�งโดืยธิรัรัมื่ชาตั้แิล้ว่จะรัว่มื่ถึึงการับงัคบัใช้หลกัปรัะกนัพ่�นฐานทาง
กฎหมื่ายและกรัะบว่นการัโดืยเจ้าหน้าที�ด้ืว่ย.

เอกสารันี�แสดืงผลของข้อเรัยีกร้ัองในรัายงานฉบบันั�น โดืยหลักการัเหล่านี�มื่าจากการักลั�นกรัอง
ปรัะสบการัณ์์ของปรัะเทศต่ั้างๆ ที�นำหลักการัสัมื่ภาษณ์์อย่างมื่ีปรัะสิทธิิภาพมื่าใช้ในการับังคับ
ใช้กฎหมื่ายและการัรัักษาคว่ามื่มื่ั�นคง ซึ�งนำไปสู่ผลลัพธิ์ที�ดืีขึ�น โดืยไดื้รัับข้อมืู่ลที�ถึูกตั้้องและ
เช่�อถึอ่ได้ื ข้อมื่ลูที�รัว่บรัว่มื่ด้ืว่ยว่ธิิกีารัในลกัษณ์ะนี�ยงัรักัษาคว่ามื่ซ่�อสตัั้ย์และคว่ามื่เป็นมื่อ่อาชพี
ของผู้สัมื่ภาษณ์์อีกดื้ว่ย รัว่มื่ถึึงช่ว่ยเพิ�มื่คว่ามื่ไว่้ว่างใจของปรัะชาชนตั้่อสถึาบัน

หลกัการัที�เรัานำเสนอในเอกสารันี� แท้จริังแล้ว่คอ่การัยอมื่รับัว่่า ผลการัสัมื่ภาษณ์์มื่คีว่ามื่เกี�ยว่โยง
กับการัที�บุคคลในแตั้่ละขั�นตั้อนที�มีื่การัติั้ดืตั้่อส่�อสารักับหน่ว่ยงานของรััฐ ไดื้ใช้สิทธิิของตั้น
อย่างเตั้็มื่ที� ไมื่่ว่่าการัตั้ิดืตั้่อดืังกล่าว่จะเรัียกว่่าเป็นการัสนทนา การัสอบสว่น การัสัมื่ภาษณ์์
หรั่อการัซักถึามื่ โดืยเสนอการัเล่อกใช้หลักการันี�แทนว่ิธีิการัที�มีื่คว่ามื่เสี�ยงการัคำให้การัที�ไดื้
มื่าดื้ว่ยการัขู่บังคับและคว่ามื่โหดืรั้ายในการัทรัมื่าน ตั้ลอดืจนการัรัับรัู้ว่่ากลวิ่ธีิเหล่านี�นำไปสู่
การัรับัสารัภาพเทจ็ การัพจิารัณ์าคดืทีี�ไม่ื่เป็นธิรัรัมื่ และทำลายการับรัหิารักรัะบว่นการัยุตั้ธิิรัรัมื่ 
ตั้ามื่ที�ศาลสิทธิิมื่นุษยชนแห่งยุโรัปไดื้กล่าว่ไว่้ว่่า ไมื่่มีื่รัะบบกฎหมื่ายใดืที�ยึดืหลักนิตั้ิธิรัรัมื่
ที�จะสามื่ารัถึยอมื่รัับหลักฐานซึ�งไดื้มื่าจากการัทรัมื่านไดื้ เน่�องจากกรัะบว่นการัพิจารัณ์าคดีื
เป็นรัากฐานที�สำคัญของหลักนิตั้ิธิรัรัมื่ และการัทรัมื่านสรั้างคว่ามื่เสียหายตั้่อหลักนิตั้ิธิรัรัมื่
อย่างไมื่่สามื่ารัถึแก้ไขไดื้ 2

1. A/71/298 Report of the Special Rapporteur on Torture ว่ันที� 5 สิงหาคมื่ ค.ศ. 2016 ดืูเพิ�มื่เตั้ิมื่ 
A/HRC/RES/31/31 Resolution of the Human Rights Council ว่ันที� 24 มื่ีนาคมื่ ค.ศ. 2016

2. European Court of Human Rights (ECtHR) คดืี Ćwik v. Poland หมื่ายเลข 31454/10 คำาพิพากษา
ว่ันที� 5 พฤศจิกายน ค.ศ. 2020
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หลกัการัเหล่านี�ร่ัางขึ�นโดืยผูเ้ชี�ยว่ชาญในด้ืานการัสมัื่ภาษณ์์ การับังคบัใช้กฎหมื่าย การัสบ่สว่น 
อาชญากรัรัมื่ คว่ามื่มัื่�นคงของชาติั้ การัทหารั หน่ว่ยข่าว่กรัอง จิตั้วิ่ทยา อาชญว่ิทยา และ
สิทธิิมื่นุษยชนจากทั�ว่โลก คณ์ะกรัรัมื่การัอำนว่ยการัรัะหว่่างปรัะเทศ (Steering Committee) 
ซึ�งมื่ีสมื่าชิกทั�งหมื่ดื 15 คน ไดื้ว่างแนว่ทางของกรัะบว่นการันี�และมืุ่่งมื่ั�นที�จะดืำเนินงาน
บนฐานการัว่ิจัยเชิงปรัะจักษ์ที�กว่้างขว่าง แนว่ปฏิิบัตั้ิที�ดืีซึ�งบันทึกไว่้เป็นเอกสารั กฎหมื่าย
รัะหว่่างปรัะเทศที�จัดืทำขึ�น และจรัรัยาบรัรัณ์ว่ิชาชีพ ข้อคว่ามื่สุดืท้ายเป็นผลจากการัว่ิเครัาะห์
และว่จิยัเป็นเว่ลาสี�ปีโดืยการัหารัอ่ร่ัว่มื่กับคณ์ะที�ปรึักษา (Advisory Council) ซึ�งปรัะกอบไปด้ืว่ย
ผู้เชี�ยว่ชาญมื่ากกว่่า 80 คนจากกว่่า 40 ปรัะเทศ นอกจากนี� คณ์ะกรัรัมื่การัอำนว่ยการัยังไดื้
ปรัะโยชน์จากการัปรัึกษาหารั่อโดืยตั้รังกับเจ้าหน้าที�บังคับใช้กฎหมื่ายและผู้มื่ีส่ว่นได้ืส่ว่นเสีย
อ่�นๆ ในการัปรัะชุมื่ที�จัดืขึ�นในปรัะเทศบรัาซิล ตัู้นิเซีย และไทย.

ถึงึเว่ลาแล้ว่ที�จะนำแนว่ปฏิบิตัั้ทิี�ดืเีหล่านี�มื่าบงัคบัใช้เป็นหลกัสากล รัว่มื่ถึงึเผยแพร่ัรัะหว่่างกนั
ในหมูื่่พนักงานสอบสว่นในคดีือาญา ในทุกว่ัฒนธิรัรัมื่ทางกฎหมื่าย และในหมืู่่ผู ้เชี�ยว่ชาญ
ที�ดืำเนินการัสมัื่ภาษณ์์ เพ่�อว่ตัั้ถึปุรัะสงค์ที�ชอบด้ืว่ยกฎหมื่ายอนัหลากหลาย หลกัการัเหล่านี�
สามื่ารัถึชี�นำปรัะชาคมื่รัะหว่่างปรัะเทศและจะช่ว่ยพัฒนากรัอบการัทำงานเชิงบรัรัทัดืฐาน
สำหรับัการัสัมื่ภาษณ์์ที�มื่ปีรัะสทิธิภิาพ โดืยหลีกเลี�ยงการัละเมื่ดิืสทิธิมิื่นษุยชน กล่าว่คอ่การัทรัมื่าน
และการัปฏิิบัตั้ิที�โหดืรั้าย ตั้ลอดืจนทำให้การัสอบสว่นและป้องกันอาชญากรัรัมื่มื่ีปรัะสิทธิิภาพ
และสม่่ำเสมื่อมื่ากขึ�น

ฆวน อี. เมนเดซ,
ปรัะธิานคณ์ะกรัรัมื่าธิิการัอำนว่ยการัผู้เชี�ยว่ชาญรั่ว่มื่
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รายช่ืื่อผูู้้มีส่วนร่วม

คณะกรรมการอำานวยการ
(เข้ารั่ว่มื่ในฐานะส่ว่นตั้ัว่) 

ฆวน อี. เมนเดซ, ประธานคณะร่วม (อดืีตั้ผู้เสนอรัายงาน
พเิศษ (special rapporteur) ว่่าด้ืว่ยการัทรัมื่าน, ผูอ้ำนว่ยการั
คณ์ะการัตั้รัากฎหมื่ายตั้่อตั้้านการัทรัมื่าน ว่ิทยาลัยกฎหมื่าย
แห่งมื่หาว่ิทยาลัยอเมื่รัิกันว่อชิงตั้ัน (American University 
Washington College of Law))

มาร์ค ทอมสัน, ประธานคณะร่วม (อดืีตั้เลขาธิิการัสมื่าคมื่
เพ่�อป้องกันการัทรัมื่าน (สมื่าคมื่เพ่�อการัป้องกันการัทรัมื่าน 
(APT))

เรย์ บัล (ศาสตั้รัาจารัย์ดื้านการัส่บสว่นสอบสว่นทางอาญา 
มื่หาว่ิทยาลัยดืารั์บี� (University of Derby), ศาสตั้รัาจารัย์
กิตั้ตั้ิคุณ์ดื้านนิตั้ิจิตั้ว่ิทยา มื่หาว่ิทยาลัยเลสเตั้อรั์ (University 
of Leicester))

มาร์ค ฟััลลอน (อดืีตั้เจ้าหน้าที�พิเศษ/เจ้าหน้าที�ตั้่อตั้้านการั
ก่อการัรั้าย, หน่ว่ยส่บสว่นคดืีกองทัพเรั่อ กรัะทรัว่งกลาโหมื่ 
สหรััฐอเมื่รัิกา, ผู้รั่ว่มื่ก่อตั้ั�งโครังการั Aletheia ว่ิทยาลัย
คว่ามื่ยุตั้ิธิรัรัมื่ทางอาญาจอห์นเจย์ (John Jay College of 
Criminal Justice))

เวโรนิก้า ฮีีเนสโตรซา อเรนาส (ผู้เชี�ยว่ชาญดื้านกฎหมื่าย
สิทธิิมื่นุษยชนรัะหว่่างปรัะเทศ, อดืีตั้ทนายคว่ามื่อาวุ่โส

เนตั้ิบัณ์ฑิิตั้ยสภารัะหว่่างปรัะเทศ สถึาบันสิทธิิมื่นุษยชน 
ละตั้ินอเมื่รัิกา)

ซาซ่า นาโมราดซ (กรัรัมื่การักลุ่มื่ Open Society Justice 
Initiative สำนักงานกรัุงเบอรั์ลิน)

กาวิน อ็อกซ์เบิร์ก (ศาสตั้รัจารัย์ดื้านการัพิสูจน์หลักฐาน 
มื่หาว่ิทยาลัยนอรั์ทัมื่เบรัีย (University of Northumbria) 
สหรัาชอาณ์าจักรั, อดืีตั้เจ้าหน้าที�สาขาสอบสว่นพิเศษกองทัพ
อากาศ)

เปา เปเรซ ซาลซ์ (ผู้อำนว่ยการัสถึานพยาบาล ศูนย์ SiR 
กรัุงมื่าดืรัิดื, หัว่หน้าบรัรัณ์าธิิการัว่ารัสารัดื้านการัทรัมื่าน)

อาซบยอร์น เรชื่ลวี (เจ้าหน้าที�ตั้ำรัว่จนอร์ัเว่ย์รัะดืบัผูก้ำกบัการั 
ออสโล, นักว่ิจัยรัับเชิญแห่งศูนย์สิทธิิมื่นุษยชนแห่งนอรั์เว่ย์ 
(Norwegian Centre for Human Rights))

เทเรซ ริตเตอร์ (ผู้อำนว่ยการัดื้านกฎหมื่าย องค์กรั 
DIGNITY, รัองปรัะธิาน คณ์ะกรัรัมื่การัเพ่�อป้องกันการั
ทรัมื่านแห่งยุโรัป (European Committee for the 
Prevention of Torture))

แมรี่ ชื่อลลัม (ที�ปรัึกษา, อดืีตั้ที�ปรัึกษากรัมื่ตั้ำรัว่จนิว่ซีแลนดื์
และว่ิทยาลัยตั้ำรัว่จสหรัาชอาณ์าจักรั)

รเีบคกา เชื่ฟัเฟัอร์ (ผูอ้ำนว่ยการัด้ืานกฎหมื่าย การัพจิารัณ์าคดืี
ดื้ว่ยคว่ามื่เป็นธิรัรัมื่รัะหว่่างปรัะเทศ สหรััฐอเมื่รัิกา)

รธู สคนิด ี(ผูอ้ำนว่ยการั  คณ์ะกรัรัมื่การัสทิธิมิื่นษุยชนอกูนัด้ืา)

ลิเลียม เอ็น. สไตน์ (ศาสตั้รัาจารัย์ดื้านจิตั้ว่ิทยา Pontifícia 
Universidade Católica do Rio Grande do Sul ปรัะเทศบรัาซิล)

ฌอน เทต (ผู้อำนว่ยการั สภากำกับดูืแลพลเรั่อนตั้ำรัว่จ
แอฟรัิกัน)

สถาบันที่เข้าร่วม 
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คณะร่าง
(เข้ารั่ว่มื่ในฐานะส่ว่นตั้ัว่)

โซโลมอน อาเรซ (นักกฎหมื่ายและที�ปรัึกษาดื้านคว่ามื่มื่ั�นคง 
อดืีตั้ผู้ตั้รัว่จการัทั�ว่ไปของตั้ำรัว่จไนจีเรัีย)

สตีเฟั่น เจ. บาร์เรลา (นักว่ิจัยอาวุ่โส Global Studies 
Institute มื่หาว่ิทยาลัยเจนีว่า)

อเล็กซิส คอมนีโนส (ที�ปรัึกษากฎหมื่าย สมื่าคมื่เพ่�อการั
ป้องกันการัทรัมื่าน (APT))

วาเนซซ่า ดรัมมอนด์ (รัองผู้อำนว่ยการั Anti-Torture 
Initiative)

ลูอิส เอ็ดเวิร์ด (ผู้อำนว่ยการัโครังการัและการัว่ิจัย African 
Policing Civilian Oversight Forum)

เวโรนิก้า อิเนสโครซา อาเรนาซ

โจนาธาน โฮีโรวิทชื่์ (อดืีตั้นิตั้ิกรัรัะดืับสูง กลุ่มื่ Open 
Society Justice Initiative)

ซซูาน เคมป์ (กรัรัมื่าธิกิารั คณ์ะกรัรัมื่การัธิกิารัสิทธิมิื่นษุยชน
สก็อตั้แลนดื์ (Scottish Human Rights Commission))

จีเซล ควานวิก (หัว่หน้าสำนักเลขาธิิการั UNPOL, 
ศูนย์สิทธิิมื่นุษยชนนอรั์ว่ีเจียน)

แอนน์ ลาร์ดี� (ผู้ปรัะสานงานกฎหมื่าย คณ์ะกรัรัมื่การักาชาดื
รัะหว่่างปรัะเทศ, อดืีตั้ที�ปรัึกษาดื้านกฎหมื่ายและการักักขัง 
สมื่าคมื่เพ่�อการัป้องกันการัทรัมื่าน (APT))

คริสเตียน ไมส์เนอร์ (ศาสตั้รัาจารัย์ดื้านจิตั้ว่ิทยา Iowa 
State University)

แอนดรา นิโคเลสคู (ที�ปรัึกษาดื้านกฎหมื่ายและนโยบาย
อาวุ่โส สมื่าคมื่เพ่�อการัป้องกันการัทรัมื่าน (APT))

การ์วิน อ็อกซ์เบิร์ก

อัลคา ปราทาน (ที�ปรัึกษาดื้านสิทธิิมื่นุษยชน the 
Guantanamo Bay Military Commissions, ผู้บรัรัยายดื้าน
กฎหมื่าย มื่หาว่ิทยาลัยเพนซิลเว่เนีย (University of 
Pennsylvania))

ออสบอร์น เรชื่ลูว 

เธรีซ ริทเทอร์ 

แมร์รี่ โชื่ลลัม

รูธ สคินดี  

ฌอน เธท

ไวล์เดอร์ เทย์เลอร์ (หัว่หน้า the National Preventive 
Mechanism ปรัะเทศอุรัุกว่ัย)

ประธานคณะบรรณาธิการ

สตีเฟั่น เจ. บาร์เรลา บรรณาธิการ 

บาร์บาร่า เบอร์นาธ (เลขาธิิการั สมื่าคมื่เพ่�อการัป้องกัน
การัทรัมื่าน (APT))

อเล็กซิส คอมนีโนส  

วาเนซซ่า ดรัมมอนด์

แอนดรา นิโคเลสคู
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คณะที่ปรึกษา
(เข้ารั่ว่มื่ในฐานะส่ว่นตั้ัว่ องค์คณ์ะ ณ์ ว่ันที� 27 สิงหาคมื่ 
2564)

อูจู อาโกโม (กรัรัมื่การับรัิหารั การัดืำเนินการัฟ้�นฟูและ
สว่ัสดืิการัผู้ตั้้องขัง ปรัะเทศไนจีเรัีย)

ลอเรนซ์ อลสินั (ปรัะธิานคณ์ะนิตั้จิติั้ว่ทิยาและการัสบ่สว่น
จติั้วิ่ทยา มื่หาว่ทิยาลยั ลเิว่อร์ัพลู (University of Liverpool))

ราชื่ดิ อลัมานซรีู (กองนติั้วิ่ทิยาศาสตั้ร์ัและอาชญาว่ทิยา 
สำนกังานตั้ำรัว่จดืไูบ สหรัฐัอาหรับัเอมิื่เรัตั้ส์, ศูนย์สัมื่ภาษณ์์ทาง
นติั้เิว่ช มื่หาว่ทิยาลยัพอร์ัทสมัื่ธิ (University of Portsmouth))

พอล อันกาแมน (ปรัะธิานสหพันธิ์ปฏิิบัตั้ิการันานาชาตั้ิ
ครัิสเตั้ียนเพ่�อขจัดืการัทรัมื่าน (International Federation 
of Action by Christians for the Abolition of Torture))

อิกอร์ อาเรห์ (รัองศาสตั้รัาจารัย์ดื้านนิตั้ิจิตั้ว่ิทยา
คณ์ะคว่ามื่ยุตั้ิธิรัรัมื่และคว่ามื่มื่ั�นคงทางอาญา มื่หาว่ิทยาลัย
มื่ารัิบอรั์ (University of Maribor) ปรัะเทศสโลว่ีเนีย)

โรเมล เรกาลาโด บากาเรส (อดืีตั้กรัรัมื่การับรัิหารั
ศูนย์กฎหมื่ายรัะหว่่างปรัะเทศ ปรัะเทศฟิลิปปินส์)

สตีเฟั่น เจ. บาร์เรลา

แกร์รี่ บาร์ (รัักษาการัผู้อำนว่ยการั (เกษียณ์อายุ) โครังการั 
ICITAP กรัะทรัว่งยุตั้ิธิรัรัมื่สหรััฐอเมื่รัิกา)

ราฟัาเอล บาร์เรต็โต้ โซซา (ผูป้รัะสานงานขั�นต้ั้น โครังการัพฒันา
แห่งสหปรัะชาชาตั้ ิปรัะเทศบรัาซลิ และสภายตุั้ธิิรัรัมื่แห่งชาตั้,ิ 
นกัวิ่จยั Universidade de Brasília - LabGEPEN/UnB)

ซาราห์ เบราล (กรัรัมื่การับรัิหารั Justice Project
ปรัะเทศปากีสถึาน)

ยรู ีเบลซูอฟั (หวั่หน้าแผนกการัต่ั้อต้ั้านการัละเมื่ดิืสทิธิมิื่นษุยชน
ในการับังคับใช้กฎหมื่ายและโทษจำคุก สำนักงานอัยการั
สูงสุดื ปรัะเทศยูเครัน, อดืีตั้ตั้ำรัว่จยูเครัน, อดืีตั้หัว่หน้า
กองกลไกป้องกันแห่งชาตั้ิของปรัะเทศยูเครัน)

เกร็ก บล็อชื่ (ศาสตั้รัาจารัย์ดื้านกฎหมื่ายสุขภาพ นโยบาย 
และจรัิยธิรัรัมื่ แห่ง Carmack Waterhouse มื่หาวิ่ทยาลัย
จอรั์จทาว่น์ (Georgetown University))

ซูซาน แบรนดอน (อดืีตั้ผู้จัดืการัโครังการัว่ิจัย, กลุ่มื่สอบสว่น
ผู้ตั้้องขังรัะดืับสูง (High-Value Detainee Interrogation 
Group – HIG, U.S.A.))

อิลซ์ บรานดซ์ เคริซ (รัองเลขาธิิการัสหปรัะชาชาตั้ิดื้านสิทธิิ
มื่นุษยชน นิว่ยอรั์ก)

เอ็ด เคพ (ศาสตั้รัาจารัย์กิตั้ตั้ิคุณ์ University of the West 
of England, Bristol)

แอนดรูว์ แคลปแฮีม (ศาสตั้รัาจารัย์ The Graduate 
Institute เจนีว่า)

จามิล ดูคัวร์ (ผู้อำนว่ยการั โครังการัสิทธิิมื่นุษยชน 
American Civil Liberties Union)

ลูอิส เด็คมาร์ (ผู้บังคับบัญชา สำนักงานตั้ำรัว่จ LaGrange 
สหรััสอเมื่รัิกา, อดืีตั้ปรัะธิาน IACP)

คาทาลน่ีา เดวานดาซ อากล่ีาร์ (เอกอคัรัรัาชทตูั้คอสตั้ารักิา
ปรัะจำสหปรัะชาชาตั้ใินกรังุเจนวี่า, อดืตีั้ ผูเ้สนอรัายงานพเิศษ 
(special rapporteur) ว่่าด้ืว่ยสทิธิขิองคนพกิารั (Rights of 
Persons with Disabilities))

สันทนี ดิษยบุตร (อัยการัผู้เชี�ยว่ชาญ, ผู้อำนว่ยการั
สำนักเลขาธิิการัสถึาบันนิตั้ิว่ัชรั์ สำนักงานอัยการัสูงสุดื 
ปรัะเทศไทย) 
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เกรย์แฮีม ดอซเซท็ (อดืตีั้ผูก้ำกบัการัตั้ำรัว่จแห่งสหรัาช
อาณ์าจกัรั, Visiting Fellow มื่หาว่ิทยลัยเอสเซก (University 
of Essex Human Rights Centre))

เฟัอร์นันดา ดอซ คอสตา (รัองผู้อำนว่ยการั แอมื่เนสตั้ี� 
อินเตั้อรั์เนชั�นแนล สหรััฐอเมื่รัิกา)

อลิซ เอ็ดเวิร์ดส (หัว่หน้าสำนักเลขาธิิการั Convention 
against Torture Initiative)

ฮีาเต็ม เอสไซเอม (กรัรัมื่าธิิการั คณ์ะกรัรัมื่าธิิการัแอฟรัิกา
ว่่าดื้ว่ยสิทธิิมื่นุษยชนและสิทธิิมื่นุษยชน)

มัลคอล์ม อีแวนส์ (อดืีตั้ปรัะธิานคณ์ะอนุกรัรัมื่การัป้องกัน
การัทรัมื่านแห่งสหปรัะชาชาตั้ิ)

ไอวาร์ เอ. ฟัาซิง (ผู้กำกับการันักส่บและรัองศาสตั้รัาจารัย์ 
ว่ิทยาลัยมื่หาว่ิทยาลัยตั้ำรัว่จนอรั์เว่ย์ (Norwegian Police 
University College))

ลอเรล อี. เฟัล็ทเชื่อร ์ (ศาสตั้รัาจารัย์คลินิกกฎหมื่าย 
คณ์ะนิตั้ิศาสตั้รั์ มื่หาว่ิทยาลัยแคลิฟอรั์เนีย เบิรั์กลีย์ 
(University of California, Berkeley, School of Law))

ซาบีน่า เฟัรเดอร์ริก (รััฐมื่นตั้รัีคว่ามื่มื่ั�นคง
ปรัะเทศอารั์เจนตั้ินา)

โยฮีัน ฟัรีซเทต (อดืีตั้หัว่หน้าฝ่่าย สำนักเลขาธิิการั
คณ์ะกรัรัมื่การัป้องกันการัทรัมื่านแห่งยุโรัป)

ฟัีโอน่า แกบเบิร์ท (ศาสตั้รัาจารัย์ ว่ิทยาลัยโกลดื์สมื่ิท 
มื่หาว่ิทยาลัยลอนดือน (Goldsmiths College, University 
of London))

แอนดรูว์ กิลมัวร์ (อดืีตั้รัองเลขาธิิการัสหปรัะชาชาตั้ิเพ่�อ
สิทธิิมื่นุษยชน, กรัรัมื่การับรัิหารัมืู่ลนิธิิ Berghof)

มโิคลา นาทอฟัสก ี(อดืตีั้ปรัะธิานคณ์ะกรัรัมื่าธิกิารัยโุรัปเพ่�อการั
ป้องกนัการัทรัมื่าน, ศาสตั้รัาจารัย์ มื่หาว่ทิยาลยัแห่งชาตั้ ิTaras 
Shevchenko (Taras Shevchenko National University 
of Kyiv))

โรเบิร์ต โกลด์แมน (ปรัะธิานคณ์ะกรัรัมื่การันักนิตั้ิศาสตั้รั์
สากล)

อาริสแทร์ เกรย์แฮีม (พนักงานสอบสว่นอาวุ่โส ศาลอาญา
รัะหว่่างปรัะเทศ)

แอนดี� กริฟัฟัิทซ์ (อดืีตั้ผู้กำกับการันักส่บตั้ำรัว่จ
แห่งสหรัาชอาณ์าจักรั, Visiting Research Fellow 
มื่หาว่ิทยาลัยพอรั์ทสมื่ัธิ (University of Portsmouth), 
นักว่ิชาการัรั่ว่มื่ มื่หาว่ิทยาลัยนิว่ยอรั์ก
 (University of New York))

กิซลี กูจอนสัน (ศาสตั้รัาจารัย์กิตั้ตั้ิคุณ์ดื้านนิตั้ิจิตั้ว่ิทยา 
King's College London สถึาบันจิตั้เว่ชศาสตั้รั์ จิตั้ว่ิทยา
และปรัะสาท)

จิลล์ ไฮีน์เนอ Initial Editor (อดืีตั้ที�ปรัึกษากฎหมื่าย
แอมื่เนสตั้ี� อินเตั้อรั์เนชั�นแนล)

ลิซ่า เฮีนรี่ (เลขาธิิการัสภาฟ้�นฟูรัะหว่่างปรัะเทศ
เพ่�อเหย่�อการัทรัมื่าน)

โจเอล ฮีานันเดซ (กรัรัมื่าธิิการั คณ์ะกรัรัมื่าธิิการัรัะหว่่าง
อเมื่รัิกาว่่าดื้ว่ยสิทธิิมื่นุษยชน) 

ครสิตอฟั ไฮีน์ส ซึ�งไดื้ถึึงแก่กรัรัมื่เมื่่�อว่ันที� 28 มื่ีนาคมื่ 2564 
(อดืีตั้สมื่าชิกคณ์ะกรัรัมื่การัสิทธิิมื่นุษยชนแห่งสหปรัะชาชาตั้ิ, 
ศาสตั้รัาจารัย์มื่หาว่ิทยาลัยพรัิทอเรัีย (University of 
Pretoria))

ลอเรน โฮีป (ศาสตั้รัาจารัย์ มื่หาว่ิทยาลัยพอรั์ทสมื่ัธิ 
(University of Portsmouth))

ชื่ิง-ยู หวง (ผู้บรัรัยาย มื่หาว่ิทยาลัยคีล (Keele University))

วินเซนต์ ลาโคปิโน (อดืีตั้ที�ปรัึกษาการัแพทย์อาวุ่โส โครังการั
แพทย์เพ่�อสิทธิิมื่นุษยชน, รัองศาสตั้รัาจารัย์แพทยศาสตั้รั์ 
มื่หาว่ิทยาลัยมื่ินนิโซตั้า (University of Minnesota Medical 
School))

มารีน่า อิลมินสคา (เจ้าหน้าที�นโยบายอาวุ่โส โครังการั 
Open Society Justice Initiative)
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ซูซาน จาบัวร์ (ปรัะธิาน คณ์ะอนุกรัรัมื่การัป้องกันการั
ทรัมื่านแห่งสหปรัะชาชาตั้ิ, ปรัะธิานเจ้าหน้าที�บรัิหารั 
RESTART Centre for Rehabilitation of Victims of 
Torture and Violence, ปรัะเทศเลบานอน)

ทาห์กรีด จาเบอร์ (ผู้อำนว่ยการัภูมื่ิภาคตั้ะว่ันออกกลางและ
แอฟรัิกาเหน่อ Penal Reform International- PRI)

สตีเฟั่น เอ็ม. ไคลน์แมน (พันเอก กองทัพอากาศสหรััฐ 
(เกษียณ์อายุ), เจ้าหน้าที�ข่าว่กรัอง สหรััฐอเมื่รัิกา)

เฉิิงเล่ย (ศาสตั้รัาจารัย์ ว่ิทยาลัยกฎหมื่ายมื่หาว่ิทยาลัย
เหรัินหมื่ินแห่งปรัะเทศจีน Renmin University of China 
Law School))

ริชื่าร์ด เอ. ลีโอ (ศาสตั้รัาจารัย์ มื่หาว่ิทยาลัยซานฟรัานซิสโก 
(University of San Francisco))

ฮีิวโก้ เลโอนาร์ด (ปรัะธิาน Institute for the Defense of 
the Right to Defense – IDDD ปรัะเทศบรัาซิล)

มาชื่า ลิสิทไซนา (เจ้าหน้าที�บรัิหารัอาวุ่โสฝ่่ายกฎหมื่าย 
Open Society Justice Initiative)

มาร์การ์เร็ต เมย์ แมคคอเลย์ (กรัรัมื่าธิิการั คณ์ะกรัรัมื่าธิิการั
รัะหว่่างอเมื่รัิกาว่่าดื้ว่ยสิทธิิมื่นุษยชน, อดืีตั้ผู้พิพากษาศาล
สิทธิิมื่นุษยชนสากล)

ลูเซียโน่ มาริซ ไมอา (รัองอัยการัสูงสุดื สำนักงานอัยการั
กลาง ปรัะเทศบรัาซิล)

เดวิด มาร์แชื่ล (ผู ้บรัรัยายพิเศษ มื่หาว่ิทยาลัยกฎหมื่าย
เยล (Yale University Law School), ที�ปรัึกษาดื้าน
คว่ามื่ยุตั้ิธิรัรัมื่, Global Affairs Canada)

โรเบิร์ต แมคฟัาร์เดน (อดืีตั้เจ้าหน้าที�ส่บสว่น หน่ว่ยส่บสว่น
คดืีกองทัพเรั่อ กรัะทรัว่งกลาโหมื่ สหรััฐอเมื่รัิกา)

นิลส์ เมลเซอร์ (ผู้เสนอรัายงานพิเศษ (special rapporteur) 
ว่่าดื้ว่ยการัทรัมื่าน, ปรัะธิานสิทธิิมื่นุษยชนแห่งเจนีว่า สถึาบัน
กฎหมื่ายมื่นุษยธิรัรัมื่รัะหว่่างปรัะเทศและสิทธิิมื่นุษยชน)

รีเบคก้า มิลน์ (ศาสตั้รัาจารัย์ มื่หาว่ิทยาลัยพอรั์ทสมื่ัธิ 
(University of Portsmouth))

เจนส์ มอดวิก (ผู้อำนว่ยการัดื้านการัแพทย์ DIGNITY, อดืีตั้
ปรัะธิานคณ์ะกรัรัมื่การัตั้่อตั้้านการัทรัมื่านแห่ง
สหปรัะชาชาตั้ิ)

อาราเบล มูเซรี (Máster en criminología, Universidad 
Nacional del Litoral, Santa Fe, Argentina)

มากโิกะ นากะ (ศาสตั้รัาจารัย์ด้ืานจติั้ว่ทิยา มื่หาว่ทิยาลยัรัทิสเึมื่คงั 
(Ritsumeikan University), ศาสตั้รัาจารัย์กิตั้ตั้ิคุณ์ 
มื่หาว่ิทยาลัยฮอกไกโดื (Hokkaido University) 
ปรัะเทศญี�ปุ ่น

มานเฟัรด โนวัก (ผู้เชี�ยว่ชาญอิสรัะแห่งสหปรัะชาชาตั้ิเรั่�อง
เดื็กที�ขาดืเสรัีภาพ; อดืีตั้ ผู้เสนอรัายงานพิเศษ (special 
rapporteur) ว่่าดื้ว่ยการั Torture)

เชื่น โอ-มารา (ศาสตั้รัาจารัย์การัว่ิจัยสมื่องเชิงทดืลอง 
ว่ิทยาลัยจิตั้วิ่ทยาและสถึาบันปรัะสาทว่ิทยา ว่ิทยาลัย ตั้รัีนิตั้ี� 
ดืับลิน (Trinity College Dublin) มื่หาว่ิทยาลัยดืับลิน 
(University of Dublin) ปรัะเทศไอรั์แลนดื์)

กุสตาโว ปาเมรี (ผู้อำนว่ยการั Universidad Nacional de 
Lanus, สมื่าชิก National Preventive Mechanism of 
Argentina)

เยเลน่า เพจิค (ที�ปรัึกษากฎหมื่ายอาวุ่โส คณ์ะกรัรัมื่การั
กาชาดืรัะหว่่างปรัะเทศ)

มาร์ติน โพเวลล์ (ศาสตั้รัาจารัย์ มื่หาวิ่ทยาลัยกริัฟฟิธิ 
(Griffith University) คว่ีนส์แลนดื์, ผู้ก่อตัั้�งศูนย์สัมื่ภาษณ์์
เชิงส่บสว่น สถึาบันอาชญว่ิทยากริัฟฟิธิ)

เดวิกา ปราซาด (ที�ปรัึกษาอาวุ่โส โครังการั 39A 
มื่หาว่ิทยาลัยกฎหมื่ายแห่งชาตั้ิเดืลี (National Law 
University Delhi) และ อดืีตั้หัว่หน้าโครังการัปฏิิรัูป
ตั้ำรัว่จของ โดืย the Commonwealth Human Rights 
Initiative)
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ดนินา ปราโต ราฮีาจา (อดืตีั้ผูแ้ทนคณ์ะกรัรัมื่าธิกิารัรัะหว่่าง
รััฐบาลอาเซียนว่่าดื้ว่ยสิทธิิมื่นุษยชน, รัองศาสตั้รัาจารัย์ 
มื่หาว่ิทยาลัยบีนุซ (Binus University) เว่สตั้์ จาการั์ตั้า)

ซมีา ไซฟีั (นกัวิ่จยัพเิศษ มื่หาว่ทิยาลยักฎหมื่ายเพนซิลเว่เนีย 
(University of Pennsylvania Law School), อดีืตั้
อัยการัอาวุ่โสและผู้อำนว่ยการัคลินิก โครังการั Innocence 
Project)

มาร์ธา ซานโตซ ปายซ์ (อดืีตั้ผู้แทนพิเศษแห่งเลขาธิิการั
สหปรัะชาชาตั้ิดื้านคว่ามื่รัุนแรังตั้่อเดื็ก (UN Secretary 
General on Violence against Children))

มาการ์เร็ต แซทเทอร์เวท (ศาสตั้รัาจารัย์ ศูนย์สิทธิิมื่นุษยชน
และคว่ามื่ยุตั้ิธิรัรัมื่สากล มื่หาว่ิทยาลัยกฎหมื่ายนิว่ยอรั์ก 
(New York University School of Law))

สเตฟัานี่ เซลก์ (อดืีตั้ที�ปรัึกษาการัตั้่อตั้้านการัทรัมื่าน, 
OSCE, สำนักงานสถึาบันปรัะชาธิิปไตั้ยและสิทธิิมื่นุษยชน)

คริสตอฟั เซลลี (รัองหัว่หน้า Sûreté Police, Vaud 
Cantonal Police ปรัะเทศสว่ิสเซอรั์แลนดื์)

มนัดริา ชื่าร์มา (ผูก่้อตั้ั�ง Advocacy Forum ปรัะเทศเนปาล, 
ที�ปรัึกษาอาวุ่โสกฎหมื่ายรัะหว่่างปรัะเทศคณ์ะกรัรัมื่การั
นักนิตั้ิศาสตั้รั์สากล)

ไมเคิล สเคเกอร์ (ศาสตั้รัาจารัย์ โรังเรัียนนายเรั่อ
สหรััฐอเมื่รัิกา)

รูเพิร์ต สกิลเบ็ค (ผู้อำนว่ยการั REDRESS)

เควิน สมิธ (National Vulnerable Witness Adviser, 
Major Crime Investigative Support, National Crime 
Agency สหรัาชอาณ์าจักรั)

ศตาร์วูลา ซูคารา (รัองศาสตั้รัาจารัย์นิตั้ิจิตั้ว่ิทยา ภาคว่ิชา
สังคมื่ศาสตั้รั์ มื่หาว่ิทยาลัยนิโคเซีย (University of Nicosia) 
ปรัะเทศไซปรััส)

เจอรัลด์ สตาเบอร็อค (เลขาธิิการั องค์กรัตั้่อตั้้านการั
ทารัุณ์กรัรัมื่โลก – OMCT)

มิเชื่ล เซนต์-อีฟัซ์ (นักจิตั้ว่ิทยานิตั้ิว่ิทยาศาสตั้รั์ Sûreté du 
Québec, École Nationale de Police du Québec, 
Université de Montréal)

นาตาเลีย โทบิน่า (ผู้อำนว่ยการั มืู่ลนิธิิ Public Verdict 
Foundation ปรัะเทศรััสเซีย)

เซร์รา เทคิน (ผู้บรัรัยายดื้านจิตั้ว่ิทยา มื่หาว่ิทยาลัย 
London South Bank University)

มอร์ริส ทิดบอล-บินซ์ (ผู้ช่ว่ยศาสตั้รัาจารัย์คลินิกดื้าน
นิตั้ิเว่ชศาสตั้รั์ มื่หาว่ิทยาลัยโมื่นารั์ช (Monash 
University) เมื่ลเบิรั์น, ผู้เสนอรัายงานพิเศษ (special 
rapporteur) ว่่าดื้ว่ยการัสังหารันอกกรัะบว่นการัยุตั้ิธิรัรัมื่ 
(extra-judicial executions) หร่ัอ การัสังหารัตั้ามื่อำเภอใจ 
(arbitrary executions))

โซเลดัด วิลลากรา เดอ บีเดอร์มานน์ (อดืีตั้สมื่าชิกคณ์ะ
ทำงานสหปรัะชาชาตั้ิว่่าดื้ว่ยการัคว่บคุมื่ตั้ัว่โดืยพลกาล, 
ศาสตั้รัาจารัย์ มื่หาวิ่ทยาลัยคาทอลิกอาซุนซิออน 
(Catholic University of Asunción) ปรัะเทศปารัากว่ัย)

ปีเตอร์ เวเดล เคสซิง (สมื่าชิกคณ์ะกรัรัมื่การัตั้่อตั้้านการั
ทรัมื่านแห่งสหปรัะชาชาตั้ิ, นักว่ิจัยอาวุ่โส The Danish 
Institute of Human Rights)  

มิคาเอล ซานเดอร์ (ศาสตั้รัาจารัย์กิตั้ติั้คุณ์ดื้านกฎหมื่าย, 
London School of Economics)



สารบัญ

i คำานำา 
iii รัายช่�อผู้มื่ีส่ว่นรั่ว่มื่

1 บทนำา

6 หลักการที่ 1 - รากฐานของหลักการ

6 รัากฐานทางว่ิทยาศาสตั้รั์
10 รัากฐานดื้านกฎหมื่าย
14 รัากฐานดื้านจรัรัยาบรัรัณ์ว่ิชาชีพ

15 หลักการที่ 2 – การนำาไปปฏิบัติ

15 กรัะบว่นการัที�มื่ีคว่ามื่ครัอบคลุมื่
16 ข้อมืู่ลที�ถึูกตั้้องและเช่�อถึ่อไดื้
16 หลักปรัะกันพ่�นฐานทางกฎหมื่าย 
17 ก่อนการัสัมื่ภาษณ์์ – ตั้รัว่จสอบว่่าสภาพแว่ดืล้อมื่ไมื่่มื่ีการับีบบังคับ
23 รัะหว่่างการัสัมื่ภาษณ์์ - การัสรั้างและรัักษาคว่ามื่สัมื่พันธิ์
26 บทสรัุปการัสัมื่ภาษณ์์ - การัปรัะเมื่ินผลและการัว่ิเครัาะห์

27 หลักการที่ 3 - ความเปราะบาง

27 การัสัมื่ภาษณ์์ในสถึานการัณ์์เปรัาะบาง 
28 บุคคลที�ตั้กอยู่ในสถึานการัณ์์ที�มื่ีคว่ามื่เปรัาะบางเพิ�มื่ขึ�น
29 การัรัะบุและการัจัดืการัสถึานการัณ์์ที�ที�มื่ีคว่ามื่เปรัาะบางสูง 

31 หลักการที่ 4 – การฝึกอบรม

31 การัฝ่ึกอบรัมื่เฉพาะทาง
33 การัพัฒนาว่ิชาชีพอย่างตั้่อเน่�อง 

34 หลักการที่ 5 - ความรับผู้ิดชื่อบ

34 กรัะบว่นการัและการัพิจารัณ์ารัะดืับองค์กรั
35 การัเก็บข้อมืู่ลอย่างมื่ีปรัะสิทธิิภาพ 
35 การัป้องกันและการัรัายงาน
36 การักำากับดืูแลโดืยองค์กรัภายนอกและการัตั้รัว่จสอบอิสรัะ
37 การัรั้องเรัียนและการัสอบสว่น
38 การัเยียว่ยาและการัชดืใช้คว่ามื่เสียหาย

39 หลักการที่ 6 - การนำาไปปฏิบัติ

39 กรัอบกฎหมื่ายภายในปรัะเทศ
40 ว่ัฒนธิรัรัมื่และบทบาทหน้าที�เชิงสถึาบัน
41 เจ้าหน้าที�ฝ่่ายตัุ้ลาการั
41 การัเผยแพรั่

หลักก�รสัมภ�ษณ์อย่�งมีประสิทธิภ�พเพื่อก�รสอบสว� และก�รรวบรวมข้อมูล 



1หลักการสัมภาษณ์อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อการสอบสวน และการรวบรวมข้อมูล บท��� 

บทนำา
1. เจ้าหน้าที�บังคับใช้กฎหมื่ายและหน่ว่ยงานสอบสว่นอ่�นๆ รัว่มื่ถึึงสำนักข่าว่กรัองและทหารั ตั้่างมื่ีบทบาทสำคัญในการัให้

บรัิการัชุมื่ชนและรัักษาคว่ามื่มื่ั�นคงสาธิารัณ์ะดื้ว่ยการัตั้รัว่จจับ การัป้องกัน และแก้ไขปัญหาอาชญากรัรัมื่ ตั้ลอดืจน
การัปรัะกันสิทธิิมื่นุษยชนในดื้านตั้่างๆ ซึ�งในการัดืำเนินการัของหน่ว่ยงานดัืงกล่าว่นั�น การัซักถึามื่และการัสัมื่ภาษณ์์
ถึ่อเป็นหัว่ใจสำคัญของกรัะบว่นการัสอบสว่นและรัว่บรัว่มื่ข่าว่กรัอง 

2. เพ่�อให้เป็นไปตั้ามื่ว่ัตั้ถึุปรัะสงค์ของเอกสารันี� การัสัมื่ภาษณ์์ ค่อ บทสนทนาที�บุคคลหนึ�ง ('ผู้สัมื่ภาษณ์์') พยายามื่รัว่บรัว่มื่
ข้อมืู่ลจากอีกคนหนึ�ง ('ผู้ถึูกสัมื่ภาษณ์์') ซึ�งเป็นส่ว่นหนึ�งของกรัะบว่นการัสอบสว่นหรั่อการัดืำเนินการัเกี�ยว่กับข่าว่กรัอง
ใดืๆ โดืยมื่ีว่ัตั้ถึุปรัะสงค์เพ่�อให้ไดื้ข้อมืู่ลที�ถึูกตั้้องและเช่�อถึ่อไดื้ และเคารัพสิทธิิมื่นุษยชนในขณ์ะเดืียว่กัน ทั�งนี� เป้าปรัะสงค์
ของการัสัมื่ภาษณ์์ค่อการัแสว่งหาข้อเท็จจรัิง มื่ิใช่การัสารัภาพ 

วัตถุประสงค์และเป้าหมาย ทำาไมหลักการนี�จึงสำาคัญ 
3. การัรัับสารัภาพเท็จ ตั้ลอดืจนคว่ามื่ไมื่่น่าเช่�อถึ่อของข้อมูื่ลที�ไมื่่สมื่บูรัณ์์อันเน่�องมื่ากจากการัปฏิิบัตั้ิที�ไมื่่เหมื่าะสมื่นั�น 

ได้ืนำไปสูก่ารัตั้ดัืสนิใจที�ผดิืพลาดื การักล่าว่โทษโดืยมื่ชิอบ และการัตั้ดัืสนิที�ผดิืพลาดือย่างร้ัายแรังทั�ว่โลก โดืยมื่สีาเหตั้มุื่าจาก
คว่ามื่เข้าใจผิดือย่างกว่้างขว่างว่่า "การัทรัมื่านนำไปสู่ผลลัพธิ์" การัซักถึามื่ โดืยเฉพาะกับผู้ตั้้องสงสัย จึงเกี�ยว่ข้องกับ
คว่ามื่เสี�ยงจากการัข่มื่ขู่ บีบบังคับ และการัปฏิิบัตั้ิอย่างทารัุณ์โดืยไมื่่สามื่ารัถึแยกออกจากกันไดื้3 การัใช้แนว่ทางปฏิิบัตั้ิ 
ดืังกล่าว่รัะหว่่างการัสัมื่ภาษณ์์นั�น ไมื่่ก่อให้เกิดืปรัะสิทธิิภาพ และเป็นการัขัดืกับว่ัตั้ถึุปรัะสงค์ของการัสัมื่ภาษณ์์อีกดื้ว่ย 
โดืยอาจสรั้างคว่ามื่เสียหายให้กับเหย่�อ ผู้กรัะทำคว่ามื่ผิดื สถึาบันตั้่าง ๆ และสังคมื่โดืยรัว่มื่ เมื่่�อการักรัะทำดืังกล่าว่
เสมื่่อนว่่าเป็นการัทรัมื่าน การัปฏิิบัตั้ิหรั่อการัลงโทษที�โหดืรั้าย ไรั้มื่นุษยธิรัรัมื่ (รัูปแบบอ่�นของการัปฏิิบัตั้ิที�โหดืรั้าย) 
จะถึ่อว่่าเป็นการักรัะทำตั้้องห้ามื่โดืยเดื็ดืขาดื ภายใตั้้กฎหมื่ายรัะหว่่างปรัะเทศ

4. การัไมื่่นำแนว่ปฏิิบัตั้ิตั้่างๆ ที�มื่ีลักษณ์ะของการักล่าว่หา บีบบังคับ บิดืเบ่อน และโน้มื่น้าว่ให้สารัภาพ มื่าใช้กับว่ัฒนธิรัรัมื่
การัตั้ั�งคำถึามื่เป็นเรั่�องจำเป็นสำคัญ และมืุ่่งเน้นที�การัสัมื่ภาษณ์์ที�เน้นการัสรั้างคว่ามื่สัมื่พันธิ์เป็นพ่�นฐาน ซึ�งรัว่มื่ถึึงการัให้
หลกัปรัะกันพ่�นฐานทางกฎหมื่ายและหลักปรัะกนัด้ืานกรัะบว่นพจิารัณ์าตั้ลอดืกรัะบว่นการัสัมื่ภาษณ์์ ซึ�งช่ว่ยลดืคว่ามื่เสี�ยง
ดื้านการัปฏิิบัตั้ิที�โหดืรั้าย สรั้างข้อมืู่ลที�เช่�อถึ่อไดื้มื่ากขึ�น และช่ว่ยปรัะกันผลการัส่บสว่นหรั่อการัดืำเนินการัดื้านข่าว่กรัอง
ที�ถึูกตั้้องตั้ามื่กฎหมื่าย

5. หลักการัสัมื่ภาษณ์์อย่างมื่ีปรัะสิทธิิภาพเพ่�อการัสอบสว่นและการัรัว่บรัว่มื่ข้อมืู่ล ไดื้บูรัณ์าการักฎหมื่ายเข้ากับการัว่ิจัย
ทางวิ่ทยาศาสตั้รั์ที�หนักแน่นและมีื่การัพัฒนาไปข้างหน้า โดืยเป็นการัว่ิจัยเกี�ยว่กับวิ่ธิีการัซักถึามื่ที�สามื่ารัถึดืึงเอาข้อมืู่ล
ที�ถึูกตั้้องและเช่�อถึ่อไดื้จากผู้ถึูกสัมื่ภาษณ์์ไดื้อย่างมื่ีปรัะสิทธิิภาพสูงสุดื โดืยหลักการันี�จะ 

ก. ช่ว่ยหน่ว่ยงานในการัพัฒนาปรัับปรัุงปรัะสิทธิิภาพ คว่ามื่ยุตั้ิธิรัรัมื่ และผลลัพธิ์ของกรัะบว่นการัสอบสว่น
และการัรัว่บรัว่มื่ข่าว่กรัอง ในขณ์ะเดืียว่กัน ยังช่ว่ยปกป้องศักดืิ์ศรัีคว่ามื่เป็นมื่นุษย์และสิทธิิมื่นุษยชนของ
ผู้ถึูกสัมื่ภาษณ์์ ตั้ลอดืจนช่ว่ยกำหนดืแนว่ทางในการัพัฒนานโยบายและส่งเสริัมื่การัดืำเนินการัตั้ามื่กรัอบ
การัสัมื่ภาษณ์์อย่างมื่ีจรัิยธิรัรัมื่และมื่ีปรัะสิทธิิภาพทั�ว่ทั�งหน่ว่ยงานที�เกี�ยว่ข้อง

ข. ช่ว่ยเจ้าหน้าที�และหน่ว่ยงานในการัปฏิิรัูปในรัะดืับสถึาบันแบบองค์รัว่มื่ ตั้ลอดืจนปรัับปรัุงว่ิธิีการัเข้าหาและ
ดืำเนินการัสัมื่ภาษณ์์ ซึ�งรัว่มื่ถึึงการัว่างแผน การัฝ่ึกอบรัมื่ การัจัดืหาทรััพยากรั และการัปรัะเมื่ิน 

ค. ให้ข้อมืู่ลเรั่�องการัพัฒนาหลักสูตั้รัการัฝ่ึกอบรัมื่ คู่มื่่อ และส่�อการัเรัียนการัสอนอ่�นๆ

3. A/71/298 Report of the Special Rapporteur on Torture ว่ันที� 5 สิงหาคมื่ ค.ศ. 2016 §8
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ง. ดืำเนินการัให้หน่ว่ยงานบังคับใช้กฎหมื่ายและเจ้าหน้าที�สามื่ารัถึยกรัะดืับทัศนคตั้ิและว่ัฒนธิรัรัมื่องค์กรัให้
ไกลห่างจากแนว่ปฏิิบัตั้ิที�เน้นไปที�การัรัับสารัภาพเพียงอย่างเดืียว่ และมืุ่่งเน้นไปที�การัสัมื่ภาษณ์์ที�เน้น
การัสรั้างคว่ามื่สัมื่พันธิ์แทน

6. หลักการันี�ส่ ง เส ริัมื่แนว่ทางที�ปรัะกันไดื้ว่่ า มีื่การัเคารัพและปฏิิ บัตั้ิตั้ามื่หลักสันนิษฐานไว่้ก่อนว่่าบริัสุทธิิ์ 
(presumption of innocence) การัลงโทษผู้กรัะทำคว่ามื่ผิดื ผู้ที�ถึูกกล่าว่หาอย่างไมื่่ถูึกตั้้องไดื้รัับการัปล่อยตัั้ว่ 
ตั้ลอดืจนเหย่�อและสังคมื่ไดื้รัับคว่ามื่ยุตั้ิธิรัรัมื่โดืยทั�ว่กัน

7. หลักการัทำให้เกิดืการัดืำเนินการัตั้ามื่เป้าหมื่ายการัพัฒนาที�ยั�งย่นขององค์การัสหปรัะชาชาตั้ิ โดืยมื่ีส่ว่นสนับสนุนการั
พัฒนาสังคมื่ที�ยุตั้ิธิรัรัมื่ ปลอดืภัย และครัอบคลุมื่ รั่ว่มื่กับสถึาบันที�เข้มื่แข็งในลักษณ์ะดืังตั้่อไปนี�

การสัมภาษณ์ กระบวนการยุติธรรม สิทธิมนุษยชื่น

ส่งเสริมคว่ามื่ไว้่ว่างใจของปรัะชาชน 
รัว่มื่ทั�งคว่ามื่ร่ัว่มื่ม่ื่อจากภาคปรัะชาชน 
ตั้่อสถึาบันคว่ามื่ยุตั้ิธิรัรัมื่ทางอาญา
ให้มื่ากขึ�น 

รักษาหลักนิตั้ิธิรัรัมื่

ไม่นำาหลักฐานทีได้ืจากการัทรัมื่านและ
คำารัับสารัภาพเท็จเข้าสู่กรัะบว่นการั

ลดข้อมืู่ลที�ไมื่่น่าเช่ �อถึ่อ การัตั้ัดืสิน
ลงโทษโดืยมื่ิชอบ หรั่อการัพ้นผิดื 
และการัดืำาเนินคดืีอาญาผิดืพลาดื

ประกันคว่ามื่เที�ยงธิรัรัมื่ของกรัะบว่นการั
ยุตั้ิธิรัรัมื่ และการับรัิหารังานยุตั้ิธิรัรัมื่
อย่างมื่ีปรัะสิทธิิภาพ

ประกันว่่าไมื่่มื่ีใครัถึูกบังคับ ทรัมื่าน 
หรั่อไดื้รัับการัปฏิิบัตั้ิที �โหดืรั้ายใน
รัูปแบบอ่�นๆ

คุ้มครองคว่ามื่สมื่บูรัณ์์ทางรั่างกาย
และจิตั้ใจของทุกคนที�มื่ีปฏิิสัมื่พันธิ์
กับหน่ว่ยงานของรััฐ

ปรับปรุงการัเคารัพสิทธิิของบุคคล
ในสถึานการัณ์์ที�มื่ีคว่ามื่เปรัาะบางสูง

ยกระดับการัใช้มื่าตั้รัการัคุ้มื่ครัองและ
การัรัับปรัะกันกรัะบว่นการัที�เหมื่าะสมื่
กับผู้ที �ถึูกสัมื่ภาษณ์์ทุกคน

ลดแรังจูงใจต่ั้างๆ ที�ส่งผลให้ผู้ปรัะกอบ
วิ่ชาชีพด้ืานกรัะบว่นการัยุติั้ธิรัรัมื่พึ�งพา
กลวิ่ธีิแบบบีบบังคับ

ดึงเอาข้อมืู่ลที�ถึูกตั้้องและเช่�อถึ่อได้ื
ออกมื่าได้ืมื่ากขึ�นรัะหว่่างการัสัมื่ภาษณ์์

เสริมสร้างคว่ามื่สามื่ารัถึ ปรัะสิทธิิภาพ 
และคว่ามื่เป็นม่ื่ออาชีพของผู้สัมื่ภาษณ์์

ขจัดการัพึ�งพาวิ่ธีิการัซักถึามื่ด้ืว่ย
การัขู่บังคับ ไม่ื่ชอบด้ืว่ยกฎหมื่าย ไมื่่
เกิดืปรัะสิทธิิผล และไม่ื่เป็นไปตั้ามื่
ว่ัตั้ถึุปรัะสงค์

จัดหาวิ่ธีิการัและวิ่ธีิปฏิิบัติั้ที�ปรัะสบ
คว่ามื่สำาเร็ัจ รัาคาไม่ื่แพง และเข้าถึึงได้ื
โดืยใช้ทรััพยากรัเพียงเล็กน้อย

ดำาเนินการรัว่บรัว่มื่ข้อมืู่ลอย่างมื่ี
ปรัะสิทธิิภาพยิ�งขึ �น
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ขอบเขตของหลักการ: สถานการณ์ใดบ้างที่จะนำาหลักการมาปรับใชื่้

8. หลักการันี�ใช้กับการัสัมื่ภาษณ์์ทั�งหมื่ดืโดืยเจ้าหน้าที�ผู้รัว่บรัว่มื่ข้อมืู่ล เช่น ตั้ำรัว่จ หน่ว่ยข่าว่กรัอง ทหารั เจ้าหน้าที�ธิุรัการั 
หรั่อบุคคลอ่�นซึ�งปฏิิบัตั้ิงานในฐานะเจ้าหน้าที� โดืยรัว่มื่ถึึงรัูปแบบตั้่างๆ ของการัซัดืถึามื่โดืยเจ้าหน้าที�ข่าว่กรัอง รัว่มื่ถึึง
การัซักถึามื่เชิงกลยุทธิ์และยุทธิว่ิธิี และการัสอบสว่นโดืยเจ้าหน้าที�ทหารัและหน่ว่ยข่าว่กรัอง

9. แนว่ทางที�กำหนดืไว่้ในหลักการันี�เหมื่าะสำหรัับทั�งการัสัมื่ภาษณ์์แบบตั้รังไปตั้รังมื่าและซับซ้อน และสามื่ารัถึนำไปใช้ซ�ำ
ไดื้เรั่�อยๆ เมื่่�อมื่ีการัสัมื่ภาษณ์์

10. สถึานการัณ์์ที�หลักการัถึูกนำมื่าใช้บ่อยที�สุดื ค่อ การัสัมื่ภาษณ์์ผู้ตั้้องสงสัยในรัะหว่่างกรัะบว่นการัสอบสว่นทางอาญา 
อย่างไรัก็ดืี หลักการันี�ยังถึูกนำไปใช้กับการัสัมื่ภาษณ์์พยาน เหย่�อ หรั่อบุคคลอ่�นที�มีื่ส่ว่นไดื้เสีย (โดืยไมื่่คำนึงถึึงสถึานะ
ของผู้ถึูกสัมื่ภาษณ์์) ซึ�งอย่างน้อยอาจมื่ีคว่ามื่สำคัญเท่ากับการัสอบสว่นดื้ว่ยการัสัมื่ภาษณ์์ผู้ตั้้องสงสัย จึงตั้้องใช้ทักษะ
และเทคนิคทางว่ิชาชีพเดืียว่กันในการัสัมื่ภาษณ์์ผู้ถูึกสัมื่ภาษณ์์ทุกคน

11. หลกัการัครัอบคลมุื่รัะยะเว่ลาตั้ั�งแต่ั้เจ้าหน้าที�รัฐัตั้ดิืต่ั้อกบัผูท้ี�อาจถึกูสมัื่ภาษณ์์ในครัั�งแรัก ไปจนถึงึบทสรุัปของการัสัมื่ภาษณ์์
ทั�งหมื่ดื ในขณ์ะเดืียว่กันนี� การัปฏิิบัตั้ิการัตั้ามื่หลักปรัะกันพ่�นฐานตั้่างๆ ที�เกี�ยว่ข้องอย่างมื่ีปรัะสิทธิิผลจะยังดืำเนินตั้่อไป 
โดืยอย่างน้อยที�สุดื ผ่านบทสรัุปกรัะบว่นการัทางกฎหมื่ายที�เกี�ยว่ข้องทั�งหมื่ดื

12. สถึานะทางกฎหมื่ายและภารัะหน้าที�ของผู้ถึูกสัมื่ภาษณ์์ ตั้ลอดืจนหลักปรัะกันพ่�นฐานตั้่างๆ ที�เกี�ยว่ข้องกับการัสอบถึามื่
ของพว่กเขาอาจแตั้กตั้่างกันไป โดืยขึ�นอยู่กับปรัะเภทของผู้ถึูกสัมื่ภาษณ์์ว่่าเป็นผู้ตั้้องสงสัยหรั่อผู้ตั้้องหาในคดืีอาญา หรั่อ
เหย่�อ พยาน หร่ัอบุคคลอ่�นที�มื่ส่ีว่นได้ืเสยี อาทิ ในบริับททางการัทหารัหรัอ่สำนกัข่าว่กรัอง ทั�งนี� คว่ามื่แตั้กต่ั้างบางปรัะการัของ
ลักษณ์ะหรั่อการับังคับใช้หลักปรัะกันพ่�นฐานเหล่านั�น หรั่อข้อพิจารัณ์าอ่�นใดืที�เกี�ยว่ข้องกับผู้ถึูกสัมื่ภาษณ์์ปรัะเภทใดื
ปรัะเภทหนึ�ง ซึ�งไดื้รัะบุไว่้ในหลักการันี�เช่นกัน

13. ในสถึานการัณ์์คว่ามื่ขัดืแย้งทางอาวุ่ธิ เมื่่�อมีื่การัสอบปากคำบุคคลเพ่�อว่ัตั้ถึุปรัะสงค์อ่�นนอกเหน่อจากกรัะบว่นการั
ยุตั้ิธิรัรัมื่ทางอาญา (เช่น เพ่�อการักำหนดืกลวิ่ธิีหรั่อกลยุทธิ์ตั้่างๆ โดืยเจ้าหน้าที�ทหารัและสำนักข่าว่กรัอง) การับังคับใช้
หลกัปรัะกันพ่�นฐานทางกฎหมื่ายบางอย่างอาจแตั้กต่ั้างกันตั้ามื่บทบัญญัตั้ทิี�เกี�ยว่ข้องกับกฎหมื่ายมื่นุษยธิรัรัมื่รัะหว่่างปรัะเทศ 
กฎหมื่ายสิทธิิมื่นุษยชน และกฎหมื่ายภายในปรัะเทศ อย่างไรัก็ตั้ามื่ การัสัมื่ภาษณ์์คว่รัเป็นไปตั้ามื่แนว่ทางของหลักการั
เหล่านี�เสมื่อ

14. หลักการันี�พัฒนาขึ�นมื่าโดืยเป็นที�ยอมื่รัับกันว่่า ทุกๆ รััฐ เขตั้อำนาจศาล และองค์กรั ตั้่างมีื่คว่ามื่แตั้กตั้่างกัน และมื่ี
กฎหมื่าย นโยบาย และขั�นตั้อนปฏิิบัตั้ิที�แตั้กตั้่างกันไป กลวิ่ธีิและกลยุทธิ์ตั้่างๆ อาจเหมื่าะกับผู้ตั้้องสงสัย เหย่�อ พยาน 
และบุคคลที�มื่ีส่ว่นไดื้เสีย และอาจแตั้กตั้่างกันไปบ้างขึ�นอยู่กับลักษณ์ะและบรัิบทของการัสัมื่ภาษณ์์ ดื้ว่ยเหตัุ้นี� หลักการั
จึงกำหนดืแนว่ทางทั�ว่ไปสำหรัับการัสัมื่ภาษณ์์ที�มื่ีปรัะสิทธิิภาพ และไมื่่ส่งเสรัิมื่รัูปแบบใดืเป็นการัเฉพาะ อย่างไรัก็ตั้ามื่ 
แมื่้ว่่าจะมื่ีคว่ามื่แตั้กตั้่างในดื้านสภาพแว่ดืล้อมื่ ปรัะเภท และเป้าปรัะสงค์ของการัสัมื่ภาษณ์์ แตั้่หลักการันี�ก็ถึูกนำไป

ใช้ในการัสมัื่ภาษณ์์ทุกครัั�ง และตั้ั�งอยูบ่นพ่�นฐานของวิ่ทยาศาสตั้ร์ั กฎหมื่าย และจรัยิธิรัรัมื่ที�เกี�ยว่ข้องในทกุสภาพแว่ดืล้อมื่ 
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กลุ่มเป้าหมาย: หลักการนี�นำาไปใชื่้กับใคร 
15. หลักการันี�สรั้างขึ�นมื่าเพ่�อผู ้กำหนดืนโยบายและหน่ว่ยงานที�รัับผิดืชอบในเรั่�องการัออกแบบ ปรัับใช้ และบังคับใช้

นโยบายเกี�ยว่กับการัสัมื่ภาษณ์์และกรัะบว่นการัยุตั้ิธิรัรัมื่ที�เกี�ยว่ข้องเป็นหลัก ซึ�งรัว่มื่ถึึงผู้บริัหารัรัะดืับสูง สมื่าชิก
สภานิตั้ิบัญญัตั้ิ ผู ้อำนว่ยการัหน่ว่ยงานบังคับใช้กฎหมื่าย สถึาบันฝ่ึกอบรัมื่ คณ์ะกรัรัมื่การัว่ินัย หรั่อหน่ว่ยงานอ่�นใดืที�
เกี�ยว่ข้องกับการัพัฒนาและนำกฎหมื่าย นโยบาย กรัอบงาน หรั่อแนว่ทางปฏิิบัตั้ิที�เกี�ยว่ข้องกับการัสัมื่ภาษณ์์บุคคล 
ไปบังคับใช้

16. หลักการัยังเกี�ยว่ข้องกับการัสัมื่ภาษณ์์ผู้เชี�ยว่ชาญและเจ้าหน้าที�ที�เกี�ยว่ข้องกับการัสัมื่ภาษณ์์ดื้ว่ย รัว่มื่ถึึงการับังคับใช้
กฎหมื่าย พนักงานอัยการั หรั่อหน่ว่ยงานรัว่บรัว่มื่ข่าว่กรัอง โดืยไมื่่คำนึงถึึงการักำหนดืเขตั้อำนาจศาลใดืๆ 4

17. หน่ว่ยงานอ่�นที�ทำงานรั่ว่มื่กับบุคคลตั้่างๆ ตั้ลอดืกรัะบว่นการัสัมื่ภาษณ์์ เช่น ผู้เชี�ยว่ชาญดื้านกฎหมื่าย รัว่มื่ทั�งผู้พิพากษา 
อัยการั และทนายคว่ามื่ฝ่่ายจำเลย จะพบว่่าหลักการัเหล่านี�นำมื่าใช้ไดื้จรัิง นอกจากนี� ยังนำหลักการัมื่าใช้เพ่�อกำกับดืูแล
หน่ว่ยงาน สมื่าชิกของภาคปรัะชาสังคมื่ ผู้ให้การัสนับสนุนดื้านสิทธิิมื่นุษยชน และอ่�นๆ ที�มื่ีส่ว่นรั่ว่มื่ในการัตั้รัว่จสอบ
สถึานการัณ์์ที�กำลังปฏิิบัตั้ิการั

18. รัฐัคว่รัดืำเนนิการัตั้ามื่ขั�นตั้อนที�เหมื่าะสมื่ทั�งหมื่ดืเพ่�อกำหนดืหลักการัเหล่านี�ไว้่ในกฎหมื่าย ข้อบงัคบั เทคนคิการัฝึ่กอบรัมื่ 
กรัะบว่นการัและแนว่ทางปฏิิบัตั้ิภายในปรัะเทศ ตั้ลอดืจนส่งเสรัิมื่การันำหลักการัไปใช้รัะหว่่างหน่ว่ยงานบังคับ
ใช้กฎหมื่าย ผู ้เชี�ยว่ชาญดื้านกฎหมื่าย และหน่ว่ยงานที�เกี�ยว่ข้องอ่�นๆ เพ่�อเป็นการัปรัะกันว่่า ไมื่่เพียงแตั้่ทุกคน
ที�ถึูกสอบสว่นไดื้รัับการัคุ้มื่ครัองที�ดืีที�สุดืเท่าที�จะเป็นไปไดื้เท่านั�น แตั้่ยังไดื้รัับข้อมูื่ลที�ถึูกตั้้องและเช่�อถึ่อไดื้มื่ากที�สุดืใน
รัะหว่่างการัสัมื่ภาษณ์์อีกดื้ว่ย 

19. รัฐัภาคีในสนธิสัิญญารัะหว่่างปรัะเทศที�เกี�ยว่ข้องอาจมีื่พนัธิกรัณี์เฉพาะที�นอกเหนอ่ไปจากแนว่ทางที�กำหนดืไว้่ในหลักการันี� 
ในทำนองเดืียว่กัน รััฐทั�งหมื่ดืผูกพันตั้ามื่มื่าตั้รัฐานกฎหมื่ายจารัีตั้ปรัะเพณ์ีรัะหว่่างปรัะเทศ รัว่มื่ถึึงผูกพันตั้ามื่หลัก
กฎหมื่ายบงัคบัเดืด็ืขาดื เน่�อหาใดืๆ ในหลักการันี�ไม่ื่คว่รัถึกูตั้คีว่ามื่ในลกัษณ์ะที�เป็นการับรัรัเทาหรัอ่เป็นข้อยกเว้่นให้รัฐัใดืๆ 
ไมื่่ปฏิิบัตั้ิตั้ามื่พันธิกรัณ์ีของตั้นอย่างเตั้็มื่ที�ภายใตั้้กฎหมื่ายรัะหว่่างปรัะเทศที�บังคับใช้

4. รัว่มื่ถึึงในเขตั้อำานาจศาลอ่ �นๆ ที �ใช้คำาเรัียกแตั้กตั้่างกันไปเพ่ �ออธิิบายกรัะบว่นการัสัมื่ภาษณ์์ที �เป็นกลางรัะหว่่างการัสอบสว่นทางอาญาหรั่อ
การัรัว่บรัว่มื่ข่าว่กรัอง ดืังนั �น จึงมื่ีคว่ามื่เกี �ยว่ข้องกับผู้เชี �ยว่ชาญที�ใช้ 'การัสอบปากคำา' ซึ �งเป็นว่ิธิีการัที�ไมื่่มื่ีการับีบบังคับ ในการัรัว่บรัว่มื่ข้อมืู่ล
ที�ถึูกตั้้องและเช่ �อถึ่อไดื้ ดืู A/71/298 เชิงอรัรัถึที� 1 (และเชิงอรัรัถึที� 3)
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หลักการสัมภาษณ์อย่างมีประสิทธิภาพ
เพื่อการสอบสวนและการรวบรวมข้อมูล

หลักการที่ 1 - รากฐานของหลักการ
การัสัมื่ภาษณ์์อย่างมื่ีปรัะสิทธิิภาพจะใช้หลักทางว่ิทยาศาสตั้รั์ กฎหมื่าย และจรัิยธิรัรัมื่ตั้่างๆ 
เป็นตั้ัว่ชี�นำ 

หลักการที่ 2 - การนำไปปฏิบัติ 

การัสัมื่ภาษณ์์อย่างมื่ีปรัะสิทธิิภาพเป็นกรัะบว่นการัที�ครัอบคลุมื่การัรัว่บรัว่มื่ข้อมืู่ลที�ถึูกตั้้อง
และเช่�อถึ่อไดื้ ในขณ์ะที�มื่ีการัให้หลักปรัะกันพ่�นฐานทางกฎหมื่ายที�เกี�ยว่ข้อง

หลักการที่ 3 – สถานการณ์ความเปราะบาง

การัสัมื่ภาษณ์์อย่างมื่ีปรัะสิทธิิภาพจำเป็นตั้้องมื่ีการัรัะบุถึึงและการัจัดืการักับคว่ามื่ตั้้องการั
ของผู้ให้สัมื่ภาษณ์์ในสถึานการัณ์์ที�เปรัาะบาง

หลักการที่ 4 – การฝึกอบรม
การัสัมื่ภาษณ์์อย่างมื่ีปรัะสิทธิิภาพเป็นการัปรัะกอบว่ิชาชีพแขนงหนึ�ง ซึ�งตั้้องมื่ีการัฝ่ึกอบรัมื่
เฉพาะดื้าน

หลักการที่ 5 - ความรับผู้ิดชื่อบ
การัสัมื่ภาษณ์์อย่างมื่ีปรัะสิทธิิภาพตั้้องดืำเนินการัดื้ว่ยสถึาบันที�โปรั่งใสและตั้รัว่จสอบไดื้ 

หลักการที่ 6 - การนำาไปปฏิบัติ
การัสัมื่ภาษณ์์อย่างมื่ีปรัะสิทธิิภาพตั้้องใช้มื่าตั้รัการัรัะดืับชาตั้ิที�แข็งแรัง
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20. ผลการัศกึษาทางวิ่ทยาศาสตั้ร์ัเชงิปรัะจกัษ์พบว่่า มื่าตั้รัฐานทางกฎหมื่ายรัะหว่่างปรัะเทศ และคว่ามื่รับัผิดืชอบทางว่ชิาชพี
ซึ�งมืุ่่งเน้นคุณ์ค่าเป็นสำคัญ เป็นรัากฐานของการัสัมื่ภาษณ์์ที�มีื่ปรัะสิทธิิภาพ โดืยเม่ื่�อนำมื่าบูรัณ์าการัในทางปฏิิบัตั้ิแล้ว่ 
องค์ปรัะกอบพ่�นฐานเหล่านี�ช่ว่ยให้ผู้สัมื่ภาษณ์์รัว่บรัว่มื่ข้อมืู่ลที�ถึูกตั้้องและเช่�อถึ่อ ในขณ์ะที�ปฏิิบัตั้ิการัดื้านสิทธิิมื่นุษยชน
ไปพรั้อมื่กันไดื้

รากฐานทางวิทยาศาสตร์

งานว่ิจัยเกี�ยว่กับการัปฏิิบัตั้ิที�ไมื่่ไดื้ปรัะสิทธิิภาพ

21. งานว่ิจัยล่าสุดืโดืยผู้เชี�ยว่ชาญและผู้ปฏิิบัตั้ิงานจากหลากหลายสาขาว่ิชา รัว่มื่ถึึงดื้านจิตั้ว่ิทยา อาชญว่ิทยา สังคมื่ว่ิทยา 
ปรัะสาทว่ิทยา และการัแพทย์ – แสดืงให้เห็นหลักฐานสำคัญว่่าการัใช้ว่ิธิีการับีบบังคับ เป็นการัส่งเสรัิมื่ให้ผู้ถึูกสัมื่ภาษณ์์
เกิดืการัตั้่อตั้้านในขั�นแรัก และหากยังมีื่การับีบบังคับอย่างตั้่อเน่�อง จะนำไปสู่การัให้ข้อมืู่ลเท็จหรั่อสารัภาพเท็จ5 
ผลการัปรัะเมิื่นในอดีืตั้และกรัณี์ศึกษาแสดืงให้เห็นว่่า การับีบบังคับก่อให้เกิดืผลในทางตั้รังกันข้ามื่ไดื้ โดืยจะเป็น
อุปสรัรัคตั้่อการัรัว่บรัว่มื่ข้อมืู่ลที�เป็นข้อเท็จจรัิง นอกจากนี� การัศึกษาทางปรัะสาทว่ิทยาศาสตั้รั์ไดื้แสดืงให้เห็นว่่า ว่ิธิีการั
บีบบังคับจะขัดืขว่างและอาจทำลายคว่ามื่สามื่ารัถึในการัดืึงข้อมืู่ลหน่ว่ยคว่ามื่จำของสมื่องไดื้ 6

5. G.H. Gudjonsson, The Psychology of False Confessions: Forty Years of Science and Practice (Hoboken, NJ, John Wiley & 
Sons ค.ศ. 2018); A. Vrij, C.A. Meissner, S.M. Kassin, A. Morgan III, R.P. Fisher, & S.M. Kleinman, “Psychological perspectives on 
interrogation”, Perspectives on Psychological Science ฉบับที� 12 เลขที� 6 (กันยายน ค.ศ. 2017); S. O’Mara, Why Torture Doesn’t 
Work: The Neuroscience of Interrogation (Cambridge, Harvard University Press, 2015); S.M. Kassin, S.A. Drizin, T. Grisso, G.H. 
Gudjonsson, R.A. Leo, & A.D. Redlich, “Police-induced confessions: risk factors and recommendations” Law & Human Behavior 
ฉบับที� 34 เลขที� 1 (กุมื่ภาพันธิ์ ค.ศ. 2010)

6. ดู ตัวอย่างเช่น O'Mara, Why Torture Doesn't Work (เชิงอรรถที่ 5); C.A. Morgan III, S. Southwick, G. Steffian, G.A. Hazlett, & E.F. 
Loftus, “Misinformation can influence memory for recently experienced, highly stressful events”, International Journal of Law 
and Psychiatry ฉบับที่ 36 เลขที่ 1 (มกราคม/กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2013); K. Young, W. Drevets, J. Schulkin, K. Erickson “Dose-dependent 
effects of hydrocortisone infusion on autobiographical memory recall”, Behavioural Neuroscience ฉบับที่ 125 เลขที่ 5 (ตุลาคม 
ค.ศ. 2011)

หลักการที่ 1  –  
รากฐานของหลักการ

การัสัมื่ภาษณ์์อย่างมื่ีปรัะสิทธิิภาพจะใช้หลักทาง
ว่ิทยาศาสตั้รั์ กฎหมื่าย และจรัิยธิรัรัมื่ตั้่างๆ เป็นตั้ัว่ชี�นำา
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22. ผลการัว่ิจัยไดื้พิสูจน์ว่่าข้อมืู่ลที�เช่�อถึ่อไมื่่ไดื้และการัรัับสารัภาพเท็จซึ�งไดื้มื่าจากการัปฏิิบัตั้ิที�ไมื่่เหมื่าะสมื่เกิดืขึ�นบ่อยครัั�ง
และคาดืการัณ์์ไดื้ว่่าเป็นผลมื่าจากว่ิธิีการัสัมื่ภาษณ์์ที�ไรั้ปรัะสิทธิิภาพ7 โดืยว่ิธิีการัเหล่านี�นำไปสู่การักล่าว่โทษโดืยมื่ิชอบ
และข่าว่กรัองที�ผิดืพลาดืไปทั�ว่โลก จึงเป็นบ่อนทำลายเป้าปรัะสงค์และปรัะสิทธิิภาพของการับังคับใช้กฎหมื่ายและ
การัรัว่บรัว่มื่ข่าว่กรัอง8

23. หลกัฐานทางวิ่ทยาศาสตั้ร์ัแสดืงให้เหน็ว่่า การัใช้ว่ธิิกีารับงัคบัในการัสมัื่ภาษณ์์มีื่แนว่โน้มื่ที�จะลดืคว่ามื่โอนอ่อนของผูถ้ึกูสมัื่ภาษณ์์ 
ที�จะให้คว่ามื่รั่ว่มื่มื่่อในรัะหว่่างการัสัมื่ภาษณ์์ และทำให้ผู้ถึูกสัมื่ภาษณ์์เกิดืการัตั้่อตั้้าน แมื่้ว่่าผู้ถึูกสัมื่ภาษณ์์อาจเล่อกตั้อบ
คำถึามื่ก็ตั้ามื่9 ในกรัณ์ีที�ผู้ถึูกสัมื่ภาษณ์์ตั้้องเผชิญกับการัปฏิิบัตั้ิที�โหดืรั้ายตั้ามื่คว่ามื่ปรัะสงค์ของผู้สัมื่ภาษณ์์ ข้อมืู่ลที�ไดื้รัับ
จะเกิดืข้อสงสัยในเรั่�องคว่ามื่น่าเช่�อถึ่อ เน่�องจากผู้ถูึกสัมื่ภาษณ์์มัื่กให้ข้อมูื่ลเท็จหรั่อทำให้เข้าใจผิดืเพ่�อให้ผู้สัมื่ภาษณ์์
พอใจและเลี�ยงหรั่อหยุดืการัคุกคามื่10

24. มื่ีการันำเสนอว่่าว่ิธิีการัซักถึามื่เชิงบังคับทางจิตั้วิ่ทยา เช่น การัชี�นำคว่ามื่คิดืของผู้ถูึกสัมื่ภาษณ์์ในเรั่�องคว่ามื่รัับผิดื 
(เช่น ดื้ว่ยการันำเสนอหลักฐานเท็จ) หรั่อการัให้ข้อมืู่ลเรั่�องผลของการัสารัภาพ (เช่น การัพูดืถึึงผลที�ตั้ามื่มื่าในการัตั้ัดืสิน
ว่่ามื่ีการักรัะทำคว่ามื่ผิดืทางอาญา โดืยพูดืให้ผลดืังกล่าว่รัุนแรังน้อยลงหรั่อมื่ากขึ�น การักล่าว่เป็นนัยถึึงการัผ่อนผัน หรั่อ
การันำเสนอเหตัุ้ผลทางศีลธิรัรัมื่) นำไปสู่การัสรั้างข้อมูื่ลเท็จและอัตั้รัาการัสารัภาพเท็จที�เพิ�มื่สูงขึ�น11 การัคุกคามื่หรั่อ
การัทำรั้ายรั่างกายผู้ถึูกสัมื่ภาษณ์์ทำให้เกิดืสภาว่ะคว่ามื่เครัียดืที�เพิ�มื่ขึ�น ส่งผลให้การัดึืงข้อมูื่ลหน่ว่ยคว่ามื่จำบกพรั่อง 
และในทำนองเดีืยว่กันก็นำไปสู่การัเรัียกค่นข้อมูื่ลที�ถึูกตั้้องหรั่อเช่�อถึ่อไดื้น้อยลง12

25. การัถึามื่นำหรั่อการัชี�นำทำให้คว่ามื่ทรังจำของผู้ถึูกสัมื่ภาษณ์์บกพรั่องและทำให้ข้อมืู่ลเรั่�องรัาว่ที�ให้มื่าเสียหาย13 ในกรัณ์ี
ของผู้ตั้้องสงสัย ว่ิธิีการัชี�นำและชักนำดืังกล่าว่จะลดืคว่ามื่น่าเช่�อถึ่อของข้อมืู่ล และเพิ�มื่โอกาสในการัรัับสารัภาพเท็จและ
การักล่าว่โทษโดืยมื่ิชอบในขณ์ะเดืียว่กัน14

26. เมื่่�อผู้สัมื่ภาษณ์์รัิเรัิ�มื่การัสัมื่ภาษณ์์โดืยมื่ีเจตั้นาเพ่�อให้ไดื้รัับคำสารัภาพ ผู้สัมื่ภาษณ์์มื่ักจะไดื้รัับอิทธิิพลจาก 'คว่ามื่ลำเอียง
เพ่�อย่นยันคว่ามื่คิดืของตั้นเอง (confirmation bias)' และพยายามื่ตั้ีคว่ามื่ข้อมูื่ลที�ย่นยันคว่ามื่เช่�อของตั้นในเรั่�อง
คว่ามื่ผดิืมื่ากกว่่า นอกจากนี�ยงัอาจทำให้การัตั้คีว่ามื่หลักฐานทางกายภาพหรัอ่การัวิ่เครัาะห์ข้อมูื่ลอ่�นๆ ของผู้สัมื่ภาษณ์์เสียหาย
โดืยไม่ื่ได้ืตัั้�งใจ ในทางปฏิบัิตั้ ิ กรัณี์เช่นนี�หมื่ายคว่ามื่ว่่าผูสั้มื่ภาษณ์์มีื่แนว่โน้มื่ที�จะใช้คำถึามื่นำหรัอ่ชี�นำในรัะหว่่างการัสมัื่ภาษณ์์  

7. ดู S.A. Drizin, & R.A. Leo, “The problem of false confessions in the post-DNA world”, North Carolina Law Review ฉบับที่ 82 
(2004); A.D. Redlich, & C.A. Meissner, “Techniques and controversies in the interrogation of suspects” in Psychological Science 
in the Courtroom, J.L. Skeem, K.S. Douglas & S.O. Lilienfeld, eds. (New York, NY, Guilford Press ค.ศ. 2009). ดูเพิ่มเติม J.W. 
Schiemann, Does Torture Work? (Oxford, Oxford University Press ค.ศ. 2016)

8. ดู ตัวอย่างเช่ย D. Starr, “The confession”, Science (ค.ศ. 2019); B.L. Cutler, K.A. Findley & T.E. Moore, “Interrogations and false 
confessions: a psychological perspective” Canadian Criminal Law Review ฉบับที่ 18 เลขที่ 2 (มิถุนายน ค.ศ. 2014); G. Lassiter & 
C.A. Meissner, eds., Police Interrogations and False Confessions: Current Research, Practice, and Policy Recommendations, 
(American Psychological Association, Washington DC ค.ศ. 2010)

9. Vrij et al. “Psychological perspectives on interrogation” (เชิงอรัรัถึที� 5); S.C. Houck & L.G. Conway, “Ethically investigating torture 
efficacy: a new methodology to test the influence of physical pain on decision-making processes in experimental interrogation 
scenarios”, Journal of Applied Security Research ฉบับที� 10 เลขที� 4 (ค.ศ. 2015); M.A. Costanzo, & E. Gerrity, “The effects and 
effectiveness of using torture as an interrogation device: using research to inform the policy debate”, Social Issues and Policy 
Review ฉบับที� 3 เลขที� 1 (ธิันว่าคมื่ ค.ศ. 2009)

10. A.D. Biderman, “Social-psychological needs and ‘involuntary’ behavior as illustrated by compliance in interrogation”, Sociometry ฉบับที� 23 
เลขที� 2 (มิื่ถุึนายน ค.ศ. 1960); D. Rejali, Torture and Democracy (Princeton, NJ, Princeton University Press ค.ศ. 2007); A. McCoy, A Question 
of Torture: CIA Interrogation from the Cold War to the War on Terror (New York, Metropolitan Books ค.ศ. 2007)

11. C.A. Meissner, A.D. Redlich, S.W. Michael, J.R. Evans, C.R. Camilletti, S. Bhatt, & S. Brandon, “Accusatorial and information-
gathering interrogation methods and their effects on true and false confessions: a meta-analytic review”, Journal of 
Experimental Criminology, ฉบับที� 10 เลขที� 4 (ค.ศ. 2014); Kassin et al. “Police-induced confessions” (เชิงอรัรัถึที� 5)

12. R.S. Stawski, M.J. Sliwinski, & J.M. Smyth, “The effects of an acute psychosocial stressor on episodic memory”, European Journal of 
Cognitive Psychology ฉบับที� 21 เลขที� 6 (ค.ศ. 2009)

13. E.F. Loftus, “Intelligence gathering post-9/11”, American Psychologist ฉบับที� 66 เลขที� 6 (2011)

14. B.L. Garrett, “Contaminated confessions revisited”, Virginia Law Review ฉบับที� 101 เลขที� 2 (เมื่ษายน ค.ศ. 2015); R.A. Leo, “Why 
interrogation contamination occurs”, Ohio State Journal of Criminal Law ฉบับที� 11 เลขที� 1 (ค.ศ. 2013)



8หลักการสัมภาษณ์อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อการสอบสวน และการรวบรวมข้อมูล หลักก�รที่ 1 

เช่นเดืียว่กับกลว่ิธิีบีบบังคับ ชักนำ และกดืดืัน เพ่�อย่นยันสมื่มื่ตั้ิฐานหรั่อคว่ามื่เช่�อที�มื่ีอยู่ก่อนเกี�ยว่กับการัมื่ีส่ว่นรั่ว่มื่หรั่อ
คว่ามื่ผิดืของผู้ถึูกสัมื่ภาษณ์์15 โดืยมื่ีการัพิสูจน์แล้ว่ว่่า การัคาดืเดืาคว่ามื่ผิดืก่อนล่ว่งหน้าดืังกล่าว่นำไปสู่การัตั้ัดืสินลงโทษ
ที�ผิดืพลาดื การัตั้ัดืสินใจที�ผิดืพลาดื และการัที�ผู้กรัะทำผิดืตั้ัว่จรัิงไมื่่ตั้้องรัับโทษ16 ผู้ถึูกสัมื่ภาษณ์์บางคนมื่ีคว่ามื่อ่อนไหว่
เป็นพิเศษตั้่อการัตั้ั�งคำถึามื่เชิงชี�นำ โดืยลักษณ์ะเฉพาะตั้ัว่ของผู้ถูึกสัมื่ภาษณ์์ เช่น อายุ คว่ามื่บกพรั่องทางรั่างกาย 
หรั่อคว่ามื่บกพรั่องทางสตั้ิปัญญา เพิ�มื่คว่ามื่เสี�ยงในการัให้ข้อมืู่ลที�ไมื่่น่าเช่�อถึ่อหรั่อการัสารัภาพเท็จไดื้ โดืยทำให้พว่กเขา
ถึูกชี�นำไดื้ง่ายขึ�นและไดื้รัับผลกรัะทบจากแรังกดืดืันในกรัะบว่นการัส่บสว่น กลอุบาย และการัหลอกลว่ง17 ผลการั
ว่ิเครัาะห์โดืยใช้ข้อมืู่ลการัรัับสารัภาพเท็จที�มื่ีอยู่ (Archival Analysis) ไดื้แสดืงให้เห็นซ�ำแล้ว่ซ�ำเล่าว่่า ในบรัรัดืาบุคคล
ผู้รัับสารัภาพเท็จ พบว่่าเป็นกลุ่มื่เยาว่ชนและผู้ถึูกสัมื่ภาษณ์์ที�มื่ีคว่ามื่บกพรั่องทางรั่างกายหรั่อทางสตั้ิปัญญาบ่อยที�สุดื18 

27. มื่ีการักล่าว่อ้างอย่างผิดืพลาดืบ่อยครัั�งว่่า เรัาสามื่ารัถึตั้รัว่จจับไดื้อย่างแมื่่นยำเมื่่�อบุคคลใดืกำลังให้การัเท็จ โดืยสังเกตั้
จากภาษากายของบคุคลนั�น 19 บ้างกอ้็างว่่าการัฝึ่กอบรัมื่ช่ว่ยให้ผูส้มัื่ภาษณ์์แยกแยะได้ืว่่าผูถ้ึกูสมัื่ภาษณ์์กำลงัพดูืคว่ามื่จรังิ
หรั่อไมื่่ โดืยพิจารัณ์าจากการัตั้อบสนองทางอารัมื่ณ์์ ภาษากาย หรั่อการัตั้อบสนองทางสรีัรัวิ่ทยาของผู้ถูึกสัมื่ภาษณ์์ 
สิ�งเหล่านี�เป็นตั้ัว่บ่งชี�ถึึงการัให้คว่ามื่เท็จที�ไมื่่สามื่ารัถึเช่�อถึ่อไดื้ 20 นอกจากนี� ผลการัศึกษาทางว่ิทยาศาสตั้รั์จำนว่นมื่ากไดื้
ผลสรัปุว่่าเทคโนโลย ี "การัตั้รัว่จจบัการัโกหก" ไม่ื่สามื่ารัถึตั้รัว่จจบัการัโกหกได้ือย่างแม่ื่นยำ21 และหากนำมื่าใช้ อาจนำไปสู่
การัตั้ัดืสินที�ไมื่่ถึูกตั้้องและการัตั้ัดืสินที�ผิดืพลาดืไดื้ 22  

15. C.A. Meissner, & S.M. Kassin, “You’re guilty, so just confess!”: cognitive and behavioral confirmation biases in the interrogation 
room” in Interrogations, Confessions, and Entrapment, G.D. Lassiter, ed. (Kluwer Academic/Plenum Publishers ค.ศ. 2004)

16. F.M. Narchet, C.A. Meissner, & M.B. Russano, “Modeling the influence of investigator bias on the elicitation of true and false 
confessions”, Law & Human Behavior ฉบับที� 35 เลขที� 6 (ธิันว่าคมื่ ค.ศ. 2011); A.A.S. Zuckerman, “Miscarriage of justice – a root 
treatment” Criminal Law Review, 323 (พฤษภาคมื่ ค.ศ. 1992); K.A. Findley, M.S. Scott, “The multiple dimensions of tunnel vision 
in criminal cases”, Wisconsin Law Review ฉบับที� 2 (มื่ิถึุนายน ค.ศ. 2006).

17. A. Vrij, Detecting Lies and Deceit: Pitfalls and Opportunities, 2nd ed. (West Sussex, England, John Wiley & Sons ค.ศ. 2011); Vrij 
et al. “Psychological perspectives on interrogation” (เชิงอรัรัถึที� 5); Gudjonsson, The Psychology of False Confessions (เชิงอรัรัถึที� 5)

18. Drizin & Leo, “The problem of false confessions” (เชิงอรัรัถึที� 7) S.R. Gross, K. Jacoby, D.J. Matheson, N. Montgomery, & S. Patil, 
“Exonerations in the United States 1989 through 2003”, Journal of Criminal Law & Criminology ฉบับที� 95 เลขที� 2 (ค.ศ. 2005)

19. ดู ตัวอย่างเช่น F. Inbau, J. Reid, J. Buckley, & B. Jayne, Criminal Interrogation and Confessions, 5th ed. (Burlington, Mass., Jones 
& Bartlett Publishers, ค.ศ. 2011)

20. P.A. Granhag, A. Vrij, & B. Verschuere, eds., Deception Detection: New Challenges and Cognitive Approaches (Chichester, UK, 
John Wiley & Sons, ค.ศ. 2015) 

21. J. Synnott, D. Dietzel, & M. Ioannou, M. “A review of the polygraph: history, methodology and current status”, Crime Psychology 
Review ฉบับที� 1 เลขที� 1 (ค.ศ. 2015); E. Rusconi & T. Mitchener-Nissen “Prospects of functional magnetic resonance imaging as lie 
detector”, Frontiers in Human Neuroscience ฉบับที� 7 เลขที� 594 (กันยายน ค.ศ. 2013); National Research Council, The Polygraph 
and Lie Detection (Washington, DC, The National Academies Press ค.ศ. 2003)

22. D. Church, “Neuroscience in the courtroom: an international concern”, William and Mary Law Review ฉบับที� 53 เลขที� 5 (ค.ศ. 2012); 
J.H. Marks, “Interrogational neuroimaging in counterterrorism: a ‘no-brainer’ or a human rights hazard?” American Journal of 
Law & Medicine ฉบับที� 33 เลขที� 2-3 (ค.ศ. 2007)
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งานว่ิจัยเกี�ยว่กับการัปฏิิบัตั้ิที�มื่ีปรัะสิทธิิภาพ

28. การัว่ิจัยที�หนักแน่นสนับสนุนคว่ามื่มื่ีปรัะสิทธิิภาพของว่ิธิีการัรัว่บรัว่มื่ข้อมืู่ลในการัสัมื่ภาษณ์์ การัสรั้างคว่ามื่สัมื่พันธิ์และ
ไม่ื่ใช้ว่ธิิกีารับังคบัใดืๆ เป็นว่ธิิกีารัเชงิสนับสนนุ ซึ�งมื่เีทคนิคต่ั้างๆ ที�มื่ปีรัะสทิธิภิาพที�ผูเ้ชี�ยว่ชาญที�ผ่านการัฝึ่กอบรัมื่มื่าแล้ว่
สามื่ารัถึนำไปปรับัใช้ เพ่�อรัว่บรัว่มื่ข้อมูื่ลทางอาญาและข้อมื่ลูข่าว่กรัองจากผูถ้ึกูสมัื่ภาษณ์์ ซึ�งรัว่มื่ถึงึผู้ต้ั้องสงสยัในคดือีาญา 
เหย่�อ พยาน และแหล่งข่าว่กรัองไดื้สำเรั็จ 

29. การัสรั้างและรัักษาสายสัมื่พันธิ์เป็นทักษะการัปรัับตัั้ว่ที�ช่ว่ยสรั้างคว่ามื่สัมื่พันธิ์ในการัทำงานรัะหว่่างบุคคลตั้่างๆ และ
ช่ว่ยให้การัส่�อสารัดีืยิ�งขึ�น23 สามื่ารัถึทำให้สำเรั็จไดื้โดืยผู้สัมื่ภาษณ์์อาศัยคว่ามื่ไว่้ว่างใจและการัเคารัพศักดืิ์ศรัี
คว่ามื่เป็นมื่นุษย์เป็นพ่�นฐานสำคัญในการัสรั้างคว่ามื่สัมื่พันธิ์กับผู้ถึูกสัมื่ภาษณ์์24 ทั�งนี� การัสรั้างคว่ามื่สัมื่พันธิ์ดืังกล่าว่
ตั้้องมื่ีการัแสดืงคว่ามื่เห็นอกเห็นใจอย่างแท้จรัิง25 และทำให้ผู้ถูึกสัมื่ภาษณ์์มัื่�นใจว่่าจะไดื้รัับการัปฏิิบัตั้ิอย่างเป็นธิรัรัมื่

30. เทคนคิการัสร้ัางคว่ามื่สมัื่พนัธ์ิช่ว่ยให้ผูส้มัื่ภาษณ์์มื่อีสิรัะตั้ดัืสินใจในสิ�งที�ผูถ้ึกูสมัื่ภาษณ์์พดูืออกไปหร่ัอที�ไม่ื่ได้ืพดูื และเป็นการั
สร้ัางปฏิสิมัื่พนัธ์ิเชงิบว่กรัะหว่่างผูส้มัื่ภาษณ์์และผูถ้ึกูสมัื่ภาษณ์์26 ซึ�งจะเป็นการัเพิ�มื่โอกาสในการัรัว่บรัว่มื่ข้อมื่ลูที�ถึกูต้ั้อง27

31. ว่ธิิกีารัที�ผูส้มัื่ภาษณ์์ใช้ในการัสร้ัางคว่ามื่สมัื่พนัธ์ิรัว่มื่ถึงึพฤตั้กิรัรัมื่ต่ั้างๆ เช่น การัสร้ัางจุดืร่ัว่มื่ในเรั่�องคว่ามื่สนใจ อตัั้ลักษณ์์ 
หรัอ่ทศันคตั้ต่ิั้างๆ ที�มื่ร่ีัว่มื่กัน โดืยไม่ื่เสแสร้ัง ตั้ลอดืจนการัใช้ทกัษะการัรับัฟังอย่างตัั้�งใจ28 

32. ผลการัว่จิยัจำนว่นมื่ากเกี�ยว่กับข้อสงสยัว่่าหน่ว่ยคว่ามื่จำของมื่นษุย์นั�นบนัทกึ จดัืเกบ็ และดืงึข้อมื่ลูออกมื่าอย่างไรั ได้ืนำไปสู่
ว่ธิิกีารัสมัื่ภาษณ์์ที�มื่ปีรัะสทิธิภิาพ ทั�งในส่ว่นการัส่งเสรัมิื่ให้ผูถ้ึกูสมัื่ภาษณ์์ให้ข้อมื่ลูอย่างละเอยีดืและแม่ื่นยำ และการัลดืผลกรัะทบ
ของปัจจยัที�อาจส่งผลต่ั้อข้อมื่ลูคว่ามื่ทรังจำของผู้ถูึกสัมื่ภาษณ์์ โดืยรัว่มื่ถึงึการัใช้คำถึามื่ปลายเปิดืซึ�งไม่ื่เป็นการัชี�นำใดืๆ29และ

23. F. Gabbert, L. Hope, K. Luther, G. Wright, M. Ng, & G.E. Oxburgh, “Exploring the use of rapport in professional information-gathering 
contexts by systematically mapping the evidence base”, Applied Cognitive Psychology (พฤศจิกายน ค.ศ. 2020); A. Abbe, & S.E. Brandon, “The 
role of rapport in investigative interviewing: a review” Journal of Investigative Psychology and Offender Profiling ฉบับที� 10 เลขที� 3 (ค.ศ. 2013)

24. L. Brimbal, S.M. Kleinman, S. Oleszkiewicz, & C.A. Meissner, “Developing rapport and trust in the interrogative context: An empirically-
supported and ethical alternative to customary interrogation practices” in Interrogation and Torture: Integrating Efficacy with Law and 
Morality, S.J. Barela, M. Fallon, G. Gaggioli, J.D. Ohlin, eds. (Oxford, Oxford University Press ค.ศ. 2020)

25. คว่ามื่เห็นอกเห็นใจเป็นภาว่ะที�มีื่หลายมิื่ติั้ซึ�งปรัะกอบด้ืว่ยกรัะบว่นการัรู้ัคิดื (cognitive processes) และคว่ามื่สามื่ารัถึทางอารัมื่ณ์์ (หร่ัอคว่ามื่รู้ัสึก) โดืย
เกี�ยว่กับคว่ามื่สามื่ารัถึในการัเข้าใจในมืุ่มื่ของผู้ให้สัมื่ภาษณ์์และสามื่ารัถึรัับเอาอารัมื่ณ์์และคว่ามื่ทุกข์ของอีกฝ่่ายหนึ�งไว่้ ซึ�งโดืยพ่�นฐานแล้ว่จะเป็นภาว่ะ
ที�เป็นไปโดืยจิตั้ก่อนสำานึก ไม่ื่มีื่การัรัับรู้ัล่ว่งหน้า และสามื่ารัถึกรัะตุ้ั้นหร่ัอขัดืจังหว่ะเม่ื่�อมีื่สติั้รู้ัตัั้ว่ ดูื ตัั้ว่อย่างเช่น G.E. Oxburgh, & J. Ost, “The use and 
efficacy of empathy in police interviews with suspects of sexual offences” Special Edition of the Journal of Investigative Psychology 
and Offender Profiling ฉบับที� 8 เลขที� 2 (มิื่ถุึนายน ค.ศ. 2011); B. Baker-Eck , R. Bull, & D. Walsh, “Investigative empathy: a strength scale of 
empathy based on European police perspectives”, Psychiatry, Psychology and Law ฉบับที� 27 เลขที� 3 (ค.ศ. 2020)

26. R. Bull, & A. Rachlew, “Investigative interviewing: from England to Norway and beyond”, in Interrogation and Torture, Barela et al., eds. 
(เชิงอรัรัถึที� 24); L.J. Alison, E. Alison, G. Noone, S. Elntib, & P. Christiansen, “Why tough tactics fail and rapport gets results: Observing 
Rapport-Based Interpersonal Techniques (ORBIT) to generate useful information from terrorists”, Psychology, Public Policy, and Law 
ฉบับที� 19 เลขที� 4 (ค.ศ. 2013)

27. C.E. Kelly, J.C. Miller, & A.D. Redlich, “The dynamic nature of interrogation”, Law and Human Behavior ฉบับที� 40 เลขที� 3 (มิื่ถุึนายน 
ค.ศ. 2016); J.M. Kieckhaefer, J.P. Vallano, & N. Schreiber Compo, “Examining the positive effects of rapport building: when and why 
does rapport building benefit adult eyewitness memory?” Memory ฉบับที� 22 เลขที� 8 (ค.ศ. 2014); U. Holmberg, & K. Madsen, “Rapport 
operationalized as a humanitarian interview in investigative interview settings” Psychiatry, Psychology & Law ฉบับที� 21 เลขที� 4 (ค.ศ. 2014)

28. C.J. Dando, & G.E. Oxburgh, “Empathy in the field: towards a taxonomy of empathic communication in information gathering interviews 
with suspected sex offenders”, European Journal of Psychology Applied to Legal Context ฉบับที� 8 เลขที� 1 (มื่กรัาคมื่ ค.ศ. 2016); Alison et al., 
“Why tough tactics fail” (เชิงอรัรัถึที� 26)

29. D. Walsh, & R. Bull, “What really is effective in interviews with suspects? A study comparing interviewing skills against 
interviewing outcomes”, Legal and Criminological Psychology ฉบับที� 15 (2010); M.B. Powell, R.P. Fisher, & R. Wright, “Investigative 
interviewing”, in Psychology and law: An empirical perspective, N. Brewer, D. Kipling, & D. Williams, eds. (New York, NY, Guilford 
Press, 2005). 
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ปล่อยให้ผู้ถึูกสัมื่ภาษณ์์ได้ืนึกถึึงเหตุั้การัณ์์หรั่อข้อมูื่ลจากคว่ามื่ทรังจำของตั้นเองได้ือย่างอิสรัะโดืยผู้สัมื่ภาษณ์์ไม่ื่เข้าไป
ขัดืจังหว่ะ30 

33. การัซักถึามื่ที�มีื่การัว่างแผนเชิงกลยุทธิ์มื่าก่อนนั�น ทำให้การัสัมื่ภาษณ์์สามื่ารัถึมุื่่งเน้นไปยังปรัะเดื็นสำคัญที�อยู่รัะหว่่าง
การัพิจารัณ์า เทคนิคนี�ยังช่ว่ยให้ผู้สัมื่ภาษณ์์ทรัาบว่่าข้อมูื่ลที�ให้มื่านั�นสอดืคล้องกับข้อมูื่ลที�รัว่บรัว่มื่ไว่้ก่อนหน้านี�หรั่อไมื่่31

34. โดืยพ่�นฐานแล้ว่ ผลการัวิ่จยัอย่างกว้่างขว่างแสดืงให้เหน็ว่่าการัสมัื่ภาษณ์์โดืยใช้ว่ธิิสีร้ัางคว่ามื่สมัื่พนัธ์ิและไม่ื่บงัคบัขูเ่ขญ็นั�น

ก. กรัะตัุ้้นการัส่�อสารัรัะหว่่างผู้สัมื่ภาษณ์์และผู้ถึูกสัมื่ภาษณ์์
ข. ช่ว่ยในการัดืึงคว่ามื่ทรังจำกลับมื่า
ค. เพิ�มื่คว่ามื่แมื่่นยำและคว่ามื่น่าเช่�อถึ่อของข้อมืู่ลที�ให้
ง. ช่ว่ยให้สามื่ารัถึสำรัว่จคว่ามื่จรัิงของข้อมืู่ลที�ให้ไว่้
จ. เพิ�มื่โอกาสในการัไดื้รัับคำรัับสารัภาพที�มื่ีข้อมืู่ลจำนว่นมื่ากและเป็นคว่ามื่จรัิง
ฉ. ลดืคว่ามื่เสี�ยงในการัไดื้รัับข้อมืู่ลเท็จหรั่อคำรัับสารัภาพเท็จ

รากฐานด้านกฎหมาย

36. กฎหมื่ายรัะหว่่างปรัะเทศไดื้ยึดืถึ่อมื่าตั้รัฐานทางกฎหมื่ายขั�นพ่�นฐานที�สนับสนุนหลักการันี�ไว่้อย่างหนักแน่น โดืยใช้
บรัรัทัดืฐาน กฎหมื่ายบังคับเดื็ดืขาดื (Jus cogens) แบบไมื่่มีื่ข้อยกเว่้น กฎหมื่ายจารีัตั้ปรัะเพณี์รัะหว่่างปรัะเทศ 
พันธิกรัณี์ตั้ามื่สนธิิสัญญา และหลักกฎหมื่ายในรัะดัืบรัะหว่่างปรัะเทศ รัะดืับภูมื่ิภาค และรัะดืับชาติั้ มื่ีการันำมื่าตั้รัฐาน
ทางกฎหมื่ายเหล่านี�นำไปใช้กับรัะบบกฎหมื่ายทั�งหมื่ดื รัว่มื่ถึึงสามื่ารัถึนำไปบังคับใช้กับรัะบบภายในปรัะเทศไดื้อีกดื้ว่ย 
ทั�งนี� โดืยคำนึงถึึงคว่ามื่หลากหลายของขั�นตั้อนทางกฎหมื่ายที�ตั้่างกันในแตั้่ละปรัะเทศ

37. หลักการัสัมื่ภาษณ์์ที�มีื่ปรัะสิทธิิภาพมีื่รัากฐานมื่าจากกฎหมื่ายและมื่าตั้รัฐานสิทธิิมื่นุษยชนรัะหว่่างปรัะเทศ32  
บรัรัทดัืฐานทางกฎหมื่ายดืงัต่ั้อไปนี�มื่คีว่ามื่สำคัญยิ�งในการัปรัะกนัการัดืำเนินการัตั้ามื่กรัอบการัสัมื่ภาษณ์์ อย่างมื่ปีรัะสทิธิภิาพ 
ตั้ามื่ที�กำหนดืรัายละเอียดืไว่้ในหลักการัดืังตั้่อไปนี�

ก. เสรัีภาพจากการัทรัมื่านและการัปฏิิบัตั้ิที�โหดืรั้ายอ่�น ๆ (สิทธิิในการัรัักษาอย่างมื่ีมื่นุษยธิรัรัมื่) 
ข. เสรัีภาพจากการัจับกุมื่และกักขังตั้ามื่อำเภอใจ (สิทธิิในเสรัีภาพและคว่ามื่มื่ั�นคง)
ค. สิทธิิในการัไดื้รัับการัสันนิษฐานไว่้ก่อนว่่าบรัิสุทธิิ์ (presumption of innocence)
ง. สิทธิิในการัที�จะไมื่่พูดืและสิทธิิในการัที�จะไมื่่ให้การัเป็นปฏิิปักษ์แก่ตั้นเอง
จ. สิทธิิที�จะไดื้รัับการัดืำเนินคดืีอย่างเป็นธิรัรัมื่
ฉ. สิทธิิในการัไมื่่ไดื้รัับการัเล่อกปฏิิบัตั้ิ.

30. R.P. Fisher, & R.E. Geiselman, Memory enhancing techniques for investigative interviewing: The cognitive interview. (Springfield, 
IL, Charles C Thomas, Publisher, 1992); R. Paulo, P. Albuquerque, F. Vitorino, & R. Bull, “Enhancing the cognitive interview with 
an alternative procedure to witness-compatible questioning: category clustering recall” Psychology, Crime, & Law ฉบับที� 23 
เลขที� 10 (2017); A. Memon, C.A. Meissner & J. Fraser, “The cognitive interview: a meta-analytic review and study space analysis 
of the past 25 years”, Psychology, Public Policy, & Law ฉบับที� 16 เลขที� 4 (2010).

31. G. Nahari, & A. Vrij, “The verifiability approach: advances, challenges and future prospects” in Handbook of Legal and 
Investigative Psychology, R. Bull & I. Blandón-Gitlin, eds. (New York, NY, Routledge, 2019); P.A. Granhag & M. Hartwig, “The 
strategic use of evidence technique” in Granhag, Vrij & Verschuere, eds., Deception Detection (เชิงอรัรัถึที� 20); S. Oleszkiewicz, 
& S.J. Watson, “A meta-analytic review of the timing for disclosing evidence when interviewing suspects”, Applied Cognitive 
Psychology ฉบับที� 35 เลขที� 2 (2020).

32. Particularly the Universal Declaration of Human Rights (UDHR), General Assembly resolution 217 A (III) of ว่ันที� 10 ธิันว่าคมื่ ค.ศ. 1948; 
the International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), General Assembly Resolution 2200 A (XXI) ว่ันที� 16 ธิันว่าคมื่ ค.ศ. 1966
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38. หลักการัห้ามื่ทรัมื่าน เป็นหลักการัที�บังคับใช้อย่างเดื็ดืขาดื มื่ีผลผูกพันทุกรััฐ และมื่ีผลบังคับใช้ในทุกกรัณ์ี33 การัสัมื่ภาษณ์์
โดืยใช้ว่ิธิีการับีบบังคับหรั่อการักรัะทำอ่�นๆ ที�มื่ีจุดืมืุ่่งหมื่ายเพ่�อทำให้ผู้ถึูกสัมื่ภาษณ์์เสียเกียรัตั้ิ กรัะตัุ้้นคว่ามื่กลัว่ เพ่�อให้
ไดื้ข้อมืู่ล หรั่อบังคับให้สารัภาพโดืยใช้ว่ิธิีการัข่มื่ขู่หรั่อขู่เข็ญ หรั่อทำให้คว่ามื่สามื่ารัถึในการัตั้ัดืสินใจของผู้ถึูกสัมื่ภาษณ์์
ลดืลง อาจถึ่อเป็นการัทรัมื่านหรั่อการัปฏิิบัตั้ิที�โหดืรั้าย34 

39. บทตัั้ดืพยานหลักฐาน (Exclusionary Rule) เป็นบรัรัทัดืฐานกฎหมื่ายจารัีตั้ปรัะเพณี์รัะหว่่างปรัะเทศที�ไมื่่มีื่ข้อยกเว่้น 
ปรัากฏิอยูใ่นหลกัการัห้ามื่ทรัมื่านและการัปฏิบิตัั้ทิี�โหดืร้ัายอ่�นๆ บทตั้ดัืพยานหลกัฐานกำหนดืว่่า การักล่าว่อ้างข้อมื่ลูหรัอ่
ข้อคว่ามื่ใดืๆ รัว่มื่ถึึงคำรัับสารัภาพหรั่อการัสารัภาพผิดืที�ไดื้มื่าจากการัทรัมื่านหรั่อการัปฏิิบัตั้ิที�โหดืรั้ายอ่�นๆ ถึ่อเป็น 
การักรัะทำที�ผิดืกฎหมื่าย ไมื่่ว่่าจะเป็นในขั�นตั้อนใดืๆ ในกรัะบว่นการัทางกฎหมื่าย (เว่้นแตั้่นำมื่าใช้เป็นหลักฐาน
ในกรัะบว่นการัที�บุคคลใดืถูึกกล่าว่หาว่่ากรัะทำคว่ามื่ผิดื เพ่�อพิสูจน์ว่่าข้อคว่ามื่หรั่อข้อมืู่ลที�เป็นที�ถึกเถึียงกันอยู่นั�น
ไดื้มื่ากจากการักรัะทำคว่ามื่ผิดืดัืงกล่าว่)35 

40. กฎหมื่ายรัะหว่่างปรัะเทศได้ืรับัรัองมื่าตั้รัฐานเฉพาะดืงัต่ั้อไปนี� ซึ�งกำลังพฒันาอย่างค่อยเป็นค่อยไป โดืยเป็นมื่าตั้รัฐานเกี�ยว่กบั
การัปรัะกนัว่่าบคุคลจะไม่ื่ถึกูทรัมื่านหรัอ่ได้ืรับัการัปฏิิบตัั้ทิี�โหดืร้ัายหรัอ่การักรัะทำที�ต้ั้องห้ามื่โดืยเด็ืดืขาดือ่�น ๆ เช่น การับงัคบั
ให้สญูหายและการัสงัหารันอกกรัะบว่นการัยตุั้ธิิรัรัมื่

ก. การัใช้กำลังในรัะหว่่างการัจับกุมื่หรั่อการัจับกุมื่และการัคว่บคุมื่ตัั้ว่จะไดื้รัับอนุญาตั้เฉพาะเมื่่�อจำเป็น
อย่างเครั่งครััดื และเฉพาะในกรัณี์ที�ว่ิธิีการัอ่�นยังคงไมื่่ไดื้ผลหรั่อไมื่่มีื่แนว่โน้มื่ว่่าจะบรัรัลุผลตั้ามื่ที�ตั้้องการั 
โดืยการัใช้กำลังต้ั้องถูึกกฎหมื่าย ได้ืสัดืส่ว่น เพ่�อวั่ตั้ถุึปรัะสงค์ที�ชอบด้ืว่ยกฎหมื่าย และเคารัพสิทธิใินการัมีื่ชีว่ติั้เสมื่อ36

ข. คว่รัมื่ีการัปรัะเมื่ินและคว่บคุมื่การัใช้อาวุ่ธิที�มื่ีอันตั้รัายน้อยกว่่าอย่างรัอบคอบเสมื่อ โดืยห้ามื่ใช้อาวุ่ธิป้น ยกเว่้น
ในกรัณี์ที�จำเป็นอย่างยิ�งเพ่�อวั่ตั้ถุึปรัะสงค์ที�ชอบดื้ว่ยกฎหมื่าย และเฉพาะเมื่่�อวิ่ธิีการัที�รัุนแรังน้อยกว่่านั�น
ไมื่่เพียงพอที�จะบรัรัลุวั่ตั้ถุึปรัะสงค์เหล่านี�37

ค. การัลงโทษทางร่ัางกายและการัใช้อปุกรัณ์์ต่ั้างๆ เช่น โซ่ ตั้รัว่น และเขม็ื่ขดัืชอ็ตั้ไฟฟ้า เป็นการักรัะทำที�ก่อให้เกดิื
คว่ามื่เจ็บปว่ดืและ/หรั่อเส่�อมื่โทรัมื่ลง และเป็นสิ�งตั้้องห้ามื่เสมื่อ38 

ง. การัใช้เครั่�องมื่อ่และวิ่ธิกีารัหน่ว่งเหนี�ยว่ต้ั้องนำมื่าใช้เป็นทางเลอ่กสุดืท้ายเท่านั�น โดืยต้ั้องขึ�นอยูก่บัการัปรัะเมื่นิ
คว่ามื่เสี�ยงของแต่ั้ละบุคคล ในการัใช้เครั่�องมื่อ่และว่ธิิกีารัหน่ว่งเหนี�ยว่จะต้ั้องล่ว่งล�ำสทิธิขิองผูอ้่�นให้น้อยที�สดุื
เท่าที�จะเป็นไปได้ื ทั�งนี� เพ่�อให้บรัรัลุเป้าปรัะสงค์ด้ืานคว่ามื่ปลอดืภยัตั้ามื่กฎหมื่าย นอกจากนี� คว่รัมื่กีฎหมื่าย
คว่บคุมื่การัใช้เคร่ั�องม่ื่อและวิ่ธีิการัหน่ว่งเหนี�ยว่ดัืงกล่าว่ และมีื่การับันทึกข้อมูื่ลไว่้ ตั้ลอดืจนห้ามื่นำมื่าใช้เพ่�อ
ลงโทษและตั้้องถึอดืออกหรั่อเลิกใช้โดืยทันทีที�ไมื่่จำเป็นอีกตั้่อไป39 

33. Art. 7 of the ICCPR; art. 2 of the United Nations Convention against Torture and other Cruel, Inhuman and Degrading Treatment 
or Punishment (UNCAT); art. 3 common to the Geneva Conventions of 1949

34. Art. 16 of the UNCAT; A/71/298 §44 (เชิงอรัรัถึที� 3); ดืู ตั้ัว่อย่างเช่น European Court of Human Rights (ECtHR) คดืี Selmouni v. France 
เลขที� 25803/94 คำาพิพากษาว่ันที� 28 กรักฎาคมื่ ค.ศ. 1999 §§102-105 

35. Art. 15 of the UNCAT; Human Rights Committee, General Comment No. 20, Article 7, Prohibition of torture or cruel, inhuman 
or degrading treatment or punishment, HRI/GEN/1/Rev.9 (Vol. I) 10 มื่ีนาคมื่ ค.ศ. 1992 §12; A/HRC/25/60, Report of the Special 
Rapporteur on Torture ว่ันที� 10 เมื่ษายน ค.ศ. 2014; ดืูเพิ�มื่เตั้ิมื่ CAT/C/GC/2, Committee against Torture, General Comment No. 2, 
Implementation of Article 2 by States Parties 24 มื่กรัาคมื่ ค.ศ. 2008 §6; ดืู ตั้ัว่อย่างเช่น CAT/C/30/D/219/2002 §§6 และ 10

36. Art. 2 of the ICCPR; Basic Principles on the Use of Force and Firearms by Law Enforcement Officials (Basic Principles) 1990; A/
RES/34/169, Code of Conduct for Law Enforcement Officials 17 ธัินว่าคมื่ ค.ศ. 1979; Rule 82 of A/RES/70/175, United Nations Standard 
Minimum Rules for the Treatment of Prisoners (Nelson Mandela Rules); A/HRC/RES/46/15, Resolution of the Human Rights Council 23 
มีื่นาคมื่ ค.ศ. 2021 §14; ดูืเพิ�มื่เติั้มื่ E/CN.4/2004/56, Report of the Special Rapporteur on Torture ค.ศ. 2003 §44

37. Basic Principles, 1990; A/RES/34/169; A/HRC/46/15, para. 12; see also CCPR/C/GC/36, Human Rights Committee, General 
Comment No. 36: Article 6, right to life ว่ันที� 3 กันยายน ค.ศ. 2019 §14

38. Rules 43 and 47 of the Nelson Mandela Rules; Rule 67 of the A/RES/45/113, United Nations Rules for the Protection of 
Juveniles Deprived of their Liberty (Havana Rules) ว่ันที� 14 ธิันว่าคมื่ ค.ศ. 1990

39. Rules 47 and 48 of the Nelson Mandela Rules; A/RES/43/173, Body of Principles for the Protection of All Persons under Any 
Form of Detention or Imprisonment (Body of Principles) ว่ันที� 9 ธิันว่าคมื่ ค.ศ. 1998
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จ. การัรัว่บรัว่มื่ข้อมูื่ลผู้ที�ถึูกลิดืรัอนเสรัีภาพอย่างเป็นรัะบบ ตั้ลอดืจนการัรัักษาข้อมูื่ลทางทะเบียนและบันทึก
อย่างเป็นทางการัของผูท้ี�ถึกูลดิืรัอนเสรัภีาพ40

ฉ. การักักขงัเดืี�ยว่ต้ั้องมีื่กฎหมื่ายคว่บคมุื่อย่างเคร่ังครัดัื ต้ั้องใช้เฉพาะในกรัณ์พีเิศษเป็นทางเลอ่กสุดืท้าย ในรัะยะ
เว่ลาสั�นที�สดุืเท่าที�จะเป็นไปได้ื และตั้ามื่ที�หน่ว่ยงานที�มื่อีำนาจอนญุาตั้เท่านั�น ห้ามื่ดืำเนนิการัเกนิกว่่า 15 ว่นั
ตั้ดิืต่ั้อกัน และห้ามื่นำมื่าใช้กบับคุคลที�มื่คีว่ามื่บกพร่ัองทางร่ัางกาย เดืก็ และสตั้รัมีื่คีรัรัภ์หรัอ่ให้นมื่บตุั้รั41 

ช. การัลงโทษทางว่ินัยตั้้องสอดืคล้องกับศักดืิ์ศรัีคว่ามื่เป็นมื่นุษย์ ถึูกกฎหมื่ายและไดื้สัดืส่ว่น เป็นไปตั้ามื่
กรัะบว่นการัที�กำหนดื และมีื่การับันทึกไว่้อย่างเหมื่าะสมื่42 

41. สทิธิใินเสรัภีาพและคว่ามื่ปลอดืภยัส่ว่นบคุคล มื่บีทบาทพ่�นฐานในการัปกป้องคว่ามื่สมื่บรูัณ์์ทางกายและจติั้ใจของบคุคลทกุคน 
สทิธิใินเสรัภีาพกำหนดืว่่า บคุคลใดืจะถูึกจับกมุื่หรัอ่กกัขงัโดืยอำเภอใจมื่ไิด้ื การัปฏิบัิตั้ต่ิั้างๆ เช่น การับังคบับคุคลให้สญูหาย 
การักกัขงัลบั และการักกัขงัโดืยไม่ื่อนญุาตั้ให้ตั้ดิืต่ั้อกบัโลกภายนอก เป็นการักรัะทำโดืยอำเภอใจและต้ั้องห้ามื่โดืยเดืด็ืขาดื 
ไม่ื่ว่่าจะเป็น ณ์ เว่ลาใดืๆ ภายใต้ั้กฎหมื่ายรัะหว่่างปรัะเทศ43

42. บุคคลที�ถึูกสัมื่ภาษณ์์ในฐานะผู้ตั้้องสงสัยหรั่อถึูกกล่าว่หาในคดีือาญามื่ักถึูกลิดืรัอนเสรัีภาพ เจ้าหน้าที�ตั้้องปรัะกัน
ว่่าบุคคลดืังกล่าว่ยังคงไดื้รัับการัปฏิิบัตั้ิอย่างมื่ีมื่นุษยธิรัรัมื่ ตั้ลอดืจนไดื้รัับการัดูืแลและอยู่ในสภาพแว่ดืล้อมื่การักักขัง
ซึ�งเป็นไปตั้ามื่ที�มื่าตั้รัฐานกฎหมื่ายรัะหว่่างปรัะเทศกำหนดื ซึ�งรัว่มื่ถึึงข้อกำหนดืสหปรัะชาชาตั้ิว่่าดื้ว่ยการัปฏิิบัตั้ิตั้่อ
ผู้ตั้้องขัง (ข้อกำหนดืเนลสันแมื่นเดืลลา (The Nelson Mandela Rules)) 44

43. การัจบั จบักุมื่ หรัอ่การัลิดืรัอนเสรัภีาพใดื ๆ จะต้ั้องชอบด้ืว่ยกฎหมื่ายและดืำเนนิการัตั้ามื่เหตั้แุละกรัะบว่นการัที�กำหนดืไว้่
อย่างชดัืเจนในกฎหมื่ายและสอดืคล้องกับกฎหมื่ายรัะหว่่างปรัะเทศ เช่น ตั้ามื่หมื่ายศาลหร่ัอเมื่่�อมื่เีหตั้อุนัคว่รัสงสยั การัเข้า
จบักมุื่โดืยทนัทแีละการัลดิืรัอนเสรีัภาพจะต้ั้องมื่คีว่ามื่จำาเป็น ได้ืสดัืส่ว่น และเล่อกใช้เป็นมื่าตั้รัการัสดุืท้าย การัสมัื่ภาษณ์์
หรัอ่การัสอบสว่นเพิ�มื่เตั้มิื่เพยีงปรัะการัเดืยีว่ ไม่ื่อาจเป็นเหตุั้ที�ชอบด้ืว่ยกฎหมื่ายและเพยีงพอสำาหรับัเจ้าหน้าที�ตั้ำารัว่จหรัอ่
เจ้าหน้าที�ตั้ลุาการัในการัลิดืรัอนเสรัภีาพของบคุคลใดื45 

44. การัตั้ดัืสนิใจจบักมุื่และกกัขงับคุคลใดื ๆ  ต้ั้องยึดืการัปรัะเมื่นิสถึานการัณ์์เฉพาะของบคุคลนั�น รัว่มื่ถึงึเหตั้ผุลที�สมื่เหตั้สุมื่ผล
และพิสจูน์ได้ื อนัทำให้เช่�อได้ืว่่ามื่คีว่ามื่เสี�ยงที�บคุคลนั�นจะหลบหน ีทำลายหลกัฐาน โน้มื่น้าว่พยาน หรัอ่ก่ออาชญากรัรัมื่ใหม่ื่ 
เป็นหลกัสำคัญ หน่ว่ยงานที�เกี�ยว่ข้องคว่รัพจิารัณ์าว่่าคว่ามื่เสี�ยงที�พบนั�น สามื่ารัถึบรัรัเทาด้ืว่ยทางเลอ่กอ่�นที�ไม่ื่ใช่การัคมุื่ขงั
เพ่�อลิดืรัอนเสรัีภาพไดื้หร่ัอไมื่่ การัปล่อยตัั้ว่ผู้ตั้้องสงสัยหรั่อผู้ตั้้องหาอาจขึ�นอยู่กับมื่าตั้รัการัที�จำเป็น ไดื้สัดืส่ว่น 
และไมื่่เล่อกปฏิิบัตั้ิ ซึ�งมืุ่่งเน้นที�การัป้องกันคว่ามื่เสี�ยงเฉพาะที�บุคคลนั�นจะก่อขึ�นไดื้ เช่น การัย่นยันว่่าจะไปขึ�นศาล
หรั่อจะให้สัมื่ภาษณ์์ โดืยอาจมื่ีการักำหนดืเง่�อนไขในการัปล่อยตัั้ว่ เช่น การัปรัะกันตัั้ว่ แตั้่คว่รัจำกัดืให้น้อยที�สุดื
เท่าที�จำเป็นเพ่�อลดืคว่ามื่เสี�ยงที�เฉพาะกรัณี์ที�พบนั�น และตั้้องไมื่่เล่อกปฏิิบัตั้ิดื้ว่ย46

40. Art. 17(3) of the International Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearance (Convention on 
Enforced Disappearance), 2007; A/HRC/RES/31/31, Resolution of the Human Rights Council ว่ันที� 24 มื่ีนาคมื่ ค.ศ. 2016 §9

41. Rules 37, 43, 44, 45 of the Nelson Mandela Rules; Human Rights Committee, General Comment No. 20, §6; A/66/268, Report of 
the Special Rapporteur on Torture, 2011; Rule 22 of A/C.3/65/L.5, United Nations Rules for the Treatment of Women Prisoners 
and Non-custodial Measures for Women Offenders (the Bangkok Rules) ว่ันที� 6 ตัุ้ลาคมื่ ค.ศ. 2010; Rule 67 of the Havana Rules.

42. Rules 36 and 37 of the Nelson Mandela Rules; Principle 30 of the Body of Principles.

43. Art. 9(1) of the ICCPR; Art. 17 of the Convention on Enforced Disappearance; มื่าตั้รัา 37(b) of the Convention on the Rights of 
the Child (CRC) ว่ันที� 20 พฤศจิกายน ค.ศ. 1989

44. Nelson Mandela Rules; A/HRC/RES/46/15, §6

45. Art. 9(1) of the ICCPR; Art. 17 of the Convention on Enforced Disappearance

46. A/RES/45/110, United Nations Standard Minimum Rules for Non-custodial Measures (The Tokyo Rules) ว่ันที� 2 เมื่ษายน ค.ศ. 1991; 
ดืูเพิ�มื่เตั้ิมื่ guideline 4 of the UNHCR Guidelines on the Applicable Criteria and Standards relating to the Detention of Asylum-
Seekers and Alternatives to Detention ค.ศ. 2012; หน้า 17-24 of the UNODC Handbook on Basic Principles and Promising 
Practices on Alternatives to Imprisonment ค.ศ. 2007
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45. หลักการัสันนิษฐานไว่้ก่อนว่่าบรัิสุทธิิ์ (presumption of innocence) กำกับให้พิจารัณ์าว่่าผู้ตั้้องสงสัยหรั่อผู้ถึูกกล่าว่
เป็นผู้บรัิสุทธิิ์จนกว่่าจะพิสูจน์ไดื้ว่่ามื่ีคว่ามื่ผิดืในศาล ซึ�งหมื่ายคว่ามื่ว่่า ภารัะในการัพิสูจน์คว่ามื่ผิดืโดืยปรัาศจากข้อสงสัย
อันสมื่เหตัุ้สมื่ผลตั้กเป็นของพนักงานอัยการัและในการัพิสูจน์นั�น จะตั้้องดืำเนินไปพรั้อมื่กับการันำเสนอหลักฐานเพ่�อ
ยน่ยนัต่ั้อศาลด้ืว่ย47 ผ่านการัดืำเนนิการัหลกักฎหมื่ายนี�ในทางปฏิบิตัั้ ิ โอกาสที�ข้อมื่ลูที�ผูส้มัื่ภาษณ์์รัว่บรัว่มื่จะมื่คีว่ามื่ถึกูต้ั้อง
และเช่�อถึ่อไดื้เพิ�มื่ขึ�นตั้ามื่ไปดื้ว่ย อีกทั�งเป็นหลักฐานที�ถึูกตั้้องตั้ามื่กฎหมื่ายและนำไปใช้ในการัพิจารัณ์าคดีืไดื้

46. แก่นแท้ของหลักการัสันนิษฐานไว่้ก่อนว่่าบริัสุทธ์ิิ (presumption of innocence) ค่อ สิทธิิในการัที�จะไมื่่พูดืและสิทธิิ
ในการัที�จะไม่ื่ให้การัเป็นปฏิปัิกษ์แก่ตั้นเอง โดืยเป็นสทิธิทิี�ปรัะกนัว่่าบคุคลที�ถึกูสอบสว่นโดืยเจ้าหน้าที�มื่สีทิธิใินการัปฏิเิสธิ
ที�จะแสดืงคว่ามื่คิดืเห็นหรั่อให้คำตั้อบใดืๆ เพ่�อหลีกเลี�ยงไมื่่ให้การัที�เป็นปฏิิปักษ์แก่ตั้นเอง หรั่อดื้ว่ยเหตัุ้ผลอ่�นใดื การัที�ผู้
ตั้้องสงสัยหรั่อผู้ถูึกกล่าว่หาเล่อกที�จะไมื่่พูดื ไมื่่คว่รัมื่ีผลตั้่อการัพิจารัณ์าคว่ามื่ผิดืหรั่อคว่ามื่บริัสุทธิิ์ในศาล และตั้้องไมื่่
กรัะทบกรัะเท่อนสิทธิิในการัไดื้รัับการัสันนิษฐานไว่้ก่อนว่่าบริัสุทธิิ์ (presumption of innocence)48

47. เจ้าหน้าที�ตั้้องปรัะกันว่่าผู้ถึูกสัมื่ภาษณ์์ทุกคนมื่ีสิทธิิมื่นุษยชนโดืยไมื่่มื่ีคว่ามื่แตั้กตั้่างในทางลบใดืๆ และไดื้รัับการัปฏิิบัตั้ิ
โดืยไมื่่มื่ีการัเล่อกปฏิิบัตั้ิ49 การัใช้หลักการัไมื่่ถึูกเล่อกปฏิิบัตั้ิ (freedom from discrimination) อย่างมื่ีปรัะสิทธิิภาพ 
ช่ว่ยให้มื่ั�นใจไดื้ว่่าผู้ถูึกสัมื่ภาษณ์์ทุกคนมีื่คว่ามื่เสมื่อภาคกันตั้่อหน้ากฎหมื่าย และไดื้รัับการัปฏิิบัตั้ิดื้ว่ยคว่ามื่เคารัพ
และดื้ว่ยการัพิจารัณ์าอย่างเหมื่าะสมื่ตั้ลอดืจนไดื้รัับการัคุ้มื่ครัองโดืยเฉพาะเจาะจงสำหรัับสถึานการัณ์์ที�มีื่คว่ามื่เสี�ยง
ที�พว่กเขาอาจเผชิญอยู่

48. หลักการัทางกฎหมื่ายพ่�นฐานที�รั่างไว่้ในส่ว่นนี�ยังเป็นพ่�นฐานให้สำหรัับหลักปรัะกันพ่�นฐานทางกฎหมื่ายและ
กรัะบว่นการัสำคัญตั้่างๆ ซึ�งตั้่อตั้้านการัทารัุณ์กรัรัมื่และการัปฏิิบัตั้ิที�ไมื่่เหมื่าะสมื่อ่�นๆ หลักปรัะกันพ่�นฐานเหล่านี�
เป็นส่ว่นหนึ�งของกรัะบว่นการัสัมื่ภาษณ์์ที�มื่คีว่ามื่ครัอบคลุมื่ กล่าว่ค่อ เมื่่�อนำไปบังคบัใช้อย่างมื่ปีรัะสทิธิภิาพแล้ว่ มื่าตั้รัการั
คุม้ื่ครัองดืงักล่าว่จะถูึกใช้เพ่�อปกป้องสิทธิมิื่นุษยชนของผู้ถึกูสมัื่ภาษณ์์50 และเพ่�อปรัะกันคว่ามื่ถึูกตั้้องของข้อมูื่ลที�ไดื้รัับ
รัะหว่่างการัสัมื่ภาษณ์์ดื้ว่ย

47. Art. 14(3) of the ICCPR; CCPR/C/GC/32, Human Rights Committee, General Comment No. 32: Article 14, Right to equality before 
courts and tribunals and to a fair trial ว่ันที� 23 สิงหาคมื่ ค.ศ. 2007 § 30.

48. Art. 6(2) and 14(3) of the ICCPR14(3); Article 55(2)(b) of the Rome Statute of the International Criminal Court ว่ันที� 17 กรักฎาคมื่ 
ค.ศ. 1998; rule 111 of the Nelson Mandela Rules; principles 15 and 24 of the Body of Principles; ดืูเพิ�มื่เตั้ิมื่ ECtHR คดืี John Murray 
v United Kingdom เลขที� 18731/91 คำาพิพากษาปี ค.ศ. 1996 §45

49. Art. 2(1) of the ICCPR; Human Rights Committee, General Comment No.18: Non-discrimination, adopted at the Thirty-seventh 
Session ว่ันที� 10 พฤศจิกายน ค.ศ. 1989

50. A/HRC/RES/31/31; ดูืเพิ�มื่เติั้มื่ R. Carver & L. Handley, Does Torture Prevention Work? (Liverpool, UK, Liverpool University Press ค.ศ. 2016)
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รากฐานด้านจรรยาบรรณวิชื่าชื่ีพ

49. ผู้สัมื่ภาษณ์์ที�มื่ีปรัะสิทธิิภาพคว่รัปฏิิบัตั้ิตั้ามื่มื่าตั้รัฐานทางจรัิยธิรัรัมื่สูงสุดื โดืยรัะเบียบว่ิชาชีพสำหรัับหน่ว่ยงานบังคับใช้
กฎหมื่ายและหน่ว่ยงานรัว่บรัว่มื่ข้อมืู่ลอ่�น ๆ เช่น จรัรัยาบรัรัณ์หรั่อหลักปฏิิบัตั้ิทางวิ่ชาชีพ การักำหนดืว่ัตั้ถุึปรัะสงค์ 
ค่านิยมื่ และสิ�งที�คาดืหวั่งจากการัปรัะพฤติั้ปฏิิบัตั้ิที�เหมื่าะสมื่51 มื่าตั้รัฐานวิ่ชาชีพเหล่านี�คว่รักำกับหน้าที�ของเจ้าหน้าที�
ในทุกๆ ดื้านตั้ามื่ภารัะผูกพันตั้ามื่กฎหมื่ายรัะหว่่างปรัะเทศ ซึ�งรัว่มื่ถึึงการัสัมื่ภาษณ์์ดื้ว่ย

50. ผู้สัมื่ภาษณ์์คว่รัยึดืข้อผูกพันว่่าการัสัมื่ภาษณ์์จะดืำเนินการัอย่างมื่ีจรัิยธิรัรัมื่เป็นแนว่ทาง ผู้สัมื่ภาษณ์์ไมื่่คว่รัสละหลักการั
เพ่�อคว่ามื่สะดืว่กในการัปฏิิบัตั้ิการัแมื่้ว่่าจะมื่ีแรังกดืดัืนสูงให้เล่อกปฏิิบัตั้ิดื้ว่ยวิ่ธีิการัอ่�น (อาทิ เน่�องจากเว่ลามื่ีจำกัดื 
หรั่อคว่ามื่ตั้้องการัผลลัพธิ์) การัใช้อำนาจเมื่่�อมื่ีการับังคับใช้กฎหมื่าย ผู้สัมื่ภาษณ์์คว่รัตั้ั�งเป้าหมื่ายเพ่�อให้ไดื้ผลลัพธิ์
ที�ชัดืเจนและไมื่่สามื่ารัถึแก้ตั้่างไดื้ ซึ�งผลลัพธิ์ที�ไดื้มื่านั�นจะหนักแน่นเพียงพอในการัพิจารัณ์าตั้ามื่หลักจริัยธิรัรัมื่ 
การัพิจารัณ์าคดืี และการัตั้รัว่จสอบโดืยปรัะชาชน

51. จรัรัยาบรัรัณ์ว่ิชาชีพสำหรัับเจ้าหน้าที�บังคับใช้กฎหมื่ายไดื้เน้นย�ำถึึงคว่ามื่สำคัญของการัเคารัพ คว่ามื่ยุตั้ิธิรัรัมื่ และ
คว่ามื่ซ่�อสัตั้ย์ โดืยเป็นหลักการัพ่�นฐานสำคัญในการัสัมื่ภาษณ์์ทุกครัั�ง

ก. การัเคารัพรัว่มื่ถึึงการัเคารัพกฎหมื่าย สิทธิิและศักดืิ์ศรีัของบุคคล และคว่ามื่สมื่บูรัณ์์ของกรัะบว่นการั
รัว่บรัว่มื่ข้อมูื่ล นอกจากนี�ยังรัว่มื่ถึึงการัเคารัพในอิสรัภาพของแตั้่ละบุคคล รัว่มื่ถึึงสิทธิิของผู้ถูึกสัมื่ภาษณ์์
ทุกคนในการัเล่อกว่่าจะพูดืหรั่อไมื่่

ข. คว่ามื่เป็นธิรัรัมื่ หมื่ายคว่ามื่ว่่าผู้สัมื่ภาษณ์์ปฏิิบัตั้ิตั้่อผู้ถึูกสัมื่ภาษณ์์อย่างยุตั้ิธิรัรัมื่ ปรัาศจากคว่ามื่ลำเอียงหรั่อ
การัเล่อกปฏิิบัตั้ิ โดืยคว่ามื่เป็นธิรัรัมื่สามื่ารัถึทำไดื้ดื้ว่ยการัคว่บคุมื่ตั้นเองและรัักษาคว่ามื่เป็นมื่่ออาชีพ
ตั้ลอดืเว่ลา แมื่้จะเผชิญกับสถึานการัณ์์ยั�ว่ยุ รัว่มื่ถึึงละทิ�งคว่ามื่คิดืเห็นส่ว่นตั้ัว่ทั�งหมื่ดื

ค. คว่ามื่ซ่�อสัตั้ย์ หมื่ายถึึง การัติั้ดืตั้่อกับผู้ถึูกสัมื่ภาษณ์์อย่างจริังใจและตั้รังไปตั้รังมื่า ไมื่่โน้มื่น้าว่หรั่อหลอกลว่ง
ผู้ถึูกสัมื่ภาษณ์์ดื้ว่ยการัโกหก บิดืเบ่อนคว่ามื่จรัิง พูดืเกินจรัิง เปิดืเผยคว่ามื่จริังบางส่ว่น หรั่อวิ่ธีิการัอ่�นใดื

52. เจ้าหน้าที�ตั้้องใช้อำนาจรััฐโดืยชอบดื้ว่ยกฎหมื่าย เป็นธิรัรัมื่ และมื่ีคว่ามื่รัับผิดืชอบตั้ลอดืเว่ลา การักรัะทำอันมื่ิชอบดื้ว่ย
กฎหมื่ายใดืๆ ที�กรัะทำโดืยเจ้าหน้าที�ถึ่อเป็นการัใช้อำนาจโดืยมิื่ชอบ การักรัะทำที�ผิดืจรัรัยาบรัรัณ์ เช่น การัโกหกและ
การัยักยอก อาจเป็นการัใช้อำนาจในทางที�ผิดืไดื้

53. ผู ้สัมื่ภาษณ์์มื่ีหน้าที�ตั้ามื่หลักจรัิยธิรัรัมื่ในการันำว่ิธีิการัที�มีื่ปรัะสิทธิิภาพสูงสุดื ซึ�งคุ้มื่ครัองสิทธิิและศักดืิ์ศรีัของ 
ผู ้ถึูกสัมื่ภาษณ์์ตั้ลอดืจนคว่ามื่สมื่บูรัณ์์ของกรัะบว่นการั มื่าใช้ในการัสัมื่ภาษณ์์ นอกจากนี� ผู้สัมื่ภาษณ์์ยังมื่ีหน้าที�
ปฏิเิสธิการัใช้ว่ธิิบีบีบงัคบั เน่�องจากเป็นว่ธิิทีี�อนัตั้รัายต่ั้อผูถู้ึกสัมื่ภาษณ์์ ลดืทอนวั่ตั้ถึปุรัะสงค์ในการัรัว่บรัว่มื่ข้อมื่ลูที�ถึกูต้ั้อง 
และอาจถึงึขั�นละเมื่ดิืสทิธิมิื่นษุยชนได้ื 

51. ดู ตัวอย่างเช่น A/RES/34/169; International Association of Chiefs of Police (IACP), Law Enforcement Code of Ethics ตุลาคม ค.ศ. 1957; 
Southern African Regional Police Chiefs Co-operation Organisation (SARPCCO), Harare Resolution on the SARPCCO Code of 
Conduct for Police Officials วันที่ 31 สิงหาคม ค.ศ. 2001; Rec(2001)10, The European Code of Police Ethics, Council of Europe วัน
ที่ 19 กันยายน ค.ศ. 2001
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กระบวนการที่มีความครอบคลุม

54. การัสัมื่ภาษณ์์อย่างมื่ีปรัะสิทธิิภาพเป็นกรัะบว่นการั มื่ิใช่เพียงการัปฎิบัตั้ิเพียงขั�นตั้อนเดืียว่ โดืยครัอบคลุมื่ปฏิิสัมื่พันธิ์
ทั�งหมื่ดืรัะหว่่างหน่ว่ยงานสอบสว่นและหน่ว่ยงานรัว่บรัว่มื่ข้อมืู่ล กับบุคคลที�จะถึูกสอบสว่น กรัะบว่นการัจะเรัิ�มื่ตั้้นจาก 
ณ์ เว่ลาที�เจ้าหน้าที�กำหนดืว่่าตั้้องการัรัว่บรัว่มื่ข้อมืู่ลของบุคคลใดืบุคคลหนึ�ง ดืำเนินตั้่อไปจนถึึงการัสัมื่ภาษณ์์ และสิ�นสุดื
เมื่่�อผู้สัมื่ภาษณ์์ไดื้ปรัะเมื่ินกรัะบว่นการัสัมื่ภาษณ์์และว่ิเครัาะห์ถึึงผลลัพธิ์ การัปฏิิบัตั้ิตั้่อผู้ถึูกสัมื่ภาษณ์์ตั้ลอดืกรัะบว่นการั 
ไมื่่ว่่าจะเป็นก่อน รัะหว่่าง และหลังการัสัมื่ภาษณ์์ ตั้่างสำคัญตั้่อคว่ามื่สมื่บูรัณ์์ของกรัะบว่นการั

55. การัสัมื่ภาษณ์์เป็นกรัะบว่นการัที�ปรัับแตั้่งไดื้และซับซ้อน ซึ�งเกี�ยว่ข้องกับมื่นุษย์ พฤตั้ิกรัรัมื่มื่นุษย์ และสิทธิิมื่นุษยชน 
โดืยสภาว่ะแว่ดืล้อมื่ตั้่างๆ จะส่งผลกรัะทบตั้่อกรัะบว่นการัดืังกล่าว่ และการัปฏิิบัตั้ิของผู้สัมื่ภาษณ์์และหน่ว่ยงาน
ทั�งหมื่ดืที�เกี�ยว่ข้องจะมีื่อิทธิิพลตั้่อผลลัพธิ์ที�ไดื้ ดืังนั�น เรัาจึงเน้นย�ำให้ผู้สัมื่ภาษณ์์มืุ่ ่งเน้นไปที�การัรัว่บรัว่มื่ข้อมืู่ล
มื่ากกว่่าการัพยายามื่เพ่�อให้ไดื้รัับคำสารัภาพ และรัักษาแนว่ทางที�ย่ดืหยุ่นมื่ากกว่่าการัใช้แนว่ทางที�กำหนดืไว่้ตั้ายตั้ัว่ 
ทั�งนี� เพ่�อดึืงเอาข้อมูื่ลที�เช่�อถึ่อไดื้และถูึกตั้้องออกมื่าไดื้สำเรั็จ นอกจากนี� การัสัมื่ภาษณ์์ทุกครัั�งมีื่คว่ามื่แตั้กตั้่างกัน
ออกไป ดืังนั�น ผู้สัมื่ภาษณ์์ตั้้องใช้วิ่จารัณ์ญาณ์อย่างมื่่ออาชีพในการัตัั้ดืสินใจว่่าจะดืำเนินการัอย่างไรั ณ์ จุดืใดืจุดืหนึ�ง 
แตั้่ยังคงตั้้องสอดืคล้องกับหลักการัเหล่านี�เสมื่อ

56. การัสัมื่ภาษณ์์ไมื่่สามื่ารัถึเกิดืขึ�นโดืยลำพังไดื้ การัสัมื่ภาษณ์์เป็นส่ว่นหนึ�งของกรัะบว่นการัส่บสว่นในว่งกว่้างหรั่อ
คว่ามื่พยายามื่ในการัรัว่บรัว่มื่ข้อมูื่ล โดืยการัสัมื่ภาษณ์์จะกำหนดืจากว่ัตั้ถึุปรัะสงค์ของปฏิิบัตั้ิการัที�ใหญ่กว่่าและ
จากหลักฐานอ่�นๆ ที�มีื่อยู่แล้ว่ ข้อมูื่ลที�รัว่บรัว่มื่รัะหว่่างการัสัมื่ภาษณ์์อาจถึูกนำไปใช้เพ่�อปรัับจุดืมืุ่่งหมื่ายและกลยุทธิ์
ของการัสอบสว่นในว่งกว่้าง หรั่อแมื่้แตั้่สรั้างแนว่คำถึามื่ใหมื่่ๆ ทั�งนี� ข้อมูื่ลที�ไดื้รัับรัะหว่่างการัสัมื่ภาษณ์์มื่ีคว่ามื่สำคัญ 
เน่�องจากโดืยทั�ว่ไปข้อมูื่ลเหล่านี�จะเป็นฐานสำคัญสำหรัับการัตั้ัดืสินใจเรั่�องอ่�นๆ ในภายหลัง เช่น จะดืำเนินคดืีหร่ัอไมื่่ 
และอาจมื่ีการันำเสนอเป็นหลักฐานสำคัญในกรัะบว่นการัทางกฎหมื่ายหรั่อกรัะบว่นการัอ่�นๆ

57. กรัะบว่นการัสัมื่ภาษณ์์ที�มื่ีปรัะสิทธิิภาพมื่ักจะปรัะกอบดื้ว่ยสิ�งดืังตั้่อไปนี�

ก. การัเตั้รัียมื่การัและการัว่างแผนอย่างละเอียดืถึี�ถึ้ว่น
ข. จัดืให้มื่ีหลักปรัะกันพ่�นฐานที�เกี�ยว่ข้องตั้ลอดืกรัะบว่นการั
ค. รัับฟังคว่ามื่เห็น รัว่มื่ถึึงหลีกเลี�ยงการัมื่ีอคตั้ิ 
ง. การัสรั้างสภาพแว่ดืล้อมื่ที�ไมื่่บีบบังคับ

หลักการที่ 2  –  
การนำาไปปฏิบัติ
การัสัมื่ภาษณ์์อย่างมีื่ปรัะสิทธิิภาพเป็นกรัะบว่นการัที�
ครัอบคลุมื่การัรัว่บรัว่มื่ข้อมูื่ลที�ถึูกตั้้องและเช่�อถึ่อได้ื
ในขณ์ะที�มื่ีการัให้หลักปรัะกันพ่�นฐานทางกฎหมื่าย
ที�เกี�ยว่ข้อง
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จ. การัสรั้างและรัักษาคว่ามื่สัมื่พันธิ์
ฉ. การัใช้เทคนิคการัซักถึามื่ที�ถึูกกฎหมื่ายและมื่ีหลักการัสนับสนุนทางว่ิทยาศาสตั้รั์ 
ซ. ตั้ั�งใจฟังและทำให้ผู้สัมื่ภาษณ์์สามื่ารัถึพูดืไดื้อย่างอิสรัะและครับถึ้ว่น 
ซ. การัปรัะเมื่ินและว่ิเครัาะห์ข้อมืู่ลที�รัว่บรัว่มื่และขั�นตั้อนการัสัมื่ภาษณ์์

ข้อมูลที่ถูกต้องและเชื่ื่อถือได้

58. ว่ัตั้ถึุปรัะสงค์ของการัสัมื่ภาษณ์์ทั�งหมื่ดื ค่อ เพ่�อให้ไดื้ข้อมูื่ลที�ถึูกตั้้องและเช่�อถึ่อไดื้จากผู้ถึูกสัมื่ภาษณ์์ การัสัมื่ภาษณ์์ไมื่่
สามื่ารัถึย่นยันคว่ามื่เช่�อของผู้สัมื่ภาษณ์์ในสิ�งที�อาจเกิดืขึ�นไปแล้ว่ หรั่อบังคับให้ผู้ถูึกสัมื่ภาษณ์์ให้ข้อมูื่ล ข้อมูื่ลที�ถึูกตั้้อง
และเช่�อถ่ึอได้ืเป็นพ่�นฐานสำหรับัการัตั้ดัืสนิใจอย่างถีึ�ถ้ึว่นโดืยหน่ว่ยงานที�ดืำเนนิการัสบ่สว่นและกรัะบว่นการัรัว่บรัว่มื่ข้อมื่ลู

59. การัหาข้อมูื่ลที�ถึูกตั้้องแมื่่นยำในการัสัมื่ภาษณ์์ หมื่ายถึึง ผู้สัมื่ภาษณ์์ตั้ั�งใจให้ไดื้มื่าซึ�งคำอธิิบายของเหตุั้การัณ์์ตั้่างๆ 
โดืยปรัาศจากข้อผิดืพลาดืหรั่อข้อบกพรั่องให้มื่ากที�สุดื ทั�งนี� คว่ามื่ทรังจำอาจเปรัาะบาง ไมื่่สมื่บูรัณ์์ ไมื่่ครับถึ้ว่น 
และอาจเล่อนหายไปอย่างรัว่ดืเรั็ว่ ดืังนั�น ผู้สัมื่ภาษณ์์คว่รัพยายามื่รัว่บรัว่มื่และบันทึกเรั่�องรัาว่ที�เกิดืขึ�นรัะหว่่างเหตัุ้การัณ์์
ที�กำลังตั้รัว่จสอบ ซึ�งเป็นข้อเท็จจรัิงและสมื่บูรัณ์์ที�สุดืเท่าที�จะทำไดื้ โดืยไมื่่ตั้กหล่นหรั่อบิดืเบ่อนใดืๆ

60. การัหาข้อมืู่ลที�เช่�อถึ่อไดื้ในการัสัมื่ภาษณ์์ หมื่ายคว่ามื่ว่่า เมื่่�อข้อมืู่ลที�ไดื้รัับมื่านั�น ผู้สัมื่ภาษณ์์ไดื้มื่าโดืยไมื่่มื่ีการัขัดืขว่าง 
หรั่อไมื่่มื่ีการับังคับใดื ๆ  ข้อมืู่ลนั�นมื่ีแนว่โน้มื่ว่่าเช่�อถึ่อไดื้และใช้พิสูจน์ในการัพิจารัณ์าไดื้ เช่น ในกรัะบว่นการัทางกฎหมื่าย
ตั้่าง ๆ ที�ตั้ามื่มื่า

หลักประกันพื�นฐานทางกฎหมาย 
61. หลักปรัะกันพ่�นฐานทางกฎหมื่ายและทางกรัะบว่นการัตั้ามื่บรัรัทัดืฐานกฎหมื่ายรัะหว่่างปรัะเทศเป็นองค์ปรัะกอบที�

สำคัญของกรัะบว่นการัสัมื่ภาษณ์์ การัดืำเนินการัอย่างมื่ีปรัะสิทธิิภาพทั�งก่อน รัะหว่่าง และหลังการัสัมื่ภาษณ์์ โดืยการั
ปรัะกันการัเคารัพสิทธิิมื่นุษยชนและการัสรั้างคว่ามื่น่าเช่�อถึ่อและคุณ์ค่าของข้อมืู่ลที�ไดื้รัับให้มื่ากขึ�น มื่ีส่ว่นช่ว่ยสนับสนุน
คว่ามื่สำเรั็จของกรัะบว่นการัสัมื่ภาษณ์์ การัปฏิิบัตั้ิดืังกล่าว่เพิ�มื่โอกาสที�การัสัมื่ภาษณ์์จะดืำเนินดื้ว่ยคว่ามื่เป็นมื่่ออาชีพ
และมื่ีปรัะสิทธิิภาพ ตั้ลอดืจนการัปฏิิบัตั้ิการัดื้ว่ยคว่ามื่เป็นธิรัรัมื่ตั้ลอดืกรัะบว่นการัรัว่บรัว่มื่ข้อมืู่ลและการัพิจารัณ์าคดืี 
จึงเป็นปรัะโยชน์ตั้่อหน่ว่ยงานตั้่างๆ รัว่มื่ถึึงผู้สัมื่ภาษณ์์ ในการัปรัะกันว่่าผู้ถึูกสัมื่ภาษณ์์ไดื้รัับการัปฏิิบัตั้ิโดืยให้เกียรัตั้ิและ
เป็นไปตั้ามื่มื่าตั้รัฐานทางกฎหมื่ายที�เกี�ยว่ข้อง เน่�องจากให้ผลลัพธิ์ที�ถึูกตั้้องตั้ามื่กฎหมื่าย

62. เจ้าหน้าที�ต้ั้องปรัะกนัว่่าตั้ลอดืกรัะบว่นการัสมัื่ภาษณ์์ มื่กีารัปฏิบิตัั้ติั้ามื่หลกัปรัะกนัพ่�นฐานดืงัต่ั้อไปนี�อย่างมื่ปีรัะสทิธิภิาพ52

ก. สิทธิิในข้อมืู่ลเกี�ยว่กับสิทธิิ
ข. สิทธิิในการัที�จะไมื่่พูดื
ค. สิทธิิที�จะไดื้รัับรัู้เหตัุ้ผลในการัจับกุมื่และข้อกล่าว่หาใดื ๆ ในขณ์ะจับกุมื่
ง. การัเข้าถึึงการัตั้ีคว่ามื่
จ. สิทธิิในการัแจ้งให้ญาตั้ิหรั่อบุคคลภายนอกทรัาบถึึงการักักขัง
ฉ. สิทธิิในการัเข้าถึึงทนายคว่ามื่ รัว่มื่ถึึงกฎหมื่ายที�ให้คว่ามื่ช่ว่ยเหล่อ
ช. สิทธิิในการัเข้าถึึงแพทย์และการัตั้รัว่จสุขภาพโดืยแพทย์ซึ�งตั้รัว่จผู้ป่ว่ยเป็นการัเฉพาะ
ซ. สิทธิิในการัตั้ิดืตั้่อกับโลกภายนอก
ฌ. การัขึ�นทะเบียนผู้ตั้้องขัง
ญ. การับันทึกการัสัมื่ภาษณ์์แบบเตั้็มื่

52. A/HRC/RES/31/31; A/HRC/RES/46/15 §§4 และ 5.
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ฎ. สิทธิิในการัตั้รัว่จสอบและลงนามื่ในบันทึกการัสัมื่ภาษณ์์ 
ฏิ. สิทธิิในการัไดื้พบผู้พิพากษาหรั่อหน่ว่ยงานตัุ้ลาการัอ่�น ๆ โดืยทันที
ฐ. เข้าถึึงกลไกการัรั้องเรัียนและการักำกับดืูแลที�มื่ีปรัะสิทธิิภาพและเป็นอิสรัะ

ก่อนการสัมภาษณ์ – ตรวจสอบว่าสภาพแวดล้อมไม่มีการบีบบังคับ

63. การัเคารัพและการัปฏิบิตัั้ติั้ามื่หลกัสทิธิมิื่นุษยชนตั้ั�งแต่ั้ว่นิาทแีรักที�ผูถ้ึกูสมัื่ภาษณ์์และเจ้าหน้าที�ได้ืตั้ดิืต่ั้อกนั มื่คีว่ามื่สำคญัต่ั้อ
การัสร้ัางสภาพแว่ดืล้อมื่ที�ไม่ื่บีบบงัคบั โดืยเจ้าหน้าที�บงัคบัใช้กฎหมื่าย หน่ว่ยข่าว่กรัอง หน่ว่ยคว่ามื่มัื่�นคง หรัอ่ทหารั ในการั
สร้ัางสภาพแว่ดืล้อมื่ที�เอ่�อต่ั้อการัรัว่บรัว่มื่ข้อมื่ลูที�ถึกูต้ั้องและเช่�อถึอ่ได้ืในรัะหว่่างการัสัมื่ภาษณ์์ เพ่�อให้เป็นไปตั้ามื่พนัธิกรัณ์ี
ของรัฐัภายใต้ั้กฎหมื่ายรัะหว่่างปรัะเทศ และเพ่�อปกป้องสทิธิขิองผู้ถึกูสมัื่ภาษณ์์

64. พฤตั้ิกรัรัมื่ที�ผิดืกฎหมื่ายและไมื่่เป็นมื่่ออาชีพ รัว่มื่ถึึงการัขาดืคว่ามื่รัับผิดืชอบในช่ว่งแรักของการัติั้ดืตั้่อกัน อาจทำให้
กรัะบว่นการัยุตั้ิธิรัรัมื่โดืยรัว่มื่เส่�อมื่เสียโดืยไมื่่สามื่ารัถึย้อนกลับไดื้

65. การัเหมื่ารัว่มื่ (stereotype) และการัมีื่อคตั้อิาจส่งผลเสยีต่ั้อการัสมัื่ภาษณ์์และลดืทอนปรัะสทิธิภิาพของวิ่ธิกีารัเปิดืใจและ
การัสร้ัางคว่ามื่สมัื่พนัธ์ิซึ�งจำเป็นสำหรับัการัรักัษาคว่ามื่ปลอดืภัยของข้อมื่ลูที�ถึกูต้ั้องซึ�งได้ืการัสัมื่ภาษณ์์ ผูส้มัื่ภาษณ์์ตั้รัะหนกั
รัู้ในตั้นเองให้มื่ากขึ�น เพ่�อป้องกันการัตัั้ดืสินจากสิ�งที�ผู้สัมื่ภาษณ์์อุปทานไปเองเกี�ยว่กับอัตั้ลักษณ์์ นิสัย หรั่อภูมื่ิหลังของ
ผู้ถึูกสัมื่ภาษณ์์ ไมื่่ว่่าจะในขณ์ะที�ผู้สัมื่ภาษณ์์มื่ีสตั้ิสัมื่ปชัญญะหรั่อไมื่่ก็ตั้ามื่ โดืยป้องกันไมื่่ให้กรัะทบตั้่อการัสอบสว่นและ
การัตั้คีว่ามื่ข้อมูื่ลที�ได้ืรับั

66. ไม่ื่คว่รัมื่ ี ‘การัพูดืคยุอย่างไม่ื่เป็นทางการั (informal talks)’53 ซึ�งเสี�ยงต่ั้อการัหลีกเลี�ยงไม่ื่ให้เกดิืการัสัมื่ภาษณ์์อย่างเป็น
ทางการัหรัอ่ไม่ื่ให้มื่หีลกัปรัะกนัพ่�นฐานต่ั้าง ๆ ที�เกี�ยว่ข้อง เมื่่�อมื่กีารัตั้ดัืสนิใจเข้าจบักุมื่ เจ้าหน้าที�จะถึามื่คำาถึามื่อ่�นนอกเหนอ่
จากการัสมัื่ภาษณ์์อย่างเป็นทางการัได้ืเฉพาะคำาถึามื่บางปรัะเภทที�จำากดัืไว้่เท่านั�น เช่น ข้อมูื่ลส่ว่นบคุคลหรัอ่ปรัะว่ตัั้ส่ิว่นตั้วั่ที�
จำาเป็นสำาหรับัวั่ตั้ถึปุรัะสงค์ในการัจบักมุื่และดืำาเนนิการัตั้ามื่ขั�นตั้อนการัรับัผูต้้ั้องขงั

67. เมื่่�อมื่กีารัจบัหรัอ่จบักุมื่ และในช่ว่งก่อนมื่าถึงึสถึานที�กกัขงัอย่างเป็นทางการั คว่ามื่เสี�ยงในการัปฏิบิตัั้ผิดิืกฎหมื่ายและไร้ัมื่นษุยธิรัรัมื่
จะสงูเป็นพเิศษ ได้ืแก่ การัใช้กำาลงัเกินคว่ามื่เหมื่าะสมื่ การัใช้เครั่�องมื่อ่ผูดืมื่ดัืในทางที�ผดิื การัตัั้�งคำาถึามื่เชิงบบีบงัคบัอย่างกะทนัหัน 
และการักักขังในยานพาหนะเป็นเว่ลานาน ซึ�งทั�งหมื่ดืนี�อาจเทียบเท่ากบัการัทรัมื่าน54 

68. เมื่่�อมื่กีารัตั้ดัืสนิใจให้บคุคลใดืถึกูกกัขงั เจ้าหน้าที�ต้ั้องตั้รัว่จสอบให้แน่ใจว่่าบคุคลนี�ถึกูนำตั้วั่ไปยงัสถึานที�กกัขงัที�ได้ืรับัการัรับัรัอง
อย่างเป็นทางการัโดืยไมื่่ชักช้า ทุกครัั�งที�มื่ีการัเคล่�อนย้ายผู้ตั้้องขังไปยังหรั่อจากสถึานที�คุมื่ขัง (หรั่อสถึานที�อ่�น เช่น ศาล) 
เพ่�อทำการัสัมื่ภาษณ์์ การัส่งตั้ัว่ผู้ตั้้องขังตั้้องดืำเนินการัอย่างมื่ีมื่นุษยธิรัรัมื่ มื่ั�นคง และปลอดืภัย กรัะบว่นการัการัขนย้าย
ผูต้้ั้องขงัอย่างปลอดืภัยคว่รัสนบัสนุนด้ืว่ยกรัะบว่นการัเก็บรักัษาบันทึกข้อมูื่ลในทะเบียนของทางรัาชการัอย่างสมื่บูรัณ์์และ
เหมื่าะสมื่ ซึ�งบันทึกข้อมืู่ลการัคุมื่ขังของแตั้่ละคน ตั้ลอดืจนบันทึกรัายละเอียดืตั้่างๆ เช่น เว่ลาที�มื่ีการัลิดืรัอนเสรัีภาพ 
บคุคลที�รับัผดิืชอบดืแูล สภาพของบคุคลเมื่่�อเดืนิทางมื่าถึงึและเว่ลาที�มื่าถึงึสถึานที�คมุื่ขงั55

69. ในช่ว่งเรัิ�มื่ตั้้นนี� หากมื่ีการัปฏิิบัตั้ิที�ไมื่่เหมื่าะสมื่หรั่อสภาพแว่ดืล้อมื่ตั้�ำกว่่ามื่าตั้รัฐาน อาจส่งผลเสียตั้่อการัสอบสว่นและ
การัสมัื่ภาษณ์์ในครัั�งต่ั้อๆ ไป ผูถ้ึกูสมัื่ภาษณ์์อาจไม่ื่เตั้ม็ื่ใจที�จะพดูืคยุและอาจมื่อีาการัเจบ็ป่ว่ยทางสมื่องและทางกาย ซึ�งทำให้
คว่ามื่สามื่ารัถึในการัทำคว่ามื่เข้าใจและใช้สทิธิขิองตั้นเองน้อยลง ตั้ลอดืจนคว่ามื่สามื่ารัถึในการัให้ข้อมื่ลูที�ถึกูต้ั้องและเช่�อถ่ึอได้ื 
การัปกป้องสทิธิมิื่นุษยชนและศักดืิศ์รัขีองผูถ้ึกูสมัื่ภาษณ์์ในช่ว่งเว่ลานี� นอกเหนอ่จากเป็นหน้าที�ตั้ามื่กฎหมื่ายของเจ้าหน้าที�แล้ว่ 
ยงัส่งผลต่ั้อคว่ามื่สมื่บูรัณ์์ของกรัะบว่นการัที�ตั้ามื่มื่าทั�งหมื่ดือีกด้ืว่ย

53. ในที�นี �หมื่ายถึึงการัส่�อสารัใดืๆ รัะหว่่างเจ้าหน้าที�และผู้ตั้้องสงสัย พยาน เหย่�อ หรั่อผู้มื่ีส่ว่นไดื้เสีย นอกจากการัสัมื่ภาษณ์์อย่างเป็นทางการั

54. ดู A/72/178, Report of the Special Rapporteur on Torture วันที่ 20 กรกฎาคม ค.ศ. 2017

55. Art. 17 of the Convention on Enforced Disappearance.
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70. เมื่่�อบคุคลใดืถึกูกักขงัก่อนหรัอ่รัะหว่่างการัสมัื่ภาษณ์์ เจ้าหน้าที�ต้ั้องตั้รัว่จสอบให้แน่ใจว่่าบคุคลนั�นถึกูกกัขงัในสภาพแว่ดืล้อมื่
ที�เป็นไปตั้ามื่หลักสิทธิิมื่นุษยชน และไดื้รัับการัปฏิิบัตั้ิอย่างมีื่ศักดืิ์ศรัีตั้ลอดืเว่ลา ซึ�งรัว่มื่ถึึงการัตั้อบสนองคว่ามื่ตั้้องการั
ขั�นพ่�นฐานในเรั่�องอาหารั น�ำ อณุ์หภมูื่ ิและการัพักผ่อนที�เพยีงพอ56 

71. การัสัมื่ภาษณ์์ไมื่่คว่รัยาว่เกินไปและดืำเนินการัในสภาพแว่ดืล้อมื่ที�ไมื่่มื่ีการัคุกคามื่ และเป็นไปตั้ามื่หลักสิทธิิมื่นุษยชน57 
โดืยคำนึงถึึงคว่ามื่เป็นส่ว่นตั้ัว่และคว่ามื่ปลอดืภัย สภาพรั่างกายที�เหมื่าะสมื่ที�สุดืกับผู้ถึูกสัมื่ภาษณ์์ ช่ว่ยส่งเสรัิมื่สมื่าธิิ 
การัให้คว่ามื่รั่ว่มื่มื่่อ ยกรัะดืับการัส่�อสารัให้ดืียิ�งขึ�น และช่ว่ยให้การันึกถึึงเรั่�องในอดืีตั้เช่�อถึ่อไดื้

ผู้ถึูกสัมื่ภาษณ์์ตั้้องไดื้รัับข้อมืู่ลตั้ลอดืเว่ลา

72. ในการัตั้ิดืตั้่อผู้ถึูกสัมื่ภาษณ์์ครัั�งแรัก การัแสดืงคว่ามื่ห่ว่งใยเป็นโอกาสแรักในการัสรั้างคว่ามื่ไว่้ว่างใจและคว่ามื่สัมื่พันธิ์ 
โดืยหากอธิบิายผูถ้ึกูสมัื่ภาษณ์์ให้เข้าใจอย่างชดัืเจนแต่ั้แรักว่่าทำไมื่ถึงึมื่กีารัซกัถึามื่ ซึ�งการัอธิบิายนี�ต้ั้องนำรัะเบยีบปฏิบิตัั้ิ
มื่าใช้ดื้ว่ย รัว่มื่ถึึงแจ้งว่่าการัสัมื่ภาษณ์์จะดืำเนินการัอย่างไรั มื่ีแนว่โน้มื่ช่ว่ยสรั้างคว่ามื่ไว่้ว่างใจและคว่ามื่สัมื่พันธิ์ไดื้
มื่ากกว่่า การัอธิิบายขั�นตั้อนและกิจกรัรัมื่ที�อาจเกิดืขึ�น เป็นโอกาสแรักๆ ในการัแสดืงคว่ามื่จรัิงใจ ทำให้ผู้ถึูกสัมื่ภาษณ์์
คาดืเดืาสถึานการัณ์์ไดื้ ให้เกียรัตั้ิและเอาใจใส่ ตั้ลอดืจนสรั้างคว่ามื่ไว่้ว่างใจดื้ว่ย58

73. เมื่่�อมื่กีารัลดิืรัอนเสรัภีาพของบคุคลใดื หน่ว่ยงานที�ดืำเนนิการัเกี�ยว่กบัการัคมุื่ขงัต้ั้องอธิบิายต่ั้อบคุคลดืงักล่าว่ให้ชดัืเจนถึงึ
การักรัะทำาที�ดืำาเนินอยู ่ (เช่น การัจบักมุื่) เหตั้ผุลทางกฎหมื่ายและข้อเทจ็จรังิที�เป็นข้อพสิจูน์การักรัะทำานั�น59 และแจ้งข้อมื่ลู
เกี�ยว่กบัสิทธิขิองบคุคลนั�นให้ชัดืเจน60 ผูม้ื่อีำานาจคว่บคมุื่คว่รัใช้มื่าตั้รัการัทั�งหมื่ดืที�จำาเป็นเพ่�อปรัะกนัว่่าบคุคลนั�นเข้าใจถึงึ
เหตั้ผุลและสิทธิติั้ลอดืกรัะบว่นการั รัว่มื่ถึึงว่ธิิกีารัเข้าถึงึและใช้สทิธิขิองตั้นได้ื

74. สทิธิทิี�จะได้ืรับัข้อมื่ลูเกี�ยว่กบัเหตั้ผุลในการัจบักมุื่จากหน่ว่ยงานที�ดืำเนนิการัเกี�ยว่กบัการัคมุื่ขงั ต้ั้องปฏิบิตัั้ติั้ามื่โดืยไม่ื่คำนงึ
ถึงึลกัษณ์ะ หรัอ่ไม่ื่ว่่าการัจบักมุื่นั�นจะดืำเนนิการัตั้ามื่ขั�นตั้อนหรัอ่ไม่ื่ ตั้ลอดืจนไม่ื่คำนงึถึงึสาเหตั้ขุองการัลดิืรัอนเสรัภีาพ 
การัให้ข้อมื่ลูเหตั้ผุลในการัจับกุมื่และข้อกล่าว่หาใดืๆ เป็นหลกัปรัะกนัพ่�นฐานในการัจบักมุื่ตั้ามื่อำเภอใจ และทำให้บคุคลใดื
สามื่ารัถึโต้ั้แย้งคว่ามื่ถูึกต้ั้องตั้ามื่กฎหมื่ายของการัจับกมุื่และร้ัองให้ปล่อยตั้วั่ได้ืหากเช่�อว่่าไม่ื่มื่มีื่ลูเหตั้ใุนการัจบักมุื่ การัจบักมุื่
ไมื่่ถึูกตั้้อง หรั่อไมื่่ชอบดื้ว่ยกฎหมื่าย อีกทั�งยังช่ว่ยให้บุคคลสามื่ารัถึโตั้้แย้งและพยายามื่แก้ไขสภาพแว่ดืล้อมื่และ
การัปฏิิบัตั้ิอ่�นใดืที�ได้ืรับัรัะหว่่างการักกัขงั

75. เมื่่�อมื่กีารัจบักุมื่ การัให้ข้อมูื่ลเกี�ยว่กับสทิธิขิองผูถ้ึกูสมัื่ภาษณ์์และว่ธิิกีารัใช้สทิธิขิองผูถ้ึกูสมัื่ภาษณ์์คว่รัใช้ว่ธิิสี่�อสารัด้ืว่ยว่าจา 
ใช้ภาษาที�ชดัืเจน ไม่ื่ใช้ศพัท์เทคนิค และคว่ามื่หมื่ายถึกูต้ั้อง และเมื่่�อมื่าถึึงสถึานที�กกัขงั ผูม้ื่อีำนาจคว่บคมุื่ตั้วั่คว่รัจดัืทำข้อมื่ลู
ดืังกล่าว่เป็นลายลักษณ์์อักษรัดื้ว่ยภาษาและรัูปแบบที�ผู้ถูึกสัมื่ภาษณ์์เข้าใจ ข้อมูื่ลสิทธิิของผู้ถูึกสัมื่ภาษณ์์ที�จัดืทำเป็น
ลายลักษณ์์อักษรันั�นจะต้ั้องลงนามื่โดืยผูถ้ึกูจับกมุื่และผูถ้ึกูจบักมุื่ได้ืรับัอนญุาตั้ให้เกบ็สำเนาเอกสารันั�นไว้่ได้ื

76. คว่รัจัดืให้มีื่ล่ามื่ม่ื่ออาชีพและอิสรัะสำหรัับผู้ถึูกสัมื่ภาษณ์์ทุกคนที�ไมื่่ไดื้ใช้ภาษาหรั่อไมื่่เข้าใจภาษาที�เจ้าหน้าที�ใช้ รัว่มื่ถึึง
ผู้ที�มื่ีคว่ามื่บกพรั่องทางปรัะสาทสัมื่ผัส เช่น การัมื่องเห็น การัไดื้ยิน และคว่ามื่บกพรั่องอ่�นๆ โดืยคว่รัจัดืให้มื่ีล่ามื่เพ่�อแปล

56. Art. 16 of the UNCAT; A/HRC/RES/46/15, §6; ดืูเพิ�มื่เตั้ิมื่ CPT/Inf(2019)9, 28th General Report of the CPT, เมื่ษายน ค.ศ. 2019 §80; 
African Commission of Human and People’s Rights, the Guidelines on the Conditions of Arrest, Police Custody and Pre-Trial 
Detention in Africa (Luanda Guidelines) ว่ันที� 28 กรักฎาคมื่ ค.ศ. 2016, Rule 4(e); Inter-American Commission on Human Rights, the 
Principles and Best Practices on the Protection of Persons Deprived of Liberty in the Americas, approved by the Commission 
during its 131st regular period of sessions, จัดืขึ�นเมื่่�อว่ันที� 3 มื่ีนาคมื่ -14 มื่ีนาคมื่ ค.ศ. 2008, principle XI.

57. A/HRC/RES/31/31 §12

58. C.J. Place & J.R. Meloy, “Overcoming resistance in clinical and forensic interviews”, International Journal of Forensic Mental 
Health ฉบับที� 17 เลขที� 4 (ค.ศ. 2018).

59. Art. 9(2) of the ICCPR; A/HRC/RES/31/31 §6; A/HRC/46/15 §4

60. A/HRC/RES/31/31, para. 6; A/HRC/RES/46/15, para. 4; principle 13 of the Body of Principles.
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ภาษาดืงักล่าว่ทนัทแีละตั้ลอดืกรัะบว่นการัสัมื่ภาษณ์์ โดืยเฉพาะอย่างยิ�งเมื่่�อมื่กีารัอธิบิายสทิธิขิองผูถ้ึกูจบัและเมื่่�อผูถู้ึกจบั
เล่อกใช้สิทธิิในการัเข้าถึึงทนายคว่ามื่และแพทย์หรั่อผู้เชี�ยว่ชาญทางการัแพทย์61 

การัแจ้งครัอบครััว่หรั่อบุคคลที�สามื่

77. หลักปรัะกันพ่�นฐานสำคัญสำหรัับผู้ตั้้องขังค่อสิทธิิในการัแจ้งให้สมื่าชิกในครัอบครััว่ เพ่�อน หรั่อบุคคลอ่�นทรัาบโดืยทันที
เกี�ยว่กับข้อเท็จจรัิง สถึานที� และสถึานการัณ์์การักักขัง62  หน่ว่ยงานที�ดืำเนินการัเกี�ยว่กับการัคุมื่ขังมีื่หน้าที�รัับผิดืชอบ
จัดืให้มื่ีการัส่�อสารักับบุคคลที�สามื่และบันทึกว่่ามีื่ผู้ใดืบ้างที�ไดื้รัับแจ้งและเว่ลาที�มีื่การัแจ้งเกิดืขึ�น การัให้สิทธิิดืังกล่าว่ 
การัอำนว่ยคว่ามื่สะดืว่กในการัตั้ิดืตั้่อกับโลกภายนอกนั�น นอกจากจะเป็นภารัะผูกพันทางกฎหมื่ายแล้ว่ ยังเป็นโอกาสใน
การัสรั้างคว่ามื่ไว่้ว่างใจและคว่ามื่สัมื่พันธิ์กับผู้ถึูกคว่บคุมื่ตั้ัว่ดื้ว่ย

78. เจ้าหน้าที�อาจเล่�อนให้ใช้สทิธิใินการัแจ้งบคุคลที�สามื่ในภายหลงัได้ืเฉพาะกรัณี์พเิศษเท่านั�น และเฉพาะเมื่่�อการัเล่�อนนั�นเป็น
กรัณ์ทีี�กฎหมื่ายกำาหนดืเอาไว้่และจำาเป็นเพ่�อป้องกนัคว่ามื่เสี�ยงในการัสอบสว่น (เช่น เพ่�อป้องกนัการัทำาลายหลกัฐานหรัอ่
การัหลบหนขีองผูส้มื่รัูร่้ัว่มื่คดิื) สาเหตุั้ของเล่�อนออกไปนั�นคว่รับนัทกึไว้่อย่างละเอยีดื และให้ที�ปรักึษาและผูถ้ึกูลดิืรัอน
เสรีัภาพสามื่ารัถึเข้าถึงึได้ื รัว่มื่ถึงึต้ั้องได้ืรับัการัอนุมื่ตัั้จิากพนกังานอยัการัหรัอ่ผูพ้พิากษาหรัอ่เจ้าหน้าที�รัะดืบัสงูที�เกี�ยว่ข้อง
อ่�น ๆ และต้ั้องมีื่การัพิจารัณ์าถึงึคว่ามื่จำาเป็นและสดัืส่ว่นของการัเล่�อนให้ใช้สทิธิใิดืๆ ด้ืว่ย63 

79. ชาว่ตั้่างชาติั้ที�ถูึกจับกุมื่หร่ัอถูึกคว่บคุมื่ตั้ัว่ตั้้องไดื้รัับแจ้งถึึงสิทธิิในการัส่�อสารักับตั้ัว่แทนกงสุลหร่ัอผู้แทนทางการัทูตั้
ของปรัะเทศตั้นเองโดืยทนัที และผูข้อลี�ภยัคว่รัได้ืรัับแจ้งถึงึสิทธิใินการัตั้ดิืต่ั้อหน่ว่ยงานรัะหว่่างปรัะเทศที�เกี�ยว่ข้อง64 โดืยการั
ตั้ดิืต่ั้อจะต้ั้องได้ืรับัการัอำานว่ยคว่ามื่สะดืว่กโดืยหน่ว่ยงานที�ดืำาเนินการัเกี�ยว่กบัการัคว่บคมุื่ตั้วั่

การัเข้าถึึงทนายคว่ามื่

80. ผูถ้ึกูคว่บคมุื่ตั้วั่ทกุคนที�ถูึกสัมื่ภาษณ์์ มื่สีทิธิใินการัมีื่ทนายคว่ามื่ รัว่มื่ถึงึสิทธิใินการัได้ืรับัคว่ามื่ช่ว่ยเหลอ่ทางกฎหมื่าย ก่อนที�
จะมื่ีการัสอบปากคำโดืยเจ้าหน้าที� โดืยไมื่่คำนึงถึึงสถึานะของผู้ถึูกคว่บคุมื่ตั้ัว่หรั่อการัแตั้่งตั้ั�งอย่างเป็นทางการั สิทธิินี�
มื่ผีลบงัคบัใช้ตัั้�งแต่ั้มื่กีารัเรัิ�มื่ลิดืรัอนเสรัภีาพ65

81. การัเข้าถึงึทนายมื่คีว่ามื่เช่�อมื่โยงโดืยไม่ื่สามื่ารัถึแยกออกจากการัคุม้ื่ครัองสิทธิ ิ การัป้องกนัการัทรัมื่าน และการัปฏิบิตัั้ทิี�
โหดืร้ัายอ่�นๆ ได้ื อีกทั�งช่ว่ยคุม้ื่ครัองสิทธิใินการัที�จะไม่ื่ให้การัเป็นปฏิปัิกษ์แก่ตั้นเอง

82. ผู้ถึูกสัมื่ภาษณ์์มื่ีสิทธิิในการัเล่อกทนายคว่ามื่ของตั้นเอง หรั่อมีื่สิทธิิไดื้รัับการัจัดืหาทนายคว่ามื่ให้โดืยไมื่่มีื่ค่าใช้จ่าย 
เพ่�อปรัะโยชน์แห่งคว่ามื่ยุตั้ธิิรัรัมื่66 ถึกูสมัื่ภาษณ์์มื่สีทิธิหิารัอ่กบัทนายคว่ามื่ของตั้นด้ืว่ยเว่ลาที�เพยีงพอและในสภาพแว่ดืล้อมื่
ที�เป็นคว่ามื่ลับ ก่อนการัสัมื่ภาษณ์์ เจ้าหน้าที�คุมื่ขังตั้้องอำนว่ยคว่ามื่สะดืว่กให้ทนายคว่ามื่ไดื้เข้าพบในเว่ลาที�เหมื่าะสมื่ 
โดืยปรัะสานงานกับผู้สัมื่ภาษณ์์ (กรัณี์ที�เป็นคนละคน)67

83. เมื่่�อผูถ้ึกูสมัื่ภาษณ์์ร้ัองขอให้มื่ทีนายคว่ามื่ การัสมัื่ภาษณ์์ หรัอ่ที�เรัยีกกนัว่่า 'การัพดูืคยุอย่างไม่ื่เป็นทางการั (informal talks)' 
จะไมื่่สามื่ารัถึดืำเนินการัไดื้ก่อนที�ผู้ถึูกสัมื่ภาษณ์์จะไดื้พบกับทนายคว่ามื่ของตั้น และไมื่่คว่รัดืำเนินการัในขณ์ะที�ไมื่่มื่ี
ทนายคว่ามื่อยู่ดื้ว่ย 

61. A/HRC/RES/31/31 §12(d); A/HRC/RES/46/15, § 4; rule 55(2) of the Nelson Mandela Rules; principle 14 of the Body of Principles; 
ดืูเพิ�มื่เตั้ิมื่ A/RES/67/187, United Nations Principles and Guidelines on Access to Legal Aid in Criminal Justice Systems (Principles 
and Guidelines on Legal Aid) ว่ันที� 20 ธิันว่าคมื่ ค.ศ. 2012 §42(d)

62. Art. 17(2)(d) of the Convention on Enforced Disappearance; A/HRC/RES/46/15 §5; principle 16 and 19 of the Body of Principles.

63. Principle 16.4 of the Body of Principles; Principles and Guidelines on Legal Aid § 43(e).

64. Art. 17(2)(d) of the Convention on Enforced Disappearance; A/HRC/RES/46/15 §4; principle 16.2 of the Body of Principles.

65. Art. 14(3)(d) of the ICCPR; principle 17 of the Body of Principles.

66. Art. 14(3)(d) of the ICCPR; Principles and Guidelines on Legal Aid.

67. Principles and Guidelines on Legal Aid §43(d); principle 18.3 of the Body of Principles; CCPR/C/GC/32 §34.



20หลักการสัมภาษณ์อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อการสอบสวน และการรวบรวมข้อมูล หลักก�รที่ 2 

84. ผู ้ถึูกสัมื่ภาษณ์์สามื่ารัถึสละสิทธิิในการัมื่ีทนายคว่ามื่ไดื้ หากหรั่อเมื่่�อผู้ถึูกสัมื่ภาษณ์์ตั้ัดืสินใจที�จะสละสิทธิิในการัมื่ี
ทนายคว่ามื่แล้ว่ การัสละสทิธินิั�นจะต้ั้องเป็นการัตัั้ดืสินใจอย่างอสิรัะ ด้ืว่ยคว่ามื่สมื่คัรัใจ และได้ืรับัการับนัทกึไว้่อย่างถึกูต้ั้อง 
และคว่รัลงนามื่โดืยผูต้้ั้องขงั ทั�งนี� คว่รัมื่กีารัแจ้งให้บคุคลที�สละสทิธิมิื่ทีนายคว่ามื่ทรัาบโดืยชดัืเจนว่่า การัสละสทิธิดิืงักล่าว่
สามื่ารัถึเพกิถึอนได้ืตั้ลอดืเว่ลา68

85. การัจัดืให้มื่ีทนายคว่ามื่ถึ่อเป็นกรัณ์ีบังคับสำหรัับผู้ถึูกคว่บคุมื่ตั้ัว่ที�เป็นเดื็กซึ�งถึูกสัมื่ภาษณ์์ในฐานะผู้ตั้้องสงสัย69 

การัเข้าถึึงการัตั้รัว่จสุขภาพและการัดืูแลสุขภาพ

86. เจ้าหน้าที�มื่ีหน้าที�ปกป้องสวั่สดืิภาพและสุขภาพของบุคคลทุกคนที�อยู่ในคว่ามื่ดูืแลของตั้น โดืยตั้้องมีื่การัปรัะกันสิทธิิ
ของผู้ถึูกคว่บคุมื่ตั้ัว่อย่างชัดืแจ้งในการัเข้าถึึงแพทย์และในการัตั้รัว่จสุขภาพโดืยผู ้เชี�ยว่ชาญดื้านสุขภาพอิสรัะ
โดืยไมื่่ชักช้า นับแตั้่เว่ลาที�มื่ีการัลิดืรัอนเสรัีภาพ หน่ว่ยงานที�ดืำเนินการัเกี�ยว่กับการัคุมื่ขังมื่ีหน้าที�รัับผิดืชอบให้ผู้ตั้้องขัง
สามื่ารัถึเข้าถึึงการัรัักษาพยาบาลไดื้ตั้ลอดืการักักขัง70 

87. คว่รัจัดืให้มีื่การับันทึกข้อมูื่ลสภาพรั่างกายและจิตั้ใจผู้ถึูกจับกุมื่หรั่อผู้ถึูกคว่บคุมื่ตั้ัว่ซึ�งเข้าไปในสถึานกักกัน รัว่มื่ถึึง
สัญญาณ์หรั่อข้อรั้องเรัียนเกี�ยว่กับการัใช้กำลังเกินคว่ามื่เหมื่าะสมื่ในรัะหว่่างการัจับกุมื่และการันำตั้ัว่ส่งเข้าห้องขัง 
โดืยการับันทึกคว่รัทำแพทย์หรั่อผู้เชี�ยว่ชาญทางการัแพทย์อ่�นๆ ในกรัณ์ีที�ผู้ตั้้องขังรั้องขอ หรั่อมื่ีข้อสงสัยหรั่อข้อบ่งชี�
ว่่าผู้ถึูกคว่บคุมื่ตั้ัว่ถึูกทรัมื่านหรั่อไดื้รัับการัปฏิิบัตั้ิที�โหดืรั้าย คว่รัจัดืให้มื่ีการัตั้รัว่จสุขภาพโดืยอิสรัะตั้ามื่พิธิีสารัอิสตั้ันบูล
โดืยไม่ื่ชกัช้า71 ทั�งนี� ผูเ้ชี�ยว่ชาญทางการัแพทย์ที�ทำการัตั้รัว่จไม่ื่คว่รัอยูภ่ายใต้ั้หร่ัอต้ั้องพึ�งพาหน่ว่ยงานที�ดืำเนนิการัเกี�ยว่กบั
การัคุมื่ขังหรั่อหน่ว่ยงานบังคับใช้กฎหมื่าย และไมื่่คว่รัมื่ีการัสัมื่ภาษณ์์ใดืๆ จนกว่่าการัตั้รัว่จสุขภาพจะเสรั็จสิ�น

88. คว่รัจัดืให้มื่กีารัตั้รัว่จสขุภาพโดืยไม่ื่เสยีค่าใช้จ่าย โดืยผูเ้ชี�ยว่ชาญด้ืานสขุภาพที�ได้ืรับัการัฝึ่กอบรัมื่อย่างเหมื่าะสมื่ เป็นกลาง 
และเป็นอสิรัะ เจ้าหน้าที�คว่รัตั้รัว่จสอบให้แน่ใจว่่าเจ้าหน้าที�ทางการัแพทย์ที�เกี�ยว่ข้องในการัตั้รัว่จสุขภาพ มื่ีเพศตั้รังตั้ามื่
คว่ามื่ตั้้องการัของผู้ที�จะรัับการัตั้รัว่จ นอกจากนี� เจ้าหน้าที�ทางการัแพทย์คว่รัตั้รัว่จสอบให้แน่ใจว่่าผู้ตั้้องขังไดื้ให้
คว่ามื่ยินยอมื่โดืยไดื้รัับข้อมืู่ลที�เพียงพอและมีื่อิสรัะในการัตั้ัดืสินใจตั้ลอดืรัะยะเว่ลาการัตั้รัว่จ การัทดืสอบ หรั่อขั�นตั้อน
การัรัักษา และคว่รัใช้มื่าตั้รัการัพิเศษเพ่�อปรัะกันว่่าคนพิการัไดื้รัับข้อมูื่ลในลักษณ์ะหรั่อรูัปแบบที�ทำให้สามื่ารัถึให้
คว่ามื่ยินยอมื่โดืยไดื้รัับข้อมืู่ลที�เพียงพอและเป็นอิสรัะในการัตั้ัดืสินใจไดื้72 

89. เจ้าหน้าที�บงัคบัใช้กฎหมื่ายไม่ื่คว่รัได้ืยินหรัอ่ได้ืเหน็การัตั้รัว่จสขุภาพทกุปรัะการั เว้่นแต่ั้เป็นกรัณ์ยีกเว้่น โดืยหากผูป้รัะกอบ
ว่ิชาชีพดื้านสุขภาพรั้องขอ อาจพิจารัณ์าเตั้รัียมื่การัดื้านคว่ามื่ปลอดืภัยพิเศษ เช่น ให้เจ้าหน้าที�อยู่ในบรัิเว่ณ์ที�สามื่ารัถึ
เรัียกหาไดื้ หรั่ออยู่ในจุดืที�มื่องเห็นไดื้ แตั้่เจ้าหน้าที�ยังคงไมื่่ไดื้ยินการัตั้รัว่จนั�น ทั�งนี� คว่รับันทึกการัเตั้รัียมื่การัดืังกล่าว่ไว่้
ทั�งในบันทึกการัตั้รัว่จสุขภาพและบันทึกการัคว่บคุมื่ตั้ัว่ คว่รัหลีกเลี�ยงการัใช้ว่ิธิีการัผูกหรั่อมื่ัดืผู้รัับการัตั้รัว่จในรัะหว่่าง
การัตั้รัว่จรั่างกาย และหากจะมื่ีการัใช้ว่ิธิีการัดืังกล่าว่ จะตั้้องมื่ีการัปรัะเมื่ินคว่ามื่ปลอดืภัยส่ว่นบุคคลโดืยผู้เชี�ยว่ชาญ
ทางการัแพทย์เสมื่อ73

68. Principles and Guidelines on Legal Aid §43(b).

69. Art. 37(d) and 40(2)(b)(ii) of the CRC; ดืูเพิ�มื่เตั้ิมื่ Committee on the Rights of the Child, CRC/C/GC/10, General Comment No. 10 
(2007), Children’s rights in juvenile justice ว่ันที� 25 เมื่ษายน ค.ศ. 2007 §§49-50

70. A/RES/34/169, art.; principle 24 of the Body of Principles; ดืูเพิ�มื่เตั้ิมื่ A/RES/37/194, Principles of Medical Ethics Relevant to the 
Protection of Prisoners Against Torture (ค.ศ. 1983) (Principles of Medical Ethics) ไดื้รัับการัรัับรัองโดืย the United Nations General 
Assembly เมื่่�อว่ันที� 18 ธิันว่าคมื่ ค.ศ. 1982.

71. UN Office of the High-Commissioner for Human Rights (OHCHR), Manual on the Effective Investigation and Documentation of 
Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (Istanbul Protocol) ค.ศ. 2004, HR/P/PT/8/Rev.1.

72. Art. 25(d) of the CRPD; World Medical Association Declaration of Lisbon on the Rights of Patients (Lisbon 
Declaration),ไดื้รัับการัรัับรัองเมื่่�อเดื่อนกันยายน/ตัุ้ลาคมื่ ค.ศ. 1981 แก้ไขเพิ�มื่เตั้ิมื่ในเดื่อนกันยายน ค.ศ. 1995 แก้ไขบทบรัรัณ์าธิิการัในเดื่อน
ตัุ้ลาคมื่ ค.ศ. 2005 ย่นยันหลักการัในเดื่อนเมื่ษายน ค.ศ. 2015; Istanbul Protocol §§63-64

73. Istanbul Protocol, §§6 และ 82
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90. ผลการัตั้รัว่จสอบด้ืานสขุภาพทั�งหมื่ดื ทั�งทางร่ัางกายและจติั้ใจ คว่รัจดัืทำเป็นเอกสารั เผยแพร่ัให้ผูต้้ั้องขังและทนายคว่ามื่
ของผูถ้ึกูคว่บคมุื่ตั้วั่ทรัาบ และสามื่ารัถึเข้าถึงึได้ืหากจำเป็นสำหรับัการัดืำเนินการัทางกฎหมื่ายในภายหลัง ผู้ถึกูคว่บคุมื่ตัั้ว่หรัอ่
ผูต้้ั้องสงสยัมีื่สทิธิเิข้าถึึงบนัทึกการัตั้รัว่จร่ัางกายและการัรักัษาของตั้นเอง นอกจากนี� การัรักัษาคว่ามื่ลับข้อมื่ลูทางการัแพทย์คว่รั
มื่กีารัปฏิบิตัั้ติั้ามื่อย่างเคร่ังครัดัื และเจ้าหน้าที�ที�ไม่ื่ใช่แพทย์ไม่ื่คว่รัเข้าถึงึเว่ชรัะเบยีนหรัอ่รัายงานการับาดืเจบ็ใดื ๆ ยกเว้่นในกรัณ์ี
ที�จำเป็นต้ั้องรัูข้้อมื่ลูเพ่�อการัปฏิบิตัั้หิน้าที� (need-to-know basis)74 

91. บุคคลที�จะให้สัมื่ภาษณ์์จะตั้้องมื่ีคว่ามื่เหมื่าะสมื่ทางรั่างกายและจิตั้ใจสำหรัับการัสัมื่ภาษณ์์ การัมีื่สภาว่ะทางสุขภาพ
ที�เหมื่าะสมื่ช่ว่ยทั�งการัพฒันาคว่ามื่สัมื่พนัธ์ิและคว่ามื่ไว้่ว่างใจ ตั้ลอดืจนการัดึืงเอาข้อมื่ลูจากคว่ามื่ทรังจำอย่างมื่นียัสำคญั75  
การัสมัื่ภาษณ์์ผูท้ี�ดืคูล้ายจะบอบช�ำ ทกุข์ใจ เหน่�อย มื่นึงง หรัอ่อยูใ่นสภาพที�อ่อนแอ อาจทำให้พว่กเขารัูสึ้กเจบ็ปว่ดือกีครัั�ง 
ทำให้ผู ้ถึูกสัมื่ภาษณ์์คล้อยตั้ามื่มื่ากขึ�น ไดื้ข้อมูื่ลคุณ์ภาพตั้�ำ และมีื่คว่ามื่เสี�ยงที�หลักฐานจะถึูกโตั้้แย้งหรั่อปฏิิเสธิ
ในกรัะบว่นการัทางกฎหมื่ายที�ตั้ามื่มื่า ผูส้มัื่ภาษณ์์คว่รัเล่�อนการัสมัื่ภาษณ์์ออกไปชั�ว่ครัาว่ หากผูถู้ึกสัมื่ภาษณ์์อยูใ่นสภาว่ะ
ที�ไม่ื่เหมื่าะสมื่ หรัอ่หากผูเ้ชี�ยว่ชาญทางการัแพทย์แนะนำว่่าผูต้้ั้องขงัไม่ื่พร้ัอมื่สำหรับัการัสมัื่ภาษณ์์

การัเตั้รัียมื่การัสำาหรัับผู้ถึูกสัมื่ภาษณ์์

92. เมื่่�อมื่กีารัรัะบตุั้วั่บคุคลที�หน่ว่ยงานต้ั้องการัสัมื่ภาษณ์์ ผูสั้มื่ภาษณ์์ที�ได้ืรับัการัแต่ั้งตั้ั�งคว่รัเรัิ�มื่เตั้รัยีมื่การัอย่างละเอยีดืถึี�ถ้ึว่น 
โดืยคว่รัเรัิ�มื่ตั้้นจากการักำหนดืกลยุทธิ์การัสัมื่ภาษณ์์ที�ครัอบคลุมื่เสมื่อ เพ่�อจะไดื้พิจารัณ์าการัสัมื่ภาษณ์์ในบรัิบท
ของการัตั้รัว่จสอบหรัอ่การัรัว่บรัว่มื่ข้อมื่ลูโดืยรัว่มื่

93. การัเตั้รัียมื่พรั้อมื่ในทุกๆ ดื้านจะช่ว่ยให้ผู้สัมื่ภาษณ์์สามื่ารัถึส่�อสารักับผู้ถึูกสัมื่ภาษณ์์ไดื้อย่างมื่ีปรัะสิทธิิภาพมื่ากขึ�น และ
ดื้ว่ยเหตัุ้นี� จึงเป็นการัเพิ�มื่โอกาสที�จะไดื้ข้อมูื่ลที�เช่�อถึ่อไดื้ การัพยายามื่ว่างแผนจะช่ว่ยลดืคว่ามื่เสี�ยงที�คดืีจะถึูกยกเลิก
อันเป็นผลมื่าจากขั�นตั้อนหรั่อข้อผิดืพลาดือ่�นๆ ที�สามื่ารัถึหลีกเลี�ยงไดื้ 

94. ก่อนเริั�มื่การัสมัื่ภาษณ์์ สิ�งสำคญัคอ่ต้ั้องเพิ�มื่มื่ลูค่าการัส่บสว่นและพยานหลกัฐานของข้อมื่ลูที�รัว่บรัว่มื่ไว้่แล้ว่ให้ได้ืมื่ากที�สดุื 
ภายในขอบเขตั้ที�เป็นไปได้ื ผูส้มัื่ภาษณ์์คว่รัได้ืรัับ รัว่มื่ถึงึทบทว่นหลกัฐานหรัอ่ข้อมื่ลูมื่ากที�สดุืเท่าที�มื่ ีเช่น คำาให้การัของพยาน
และผูเ้สยีหายที�ดืำาเนนิการัไปแล้ว่ คำาให้การัก่อนหน้าของผูต้้ั้องสงสยั รัายงานทางนติั้วิ่ทิยาศาสตั้ร์ั หลกัฐานทางกายภาพ 
และรูัปภาพและข้อมื่ลูอเิลก็ทรัอนกิส์ต่ั้างๆ โดืยผูส้มัื่ภาษณ์์คว่รัปรัะเมิื่นคว่ามื่เกี�ยว่ข้องและคว่ามื่น่าเช่�อถึอ่ของข้อมื่ลูที�มื่อียู่ 
และรัะบุช่องโหว่่ของข้อมื่ลูที�คว่รัแก้ไขก่อนและรัะหว่่างการัสมัื่ภาษณ์์

95. เมื่่�อเตั้รีัยมื่การัสัมื่ภาษณ์์ และตั้ลอดืกรัะบว่นการัสมัื่ภาษณ์์ ผูสั้มื่ภาษณ์์คว่รัใช้คว่ามื่รัะมื่ดัืรัะว่งัเพ่�อหลกีเลี�ยง 'คว่ามื่ลำเอยีง
เพ่�อย่นยันคว่ามื่คิดืของตั้นเอง (confirmation bias)' โดืยผู้สัมื่ภาษณ์์คว่รัหาหลักฐานหรั่อคำอธิิบายที�นอกเหน่อ
ไปจากสมื่มื่ตั้ิฐานหรั่อคว่ามื่คิดืเห็นเบ่�องตั้้นของผู้สัมื่ภาษณ์์เอง ซึ�งรัว่มื่ถึึงข้อมืู่ลใดืๆ ที�ชี�ถึึงคว่ามื่บรัิสุทธิิ์ของผู้ถึูกสัมื่ภาษณ์์
ผูส้มัื่ภาษณ์์จะยดึืเป้าปรัะสงค์ในการัสมัื่ภาษณ์์เอาไว้่เท่าที�จะทำได้ื ด้ืว่ยการัรักัษาทศันคตั้แิบบเปิดืกว้่างไว้่ตั้ลอดืกรัะบว่นการั
การัรัว่บรัว่มื่ข้อมืู่ล ผู ้สัมื่ภาษณ์์คว่รัพิจารัณ์าคำอธิิบายที�เป็นไปไดื้อ่�น ๆ ที�จะสำรัว่จในรัะหว่่างการัสัมื่ภาษณ์์เพ่�อ
ขจัดืข้อสงสัยเกี�ยว่กับเรั่�องที�กำลังตั้รัว่จสอบและกำหนดืเง่�อนไขเพ่�อการัตั้ัดืสินใจโดืยอาศัยข้อมืู่ลที�ครับถึ้ว่น

96. การัสัมื่ภาษณ์์แตั้่ละครัั�งตั้้องมื่ีแผนการัสัมื่ภาษณ์์ซึ�งกำหนดืรัายละเอียดืตั้่าง ๆ เช่น เป้าปรัะสงค์ของการัสัมื่ภาษณ์์ คำถึามื่
เฉพาะที�จะถึามื่ ว่ิธิีการับันทึกข้อมืู่ล เว่ลา สถึานที�สัมื่ภาษณ์์ และบุคคลอ่�นที�จะอยู่ในห้องสัมื่ภาษณ์์ การัสัมื่ภาษณ์์ที�มื่ี

74.   Principle 26 of the Body of Principles; Lisbon Declaration §7; Istanbul Protocol §65.

75. S. O’Mara (ค.ศ. 2020) “Interrogating the Brain: Torture and the Neuroscience of Humane Interrogation” in Interrogation and 
Torture, Barela et al., eds. (เชิงอรัรัถึที� 24)
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ปรัะสทิธิภิาพคว่รัมื่กีารัจำกดัืเว่ลาและเน้นที�เป้าปรัะสงค์อย่างชดัืเจน76 แผนการัต่ั้างๆ คว่รัมื่คีว่ามื่ยด่ืหยุ่นเป็นองค์ปรัะกอบ 
เน่�องจากการัสัมื่ภาษณ์์แตั้่ละครัั�งจะแตั้กตั้่างกันไป และการัแลกเปลี�ยนข้อมูื่ลจะเปลี�ยนแปลงอยู่ตั้ลอดืเว่ลา 

97. การัรู้ัว่ธิิแีละเว่ลาในการันำเสนอหลกัฐานและข้อมื่ลูในรัะหว่่างการัสมัื่ภาษณ์์เป็นทักษะสำคญัสำหรับัผู้สมัื่ภาษณ์์ โดืยคว่รัอยูใ่น
ขั�นตั้อนการัเตั้รัียมื่การัของผู้สัมื่ภาษณ์์ดื้ว่ย ช่ว่งเว่ลาในการัเปิดืเผยหลักฐานที�อาจนำไปใช้ไดื้เป็นวิ่ธีิที�มีื่ปรัะสิทธิิภาพ
สำหรัับการัพิจารัณ์าคว่ามื่น่าเช่�อถึ่อของสิ�งที�ผู้ถูึกสัมื่ภาษณ์์กล่าว่มื่า หากนำเสนอหลักฐานเรั็ว่เกินไป ข้อมูื่ลใดืๆ ที�ให้
ในภายหลังอาจสะท้อนถึึงสิ�งที�ผู้ถูึกสัมื่ภาษณ์์เรัียนรัู้ในรัะหว่่างการัสัมื่ภาษณ์์หรั่อคิดืว่่าคว่รัพูดื มื่ากกว่่าที�จะเป็นผล
จากคว่ามื่ทรังจำของผู้ถึูกสัมื่ภาษณ์์ที�แท้จรัิง77 การัว่างแผนเรั่�องช่ว่งเว่ลาที�เหมื่าะสมื่ในการัเปิดืเผยข้อมูื่ลจึงสามื่ารัถึ
ลดืคว่ามื่เสี�ยงที�คว่ามื่ทรังจำของผู้ถูึกสัมื่ภาษณ์์จะบกพรั่องไดื้ กลยุทธิ์ในการัเปิดืเผยหลักฐานใดืๆ ตั้้องสอดืคล้อง
กับกฎหมื่ายรัะดืับปรัะเทศเกี�ยว่กับสิทธิิของผู้ตั้้องสงสัย เพ่�อให้ไดื้ข้อมืู่ลเกี�ยว่กับข้อกล่าว่หาอย่างเพียงพอ เพ่�อให้สามื่ารัถึ
โตั้้แย้งคว่ามื่ถึูกตั้้องตั้ามื่กฎหมื่ายของการัจับกุมื่หรั่อกักขังไดื้อย่างมื่ีปรัะสิทธิิภาพ

98. ในการัเตั้รีัยมื่การั ผู้สัมื่ภาษณ์์คว่รัพิจารัณ์าว่่าพว่กเขาจะบันทึกสิ�งที�พูดือย่างไรั ก่อนการัสัมื่ภาษณ์์ ผู้สัมื่ภาษณ์์คว่รั
แนะนำให้ผู้ถึูกสัมื่ภาษณ์์และทนายคว่ามื่ของผู้ถึูกสัมื่ภาษณ์์ทรัาบถึึงว่ิธิีการับันทึกการัสัมื่ภาษณ์์เสมื่อและขอคว่ามื่
ยินยอมื่จากผูถ้ึกูสมัื่ภาษณ์์ โดืยผูถู้ึกสัมื่ภาษณ์์ต้ั้องได้ืรับัข้อมูื่ลที�เพยีงพอและมีื่อสิรัะในการัให้คว่ามื่ยนิยอมื่นั�น

99. การับนัทกึเสยีงและภาพช่ว่ยให้ผูส้มัื่ภาษณ์์มื่สีมื่าธิกิบัการัสัมื่ภาษณ์์ได้ื และช่ว่ยปรัะหยัดืเว่ลาหากมื่กีรัะบว่นการัยุตั้ธิิรัรัมื่ใดืๆ 
เกดิืขึ�น การับนัทกึภาพและเสียงการัสัมื่ภาษณ์์ทั�งหมื่ดืยงัเป็นหลกัปรัะกนัพ่�นฐานที�สำคัญต่ั้อการัปฏิบัิตั้ทิี�โหดืร้ัายอกีด้ืว่ย78 
โดืยหากดืำเนินการัอย่างถึูกตั้้องแล้ว่ บันทึกการัสัมื่ภาษณ์์นั�นจะสมื่บูรัณ์์และเป็นจรัิง79 การัใช้เทคโนโลยีนี�ช่ว่ยอำนว่ย
คว่ามื่สะดืว่กในการัตั้รัว่จสอบข้อกล่าว่หาว่่าเรั่�องการัปฏิิบตัั้ทิี�โหดืร้ัาย ซึ�งเป็นผลปรัะโยชน์ร่ัว่มื่กนัของผูส้มัื่ภาษณ์์และผู้ถึกู
สมัื่ภาษณ์์ ในกรัณี์ที�มื่กีารักล่าว่หาว่่าปรัะพฤตั้มิื่ชิอบ

100. หากมื่ีการัจัดืเตั้รัียมื่อุปกรัณ์์บันทึกแล้ว่ แตั้่ไมื่่ไดื้นำมื่าใช้ คว่รับันทึกเหตัุ้ผลและข้อกล่าว่อ้างโดืยเฉพาะไว่้ รัว่มื่ถึึงคว่รัมื่ี
การับันทึกกรัณี์ที�มื่ีการัหลีกเลี�ยงไมื่่ดืำเนินการัตั้ามื่นโยบายของฝ่่ายหรั่อหน่ว่ยงานใดื ๆ เป็นข้อมืู่ลไว่้ดื้ว่ย การับันทึก
การัสัมื่ภาษณ์์ทางอิเล็กทรัอนิกส์ใดื ๆ จะตั้้องเก็บไว่้ในรัะยะเว่ลาที�เหมื่าะสมื่และจัดืทำขึ�นเพ่�อให้บุคคลที�กำหนดืสามื่ารัถึ
ตั้รัว่จสอบไดื้80

101. ผู้สัมื่ภาษณ์์คว่รัตั้รัว่จสอบทุกแง่มืุ่มื่ของกิจกรัรัมื่ก่อนการัสัมื่ภาษณ์์และการัปฏิิบัตั้ิตั้่อผู้ถึูกสัมื่ภาษณ์์ รัว่มื่ทั�งบันทึก
การัคุมื่ตั้ัว่ไว่้ดื้ว่ย เพ่�อให้สามื่ารัถึปรัะเมื่ินผลกรัะทบที�อาจเกิดืขึ�นจากกิจกรัรัมื่ก่อนหน้าที�อาจมื่ีตั้่อการัสัมื่ภาษณ์์

102. ผู้สัมื่ภาษณ์์คว่รัตั้รัว่จสอบให้แน่ใจว่่ามื่ีการัให้หลักปรัะกันพ่�นฐานทั�งหมื่ดืก่อนการัสัมื่ภาษณ์์จรัิง โดืยรัว่มื่ถึึงการัทำงาน
รั่ว่มื่กับตั้ัว่แทนทางกฎหมื่าย สิ�งนี�มื่ีส่ว่นในการัสรั้างคว่ามื่สัมื่พันธิ์กับผู้ถึูกสัมื่ภาษณ์์ เน่�องจากเป็นการัแสดืงให้เห็นว่่า
ผู้สัมื่ภาษณ์์เคารัพในสิทธิิมื่นุษยชนและศักดืิ์ศรัีของผู้ถึูกสัมื่ภาษณ์์ และเพิ�มื่โอกาสในการัไดื้รัับข้อมืู่ลที�เช่�อถึ่อไดื้

76. J.J. Cabell, S.A. Moody & Y. Yang, “Evaluating effects on guilty and innocent suspects: an effect taxonomy of interrogation 
techniques” Psychology, Public Policy, and Law ฉบับที� 26 เลขที� 2 (ค.ศ. 2020). D. Davis, & R.A. Leo,  “Interrogation-related 
regulatory decline: ego depletion, failures of self-regulation, and the decision to confess”, Psychology, Public Policy, and Law 
ฉบับที� 18 เลขที� 4  (ค.ศ. 2012)

77. Granhag & Hartwig “The strategic use of evidence technique”, (เชิงอรัรัถึที� 31)

78. Rule 9(c) of the Luanda Guidelines; ECtHR คดืี Doyle v. Ireland, Application no. 51979/17 คำาพิพากษาว่ันที� 23 พฤษภาคมื่ ค.ศ. 2019, 
§99; CPT, 12th General Report, CPT/Inf( ค.ศ. 2002)15, §36; ดืูเพิ�มื่เตั้ิมื่ Fair Trials International and Hungarian Helsinki Committee, 
Meeting report – Experience-sharing Event on Audio-visual Recording of Interrogations in Criminal Proceedings ว่ันที� 9 พฤศจิกายน 
ค.ศ. 2018

79. การับันทึกเสียงและภาพคว่รัมื่ีทั�งผู้สัมื่ภาษณ์์และผู้ถึูกสัมื่ภาษณ์์ในภาพว่ิดืีโอ การับันทึกโดืยเน้นไปที�ผู้ให้สัมื่ภาษณ์์อย่างเดืียว่จะบิดืเบ่อนคว่ามื่คิดื
ของผู้ที�อาจมื่าดืูว่ิดืีโอในภายหลังไดื้ (เช่น ผู้พิพากษาหรั่อคณ์ะลูกขุน) ดืู G.D. Lassiter, L.J. Ware, M.J. Lindberg, & J.J. Ratcliff, “Videotaping 
custodial interrogations: toward a scientifically based policy”, in Police Interrogations and False Confessions, Lassiter & 
Meissner, eds. (เชิงอรัรัถึที� 8)

80. Principle 23 of the Body of Principles.
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103. ผูส้มัื่ภาษณ์์มีื่หน้าที�พจิารัณ์าคว่ามื่ต้ั้องการัของผูถ้ึกูสมัื่ภาษณ์์ที�เจ้าหน้าที�รัะบไุว้่ก่อนหน้า รัว่มื่ถึงึปรัะเมิื่นสถึานการัณ์์ว่่ามื่ี
คว่ามื่เปรัาะบางเพิ�มื่ขึ�นหรัอ่ไม่ื่ (รัว่มื่ถึึงสภาว่ะทางอารัมื่ณ์์ของผูถู้ึกสมัื่ภาษณ์์) และเตั้รีัยมื่ดืำาเนนิการักับผูถ้ึกูสมัื่ภาษณ์์ด้ืว่ย
ว่ธิิกีารัที�เหมื่าะสมื่ เช่น ผูถู้ึกสมัื่ภาษณ์์อาจต้ั้องการัให้มีื่บคุคลภายนอกเข้าร่ัว่มื่ด้ืว่ย เช่น ตั้วั่แทนทางกฎหมื่าย และผูอ้นบุาล
สำาหรัับเดืก็หร่ัอผูถ้ึกูสมัื่ภาษณ์์ที�มื่คีว่ามื่บกพร่ัองทางร่ัางกายหรัอ่ทางสติั้ปัญญา

104. ผู้สัมื่ภาษณ์์คว่รัสังเกตั้อารัมื่ณ์์ของตั้นเองอย่างตั้่อเน่�องในส่ว่นของคว่ามื่รัู้สึกที�มื่ีตั้่อผู้ถึูกสัมื่ภาษณ์์ เพ่�อให้สามื่ารัถึคว่บคุมื่
คว่ามื่สงบและคว่บคุมื่ตั้นเองตั้ลอดืการัสัมื่ภาษณ์์ไดื้ หากไมื่่สามื่ารัถึทำไดื้ คว่รัมื่อบหมื่ายให้ผู้สัมื่ภาษณ์์คนอ่�นรัับช่ว่งตั้่อ

ระหว่างการสัมภาษณ์ - การสร้างและรักษาความสัมพันธ์

105. ผู้สัมื่ภาษณ์์ที�มื่ีปรัะสิทธิิภาพสามื่ารัถึปรัับตั้ัว่ไดื้ รัับฟังอย่างตั้ั�งใจ ส่�อสารัคว่ามื่เห็นอกเห็นใจ และสรั้างคว่ามื่น่าเช่�อถึ่อโดืย
การัซักถึามื่ดื้ว่ยว่ิธิีการัที�ไมื่่บีบบังคับ มื่ีมื่นุษยธิรัรัมื่ มื่ีจรัิยธิรัรัมื่ ถึูกตั้้องตั้ามื่กฎหมื่าย และให้ผลปรัะโยชน์กับผู้ที�เกี�ยว่ข้อง
ทั�งหมื่ดื ไดื้แก่ ผู้สัมื่ภาษณ์์ ผู้ถึูกสัมื่ภาษณ์์ และหน่ว่ยงานรัว่บรัว่มื่ข้อมืู่ล ผู้สัมื่ภาษณ์์ตั้รัะหนักดืีว่่าบทบาทของผู้สัมื่ภาษณ์์
ค่อการัปฏิบิตัั้กิารัเพ่�อให้ได้ืข้อมื่ลูที�ดืทีี�สดุืสำหรับัการัตั้ดัืสิน และศาลเท่านั�นที�เป็นผูต้ั้ดัืสนิว่่ามื่คีว่ามื่ผดิืหรัอ่บริัสทุธิิ์

106. การัพฒันาคว่ามื่สมัื่พนัธ์ิเป็นอีกสิ�งสำคญัที�ช่ว่ยให้การัรัว่บรัว่มื่ข้อมื่ลูมื่ปีรัะสทิธิภิาพ โดืยในรัะหว่่างการัสมัื่ภาษณ์์ หลกัการั
สร้ัางคว่ามื่สมัื่พนัธ์ินำมื่าซึ�งการัสร้ัางและรักัษาคว่ามื่สมัื่พนัธ์ิที�มื่ลีกัษณ์ะพเิศษ กล่าว่คอ่ มื่กีารัเคารัพและไว้่ว่างใจกนั แนว่คดิื
แบบไมื่่ตั้ัดืสินกัน ภาษากายที�ไมื่่ก้าว่รั้าว่ คว่ามื่เอาใจใส่ และคว่ามื่อดืทน ซึ�งจะช่ว่ยลดืผลกรัะทบของคว่ามื่ไมื่่สมื่ดุืล
ของอำนาจซึ�งมื่อียูเ่ป็นปกติั้ว่สิยัในกรัะบว่นการัสัมื่ภาษณ์์

107. ผู้สัมื่ภาษณ์์คว่รัใช้เว่ลาในการัมื่ีปฏิิสัมื่พันธิ์กับผู้ถึูกสัมื่ภาษณ์์ และหากมื่ีคว่ามื่จำเป็น ผู้สัมื่ภาษณ์์คว่รัรัะบุข้อมืู่ลเกี�ยว่กับ
สทิธิิและขั�นตั้อนการัสมัื่ภาษณ์์อกีครัั�งให้ชดัืเจน ซึ�งรัว่มื่ถึงึคว่ามื่ช่ว่ยเหลอ่เกี�ยว่กบัการัส่�อสารั ทั�งจากล่ามื่และบคุคลภายนอกอ่�นๆ 
หากผู้ถึูกสัมื่ภาษณ์์ไมื่่แน่ใจเกี�ยว่กับสิทธิิของตั้น ผู้สัมื่ภาษณ์์คว่รัอธิิบายอีกครัั�งและตั้รัว่จสอบย่นยันว่่าผู้ถึูกสัมื่ภาษณ์์
เข้าใจดืีแล้ว่ ในกรัณ์ีของผู้ตั้้องสงสัยในคดืีอาญา ผู้สัมื่ภาษณ์์คว่รัเตั้่อนผู้ตั้้องสงสัยเหล่านั�นว่่า พว่กเขามื่ีสิทธิิที�จะไมื่่พูดื
และคำให้การัของพว่กเขาอาจถึกูใช้เป็นหลกัฐานในการัโต้ั้แย้งตั้วั่พว่กเขาเองได้ื

108. ทนายคว่ามื่ที�เข้าร่ัว่มื่การัสมัื่ภาษณ์์จะทำหน้าที�เป็นแหล่งข้อมื่ลูด้ืานกฎหมื่าย เป็นพยานสังเกตั้การัณ์์เรั่�องคว่ามื่เป็นธิรัรัมื่
ของกรัะบว่นการั รัว่งถึงึคอยปรัะกนัคว่ามื่เข้าใจผิดื การับดิืเบ่อนคว่ามื่จรังิ และคว่ามื่พยายามื่ที�จะดืำาเนนิการัสมัื่ภาษณ์์โดืย
ไม่ื่ชอบด้ืว่ยกฎหมื่าย มื่าตั้รัการัเหล่านี�ช่ว่ยเพิ�มื่มื่ลูค่าหลกัฐานของข้อมื่ลูที�รัว่บรัว่มื่รัะหว่่างการัสมัื่ภาษณ์์

109. ผู้สัมื่ภาษณ์์ที�มื่ีปรัะสิทธิิภาพคว่รัสร้ัางคว่ามื่สัมื่พันธ์ิในการัทำงานซึ�งเคารัพกันและกันและมื่ีคว่ามื่เป็นม่ื่ออาชีพกับ
ทนายคว่ามื่ ทนายคว่ามื่ที�เข้าร่ัว่มื่มื่สีทิธิิถึามื่คำาถึามื่ ขอคำาชี�แจง นำาเสนอหลกัฐานเพ่�อโต้ั้เถึยีง แย้งคำาถึามื่ที�ไม่ื่เป็นธิรัรัมื่หร่ัอ
พฤติั้กรัรัมื่ที�ไม่ื่เหมื่าะสมื่ในส่ว่นของผู้สมัื่ภาษณ์์ และรัะมื่ดัืรัะว่งัสทิธิขิองลูกค้าโดืยรัว่มื่

110. หากผูถ้ึกูสัมื่ภาษณ์์ต้ั้องการัให้มีื่ทนายคว่ามื่อยูด้่ืว่ย แม้ื่ว่่าผู้ถึกูสมัื่ภาษณ์์จะได้ืสละสทิธิไิปก่อนหน้านี�แล้ว่กต็ั้ามื่ การัสมัื่ภาษณ์์
จะถึกูรัะงับไว้่จนกว่่าทนายคว่ามื่จะเข้าร่ัว่มื่

111. ผูส้มัื่ภาษณ์์คว่รัเอาใจใส่สภาพจติั้ใจและร่ัางกายของผูถู้ึกสมัื่ภาษณ์์ตั้ลอดืการัสัมื่ภาษณ์์ ผูถ้ึกูสมัื่ภาษณ์์คว่รัมื่ช่ีว่งเว่ลาพกัผ่อน
อย่างเพยีงพอและต่ั้อเน่�อง รัว่มื่ถึงึอาหารัและเคร่ั�องดื่�มื่ในปรัมิื่าณ์ที�เพยีงพอ

112. การักำหนดืจุดืมืุ่่งหมื่ายตั้ั�งแตั้่เรัิ�มื่ดืำเนินการัสัมื่ภาษณ์์จะนำไปสู่กรัะบว่นการัที�มื่ีปรัะสิทธิิภาพมื่ากขึ�น เช่น ผู้สัมื่ภาษณ์์
คว่รัสนับสนุนให้ผูถู้ึกสัมื่ภาษณ์์ส่�อสารั หากผูถ้ึกูสมัื่ภาษณ์์ไม่ื่เข้าใจเรั่�องใดืหรัอ่เช่�อว่่าตั้นถึกูเข้าใจผดิื คว่รัเชญิผูถ้ึกูสมัื่ภาษณ์์
ให้รัายละเอยีดืที�เกี�ยว่ข้องมื่ากที�สดุื ใช้เว่ลาให้มื่ากที�สดุืก่อนตั้อบคำถึามื่ ถึามื่คำถึามื่ และพดูืว่่าพว่กเขาต้ั้องการัอะไรัหรัอ่ไม่ื่
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เทคนิคการัเก็บรัว่บรัว่มื่ข้อมืู่ล

113. การัฟังอย่างกรัะตั้อ่รัอ่ร้ันช่ว่ยผูส้มัื่ภาษณ์์ในการัปรัะมื่ว่ลผลข้อมูื่ลที�ได้ืรับัจากผู้ถูึกสัมื่ภาษณ์์ โดืยผู้สมัื่ภาษณ์์จะแสดืงให้เห็นว่่า
พว่กเขารับัฟังสิ�งที�ผูถ้ึกูสมัื่ภาษณ์์กำลงัพดูืและพยายามื่ทำคว่ามื่เข้าใจ ผู้สัมื่ภาษณ์์จะรัะมัื่ดืรัะวั่งไม่ื่ชี�นำผู้ถึกูสัมื่ภาษณ์์โดืยไม่ื่ได้ื
ตั้ั�งใจ ดื้ว่ยการัใช้ว่าจาหรั่อส่�อใดืๆ รัว่มื่ทั�งเสียง ท่าทาง หรั่อคำถึามื่ตั้่างๆ ซึ�งอาจตั้ีคว่ามื่เป็นการัเห็นดื้ว่ยหรั่อไมื่่เห็นดื้ว่ย
กบัสิ�งที�บคุคลนั�นกำลงัพดูื

114. คว่รัเชิญให้ผู้สัมื่ภาษณ์์ได้ือธิิบายด้ืว่ยคำพูดืของผู้สัมื่ภาษณ์์เองถึึงการัมีื่ส่ว่นร่ัว่มื่ของพว่กเขาในเรั่�องที�กำลังตั้รัว่จสอบโดืย
ละเอยีดืนี� หรัอ่คว่ามื่รู้ัหรัอ่คว่ามื่ทรังจำาในเรั่�องดืงักล่าว่ และคว่รัอนุญาตั้ให้ผูส้มัื่ภาษณ์์ให้คำาตั้อบได้ือย่างเตั้ม็ื่ที� ซึ�งจะสามื่ารัถึ
ตั้รัว่จสอบรัายละเอยีดืเพิ�มื่เตั้มิื่เพ่�ออดุืช่องโหว่่หรัอ่อธิิบายคว่ามื่คลาดืเคล่�อนต่ั้างๆ ได้ื

115. โดืยทั�ว่ไปแล้ว่ ผูส้มัื่ภาษณ์์ไม่ื่คว่รัขัดืจงัหว่ะหรัอ่กรัะบว่นคว่ามื่คดิืของผูถู้ึกสมัื่ภาษณ์์ และต้ั้องเอาใจใส่ข้อมูื่ลที�ผูถ้ึกูสมัื่ภาษณ์์
ให้มื่าเสมื่อ เพ่�อสงัเกตั้รัายละเอยีดืที�สำคญัและกำหนดืหวั่ข้อเฉพาะที�ต้ั้องการัตั้ดิืตั้ามื่ผล การัไม่ื่ขัดืจงัหว่ะนั�นให้เสรัมิื่ด้ืว่ย
การัใช้คว่ามื่เงียบในสถึานการัณ์์ที�เหมื่าะสมื่ การันิ�งเงียบเป็นการัส่งสัญญาณ์ไปยังผู้ถึูกสัมื่ภาษณ์์ว่่าสามื่ารัถึใช้เว่ลาหยุดื
เพ่�อคดิืทบทว่นได้ื และผูสั้มื่ภาษณ์์ยินดืทีี�จะรัอเพ่�อให้ได้ืรัายละเอยีดืเพิ�มื่เตั้มิื่

116. ปรัะเภทของคำถึามื่ที�ใช้ในการัสมัื่ภาษณ์์มีื่ส่ว่นทำให้บรัรัลวุ่ตัั้ถึปุรัะสงค์ที�ต้ั้องการัและผลลัพธ์ิโดืยรัว่มื่ โดืยมีื่จดุืมืุ่ง่หมื่ายเพ่�อ
ให้ได้ืข้อมูื่ลซึ�งให้โดืยสมื่คัรัใจและบกพร่ัองน้อยที�สดุืเท่าที�จะทำาได้ื คำาถึามื่แต่ั้ละข้อคว่รัมื่จีดุืปรัะสงค์และถึามื่ในลกัษณ์ะที�ไม่ื่
เป็นการัตั้ดัืสนิ ภาษาที�ใช้คว่รัชดัืเจนและหลกีเลี�ยงคำาทางเทคนคิหร่ัอศพัท์แสงและตั้วั่ย่อต่ั้างๆ 

117. คำถึามื่ปลายเปิดืต่ั้างๆ เช่น 'อธิบิายให้ฉันฟัง' 'บอกฉัน' หรัอ่ 'โปรัดือธิิบาย' ช่ว่ยลดืคว่ามื่เสี�ยงที�คว่ามื่ทรังจำของผูถ้ึกูสมัื่ภาษณ์์
จะเสยีหายได้ื โดืยมีื่แนว่โน้มื่ที�ผูถู้ึกสมัื่ภาษณ์์จะให้รัายละเอียดืเพิ�มื่เตั้มิื่และคำาตั้อบที�สมื่บรูัณ์์ยิ�งขึ�น ซึ�งมื่คีว่ามื่เป็นไปได้ืตั้ำ�าที�
คำาตั้อบนั�นได้ืมื่าด้ืว่ยอทิธิิพลของผูส้มัื่ภาษณ์์ 

118. เมื่่�อมื่ีการัตั้อบคำถึามื่ปลายเปิดืแล้ว่ คำถึามื่เชิงลึก เช่น 'ใครั' 'อะไรั' และ 'ที�ไหน' อาจจำเป็นเพ่�อเก็บรัายละเอียดืเพิ�มื่เตั้ิมื่ 
โดืยช่ว่ยให้ไดื้รัับข้อมืู่ลที�เกี�ยว่ข้องเพิ�มื่เตั้ิมื่หาช่องโหว่่และคว่ามื่ไมื่่สอดืคล้องกันเฉพาะส่ว่นที�ตั้้องการัสำรัว่จเพิ�มื่เตั้ิมื่ ทั�งนี� 
ผู้ถึูกสัมื่ภาษณ์์อาจเปิดืเผยสิ�งที�พว่กเขาไมื่่เคยเปิดืเผยมื่าก่อน

119. การัใช้ข้อมื่ลูเชงิกลยทุธ์ินี�สามื่ารัถึชี�แนว่ทางในการัสัมื่ภาษณ์์ได้ื เพ่�อให้แน่ใจว่่าข้อมูื่ลที�ดืงึออกมื่าเป็นไปตั้ามื่ว่ตัั้ถึปุรัะสงค์ของ
การัสมัื่ภาษณ์์ 

120. การัสรัุปสิ�งที�ผู ้ถูึกสัมื่ภาษณ์์พูดือย่างถูึกตั้้องอาจช่ว่ยให้การัสัมื่ภาษณ์์ดืำเนินไปในทางที�ดืี และช่ว่ยให้ผู ้สัมื่ภาษณ์์
และผู้ถึูกสัมื่ภาษณ์์จดืจำรัายละเอียดืที�สำคัญไดื้ อย่างไรัก็ตั้ามื่ การัสรุัปที�เล่อกใช้คำพูดืไมื่่ดีือาจทำให้ข้อมูื่ลของ 
ผู ้ถึูกสัมื่ภาษณ์์บกพรั่องและทำให้เกิดือคติั้หรั่อเป็นข้อมูื่ลที�ไมื่่ถึูกตั้้อง นอกจากนี� ผู้ถึูกสัมื่ภาษณ์์อาจตั้ีคว่ามื่บทสรัุป
ที�ไมื่่ถึูกตั้้องเป็นข้อบ่งชี�ว่่าผู้สัมื่ภาษณ์์ไมื่่ไดื้ฟังหรั่อพยายามื่บิดืเบ่อนข้อมืู่ลของผู้ถึูกสัมื่ภาษณ์์

การัเผชิญหน้ากับคว่ามื่ไมื่่เตั้็มื่ใจ 
121. ผู้สัมื่ภาษณ์์อาจพบกับผู้ถึูกสัมื่ภาษณ์์ที�ไมื่่เตั้็มื่ใจที�จะพูดืคุยดื้ว่ย ผู้สัมื่ภาษณ์์จึงคว่รัเตั้รัียมื่ตั้ัว่ไว่้ก่อนว่่าจะรัับมื่่อกับ

สถึานการัณ์์ดืังกล่าว่อย่างไรั การัที�ผู้ถึูกสัมื่ภาษณ์์ไมื่่ตั้้องการัหรั่อไมื่่ตั้กลงยินยอมื่ตั้อบคำถึามื่อาจเป็นทางเล่อกที�ไตั้ร่ัตั้รัอง
มื่าแล้ว่ เช่น ผู ้ตั้้องสงสัยในคดีือาญามีื่สิทธิิที�จะไมื่่พูดืและบางคนเล่อกจะใช้สิทธิินี� เรัาตั้้องเคารัพการัตั้ัดืสินใจของ
ผู้ถึูกสัมื่ภาษณ์์ในเรั่�องนี�เสมื่อ และไมื่่กรัะทบตั้่อสิทธิิของผู้ถึูกสัมื่ภาษณ์์ในการัถึูกสันนิษฐานไว่้ก่อนว่่าบรัิสุทธิิ์

122. สาเหตุั้ที�ผู ้ถูึกสัมื่ภาษณ์์อาจลังเลที�จะพูดืคุยอาจรัว่มื่ถึึงคว่ามื่วิ่ตั้กกังว่ลทั�ว่ไปหรั่อคว่ามื่ไมื่่มื่ั�นใจตั้่อกรัะบว่นการั 
โดืยเฉพาะอย่างยิ�งหากบุคคลนั�นไม่ื่เคยตั้กอยูใ่นสถึานการัณ์์ดัืงกล่าว่มื่าก่อน คว่ามื่กลวั่กม็ื่ส่ีว่นเช่นกนั เช่น กลวั่ตั้ำรัว่จและ
เจ้าหน้าที�รัฐัอ่�นๆ หรั่อกลัว่ว่่าจะมื่ีผลกรัะทบสะท้อนกลับมื่ายังตั้นเองหรั่อผู้อ่�นหากคนอ่�นรัู้ว่่าผู้ถึูกสัมื่ภาษณ์์ไดื้พูดืคุยกับ
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เจ้าหน้าที� ผูถ้ึกูสมัื่ภาษณ์์อาจได้ืรับัผลกรัะทบทางจิตั้ใจจากสิ�งที�พว่กเขาได้ืเหน็ ได้ืยิน หรัอ่ผ่านมื่า คว่ามื่ไม่ื่เต็ั้มื่ใจที�จะพดูืคยุ
อาจเป็นเพรัาะปฏิิกิรัิยาส่ว่นตั้ัว่ของผู้ถึูกสัมื่ภาษณ์์ตั้่อผู้สัมื่ภาษณ์์หรั่อล่ามื่ก็ไดื้

123. กรัณ์ทีี�ผูถ้ึกูสมัื่ภาษณ์์อาจเตั้ม็ื่ใจให้ข้อมื่ลูแต่ั้ไม่ื่สามื่ารัถึทำได้ืกเ็ป็นไปได้ืเช่นกนั โดืยอาจเพรัาะพว่กเขาไม่ื่มีื่ข้อมื่ลูที�เกี�ยว่ข้อง
ให้เรัิ�มื่ตั้้นดื้ว่ย หรั่อพว่กเขาไมื่่สามื่ารัถึลงรัายละเอียดืไดื้ อาจเป็นไปไดื้ว่่าเว่ลาหรั่อสิ�งตั้่าง ๆ ที�ผู้ถึูกสัมื่ภาษณ์์ปรัะสบมื่า
ทำให้พว่กเขาล่มื่รัายละเอียดืเดืิมื่หรั่อไมื่่สามื่ารัถึเรัียกค่นคว่ามื่ทรังจำไดื้ 

124. ผูส้มัื่ภาษณ์์จะเพิ�มื่โอกาสในการัสัมื่ภาษณ์์อย่างมีื่ปรัะสทิธิภิาพได้ื ด้ืว่ยการัแสดืงออกว่่าผูสั้มื่ภาษณ์์ตั้รัะหนักรัูแ้ละเคารัพต่ั้อ
เหตั้ผุลที�บางคนไม่ื่เตั้ม็ื่ใจที�จะพดูืคยุ ตั้ลอดืจนชี�แจงว่่าจะเกบ็ข้อมื่ลูที�ให้มื่าเป็นคว่ามื่ลบัภายในขอบเขตั้ที�กฎหมื่ายอนญุาตั้ 
และเคารัพในการัปฏิิเสธิที�จะพูดืคุยอย่างตั้่อเน่�อง ผู้สัมื่ภาษณ์์ไมื่่คว่รัว่ินิจฉัยในเชิงลบจากกรัณ์ีที�ผู้ถึูกสัมื่ภาษณ์์ไมื่่สามื่ารัถึ
หรั่อปฏิิเสธิที�จะตั้อบคำถึามื่ และไมื่่คว่รัดื่ว่นตั้ัดืสินเมื่่�อผู้ถึูกสัมื่ภาษณ์์อาจให้การัที�เป็นการัยอมื่รัับตั้่ออาชญากรัรัมื่หรั่อ
ถึ่ายทอดืข้อมืู่ลที�ทำให้เกิดืคว่ามื่ลำบากใจ

การัรัะงับการัสัมื่ภาษณ์์

125. ผูส้มัื่ภาษณ์์จะรัะงบัการัสมัื่ภาษณ์์เพ่�อตั้ดิืตั้ามื่ข้อมูื่ลที�ได้ืรับัหรัอ่ดืำเนนิการัสอบถึามื่เพิ�มื่เตั้มิื่ได้ื โดืยถึอ่เป็นกรัณี์ที�เหมื่าะสมื่
และอนญุาตั้ให้กรัะทำได้ื ในทำนองเดีืยว่กนั ทนายคว่ามื่หรัอ่ผูถู้ึกสัมื่ภาษณ์์อาจขอหยดุืพกัได้ื เช่น เพ่�อพกัผ่อนหรัอ่ปรักึษา
เป็นการัส่ว่นตั้วั่ การัปฏิเิสธิไม่ื่ยอมื่รับัคำขอดัืงกล่าว่อาจส่งผลต่ั้อคว่ามื่น่าเช่�อถึอ่ของข้อมื่ลูที�รัว่บรัว่มื่ได้ืจากการัสมัื่ภาษณ์์

126. หากผูถ้ึกูสมัื่ภาษณ์์ต้ั้องการัการัรักัษาพยาบาล ผูสั้มื่ภาษณ์์ต้ั้องรัะงบัการัสมัื่ภาษณ์์โดืยทนัทแีละให้การัดืแูลอย่างทนัท่ว่งที

127. การัปรัะกันว่่าบุคคลจะไมื่่ถึูกสอบสว่นในฐานะพยานเพ่�อหลีกเลี�ยงข้อกำหนดืทางกฎหมื่ายที�เกี�ยว่กับการัซักถึามื่ในฐานะ
ผู้ตั้้องสงสัย81 เป็นกรัณี์จำเป็นและสำคัญ หากบุคคลที�ถึูกสัมื่ภาษณ์์ในฐานะพยานในตั้อนแรัก กลายเป็นผู้ตั้้องสงสัย
ในรัะหว่่างการัสัมื่ภาษณ์์ ผู้สัมื่ภาษณ์์คว่รัหยุดืสัมื่ภาษณ์์ทันที ทั�งนี� เพ่�อเตั้่อนผู้ถึูกสัมื่ภาษณ์์ให้ชัดืแจ้งว่่า สถึานะของ
ผู้ถึูกสัมื่ภาษณ์์เปลี�ยนไปเป็นผู้ตั้้องสงสัยแล้ว่ และผู้สัมื่ภาษณ์์คว่รัแจ้งให้ผู้ถึูกสัมื่ภาษณ์์ทรัาบถึึงสิทธิิในฐานะผู้ตั้้องสงสัย 
ตั้ลอดืจนให้เว่ลาและจัดืหาทรััพยากรัที�จำเป็นเพ่�อให้ผู้ถึูกสัมื่ภาษณ์์ไดื้ตั้รัะหนักถึึงสิทธิิเหล่านั�น

81. A/71/298 (เชิงอรัรัถึที� 3)
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บทสรุปการสัมภาษณ์ - การประเมินผู้ลและการวิเคราะห์

128. ผู้สัมื่ภาษณ์์ที�มื่ีปรัะสิทธิิภาพคว่รัสิ�นสุดืการัสัมื่ภาษณ์์ดื้ว่ยคว่ามื่เคารัพและเป็นมื่่ออาชีพ สิ�งนี�จะเพิ�มื่โอกาสในการัรัักษา
ช่องทางการัส่�อสารัในอนาคตั้เอาไว่้ หลีกเลี�ยงคว่ามื่เข้าใจผิดืใดืๆ ที�อาจเกิดืขึ�น ตั้ลอดืจนทำให้คว่ามื่ไว่้ว่างใจตั้่อสถึาบัน
ภาครััฐเพิ�มื่มื่ากขึ�น

129. ผู้สัมื่ภาษณ์์คว่รัทบทว่นข้อมืู่ลที�ไดื้รัับจากผู้ถึูกสัมื่ภาษณ์์ (และทนายคว่ามื่ หากเข้ารั่ว่มื่การัสัมื่ภาษณ์์ดื้ว่ย) และเมื่่�อมื่ีการั
บันทึกเป็นลายลักษณ์์อักษรั (ซึ�งไมื่่ใช่การับันทึกเสียงหรั่อภาพว่ิดืีโอ) ให้เชิญผู้ถึูกสัมื่ภาษณ์์ลงนามื่เพ่�อย่นยันคว่ามื่ถึูกตั้้อง
ของบันทึกดืังกล่าว่ นอกจากนี� คว่รัมื่ีการับันทึกไว่้ในกรัณ์ีที�มื่ีการัแก้ไขใดืๆ ใน นอกจากนี� หากเป็นกรัณ์ีสำคัญแล้ว่ คว่รัมื่ี
การับันทึกการัปฏิิเสธิใดืๆ ของผู้ถึูกสัมื่ภาษณ์์ในการัลงนามื่ในบันทึกการัสัมื่ภาษณ์์ไว่้ดื้ว่ย82 ทั�งนี� คว่รัมื่ีการัจัดืเตั้รัียมื่
สำเนาบันทึกที�เป็นลายลักษณ์์อักษรัใดืๆ ให้กับผู้ถึูกสัมื่ภาษณ์์และทนายคว่ามื่ (หากเกี�ยว่ข้อง)83 จากนั�น ผู้สัมื่ภาษณ์์
คว่รัให้ข้อมืู่ลที�เหมื่าะสมื่แก่ผู้สัมื่ภาษณ์์เกี�ยว่กับขั�นตั้อนตั้่อไปของกรัะบว่นการั

130. เมื่่�อการัสมัื่ภาษณ์์เสรัจ็สิ�น ผูส้มัื่ภาษณ์์ต้ั้องแน่ใจว่่าข้อมื่ลูที�ให้ในรัะหว่่างกรัะบว่นการันั�นอยูภ่ายใต้ั้รัะดืบัคว่ามื่เป็นส่ว่นตั้วั่
และการัคุ้มื่ครัองข้อมูื่ลที�เหมื่าะสมื่ ซึ�งอาจรัว่มื่ถึึงการัปรัะกันว่่าข้อมูื่ลดืังกล่าว่จะไมื่่ถึูกเปิดืเผยตั้่อสาธิารัณ์ะหรั่อ
ตั้่อสถึาบันใดืๆ ในลักษณ์ะที�อาจเป็นอันตั้รัายตั้่อสิทธิิของผู้ถึูกสัมื่ภาษณ์์

131. การัปรัะเมื่ินและว่ิเครัาะห์เป็นส่ว่นสำคัญที�ทำให้กรัะบว่นการัสัมื่ภาษณ์์ปรัะสบคว่ามื่สำเรั็จ แมื่้ว่่าเว่ลาที�ใช้ไปกับ
การัดืำเนินการัดืังกล่าว่อาจแตั้กตั้่างกันไปตั้ามื่คว่ามื่รัุนแรังของแตั้่ละกรัณ์ี แตั้่ก็ไมื่่คว่รัดืำเนินการัดื้ว่ยคว่ามื่รัีบรั้อน 
ผู้สัมื่ภาษณ์์คว่รัปรัะเมื่ินและว่ิเครัาะห์ในเรั่�องดืังตั้่อไปนี�

ก. คุณ์ค่าและคว่ามื่น่าเช่�อถึ่อของข้อมูื่ลที�ไดื้รัับและข้อมูื่ลนั�นสอดืคล้องกับหลักฐานที�มีื่อยู่แล้ว่อย่างไรั ช่องโหว่่
ของข้อมูื่ล และข้อมูื่ลข่าว่กรัองอ่�นๆ ที�รัว่บรัว่มื่มื่า

ข. การัสอบถึามื่เพิ�มื่เตั้ิมื่ปรัะการัใดืที�จำเป็นเพ่�อให้การัสอบสว่นหรั่อการัดืำเนินการัค่บหน้า
ค. มื่ีการัให้หลักปรัะกันพ่�นฐานที�เกี�ยว่ข้องทั�งหมื่ดือย่างมื่ีปรัะสิทธิิภาพหรั่อไมื่่

82. ดู ตัวอย่างเช่น Rule 9(e)(v) of the Luanda Guidelines; CPT, 2nd General Report, CPT/Inf(92)3, §39

83. Principle 23(2) of the Body of Principles.
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หลักการที่ 3  –  
ความเปราะบาง

การัสัมื่ภาษณ์์อย่างมีื่ปรัะสิทธิิภาพจำาเป็นต้ั้องมีื่การัรัะบุถึึง 
และการัจัดืการักับคว่ามื่ตั้้องการัของผู้ให้สัมื่ภาษณ์์ใน
สถึานการัณ์์ที�เปรัาะบาง

การเตรียมการสำาหรับผูู้้ถูกสัมภาษณ์

132. เมื่่�อตั้กเป็นผู้ที�ตั้้องถึูกสัมื่ภาษณ์์แล้ว่ ผู้ถึูกสัมื่ภาษณ์์แทบทุกคนพบว่่าตั้นเองตั้กอยู่ในสถึานการัณ์์ที�เปรัาะบาง เน่�องจาก
ดืุลอำนาจที�ไมื่่เท่าเทียมื่กันโดืยปกตั้ิว่ิสัย ดื้ว่ยลักษณ์ะของปฏิิสัมื่พันธิ์ตั้่างๆ กับเจ้าหน้าที�นั�นเอง คว่ามื่ไมื่่สมื่ดืุลของอำนาจ
จะมื่ากเป็นพเิศษโดืยเฉพาะเมื่่�อผูถู้ึกสมัื่ภาษณ์์ถึกูคว่บคุมื่ตั้วั่ ดืงันั�น ผูถ้ึกูสัมื่ภาษณ์์จึงต้ั้องพึ�งพาเจ้าหน้าที�อย่างเตั้ม็ื่ที�ในการั
ใช้สิทธิิมื่นุษยชนของผู้ถึูกสัมื่ภาษณ์์

133. ผูส้มัื่ภาษณ์์จำเป็นต้ั้องตั้รัะหนกัถึึงผลกรัะทบที�อาจเกดิืขึ�นเน่�องจากคว่ามื่ไม่ื่สมื่ดืลุของอำนาจ และปฏิบัิตั้ติั้ามื่ขั�นตั้อนเพ่�อ
บรัรัเทาผลกรัะทบดัืงกล่าว่ ดืังนั�น การัปรัะกันการัคุ้มื่ครัองผู้ถูึกสัมื่ภาษณ์์ทุกคนภายใตั้้กฎหมื่าย เป็นการัเพิ�มื่มืู่ลค่า
ของข้อมืู่ลที�รัว่บรัว่มื่ไดื้มื่ากที�สุดืในเว่ลาเดืียว่กัน คว่ามื่ไมื่่สมื่ดืุลของอำนาจอาจทำให้ผู้ถึูกสัมื่ภาษณ์์รัู้สึกอย่างไรัก็ไดื้ 
ตั้ั�งแตั้่รัู้สึกวิ่ตั้กกังว่ลเล็กน้อยไปจนถึึงกลัว่สุดืขีดื ซึ�งปฏิิกิรัิยาดืังกล่าว่อาจมื่ีผลกรัะทบตั้่อการัตั้อบสนองทางรั่างกาย 
สตั้ปัิญญา และอารัมื่ณ์์ของบุคคลนั�นต่ั้อการัถึกูสอบสว่นได้ื โดืยอาจเป็นอุปสรัรัคขดัืขว่างคว่ามื่เข้าใจของผูถ้ึกูสัมื่ภาษณ์์ใน
คำถึามื่ที�ถึามื่ ตั้ลอดืจนคว่ามื่หมื่ายโดืยนัยของคำตั้อบของผู้ถึูกสัมื่ภาษณ์์ นอกจากนี� ยังอาจส่งผลตั้่อคว่ามื่สามื่ารัถึ
ของผูถ้ึกูสมัื่ภาษณ์์ในการัตัั้ดืสนิใจด้ืว่ยตั้นเองโดืยพจิารัณ์าจากข้อมื่ลูที�ได้ืรับัเพ่�อปรัะโยชน์สงูสดุืของตั้นเอง หรัอ่เพ่�อให้ข้อมื่ลู
ที�ลงรัายละเอียดืและถูึกตั้้อง และกรัณี์ที�เลว่รั้ายที�สุดื ในจุดืที�ผู ้ถึูกสัมื่ภาษณ์์บางสัมื่ผัสถึึงคว่ามื่ตั้ึงเครัียดืที�เพิ�มื่ขึ�น 
อาจลดืทอนคว่ามื่สามื่ารัถึของผู้ถูึกสัมื่ภาษณ์์ในการันึกถึึงคว่ามื่ทรังจำและให้ข้อมืู่ลเท็จ

134. การัปฏิิบัตั้ิตั้ามื่คำแนะนำในหลักการัเหล่านี�ช่ว่ยสรั้างคว่ามื่มัื่�นใจให้กับผู้ถึูกสัมื่ภาษณ์์ และจะช่ว่ยสรั้างสภาพแว่ดืล้อมื่
ที�ไม่ื่บีบบังคับ โดืยจะเป็นส่ว่นสำคัญอย่างยิ�งในการัป้องกันการัใช้อำนาจในทางที�ผิดืโดืยผู้สัมื่ภาษณ์์ ซึ�งเป็นบ่อนทำลาย
คว่ามื่สมื่บูรัณ์์ของกรัะบว่นการัสัมื่ภาษณ์์ ตั้ลอดืจนช่ว่ยจำกัดืแนว่ทางปฏิิบัตั้ิดื้ว่ย 'การัสัมื่ภาษณ์์อย่างไมื่่เป็นทางการั' 

ซึ�งมื่ีคว่ามื่เสี�ยงสูงที�จะก่อให้เกิดืการัปฏิิบัตั้ิที�โหดืรั้าย
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บุคคลที่ตกอยู่ในสถานการณ์ที่มีความเปราะบางเพิ่มขึ�น

135. ผู้ถึูกสัมื่ภาษณ์์บางคนจะปรัะสบกับสถึานการัณ์์ที�มื่ีคว่ามื่เปรัาะบางเพิ�มื่ขึ�น เมื่่�อบางส่ว่นของการัสัมื่ภาษณ์์มื่ีส่ว่น
เกี�ยว่ข้องกับกับปัจจัยเสี�ยงเฉพาะอ่�นๆ ในสถึานการัณ์์เช่นนี� ผู ้ถึูกสัมื่ภาษณ์์จะมีื่คว่ามื่ตั้้องการัอ่�น รัว่มื่ถึึงสิทธิิตั้่างๆ 
เพิ�มื่เตั้ิมื่ ซึ�งผู้ให้สัมื่ถึาษณ์์ตั้้องการัให้เจ้าหน้าที�ดืูแลตั้รังส่ว่นนี�ให้84 ปัจจัยเสี�ยงดืงักล่าว่อาจรัว่มื่ถึงึ

ก. อายุ เพศสรัีรัะ (Sex) เพศภาว่ะ (Gender) อัตั้ลักษณ์์หรั่อการัแสดืงออกทางเพศ หรั่อรัสนิยมื่ทางเพศ 
ข. สัญชาตั้ิหรั่อชาตั้ิพันธิุ์ 
ค. ภูมื่ิหลังทางว่ัฒนธิรัรัมื่หรั่อศาสนา
ง. คว่ามื่พิการัทางรั่างกาย สตั้ิปัญญา หรั่อจิตั้ใจ 
จ. ปัญหาในดื้านการัส่�อสารั 
ฉ. ปัญหาในดื้านการัทำคว่ามื่เข้าใจ (รัว่มื่ถึึงอุปสรัรัคทางภาษา) 
ช. ไมื่่สามื่ารัถึอ่าน และ/หรั่อเขียนไดื้ 
ซ. สภาว่ะที�เกี�ยว่ข้องกับอายุ เช่น ภาว่ะสมื่องเส่�อมื่
ฌ. อยู่ในกลุ่มื่ชนกลุ่มื่น้อยหรั่อกลุ่มื่คนชายขอบตั้ามื่ฐานะทางเศรัษฐกิจและสังคมื่

136. เมื่่�อยอมื่รัับว่่า “คว่ามื่เปรัาะบาง” เป็นแนว่คิดืที�มื่ีพลว่ัตั้และมื่ีการัพัฒนา ลักษณ์ะของสถึานการัณ์์อ่�นๆ จึงอาจทำให้
มื่ีคว่ามื่เปรัาะบางเพิ�มื่ขึ�นเช่นกัน ไดื้แก่ 

ก. สถึานะทางสุขภาพ เช่น การับาดืเจ็บ การัเจ็บป่ว่ย คว่ามื่เครีัยดื คว่ามื่วิ่ตั้กกังว่ล การัเสพติั้ดืหรั่อใช้เกินขนาดื 
(intoxication) สภาว่ะป่ว่ยทางจิตั้ใจหลังจากตั้้องเผชิญกับเหตัุ้การัณ์์กรัะทบกรัะเท่อนใจอย่างรัุนแรัง 
(post-traumatic stress disorder หรั่อ PTSD) หรั่อสภาว่ะอ่�นๆ ที�ทำให้อ่อนแรังหรั่อเกิดืการัเปลี�ยนแปลง

ข. เหตัุ้การัณ์์กรัะทบกรัะเท่อนใจอย่างรัุนแรังในอดืีตั้ รัว่มื่ถึึงเคยเป็นเหย่�อหรั่อพบเห็นการัล่ว่งละเมิื่ดืหรั่อ
การัละเมื่ิดืสิทธิิมื่นุษยชน 

ค. สถึานะการัย้ายถึ่�นฐาน เช่น ผู้ขอลี�ภัยหรั่อผู้ลี�ภัย แรังงานข้ามื่ชาตั้ิที�ยังไมื่่ไดื้รัับการัรัับรัอง แรังงานข้ามื่ชาติั้
ที�เดืินทางเข้าปรัะเทศอย่างผิดืกฎหมื่าย หรั่อเหย่�อการัค้ามื่นุษย์

ง. กำลงัตั้ั�งครัรัภ์ ให้นมื่บตุั้รั หรัอ่ผูด้ืแูลขั�นปฐมื่ภมูื่ ิ(primary caretaker) และไม่ื่ได้ืรับัโอกาสให้เลอ่กจดัืการัการัดืแูล
ด้ืว่ยว่ธิิอี่�น

จ. ลกัษณ์ะของคว่ามื่ผดิืที�อยูใ่นรัะหว่่างสอบสว่น เช่น การักรัะทำอนาจารั คว่ามื่ผดิืทางการัเมื่อ่ง หรัอ่การัก่อการัร้ัาย85

137. คว่ามื่เสี�ยงอาจผันผว่นโดืยขึ�นอยู่กับปัจจัยตั้่างๆ เช่น บรัิบท ว่ัฒนธิรัรัมื่ และเว่ลา ลักษณ์ะที�บ่งบอกถึึงช่องโหว่่ที�เพิ�มื่ขึ�น
อาจเป็นลักษณ์ะถึาว่รัหรั่อชั�ว่ครัาว่ก็ไดื้ ในบางกรัณี์ คว่ามื่เปรัาะบางที�เพิ�มื่ขึ�นของบุคคลใดือาจมื่องเห็นไดื้ชัดืหรั่อมื่ี
การับันทึกข้อมูื่ลไว่้แล้ว่ โดืยที�ในกรัณี์อ่�นๆ อาจไมื่่สามื่ารัถึรัับรัู้ไดื้หรั่อไมื่่ปรัากฏิชัดืในทันที ในทำนองเดีืยว่กัน ก็อาจ
มื่ีสาเหตัุ้มื่าจากปัจจัยหลายๆ ปัจจัยที�เกี�ยว่โยงกันอยู่ซึ�งก่อให้เกิดืปรัะสบการัณ์์จรัิงและปรัะสบการัณ์์ชีว่ิตั้เฉพาะตั้ัว่
ไมื่่เหมื่่อนคนอ่�น เช่นเดืียว่กับคว่ามื่เปรัาะบางที�เพิ�มื่ขึ�นเป็นการัเฉพาะในการัเล่อกปฏิิบัตั้ิและการัปฏิิบัตั้ิที�โหดืรั้าย

84. Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (CEDAW), A/RES/34/180 วั่นที� 18 ธัินว่าคมื่ ค.ศ. 1979; 
International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination (CERD), General Assembly resolution 2106 (XX) วั่นที� 
21 ธัินว่าคมื่ ค.ศ. 1965; Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CPRD), A/RES/61/106 วั่นที� 24 มื่กรัาคมื่ ค.ศ. 2007; International 
Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of their Families, A/RES/45/158 ว่ันที� 18 ธิันว่าคมื่ 
ค.ศ. 1990; ดืูเพิ�มื่เตั้ิมื่ United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples, A/RES/61/295 ว่ันที� 2 ตัุ้ลาคมื่ ค.ศ. 2007; the 
Bangkok Rules, United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice (The Beijing Rules), A/RES/40/33 
ว่ันที� 29 พฤศจิกายน ค.ศ. 1985; Havana Rules; International Commission of Jurists (ICJ), Yogyakarta Principles – Principles on the 
application of international human rights law in relation to sexual orientation and gender identity มื่ีนาคมื่ ค.ศ. 2007

85. ดู ตัวอย่างเช่น A/68/295, Interim Report of the Special Rapporteur on torture วันที่ 9 สิงหาคม ค.ศ. 2013 §§67-72
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138. ด้ืว่ยเหตั้เุรั่�องอาย ุเด็ืกๆ มื่กัตั้กอยูใ่นสถึานการัณ์์ที�มื่คีว่ามื่เปรัาะบางเพิ�มื่ขึ�นในรัะหว่่างการัสมัื่ภาษณ์์ ซึ�งต้ั้องมื่กีารัใช้มื่าตั้รัการั
พเิศษเพ่�อปรัะกนัว่่าเดืก็ได้ืรับัการัคุม้ื่ครัองอย่างเพียงพอ ดืงันั�นผูส้มัื่ภาษณ์์ที�ได้ืรับัการัฝึ่กอบรัมื่เฉพาะทางจงึเหมื่าะจะเป็น
ผูส้มัื่ภาษณ์์เดืก็ นอกจากนี� คว่รัมื่กีารัพจิารัณ์าถึงึว่ธิิทีี�ดืทีี�สดุืในการัส่�อสารัและสร้ัางคว่ามื่สมัื่พนัธ์ิกบัเดืก็ ตั้ลอดืจนสถึานที�
และเว่ลาที�จะสมัื่ภาษณ์์ ในการัสัมื่ภาษณ์์เดืก็ที�เป็นเหย่�อและเป็นพยานคว่รัใช้ผูส้มัื่ภาษณ์์ที�ได้ืรับัการัฝึ่กอบรัมื่เฉพาะทาง.

139. เมื่่�อเดื็กตั้กเป็นผู้ตั้้องสงสัย จะตั้้องไมื่่ถึูกซักถึามื่หรั่อรั้องขอให้ให้การัหรั่อลงนามื่ในเอกสารัใดืๆ เกี�ยว่กับฐานคว่ามื่ผิดืซึ�ง
เดืก็ตั้กเป็นผู้ตั้้องสงสัยโดืยปรัาศจากการัเข้ารั่ว่มื่และคว่ามื่ช่ว่ยเหล่อของทนายคว่ามื่และคนกลางซึ�งโดืยหลักการัแล้ว่ 
หมื่ายถึึงผู้ใหญ่ที�เดื็กไว่้ว่างใจ86 ทั�งนี� เดื็กไมื่่สามื่ารัถึสละสิทธิิในการัมีื่ทนายคว่ามื่ไดื้87 

140. ผู้สัมื่ภาษณ์์คว่รัตั้รัะหนักว่่าพฤตั้ิกรัรัมื่บางอย่างอาจเพิ�มื่คว่ามื่เปรัาะบางของบุคคลไดื้ และดูืให้แน่ใจว่่าพฤติั้กรัรัมื่นั�น
ไมื่่ส่งผลกรัะทบตั้่อการัตั้อบคำาถึามื่ของผู้ถึูกสัมื่ภาษณ์์ ซึ�งรัว่มื่ถึึง

ก. การัทำให้ผู้ถึูกสัมื่ภาษณ์์คล้อยตั้ามื่ (Suggestibility) ซึ�งผู้ถึูกสัมื่ภาษณ์์ โดืยเฉพาะเดื็กและผู้ที�มื่ีคว่ามื่บกพรั่อง
ทางร่ัางกายหรัอ่ทางสตั้ปัิญญา มื่กัถึกูโน้มื่น้าว่ให้ลงัเลได้ืง่ายและมื่คีว่ามื่เสี�ยงอย่างมื่ากที�จะถึกูถึามื่ด้ืว่ยคำถึามื่นำ
หรั่อคำถึามื่ที�ทำให้เข้าใจผิดื หรั่ออยู่ภายใตั้้คว่ามื่กดืดืันจากการัสอบสว่นและกลอุบาย ซึ�งอาจทำให้ไดื้ข้อมืู่ลที�
เป็นเทจ็หรัอ่ไม่ื่น่าเช่�อถึอ่

ข. การัยินยอมื่โดืยปริัยาย (Acquiescence) หมื่ายถึึง แนว่โน้มื่ที�จะตั้อบรัับย่นยันโดืยไมื่่ผ่านกรัะบว่นการัคิดื 
โดืยมื่กัทำไปเพ่�อให้การัสมัื่ภาษณ์์เสรัจ็สิ�นเรัว็่ที�สดุื 

ค. การัปฏิิบัตั้ิตั้ามื่ (Compliance) โดืยผู้ถูึกสัมื่ภาษณ์์พูดืในสิ�งที�คิดืว่่าผู้สัมื่ภาษณ์์ตั้้องการัไดื้ยินเพ่�อให้ไดื้รัับ
การัตั้อบสนองที�ผูถู้ึกสัมื่ภาษณ์์พึงพอใจ และหลีกเลี�ยงการัไม่ื่ยอมื่รับัหรัอ่การัปฏิบิตัั้ทิี�โหดืร้ัาย

141. ปัจเจกบคุคลอาจตั้กอยู่ในสถึานการัณ์์ที�มื่คีว่ามื่เปรัาะบางเพิ�มื่ขึ�นเน่�องจากอคตั้ใินกรัะบว่นการัของสถึาบนั การัเล่อกปฏิบัิตั้ิ 
หรั่อการัขาดืคว่ามื่ตั้รัะหนักรัู้ การัฝ่ึกอบรัมื่ หรั่อโครังสรั้างพ่�นฐานที�เหมื่าะสมื่ สถึานการัณ์์ที�ล้มื่เหลว่เหล่านี�สามื่ารัถึ
ส่งผลกรัะทบต่ั้อโครังสร้ัางและนโยบายของสถึาบนั และ/หร่ัอว่จิารัณ์ญาณ์และการัดืำเนินการัของแต่ั้ละบุคคล 

การระบุและการจัดการสถานการณ์ที่มีความเปราะบางสูง 
142. เจ้าหน้าที�คว่รัให้การัคุ้มื่ครัองเพิ�มื่มื่ากขึ�นและใช้มื่าตั้รัการัพิเศษที�ออกแบบมื่าเพ่�อตั้อบสนองต่ั้อคว่ามื่ต้ั้องการัเฉพาะตัั้ว่

และสทิธิใิดืๆ ของบุคคลต่ั้างๆ ในสถึานการัณ์์ที�มื่คีว่ามื่เปรัาะบางสงู โดืยเฉพาะอย่างยิ�งในกรัณ์ทีี�เกี�ยว่กบัการัไม่ื่เล่อกปฏิบิตัั้ิ
และการัปกป้องจากการัถึูกบังคับให้ให้การัเป็นปฏิิปักษ์แก่ตั้นเอง ซึ�งอาจตั้้องให้หลักปรัะกันพ่�นฐานทางกฎหมื่ายและ
ด้ืานกรัะบว่นพิจารัณ์าที�แตั้กต่ั้างกัน 

143. ก่อนดืำเนนิการัสมัื่ภาษณ์์ เจ้าหน้าที�คว่รัปรัะเมื่นิว่่าผูถ้ึกูสมัื่ภาษณ์์อยู่ในสถึานการัณ์์ที�เปรัาะบางหรัอ่ไม่ื่ และพว่กเขาต้ั้องการั
คว่ามื่เอาใจใส่เป็นพเิศษหรัอ่ไม่ื่ โดืยการัดืำาเนนิการัของเจ้าหน้าที�ต้ั้องเป็นไปอย่างยด่ืหยุน่และเฉพาะตัั้ว่ ผูส้มัื่ภาษณ์์และ
หน่ว่ยงานที�เกี�ยว่ข้องอ่�น ๆ คว่รัพจิารัณ์าและกำาหนดืเป็นกรัณ์ ีๆ ไปว่่าคว่รัให้ผูส้มัื่ภาษณ์์คนอ่�น เช่น ผูส้มัื่ภาษณ์์เพศอ่�น หรัอ่
ได้ืรัับการัฝึ่กอบรัมื่เฉพาะทาง หรัอ่คว่รัปรักึษากบัผูเ้ชี�ยว่ชาญเฉพาะด้ืานหรัอ่ไม่ื่ ทั�งนี� บางขั�นตั้อนคว่รักำาหนดืไว้่ในกฎหมื่าย 
ส่ว่นขั�นตั้อนอ่�นๆ จะขึ�นอยูกั่บดืลุยพนิจิของผูส้มัื่ภาษณ์์

144. ในการัปรัะเมื่ินและรัะบุถึึงคว่ามื่ตั้้องการัตั้่างๆ ของผู้ถูึกสัมื่ภาษณ์์ ผู้สัมื่ภาษณ์์คว่รัตั้ั�งคำถึามื่และพูดืคุยเกี�ยว่กับ
เหตัุ้การัณ์์ตั้่างๆ ที�เป็นปัญหาให้น้อยที�สุดื ว่ิธีินี�ช่ว่ยหลีกเลี�ยงคว่ามื่เสี�ยงในการัทำาให้คว่ามื่จำาของผู้ถูึกสัมื่ภาษณ์์
เปลี�ยนแปลงหรั่อเส่�อมื่เสียไป ก่อนที�จะมื่ีการัซักถึามื่อย่างเป็นทางการั

86. ดู ตัวอย่างเช่น UNICEF Europe and Central Asia Regional Office, Guidelines on Child-Friendly Legal Aid ตุลาคม ค.ศ. 2018; 
Committee of Ministers of the Council of Europe, Guidelines of the Committee of Ministers of the Council of Europe on child-
friendly justice วันที่ 17 พฤศจิกายน ค.ศ. 2010 §§12, 88

87. Art. 37(d) and 40(2)(b)(ii) of the CRC; ดืูเพิ�มื่เตั้ิมื่ CRC/C/GC/10 §§49-50
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145. ทั�งนี� คว่ามื่เปรัาะบางไมื่่ใช่สิ�งที�เป็นอุปสรัรัคตั้่อผู้ถึูกสัมื่ภาษณ์์ในการัให้ข้อมืู่ลที�เช่�อถึ่อไดื้เสมื่อไป เรัาสามื่ารัถึจัดืการักับ
คว่ามื่เปรัาะบางนี�ได้ืด้ืว่ยการัสนับสนุน เช่น ผูถ้ึกูสมัื่ภาษณ์์ที�มื่ปัีญหาการัได้ืยนิหรัอ่การัพูดือาจต้ั้องการัล่ามื่หรัอ่เจ้าหน้าที�
ช่ว่ยเหลอ่ที�มื่คีว่ามื่สามื่ารัถึ การัปรึักษากับผูท้ี�รัูจ้กัผูถ้ึกูสมัื่ภาษณ์์ดื ีเช่น สมื่าชิกในครัอบครัวั่หรัอ่นักสงัคมื่สงเครัาะห์ สามื่ารัถึ
ช่ว่ยให้ผูส้มัื่ภาษณ์์มีื่ปฏิสิมัื่พนัธ์ิกับผูถู้ึกสัมื่ภาษณ์์ได้ื

146. บันทึกฉบับสมื่บูรัณ์์ซึ�งจัดืทำไว่้เป็นลายลักษณ์์อักษรั เกี�ยว่กับการัปรัะเมิื่นคว่ามื่เปรัาะบางตั้่างๆ ตั้ลอดืจนขั�นตั้อน
ที�ผู้สัมื่ภาษณ์์ดืำเนินการัเพ่�อสนับสนุนผู้ถูึกสัมื่ภาษณ์์ถึ่อเป็นหลักปรัะกันพ่�นฐานที�สำคัญ การับันทึกดืังกล่าว่ช่ว่ยรัะบุ
ขั�นตั้อนที�จำเป็นในการัส่�อสารัอย่างมื่ีปรัะสิทธิิภาพ การัมื่ีส่ว่นรั่ว่มื่ในกรัะบว่นการัรัว่บรัว่มื่ข้อมืู่ล และคว่ามื่ปลอดืภัย
ของผู้ถึูกสัมื่ภาษณ์์ ในกรัณี์การัสัมื่ภาษณ์์ผู้ตั้้องสงสัย ผู้สัมื่ภาษณ์์คว่รัแจ้งตัั้ว่แทนทางกฎหมื่ายของผู้ถูึกสัมื่ภาษณ์์ถึึง
คว่ามื่เปรัาะบางใดืๆ ที�พบและขั�นตั้อนที�ผูส้มัื่ภาษณ์์ได้ืดืำเนินการัเพ่�อรัองรับัคว่ามื่ต้ั้องการัของผูถ้ึกูสมัื่ภาษณ์์

147. ผู้สัมื่ภาษณ์์ที�มื่ีหน้าที�ซักถึามื่ผู้ถูึกสัมื่ภาษณ์์ในสถึานการัณ์์ที�มีื่คว่ามื่เปรัาะบางสูงคว่รัไดื้รัับการัฝ่ึกอบรัมื่เฉพาะทางหรั่อ
ได้ืรับัคว่ามื่ช่ว่ยเหลอ่จากผูเ้ชี�ยว่ชาญที�เหมื่าะสมื่หากสามื่ารัถึทำได้ื ในกรัณ์ทีี�ผูถ้ึกูสมัื่ภาษณ์์เป็นเดืก็ กรัะบว่นการัสมัื่ภาษณ์์
ต้ั้องเป็นไปตั้ามื่ขั�นตั้อนของผูเ้ชี�ยว่ชาญและดืำเนินการัโดืยผูส้มัื่ภาษณ์์ที�ผ่านการัฝึ่กอบรัมื่มื่าเป็นพเิศษ

148. ผู้สัมื่ภาษณ์์คว่รัดืำเนินการัตั้ามื่สมื่คว่รัเพ่�อให้แน่ใจว่่าสถึานที�และสภาพแว่ดืล้อมื่ในการัสัมื่ภาษณ์์จะไม่ื่สรั้างคว่ามื่ทุกข์ใจ
ให้กบัผูถ้ึกูสัมื่ภาษณ์์ในสถึานการัณ์์ที�มื่คีว่ามื่เปรัาะบางมื่ากขึ�น

149. บุคลากรัทุกคนที�ดืำเนินการัสัมื่ภาษณ์์ รัว่มื่ทั�งตั้ำรัว่จและเจ้าหน้าที�บังคับใช้กฎหมื่ายอ่�นๆ ตั้ลอดืจนเจ้าหน้าที�ข่าว่กรัอง
และทหารั คว่รัได้ืรับัการัฝึ่กอบรัมื่เป็นเฉพาะเพ่�อการัสัมื่ภาษณ์์อย่างมื่ปีรัะสทิธิภิาพ ตั้ามื่หลักการัที�รัะบไุว้่ในเอกสารัฉบบันี� 
โดืยจะช่ว่ยให้บุคลากรัดืังกล่าว่เข้าใจ เตั้รัียมื่พรั้อมื่สำหรัับการัสัมื่ภาษณ์์ และดืำเนินการัสัมื่ภาษณ์์ไดื้ตั้ามื่กฎหมื่าย
รัะหว่่างปรัะเทศและภายในปรัะเทศ รัะเบียบของสถึาบันต่ั้างๆ และมื่าตั้รัฐานว่ชิาชพีสงูสดุื

150. คว่รัมื่ีการัสอนเทคนิคในการัสัมื่ภาษณ์์อย่างมื่ีปรัะสิทธิิภาพทั�ว่ทั�งหน่ว่ยงานเพ่�อส่งเสรัิมื่การัเปลี�ยนแปลงในเชิงสถึาบันต่ั้อ
นโยบายและว่ิธิีการัตั้่างๆ ตั้ามื่แนว่ทางปฏิิบัตั้ิดื้ว่ยการัเปิดืรัับคว่ามื่คิดืเห็น ซึ�งมื่ีจุดืมืุ่่งหมื่ายเพ่�อรัว่บรัว่มื่ข้อมืู่ลที�ถึูกตั้้อง
และเช่�อถ่ึอได้ืจากผูถ้ึกูสมัื่ภาษณ์์ทุกกลุม่ื่

151. คว่รัส่งเสรัิมื่ให้มื่ีการักำหนดืมื่าตั้รัฐานว่ิชาชีพรัะดัืบสูงดื้ว่ยการัสรัรัหาเจ้าหน้าที�ซึ�งตั้้องมีื่การัแข่งขันสูงและเป็นไป
อย่างเข้มื่งว่ดื ตั้ามื่เกณ์ฑ์ิการัคัดืเลอ่กและกรัะบว่นการัที�สร้ัางบคุลากรัที�มื่ทีกัษะหลากหลายสำหรับัการัสัมื่ภาษณ์์ 
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หลักการที่ 4  –  
การฝึกอบรม

การัสัมื่ภาษณ์์อย่างมื่ีปรัะสิทธิิภาพเป็นการัปรัะกอบว่ิชาชีพ
แขนงหนึ�ง ซึ�งตั้้องมื่ีการัฝ่ึกอบรัมื่เฉพาะดื้าน

การฝึกอบรมเฉิพาะทาง

152. การัฝ่ึกอบรัมื่เฉพาะทางจะช่ว่ยให้มัื่�นใจว่่าผู้สัมื่ภาษณ์์ไดื้เตั้รัียมื่ตัั้ว่และกำหนดืโครังสรั้างการัสัมื่ภาษณ์์อย่างสมื่�ำเสมื่อ 
การัฝึ่กอบรัมื่คว่รัสอนวิ่ธิปีฏิบัิตั้จิากการัว่จิยัที�เกี�ยว่ข้อง ซึ�งแสดืงให้เหน็ว่่าเทคนคิการัสมัื่ภาษณ์์บางปรัะการัช่ว่ยให้สามื่ารัถึ
ดืงึข้อมื่ลูคว่ามื่ทรังจำที�ถูึกต้ั้องและเช่�อถึอ่ได้ื และลดืคว่ามื่เสี�ยงในการัได้ืรับัข้อมื่ลูที�เป็นเทจ็

153. เน่�อหาการัฝ่ึกอบรัมื่การัสัมื่ภาษณ์์อย่างมื่ีปรัะสิทธิิภาพคว่รัรัว่มื่ถึึงการัสรั้างคว่ามื่สำคัญของการัสัมื่ภาษณ์์ โดืยกำหนดืให้
เป็นส่ว่นสำคญัของกรัะบว่นการัสบ่สว่นหรัอ่รัว่บรัว่มื่ข้อมื่ลูในว่งกว้่าง และท้ายที�สดุืคอ่กรัะบว่นการัยุตั้ธิิรัรัมื่ โดืยไม่ื่คำนงึถึงึ
เขตั้อำนาจศาล การัเน้นย�ำถึึงปรัะสิทธิิภาพของการัสัมื่ภาษณ์์และหลักปรัะกันพ่�นฐานใดืๆ ที�เกี�ยว่ข้องเป็นสิ�งสำคัญ
ในการัปรัะกันการัปฏิิบัตั้ิตั้ามื่พันธิกรัณี์เชิงบว่กของรััฐที�มีื่ตั้่อการัใช้สิทธิิมื่นุษยชนของแตั้่ละบุคคล และเพ่�อป้องกัน
การัทรัมื่านหร่ัอการัปฏิิบัตั้ิที�โหดืรั้าย88 

154. องค์ปรัะกอบหลักของการัฝ่ึกอบรัมื่การัสัมื่ภาษณ์์ที�มื่ีปรัะสิทธิิภาพ ไดื้แก่

ก. ฝ่ึกให้เปิดืรัับฟังคว่ามื่คิดืเห็นและหลีกเลี�ยงอคติั้
ข. การัว่างแผนและเตั้รีัยมื่คว่ามื่พรั้อมื่เชิงกลยุทธิ์
ค. การัสรั้างและรัักษาคว่ามื่สัมื่พันธิ์
ง. การัรัะบุและตั้อบสนองคว่ามื่ตั้้องการัเฉพาะตัั้ว่ของผู้ถูึกสัมื่ภาษณ์์
จ. การัปฏิิบัตั้ิตั้ามื่กฎหมื่ายสิทธิิมื่นุษยชนรัะหว่่างปรัะเทศ
ฉ. การัตั้รัว่จสอบให้แน่ใจว่่ามีื่การัให้หลักปรัะกันพ่�นฐานตั้่างๆ ตั้ลอดืกรัะบว่นการัสัมื่ภาษณ์์
ช. การัใช้เทคนิคการัตัั้�งคำถึามื่ที�สนับสนุนดื้ว่ยหลักการัทางว่ิทยาศาสตั้รั์
ซ. การัใช้ทักษะการัฟังอย่างกรัะตั้่อรั่อรั้นและทำให้ผู้สัมื่ภาษณ์์ตั้อบคำถึามื่อย่างเตั้็มื่ที�
ฌ. การัโตั้้ตั้อบกับผู้ถูึกสัมื่ภาษณ์์ที�ไมื่่เตั้็มื่ใจให้สัมื่ภาษณ์์
ญ. การัโตั้้ตั้อบกับทนายคว่ามื่ของผู้ถูึกสัมื่ภาษณ์์
ฎ. การัเรัิ�มื่ตั้้นและสิ�นสุดืการัสัมื่ภาษณ์์อย่างมื่่ออาชีพ
ฎ. การัว่ิเครัาะห์ข้อมูื่ลที�รัว่บรัว่มื่ไดื้
ฐ. การัปรัะเมื่ินกรัะบว่นการัสัมื่ภาษณ์์เพ่�อพัฒนาทักษะ

88. Art. 10 of the UNCAT
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155. การัฝึ่กอบรัมื่การัสมัื่ภาษณ์์คว่รันานเพียงพอสำหรับัการัปลกูฝั่งพ่�นฐานทางทฤษฎทีี�จำเป็น ตั้ลอดืจนคว่ามื่รัูใ้นทางปฏิบิตัั้ิ 
และเพ่�อรัว่มื่ช่ว่งฝ่ึกปฏิิบัตั้ิหลายๆ ครัั�งเข้าไปดื้ว่ย โดืยใช้สถึานการัณ์์จำลองการัปฏิิบัตั้ิงานจรัิง พรั้อมื่ข้อเสนอแนะ
จากหวั่หน้างานและเพ่�อนร่ัว่มื่งาน

156. การัมื่ส่ีว่นร่ัว่มื่ของผูท้ี�เคยถึกูสมัื่ภาษณ์์และผู้เชี�ยว่ชาญอ่�นๆ (เช่น บคุลากรัทางการัแพทย์ ล่ามื่ และผูส้นบัสนนุอ่�นๆ) ในช่ว่ง
การัฝ่ึกดื้ว่ยการัเรัียนรัู้โดืยใช้สถึานการัณ์์จำลองเป็นฐาน (Scenario-based learning) สามื่ารัถึเสรัิมื่สรั้างปรัะสบการัณ์์
การัฝึ่กอบรัมื่ได้ื

157. คว่รัให้การัฝึ่กอบรัมื่เพิ�มื่เตั้มิื่แก่ผูสั้มื่ภาษณ์์ คนกลาง และล่ามื่ที�มื่ส่ีว่นเกี�ยว่ข้องในการัสมัื่ภาษณ์์บคุคลที�มื่คีว่ามื่เปรัาะบางสงู 
เช่น เดืก็และผูท้ี�มื่คีว่ามื่บกพร่ัองทางร่ัางกาย การัฝึ่กอบรัมื่ดืงักล่าว่คว่รัให้คำแนะนำในการัสงัเกตั้ตั้ดิืตั้ามื่สุขภาว่ะทางจติั้ 
(Psychological well-being) ของผู้ถึูกสัมื่ภาษณ์์ และหากจำเป็น ให้รัะงับการัสัมื่ภาษณ์์และขอคว่ามื่ช่ว่ยเหล่อ
จากผูเ้ชี�ยว่ชาญที�ได้ืรับัการัฝึ่กอบรัมื่อย่างเหมื่าะสมื่89

158. บุคลากรัที�จัดืการัและกำกับดืูแลผู้สัมื่ภาษณ์์คว่รัไดื้รัับการัฝ่ึกอบรัมื่ดื้ว่ย ซึ�งส่งผลให้บุคลากรัไมื่่เพียงแตั้่ไดื้พัฒนาทักษะ
การัสัมื่ภาษณ์์ของตั้นเองเท่านั�น แตั้่ยังไดื้เรัียนรัู้วิ่ธิีปรัะเมื่ินคุณ์ภาพโดืยรัว่มื่ของการัสัมื่ภาษณ์์เพ่�อให้ข้อเสนอแนะและ
การัสนับสนุนที�เหมื่าะสมื่แก่ผู้สัมื่ภาษณ์์

159. บุคคลที�เกี�ยว่ข้องอ่�นๆ เช่น ผู้พิพากษา อัยการั เจ้าหน้าที�คว่บคุมื่ตั้ัว่ และทนายฝ่่ายจำเลย คว่รัไดื้รัับฟังการับรัรัยายสรัุป
เกี�ยว่กับการัสัมื่ภาษณ์์ที�มื่ีปรัะสิทธิิภาพดื้ว่ย โดืยจะช่ว่ยพัฒนาคว่ามื่เข้าใจรั่ว่มื่กันเกี�ยว่กับบทบาทและคว่ามื่ท้าทายตั้่างๆ 
ที�เกี�ยว่ข้อง และเอ่�ออำนว่ยการัตั้รัว่จสอบหรัอ่ปรัะเมื่นิจากภายนอก หากมื่กีารัร้ัองเรัยีนเกดิืขึ�น

160. การัใช้เทคโนโลยใีนการัฝึ่กอบรัมื่สามื่ารัถึช่ว่ยปรับัปรังุคณุ์ภาพของการัสัมื่ภาษณ์์ในอนาคตั้ และสร้ัางข้อมูื่ลอนัมื่ค่ีาสำหรับั
การัว่จิยัต่ั้อไป ซึ�งรัว่มื่ถึึงการัใช้อปุกรัณ์์โสตั้ทศันูปกรัณ์์เพ่�อบนัทึกการัฝึ่กอบรัมื่ รัว่มื่ถึงึใช้การัสมัื่ภาษณ์์ต่ั้างๆ ที�มื่กีารับันทกึ
ข้อมื่ลูไว้่ในรัปูแบบอเิลก็ทรัอนกิส์มื่าเป็นตัั้ว่อย่างในช่ว่งการัเรัยีนรัูโ้ดืยใช้ฉากสถึานการัณ์์เป็นฐาน

161. คว่รัส่งเสริัมื่คว่ามื่ร่ัว่มื่ม่ื่อด้ืานการัฝึ่กอบรัมื่รัะหว่่างหน่ว่ยงานบงัคบัใช้กฎหมื่าย บคุลากรัทางทหารัและข่าว่กรัอง หน่ว่ยงาน
กำกับดืูแล นักวิ่ชาการั และพันธิมื่ิตั้รัรัะหว่่างปรัะเทศ คว่รัสนับสนุนให้นักว่ิชาการัและนักว่ิจัยอิสรัะเผยแพรั่การัศึกษา
ที�เกี�ยว่ข้องต่ั้อสาธิารัณ์ะและให้การัศึกษาดัืงกล่าว่สามื่ารัถึเข้าถึงึได้ื

162. คว่รัปรับัปรังุโครังการัฝึ่กอบรัมื่อย่างสมื่�ำเสมื่อเพ่�อสะท้อนถึงึว่วิ่ฒันาการัของมื่าตั้รัฐานสทิธิมิื่นษุยชนรัะหว่่างปรัะเทศและ
การัว่จิยัทางว่ทิยาศาสตั้ร์ั การันำการัว่จิยัและเทคนิคที�พฒันาไปซึ�งได้ืรับัการัตั้รัว่จสอบแล้ว่มื่าใช้ในทางปฏิิบตัั้อิย่างสมื่�ำเสมื่อ 
สามื่ารัถึเสรัมิื่คว่ามื่แขง็แกร่ังให้กับโครังการัฝึ่กอบรัมื่ได้ื 90 

89. Art. 13 of the CRPD; Rule 12 of the Beijing Rules; ดืูเพิ�มื่เตั้ิมื่ Guidelines on Justice in Matters involving Child Victims and Witnesses 
of Crime, ECOSOC Resolution 2005/20 ว่ันที� 22 กรักฎาคมื่ ค.ศ. 2005

90. Art. 11 of the UNCAT.
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การพัฒนาวิชื่าชื่ีพอย่างต่อเนื่อง

163. คว่ามื่รัูแ้ละทกัษะในการัสมัื่ภาษณ์์นั�นจำเป็นต้ั้องรักัษาไว้่ตั้ลอดืเว่ลา การันำหลักการัสัมื่ภาษณ์์ที�มื่ปีรัะสทิธิภิาพรัว่มื่เข้าไป
ในโครังการัพัฒนาว่ิชาชีพอย่างตั้่อเน่�อง จะช่ว่ยให้มัื่�นใจไดื้ว่่าสถึาบันมื่ีคว่ามื่มุื่่งมื่ั�นในการัสัมื่ภาษณ์์อย่างมีื่จริัยธิรัรัมื่
และมื่ปีรัะสทิธิภิาพ

164. องค์ปรัะกอบที�สำคัญสำหรัับการัพัฒนาว่ิชาชีพอย่างตั้่อเน่�อง ไดื้แก่ คำมื่ั�นสัญญาจากผู้นำ การัฝ่ึกอบรัมื่เสรัิมื่เป็นปรัะจำ 
และการัฝึ่กอบรัมื่ทบทว่นเพ่�อปรับัปรังุเทคนคิต่ั้างๆ แก้ไขข้อผิดืพลาดื และนำเสนองานว่จิยัที�เกี�ยว่ข้องล่าสดุืต่ั้อผูสั้มื่ภาษณ์์

165. โครังการัพฒันาว่ชิาชพีอย่างต่ั้อเน่�องจะช่ว่ยให้หน่ว่ยงานต่ั้างๆ และโดืยเฉพาะอย่างยิ�งหน่ว่ยงานผู้กำกบัดืแูล สามื่ารัถึติั้ดืตั้ามื่
และว่ัดืผลการัสัมื่ภาษณ์์ รัะบุการัฝ่ึกอบรัมื่ที�ตั้้องทำเพิ�มื่เตั้ิมื่ ปรัับปรัุงการัใช้เทคโนโลยีที�กำลังพัฒนาและปรัับคว่ามื่รัู้
จากการัว่จิยัให้ทันสมัื่ย
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หลักการที่ 5  –  
ความรับผู้ิดชื่อบ

การัสัมื่ภาษณ์์อย่างมื่ีปรัะสิทธิิภาพตั้้องดืำาเนินการั
ดื้ว่ยสถึาบันที�โปรั่งใสและตั้รัว่จสอบไดื้

กระบวนการและการพิจารณาระดับองค์กร

166. มื่าตั้รัฐานกรัะบว่นการัดืำเนินการั จรัรัยาบรัรัณ์ หรั่อข้อกำหนดืเชิงสถึาบันอ่�นๆ ของหน่ว่ยงานที�มีื่อำนาจมื่ีส่ว่นช่ว่ย
ให้การัสัมื่ภาษณ์์มื่ีปรัะสิทธิิภาพและขับเคล่�อนการัเปลี�ยนแปลงในวั่ฒนธิรัรัมื่สถึาบัน 

167. ตั้ามื่มื่าตั้รัา 11 ของอนุสัญญาตั้่อตั้้านการัทรัมื่านแห่งสหปรัะชาชาตั้ิ เจ้าหน้าที�ตั้้องทบทว่นกฎเกณ์ฑิ์ คำสั�ง ว่ิธิีการั และ
แนว่ทางปฏิิบัตั้ิที�เกี�ยว่ข้องกับการัสัมื่ภาษณ์์อย่างเป็นรัะบบ ละเอียดื และครัอบคลุมื่91 จากการัปรัะเมื่ินนี� หน่ว่ยงาน
สอบสว่นคว่รัใช้และกำหนดืมื่าตั้รัฐานขั�นตั้อนการัปฏิิบัตั้ิงาน นโยบาย และจรัรัยาบรัรัณ์เพ่�อกำหนดืมื่าตั้รัฐานที�บังคับ
ใช้ไดื้สำหรัับตัั้ว่แทนผู้ดืำเนินการัสัมื่ภาษณ์์ บรัรัทัดืฐานดืังกล่าว่ตั้้องสอดืคล้องกับมื่าตั้รัฐานการัปฏิิบัตั้ิที�เป็นที�ยอมื่รัับ
ในรัะดืับสากลสำหรัับเจ้าหน้าที�บังคับใช้กฎหมื่ายและเจ้าหน้าที�อ่�นๆ ที�มื่ีหน้าที�ดืำเนินการัการัสัมื่ภาษณ์์

168. การัทบทว่นโดืยเจ้าหน้าที�อย่างสมื่�ำเสมื่อดัืงกล่าว่ คว่รัมีื่การัปรัะเมื่ินรัะดืับของทรััพยากรัทางดื้านการัเงินที�ใช้ลงทุน
ในการัสมัื่ภาษณ์์ รัว่มื่ถึึงการัใช้เทคโนโลยอีย่างเหมื่าะสมื่ด้ืว่ย การัทบทว่นอย่างสมื่�ำเสมื่อช่ว่ยให้มัื่�นใจได้ืว่่ามื่กีารัใช้และ
ปฏิบิตัั้ติั้ามื่มื่าตั้รัฐานที�ตั้กลงร่ัว่มื่กนัในรัะดืบัปรัะเทศจรังิ เสรัมิื่ด้ืว่ยว่ฏัิจกัรัการัปรับัปรังุกรัะบว่นการั (cycle of improvement)

169. การัทบทว่นสามื่ารัถึดืงึเอาคว่ามื่รัูแ้ละคว่ามื่ช่ว่ยเหล่อจากนกัว่จิยัอิสรัะ ผู้ปฏิิบตัั้งิานที�มีื่ทักษะ และองค์กรัที�มีื่ปรัะสบการัณ์์และ
คว่ามื่มืุ่ง่มื่ั�นในการัสัมื่ภาษณ์์อย่างมื่ปีรัะสทิธิภิาพออกมื่าได้ื

170. คว่รันำหลักการัคว่ามื่โปรั่งใสและคว่ามื่รัับผิดืชอบไปใช้กับทุกรัะดืับของหน่ว่ยงาน รัว่มื่ถึึงในรัะดืับบุคคล ฝ่่ายกำกับดืูแล 
และรัะดืับองค์กรั

171. คว่ามื่โปร่ังใสมีื่คว่ามื่สำคัญต่ั้อการัรัักษาคว่ามื่เช่�อมื่ั�นของสาธิารัณ์ชนในคว่ามื่เที�ยงตั้รังของสถึาบันและในการับรัิหารังาน
ยตุั้ธิิรัรัมื่โดืยรัว่มื่ โดืยเจ้าหน้าที�คว่รัจัดืให้มื่กีฎเกณ์ฑ์ิภายในและขั�นตั้อนที�เกี�ยว่ข้องกบัการัสมัื่ภาษณ์์ 

172. ตั้้องมื่ีการัปรัะกันสิทธิิในการัเข้าถึึงข้อมูื่ลแก่ผู้ถึูกสัมื่ภาษณ์์ ครัอบครััว่ ทนายคว่ามื่ และผู้ให้บริัการัทางกฎหมื่ายอ่�นๆ 
ตั้ลอดืจนการัเข้าถึงึกลไกการักำกบัดืแูลต่ั้างๆ92 

91. Art. 11 of the UNCAT; ดืูเพิ�มื่เตั้ิมื่ A/HRC/RES/31/31, §§11-12; A/HRC/RES/46/15, §10

92. Art. 18 of the Convention on Enforced Disappearance; Art. 20 of the Optional Protocol to the Convention against Torture 
(OPCAT), A/RES/57/199 ว่ันที� 18 ธิันว่าคมื่ ค.ศ. 2002
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173. ตั้้องมื่ีการัคุ้มื่ครัองข้อมูื่ลส่ว่นบุคคลทั�งหมื่ดืที�รัว่บรัว่มื่จากการัสัมื่ภาษณ์์ โดืยจะไมื่่ถึูกนำไปใช้โดืยไมื่่เหมื่าะสมื่ รัว่มื่ถึึง
ตั้้องคำนงึถึึงหลกัการัการัรักัษาคว่ามื่ลับและคว่ามื่เป็นส่ว่นตั้วั่ ตั้ลอดืจนกฎหมื่ายและข้อบงัคบัเกี�ยว่กบัการัคุม้ื่ครัองข้อมื่ลู93 

การเก็บข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ

174. การักำหนดืให้มีื่การับันทึกข้อมูื่ลอย่างมื่ีปรัะสิทธิิภาพนั�น เป็นมื่าตั้รัการัเบ่�องตั้้นเพ่�อคว่ามื่โปรั่งใสและตั้รัว่จสอบไดื้ 
การัเก็บรัักษาบันทึกข้อมูื่ลที�ดืียังส่งเสรัิมื่ให้สามื่ารัถึรัะบุคว่ามื่เสี�ยงไดื้อย่างรัว่ดืเรั็ว่ การัว่างแผนผลการัดืำเนินงาน 
การัจัดืสรัรัทรััพยากรั กรัะบว่นการัตั้รัว่จสอบ และการัว่ิจัย

175. เมื่่�อใดืกต็ั้ามื่ที�บคุคลใดืถึกูคว่บคมุื่ตั้วั่ จะต้ั้องดืำเนินการับนัทกึข้อมื่ลูการัคว่บคุมื่ตั้วั่ทนัททีี�สามื่ารัถึทำได้ื โดืยคว่รัใช้การั
บนัทกึในรัปูแบบอเิลก็ทรัอนกิส์94 

176. การัสัมื่ภาษณ์์ทุกครัั�งจะตั้้องบันทึกไว่้อย่างถึูกตั้้อง โดืยคว่รัใช้เทคโนโลยีบันทึกภาพและเสียง ถึึงแมื่้ว่่าการัใช้ว่ิธิีการั
บันทึกภาพและเสยีงอาจต้ั้องใช้เว่ลาในการัดืำเนนิการั แต่ั้ว่ธิินีี�ให้ปรัะโยชน์ที�เป็นรัปูธิรัรัมื่และสามื่ารัถึเกบ็รักัษาได้ื ตั้ลอดืจน
ข้อมื่ลูที�บนัทึกไว้่จะเป็นข้อมูื่ลที�เช่�อถึอ่ได้ื

177. การับันทึกภาพและเสียงจะช่ว่ยเอ่�ออำนว่ยการัตั้รัว่จสอบข้อกล่าว่หาเรั่�องการัปฏิิบัตั้ิที�โหดืร้ัายในรัะหว่่างการัสัมื่ภาษณ์์ 
ซึ�งเป็นผลปรัะโยชน์ทั�งของบคุคลที�อ้างว่่าได้ืรับัการัปฏิบิตัั้อิย่างโหดืร้ัาย และผูส้มัื่ภาษณ์์ที�ถึกูกล่าว่หาว่่าปฏิบิตัั้อิย่างโหดืร้ัาย

การป้องกันและการรายงาน

178. การัเคารัพและคว่ามื่มืุ่่งมื่ั�นในการัสัมื่ภาษณ์์อย่างมื่ีปรัะสิทธิิภาพและหลักปรัะกันพ่�นฐานที�เกี�ยว่ข้องคว่รัสะท้อนอยู่ใน
กฎเกณ์ฑิ์ภายใน จรัรัยาบรัรัณ์ และการัปรัะเมื่นิผลการัดืำเนนิงานของหน่ว่ยงานที�เกี�ยว่ข้อง 

179. ทุกหน่ว่ยงานที�ดืำเนินการัสัมื่ภาษณ์์คว่รัมื่ีกลไกการัรั้องเรัียนภายในและหน่ว่ยสอบสว่นที�ดืำเนินการัและกำกับดืูแล
ดื้ว่ยตั้นเอง พรั้อมื่ดื้ว่ยสายการับังคับบัญชาภายในที�ชัดืเจน การัรัายงานอย่างเป็นกลาง การัป้องกันการัตั้อบโตั้้ตั้่างๆ 
และกรัะบว่นการัเฉพาะในการัแก้ไข ลงโทษทางวิ่นยั หรัอ่นำเรั่�องเข้าสูก่รัะบว่นการัสอบสว่นทางอาญาใดื ๆ เกี�ยว่กบัการั
ทารัณุ์หรัอ่การัละเมื่ดิืที�เกดิืขึ�น95 

180. การัไม่ื่ปฏิิบัตั้ิตั้ามื่กฎเกณ์ฑ์ิภายในเกี�ยว่กับการัสัมื่ภาษณ์์คว่รัเป็นจุดืเรัิ�มื่ต้ั้นของมื่าตั้รัการัโต้ั้ตั้อบที�เหมื่าะสมื่ของสถึาบัน 
ตั้ั�งแต่ั้การัให้เข้าฝึ่กอบรัมื่ขึ�นใหม่ื่ไปจนถึึงการัดืำาเนนิการัทางวิ่นยั การัละเมิื่ดืพนัธิกรัณ์ทีางกฎหมื่ายที�ร้ัายแรัง เช่น การัห้ามื่
ทรัมื่านและการัปฏิบิตัั้ทิี�โหดืร้ัายในรัปูแบบอ่�นๆ โดืยเดืด็ืขาดื ไม่ื่ว่่าในสถึานการัณ์์หรัอ่ข้ออ้างใดืๆ จะต้ั้องถูึกนำาเข้าสู่
กรัะบว่นการัทางอาญาและการัลงโทษ96 คว่รัจดัืการักบัการัฝ่่าฝ้่นว่นิยัหร่ัอจรัรัยาบรัรัณ์ที�ดือีย่างเป็นกลางและเป็นไปตั้ามื่
สดัืส่ว่นตั้ามื่กฎหมื่ายรัะหว่่างปรัะเทศและมื่าตั้รัฐานว่่าด้ืว่ยกรัะบว่นการัยตุั้ธิิรัรัมื่

181. เจ้าหน้าที�รัฐัต้ั้องไม่ื่เพกิเฉยต่ั้อพฤตั้กิรัรัมื่ที�ผดิืกฎหมื่าย ไม่ื่ว่่าจะเกิดืขึ�นที�ไหนและในบรับิทใดืกต็ั้ามื่ โดืยไม่ื่คำนึงถึงึยศ รัะดืบั 
หรัอ่บทบาทของบคุคลใดื

93. Art. 20 of the Convention on Enforced Disappearance; Art. 21 of the OPCAT.

94. Art. 17(3) of the Convention on Enforced Disappearance; principle 12 of the Body of Principles; ดืูเพิ�มื่เตั้ิมื่ Rule 9(c) of the 
Luanda Guidelines; ECtHR คดืี Doyle v. Ireland §99.

95. ดู ตัวอย่างเช่น Principle 33, Body of Principles; Rule 37 of the Luanda Guidelines; CPT/Inf(2018)4, 27th General Report of the 
CPT ธันวาคม ค.ศ. 2017, pp. 25-31; CPT/Inf(2019)9, 28th General Report of the CPT เมษายน ค.ศ. 2019

96. Arts. 6-8 of the UNCAT.
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182. ผูก้ำกบัดืแูลต้ั้องปรัะเมื่นิ ดืำเนนิการัที�เป็นปรัะโยชน์ รัายงาน หรัอ่ดืำเนนิการัอ่�นใดืที�เป็นการัยกรัะดืบัการัรัายงานพฤตั้กิรัรัมื่
ที�ไม่ื่เป็นมื่อ่อาชีพหรัอ่การักรัะทำาผดิืโดืยบคุคลที�อยูภ่ายใต้ั้บงัคบับญัชาอย่างเหมื่าะสมื่97

183. คว่รัมื่ีการักำหนดืและคุ้มื่ครัองหน้าที�ในการัรัายงานการัทรัมื่านและการัปฏิิบัตั้ิที�โหดืรั้ายดื้ว่ย โดืยในกรัณ์ีที�เจ้าหน้าที�รัู้สึก
ว่่าไมื่่สามื่ารัถึตั้ั�งข้อสงสัยหรั่อโตั้้แย้งเพ่�อนรั่ว่มื่งานไดื้โดืยตั้รัง เจ้าหน้าที�คว่รัรัายงานข้อกังว่ลของตั้นผ่านผู้จัดืการัสายงาน 
กลไกการัรัายงานของหน่ว่ยงาน หรั่อช่องทางอ่�นๆ ที�เหมื่าะสมื่ รัว่มื่ทั�งกลไกการักำกับดืูแลอ่�นๆ ทั�งนี� หน้าที�
ในการัรัายงานดัืงกล่าว่คว่รันำมื่าใช้ในกรัณ์ทีี�เจ้าหน้าที�ผูร้ัายงานรัูสึ้กว่่าการัตั้อบกลับข้อกงัว่ลของพว่กเขาไม่ื่เหมื่าะสมื่ด้ืว่ย

184. บุคคลใดืก็ตั้ามื่ที�รัายงานเรั่�องการัละเมื่ิดื เช่น "ผู้แจ้งเบาะแส" คว่รัไดื้รัับการัคุ้มื่ครัองอย่างเพียงพอจากการัตั้อบโตั้้หรั่อ
การัปฏิิบัตั้ิในทางลบทุกรัูปแบบ

185. ผู้ปรัะกอบว่ิชาชีพดื้านกรัะบว่นการัยุตั้ิธิรัรัมื่ทางอาญาอ่�นๆ เช่น นักกฎหมื่าย อัยการั และผู้พิพากษาที�พบเห็น ไดื้ยิน หรั่อ
สงสัยว่่ามื่ีการักรัะทำผิดืเกี�ยว่กับการัสัมื่ภาษณ์์ มื่ีหน้าที�แจ้งให้หน่ว่ยงานทรัาบผ่านช่องทางที�เหมื่าะสมื่หรั่อรัายงานตั้่อ
หน่ว่ยงานที�เกี�ยว่ข้องอ่�นๆ

186. ผู้ปรัะกอบวิ่ชาชีพด้ืานกรัะบว่นการัยุตั้ิธิรัรัมื่ทางอาญามีื่บทบาทสำคัญในการัป้องกันการัทรัมื่านและการัปฏิิบัตั้ิที�โหดืร้ัาย 
และปรัับปรัุงแก้ไขวิ่ธีิปฏิิบัตั้ิในการัสัมื่ภาษณ์์ ซึ�งรัว่มื่ถึึงและโดืยเฉพาะอย่างยิ�งหน้าที�ในการันำหลักฐานใดืๆ ที�ไดื้จาก
การัทรัมื่าน การัปฏิิบัตั้ิที�โหดืรั้ายในรัูปแบบอ่�น การักรัะทำผิดืในเชิงกรัะบว่นการั หรั่อว่ิธิีการับีบบังคับใดืๆ ในรัูปแบบใดืๆ 
ออกจากกรัะบว่นการัพิจารัณ์าคดืี

187. การัพึ�งพาคำสารัภาพมื่ากเกินไปในกรัะบว่นการัพิจารัณ์าคดีืทำให้เกิดืแรังจูงใจที�ไม่ื่เหมื่าะสมื่ต่ั้อผู้สัมื่ภาษณ์์ที�จะมื่อง
ว่่าการัสารัภาพเป็นว่ตัั้ถึปุรัะสงค์เพยีงอย่างเดืยีว่ของการัสมัื่ภาษณ์์ จงึคว่รัหลีกเลี�ยงการัพึ�งพาดืงักล่าว่

การกำากับดูแลโดยองค์กรภายนอกและการตรวจสอบอิสระ

188. หน่ว่ยงานกำกบัดืแูลภายนอก เช่น สถึาบนัสิทธิมิื่นษุยชนแห่งชาตั้ ิสำนกังานผู้ตั้รัว่จการัแผ่นดืนิ หน่ว่ยงานตั้ลุาการั หรัอ่องค์กรั
กำกบัดืแูลผูเ้ชี�ยว่ชาญอ่�นๆ คว่รัมีื่สทิธิเิข้าถึงึสถึานที�ใดืๆ ที�มื่กีารัสัมื่ภาษณ์์ผูต้้ั้องขงั รัว่มื่ถึงึข้อมูื่ลเกี�ยว่กบับคุคลที�ถึกูคมุื่ขงัอยู่

189. หน่ว่ยงานตั้รัว่จสอบภายนอกคว่รัติั้ดืตั้่อกับบุคคลใดืๆ ที�ถึูกคุมื่ขังโดืยเป็นคว่ามื่ลับไดื้ บุคคลที�รั้องเรัียนเกี�ยว่กับ
การัปฏิบัิตั้ทิี�โหดืร้ัายหรัอ่การัละเมิื่ดืที�กรัะทำโดืยตัั้ว่แทนของรัฐัต้ั้องมื่สีทิธิใินการัส่�อสารัโดืยเสรีัและเป็นคว่ามื่ลับกบัหน่ว่ยงาน
ตั้รัว่จสอบอิสรัะโดืยไม่ื่ต้ั้องเกรังกลวั่ว่่าจะถึกูตั้อบโต้ั้ด้ืว่ยว่ธิิกีารัใดืๆ ทั�งนี� ภายใต้ั้เง่�อนไขที�เหมื่าะสมื่เพ่�อปรัะกนัคว่ามื่ปลอดืภยัและ
คว่ามื่สงบเรัยีบร้ัอย 

190. ตั้ามื่หลกัการัหลกัการัเกี�ยว่กับสถึานะของสถึาบนัสทิธิมิื่นษุยชนแห่งชาตั้ิ98 หรัอ่หลักการัปารัสี หน่ว่ยงานตั้รัว่จสอบภายนอก
คว่รัมื่ีคว่ามื่เป็นอิสรัะและมื่ีทรััพยากรัเพียงพอที�จะดืำเนินการัว่ิเครัาะห์สถึานที�ที�ใช้ในการัสัมื่ภาษณ์์อย่างละเอียดื รัว่ดืเรั็ว่ 
เป็นกลาง และยุตั้ิธิรัรัมื่ เพ่�อปรัะกันการัเคารัพสิทธิิและศักดืิ์ศรัีของบุคคล

191. รัฐัภาคขีองพธิิสีารัเลอ่กรับัของอนสุญัญาต่ั้อต้ั้านการัทรัมื่านขององค์การัสหปรัะชาชาติั้ (Optional Protocol to the UN 
Convention against Torture) ต้ั้องให้อำนาจแก่กลไกป้องกนัการัทรัมื่านรัะดืบัชาตั้ ิ(National Preventive Mechanisms) 
ในการัเข้าเยี�ยมื่สถึานกักขังโดืยไมื่่ตั้้องแจ้งล่ว่งหน้า รัว่มื่ถึึงสิทธิิในการัเข้าถึึงข้อมืู่ลและเอกสารัตั้่างๆ ตั้ลอดืจนมื่ีอำนาจ
ดืำเนนิการัสัมื่ภาษณ์์เป็นการัส่ว่นตั้วั่กับบุคคลที�ถึกูลดิืรัอนเสรัภีาพและเจ้าหน้าที�99

97. ดู ตัวอย่างเช่น CPT/Inf(2018)4, 27th General Report of the CPT ธันวาคม ค.ศ. 2017 §70

98. Principles relating to the Status of National Human Rights Institutions (The Paris Principles), A/RES/48/134 ว่ันที� 20 ธิันว่าคมื่ ค.ศ. 1993

99. Arts. 19-20 of the OPCAT.
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192. รัฐัคว่รัจัดืตั้ั�งรัะบบและกรัะบว่นการัเพ่�อให้หน่ว่ยงานตั้รัว่จสอบภายนอกสามื่ารัถึเสนอข้อเสนอแนะเกี�ยว่กับการัปฏิิรูัปใดืๆ 

ที�จำเป็น เพ่�อปรับัปรังุปรัะสทิธิภิาพในการัสมัื่ภาษณ์์และหลักปรัะกนัพ่�นฐานทางกฎหมื่าย หน่ว่ยงานต่ั้างๆ คว่รัเข้าหารัอ่
กบัหน่ว่ยงานภายนอกเกี�ยว่กับข้อค้นพบและข้อเสนอแนะต่ั้างๆ

193. องค์กรัภาคปรัะชาสังคมื่มื่ีบทบาทสำคัญในการักำกับดืูแลและสังเกตั้การัณ์์อย่างอิสรัะไดื้เช่นกัน เจ้าหน้าที�คว่รัตั้้อนรัับ
การัเข้าร่ัว่มื่ขององค์กรัภาคปรัะชาสังคมื่และพิจารัณ์าตั้ามื่คว่ามื่เหมื่าะสมื่ถึึงรัายงานที�องค์กรัภาคปรัะชาสังคมื่จัดืทำขึ�น
จากการัสังเกตั้การัณ์์สถึานที�ซึ�งบุคคลถึูกลิดืรัอนเสรัีภาพและดืำเนินการัสัมื่ภาษณ์์ โดืยรัว่มื่ถึึงการัสัมื่ภาษณ์์พยานและ
เหย่�อดื้ว่ย

การร้องเรียนและการสอบสวน

194. ผูถ้ึกูสมัื่ภาษณ์์ทุกคนมีื่สทิธิทิี�จะร้ัองเรัยีนถึึงการัทารุัณ์ใดืๆ รัว่มื่ถึงึการัปฏิิเสธิสทิธิหิรัอ่หลักปรัะกนัพ่�นฐานใดืๆ ข้อร้ัองเรัยีน
ดืงักล่าว่ต้ั้องได้ืรับัการัตั้รัว่จสอบโดืยทนัท ีอย่างละเอยีดืถีึ�ถ้ึว่นและเป็นกลาง ผ่านช่องทางของที�หน่ว่ยงานจดัืเตั้รัยีมื่ไว้่100 

195. การัเข้าถึึงกลไกการัรั้องเรัียนตั้้องง่าย เข้าถึึงไดื้โดืยตั้รัง ไมื่่เสียค่าใช้จ่าย และเป็นคว่ามื่ลับ คว่รัใช้มื่าตั้รัการัที�เหมื่าะสมื่
เพ่�อให้แน่ใจว่่าทกุคนสามื่ารัถึเข้าถึงึกลไกการัร้ัองเรัยีนได้ื โดืยเฉพาะบคุคลที�อยูใ่นสถึานการัณ์์ที�มื่คีว่ามื่เปรัาะบางมื่ากขึ�น 
ผู้รั้องเรัียนคว่รัได้ืรับัคำแนะนำที�ชดัืเจนเกี�ยว่กบักรัะบว่นการัร้ัองเรัยีน กลไกการัอทุธิรัณ์์ และผลการัพจิารัณ์า101

196. คว่รัมีื่การับนัทึกข้อร้ัองเรัยีนทั�งหมื่ดืไว้่ ไม่ื่ว่่าจะเกิดืขึ�นเมื่่�อใดื โดืยข้อร้ัองเรัยีนดืงักล่าว่คว่รัเป็นส่ว่นหนึ�งของบันทกึทางการั 
เมื่่�อใดืกต็ั้ามื่ที�มื่กีารัร้ัองเรัยีนโดืยหรัอ่ในนามื่ของผูถ้ึกูสมัื่ภาษณ์์ในรัะหว่่างการัสมัื่ภาษณ์์ การับนัทกึอาจส่งผลให้ต้ั้องรัะงบั
การัสมัื่ภาษณ์์ไว้่ชั�ว่ครัาว่ 

197. ในกรัณ์ีที�ผู้สัมื่ภาษณ์์มื่ีเหตัุ้อันคว่รัเช่�อไดื้ว่่าผู้ถึูกสัมื่ภาษณ์์ถึูกทำรั้ายหรั่อถึูกปฏิิเสธิสิทธิิของตั้นก่อนการัสัมื่ภาษณ์์ คว่รัแจ้ง
เจ้าหน้าที�หรัอ่ผูม้ื่อีำนาจที�เกี�ยว่ข้อง ซึ�งมื่หีน้าที�จดัืการักบัข้อกล่าว่หาดืงักล่าว่ 

198. เมื่่�อใดืก็ตั้ามื่ที�มื่ีเหตัุ้ให้เช่�อไดื้ว่่ามื่ีการัทรัมื่าน แมื่้จะไมื่่มีื่การัรั้องเรัียนก็ตั้ามื่ จะตั้้องมีื่การัสอบสว่นอย่างถึี�ถึ้ว่น รัว่ดืเรั็ว่ 
และเป็นกลาง ตั้ามื่มื่าตั้รัา 12 ของอนสุญัญาต่ั้อต้ั้านการัทรัมื่านแห่งสหปรัะชาชาตั้ิ102

199. สำหรัับข้อกล่าว่หาที�ร้ัายแรังรัว่มื่ถึงึการัทรัมื่าน ข้อร้ัองเรัยีนในเรั่�องดืงักล่าว่คว่รัตั้รัว่จสอบโดืยหน่ว่ยงานอสิรัะ รัฐัคว่รัจดัืตั้ั�ง
กลไกภายนอกสำหรัับการัสอบสว่นและการัรั้องเรัียนที�มีื่การัดืำเนินงานและการัเงินเป็นอิสรัะจากทั�งหน่ว่ยงานบังคับใช้
กฎหมื่ายและให้บรัิการัเกี�ยว่กับการัดืำเนินคดืี หรั่อหน่ว่ยงานอ่�นใดืที�มื่ีหน้าที�รัับผิดืชอบตั้่อบุคคลที�ถึูกลิดืรัอนเสรัีภาพ 
ในการัดืำเนนิการัให้เกดิืปรัะสทิธิภิาพและเป็นอสิรัะนั�น กลไกดืงักล่าว่คว่รัมื่อีำนาจในการัสอบสว่น การัสนบัสนนุทางการัเม่ื่อง 
ทรััพยากรับคุคลและการัเงนิ และอำนาจในการัออกคำแนะนำและการัติั้ดืตั้ามื่การัปฏิบัิตั้ติั้ามื่คำแนะนำนั�น

200. ผู้รั้องเรัียนทุกคนคว่รัไดื้รัับการัคุ้มื่ครัองจากผลกรัะทบและการัตั้อบโตั้้ใดืๆ ในทางลบ อันเป็นผลมื่าจากการัรั้องเรัียน103 

100. Arts. 12-13 of the UNCAT.

101. ดู ตัวอย่างเช่น Rule 37 of the Luanda Guidelines; CPT/Inf(2018)4, 27th General Report of the CPT ธันวาคม ค.ศ. 2017, pp. 25-31. 

102. Art. 12 of the UNCAT.

103. Art. 13 of the UNCAT.
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การเยียวยาและการชื่ดใชื่้ความเสียหาย

201. การัชดืใช้เยียว่ยาเหย่�อการัทรัมื่านหรั่อการัปฏิิบัตั้ิที�โหดืรั้ายอ่�นๆ เป็นสิทธิิมื่นุษยชนที�ส่งเสรัิมื่ให้มื่ีการัรัับผิดืชอบและ
ฟ้�นฟูศักดืิ์ศรัี การัชดืใช้เยียว่ยาแสดืงถึึงการัคัดืค้านอย่างรัุนแรังตั้่อการัละเมื่ิดืพันธิกรัณ์ีที�มื่ีอยู่ และตั้้องรัว่มื่ถึึงการัชดืใช้
คว่ามื่เสียหาย ค่าชดืเชย การัฟ้�นฟูสมื่รัรัถึภาพ คว่ามื่พึงพอใจ และการัรัับปรัะกันว่่าจะไมื่่เกิดืเหตัุ้การัณ์์นี�อีก ทั�งนี� 
การัเยียว่ยาคว่รัไดื้สัดืส่ว่นกับอันตั้รัายที�ไดื้รัับ104

202. การัเข้าถึงึการัเยียว่ยาจากการัทรัมื่านหรัอ่การัปฏิบิตัั้ทิี�โหดืร้ัายอ่�นๆ ต้ั้องไม่ื่มื่เีง่�อนไขว่่าต้ั้องมื่กีารัรัะบตุั้วั่ตั้น การัสอบสว่น 
หรัอ่การัดืำเนนิคดืกีบัผูก้รัะทำคว่ามื่ผิดื เพยีงแค่ต้ั้องพสิจูน์ว่่ามื่กีารักรัะทำดัืงกล่าว่จรังิเท่านั�น105 

203. การัตัั้ดืหลักฐานที�ไดื้จากการัทรัมื่านหรั่อการัปฏิิบัตั้ิที�โหดืรั้ายออกไป ถึ่อเป็นสิทธิิของผู้ถึูกสัมื่ภาษณ์์และเป็นว่ิธิีเยียว่ยา
การักรัะทำผดิืของผูส้มัื่ภาษณ์์ที�มื่ปีรัะสทิธิภิาพ106

104. Art. 14 of the UNCAT; ดืู A/RES/60/147, 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 ว่ันที� 16 ธิันว่าคมื่ 
ค.ศ. 2005

105. มื่าตั้รัา 14 of the UNCAT; CAT/C/GC/3, Committee Against Torture, General Comment No. 3 (ค.ศ. 2012), Implementation of 
article 14 by States parties ว่ันที� 13 ธิันว่าคมื่ ค.ศ. 2012 §3

106. A/HRC/30/37, United Nations Basic Principles and Guidelines on Remedies and Procedures on the Right of Anyone Deprived of 
Their Liberty to Bring Proceedings Before a Court, Report of the Working Group on Arbitrary Detention ว่ันที� 6 กรักฎาคมื่ ค.ศ. 2015
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หลักการที่ 6  –  
การนำาไปปฏิบัติ

การัสัมื่ภาษณ์์อย่างมื่ีปรัะสิทธิิภาพตั้้องใช้มื่าตั้รัการั       
รัะดืับชาตั้ิที�เข้มื่แข็ง

204. ในการันำหลักการัเหล่านี�ไปปฏิิบัตั้ิ รััฐคว่รัรัับหลักการัและนำไปพัฒนากรัอบกฎหมื่าย นโยบาย รัะเบียบข้อบังคับ และ
กรัอบการับรัิหารัของภาครััฐที�เหมื่าะสมื่ และปรัะกันว่่าจะมื่ีการักำกับดืูแลดื้านตัุ้ลาการัในส่ว่นของหน่ว่ยงานผู้มื่ีอำนาจ
ดืำเนินการัสัมื่ภาษณ์์ การัดืำเนินการัดืังกล่าว่จะตั้้องใช้คว่ามื่พยายามื่อย่างตั้่อเน่�องและรั่ว่มื่กัน โดืยผู้ดืำเนินการั
ที�เกี�ยว่ข้องในรัะดืับปรัะเทศ

205. ดื้ว่ยการับังคับใช้มื่าตั้รัการัรัะดืับชาตั้ิที�เข้มื่แข็งนี� หน่ว่ยงานผู้มีื่อำนาจไดื้แสดืงให้เห็นถึึงคว่ามื่มุื่่งมัื่�นและการัผูกพันตั้น
ในรัะยะยาว่ที�จะดืำเนินการัดืังตั้่อไปนี� 

ก. ขจัดืการัทารัุณ์กรัรัมื่ตั้ลอดืกรัะบว่นการัสัมื่ภาษณ์์ และปรัะกันการัปฏิิบัตั้ิตั้ามื่มื่าตั้รัฐานสิทธิิมื่นุษยชนสากล 
ข. จัดืให้มื่กีารัฝึ่กอบรัมื่การัสัมื่ภาษณ์์ที�เหมื่าะสมื่และเพยีงพอแก่หน่ว่ยงานที�เกี�ยว่ข้องทั�งหมื่ดื 
ค. อำนว่ยคว่ามื่สะดืว่กในการัรั่ว่มื่มื่่อกันรัะหว่่างผู้เชี�ยว่ชาญ ผู้ปฏิิบัตั้ิงาน และผู้กำหนดืนโยบายในการัออกแบบ

กลยุทธิ์และหลักปฏิิบัตั้ิในการัสัมื่ภาษณ์์ที�เหมื่าะสมื่และมื่ีปรัะสิทธิิภาพ
ง. ส่งเสริัมื่การักำกับดืูแลและคว่ามื่รัับผิดืชอบเกี�ยว่กับกรัะบว่นการัสัมื่ภาษณ์์ การัแก้ไขปัญหาการัทุจรัิตั้

เชิงสถึาบันและวั่ฒนธิรัรัมื่การัลอยนว่ลพ้นผิดื
จ. ปรัับปรัุงการัทำงานของกรัะบว่นการัยุตั้ิธิรัรัมื่ทางอาญาและการับรัิหารังานยุตั้ิธิรัรัมื่ 

206. ข้อผกูพนัเหล่านี�ไม่ื่เพยีงเพ่�อปรับัปรังุนโยบายและแนว่ปฏิบิตัั้เิพ่�อป้องกนัการัทรัมื่านและการัปฏิบิตัั้ทิี�โหดืร้ัายในรัปูแบบใดืๆ 
กต็ั้ามื่ และยกรัะดัืบหลกันติั้ธิิรัรัมื่เท่านั�น แต่ั้ยังสร้ัางว่ธิิกีารัที�มื่ปีรัะสทิธิภิาพสูงสดุืในการัทำให้คว่ามื่ปลอดืภยัสาธิารัณ์ะ
ตั้ามื่มื่าตั้รัฐานสากลดืยีิ�งขึ�น

กรอบกฎหมายภายในประเทศ

207. รััฐคว่รัทบทว่นกรัอบกฎหมื่ายของรััฐอย่างเป็นรัะบบ ตั้ลอดืจนตั้รัาและเผยแพรั่กฎหมื่าย กฤษฎีกา และเอกสารันโยบาย
ตั้่างๆ ที�คว่บคุมื่การัปฏิิบัตั้ิตั้่อบุคคลที�ถึูกซักถึามื่ รัว่มื่ทั�งว่ิธิีดืำเนินการัสัมื่ภาษณ์์ กฎหมื่ายและกรัะบว่นการัดืังกล่าว่ตั้้อง
เป็นไปตั้ามื่พันธิกรัณ์ีทางกฎหมื่ายที�มื่ีอยู่ภายใตั้้กฎหมื่ายรัะหว่่างปรัะเทศทุกปรัะการั โดืยเฉพาะอย่างยิ�งการัห้ามื่ทรัมื่าน
และการัปฏิิบัตั้ิที�โหดืรั้ายในรัูปแบบอ่�นๆ โดืยเดื็ดืขาดื ไมื่่ว่่าในสถึานการัณ์์หรั่อข้ออ้างใดืๆ107 

107.   Art. 11 of the UNCAT; A/HRC/RES/31/31, § 11; A/HRC/RES/46/15, § 10.
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208. หลักปรัะกันพ่�นฐานเกี�ยว่กับการัสัมื่ภาษณ์์อย่างมีื่ปรัะสิทธิิภาพคว่รับัญญัตั้ิไว่้ในกฎหมื่ายและรัะเบียบข้อบังคับเช่นกัน 
รัว่มื่ถึงึการัคุ้มื่ครัองอย่างน้อยที�สดุืในเรั่�องการัแจ้งครัอบครััว่ในทนัท ี การัเข้าถึงึการัตั้รัว่จสุขภาพ และการัเข้าถึงึทนายคว่ามื่ 
ในการันี� รััฐตั้้องเสรัิมื่สรั้างการัเข้าถึึงคว่ามื่ช่ว่ยเหล่อทางกฎหมื่ายและการัป้องกันภัยที�สนับสนุนโดืยรััฐก่อนและรัะหว่่าง
การัสมัื่ภาษณ์์ ให้เข้มื่แขง็มื่ากขึ�น108

209. การัทรัมื่านและการัปฏิิบัตั้ิที�โหดืรั้ายซึ�งเพียงพอให้พิจารัณ์าว่่าเป็นคว่ามื่ผิดืทางอาญา เป็นกุญแจสำคัญในการัสนับสนุน
ให้มื่ีการัสัมื่ภาษณ์์อย่างมีื่ปรัะสิทธิิภาพ ไมื่่มื่ีพฤตั้ิการัณ์์พิเศษใดืที�จะนำมื่ากล่าว่อ้างเพ่�อเป็นเหตุั้ผลในการัทรัมื่านหรั่อ
การัปฏิิบัตั้ิที�โหดืรั้ายไดื้109 

210. กรัอบกฎหมื่ายคว่รัปรัะกันว่่าคำสารัภาพหรั่อคำให้การัอ่�นๆ ที�ไดื้มื่ากจากการัทรัมื่านหรั่อการับีบบังคับในรัูปแบบอ่�นๆ 
นั�นไมื่่มื่ีน�ำหนักเพียงพอให้นำมื่าใช้เป็นหลักฐานไดื้ เว่้นแตั้่นำมื่าใช้พิสูจน์เกี�ยว่กับการัละเมื่ิดืดื้ว่ยการัทรัมื่านหรั่อ
การับีบบังคับดืังกล่าว่ และเพ่�อพิสูจน์ข้อเท็จจริังว่่ามีื่การัให้คำให้การัจริัง กฎหมื่ายภายในปรัะเทศตั้้องปรัะกันว่่าผู้ที�
บีบบังคับและละเมื่ิดืตั้้องรัับผิดืชอบในการักรัะทำนั�น110

วัฒนธรรมและบทบาทหน้าที่เชื่ิงสถาบัน

211. ผู้นำสถึาบันคว่รัทำหน้าที�เป็นผู้สนับสนุนการัสัมื่ภาษณ์์อย่างมีื่ปรัะสิทธิิภาพโดืยส่�อสารัถึึงคว่ามื่มืุ่่งมื่ั�นที�ชัดืเจนและยั�งย่น
ต่ั้อการัเปลี�ยนแปลงในเชงิบว่ก การัเปลี�ยนวั่ฒนธิรัรัมื่สถึาบนัที�เกี�ยว่ข้องกบัการัสมัื่ภาษณ์์ต้ั้องมื่ธีิรัรัมื่าภบิาลและการัว่างแผน
อย่างรัอบคอบ

212. สถึาบันคว่รัตั้รัว่จสอบให้แน่ใจว่่าการัเปลี�ยนแปลงกรัอบกฎหมื่ายและนโยบายรัะดัืบปรัะเทศที�เกี�ยว่ข้องกับการัสัมื่ภาษณ์์
ทั�งหมื่ดืได้ืถึกูรัว่มื่เข้ากบักฎและกรัะบว่นการัต่ั้างๆ ของสถึาบนั และมีื่การัส่�อสารักนัรัะหว่่างบคุลากรัของสถึาบันโดืยทั�ว่กนั 
บคุลากรัที�เกี�ยว่ข้องโดืยตั้รังกบัการัสมัื่ภาษณ์์คว่รัได้ืรับัคำาแนะนำาเกี�ยว่กบัผลการันำาข้อกำาหนดืทางกฎหมื่ายและนโยบายใหม่ื่
ไปใช้ในทางปฏิบิตัั้ิ 

213. การัเปลี�ยนแปลงในการัสมัื่ภาษณ์์ให้มีื่คว่ามื่หมื่ายและมื่ั�นคงนั�น รัฐัต้ั้องลงทุนในทรัพัยากรัมื่นษุย์และการัเงนิอย่างเพยีงพอ
ในรัะยะสั�น รัะยะกลาง และรัะยะยาว่ โดืยจะช่ว่ยให้มื่ั�นใจในการัเสรัิมื่ศักยภาพและคว่ามื่สามื่ารัถึให้แข็งแกรั่ง 
โดืยเฉพาะอย่างยิ�งผ่านการัฝ่ึกอบรัมื่เฉพาะทางและการัมื่ีอุปกรัณ์์บันทึกไว่้ใช้งาน

214. ต้ั้องใช้มื่าตั้รัการัต่ั้างๆ เพ่�อเป็นการัปรัะกนัว่่ากรัะบว่นการัยตุั้ธิิรัรัมื่ทางอาญาและหน่ว่ยงานสอบสว่นอ่�นๆ ได้ืดืำเนนิการั
ตั้ามื่พันธิกรัณ์ีภายในปรัะเทศและรัะหว่่างปรัะเทศ และการัดืำเนินการัดืังกล่าว่มื่ีคว่ามื่โปรั่งใสและสามื่ารัถึตั้รัว่จสอบไดื้
ผ่านกรัะบว่นการัทางศาลและโดืยปรัะชาชน

215. บทบาทหน้าที�เชิงสถึาบันของหน่ว่ยงานบังคับใช้กฎหมื่ายและหน่ว่ยงานรัว่บรัว่มื่ข้อมูื่ลอ่�นๆ เสรัิมื่ให้เข้มื่แข็งขึ�น
ไดื้ดื้ว่ยการัสรั้างคว่ามื่สัมื่พันธิ์อย่างตั้่อเน่�องกับหน่ว่ยงาน นักว่ิจัย และกลุ่มื่วิ่ชาการัอ่�นๆ คว่ามื่รั่ว่มื่มื่่อดัืงกล่าว่ 
ซึ�งอาจขยายไปมื่ากกว่่าภายในปรัะเทศ ทำให้ไดื ้ผลการัว่ิเครัาะห์และข้อมูื่ลที� เป ็นปรัะโยชน์เพ่�อสนับสนุน
การัพัฒนาปรัับปรัุงแนว่ปฏิิบัตั้ิในการัสัมื่ภาษณ์์

108. A/HRC/RES/31/31, paras. 4-9; A/HRC/RES/46/15, § 5.

109. Arts. 4-6 of the UNCAT.

110. Art. 15 of the UNCAT; A/HRC/RES/31/31, § 13; A/HRC/RES/46/15, § 22; A/HRC/25/60, § 68; A/71/298/, § 100 (เชิงอรัรัถึที� 3).
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เจ้าหน้าที่ฝ่ายตุลาการ

216. คว่รัปรัะกันและคุ้มื่ครัองคว่ามื่เป็นอิสรัะของฝ่่ายตุั้ลาการัและการัดืำเนินคดืีอาญา เพ่�อให้สามื่ารัถึเข้ามื่ามีื่บทบาท
อย่างเตั้็มื่ที�ในการัดืำเนินการัสัมื่ภาษณ์์อย่างมื่ีปรัะสิทธิิภาพ111 โดืยรัว่มื่ถึึงคว่ามื่เป็นอิสรัะทางว่ิชาชีพและ
ทางวิ่ทยาศาสตั้รั์เชิงนิตั้ิวิ่ทยาศาสตั้รั์ และคว่ามื่ช่ว่ยเหล่ออ่�นๆ ที� เกี�ยว่ข้อง

217. ในการัให้หลักปรัะกันขั�นพ่�นฐาน เช่น สิทธิิที�จะไดื้รัับการัดืำเนินคดืีอย่างเป็นธิรัรัมื่ หน่ว่ยงานตัุ้ลาการัตั้้องปรัะกันให้มื่ี
การัเคารัพสิทธิิของผู้ถูึกสัมื่ภาษณ์์ตั้ลอดืเว่ลา โดืยที�หน่ว่ยงานตุั้ลาการัตั้้องทบทว่นทั�งวิ่ธีิการัสัมื่ภาษณ์์ การัใช้สิทธิิของ
ผู้ตั้้องสงสัยในหลักปรัะกันพ่�นฐานทางกฎหมื่ายและดื้านกรัะบว่นพิจารัณ์า รัว่มื่ถึึงการัเข้าถึึงทนายคว่ามื่และผู้เชี�ยว่ชาญ
ทางการัแพทย์

218. หน่ว่ยงานตั้ลุาการัคว่รัขจดัืผลปรัะโยชน์ต่ั้างๆ ที�จงูใจหน่ว่ยงานสอบสว่นให้ดืำเนนิการัด้ืว่ยว่ธิิกีารัใดืๆ ให้ได้ืมื่าซึ�งคำรับัสารัภาพ 
และส่งเสรัมิื่การัใช้ว่ธิิกีารัที�มื่จีรัยิธิรัรัมื่และมื่กีารัพสิจูน์ทางว่ทิยาศาสตั้ร์ัแทน

219. หน่ว่ยงานตัุ้ลาการัตั้้องปรัะกันว่่าหลักฐานที�ไดื้มื่าอย่างถึูกตั้้องตั้ามื่กฎหมื่ายเท่านั�นที�ยอมื่รัับไดื้ในกรัะบว่นการัใดืๆ 
และรัะมื่ัดืรัะว่ังถึึงสิ�งบ่งชี�ใดืๆ ที�ชี�ให้เห็นว่่าคำให้การันั�นอาจไดื้มื่ากจากการับีบบังคับหรั่อการัปฏิิบัตั้ิที�โหดืรั้าย ทั�งนี�
ตั้ามื่หลกัการัของบทตั้ดัืพยานหลกัฐาน (Exclusionary Rule) คำให้การัใดืๆ ที�ได้ืมื่าจากการัทรัมื่าน หรัอ่การัปฏิบัิตั้ทิี�โหดืร้ัาย 
หรั่อการับีบบังคับอ่�นๆ ตั้้องไมื่่ถึูกนำเข้าสู่กรัะบว่นการัทางกฎหมื่ายใดืๆ112 

220. ผูต้้ั้องสงสยัและจำเลยคว่รัถึกูนำตั้วั่มื่าอยูต่่ั้อเจ้าหน้าที�ตั้ลุาการัเพ่�อรับัทรัาบถึงึคว่ามื่ถึกูต้ั้องตั้ามื่กฎหมื่ายซึ�งเป็นฐานในการั
กกัขงัพว่กเขา โดืยในกรัะบว่นการันี� จะต้ั้องมีื่การัอนญุาตั้ให้ผูต้้ั้องสงสยัและจำเลยโต้ั้แย้งได้ื เมื่่�อใดืก็ตั้ามื่ที�มื่เีหตั้ใุห้เช่�อได้ืว่่าบคุคล
ที�ถึกูนำตั้วั่มื่าอยูต่่ั้อหน้าเจ้าหน้าที�ตั้ลุาการัอาจเป็นเหย่�อของการัปฏิบิตัั้ทิี�โหดืร้ัาย พนกังานอยัการัและฝ่่ายตั้ลุาการัจะต้ั้องสอบสว่น
โดืยตั้ำแหน่งหน้าที�113 โดืยคว่รัขอให้ตั้รัว่จสขุภาพทางนิตั้เิว่ชศาสตั้ร์ั แม้ื่จะไม่ื่มีื่ข้อกล่าว่หาหรัอ่คำร้ัองเรัยีนอย่างชดัืแจ้ง

221. ปรัะการัสดุืท้าย หน่ว่ยงานตั้ลุาการัต้ั้องดืำเนินการัตั้ามื่ขั�นตั้อนที�จำเป็นทั�งหมื่ดืเพ่�อปรัะกันว่่าได้ืมีื่การันำตั้วั่ผู้ที�ต้ั้องรับัผิดืชอบ
ต่ั้อการัทรัมื่านหรัอ่การัปฏิบิตัั้ทิี�โหดืร้ัายเข้าสูก่รัะบว่นการัยตุั้ธิิรัรัมื่และได้ืรับับทลงโทษที�เหมื่าะสมื่114 

การเผู้ยแพร่

222. รััฐคว่รัเผยแพร่ัหลกัการันี�ไปยงัหน่ว่ยงานบรัหิารั ฝ่่ายนิตั้บิญัญตัั้ ิและเจ้าหน้าที�ตั้ลุาการัที�เกี�ยว่ข้องทั�งหมื่ดื โดืยเฉพาะอย่างยิ�ง
หน่ว่ยงานบงัคบัใช้กฎหมื่ายและหน่ว่ยงานรัว่บรัว่มื่ข้อมูื่ลอ่�นๆ

223. การัเผยแพร่ัร่ัว่มื่กบัหน่ว่ยงานกำกบัดืแูล องค์กรัภาคปรัะชาสังคมื่ และปรัะชาชนทั�ว่ไป จะสร้ัางคว่ามื่เช่�อมื่ั�นของพลเมื่อ่ง
ในหน่ว่ยงานสบ่สว่นสอบสว่น

224. รััฐคว่รัรัว่บรัว่มื่ข้อมืู่ลเกี�ยว่กับมื่าตั้รัการัที�หน่ว่ยงานที�เกี�ยว่ข้องไดื้ดืำเนินการัโดืยนำหลักการัสัมื่ภาษณ์์อย่างมื่ี
ปรัะสิทธิิภาพเพ่�อการัสอบสว่นและการัรัว่บรัว่มื่ข้อมูื่ลไปปฏิิบัตั้ิ และรัายงานการันำหลักการัไปพัฒนาดื้านตั้่างๆ 
ในหน่ว่ยงานรัะหว่่างปรัะเทศและรัะดืับภูมื่ิภาคที�เกี�ยว่ข้อง

111. ดู ตัวอย่างเช่น A/HRC/13/L.19, Resolution of the Human Rights Council, 23 March 2010. ดูเพิ่มเติม Art. 14 of the International 
Covenant on Civil and Political Rights.

112. Article 15 of the UNCAT; ดืูเพิ�มื่เตั้ิมื่ A/HRC/25/60, paras. 66, 82

113. Article 12 of the UNCAT; ดืูเพิ�มื่เตั้ิมื่ CPT/Inf(2002)15-part, Developments concerning CPT standards in respect of police custody, 
2002, §45.

114. ดู ตัวอย่างเช่น UN Guidelines on the Role of Prosecutors, Rule 16, 8th UN Congress on the Prevention of Crime and the 
Treatment of Offenders, Havana, Cuba, 1990, Rule 16, and Standards of professional responsibility and statement of the 
essential duties and rights of prosecutors ซึ่งได้รับการรับรองโดย the International Association of Prosecutors ในวันที่ 23 เมษายน 
ค.ศ. 1999, Rule 4.3 (f)



หลักการสัมภาษณ์อย่างมีประสิทธิภาพ

เพื่อการสอบสวนและการรวบรวมข้อมูล

หลักการที่ 1  
รากฐานของหลักการ

การัสัมื่ภาษณ์์อย่างมื่ีปรัะสิทธิิภาพ
จะใช้หลักทางว่ิทยาศาสตั้รั์ กฎหมื่าย 

และจรัิยธิรัรัมื่ตั้่างๆ เป็นตั้ัว่ชี�นำา

หลักการที่ 4  
การฝึกอบรม

การัสัมื่ภาษณ์์อย่างมื่ีปรัะสิทธิิภาพ
เป็นการัปรัะกอบว่ิชาชีพแขนงหนึ�ง 

ซึ �งตั้้องมื่ีการัฝ่ึกอบรัมื่เฉพาะดื้าน

หลักการที่ 2  
การนำาไปปฏิบัติ 

การัสัมื่ภาษณ์์อย่างมื่ีปรัะสิทธิิภาพ
เป็นกรัะบว่นการัที� ครัอบคลุมื่การั
รัว่บรัว่มื่ข้อมืู่ลที�ถึูกตั้้องและเช่�อถึ่อไดื้
ในขณ์ะที�มื่ีการัให้หลักปรัะกันพ่�นฐาน

ทางกฎหมื่ายที�เกี�ยว่ข้อง

หลักการที่ 5  
ความรับผู้ิดชื่อบ

การัสัมื่ภาษณ์์อย่างมื่ีปรัะสิทธิิภาพ
ตั้้องดืำาเนินการัดื้ว่ยสถึาบันที�โปรั่งใส

และตั้รัว่จสอบไดื้

หลักการที่ 6  
การนำาไปปฏิบัติ

การัสัมื่ภาษณ์์อย่างมื่ีปรัะสิทธิิภาพ
ตั้้องใช้มื่าตั้รัาการัรัะดืับชาตั้ิที�แข็งแรัง

หลักการที่ 3  
สถานการณ์ความเปราะบาง

การัสัมื่ภาษณ์์อย่างมื่ีปรัะสิทธิิภาพ
จำาเป็นต้ั้องมีื่การัรัะบุถึึงและการัจัดืการั
กับคว่ามื่ตั้้องการัของผู ้ให้สัมื่ภาษณ์์

ในสถึานการัณ์์ที�เปรัาะบาง



“ หลักการัการัสัมื่ภาษณ์์เหล่านี�มื่ีพ่�นฐานมื่าจากวิ่ทยาศาสตั้รั์อันแมื่่นยำและปรัะสบการัณ์์หลายทศว่รัรัษ

ของเจ้าหน้าที�สอบสว่นทางอาญา หลักการัเหล่านี�ไดื้ปรัับปรุังการัรัว่บรัว่มื่หลักฐานให้มีื่คว่ามื่ถึูกตั้้องและ

มื่ีปรัะสิทธิิภาพ และยังป้องกันการัตั้ัดืสินผิดืพลาดืที�มีื่ผลมื่าจากการัทรัมื่านและการับังคับสารัภาพ หลักการั

เหล่านี�ไดื้ถึูกออกแบบมื่าเพ่�อคุ้มื่ครัองสิทธิิขั�นพ่�นฐานของผู้ตั้้องสงสัยในคดืีอาญา ผู้เสียหายและพยานตั้่างๆ และ

ยังสรั้างคว่ามื่ไว่้ว่างใจให้กับปรัะชาชนตั้่อการับังคับใช้กฎหมื่าย ”

ฆวน อี. เมนเดซ, 

ปรัะธิานคณ์ะรั่ว่มื่ของคณ์ะกรัรัมื่าธิิการัอำนว่ยการัผู้เชี�ยว่ชาญ 

อดืีตั้ผู้เสนอรัายงานพิเศษแห่งสหปรัะชาชาตั้ิว่่าดื้ว่ยการัทรัมื่าน

หลักก�รสัมภ�ษณ์อย่�งมีประสิทธิภ�พ

เพื่อก�รสอบสว�และก�รรวบรวมข้อมูล

หลักการที่ 1 - รากฐานของหลักการ 
การัสัมื่ภาษณ์์อย่างมื่ีปรัะสิทธิิภาพจะใช้หลักทางว่ิทยาศาสตั้รั์ กฎหมื่าย และจรัิยธิรัรัมื่ตั้่างๆ เป็นตั้ัว่ชี�นำา

หลักการที่ 2 - การนำาไปปฏิบัต ิ 
การัสัมื่ภาษณ์์อย่างมื่ีปรัะสิทธิิภาพเป็นกรัะบว่นการัที�ครัอบคลุมื่การัรัว่บรัว่มื่ข้อมืู่ลที�ถึูกตั้้องและเช่�อถึ่อไดื้ 
ในขณ์ะที�มื่ีการัให้หลักปรัะกันพ่�นฐานทางกฎหมื่ายที�เกี�ยว่ข้อง

หลักการที่ 3 – สถานการณ์ความเปราะบาง 
การัสัมื่ภาษณ์์อย่างมีื่ปรัะสิทธิิภาพจำาเป็นต้ั้องมีื่การัรัะบุถึึงและการัจัดืการักับคว่ามื่ต้ั้องการัของผู้ให้สัมื่ภาษณ์์
ในสถึานการัณ์์ที�เปรัาะบาง

หลักการที่ 4 – การฝึกอบรม 
การัสัมื่ภาษณ์์อย่างมื่ีปรัะสิทธิิภาพเป็นการัปรัะกอบว่ิชาชีพแขนงหนึ�ง ซึ�งตั้้องมื่ีการัฝ่ึกอบรัมื่เฉพาะดื้าน 

หลักการที่ 5 - ความรับผู้ิดชื่อบ 
การัสัมื่ภาษณ์์อย่างมื่ีปรัะสิทธิิภาพตั้้องดืำาเนินการัดื้ว่ยสถึาบันที�โปรั่งใสและตั้รัว่จสอบไดื้

หลักการที่ 6 - การนำาไปปฏิบัต ิ
การัสัมื่ภาษณ์์อย่างมื่ีปรัะสิทธิิภาพตั้้องใช้มื่าตั้รัการัรัะดืับชาตั้ิที�แข็งแรัง


