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หลัักการสััมภาษณ์์อย่่างมีีประสิิทธิิภาพเพื่่�อการสอบสวนและการรวบรวมข้้อมููล
รัับรองเมื่่�อเดืือนพฤษภาคม พ.ศ. 2564 โดยการสนัับสนุุนของ Anti-Torture Initiative, the Association for the Prevention
of Torture, และ the Norwegian Centre for Human Rights, เข้้าถึึงได้้จาก www.interviewingprinciples.com
The Anti-Torture Initiative (ATI) ก่่อตั้้ง� เมื่่อ� พ.ศ. 2555 ในฐานะโครงการหลัักของศููนย์์กฎหมายสิิทธิิมนุษุ ยชนและกฎหมาย
มนุุษยธรรมระหว่่างประเทศ (Center for Human Rights & Humanitarian Law) ภายใต้้วิทิ ยาลััยกฎหมายแห่่งมหาวิิทยาลััย
อเมริิกันั วอชิิงตััน (American University Washington College of Law) เพื่่�อเผยแพร่่การนำผลงานของอดีีตผู้้�เสนอรายงาน
พิิเศษแห่่งสหประชาชาติิว่่าด้้วยการทรมาน นายฆวน เมนเดซ ไปใช้้ในทางปฏิิบััติิ ATI มุ่่�งป้้องกัันการทรมานและการปฏิิบััติิ
อัันโหดร้้ายอื่่�นๆ ทั่่�วโลก โดยการผลัักดัันให้้ผู้้�เสีียหายจากการทรมานเข้้าถึึงกระบวนการยุุติิธรรมและความรัับผิิดชอบ
การสร้้างกระบวนการทางความคิิดให้้ปฏิิเสธว่่าการทรมานเป็็นการปฏิิบััติิที่่�ชอบด้้วยกฎหมาย และสร้้างความเข้้มแข็็งให้้กัับ
สถาบัันต่่างๆทนายความ และเครืือข่่ายทั่่�วโลกที่่�มีีจุุดมุ่่�งหมายในการขจััดการทรมาน ATI ได้้มีีการเข้้าร่่วมในการวิิจััย
อย่่างเป็็นกระบวนการสนัับสนุุนอย่่างมีีเป้้าหมาย การจััดอบรมเพื่่อ� สร้้างขีีดความสามารถ และพยายามให้้มีกี ารดำเนิินคดีี ซึ่่ง� ทำให้้มีี
ผลลััพธ์์เป็็นที่่�ประจัักษ์์ต่อ่ ความพยายามต่่อสู้้�และป้้องกัันการกระทำทรมานและการปฏิิบัติั อัิ นั โหดร้้ายอื่่น� ๆ ทั้้�งยัังทำให้้การขัับเคลื่่อ� น
เพื่่อ� การป้้องกัันการทรมานระดัับโลกมีีความกว้้างขวางมากขึ้้น� www.wcl.american.edu/impact/initiatives-programs/center/
สมาคมเพื่่อ� การป้้องกัันการทรมาน (The Association for the Prevention of Torture “APT”) เป็็นองค์์กรพััฒนาเอกชน
ระหว่่างประเทศ ตั้้ง� อยู่่�ที่่ก� รุุงเจนีีวา โดยทำงานทั่่�วโลกด้้านการป้้องกัันการทรมานและการปฏิิบัติั อัิ นั โหดร้้างอื่่น� ๆ APT ก่่อตั้้ง� เมื่่อ�
พ.ศ.2520 โดยมีีจุดมุ่่�
ุ งหมายให้้มีกี ารลดการกระทรมานและการปฏิิบัติั ที่่ิ โ� หดร้้ายโดยการสนัับสนุุนและส่่งเสริิมมาตรการเชิิง
ปฏิิบัติั ิ เช่่น การสัังเกตการณ์์สถานที่่�ควบคุุมตัวั การนำหลัักประกัันพื้้�นฐานมาใช้้ในทางปฏิิบัติั ิ และการคุ้้�มครองผู้้�ถููกควบคุุมตัวที่่
ั �
อยู่่�ในสถานการณ์์เปราะบาง APT มีีบทบาทสำคััญในการสร้้างมาตรฐานระหว่่างประเทศและกระบวนการต่่างๆที่่�ป้อ้ งกัันการ
ทรมาน อาทิิ พิิธีีสารเลืือกรัับของอนุุสััญญาต่่อต้้านการทรมานฯ (OPCAT) และกลไกการป้้องกัันการทรมานระดัับชาติิ
(National Preventive Mechanisms) APT มีีภารกิิจให้้สัังคมปราศจากการทรมาน โดยดำเนิินการในระดัับประเทศ
ระดัับภููมิิภาค และระดัับนานาชาติิ เพื่่�อสนัับสนุุนเครืือข่่ายต่่างๆ ตั้้�งแต่่เจ้้าหน้้าที่่�รััฐ คณะกรรมการสิิทธิิมนุุษยชนแห่่งชาติิ
และภาคประชาสัังคม www.apt.ch
The Norwegian Centre for Human Rights (NCHR) ก่่อตั้้�งเมื่่�อพ.ศ.2530 เป็็นศููนย์์สหวิิชาชีีพแห่่งมหาวิิทยาลััย
(University of Oslo) โดยดำเนิินการด้้านการวิิจัยั การสอน และการดำเนิินโครงการระดัับนานาชาติิ คณะทำงานของ NCHR
ประกอบด้้วย ทนายความ นัักรััฐศาสตร์์ นัักมานุุษวิิทยาสัังคม นัักภููมิศิ าสตร์์สังั คม และนัักปรััชญา NCHR มุ่่�งสร้้างความเชื่่อ� มโยง
ให้้กับั การเรีียนรู้้�ทางงานวิิจัยั และการนำความรู้้�มาประยุุกต์์ใช้้ในทางปฏิิบัติั .ิ www.jus.uio.no
เนื้้�อหาในเอกสารฉบัับนี้้�อาจมีีการอ้้างอิิงอย่่างเป็็นอิิสระหรืือมีีการพิิมพ์์ซ้้ำ ให้้เครดิิตกัับแหล่่งที่่�มา Principles on Effective
Interviewing for Investigations and Information Gathering พฤษภาคม พ.ศ. 2564
นำข้้อมููลมาจาก www.interviewingprinciples.com.
แปลโดย ณััฏฐา หงส์์ชััชวาล
พิิสููจน์์อัักษรโดย มนััชญา ญาณกิิตติิกุุล
ออกแบบเอกสารและภาพประกอบต้้นฉบัับโดย แมกดาลีีนา คาสเตรีีย พ.ศ.2564
ออกแบบเอกสารและภาพประกอบฉบัับภาษาไทยโดย สวััสดีีสตููดิิโอ พ.ศ.2565
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คำ�นำ�
กรอบกฎหมายเชิิงบรรทััดฐานที่่�ครอบคลุุมซึ่่ง� ห้้ามมิิให้้มีกี ารทรมานและการปฏิิบัติั ที่่ิ โ� หดร้้ายใน
รููปแบบอื่่น� ๆ ไม่่ว่า่ จะเป็็นเวลาใดและสถานที่่�ใด แม้้แต่่ในสถานการณ์์ความขััดแย้้ง ทางอาวุุธหรืือ
เหตุุฉุกุ เฉิินสาธารณะ ยัังไม่่ครอบคลุุมไปถึึงการขจััดการทรมานในระหว่่างการซัักถามโดยเจ้้าหน้้าที่่�รัฐั
ทั่่�วโลก รวมถึึงยัังยัังไม่่มีีการนำหลัักประกัันพื้้�นฐานมาใช้้ในการคุ้้�มครองบุุคคลที่่�ถููกลิิดรอน
เสรีีภาพอย่่างมีีประสิิทธิิภาพในทางปฏิิบััติิ ย้้อนกลัับไปในตอนที่่�ข้้าพเจ้้าดำรงตำแหน่่งผู้้�เสนอ
รายงานพิิเศษ (special rapporteur) ว่่าด้้วยการทรมาน ข้้าพเจ้้าสัังเกตเห็็นว่่าการทรมาน
และการบัังคัับขู่่�เข็็ญเกิิดขึ้้น� บ่่อยที่่�สุดุ ในระหว่่างการสอบปากคำผู้้�ต้อ้ งสงสััยและเพื่่อ� วััตถุปุ ระสงค์์
ให้้มีกี ารรัับสารภาพหรืือคำให้้การเกี่่ย� วกัับบุุคคลอื่่น� ด้้วยเหตุุผล ดัังกล่่าว ข้้าพเจ้้าจึึงยื่่น� รายงาน
เฉพาะเรื่่อ� ง (thematic report) ในป 2559.1 ต่่อสมััชชาใหญ่่แห่่งสหประชาชาติิ โดยรายงานนี้้�กล่่าวถึึง
ประเด็็นดัังกล่่าว และเสนอหนทางแก้้ไขในภายภาคหน้้า
รายงานดัังกล่่าวชี้้�ให้้เห็็นถึึงความพร้้อมขององค์์ความรู้้�ทางวิิทยาศาสตร์์ที่่�มีีขนาดใหญ่่และ
เติิบโตขึ้้�นเรื่่อ� ยๆ ซึ่่ง� ระบุุว่า่ วิิธีกี ารสััมภาษณ์์แบบอาศััยการสร้้างความสััมพันั ธ์์และไม่่บีบี บัังคัับนั้้�น
มีีประสิิทธิิภาพสููงสุุดในการรวบรวมข้้อมููล ในขณะเดีียวกััน การวิิจััยเชิิงประจัักษ์์ที่่�หนัักแน่่น
แสดงให้้เห็็นว่่าการทรมานและการปฏิิบััติิที่่�โหดร้้ายอื่่�นๆ เป็็นวิิธีกี ารซัักถามที่่�ไร้้ประสิิทธิิภาพ
และไม่่ก่่อให้้เกิิดผลใดๆ ในประเด็็นนี้้� รายงานได้้เรีียกร้้องให้้มีีการพััฒนาชุุดมาตรฐานสากล
สำหรัับการสััมภาษณ์์ต่า่ งๆ ซึ่่ง� โดยธรรมชาติิแล้้วจะรวมถึึงการบัังคัับใช้้หลัักประกัันพื้้�นฐานทาง
กฎหมายและกระบวนการโดยเจ้้าหน้้าที่่�ด้ว้ ย.
เอกสารนี้้�แสดงผลของข้้อเรีียกร้้องในรายงานฉบัับนั้้�น โดยหลัักการเหล่่านี้้�มาจากการกลั่่น� กรอง
ประสบการณ์์ของประเทศต่่างๆ ที่่�นำหลัักการสััมภาษณ์์อย่่างมีีประสิิทธิิภาพมาใช้้ในการบัังคัับ
ใช้้กฎหมายและการรัักษาความมั่่�นคง ซึ่่�งนำไปสู่่�ผลลััพธ์์ที่่�ดีีขึ้้�น โดยได้้รัับข้้อมููลที่่�ถููกต้้องและ
เชื่่อ� ถืือได้้ ข้้อมููลที่่�รวบรวมด้้วยวิิธีกี ารในลัักษณะนี้้�ยังั รัักษาความซื่่อ� สััตย์แ์ ละความเป็็นมืืออาชีีพ
ของผู้้�สััมภาษณ์์อีีกด้้วย รวมถึึงช่่วยเพิ่่�มความไว้้วางใจของประชาชนต่่อสถาบััน
หลัักการที่่�เรานำเสนอในเอกสารนี้้� แท้้จริิงแล้้วคืือการยอมรัับว่่า ผลการสััมภาษณ์์มีคี วามเกี่่ย� วโยง
กัับการที่่�บุุคคลในแต่่ละขั้้�นตอนที่่�มีีการติิดต่่อสื่่�อสารกัับหน่่วยงานของรััฐ ได้้ใช้้สิิทธิิของตน
อย่่างเต็็มที่่� ไม่่ว่่าการติิดต่่อดัังกล่่าวจะเรีียกว่่าเป็็นการสนทนา การสอบสวน การสััมภาษณ์์
หรืือการซัักถาม โดยเสนอการเลืือกใช้้หลัักการนี้้�แทนวิิธีีการที่่�มีีความเสี่่�ยงการคำให้้การที่่�ได้้
มาด้้วยการขู่่�บัังคัับและความโหดร้้ายในการทรมาน ตลอดจนการรัับรู้้�ว่่ากลวิิธีีเหล่่านี้้�นำไปสู่่�
การรัับสารภาพเท็็จ การพิิจารณาคดีีที่่ไ� ม่่เป็็นธรรม และทำลายการบริิหารกระบวนการยุุติธรรม
ิ
ตามที่่�ศาลสิิทธิิมนุุษยชนแห่่งยุุโรปได้้กล่่าวไว้้ว่่า ไม่่มีีระบบกฎหมายใดที่่�ยึึดหลัักนิิติิธรรม
ที่่�จะสามารถยอมรัับหลัักฐานซึ่่�งได้้มาจากการทรมานได้้ เนื่่�องจากกระบวนการพิิจารณาคดีี
เป็็นรากฐานที่่�สำคััญของหลัักนิิติิธรรม และการทรมานสร้้างความเสีียหายต่่อหลัักนิิติิธรรม
อย่่างไม่่สามารถแก้้ไขได้้ 2
1.
2.

A/71/298 Report of the Special Rapporteur on Torture วันที่ 5 สิงหาคม ค.ศ. 2016 ดูเพิ่มเติม
A/HRC/RES/31/31 Resolution of the Human Rights Council วันที่ 24 มีนาคม ค.ศ. 2016
European Court of Human Rights (ECtHR) คดี Ćwik v. Poland หมายเลข 31454/10 คำ�พิพากษา
วันที่ 5 พฤศจิกายน ค.ศ. 2020
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หลัักการเหล่่านี้้�ร่า่ งขึ้้น� โดยผู้้�เชี่่ย� วชาญในด้้านการสััมภาษณ์์ การบัังคัับใช้้กฎหมาย การสืืบสวน
อาชญากรรม ความมั่่�นคงของชาติิ การทหาร หน่่วยข่่าวกรอง จิิตวิิทยา อาชญวิิทยา และ
สิิทธิิมนุุษยชนจากทั่่�วโลก คณะกรรมการอำนวยการระหว่่างประเทศ (Steering Committee)
ซึ่่�งมีีสมาชิิกทั้้�งหมด 15 คน ได้้วางแนวทางของกระบวนการนี้้�และมุ่่�งมั่่�นที่่�จะดำเนิินงาน
บนฐานการวิิจััยเชิิงประจัักษ์์ที่่�กว้้างขวาง แนวปฏิิบััติิที่่�ดีีซึ่่�งบัันทึึกไว้้เป็็นเอกสาร กฎหมาย
ระหว่่างประเทศที่่�จััดทำขึ้้�น และจรรยาบรรณวิิชาชีีพ ข้้อความสุุดท้้ายเป็็นผลจากการวิิเคราะห์์
และวิิจัยั เป็็นเวลาสี่่ปี� โี ดยการหารืือร่่วมกับั คณะที่่�ปรึึกษา (Advisory Council) ซึ่่ง� ประกอบไปด้้วย
ผู้้�เชี่่�ยวชาญมากกว่่า 80 คนจากกว่่า 40 ประเทศ นอกจากนี้้� คณะกรรมการอำนวยการยัังได้้
ประโยชน์์จากการปรึึกษาหารืือโดยตรงกัับเจ้้าหน้้าที่่�บัังคัับใช้้กฎหมายและผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีีย
อื่่น� ๆ ในการประชุุมที่่�จััดขึ้้�นในประเทศบราซิิล ตููนิิเซีีย และไทย.
ถึึงเวลาแล้้วที่่จ� ะนำแนวปฏิิบัติั ที่่ิ ดี� เี หล่่านี้้�มาบัังคัับใช้้เป็็นหลัักสากล รวมถึึงเผยแพร่่ระหว่่างกััน
ในหมู่่�พนัักงานสอบสวนในคดีีอาญา ในทุุกวััฒนธรรมทางกฎหมาย และในหมู่่�ผู้้�เชี่่�ยวชาญ
ที่่�ดำเนิินการสััมภาษณ์์ เพื่่อ� วััตถุปุ ระสงค์์ที่่ช� อบด้้วยกฎหมายอัันหลากหลาย หลัักการเหล่่านี้้�
สามารถชี้้�นำประชาคมระหว่่างประเทศและจะช่่วยพััฒนากรอบการทำงานเชิิงบรรทััดฐาน
สำหรัับการสััมภาษณ์์ที่่มี� ปี ระสิิทธิิภาพ โดยหลีีกเลี่่ย� งการละเมิิดสิทิ ธิิมนุษุ ยชน กล่่าวคืือการทรมาน
และการปฏิิบััติิที่่�โหดร้้าย ตลอดจนทำให้้การสอบสวนและป้้องกัันอาชญากรรมมีีประสิิทธิิภาพ
และสม่่ำเสมอมากขึ้้�น

ฆวน อีี. เมนเดซ,

ประธานคณะกรรมาธิิการอำนวยการผู้้�เชี่่�ยวชาญร่่วม
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รายชื่่�อผู้้�มีีส่่วนร่่วม
คณะกรรมการอำ�นวยการ
(เข้าร่วมในฐานะส่วนตัว)

ฆวน อีี. เมนเดซ, ประธานคณะร่่วม (อดีีตผู้้�เสนอรายงาน
พิิเศษ (special rapporteur) ว่่าด้้วยการทรมาน, ผู้้�อำนวยการ
คณะการตรากฎหมายต่่อต้้านการทรมาน วิิทยาลััยกฎหมาย
แห่่งมหาวิิทยาลััยอเมริิกัันวอชิิงตััน (American University
Washington College of Law))
มาร์์ค ทอมสััน, ประธานคณะร่่วม (อดีีตเลขาธิิการสมาคม
เพื่่�อป้้องกัันการทรมาน (สมาคมเพื่่�อการป้้องกัันการทรมาน
(APT))
เรย์์ บััล (ศาสตราจารย์์ด้้านการสืืบสวนสอบสวนทางอาญา
มหาวิิทยาลััยดาร์์บี้้� (University of Derby), ศาสตราจารย์์
กิิตติิคุุณด้้านนิิติิจิิตวิิทยา มหาวิิทยาลััยเลสเตอร์์ (University
of Leicester))
มาร์์ค ฟััลลอน (อดีีตเจ้้าหน้้าที่่�พิิเศษ/เจ้้าหน้้าที่่�ต่่อต้้านการ
ก่่อการร้้าย, หน่่วยสืืบสวนคดีีกองทััพเรืือ กระทรวงกลาโหม
สหรััฐอเมริิกา, ผู้้�ร่่วมก่่อตั้้�งโครงการ Aletheia วิิทยาลััย
ความยุุติิธรรมทางอาญาจอห์์นเจย์์ (John Jay College of
Criminal Justice))
เวโรนิิก้้า ฮีีเนสโตรซา อเรนาส (ผู้้�เชี่่�ยวชาญด้้านกฎหมาย
สิิทธิิมนุุษยชนระหว่่างประเทศ, อดีีตทนายความอาวุุโส
เนติิบััณฑิิตยสภาระหว่่างประเทศ สถาบัันสิิทธิิมนุุษยชน
ละติินอเมริิกา)
ซาซ่่า นาโมราดซ (กรรมการกลุ่่�ม Open Society Justice
Initiative สำนัักงานกรุุงเบอร์์ลิิน)

สถาบันที่เข้าร่วม

กาวิิน อ็็อกซ์์เบิิร์์ก (ศาสตรจารย์์ด้้านการพิิสููจน์์หลัักฐาน
มหาวิิทยาลััยนอร์์ทััมเบรีีย (University of Northumbria)
สหราชอาณาจัักร, อดีีตเจ้้าหน้้าที่่�สาขาสอบสวนพิิเศษกองทััพ
อากาศ)
เปา เปเรซ ซาลซ์์ (ผู้้�อำนวยการสถานพยาบาล ศููนย์์ SiR
กรุุงมาดริิด, หััวหน้้าบรรณาธิิการวารสารด้้านการทรมาน)
อาซบยอร์์น เรชลีีว (เจ้้าหน้้าที่่�ตำรวจนอร์์เวย์์ระดัับผู้้�กำกัับการ
ออสโล, นัักวิิจััยรัับเชิิญแห่่งศููนย์์สิิทธิิมนุุษยชนแห่่งนอร์์เวย์์
(Norwegian Centre for Human Rights))
เทเรซ ริิตเตอร์์ (ผู้้�อำนวยการด้้านกฎหมาย องค์์กร
DIGNITY, รองประธาน คณะกรรมการเพื่่�อป้้องกัันการ
ทรมานแห่่งยุุโรป (European Committee for the
Prevention of Torture))
แมรี่่� ชอลลััม (ที่่�ปรึึกษา, อดีีตที่่�ปรึึกษากรมตำรวจนิิวซีีแลนด์์
และวิิทยาลััยตำรวจสหราชอาณาจัักร)
รีีเบคกา เชฟเฟอร์์ (ผู้้�อำนวยการด้้านกฎหมาย การพิิจารณาคดีี
ด้้วยความเป็็นธรรมระหว่่างประเทศ สหรััฐอเมริิกา)
รููธ สคิินดีี (ผู้้�อำนวยการ คณะกรรมการสิิทธิิมนุษุ ยชนอููกันั ด้้า)
ลิิเลีียม เอ็็น. สไตน์์ (ศาสตราจารย์์ด้้านจิิตวิิทยา Pontifícia
Universidade Católica do Rio Grande do Sul ประเทศบราซิิล)
ฌอน เทต (ผู้้�อำนวยการ สภากำกัับดููแลพลเรืือนตำรวจ
แอฟริิกััน)

หลักการสัมภาษณ์อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อการสอบสวน และการรวบรวมข้อมูล

คณะร่าง

(เข้้าร่่วมในฐานะส่่วนตััว)
โซโลมอน อาเรซ (นัักกฎหมายและที่่�ปรึึกษาด้้านความมั่่�นคง
อดีีตผู้้�ตรวจการทั่่�วไปของตำรวจไนจีีเรีีย)
สตีีเฟ่่น เจ. บาร์์เรลา (นัักวิิจััยอาวุุโส Global Studies
Institute มหาวิิทยาลััยเจนีีวา)
อเล็็กซิิส คอมนีีโนส (ที่่�ปรึึกษากฎหมาย สมาคมเพื่่�อการ
ป้้องกัันการทรมาน (APT))
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อััลคา ปราทาน (ที่่�ปรึึกษาด้้านสิิทธิิมนุุษยชน the
Guantanamo Bay Military Commissions, ผู้้�บรรยายด้้าน
กฎหมาย มหาวิิทยาลััยเพนซิิลเวเนีีย (University of
Pennsylvania))
ออสบอร์์น เรชลููว
เธรีีซ ริิทเทอร์์
แมร์์รี่่� โชลลััม
รููธ สคิินดีี

วาเนซซ่่า ดรััมมอนด์์ (รองผู้้�อำนวยการ Anti-Torture
Initiative)

ฌอน เธท

ลููอิิส เอ็็ดเวิิร์์ด (ผู้้�อำนวยการโครงการและการวิิจััย African
Policing Civilian Oversight Forum)

ไวล์์เดอร์์ เทย์์เลอร์์ (หััวหน้้า the National Preventive
Mechanism ประเทศอุุรุุกวััย)

เวโรนิิก้้า อิิเนสโครซา อาเรนาซ

ประธานคณะบรรณาธิิการ

โจนาธาน โฮโรวิิทช์์ (อดีีตนิิติิกรระดัับสููง กลุ่่�ม Open
Society Justice Initiative)

สตีีเฟ่่น เจ. บาร์์เรลา บรรณาธิิการ

ซููซาน เคมป์์ (กรรมาธิิการ คณะกรรมการธิิการสิิทธิิมนุษุ ยชน
สก็็อตแลนด์์ (Scottish Human Rights Commission))
จีีเซล ควานวิิก (หััวหน้้าสำนัักเลขาธิิการ UNPOL,
ศููนย์์สิิทธิิมนุุษยชนนอร์์วีีเจีียน)
แอนน์์ ลาร์์ดี้้� (ผู้้�ประสานงานกฎหมาย คณะกรรมการกาชาด
ระหว่่างประเทศ, อดีีตที่่�ปรึึกษาด้้านกฎหมายและการกัักขััง
สมาคมเพื่่�อการป้้องกัันการทรมาน (APT))
คริิสเตีียน ไมส์์เนอร์์ (ศาสตราจารย์์ด้้านจิิตวิิทยา Iowa
State University)
แอนดรา นิิโคเลสคูู (ที่่�ปรึึกษาด้้านกฎหมายและนโยบาย
อาวุุโส สมาคมเพื่่�อการป้้องกัันการทรมาน (APT))
การ์์วิิน อ็็อกซ์์เบิิร์์ก

iv

บาร์์บาร่่า เบอร์์นาธ (เลขาธิิการ สมาคมเพื่่�อการป้้องกััน
การทรมาน (APT))
อเล็็กซิิส คอมนีีโนส
วาเนซซ่่า ดรััมมอนด์์
แอนดรา นิิโคเลสคูู
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คณะที่ปรึกษา

(เข้้าร่่วมในฐานะส่่วนตััว องค์์คณะ ณ วัันที่่� 27 สิิงหาคม
2564)
อููจูู อาโกโม (กรรมการบริิหาร การดำเนิินการฟื้้�นฟููและ
สวััสดิิการผู้้�ต้้องขััง ประเทศไนจีีเรีีย)
ลอเรนซ์์ อลิิสันั (ประธานคณะนิิติจิิ ตวิ
ิ ทิ ยาและการสืืบสวน
จิิตวิทิ ยา มหาวิิทยาลััย ลิิเวอร์์พูลู (University of Liverpool))
ราชิิด อััลมานซููรีี (กองนิิติวิิ ทิ ยาศาสตร์์และอาชญาวิิทยา
สำนัักงานตำรวจดููไบ สหรััฐอาหรัับเอมิิเรตส์์, ศููนย์์สัมั ภาษณ์์ทาง
นิิติเิ วช มหาวิิทยาลััยพอร์์ทสมััธ (University of Portsmouth))
พอล อัันกาแมน (ประธานสหพัันธ์์ปฏิิบััติิการนานาชาติิ
คริิสเตีียนเพื่่�อขจััดการทรมาน (International Federation
of Action by Christians for the Abolition of Torture))
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ยููรีี เบลููซอฟ (หััวหน้้าแผนกการต่่อต้้านการละเมิิดสิทิ ธิิมนุษุ ยชน
ในการบัังคัับใช้้กฎหมายและโทษจำคุุก สำนัักงานอััยการ
สููงสุุด ประเทศยููเครน, อดีีตตำรวจยููเครน, อดีีตหััวหน้้า
กองกลไกป้้องกัันแห่่งชาติิของประเทศยููเครน)
เกร็็ก บล็็อช (ศาสตราจารย์์ด้้านกฎหมายสุุขภาพ นโยบาย
และจริิยธรรม แห่่ง Carmack Waterhouse มหาวิิทยาลััย
จอร์์จทาวน์์ (Georgetown University))
ซููซาน แบรนดอน (อดีีตผู้้�จััดการโครงการวิิจััย, กลุ่่�มสอบสวน
ผู้้�ต้้องขัังระดัับสููง (High-Value Detainee Interrogation
Group – HIG, U.S.A.))
อิิลซ์์ บรานดซ์์ เคริิซ (รองเลขาธิิการสหประชาชาติิด้้านสิิทธิิ
มนุุษยชน นิิวยอร์์ก)
เอ็็ด เคพ (ศาสตราจารย์์กิิตติิคุุณ University of the West
of England, Bristol)

อิิกอร์์ อาเรห์์ (รองศาสตราจารย์์ด้้านนิิติิจิิตวิิทยา
คณะความยุุติิธรรมและความมั่่�นคงทางอาญา มหาวิิทยาลััย
มาริิบอร์์ (University of Maribor) ประเทศสโลวีีเนีีย)

แอนดรููว์์ แคลปแฮม (ศาสตราจารย์์ The Graduate
Institute เจนีีวา)

โรเมล เรกาลาโด บากาเรส (อดีีตกรรมการบริิหาร
ศููนย์์กฎหมายระหว่่างประเทศ ประเทศฟิิลิิปปิินส์์)

จามิิล ดููคััวร์์ (ผู้้�อำนวยการ โครงการสิิทธิิมนุุษยชน
American Civil Liberties Union)

สตีีเฟ่่น เจ. บาร์์เรลา

ลููอิิส เด็็คมาร์์ (ผู้้�บัังคัับบััญชา สำนัักงานตำรวจ LaGrange
สหรััสอเมริิกา, อดีีตประธาน IACP)

แกร์์รี่่� บาร์์ (รัักษาการผู้้�อำนวยการ (เกษีียณอายุุ) โครงการ
ICITAP กระทรวงยุุติิธรรมสหรััฐอเมริิกา)
ราฟาเอล บาร์์เร็็ตโต้้ โซซา (ผู้้�ประสานงานขั้้น� ต้้น โครงการพััฒนา
แห่่งสหประชาชาติิ ประเทศบราซิิล และสภายุุติธรรม
ิ แห่่งชาติิ,
นัักวิิจัยั Universidade de Brasília - LabGEPEN/UnB)
ซาราห์์ เบราล (กรรมการบริิหาร Justice Project
ประเทศปากีีสถาน)

v

คาทาลีีน่า่ เดวานดาซ อากีีล่า่ ร์์ (เอกอััครราชทููตคอสตาริิกา
ประจำสหประชาชาติิในกรุุงเจนีีวา, อดีีต ผู้้�เสนอรายงานพิิเศษ
(special rapporteur) ว่่าด้้วยสิิทธิิของคนพิิการ (Rights of
Persons with Disabilities))
สัันทนีี ดิิษยบุุตร (อััยการผู้้�เชี่่�ยวชาญ, ผู้้�อำนวยการ
สำนัักเลขาธิิการสถาบัันนิิติิวััชร์์ สำนัักงานอััยการสููงสุุด
ประเทศไทย)
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เกรย์์แฮม ดอซเซ็็ท (อดีีตผู้้�กำกัับการตำรวจแห่่งสหราช
อาณาจัักร, Visiting Fellow มหาวิิทยลััยเอสเซก (University
of Essex Human Rights Centre))
เฟอร์์นัันดา ดอซ คอสตา (รองผู้้�อำนวยการ แอมเนสตี้้�
อิินเตอร์์เนชั่่�นแนล สหรััฐอเมริิกา)
อลิิซ เอ็็ดเวิิร์์ดส (หััวหน้้าสำนัักเลขาธิิการ Convention
against Torture Initiative)
ฮาเต็็ม เอสไซเอม (กรรมาธิิการ คณะกรรมาธิิการแอฟริิกา
ว่่าด้้วยสิิทธิิมนุุษยชนและสิิทธิิมนุุษยชน)
มััลคอล์์ม อีีแวนส์์ (อดีีตประธานคณะอนุุกรรมการป้้องกััน
การทรมานแห่่งสหประชาชาติิ)
ไอวาร์์ เอ. ฟาซิิง (ผู้้�กำกัับการนัักสืืบและรองศาสตราจารย์์
วิิทยาลััยมหาวิิทยาลััยตำรวจนอร์์เวย์์ (Norwegian Police
University College))
ลอเรล อีี. เฟล็็ทเชอร์ (ศาสตราจารย์์คลิินิิกกฎหมาย
คณะนิิติิศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยแคลิิฟอร์์เนีีย เบิิร์์กลีีย์์
(University of California, Berkeley, School of Law))
ซาบีีน่่า เฟรเดอร์์ริิก (รััฐมนตรีีความมั่่�นคง
ประเทศอาร์์เจนติินา)
โยฮััน ฟรีีซเทต (อดีีตหััวหน้้าฝ่่าย สำนัักเลขาธิิการ
คณะกรรมการป้้องกัันการทรมานแห่่งยุุโรป)
ฟีีโอน่่า แกบเบิิร์์ท (ศาสตราจารย์์ วิิทยาลััยโกลด์์สมิิท
มหาวิิทยาลััยลอนดอน (Goldsmiths College, University
of London))
แอนดรููว์์ กิิลมััวร์์ (อดีีตรองเลขาธิิการสหประชาชาติิเพื่่�อ
สิิทธิิมนุุษยชน, กรรมการบริิหารมููลนิิธิิ Berghof)
มิิโคลา นาทอฟสกีี (อดีีตประธานคณะกรรมาธิิการยุุโรปเพื่่อ� การ
ป้้องกัันการทรมาน, ศาสตราจารย์์ มหาวิิทยาลััยแห่่งชาติิ Taras
Shevchenko (Taras Shevchenko National University
of Kyiv))
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โรเบิิร์์ต โกลด์์แมน (ประธานคณะกรรมการนัักนิิติิศาสตร์์
สากล)
อาริิสแทร์์ เกรย์์แฮม (พนัักงานสอบสวนอาวุุโส ศาลอาญา
ระหว่่างประเทศ)
แอนดี้้� กริิฟฟิิทซ์์ (อดีีตผู้้�กำกัับการนัักสืืบตำรวจ
แห่่งสหราชอาณาจัักร, Visiting Research Fellow
มหาวิิทยาลััยพอร์์ทสมััธ (University of Portsmouth),
นัักวิิชาการร่่วม มหาวิิทยาลััยนิิวยอร์์ก
(University of New York))
กิิซลีี กููจอนสััน (ศาสตราจารย์์กิิตติิคุุณด้้านนิิติิจิิตวิิทยา
King's College London สถาบัันจิิตเวชศาสตร์์ จิิตวิิทยา
และประสาท)
จิิลล์์ ไฮน์์เนอ Initial Editor (อดีีตที่่�ปรึึกษากฎหมาย
แอมเนสตี้้� อิินเตอร์์เนชั่่�นแนล)
ลิิซ่่า เฮนรี่่� (เลขาธิิการสภาฟื้้�นฟููระหว่่างประเทศ
เพื่่�อเหยื่่�อการทรมาน)
โจเอล ฮานัันเดซ (กรรมาธิิการ คณะกรรมาธิิการระหว่่าง
อเมริิกาว่่าด้้วยสิิทธิิมนุุษยชน)
คริิสตอฟ ไฮน์์ส ซึ่่�งได้้ถึึงแก่่กรรมเมื่่�อวัันที่่� 28 มีีนาคม 2564
(อดีีตสมาชิิกคณะกรรมการสิิทธิิมนุุษยชนแห่่งสหประชาชาติิ,
ศาสตราจารย์์มหาวิิทยาลััยพริิทอเรีีย (University of
Pretoria))
ลอเรน โฮป (ศาสตราจารย์์ มหาวิิทยาลััยพอร์์ทสมััธ
(University of Portsmouth))
ชิิง-ยูู หวง (ผู้้�บรรยาย มหาวิิทยาลััยคีีล (Keele University))
วิินเซนต์์ ลาโคปิิโน (อดีีตที่่�ปรึึกษาการแพทย์์อาวุุโส โครงการ
แพทย์์เพื่่�อสิิทธิิมนุุษยชน, รองศาสตราจารย์์แพทยศาสตร์์
มหาวิิทยาลััยมิินนิิโซตา (University of Minnesota Medical
School))
มารีีน่่า อิิลมิินสคา (เจ้้าหน้้าที่่�นโยบายอาวุุโส โครงการ
Open Society Justice Initiative)
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ซููซาน จาบััวร์์ (ประธาน คณะอนุุกรรมการป้้องกัันการ
ทรมานแห่่งสหประชาชาติิ, ประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหาร
RESTART Centre for Rehabilitation of Victims of
Torture and Violence, ประเทศเลบานอน)
ทาห์์กรีีด จาเบอร์์ (ผู้้�อำนวยการภููมิิภาคตะวัันออกกลางและ
แอฟริิกาเหนืือ Penal Reform International- PRI)
สตีีเฟ่่น เอ็็ม. ไคลน์์แมน (พัันเอก กองทััพอากาศสหรััฐ
(เกษีียณอายุุ), เจ้้าหน้้าที่่�ข่่าวกรอง สหรััฐอเมริิกา)
เฉิิงเล่่ย (ศาสตราจารย์์ วิิทยาลััยกฎหมายมหาวิิทยาลััย
เหริินหมิินแห่่งประเทศจีีน Renmin University of China
Law School))
ริิชาร์์ด เอ. ลีีโอ (ศาสตราจารย์์ มหาวิิทยาลััยซานฟรานซิิสโก
(University of San Francisco))
ฮิิวโก้้ เลโอนาร์์ด (ประธาน Institute for the Defense of
the Right to Defense – IDDD ประเทศบราซิิล)
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รีีเบคก้้า มิิลน์์ (ศาสตราจารย์์ มหาวิิทยาลััยพอร์์ทสมััธ
(University of Portsmouth))
เจนส์์ มอดวิิก (ผู้้�อำนวยการด้้านการแพทย์์ DIGNITY, อดีีต
ประธานคณะกรรมการต่่อต้้านการทรมานแห่่ง
สหประชาชาติิ)
อาราเบล มููเซรีี (Máster en criminología, Universidad
Nacional del Litoral, Santa Fe, Argentina)
มากิิโกะ นากะ (ศาสตราจารย์์ด้า้ นจิิตวิทิ ยา มหาวิิทยาลััยริิทสึึเมคััง
(Ritsumeikan University), ศาสตราจารย์์กิิตติิคุุณ
มหาวิิทยาลััยฮอกไกโด (Hokkaido University)
ประเทศญี่่�ปุ่่�น
มานเฟรด โนวััก (ผู้้�เชี่่�ยวชาญอิิสระแห่่งสหประชาชาติิเรื่่�อง
เด็็กที่่�ขาดเสรีีภาพ; อดีีต ผู้้�เสนอรายงานพิิเศษ (special
rapporteur) ว่่าด้้วยการ Torture)

มาชา ลิิสิิทไซนา (เจ้้าหน้้าที่่�บริิหารอาวุุโสฝ่่ายกฎหมาย
Open Society Justice Initiative)

เชน โอ-มารา (ศาสตราจารย์์การวิิจััยสมองเชิิงทดลอง
วิิทยาลััยจิิตวิิทยาและสถาบัันประสาทวิิทยา วิิทยาลััย ตรีีนิิตี้้�
ดัับลิิน (Trinity College Dublin) มหาวิิทยาลััยดัับลิิน
(University of Dublin) ประเทศไอร์์แลนด์์)

มาร์์การ์์เร็็ต เมย์์ แมคคอเลย์์ (กรรมาธิิการ คณะกรรมาธิิการ
ระหว่่างอเมริิกาว่่าด้้วยสิิทธิิมนุุษยชน, อดีีตผู้้�พิิพากษาศาล
สิิทธิิมนุุษยชนสากล)

กุุสตาโว ปาเมรี (ผู้้�อำนวยการ Universidad Nacional de
Lanus, สมาชิิก National Preventive Mechanism of
Argentina)

ลููเซีียโน่่ มาริิซ ไมอา (รองอััยการสููงสุุด สำนัักงานอััยการ
กลาง ประเทศบราซิิล)

เยเลน่่า เพจิิค (ที่่�ปรึึกษากฎหมายอาวุุโส คณะกรรมการ
กาชาดระหว่่างประเทศ)

เดวิิด มาร์์แชล (ผู้้�บรรยายพิิเศษ มหาวิิทยาลััยกฎหมาย
เยล (Yale University Law School), ที่่�ปรึึกษาด้้าน
ความยุุติิธรรม, Global Affairs Canada)

มาร์์ติิน โพเวลล์์ (ศาสตราจารย์์ มหาวิิทยาลััยกริิฟฟิิธ
(Griffith University) ควีีนส์์แลนด์์, ผู้้�ก่่อตั้้�งศููนย์์สััมภาษณ์์
เชิิงสืืบสวน สถาบัันอาชญวิิทยากริิฟฟิิธ)

โรเบิิร์์ต แมคฟาร์์เดน (อดีีตเจ้้าหน้้าที่่�สืืบสวน หน่่วยสืืบสวน
คดีีกองทััพเรืือ กระทรวงกลาโหม สหรััฐอเมริิกา)

เดวิิกา ปราซาด (ที่่�ปรึึกษาอาวุุโส โครงการ 39A
มหาวิิทยาลััยกฎหมายแห่่งชาติิเดลีี (National Law
University Delhi) และ อดีีตหััวหน้้าโครงการปฏิิรููป
ตำรวจของ โดย the Commonwealth Human Rights
Initiative)

นิิลส์์ เมลเซอร์์ (ผู้้�เสนอรายงานพิิเศษ (special rapporteur)
ว่่าด้้วยการทรมาน, ประธานสิิทธิิมนุุษยชนแห่่งเจนีีวา สถาบััน
กฎหมายมนุุษยธรรมระหว่่างประเทศและสิิทธิิมนุุษยชน)
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ดิินนา ปราโต ราฮาจา (อดีีตผู้้�แทนคณะกรรมาธิิการระหว่่าง
รััฐบาลอาเซีียนว่่าด้้วยสิิทธิิมนุุษยชน, รองศาสตราจารย์์
มหาวิิทยาลััยบีีนุุซ (Binus University) เวสต์์ จาการ์์ตา)

ศตาร์์วููลา ซููคารา (รองศาสตราจารย์์นิิติิจิิตวิิทยา ภาควิิชา
สัังคมศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยนิิโคเซีีย (University of Nicosia)
ประเทศไซปรััส)

ซีีมา ไซฟีี (นัักวิิจัยั พิิเศษ มหาวิิทยาลััยกฎหมายเพนซิิลเวเนีีย
(University of Pennsylvania Law School), อดีีต
อััยการอาวุุโสและผู้้�อำนวยการคลิินิิก โครงการ Innocence
Project)

เจอรััลด์์ สตาเบอร็็อค (เลขาธิิการ องค์์กรต่่อต้้านการ
ทารุุณกรรมโลก – OMCT)

มาร์์ธา ซานโตซ ปายซ์์ (อดีีตผู้้�แทนพิิเศษแห่่งเลขาธิิการ
สหประชาชาติิด้้านความรุุนแรงต่่อเด็็ก (UN Secretary
General on Violence against Children))
มาการ์์เร็็ต แซทเทอร์์เวท (ศาสตราจารย์์ ศููนย์์สิิทธิิมนุุษยชน
และความยุุติิธรรมสากล มหาวิิทยาลััยกฎหมายนิิวยอร์์ก
(New York University School of Law))
สเตฟานี่่� เซลก์์ (อดีีตที่่�ปรึึกษาการต่่อต้้านการทรมาน,
OSCE, สำนัักงานสถาบัันประชาธิิปไตยและสิิทธิิมนุุษยชน)
คริิสตอฟ เซลลีี (รองหััวหน้้า Sûreté Police, Vaud
Cantonal Police ประเทศสวิิสเซอร์์แลนด์์)
มัันดิิรา ชาร์์มา (ผู้้�ก่อ่ ตั้้ง� Advocacy Forum ประเทศเนปาล,
ที่่�ปรึึกษาอาวุุโสกฎหมายระหว่่างประเทศคณะกรรมการ
นัักนิิติิศาสตร์์สากล)
ไมเคิิล สเคเกอร์์ (ศาสตราจารย์์ โรงเรีียนนายเรืือ
สหรััฐอเมริิกา)
รููเพิิร์์ต สกิิลเบ็็ค (ผู้้�อำนวยการ REDRESS)
เควิิน สมิิธ (National Vulnerable Witness Adviser,
Major Crime Investigative Support, National Crime
Agency สหราชอาณาจัักร)

มิิเชล เซนต์์-อีีฟซ์์ (นัักจิิตวิิทยานิิติิวิิทยาศาสตร์์ Sûreté du
Québec, École Nationale de Police du Québec,
Université de Montréal)
นาตาเลีีย โทบิิน่่า (ผู้้�อำนวยการ มููลนิิธิิ Public Verdict
Foundation ประเทศรััสเซีีย)
เซร์์รา เทคิิน (ผู้้�บรรยายด้้านจิิตวิิทยา มหาวิิทยาลััย
London South Bank University)
มอร์์ริิส ทิิดบอล-บิินซ์์ (ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์คลิินิิกด้้าน
นิิติิเวชศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยโมนาร์์ช (Monash
University) เมลเบิิร์์น, ผู้้�เสนอรายงานพิิเศษ (special
rapporteur) ว่่าด้้วยการสัังหารนอกกระบวนการยุุติิธรรม
(extra-judicial executions) หรืือ การสัังหารตามอำเภอใจ
(arbitrary executions))
โซเลดััด วิิลลากรา เดอ บีีเดอร์์มานน์์ (อดีีตสมาชิิกคณะ
ทำงานสหประชาชาติิว่่าด้้วยการควบคุุมตััวโดยพลกาล,
ศาสตราจารย์์ มหาวิิทยาลััยคาทอลิิกอาซุุนซิิออน
(Catholic University of Asunción) ประเทศปารากวััย)
ปีีเตอร์์ เวเดล เคสซิิง (สมาชิิกคณะกรรมการต่่อต้้านการ
ทรมานแห่่งสหประชาชาติิ, นัักวิิจััยอาวุุโส The Danish
Institute of Human Rights)
มิิคาเอล ซานเดอร์์ (ศาสตราจารย์์กิิตติิคุุณด้้านกฎหมาย,
London School of Economics)
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บทนำ�
1.

เจ้้าหน้้าที่่�บัังคัับใช้้กฎหมายและหน่่วยงานสอบสวนอื่่�นๆ รวมถึึงสำนัักข่่าวกรองและทหาร ต่่างมีีบทบาทสำคััญในการให้้
บริิการชุุมชนและรัักษาความมั่่�นคงสาธารณะด้้วยการตรวจจัับ การป้้องกััน และแก้้ไขปััญหาอาชญากรรม ตลอดจน
การประกัันสิิทธิิมนุุษยชนในด้้านต่่างๆ ซึ่่�งในการดำเนิินการของหน่่วยงานดัังกล่่าวนั้้�น การซัักถามและการสััมภาษณ์์
ถืือเป็็นหััวใจสำคััญของกระบวนการสอบสวนและรวบรวมข่่าวกรอง

2.

เพื่่�อให้้เป็็นไปตามวััตถุุประสงค์์ของเอกสารนี้้� การสััมภาษณ์์ คืือ บทสนทนาที่่�บุุคคลหนึ่่�ง ('ผู้้�สััมภาษณ์์') พยายามรวบรวม
ข้้อมููลจากอีีกคนหนึ่่�ง ('ผู้้�ถููกสััมภาษณ์์') ซึ่่�งเป็็นส่่วนหนึ่่�งของกระบวนการสอบสวนหรืือการดำเนิินการเกี่่�ยวกัับข่่าวกรอง
ใดๆ โดยมีีวััตถุุประสงค์์เพื่่�อให้้ได้้ข้้อมููลที่่�ถููกต้้องและเชื่่�อถืือได้้ และเคารพสิิทธิิมนุุษยชนในขณะเดีียวกััน ทั้้�งนี้้� เป้้าประสงค์์
ของการสััมภาษณ์์คืือการแสวงหาข้้อเท็็จจริิง มิิใช่่การสารภาพ

วัตถุประสงค์และเป้าหมาย ทำ�ไมหลักการนี้จึงสำ�คัญ
3.

การรัับสารภาพเท็็จ ตลอดจนความไม่่น่่าเชื่่�อถืือของข้้อมููลที่่�ไม่่สมบููรณ์์อัันเนื่่�องมากจากการปฏิิบััติิที่่�ไม่่เหมาะสมนั้้�น
ได้้นำไปสู่่�การตััดสินิ ใจที่่�ผิดิ พลาด การกล่่าวโทษโดยมิิชอบ และการตััดสินิ ที่่�ผิดิ พลาดอย่่างร้้ายแรงทั่่�วโลก โดยมีีสาเหตุุมาจาก
ความเข้้าใจผิิดอย่่างกว้้างขวางว่่า "การทรมานนำไปสู่่�ผลลััพธ์์" การซัักถาม โดยเฉพาะกัับผู้้�ต้้องสงสััย จึึงเกี่่�ยวข้้องกัับ
ความเสี่่�ยงจากการข่่มขู่่� บีีบบัังคัับ และการปฏิิบััติิอย่่างทารุุณโดยไม่่สามารถแยกออกจากกัันได้้3 การใช้้แนวทางปฏิิบััติิ
ดัังกล่่าวระหว่่างการสััมภาษณ์์นั้้�น ไม่่ก่่อให้้เกิิดประสิิทธิิภาพ และเป็็นการขััดกัับวััตถุุประสงค์์ของการสััมภาษณ์์อีีกด้้วย
โดยอาจสร้้างความเสีียหายให้้กัับเหยื่่�อ ผู้้�กระทำความผิิด สถาบัันต่่าง ๆ และสัังคมโดยรวม เมื่่�อการกระทำดัังกล่่าว
เสมืือนว่่าเป็็นการทรมาน การปฏิิบััติิหรืือการลงโทษที่่�โหดร้้าย ไร้้มนุุษยธรรม (รููปแบบอื่่�นของการปฏิิบััติิที่่�โหดร้้าย)
จะถืือว่่าเป็็นการกระทำต้้องห้้ามโดยเด็็ดขาด ภายใต้้กฎหมายระหว่่างประเทศ

4.

การไม่่นำแนวปฏิิบััติิต่่างๆ ที่่�มีีลัักษณะของการกล่่าวหา บีีบบัังคัับ บิิดเบืือน และโน้้มน้้าวให้้สารภาพ มาใช้้กัับวััฒนธรรม
การตั้้�งคำถามเป็็นเรื่่�องจำเป็็นสำคััญ และมุ่่�งเน้้นที่่�การสััมภาษณ์์ที่่�เน้้นการสร้้างความสััมพัันธ์์เป็็นพื้้�นฐาน ซึ่่�งรวมถึึงการให้้
หลัักประกัันพื้้�นฐานทางกฎหมายและหลัักประกัันด้้านกระบวนพิิจารณาตลอดกระบวนการสััมภาษณ์์ ซึ่่ง� ช่่วยลดความเสี่่ย� ง
ด้้านการปฏิิบััติิที่่�โหดร้้าย สร้้างข้้อมููลที่่�เชื่่�อถืือได้้มากขึ้้�น และช่่วยประกัันผลการสืืบสวนหรืือการดำเนิินการด้้านข่่าวกรอง
ที่่�ถููกต้้องตามกฎหมาย

5.

หลัักการสััมภาษณ์์อย่่างมีีประสิิทธิิภาพเพื่่�อการสอบสวนและการรวบรวมข้้อมููล ได้้บููรณาการกฎหมายเข้้ากัับการวิิจััย
ทางวิิทยาศาสตร์์ที่่�หนัักแน่่นและมีีการพััฒนาไปข้้างหน้้า โดยเป็็นการวิิจััยเกี่่�ยวกัับวิิธีีการซัักถามที่่�สามารถดึึงเอาข้้อมููล
ที่่�ถููกต้้องและเชื่่�อถืือได้้จากผู้้�ถููกสััมภาษณ์์ได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพสููงสุุด โดยหลัักการนี้้�จะ
ก.	ช่่วยหน่่วยงานในการพััฒนาปรัับปรุุงประสิิทธิิภาพ

ความยุุติิธรรม และผลลััพธ์์ของกระบวนการสอบสวน
และการรวบรวมข่่าวกรอง ในขณะเดีียวกััน ยัังช่่วยปกป้้องศัักดิ์์�ศรีีความเป็็นมนุุษย์์และสิิทธิิมนุุษยชนของ
ผู้้�ถููกสััมภาษณ์์ ตลอดจนช่่วยกำหนดแนวทางในการพััฒนานโยบายและส่่งเสริิมการดำเนิินการตามกรอบ
การสััมภาษณ์์อย่่างมีีจริิยธรรมและมีีประสิิทธิิภาพทั่่�วทั้้�งหน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้อง
ข.	ช่่วยเจ้้าหน้้าที่่�และหน่่วยงานในการปฏิิรููปในระดัับสถาบัันแบบองค์์รวม
ตลอดจนปรัับปรุุงวิิธีีการเข้้าหาและ
ดำเนิินการสััมภาษณ์์ ซึ่่�งรวมถึึงการวางแผน การฝึึกอบรม การจััดหาทรััพยากร และการประเมิิน
ค. ให้้ข้้อมููลเรื่่�องการพััฒนาหลัักสููตรการฝึึกอบรม คู่่�มืือ และสื่่�อการเรีียนการสอนอื่่�นๆ

3.
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ง.	ดำเนิินการให้้หน่่วยงานบัังคัับใช้้กฎหมายและเจ้้าหน้้าที่่�สามารถยกระดัับทััศนคติิและวััฒนธรรมองค์์กรให้้

ไกลห่่างจากแนวปฏิิบััติิที่่�เน้้นไปที่่�การรัับสารภาพเพีียงอย่่างเดีียว และมุ่่�งเน้้นไปที่่�การสััมภาษณ์์ที่่�เน้้น
การสร้้างความสััมพัันธ์์แทน

6.

หลัั ก การนี้้� ส่่ ง เสริิ ม แนวทางที่่� ป ระกัั น ได้้ ว่่ า มีี ก ารเคารพและปฏิิ บัั ติิ ต ามหลัั ก สัั น นิิ ษ ฐานไว้้ ก่่ อ นว่่ า บริิ สุุ ท ธิ์์�
(presumption of innocence) การลงโทษผู้้�กระทำความผิิด ผู้้�ที่่�ถููกกล่่าวหาอย่่างไม่่ถููกต้้องได้้รัับการปล่่อยตััว
ตลอดจนเหยื่่�อและสัังคมได้้รัับความยุุติิธรรมโดยทั่่�วกััน

7.

หลัักการทำให้้เกิิดการดำเนิินการตามเป้้าหมายการพััฒนาที่่�ยั่่�งยืืนขององค์์การสหประชาชาติิ โดยมีีส่่วนสนัับสนุุนการ
พััฒนาสัังคมที่่�ยุุติิธรรม ปลอดภััย และครอบคลุุม ร่่วมกัับสถาบัันที่่�เข้้มแข็็งในลัักษณะดัังต่่อไปนี้้�

การสัมภาษณ์

กระบวนการยุติธรรม

สิทธิมนุษยชน

ดึ ง เอาข้ อ มู ล ที่ถู ก ต้ อ งและเชื่ อ ถือได้
ออกมาได้มากขึน้ ระหว่างการสัมภาษณ์

ส่งเสริมความไว้วางใจของประชาชน
รวมทัง้ ความร่วมมือจากภาคประชาชน
ต่ อ สถาบั น ความยุ ติ ธรรม ทางอาญา
ให้มากขึ้น

ประกันว่าไม่มีใครถูกบังคับ ทรมาน
หรือได้ รั บ การปฏิ บั ติ ที่ โ หดร้ า ยใน
รูปแบบอื่นๆ

เสริมสร้างความสามารถ ประสิทธิภาพ
และความเป็นมืออาชีพของผูส้ มั ภาษณ์
ขจั ด การพึ่ ง พาวิ ธี ก ารซั ก ถามด้ ว ย
การขู่บัง คั บ ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ไม่
เกิ ด ประสิทธิผล และไม่ เ ป็ น ไปตาม
วัตถุประสงค์
จั ด หาวิธีการและวิธีปฏิบัติท่ีประสบ
ความสำ�เร็จ ราคาไม่แพง และเข้าถึงได้
โดยใช้ทรัพยากรเพียงเล็กน้อย
ดำ � เนิ น การรวบรวมข้ อ มู ล อย่ า งมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

รักษาหลักนิติธรรม
ไม่น�ำ หลักฐานทีได้จากการทรมานและ
คำ�รบั สารภาพเท็จเข้าสูก่ ระบวนการ
ลดข้อมูลที่ไม่น่าเชื่อถือ การตัดสิน
ลงโทษโดยมิชอบ หรือการพ้นผิด
และการดำ�เนินคดีอาญาผิดพลาด
ประกันความเทีย่ งธรรมของกระบวนการ
ยุติธรรม และการบริหารงานยุติธรรม
อย่างมีประสิทธิภาพ

คุ้ ม ครองความสมบู รณ์ ท างร่ า งกาย
และจิ ต ใจของทุ ก คนที่มี ป ฏิ สั ม พั น ธ์
กับหน่วยงานของรัฐ
ปรั บ ปรุ ง การเคารพสิ ท ธิ ข องบุ ค คล
ในสถานการณ์ที่มีความเปราะบางสูง
ยกระดับการใช้มาตรการคุ้มครองและ
การรับประกันกระบวนการทีเ่ หมาะสม
กับผู้ที่ถูกสัมภาษณ์ทุกคน
ลดแรงจูงใจต่างๆ ทีส่ ง่ ผลให้ผปู้ ระกอบ
วิชาชีพด้านกระบวนการยุตธรรม
ิ พึง่ พา
กลวิธแี บบบีบบังคับ

หลักการสัมภาษณ์อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อการสอบสวน และการรวบรวมข้อมูล

����

3

ขอบเขตของหลักการ: สถานการณ์ใดบ้างที่จะนำ�หลักการมาปรับใช้
8.

หลัักการนี้้�ใช้้กัับการสััมภาษณ์์ทั้้�งหมดโดยเจ้้าหน้้าที่่�ผู้้�รวบรวมข้้อมููล เช่่น ตำรวจ หน่่วยข่่าวกรอง ทหาร เจ้้าหน้้าที่่�ธุุรการ
หรืือบุุคคลอื่่�นซึ่่�งปฏิิบััติิงานในฐานะเจ้้าหน้้าที่่� โดยรวมถึึงรููปแบบต่่างๆ ของการซััดถามโดยเจ้้าหน้้าที่่�ข่่าวกรอง รวมถึึง
การซัักถามเชิิงกลยุุทธ์์และยุุทธวิิธีี และการสอบสวนโดยเจ้้าหน้้าที่่�ทหารและหน่่วยข่่าวกรอง

9.

แนวทางที่่�กำหนดไว้้ในหลัักการนี้้�เหมาะสำหรัับทั้้�งการสััมภาษณ์์แบบตรงไปตรงมาและซัับซ้้อน และสามารถนำไปใช้้ซ้้ำ
ได้้เรื่่�อยๆ เมื่่�อมีีการสััมภาษณ์์

10.

สถานการณ์์ที่่�หลัักการถููกนำมาใช้้บ่่อยที่่�สุุด คืือ การสััมภาษณ์์ผู้้�ต้้องสงสััยในระหว่่างกระบวนการสอบสวนทางอาญา
อย่่างไรก็็ดีี หลัักการนี้้�ยัังถููกนำไปใช้้กัับการสััมภาษณ์์พยาน เหยื่่�อ หรืือบุุคคลอื่่�นที่่�มีีส่่วนได้้เสีีย (โดยไม่่คำนึึงถึึงสถานะ
ของผู้้�ถููกสััมภาษณ์์) ซึ่่�งอย่่างน้้อยอาจมีีความสำคััญเท่่ากัับการสอบสวนด้้วยการสััมภาษณ์์ผู้้�ต้้องสงสััย จึึงต้้องใช้้ทัักษะ
และเทคนิิคทางวิิชาชีีพเดีียวกัันในการสััมภาษณ์์ผู้้�ถููกสััมภาษณ์์ทุุกคน

11.

หลัักการครอบคลุุมระยะเวลาตั้้ง� แต่่เจ้้าหน้้าที่่�รัฐั ติิดต่อ่ กัับผู้้�ที่่อ� าจถููกสััมภาษณ์์ในครั้้ง� แรก ไปจนถึึงบทสรุุปของการสััมภาษณ์์
ทั้้�งหมด ในขณะเดีียวกัันนี้้� การปฏิิบััติิการตามหลัักประกัันพื้้�นฐานต่่างๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้องอย่่างมีีประสิิทธิิผลจะยัังดำเนิินต่่อไป
โดยอย่่างน้้อยที่่�สุุด ผ่่านบทสรุุปกระบวนการทางกฎหมายที่่�เกี่่�ยวข้้องทั้้�งหมด

12.

สถานะทางกฎหมายและภาระหน้้าที่่�ของผู้้�ถููกสััมภาษณ์์ ตลอดจนหลัักประกัันพื้้�นฐานต่่างๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการสอบถาม
ของพวกเขาอาจแตกต่่างกัันไป โดยขึ้้�นอยู่่�กัับประเภทของผู้้�ถููกสััมภาษณ์์ว่่าเป็็นผู้้�ต้้องสงสััยหรืือผู้้�ต้้องหาในคดีีอาญา หรืือ
เหยื่่อ� พยาน หรืือบุุคคลอื่่น� ที่่�มีส่ี ว่ นได้้เสีีย อาทิิ ในบริิบททางการทหารหรืือสำนัักข่่าวกรอง ทั้้�งนี้้� ความแตกต่่างบางประการของ
ลัักษณะหรืือการบัังคัับใช้้หลัักประกัันพื้้�นฐานเหล่่านั้้�น หรืือข้้อพิิจารณาอื่่�นใดที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับผู้้�ถููกสััมภาษณ์์ประเภทใด
ประเภทหนึ่่�ง ซึ่่�งได้้ระบุุไว้้ในหลัักการนี้้�เช่่นกััน

13.

ในสถานการณ์์ความขััดแย้้งทางอาวุุธ เมื่่�อมีีการสอบปากคำบุุคคลเพื่่�อวััตถุุประสงค์์อื่่�นนอกเหนืือจากกระบวนการ
ยุุติิธรรมทางอาญา (เช่่น เพื่่�อการกำหนดกลวิิธีีหรืือกลยุุทธ์์ต่่างๆ โดยเจ้้าหน้้าที่่�ทหารและสำนัักข่่าวกรอง) การบัังคัับใช้้
หลัักประกัันพื้้�นฐานทางกฎหมายบางอย่่างอาจแตกต่่างกัันตามบทบััญญััติที่่ิ เ� กี่่ย� วข้้องกัับกฎหมายมนุุษยธรรมระหว่่างประเทศ
กฎหมายสิิทธิิมนุุษยชน และกฎหมายภายในประเทศ อย่่างไรก็็ตาม การสััมภาษณ์์ควรเป็็นไปตามแนวทางของหลัักการ
เหล่่านี้้�เสมอ

14.

หลัักการนี้้�พััฒนาขึ้้�นมาโดยเป็็นที่่�ยอมรัับกัันว่่า ทุุกๆ รััฐ เขตอำนาจศาล และองค์์กร ต่่างมีีความแตกต่่างกััน และมีี
กฎหมาย นโยบาย และขั้้�นตอนปฏิิบััติิที่่�แตกต่่างกัันไป กลวิิธีีและกลยุุทธ์์ต่่างๆ อาจเหมาะกัับผู้้�ต้้องสงสััย เหยื่่�อ พยาน
และบุุคคลที่่�มีีส่่วนได้้เสีีย และอาจแตกต่่างกัันไปบ้้างขึ้้�นอยู่่�กัับลัักษณะและบริิบทของการสััมภาษณ์์ ด้้วยเหตุุนี้้� หลัักการ
จึึงกำหนดแนวทางทั่่�วไปสำหรัับการสััมภาษณ์์ที่่�มีีประสิิทธิิภาพ และไม่่ส่่งเสริิมรููปแบบใดเป็็นการเฉพาะ อย่่างไรก็็ตาม
แม้้ว่่าจะมีีความแตกต่่างในด้้านสภาพแวดล้้อม ประเภท และเป้้าประสงค์์ของการสััมภาษณ์์ แต่่หลัักการนี้้�ก็็ถููกนำไป
ใช้้ในการสััมภาษณ์์ทุกุ ครั้้ง� และตั้้ง� อยู่่�บนพื้้�นฐานของวิิทยาศาสตร์์ กฎหมาย และจริิยธรรมที่่�เกี่่ย� วข้้องในทุุกสภาพแวดล้้อม

หลักการสัมภาษณ์อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อการสอบสวน และการรวบรวมข้อมูล
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กลุ่มเป้าหมาย: หลักการนี้นำ�ไปใช้กับใคร
15.

หลัักการนี้้�สร้้างขึ้้�นมาเพื่่�อผู้้�กำหนดนโยบายและหน่่วยงานที่่�รัับผิิดชอบในเรื่่�องการออกแบบ ปรัับใช้้ และบัังคัับใช้้
นโยบายเกี่่�ยวกัับการสััมภาษณ์์และกระบวนการยุุติิธรรมที่่�เกี่่�ยวข้้องเป็็นหลััก ซึ่่�งรวมถึึงผู้้�บริิหารระดัับสููง สมาชิิก
สภานิิติิบััญญััติิ ผู้้�อำนวยการหน่่วยงานบัังคัับใช้้กฎหมาย สถาบัันฝึึกอบรม คณะกรรมการวิินััย หรืือหน่่วยงานอื่่�นใดที่่�
เกี่่�ยวข้้องกัับการพััฒนาและนำกฎหมาย นโยบาย กรอบงาน หรืือแนวทางปฏิิบััติิที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการสััมภาษณ์์บุุคคล
ไปบัังคัับใช้้

16.

หลัักการยัังเกี่่�ยวข้้องกัับการสััมภาษณ์์ผู้้�เชี่่�ยวชาญและเจ้้าหน้้าที่่�ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการสััมภาษณ์์ด้้วย รวมถึึงการบัังคัับใช้้
กฎหมาย พนัักงานอััยการ หรืือหน่่วยงานรวบรวมข่่าวกรอง โดยไม่่คำนึึงถึึงการกำหนดเขตอำนาจศาลใดๆ 4

17.

หน่่วยงานอื่่�นที่่�ทำงานร่่วมกัับบุุคคลต่่างๆ ตลอดกระบวนการสััมภาษณ์์ เช่่น ผู้้�เชี่่�ยวชาญด้้านกฎหมาย รวมทั้้�งผู้้�พิิพากษา
อััยการ และทนายความฝ่่ายจำเลย จะพบว่่าหลัักการเหล่่านี้้�นำมาใช้้ได้้จริิง นอกจากนี้้� ยัังนำหลัักการมาใช้้เพื่่�อกำกัับดููแล
หน่่วยงาน สมาชิิกของภาคประชาสัังคม ผู้้�ให้้การสนัับสนุุนด้้านสิิทธิิมนุุษยชน และอื่่�นๆ ที่่�มีีส่่วนร่่วมในการตรวจสอบ
สถานการณ์์ที่่�กำลัังปฏิิบััติิการ

18.

รััฐควรดำเนิินการตามขั้้�นตอนที่่�เหมาะสมทั้้�งหมดเพื่่อ� กำหนดหลัักการเหล่่านี้้�ไว้้ในกฎหมาย ข้้อบัังคัับ เทคนิิคการฝึึกอบรม
กระบวนการและแนวทางปฏิิบััติิภายในประเทศ ตลอดจนส่่งเสริิมการนำหลัักการไปใช้้ระหว่่างหน่่วยงานบัังคัับ
ใช้้ ก ฎหมาย ผู้้�เชี่่�ยวชาญด้้านกฎหมาย และหน่่ ว ยงานที่่� เ กี่่� ย วข้้ อ งอื่่� น ๆ เพื่่� อ เป็็ น การประกัั น ว่่ า ไม่่ เ พีี ย งแต่่ ทุุ กคน
ที่่�ถููกสอบสวนได้้รัับการคุ้้�มครองที่่�ดีีที่่�สุุดเท่่าที่่�จะเป็็นไปได้้เท่่านั้้�น แต่่ยัังได้้รัับข้้อมููลที่่�ถููกต้้องและเชื่่�อถืือได้้มากที่่�สุุดใน
ระหว่่างการสััมภาษณ์์อีีกด้้วย

19.

รััฐภาคีีในสนธิิสัญ
ั ญาระหว่่างประเทศที่่�เกี่่ย� วข้้องอาจมีีพันั ธกรณีีเฉพาะที่่�นอกเหนืือไปจากแนวทางที่่�กำหนดไว้้ในหลัักการนี้้�
ในทำนองเดีียวกััน รััฐทั้้�งหมดผููกพัันตามมาตรฐานกฎหมายจารีีตประเพณีีระหว่่างประเทศ รวมถึึงผููกพัันตามหลััก
กฎหมายบัังคัับเด็็ดขาด เนื้้�อหาใดๆ ในหลัักการนี้้�ไม่่ควรถููกตีีความในลัักษณะที่่�เป็็นการบรรเทาหรืือเป็็นข้้อยกเว้้นให้้รัฐั ใดๆ
ไม่่ปฏิิบััติิตามพัันธกรณีีของตนอย่่างเต็็มที่่�ภายใต้้กฎหมายระหว่่างประเทศที่่�บัังคัับใช้้

4.

รวมถึง ในเขตอำ � นาจศาลอื่นๆ ที ่ ใช้ คำ � เรี ย กแตกต่ างกันไปเพื่ ออธิบายกระบวนการสัมภาษณ์ที่เป็นกลางระหว่างการสอบสวนทางอาญาหรือ
การรวบรวมข่าวกรอง ดังนั้น จึงมีความเกี่ยวข้องกับผู้เชี่ยวชาญที่ใช้ 'การสอบปากคำ�' ซึ่งเป็นวิธีการที่ไม่มีการบีบบังคับ ในการรวบรวมข้อมูล
ที่ถูกต้องและเชื่อถือได้ ดู A/71/298 เชิงอรรถที่ 1 (และเชิงอรรถที่ 3)

หลักการสัมภาษณ์อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อการสอบสวน และการรวบรวมข้อมูล

หลักการสัมภาษณ์อย่างมีประสิทธิภาพ
เพื่อการสอบสวนและการรวบรวมข้อมูล
หลักการที่ 1 - รากฐานของหลักการ

การสััมภาษณ์์อย่่างมีีประสิิทธิิภาพจะใช้้หลัักทางวิิทยาศาสตร์์ กฎหมาย และจริิยธรรมต่่างๆ
เป็็นตััวชี้้�นำ

หลัักการที่่� 2 - การนำไปปฏิิบััติิ
การสััมภาษณ์์อย่่างมีีประสิิทธิิภาพเป็็นกระบวนการที่่�ครอบคลุุมการรวบรวมข้้อมููลที่่�ถููกต้้อง
และเชื่่�อถืือได้้ ในขณะที่่�มีีการให้้หลัักประกัันพื้้�นฐานทางกฎหมายที่่�เกี่่�ยวข้้อง

หลัักการที่่� 3 – สถานการณ์์ความเปราะบาง
การสััมภาษณ์์อย่่างมีีประสิิทธิิภาพจำเป็็นต้้องมีีการระบุุถึึงและการจััดการกัับความต้้องการ
ของผู้้�ให้้สััมภาษณ์์ในสถานการณ์์ที่่�เปราะบาง

หลักการที่ 4 – การฝึกอบรม

การสััมภาษณ์์อย่่างมีีประสิิทธิิภาพเป็็นการประกอบวิิชาชีีพแขนงหนึ่่�ง ซึ่่�งต้้องมีีการฝึึกอบรม
เฉพาะด้้าน

หลักการที่ 5 - ความรับผิดชอบ

การสััมภาษณ์์อย่่างมีีประสิิทธิิภาพต้้องดำเนิินการด้้วยสถาบัันที่่�โปร่่งใสและตรวจสอบได้้

หลักการที่ 6 - การนำ�ไปปฏิบัติ

การสััมภาษณ์์อย่่างมีีประสิิทธิิภาพต้้องใช้้มาตรการระดัับชาติิที่่�แข็็งแรง
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หลักการที่ 1

6

หลักการที่ 1 –
รากฐานของหลักการ
การสัมภาษณ์อย่างมีประสิทธิภาพจะใช้หลักทาง
วิทยาศาสตร์ กฎหมาย และจริยธรรมต่างๆ เป็นตัวชี้นำ�

20.

ผลการศึึกษาทางวิิทยาศาสตร์์เชิิงประจัักษ์์พบว่่า มาตรฐานทางกฎหมายระหว่่างประเทศ และความรัับผิิดชอบทางวิิชาชีีพ
ซึ่่�งมุ่่�งเน้้นคุุณค่่าเป็็นสำคััญ เป็็นรากฐานของการสััมภาษณ์์ที่่�มีีประสิิทธิิภาพ โดยเมื่่�อนำมาบููรณาการในทางปฏิิบััติิแล้้ว
องค์์ประกอบพื้้�นฐานเหล่่านี้้�ช่่วยให้้ผู้้�สััมภาษณ์์รวบรวมข้้อมููลที่่�ถููกต้้องและเชื่่�อถืือ ในขณะที่่�ปฏิิบััติิการด้้านสิิทธิิมนุุษยชน
ไปพร้้อมกัันได้้

รากฐานทางวิทยาศาสตร์
งานวิจัยเกี่ยวกับการปฏิบัติที่ไม่ได้ประสิทธิภาพ
21.

งานวิิจััยล่่าสุุดโดยผู้้�เชี่่�ยวชาญและผู้้�ปฏิิบััติิงานจากหลากหลายสาขาวิิชา รวมถึึงด้้านจิิตวิิทยา อาชญวิิทยา สัังคมวิิทยา
ประสาทวิิทยา และการแพทย์์ – แสดงให้้เห็็นหลัักฐานสำคััญว่่าการใช้้วิิธีีการบีีบบัังคัับ เป็็นการส่่งเสริิมให้้ผู้้�ถููกสััมภาษณ์์
เกิิดการต่่อต้้านในขั้้�นแรก และหากยัังมีีการบีีบบัังคัับอย่่างต่่อเนื่่�อง จะนำไปสู่่�การให้้ข้้อมููลเท็็จหรืือสารภาพเท็็จ5
ผลการประเมิินในอดีีตและกรณีีศึึกษาแสดงให้้เห็็นว่่า การบีีบบัังคัับก่่อให้้เกิิดผลในทางตรงกัันข้้ามได้้ โดยจะเป็็น
อุุปสรรคต่่อการรวบรวมข้้อมููลที่่�เป็็นข้้อเท็็จจริิง นอกจากนี้้� การศึึกษาทางประสาทวิิทยาศาสตร์์ได้้แสดงให้้เห็็นว่่า วิิธีีการ
บีีบบัังคัับจะขััดขวางและอาจทำลายความสามารถในการดึึงข้้อมููลหน่่วยความจำของสมองได้้ 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 ฉบับที่ 12 เลขที่ 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
ฉบับที่ 34 เลขที่ 1 (กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2010)
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)

6.
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22.

ผลการวิิจััยได้้พิิสููจน์์ว่่าข้้อมููลที่่�เชื่่�อถืือไม่่ได้้และการรัับสารภาพเท็็จซึ่่�งได้้มาจากการปฏิิบััติิที่่�ไม่่เหมาะสมเกิิดขึ้้�นบ่่อยครั้้�ง
และคาดการณ์์ได้้ว่่าเป็็นผลมาจากวิิธีีการสััมภาษณ์์ที่่�ไร้้ประสิิทธิิภาพ7 โดยวิิธีีการเหล่่านี้้�นำไปสู่่�การกล่่าวโทษโดยมิิชอบ
และข่่าวกรองที่่�ผิิดพลาดไปทั่่�วโลก จึึงเป็็นบ่่อนทำลายเป้้าประสงค์์และประสิิทธิิภาพของการบัังคัับใช้้กฎหมายและ
การรวบรวมข่่าวกรอง8

23.

หลัักฐานทางวิิทยาศาสตร์์แสดงให้้เห็็นว่่า การใช้้วิธีิ กี ารบัังคัับในการสััมภาษณ์์มีแี นวโน้้มที่่จ� ะลดความโอนอ่่อนของผู้้�ถููกสััมภาษณ์์
ที่่�จะให้้ความร่่วมมืือในระหว่่างการสััมภาษณ์์ และทำให้้ผู้้�ถููกสััมภาษณ์์เกิิดการต่่อต้้าน แม้้ว่่าผู้้�ถููกสััมภาษณ์์อาจเลืือกตอบ
คำถามก็็ตาม9 ในกรณีีที่่�ผู้้�ถููกสััมภาษณ์์ต้้องเผชิิญกัับการปฏิิบััติิที่่�โหดร้้ายตามความประสงค์์ของผู้้�สััมภาษณ์์ ข้้อมููลที่่�ได้้รัับ
จะเกิิดข้้อสงสััยในเรื่่�องความน่่าเชื่่�อถืือ เนื่่�องจากผู้้�ถููกสััมภาษณ์์มัักให้้ข้้อมููลเท็็จหรืือทำให้้เข้้าใจผิิดเพื่่�อให้้ผู้้�สััมภาษณ์์
พอใจและเลี่่�ยงหรืือหยุุดการคุุกคาม10

24.

มีีการนำเสนอว่่าวิิธีีการซัักถามเชิิงบัังคัับทางจิิตวิิทยา เช่่น การชี้้�นำความคิิดของผู้้�ถููกสััมภาษณ์์ในเรื่่�องความรัับผิิด
(เช่่น ด้้วยการนำเสนอหลัักฐานเท็็จ) หรืือการให้้ข้้อมููลเรื่่�องผลของการสารภาพ (เช่่น การพููดถึึงผลที่่�ตามมาในการตััดสิิน
ว่่ามีีการกระทำความผิิดทางอาญา โดยพููดให้้ผลดัังกล่่าวรุุนแรงน้้อยลงหรืือมากขึ้้�น การกล่่าวเป็็นนััยถึึงการผ่่อนผััน หรืือ
การนำเสนอเหตุุผลทางศีีลธรรม) นำไปสู่่�การสร้้างข้้อมููลเท็็จและอััตราการสารภาพเท็็จที่่�เพิ่่�มสููงขึ้้�น11 การคุุกคามหรืือ
การทำร้้ายร่่างกายผู้้�ถููกสััมภาษณ์์ทำให้้เกิิดสภาวะความเครีียดที่่�เพิ่่�มขึ้้�น ส่่งผลให้้การดึึงข้้อมููลหน่่วยความจำบกพร่่อง
และในทำนองเดีียวกัันก็็นำไปสู่่�การเรีียกคืืนข้้อมููลที่่�ถููกต้้องหรืือเชื่่�อถืือได้้น้้อยลง12

25.

การถามนำหรืือการชี้้�นำทำให้้ความทรงจำของผู้้�ถููกสััมภาษณ์์บกพร่่องและทำให้้ข้้อมููลเรื่่�องราวที่่�ให้้มาเสีียหาย13 ในกรณีี
ของผู้้�ต้้องสงสััย วิิธีีการชี้้�นำและชัักนำดัังกล่่าวจะลดความน่่าเชื่่�อถืือของข้้อมููล และเพิ่่�มโอกาสในการรัับสารภาพเท็็จและ
การกล่่าวโทษโดยมิิชอบในขณะเดีียวกััน14

26.

เมื่่�อผู้้�สััมภาษณ์์ริิเริ่่�มการสััมภาษณ์์โดยมีีเจตนาเพื่่�อให้้ได้้รัับคำสารภาพ ผู้้�สััมภาษณ์์มัักจะได้้รัับอิิทธิิพลจาก 'ความลำเอีียง
เพื่่�อยืืนยัันความคิิดของตนเอง (confirmation bias)' และพยายามตีีความข้้อมููลที่่�ยืืนยัันความเชื่่�อของตนในเรื่่�อง
ความผิิดมากกว่่า นอกจากนี้้�ยังั อาจทำให้้การตีีความหลัักฐานทางกายภาพหรืือการวิิเคราะห์์ข้อ้ มููลอื่่น� ๆ ของผู้้�สััมภาษณ์์เสีียหาย
โดยไม่่ได้้ตั้ง้� ใจ ในทางปฏิิบัติั ิ กรณีีเช่่นนี้้�หมายความว่่าผู้้�สััมภาษณ์์มีแี นวโน้้มที่่จ� ะใช้้คำถามนำหรืือชี้้น� ำในระหว่่างการสััมภาษณ์์

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)
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)
Vrij et al. “Psychological perspectives on interrogation” (เชิงอรรถที่ 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 ฉบับที่ 10 เลขที่ 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 ฉบับที่ 3 เลขที่ 1 (ธันวาคม ค.ศ. 2009)
A.D. Biderman, “Social-psychological needs and ‘involuntary’ behavior as illustrated by compliance in interrogation”, Sociometry ฉบับที่ 23
เลขที่ 2 (มิถนุ ายน 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)
C.A. Meissner, A.D. Redlich, S.W. Michael, J.R. Evans, C.R. Camilletti, S. Bhatt, & S. Brandon, “Accusatorial and informationgathering interrogation methods and their effects on true and false confessions: a meta-analytic review”, Journal of
Experimental Criminology, ฉบับที่ 10 เลขที่ 4 (ค.ศ. 2014); Kassin et al. “Police-induced confessions” (เชิงอรรถที่ 5)
R.S. Stawski, M.J. Sliwinski, & J.M. Smyth, “The effects of an acute psychosocial stressor on episodic memory”, European Journal of
Cognitive Psychology ฉบับที่ 21 เลขที่ 6 (ค.ศ. 2009)
E.F. Loftus, “Intelligence gathering post-9/11”, American Psychologist ฉบับที่ 66 เลขที่ 6 (2011)
B.L. Garrett, “Contaminated confessions revisited”, Virginia Law Review ฉบับที่ 101 เลขที่ 2 (เมษายน ค.ศ. 2015); R.A. Leo, “Why
interrogation contamination occurs”, Ohio State Journal of Criminal Law ฉบับที่ 11 เลขที่ 1 (ค.ศ. 2013)

8.

9.

10.
11.
12.
13.
14.
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เช่่นเดีียวกัับกลวิิธีีบีีบบัังคัับ ชัักนำ และกดดััน เพื่่�อยืืนยัันสมมติิฐานหรืือความเชื่่�อที่่�มีีอยู่่�ก่่อนเกี่่�ยวกัับการมีีส่่วนร่่วมหรืือ
ความผิิดของผู้้�ถููกสััมภาษณ์์15 โดยมีีการพิิสููจน์์แล้้วว่่า การคาดเดาความผิิดก่่อนล่่วงหน้้าดัังกล่่าวนำไปสู่่�การตััดสิินลงโทษ
ที่่�ผิิดพลาด การตััดสิินใจที่่�ผิิดพลาด และการที่่�ผู้้�กระทำผิิดตััวจริิงไม่่ต้้องรัับโทษ16 ผู้้�ถููกสััมภาษณ์์บางคนมีีความอ่่อนไหว
เป็็นพิิเศษต่่อการตั้้�งคำถามเชิิงชี้้�นำ โดยลัักษณะเฉพาะตััวของผู้้�ถููกสััมภาษณ์์ เช่่น อายุุ ความบกพร่่องทางร่่างกาย
หรืือความบกพร่่องทางสติิปััญญา เพิ่่�มความเสี่่�ยงในการให้้ข้้อมููลที่่�ไม่่น่่าเชื่่�อถืือหรืือการสารภาพเท็็จได้้ โดยทำให้้พวกเขา
ถููกชี้้�นำได้้ง่่ายขึ้้�นและได้้รัับผลกระทบจากแรงกดดัันในกระบวนการสืืบสวน กลอุุบาย และการหลอกลวง17 ผลการ
วิิเคราะห์์โดยใช้้ข้้อมููลการรัับสารภาพเท็็จที่่�มีีอยู่่� (Archival Analysis) ได้้แสดงให้้เห็็นซ้้ำแล้้วซ้้ำเล่่าว่่า ในบรรดาบุุคคล
ผู้้�รัับสารภาพเท็็จ พบว่่าเป็็นกลุ่่�มเยาวชนและผู้้�ถููกสััมภาษณ์์ที่่�มีีความบกพร่่องทางร่่างกายหรืือทางสติิปััญญาบ่่อยที่่�สุุด18
27.

มีีการกล่่าวอ้้างอย่่างผิิดพลาดบ่่อยครั้้�งว่่า เราสามารถตรวจจัับได้้อย่่างแม่่นยำเมื่่�อบุุคคลใดกำลัังให้้การเท็็จ โดยสัังเกต
จากภาษากายของบุุคคลนั้้�น 19 บ้้างก็็อ้า้ งว่่าการฝึึกอบรมช่่วยให้้ผู้้�สัมั ภาษณ์์แยกแยะได้้ว่า่ ผู้้�ถููกสััมภาษณ์์กำลัังพููดความจริิง
หรืือไม่่ โดยพิิจารณาจากการตอบสนองทางอารมณ์์ ภาษากาย หรืือการตอบสนองทางสรีีรวิิทยาของผู้้�ถููกสััมภาษณ์์
สิ่่�งเหล่่านี้้�เป็็นตััวบ่่งชี้้�ถึึงการให้้ความเท็็จที่่�ไม่่สามารถเชื่่�อถืือได้้ 20 นอกจากนี้้� ผลการศึึกษาทางวิิทยาศาสตร์์จำนวนมากได้้
ผลสรุุปว่่าเทคโนโลยีี "การตรวจจัับการโกหก" ไม่่สามารถตรวจจัับการโกหกได้้อย่่างแม่่นยำ21 และหากนำมาใช้้ อาจนำไปสู่่�
การตััดสิินที่่�ไม่่ถููกต้้องและการตััดสิินที่่�ผิิดพลาดได้้ 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)
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 ฉบับที่ 35 เลขที่ 6 (ธันวาคม ค.ศ. 2011); A.A.S. Zuckerman, “Miscarriage of justice – a root
treatment” Criminal Law Review, 323 (พฤษภาคม ค.ศ. 1992); K.A. Findley, M.S. Scott, “The multiple dimensions of tunnel vision
in criminal cases”, Wisconsin Law Review ฉบับที่ 2 (มิถุนายน ค.ศ. 2006).
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” (เชิงอรรถที่ 5); Gudjonsson, The Psychology of False Confessions (เชิงอรรถที่ 5)
Drizin & Leo, “The problem of false confessions” (เชิงอรรถที่ 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 ฉบับที่ 95 เลขที่ 2 (ค.ศ. 2005)
ดู ตัวอย่างเช่น F. Inbau, J. Reid, J. Buckley, & B. Jayne, Criminal Interrogation and Confessions, 5th ed. (Burlington, Mass., Jones
& Bartlett Publishers, ค.ศ. 2011)
P.A. Granhag, A. Vrij, & B. Verschuere, eds., Deception Detection: New Challenges and Cognitive Approaches (Chichester, UK,
John Wiley & Sons, ค.ศ. 2015)
J. Synnott, D. Dietzel, & M. Ioannou, M. “A review of the polygraph: history, methodology and current status”, Crime Psychology
Review ฉบับที่ 1 เลขที่ 1 (ค.ศ. 2015); E. Rusconi & T. Mitchener-Nissen “Prospects of functional magnetic resonance imaging as lie
detector”, Frontiers in Human Neuroscience ฉบับที่ 7 เลขที่ 594 (กันยายน ค.ศ. 2013); National Research Council, The Polygraph
and Lie Detection (Washington, DC, The National Academies Press ค.ศ. 2003)
D. Church, “Neuroscience in the courtroom: an international concern”, William and Mary Law Review ฉบับที่ 53 เลขที่ 5 (ค.ศ. 2012);
J.H. Marks, “Interrogational neuroimaging in counterterrorism: a ‘no-brainer’ or a human rights hazard?” American Journal of
Law & Medicine ฉบับที่ 33 เลขที่ 2-3 (ค.ศ. 2007)

16.

17.
18.
19.
20.
21.

22.
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งานวิจัยเกี่ยวกับการปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพ
28.

การวิิจััยที่่�หนัักแน่่นสนัับสนุุนความมีีประสิิทธิิภาพของวิิธีีการรวบรวมข้้อมููลในการสััมภาษณ์์ การสร้้างความสััมพัันธ์์และ
ไม่่ใช้้วิธีิ กี ารบัังคัับใดๆ เป็็นวิิธีกี ารเชิิงสนัับสนุุน ซึ่่ง� มีีเทคนิิคต่่างๆ ที่่�มีปี ระสิิทธิิภาพที่่�ผู้้�เชี่่ย� วชาญที่่�ผ่า่ นการฝึึกอบรมมาแล้้ว
สามารถนำไปปรัับใช้้ เพื่่อ� รวบรวมข้้อมููลทางอาญาและข้้อมููลข่่าวกรองจากผู้้�ถููกสััมภาษณ์์ ซึ่่ง� รวมถึึงผู้้�ต้อ้ งสงสััยในคดีีอาญา
เหยื่่�อ พยาน และแหล่่งข่่าวกรองได้้สำเร็็จ

29.

การสร้้างและรัักษาสายสััมพัันธ์์เป็็นทัักษะการปรัับตััวที่่�ช่่วยสร้้างความสััมพัันธ์์ในการทำงานระหว่่างบุุคคลต่่างๆ และ
ช่่วยให้้การสื่่�อสารดีียิ่่�งขึ้้�น23 สามารถทำให้้สำเร็็จได้้โดยผู้้�สััมภาษณ์์อาศััยความไว้้วางใจและการเคารพศัักดิ์์�ศรีี
ความเป็็นมนุุษย์์เป็็นพื้้�นฐานสำคััญในการสร้้างความสััมพัันธ์์กัับผู้้�ถููกสััมภาษณ์์24 ทั้้�งนี้้� การสร้้างความสััมพัันธ์์ดัังกล่่าว
ต้้องมีีการแสดงความเห็็นอกเห็็นใจอย่่างแท้้จริิง25 และทำให้้ผู้้�ถููกสััมภาษณ์์มั่่�นใจว่่าจะได้้รัับการปฏิิบััติิอย่่างเป็็นธรรม

30.

เทคนิิคการสร้้างความสััมพันั ธ์์ช่ว่ ยให้้ผู้้�สัมั ภาษณ์์มีอิี สิ ระตััดสินิ ใจในสิ่่ง� ที่่�ผู้้�ถูกู สััมภาษณ์์พูดู ออกไปหรืือที่่�ไม่่ได้้พูดู และเป็็นการ
สร้้างปฏิิสัมพั
ั นั ธ์์เชิิงบวกระหว่่างผู้้�สััมภาษณ์์และผู้้�ถููกสััมภาษณ์์26 ซึ่่ง� จะเป็็นการเพิ่่�มโอกาสในการรวบรวมข้้อมููลที่่�ถูกู ต้้อง27

31.

วิิธีกี ารที่่�ผู้้�สัมั ภาษณ์์ใช้้ในการสร้้างความสััมพันั ธ์์รวมถึึงพฤติิกรรมต่่างๆ เช่่น การสร้้างจุุดร่วม
่ ในเรื่่อ� งความสนใจ อััตลักั ษณ์์
28
หรืือทััศนคติิต่า่ งๆ ที่่�มีร่ี วมกั
่ นั โดยไม่่เสแสร้้ง ตลอดจนการใช้้ทักั ษะการรัับฟัังอย่่างตั้้ง� ใจ

32.

ผลการวิิจัยั จำนวนมากเกี่่ย� วกัับข้้อสงสััยว่่าหน่่วยความจำของมนุุษย์์นั้้น� บัันทึึก จััดเก็็บ และดึึงข้้อมููลออกมาอย่่างไร ได้้นำไปสู่่�
วิิธีกี ารสััมภาษณ์์ที่่มี� ปี ระสิิทธิิภาพ ทั้้�งในส่่วนการส่่งเสริิมให้้ผู้้�ถูกู สััมภาษณ์์ให้้ข้อ้ มููลอย่่างละเอีียดและแม่่นยำ และการลดผลกระทบ
ของปััจจััยที่่�อาจส่่งผลต่่อข้้อมููลความทรงจำของผู้้�ถููกสััมภาษณ์์ โดยรวมถึึงการใช้้คำถามปลายเปิิดซึ่่ง� ไม่่เป็็นการชี้้�นำใดๆ29และ

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 ฉบับที่ 10 เลขที่ 3 (ค.ศ. 2013)
L. Brimbal, S.M. Kleinman, S. Oleszkiewicz, & C.A. Meissner, “Developing rapport and trust in the interrogative context: An empiricallysupported 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)
ความเห็นอกเห็นใจเป็นภาวะที่มหี ลายมิตซิ ง่ึ ประกอบด้วยกระบวนการรูค้ ดิ (cognitive processes) และความสามารถทางอารมณ์ (หรือความรูส้ กึ ) โดย
เกี่ยวกับความสามารถในการเข้าใจในมุมของผู้ให้สัมภาษณ์และสามารถรับเอาอารมณ์และความทุกข์ของอีกฝ่ายหนึ่งไว้ ซึ่งโดยพื้นฐานแล้วจะเป็นภาวะ
ทีเ่ ป็นไปโดยจิตก่อนสำ�นึก ไม่มกี ารรับรูล้ ว่ งหน้า และสามารถกระตุน้ หรือขัดจังหวะเมื่อมีสติรตู้ วั ดู ตัวอย่างเช่น 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 ฉบับที่ 8 เลขที่ 2 (มิถนุ ายน 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 ฉบับที่ 27 เลขที่ 3 (ค.ศ. 2020)
R. Bull, & A. Rachlew, “Investigative interviewing: from England to Norway and beyond”, in Interrogation and Torture, Barela et al., eds.
(เชิงอรรถที่ 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
ฉบับที่ 19 เลขที่ 4 (ค.ศ. 2013)
C.E. Kelly, J.C. Miller, & A.D. Redlich, “The dynamic nature of interrogation”, Law and Human Behavior ฉบับที่ 40 เลขที่ 3 (มิถนุ ายน
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 ฉบับที่ 22 เลขที่ 8 (ค.ศ. 2014); U. Holmberg, & K. Madsen, “Rapport
operationalized as a humanitarian interview in investigative interview settings” Psychiatry, Psychology & Law ฉบับที่ 21 เลขที่ 4 (ค.ศ. 2014)
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 ฉบับที่ 8 เลขที่ 1 (มกราคม ค.ศ. 2016); Alison et al.,
“Why tough tactics fail” (เชิงอรรถที่ 26)
D. Walsh, & R. Bull, “What really is effective in interviews with suspects? A study comparing interviewing skills against
interviewing outcomes”, Legal and Criminological Psychology ฉบับที่ 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).

24.
25.

26.

27.

28.
29.
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ปล่่อยให้้ผู้้�ถููกสััมภาษณ์์ได้้นึึกถึึงเหตุุการณ์์หรืือข้้อมููลจากความทรงจำของตนเองได้้อย่่างอิิสระโดยผู้้�สััมภาษณ์์ไม่่เข้้าไป
ขััดจัังหวะ30
33.

การซัักถามที่่�มีีการวางแผนเชิิงกลยุุทธ์์มาก่่อนนั้้�น ทำให้้การสััมภาษณ์์สามารถมุ่่�งเน้้นไปยัังประเด็็นสำคััญที่่�อยู่่�ระหว่่าง
การพิิจารณา เทคนิิคนี้้�ยัังช่่วยให้้ผู้้�สััมภาษณ์์ทราบว่่าข้้อมููลที่่�ให้้มานั้้�นสอดคล้้องกัับข้้อมููลที่่�รวบรวมไว้้ก่่อนหน้้านี้้�หรืือไม่่31

34.

โดยพื้้�นฐานแล้้ว ผลการวิิจัยั อย่่างกว้้างขวางแสดงให้้เห็็นว่่าการสััมภาษณ์์โดยใช้้วิธีิ สี ร้้างความสััมพันั ธ์์และไม่่บังั คัับขู่่�เข็็ญนั้้�น
กระตุ้้�นการสื่่�อสารระหว่่างผู้้�สััมภาษณ์์และผู้้�ถููกสััมภาษณ์์
ข.	ช่่วยในการดึึงความทรงจำกลัับมา
ค. เพิ่่�มความแม่่นยำและความน่่าเชื่่�อถืือของข้้อมููลที่่�ให้้
ง.	ช่่วยให้้สามารถสำรวจความจริิงของข้้อมููลที่่�ให้้ไว้้
จ. เพิ่่�มโอกาสในการได้้รัับคำรัับสารภาพที่่�มีีข้้อมููลจำนวนมากและเป็็นความจริิง
ฉ. ลดความเสี่่�ยงในการได้้รัับข้้อมููลเท็็จหรืือคำรัับสารภาพเท็็จ
ก.

รากฐานด้านกฎหมาย
36.

กฎหมายระหว่่างประเทศได้้ยึึดถืือมาตรฐานทางกฎหมายขั้้�นพื้้�นฐานที่่�สนัับสนุุนหลัักการนี้้�ไว้้อย่่างหนัักแน่่น โดยใช้้
บรรทััดฐาน กฎหมายบัังคัับเด็็ดขาด (Jus cogens) แบบไม่่มีีข้้อยกเว้้น กฎหมายจารีีตประเพณีีระหว่่างประเทศ
พัันธกรณีีตามสนธิิสััญญา และหลัักกฎหมายในระดัับระหว่่างประเทศ ระดัับภููมิิภาค และระดัับชาติิ มีีการนำมาตรฐาน
ทางกฎหมายเหล่่านี้้�นำไปใช้้กัับระบบกฎหมายทั้้�งหมด รวมถึึงสามารถนำไปบัังคัับใช้้กัับระบบภายในประเทศได้้อีีกด้้วย
ทั้้�งนี้้� โดยคำนึึงถึึงความหลากหลายของขั้้�นตอนทางกฎหมายที่่�ต่่างกัันในแต่่ละประเทศ

37.

หลัั ก การสัั ม ภาษณ์์ ที่่� มีี ป ระสิิ ท ธิิ ภ าพมีี ร ากฐานมาจากกฎหมายและมาตรฐานสิิ ท ธิิ มนุุ ษ ยชนระหว่่ า งประเทศ 32
บรรทััดฐานทางกฎหมายดัังต่่อไปนี้้�มีคี วามสำคััญยิ่่ง� ในการประกัันการดำเนิินการตามกรอบการสััมภาษณ์์ อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ
ตามที่่�กำหนดรายละเอีียดไว้้ในหลัักการดัังต่่อไปนี้้�
เสรีีภาพจากการทรมานและการปฏิิบััติิที่่�โหดร้้ายอื่่�น ๆ (สิิทธิิในการรัักษาอย่่างมีีมนุุษยธรรม)
ข. เสรีีภาพจากการจัับกุุมและกัักขัังตามอำเภอใจ (สิิทธิิในเสรีีภาพและความมั่่�นคง)
ค.	สิิทธิิในการได้้รัับการสัันนิิษฐานไว้้ก่่อนว่่าบริิสุุทธิ์์� (presumption of innocence)
ง.	สิิทธิิในการที่่�จะไม่่พููดและสิิทธิิในการที่่�จะไม่่ให้้การเป็็นปฏิิปัักษ์์แก่่ตนเอง
จ.	สิิทธิิที่่�จะได้้รัับการดำเนิินคดีีอย่่างเป็็นธรรม
ฉ.	สิิทธิิในการไม่่ได้้รัับการเลืือกปฏิิบััติิ.
ก.

30.

31.

32.

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 ฉบับที่ 23
เลขที่ 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 ฉบับที่ 16 เลขที่ 4 (2010).
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 (เชิงอรรถที่ 20); S. Oleszkiewicz,
& S.J. Watson, “A meta-analytic review of the timing for disclosing evidence when interviewing suspects”, Applied Cognitive
Psychology ฉบับที่ 35 เลขที่ 2 (2020).
Particularly the Universal Declaration of Human Rights (UDHR), General Assembly resolution 217 A (III) of วันที่ 10 ธันวาคม ค.ศ. 1948;
the International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), General Assembly Resolution 2200 A (XXI) วันที่ 16 ธันวาคม ค.ศ. 1966
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38.

หลัักการห้้ามทรมาน เป็็นหลัักการที่่�บัังคัับใช้้อย่่างเด็็ดขาด มีีผลผููกพัันทุุกรััฐ และมีีผลบัังคัับใช้้ในทุุกกรณีี33 การสััมภาษณ์์
โดยใช้้วิิธีีการบีีบบัังคัับหรืือการกระทำอื่่�นๆ ที่่�มีีจุุดมุ่่�งหมายเพื่่�อทำให้้ผู้้�ถููกสััมภาษณ์์เสีียเกีียรติิ กระตุ้้�นความกลััว เพื่่�อให้้
ได้้ข้้อมููล หรืือบัังคัับให้้สารภาพโดยใช้้วิิธีีการข่่มขู่่�หรืือขู่่�เข็็ญ หรืือทำให้้ความสามารถในการตััดสิินใจของผู้้�ถููกสััมภาษณ์์
ลดลง อาจถืือเป็็นการทรมานหรืือการปฏิิบััติิที่่�โหดร้้าย34

39.

บทตััดพยานหลัักฐาน (Exclusionary Rule) เป็็นบรรทััดฐานกฎหมายจารีีตประเพณีีระหว่่างประเทศที่่�ไม่่มีีข้้อยกเว้้น
ปรากฏอยู่่�ในหลัักการห้้ามทรมานและการปฏิิบัติั ที่่ิ โ� หดร้้ายอื่่น� ๆ บทตััดพยานหลัักฐานกำหนดว่่า การกล่่าวอ้้างข้้อมููลหรืือ
ข้้อความใดๆ รวมถึึงคำรัับสารภาพหรืือการสารภาพผิิดที่่�ได้้มาจากการทรมานหรืือการปฏิิบััติิที่่�โหดร้้ายอื่่�นๆ ถืือเป็็น
การกระทำที่่�ผิิดกฎหมาย ไม่่ว่่าจะเป็็นในขั้้�นตอนใดๆ ในกระบวนการทางกฎหมาย (เว้้นแต่่นำมาใช้้เป็็นหลัักฐาน
ในกระบวนการที่่�บุุคคลใดถููกกล่่าวหาว่่ากระทำความผิิด เพื่่�อพิิสููจน์์ว่่าข้้อความหรืือข้้อมููลที่่�เป็็นที่่�ถกเถีียงกัันอยู่่�นั้้�น
ได้้มากจากการกระทำความผิิดดัังกล่่าว)35

40.

กฎหมายระหว่่างประเทศได้้รับั รองมาตรฐานเฉพาะดัังต่่อไปนี้้� ซึ่่ง� กำลัังพััฒนาอย่่างค่่อยเป็็นค่่อยไป โดยเป็็นมาตรฐานเกี่่ย� วกัับ
การประกัันว่่าบุุคคลจะไม่่ถูกู ทรมานหรืือได้้รับั การปฏิิบัติั ที่่ิ โ� หดร้้ายหรืือการกระทำที่่�ต้อ้ งห้้ามโดยเด็็ดขาดอื่่น� ๆ เช่่น การบัังคัับ
ให้้สูญู หายและการสัังหารนอกกระบวนการยุุติธรรม
ิ
ก.

ข.

ค.
ง.

33.
34.
35.

36.

37.
38.
39.

การใช้้ ก ำลัั ง ในระหว่่ า งการจัั บ กุุ ม หรืือการจัั บ กุุ ม และการควบคุุ มตัั ว จะได้้ รัั บ อนุุ ญ าตเฉพาะเมื่่� อ จำเป็็ น
อย่่างเคร่่งครััด และเฉพาะในกรณีีที่่�วิิธีีการอื่่�นยัังคงไม่่ได้้ผลหรืือไม่่มีีแนวโน้้มว่่าจะบรรลุุผลตามที่่�ต้้องการ
โดยการใช้้กำลัังต้้องถููกกฎหมาย ได้้สัดส่
ั ว่ น เพื่่อ� วััตถุปุ ระสงค์์ที่่ช� อบด้้วยกฎหมาย และเคารพสิิทธิิในการมีีชีวิี ติ เสมอ36
ควรมีีการประเมิินและควบคุุมการใช้้อาวุุธที่่�มีีอัันตรายน้้อยกว่่าอย่่างรอบคอบเสมอ โดยห้้ามใช้้อาวุุธปืืน ยกเว้้น
ในกรณีีที่่�จำเป็็นอย่่างยิ่่�งเพื่่�อวััตถุุประสงค์์ที่่�ชอบด้้วยกฎหมาย และเฉพาะเมื่่�อวิิธีีการที่่�รุุนแรงน้้อยกว่่านั้้�น
ไม่่เพีียงพอที่่�จะบรรลุุวััตถุุประสงค์์เหล่่านี้้�37
การลงโทษทางร่่างกายและการใช้้อุปุ กรณ์์ต่า่ งๆ เช่่น โซ่่ ตรวน และเข็็มขัดช็
ั อ็ ตไฟฟ้้า เป็็นการกระทำที่่�ก่อ่ ให้้เกิิด
ความเจ็็บปวดและ/หรืือเสื่่�อมโทรมลง และเป็็นสิ่่�งต้้องห้้ามเสมอ38
การใช้้เครื่่อ� งมืือและวิิธีกี ารหน่่วงเหนี่่�ยวต้้องนำมาใช้้เป็็นทางเลืือกสุุดท้า้ ยเท่่านั้้�น โดยต้้องขึ้้น� อยู่่�กัับการประเมิิน
ความเสี่่ย� งของแต่่ละบุุคคล ในการใช้้เครื่่อ� งมืือและวิิธีกี ารหน่่วงเหนี่่�ยวจะต้้องล่่วงล้้ำสิิทธิิของผู้้�อื่น่� ให้้น้อ้ ยที่่�สุดุ
เท่่าที่่�จะเป็็นไปได้้ ทั้้�งนี้้� เพื่่อ� ให้้บรรลุุเป้้าประสงค์์ด้า้ นความปลอดภััยตามกฎหมาย นอกจากนี้้� ควรมีีกฎหมาย
ควบคุุมการใช้้เครื่่�องมืือและวิิธีีการหน่่วงเหนี่่�ยวดัังกล่่าว และมีีการบัันทึึกข้้อมููลไว้้ ตลอดจนห้้ามนำมาใช้้เพื่่�อ
ลงโทษและต้้องถอดออกหรืือเลิิกใช้้โดยทัันทีีที่่�ไม่่จำเป็็นอีีกต่่อไป39

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
Art. 16 of the UNCAT; A/71/298 §44 (เชิงอรรถที่ 3); ดู ตัวอย่างเช่น European Court of Human Rights (ECtHR) คดี Selmouni v. France
เลขที่ 25803/94 คำ�พิพากษาวันที่ 28 กรกฎาคม ค.ศ. 1999 §§102-105
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 มีนาคม ค.ศ. 1992 §12; A/HRC/25/60, Report of the Special
Rapporteur on Torture วันที่ 10 เมษายน ค.ศ. 2014; ดูเพิ่มเติม CAT/C/GC/2, Committee against Torture, General Comment No. 2,
Implementation of Article 2 by States Parties 24 มกราคม ค.ศ. 2008 §6; ดู ตัวอย่างเช่น CAT/C/30/D/219/2002 §§6 และ 10
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 ธันวาคม 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
มีนาคม ค.ศ. 2021 §14; ดูเพิ่มเติม E/CN.4/2004/56, Report of the Special Rapporteur on Torture ค.ศ. 2003 §44
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 วันที่ 3 กันยายน ค.ศ. 2019 §14
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) วันที่ 14 ธันวาคม ค.ศ. 1990
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) วันที่ 9 ธันวาคม ค.ศ. 1998
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การรวบรวมข้้อมููลผู้้�ที่่�ถููกลิิดรอนเสรีีภาพอย่่างเป็็นระบบ ตลอดจนการรัักษาข้้อมููลทางทะเบีียนและบัันทึึก
อย่่างเป็็นทางการของผู้้�ที่่ถู� กู ลิิดรอนเสรีีภาพ40
การกัักขัังเดี่่ย� วต้้องมีีกฎหมายควบคุุมอย่่างเคร่่งครััด ต้้องใช้้เฉพาะในกรณีีพิเิ ศษเป็็นทางเลืือกสุุดท้า้ ย ในระยะ
เวลาสั้้น� ที่่�สุดุ เท่่าที่่�จะเป็็นไปได้้ และตามที่่�หน่่วยงานที่่�มีอี ำนาจอนุุญาตเท่่านั้้�น ห้้ามดำเนิินการเกิินกว่่า 15 วััน
ติิดต่อ่ กััน และห้้ามนำมาใช้้กับั บุุคคลที่่�มีคี วามบกพร่่องทางร่่างกาย เด็็ก และสตรีีมีคี รรภ์์หรืือให้้นมบุุตร41
การลงโทษทางวิินััยต้้องสอดคล้้องกัับศัักดิ์์�ศรีีความเป็็นมนุุษย์์ ถููกกฎหมายและได้้สััดส่่วน เป็็นไปตาม
กระบวนการที่่�กำหนด และมีีการบัันทึึกไว้้อย่่างเหมาะสม42

41.

สิิทธิิในเสรีีภาพและความปลอดภััยส่่วนบุุคคล มีีบทบาทพื้้�นฐานในการปกป้้องความสมบููรณ์์ทางกายและจิิตใจของบุุคคลทุุกคน
สิิทธิิในเสรีีภาพกำหนดว่่า บุุคคลใดจะถููกจัับกุุมหรืือกัักขัังโดยอำเภอใจมิิได้้ การปฏิิบัติั ต่ิ า่ งๆ เช่่น การบัังคัับบุุคคลให้้สูญ
ู หาย
การกัักขัังลัับ และการกัักขัังโดยไม่่อนุุญาตให้้ติดต่
ิ อ่ กัับโลกภายนอก เป็็นการกระทำโดยอำเภอใจและต้้องห้้ามโดยเด็็ดขาด
ไม่่ว่า่ จะเป็็น ณ เวลาใดๆ ภายใต้้กฎหมายระหว่่างประเทศ43

42.

บุุคคลที่่�ถููกสััมภาษณ์์ในฐานะผู้้�ต้้องสงสััยหรืือถููกกล่่าวหาในคดีีอาญามัักถููกลิิดรอนเสรีีภาพ เจ้้าหน้้าที่่�ต้้องประกััน
ว่่าบุุคคลดัังกล่่าวยัังคงได้้รัับการปฏิิบััติิอย่่างมีีมนุุษยธรรม ตลอดจนได้้รัับการดููแลและอยู่่�ในสภาพแวดล้้อมการกัักขััง
ซึ่่�งเป็็นไปตามที่่�มาตรฐานกฎหมายระหว่่างประเทศกำหนด ซึ่่�งรวมถึึงข้้อกำหนดสหประชาชาติิว่่าด้้วยการปฏิิบััติิต่่อ
ผู้้�ต้้องขััง (ข้้อกำหนดเนลสัันแมนเดลลา (The Nelson Mandela Rules)) 44

43.

การจัับ จัับกุุม หรืือการลิิดรอนเสรีีภาพใด ๆ จะต้้องชอบด้้วยกฎหมายและดำเนิินการตามเหตุุและกระบวนการที่่�กำหนดไว้้
อย่างชัดเจนในกฎหมายและสอดคล้องกับกฎหมายระหว่างประเทศ เช่น ตามหมายศาลหรือเมื่อมีเหตุอนั ควรสงสัย การเข้า
จับกุมโดยทันทีและการลิดรอนเสรีภาพจะต้องมีความจ�ำเป็น ได้สดั ส่วน และเลือกใช้เป็นมาตรการสุดท้าย การสัมภาษณ์
หรือการสอบสวนเพิ่มเติมเพียงประการเดียว ไม่อาจเป็นเหตุทชี่ อบด้วยกฎหมายและเพียงพอส�ำหรับเจ้าหน้าที่ต�ำรวจหรือ
เจ้าหน้าที่ตลุ าการในการลิดรอนเสรีภาพของบุคคลใด45

44.

การตััดสินิ ใจจัับกุุมและกัักขัังบุุคคลใด ๆ ต้้องยึึดการประเมิินสถานการณ์์เฉพาะของบุุคคลนั้้�น รวมถึึงเหตุุผลที่่�สมเหตุุสมผล
และพิิสูจู น์์ได้้ อัันทำให้้เชื่่อ� ได้้ว่า่ มีีความเสี่่ย� งที่่�บุคุ คลนั้้�นจะหลบหนีี ทำลายหลัักฐาน โน้้มน้า้ วพยาน หรืือก่่ออาชญากรรมใหม่่
เป็็นหลัักสำคััญ หน่่วยงานที่่�เกี่่ย� วข้้องควรพิิจารณาว่่าความเสี่่ย� งที่่�พบนั้้�น สามารถบรรเทาด้้วยทางเลืือกอื่่น� ที่่�ไม่่ใช่่การคุุมขังั
เพื่่�อลิิดรอนเสรีีภาพได้้หรืือไม่่ การปล่่อยตััวผู้้�ต้้องสงสััยหรืือผู้้�ต้้องหาอาจขึ้้�นอยู่่�กัับมาตรการที่่�จำเป็็น ได้้สััดส่่วน
และไม่่เลืือกปฏิิบััติิ ซึ่่�งมุ่่�งเน้้นที่่�การป้้องกัันความเสี่่�ยงเฉพาะที่่�บุุคคลนั้้�นจะก่่อขึ้้�นได้้ เช่่น การยืืนยัันว่่าจะไปขึ้้�นศาล
หรืือจะให้้สััมภาษณ์์ โดยอาจมีีการกำหนดเงื่่�อนไขในการปล่่อยตััว เช่่น การประกัันตััว แต่่ควรจำกััดให้้น้้อยที่่�สุุด
เท่่าที่่�จำเป็็นเพื่่�อลดความเสี่่�ยงที่่�เฉพาะกรณีีที่่�พบนั้้�น และต้้องไม่่เลืือกปฏิิบััติิด้้วย46

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 วันที่ 24 มีนาคม ค.ศ. 2016 §9
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) วันที่ 6 ตุลาคม ค.ศ. 2010; Rule 67 of the Havana Rules.
Rules 36 and 37 of the Nelson Mandela Rules; Principle 30 of the Body of Principles.
Art. 9(1) of the ICCPR; Art. 17 of the Convention on Enforced Disappearance; มาตรา 37(b) of the Convention on the Rights of
the Child (CRC) วันที่ 20 พฤศจิกายน ค.ศ. 1989
Nelson Mandela Rules; A/HRC/RES/46/15, §6
Art. 9(1) of the ICCPR; Art. 17 of the Convention on Enforced Disappearance
A/RES/45/110, United Nations Standard Minimum Rules for Non-custodial Measures (The Tokyo Rules) วันที่ 2 เมษายน ค.ศ. 1991;
ดูเพิ่มเติม guideline 4 of the UNHCR Guidelines on the Applicable Criteria and Standards relating to the Detention of AsylumSeekers 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

41.
42.
43.
44.
45.
46.
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45.

หลัักการสัันนิิษฐานไว้้ก่่อนว่่าบริิสุุทธิ์์� (presumption of innocence) กำกัับให้้พิิจารณาว่่าผู้้�ต้้องสงสััยหรืือผู้้�ถููกกล่่าว
เป็็นผู้้�บริิสุุทธิ์์�จนกว่่าจะพิิสููจน์์ได้้ว่่ามีีความผิิดในศาล ซึ่่�งหมายความว่่า ภาระในการพิิสููจน์์ความผิิดโดยปราศจากข้้อสงสััย
อัันสมเหตุุสมผลตกเป็็นของพนัักงานอััยการและในการพิิสููจน์์นั้้�น จะต้้องดำเนิินไปพร้้อมกัับการนำเสนอหลัักฐานเพื่่�อ
ยืืนยัันต่่อศาลด้้วย47 ผ่่านการดำเนิินการหลัักกฎหมายนี้้�ในทางปฏิิบัติั ิ โอกาสที่่�ข้อ้ มููลที่่�ผู้้�สัมั ภาษณ์์รวบรวมจะมีีความถููกต้้อง
และเชื่่�อถืือได้้เพิ่่�มขึ้้�นตามไปด้้วย อีีกทั้้�งเป็็นหลัักฐานที่่�ถููกต้้องตามกฎหมายและนำไปใช้้ในการพิิจารณาคดีีได้้

46.

แก่่นแท้้ของหลัักการสัันนิิษฐานไว้้ก่่อนว่่าบริิสุุทธิ์์� (presumption of innocence) คืือ สิิทธิิในการที่่�จะไม่่พููดและสิิทธิิ
ในการที่่�จะไม่่ให้้การเป็็นปฏิิปักั ษ์์แก่่ตนเอง โดยเป็็นสิิทธิิที่่ป� ระกัันว่่าบุุคคลที่่�ถูกู สอบสวนโดยเจ้้าหน้้าที่่�มีสิี ทิ ธิิในการปฏิิเสธ
ที่่�จะแสดงความคิิดเห็็นหรืือให้้คำตอบใดๆ เพื่่�อหลีีกเลี่่�ยงไม่่ให้้การที่่�เป็็นปฏิิปัักษ์์แก่่ตนเอง หรืือด้้วยเหตุุผลอื่่�นใด การที่่�ผู้้�
ต้้องสงสััยหรืือผู้้�ถููกกล่่าวหาเลืือกที่่�จะไม่่พููด ไม่่ควรมีีผลต่่อการพิิจารณาความผิิดหรืือความบริิสุุทธิ์์�ในศาล และต้้องไม่่
กระทบกระเทืือนสิิทธิิในการได้้รัับการสัันนิิษฐานไว้้ก่่อนว่่าบริิสุุทธิ์์� (presumption of innocence)48

47.

เจ้้าหน้้าที่่�ต้้องประกัันว่่าผู้้�ถููกสััมภาษณ์์ทุุกคนมีีสิิทธิิมนุุษยชนโดยไม่่มีีความแตกต่่างในทางลบใดๆ และได้้รัับการปฏิิบััติิ
โดยไม่่มีีการเลืือกปฏิิบััติ49ิ การใช้้หลัักการไม่่ถููกเลืือกปฏิิบััติิ (freedom from discrimination) อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ
ช่่วยให้้มั่่�นใจได้้ว่่าผู้้�ถููกสััมภาษณ์์ทุุกคนมีีความเสมอภาคกัันต่่อหน้้ากฎหมาย และได้้รัับการปฏิิบััติิด้้วยความเคารพ
และด้้วยการพิิจารณาอย่่างเหมาะสมตลอดจนได้้รัับการคุ้้�มครองโดยเฉพาะเจาะจงสำหรัับสถานการณ์์ที่่�มีีความเสี่่�ยง
ที่่�พวกเขาอาจเผชิิญอยู่่�

48.

หลัั ก การทางกฎหมายพื้้� น ฐานที่่� ร่่ า งไว้้ ใ นส่่ ว นนี้้� ยัั ง เป็็ น พื้้� น ฐานให้้ ส ำหรัั บ หลัั ก ประกัั น พื้้� น ฐานทางกฎหมายและ
กระบวนการสำคััญต่่างๆ ซึ่่�งต่่อต้้านการทารุุณกรรมและการปฏิิบััติิที่่�ไม่่เหมาะสมอื่่�นๆ หลัักประกัันพื้้�นฐานเหล่่านี้้�
เป็็นส่่วนหนึ่่�งของกระบวนการสััมภาษณ์์ที่่มี� คี วามครอบคลุุม กล่่าวคืือ เมื่่อ� นำไปบัังคัับใช้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพแล้้ว มาตรการ
คุ้้�มครองดัังกล่่าวจะถููกใช้้เพื่่อ� ปกป้้องสิิทธิิมนุษุ ยชนของผู้้�ถููกสััมภาษณ์์50 และเพื่่�อประกัันความถููกต้้องของข้้อมููลที่่�ได้้รัับ
ระหว่่างการสััมภาษณ์์ด้้วย

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 วันที่ 23 สิงหาคม ค.ศ. 2007 § 30.
Art. 6(2) and 14(3) of the ICCPR14(3); Article 55(2)(b) of the Rome Statute of the International Criminal Court วันที่ 17 กรกฎาคม
ค.ศ. 1998; rule 111 of the Nelson Mandela Rules; principles 15 and 24 of the Body of Principles; ดูเพิ่มเติม ECtHR คดี John Murray
v United Kingdom เลขที่ 18731/91 คำ�พิพากษาปี ค.ศ. 1996 §45
Art. 2(1) of the ICCPR; Human Rights Committee, General Comment No.18: Non-discrimination, adopted at the Thirty-seventh
Session วันที่ 10 พฤศจิกายน ค.ศ. 1989
A/HRC/RES/31/31; ดูเพิ่มเติม R. Carver & L. Handley, Does Torture Prevention Work? (Liverpool, UK, Liverpool University Press ค.ศ. 2016)

48.
49.
50.
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รากฐานด้านจรรยาบรรณวิชาชีพ
49.

ผู้้�สััมภาษณ์์ที่่�มีีประสิิทธิิภาพควรปฏิิบััติิตามมาตรฐานทางจริิยธรรมสููงสุุด โดยระเบีียบวิิชาชีีพสำหรัับหน่่วยงานบัังคัับใช้้
กฎหมายและหน่่วยงานรวบรวมข้้อมููลอื่่�น ๆ เช่่น จรรยาบรรณหรืือหลัักปฏิิบััติิทางวิิชาชีีพ การกำหนดวััตถุุประสงค์์
ค่่านิิยม และสิ่่�งที่่�คาดหวัังจากการประพฤติิปฏิิบััติิที่่�เหมาะสม51 มาตรฐานวิิชาชีีพเหล่่านี้้�ควรกำกัับหน้้าที่่�ของเจ้้าหน้้าที่่�
ในทุุกๆ ด้้านตามภาระผููกพัันตามกฎหมายระหว่่างประเทศ ซึ่่�งรวมถึึงการสััมภาษณ์์ด้้วย

50.

ผู้้�สััมภาษณ์์ควรยึึดข้้อผููกพัันว่่าการสััมภาษณ์์จะดำเนิินการอย่่างมีีจริิยธรรมเป็็นแนวทาง ผู้้�สััมภาษณ์์ไม่่ควรสละหลัักการ
เพื่่�อความสะดวกในการปฏิิบััติิการแม้้ว่่าจะมีีแรงกดดัันสููงให้้เลืือกปฏิิบััติิด้้วยวิิธีีการอื่่�น (อาทิิ เนื่่�องจากเวลามีีจำกััด
หรืือความต้้องการผลลััพธ์์) การใช้้อำนาจเมื่่�อมีีการบัังคัับใช้้กฎหมาย ผู้้�สััมภาษณ์์ควรตั้้�งเป้้าหมายเพื่่�อให้้ได้้ผลลััพธ์์
ที่่� ชัั ด เจนและไม่่สามารถแก้้ต่ ่างได้้ ซึ่่�งผลลัั พ ธ์์ ที่่� ไ ด้้ ม านั้้� น จะหนัั ก แน่่ น เพีี ย งพอในการพิิ จ ารณาตามหลัั ก จริิ ย ธรรม
การพิิจารณาคดีี และการตรวจสอบโดยประชาชน

51.

จรรยาบรรณวิิชาชีีพสำหรัับเจ้้าหน้้าที่่�บัังคัับใช้้กฎหมายได้้เน้้นย้้ำถึึงความสำคััญของการเคารพ ความยุุติิธรรม และ
ความซื่่�อสััตย์์ โดยเป็็นหลัักการพื้้�นฐานสำคััญในการสััมภาษณ์์ทุุกครั้้�ง
ก.

ข.

ค.

การเคารพรวมถึึงการเคารพกฎหมาย สิิทธิิและศัักดิ์์�ศรีีของบุุคคล และความสมบููรณ์์ของกระบวนการ
รวบรวมข้้อมููล นอกจากนี้้�ยัังรวมถึึงการเคารพในอิิสรภาพของแต่่ละบุุคคล รวมถึึงสิิทธิิของผู้้�ถููกสััมภาษณ์์
ทุุกคนในการเลืือกว่่าจะพููดหรืือไม่่
ความเป็็นธรรม หมายความว่่าผู้้�สััมภาษณ์์ปฏิิบััติิต่่อผู้้�ถููกสััมภาษณ์์อย่่างยุุติิธรรม ปราศจากความลำเอีียงหรืือ
การเลืือกปฏิิบััติิ โดยความเป็็นธรรมสามารถทำได้้ด้้วยการควบคุุมตนเองและรัักษาความเป็็นมืืออาชีีพ
ตลอดเวลา แม้้จะเผชิิญกัับสถานการณ์์ยั่่�วยุุ รวมถึึงละทิ้้�งความคิิดเห็็นส่่วนตััวทั้้�งหมด
ความซื่่�อสััตย์์ หมายถึึง การติิดต่่อกัับผู้้�ถููกสััมภาษณ์์อย่่างจริิงใจและตรงไปตรงมา ไม่่โน้้มน้้าวหรืือหลอกลวง
ผู้้�ถููกสััมภาษณ์์ด้้วยการโกหก บิิดเบืือนความจริิง พููดเกิินจริิง เปิิดเผยความจริิงบางส่่วน หรืือวิิธีีการอื่่�นใด

52.

เจ้้าหน้้าที่่�ต้้องใช้้อำนาจรััฐโดยชอบด้้วยกฎหมาย เป็็นธรรม และมีีความรัับผิิดชอบตลอดเวลา การกระทำอัันมิิชอบด้้วย
กฎหมายใดๆ ที่่�กระทำโดยเจ้้าหน้้าที่่�ถืือเป็็นการใช้้อำนาจโดยมิิชอบ การกระทำที่่�ผิิดจรรยาบรรณ เช่่น การโกหกและ
การยัักยอก อาจเป็็นการใช้้อำนาจในทางที่่�ผิิดได้้

53.

ผู้้�สัั ม ภาษณ์์มีีหน้้าที่่�ตามหลััก จริิยธรรมในการนำวิิ ธีีก ารที่่� มีี ประสิิ ท ธิิ ภ าพสูู ง สุุ ด ซึ่่� ง คุ้้�มครองสิิ ท ธิิ และศัั ก ดิ์์�ศรีี ของ
ผู้้�ถููกสััมภาษณ์์ตลอดจนความสมบููรณ์์ของกระบวนการ มาใช้้ในการสััมภาษณ์์ นอกจากนี้้� ผู้้�สััมภาษณ์์ยัังมีีหน้้าที่่�
ปฏิิเสธการใช้้วิธีิ บีี บี บัังคัับ เนื่่อ� งจากเป็็นวิิธีที่่ี อั� นั ตรายต่่อผู้้�ถููกสััมภาษณ์์ ลดทอนวััตถุปุ ระสงค์์ในการรวบรวมข้้อมููลที่่�ถูกู ต้้อง
และอาจถึึงขั้้น� ละเมิิดสิทิ ธิิมนุษุ ยชนได้้

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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หลักการที่ 2 –
การนำ�ไปปฏิบัติ
การสัมภาษณ์อย่างมีประสิทธิภาพเป็นกระบวนการที่
ครอบคลุมการรวบรวมข้อมูลที่ถูกต้องและเชื่อถือได้
ในขณะที่มีการให้หลักประกันพื้นฐานทางกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้อง

กระบวนการที่มีความครอบคลุม
54.

การสััมภาษณ์์อย่่างมีีประสิิทธิิภาพเป็็นกระบวนการ มิิใช่่เพีียงการปฎิิบััติิเพีียงขั้้�นตอนเดีียว โดยครอบคลุุมปฏิิสััมพัันธ์์
ทั้้�งหมดระหว่่างหน่่วยงานสอบสวนและหน่่วยงานรวบรวมข้้อมููล กัับบุุคคลที่่�จะถููกสอบสวน กระบวนการจะเริ่่�มต้้นจาก
ณ เวลาที่่�เจ้้าหน้้าที่่�กำหนดว่่าต้้องการรวบรวมข้้อมููลของบุุคคลใดบุุคคลหนึ่่�ง ดำเนิินต่่อไปจนถึึงการสััมภาษณ์์ และสิ้้�นสุุด
เมื่่�อผู้้�สััมภาษณ์์ได้้ประเมิินกระบวนการสััมภาษณ์์และวิิเคราะห์์ถึึงผลลััพธ์์ การปฏิิบััติิต่่อผู้้�ถููกสััมภาษณ์์ตลอดกระบวนการ
ไม่่ว่่าจะเป็็นก่่อน ระหว่่าง และหลัังการสััมภาษณ์์ ต่่างสำคััญต่่อความสมบููรณ์์ของกระบวนการ

55.

การสััมภาษณ์์เป็็นกระบวนการที่่�ปรัับแต่่งได้้และซัับซ้้อน ซึ่่�งเกี่่�ยวข้้องกัับมนุุษย์์ พฤติิกรรมมนุุษย์์ และสิิทธิิมนุุษยชน
โดยสภาวะแวดล้้อมต่่างๆ จะส่่งผลกระทบต่่อกระบวนการดัังกล่่าว และการปฏิิบััติิของผู้้�สััมภาษณ์์และหน่่วยงาน
ทั้้�งหมดที่่�เกี่่�ยวข้้องจะมีีอิิทธิิพลต่่อผลลััพธ์์ที่่�ได้้ ดัังนั้้�น เราจึึงเน้้นย้้ำให้้ผู้้�สััมภาษณ์์มุ่่�งเน้้นไปที่่�การรวบรวมข้้อมููล
มากกว่่าการพยายามเพื่่�อให้้ได้้รัับคำสารภาพ และรัักษาแนวทางที่่�ยืืดหยุ่่�นมากกว่่าการใช้้แนวทางที่่�กำหนดไว้้ตายตััว
ทั้้�งนี้้� เพื่่�อดึึงเอาข้้อมููลที่่�เชื่่�อถืือได้้และถููกต้้องออกมาได้้สำเร็็จ นอกจากนี้้� การสััมภาษณ์์ทุุกครั้้�งมีีความแตกต่่างกััน
ออกไป ดัังนั้้�น ผู้้�สััมภาษณ์์ต้้องใช้้วิิจารณญาณอย่่างมืืออาชีีพในการตััดสิินใจว่่าจะดำเนิินการอย่่างไร ณ จุุดใดจุุดหนึ่่�ง
แต่่ ยัั ง คงต้้ อ งสอดคล้้ อ งกัั บ หลัั ก การเหล่่ า นี้้� เ สมอ

56.

การสััมภาษณ์์ไม่่สามารถเกิิดขึ้้�นโดยลำพัังได้้ การสััมภาษณ์์เป็็นส่่วนหนึ่่�งของกระบวนการสืืบสวนในวงกว้้างหรืือ
ความพยายามในการรวบรวมข้้อมููล โดยการสััมภาษณ์์จะกำหนดจากวััตถุุประสงค์์ของปฏิิบััติิการที่่�ใหญ่่กว่่าและ
จากหลัักฐานอื่่�นๆ ที่่�มีีอยู่่�แล้้ว ข้้อมููลที่่�รวบรวมระหว่่างการสััมภาษณ์์อาจถููกนำไปใช้้เพื่่�อปรัับจุุดมุ่่�งหมายและกลยุุทธ์์
ของการสอบสวนในวงกว้้าง หรืือแม้้แต่่สร้้างแนวคำถามใหม่่ๆ ทั้้�งนี้้� ข้้อมููลที่่�ได้้รัับระหว่่างการสััมภาษณ์์มีีความสำคััญ
เนื่่�องจากโดยทั่่�วไปข้้อมููลเหล่่านี้้�จะเป็็นฐานสำคััญสำหรัับการตััดสิินใจเรื่่�องอื่่�นๆ ในภายหลััง เช่่น จะดำเนิินคดีีหรืือไม่่
และอาจมีีการนำเสนอเป็็นหลัักฐานสำคััญในกระบวนการทางกฎหมายหรืือกระบวนการอื่่�นๆ

57.

กระบวนการสััมภาษณ์์ที่่�มีีประสิิทธิิภาพมัักจะประกอบด้้วยสิ่่�งดัังต่่อไปนี้้�
การเตรีียมการและการวางแผนอย่่างละเอีียดถี่่�ถ้้วน
ข.	จััดให้้มีีหลัักประกัันพื้้�นฐานที่่�เกี่่�ยวข้้องตลอดกระบวนการ
ค. รัับฟัังความเห็็น รวมถึึงหลีีกเลี่่�ยงการมีีอคติิ
ง. การสร้้างสภาพแวดล้้อมที่่�ไม่่บีีบบัังคัับ
ก.

หลักการสัมภาษณ์อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อการสอบสวน และการรวบรวมข้อมูล
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การสร้้างและรัักษาความสััมพัันธ์์
การใช้้เทคนิิคการซัักถามที่่�ถููกกฎหมายและมีีหลัักการสนัับสนุุนทางวิิทยาศาสตร์์
ตั้้�งใจฟัังและทำให้้ผู้้�สััมภาษณ์์สามารถพููดได้้อย่่างอิิสระและครบถ้้วน
การประเมิินและวิิเคราะห์์ข้้อมููลที่่�รวบรวมและขั้้�นตอนการสััมภาษณ์์

ข้อมูลที่ถูกต้องและเชื่อถือได้
58.

วััตถุุประสงค์์ของการสััมภาษณ์์ทั้้�งหมด คืือ เพื่่�อให้้ได้้ข้้อมููลที่่�ถููกต้้องและเชื่่�อถืือได้้จากผู้้�ถููกสััมภาษณ์์ การสััมภาษณ์์ไม่่
สามารถยืืนยัันความเชื่่�อของผู้้�สััมภาษณ์์ในสิ่่�งที่่�อาจเกิิดขึ้้�นไปแล้้ว หรืือบัังคัับให้้ผู้้�ถููกสััมภาษณ์์ให้้ข้้อมููล ข้้อมููลที่่�ถููกต้้อง
และเชื่่อ� ถืือได้้เป็็นพื้้�นฐานสำหรัับการตััดสินิ ใจอย่่างถี่่ถ้� ว้ นโดยหน่่วยงานที่่�ดำเนิินการสืืบสวนและกระบวนการรวบรวมข้้อมููล

59.

การหาข้้อมููลที่่�ถููกต้้องแม่่นยำในการสััมภาษณ์์ หมายถึึง ผู้้�สััมภาษณ์์ตั้้�งใจให้้ได้้มาซึ่่�งคำอธิิบายของเหตุุการณ์์ต่่างๆ
โดยปราศจากข้้อผิิดพลาดหรืือข้้อบกพร่่องให้้มากที่่�สุุด ทั้้�งนี้้� ความทรงจำอาจเปราะบาง ไม่่สมบููรณ์์ ไม่่ครบถ้้วน
และอาจเลืือนหายไปอย่่างรวดเร็็ว ดัังนั้้�น ผู้้�สััมภาษณ์์ควรพยายามรวบรวมและบัันทึึกเรื่่�องราวที่่�เกิิดขึ้้�นระหว่่างเหตุุการณ์์
ที่่�กำลัังตรวจสอบ ซึ่่�งเป็็นข้้อเท็็จจริิงและสมบููรณ์์ที่่�สุุดเท่่าที่่�จะทำได้้ โดยไม่่ตกหล่่นหรืือบิิดเบืือนใดๆ

60.

การหาข้้อมููลที่่�เชื่่�อถืือได้้ในการสััมภาษณ์์ หมายความว่่า เมื่่�อข้้อมููลที่่�ได้้รัับมานั้้�น ผู้้�สััมภาษณ์์ได้้มาโดยไม่่มีีการขััดขวาง
หรืือไม่่มีีการบัังคัับใด ๆ ข้้อมููลนั้้�นมีีแนวโน้้มว่่าเชื่่�อถืือได้้และใช้้พิิสููจน์์ในการพิิจารณาได้้ เช่่น ในกระบวนการทางกฎหมาย
ต่่าง ๆ ที่่�ตามมา

หลักประกันพื้นฐานทางกฎหมาย
61.

หลัักประกัันพื้้�นฐานทางกฎหมายและทางกระบวนการตามบรรทััดฐานกฎหมายระหว่่างประเทศเป็็นองค์์ประกอบที่่�
สำคััญของกระบวนการสััมภาษณ์์ การดำเนิินการอย่่างมีีประสิิทธิิภาพทั้้�งก่่อน ระหว่่าง และหลัังการสััมภาษณ์์ โดยการ
ประกัันการเคารพสิิทธิิมนุุษยชนและการสร้้างความน่่าเชื่่�อถืือและคุุณค่่าของข้้อมููลที่่�ได้้รัับให้้มากขึ้้�น มีีส่่วนช่่วยสนัับสนุุน
ความสำเร็็จของกระบวนการสััมภาษณ์์ การปฏิิบััติิดัังกล่่าวเพิ่่�มโอกาสที่่�การสััมภาษณ์์จะดำเนิินด้้วยความเป็็นมืืออาชีีพ
และมีีประสิิทธิิภาพ ตลอดจนการปฏิิบััติิการด้้วยความเป็็นธรรมตลอดกระบวนการรวบรวมข้้อมููลและการพิิจารณาคดีี
จึึงเป็็นประโยชน์์ต่่อหน่่วยงานต่่างๆ รวมถึึงผู้้�สััมภาษณ์์ ในการประกัันว่่าผู้้�ถููกสััมภาษณ์์ได้้รัับการปฏิิบััติิโดยให้้เกีียรติิและ
เป็็นไปตามมาตรฐานทางกฎหมายที่่�เกี่่�ยวข้้อง เนื่่�องจากให้้ผลลััพธ์์ที่่�ถููกต้้องตามกฎหมาย

62.

เจ้้าหน้้าที่่�ต้อ้ งประกัันว่่าตลอดกระบวนการสััมภาษณ์์ มีีการปฏิิบัติั ติ ามหลัักประกัันพื้้�นฐานดัังต่่อไปนี้้�อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ52
ก.	สิิทธิิในข้้อมููลเกี่่�ยวกัับสิิทธิิ
ข.	สิิทธิิในการที่่�จะไม่่พููด

ค.	สิิทธิิที่่�จะได้้รัับรู้้�เหตุุผลในการจัับกุุมและข้้อกล่่าวหาใด

ๆ ในขณะจัับกุุม

การเข้้าถึึงการตีีความ
จ.	สิิทธิิในการแจ้้งให้้ญาติิหรืือบุุคคลภายนอกทราบถึึงการกัักขััง
ฉ.	สิิทธิิในการเข้้าถึึงทนายความ รวมถึึงกฎหมายที่่�ให้้ความช่่วยเหลืือ
ช.	สิิทธิิในการเข้้าถึึงแพทย์์และการตรวจสุุขภาพโดยแพทย์์ซึ่่�งตรวจผู้้�ป่่วยเป็็นการเฉพาะ
ซ.	สิิทธิิในการติิดต่่อกัับโลกภายนอก
ฌ. การขึ้้�นทะเบีียนผู้้�ต้้องขััง
ญ. การบัันทึึกการสััมภาษณ์์แบบเต็็ม
ง.

52.

A/HRC/RES/31/31; A/HRC/RES/46/15 §§4 และ 5.
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ฎ.	สิิทธิิในการตรวจสอบและลงนามในบัันทึึกการสััมภาษณ์์
ฏ.	สิิทธิิในการได้้พบผู้้�พิิพากษาหรืือหน่่วยงานตุุลาการอื่่�น
ฐ.

ๆ โดยทัันทีี
เข้้าถึึงกลไกการร้้องเรีียนและการกำกัับดููแลที่่�มีีประสิิทธิิภาพและเป็็นอิิสระ

ก่อนการสัมภาษณ์ – ตรวจสอบว่าสภาพแวดล้อมไม่มีการบีบบังคับ
63.

การเคารพและการปฏิิบัติั ติ ามหลัักสิิทธิิมนุษุ ยชนตั้้ง� แต่่วินิ าทีีแรกที่่�ผู้้�ถูกู สััมภาษณ์์และเจ้้าหน้้าที่่�ได้้ติดต่
ิ อ่ กััน มีีความสำคััญต่่อ
การสร้างสภาพแวดล้อมทีไ่ ม่บบี บังคับ โดยเจ้าหน้าทีบ่ งั คับใช้กฎหมาย หน่วยข่าวกรอง หน่วยความมัน่ คง หรือทหาร ในการ
สร้างสภาพแวดล้อมทีเ่ อื้อต่อการรวบรวมข้อมูลที่ถกู ต้องและเชื่อถือได้ในระหว่างการสัมภาษณ์ เพื่อให้เป็นไปตามพันธกรณี
ของรัฐภายใต้กฎหมายระหว่างประเทศ และเพื่อปกป้องสิทธิของผูถ้ กู สัมภาษณ์

64.

พฤติิกรรมที่่�ผิิดกฎหมายและไม่่เป็็นมืืออาชีีพ รวมถึึงการขาดความรัับผิิดชอบในช่่วงแรกของการติิดต่่อกััน อาจทำให้้
กระบวนการยุุติิธรรมโดยรวมเสื่่�อมเสีียโดยไม่่สามารถย้้อนกลัับได้้

65.

การเหมารวม (stereotype) และการมีีอคติิอาจส่่งผลเสีียต่่อการสััมภาษณ์์และลดทอนประสิิทธิิภาพของวิิธีกี ารเปิิดใจและ
การสร้้างความสััมพันั ธ์์ซึ่่ง� จำเป็็นสำหรัับการรัักษาความปลอดภััยของข้้อมููลที่่�ถูกู ต้้องซึ่่ง� ได้้การสััมภาษณ์์ ผู้้�สััมภาษณ์์ตระหนััก
รู้้�ในตนเองให้้มากขึ้้�น เพื่่�อป้้องกัันการตััดสิินจากสิ่่�งที่่�ผู้้�สััมภาษณ์์อุุปทานไปเองเกี่่�ยวกัับอััตลัักษณ์์ นิิสััย หรืือภููมิิหลัังของ
ผู้้�ถููกสััมภาษณ์์ ไม่่ว่่าจะในขณะที่่�ผู้้�สััมภาษณ์์มีีสติิสััมปชััญญะหรืือไม่่ก็็ตาม โดยป้้องกัันไม่่ให้้กระทบต่่อการสอบสวนและ
การตีีความข้้อมููลที่่�ได้้รับั

66.

ไม่่ควรมีี ‘การพููดคุยุ อย่่างไม่่เป็็นทางการ (informal talks)’53 ซึ่่ง� เสี่่ย� งต่่อการหลีีกเลี่่ย� งไม่่ให้้เกิิดการสััมภาษณ์์อย่่างเป็็น
ทางการหรือไม่ให้มหี ลักประกันพื้นฐานต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง เมื่อมีการตัดสินใจเข้าจับกุม เจ้าหน้าทีจ่ ะถามค�ำถามอื่นนอกเหนือ
จากการสัมภาษณ์อย่างเป็นทางการได้เฉพาะค�ำถามบางประเภททีจ่ �ำกัดไว้เท่านัน้ เช่น ข้อมูลส่วนบุคคลหรือประวัตสิ ว่ นตัวที่
จ�ำเป็นส�ำหรับวัตถปุ ระสงค์ในการจับกุมและด�ำเนินการตามขัน้ ตอนการรับผูต้ อ้ งขัง

67.

เมื่่อ� มีีการจัับหรืือจัับกุุม และในช่่วงก่่อนมาถึึงสถานที่่�กักั ขัังอย่่างเป็็นทางการ ความเสี่่ย� งในการปฏิิบัติั ผิิ ดิ กฎหมายและไร้้มนุษุ ยธรรม
จะสูงเป็นพิเศษ ได้แก่ การใช้ก�ำลังเกินความเหมาะสม การใช้เครื่องมือผูดมดั ในทางทีผ่ ดิ การตัง้ ค�ำถามเชิงบีบบังคับอย่างกะทันหัน
และการกักขังในยานพาหนะเป็นเวลานาน ซึง่ ทัง้ หมดนีอ้ าจเทียบเท่ากับการทรมาน54

68.

เมื่่อ� มีีการตััดสินิ ใจให้้บุคุ คลใดถููกกัักขััง เจ้้าหน้้าที่่�ต้อ้ งตรวจสอบให้้แน่่ใจว่่าบุุคคลนี้้�ถูกู นำตััวไปยัังสถานที่่�กักั ขัังที่่�ได้้รับั การรัับรอง
อย่่างเป็็นทางการโดยไม่่ชัักช้้า ทุุกครั้้�งที่่�มีีการเคลื่่�อนย้้ายผู้้�ต้้องขัังไปยัังหรืือจากสถานที่่�คุุมขััง (หรืือสถานที่่�อื่่�น เช่่น ศาล)
เพื่่�อทำการสััมภาษณ์์ การส่่งตััวผู้้�ต้้องขัังต้้องดำเนิินการอย่่างมีีมนุุษยธรรม มั่่�นคง และปลอดภััย กระบวนการการขนย้้าย
ผู้้�ต้อ้ งขัังอย่่างปลอดภััยควรสนัับสนุุนด้้วยกระบวนการเก็็บรัักษาบัันทึึกข้้อมููลในทะเบีียนของทางราชการอย่่างสมบููรณ์์และ
เหมาะสม ซึ่่�งบัันทึึกข้้อมููลการคุุมขัังของแต่่ละคน ตลอดจนบัันทึึกรายละเอีียดต่่างๆ เช่่น เวลาที่่�มีีการลิิดรอนเสรีีภาพ
บุุคคลที่่�รับั ผิิดชอบดููแล สภาพของบุุคคลเมื่่อ� เดิินทางมาถึึงและเวลาที่่�มาถึึงสถานที่่�คุมขั
ุ งั 55

69.

ในช่่วงเริ่่�มต้้นนี้้� หากมีีการปฏิิบััติิที่่�ไม่่เหมาะสมหรืือสภาพแวดล้้อมต่่ำกว่่ามาตรฐาน อาจส่่งผลเสีียต่่อการสอบสวนและ
การสััมภาษณ์์ในครั้้ง� ต่่อๆ ไป ผู้้�ถููกสััมภาษณ์์อาจไม่่เต็็มใจที่่�จะพููดคุยุ และอาจมีีอาการเจ็็บป่่วยทางสมองและทางกาย ซึ่่ง� ทำให้้
ความสามารถในการทำความเข้้าใจและใช้้สิทิ ธิิของตนเองน้้อยลง ตลอดจนความสามารถในการให้้ข้อ้ มููลที่่�ถูกู ต้้องและเชื่่อ� ถืือได้้
การปกป้้องสิิทธิิมนุษุ ยชนและศัักดิ์์�ศรีีของผู้้�ถููกสััมภาษณ์์ในช่่วงเวลานี้้� นอกเหนืือจากเป็็นหน้้าที่่�ตามกฎหมายของเจ้้าหน้้าที่่�แล้้ว
ยัังส่่งผลต่่อความสมบููรณ์์ของกระบวนการที่่�ตามมาทั้้�งหมดอีีกด้้วย

53.
54.
55.

ในที่นี้หมายถึงการสื่อสารใดๆ ระหว่างเจ้าหน้าที่และผู้ต้องสงสัย พยาน เหยื่อ หรือผู้มีส่วนได้เสีย นอกจากการสัมภาษณ์อย่างเป็นทางการ
ดู A/72/178, Report of the Special Rapporteur on Torture วันที่ 20 กรกฎาคม ค.ศ. 2017
Art. 17 of the Convention on Enforced Disappearance.
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70.

เมื่่อ� บุุคคลใดถููกกัักขัังก่่อนหรืือระหว่่างการสััมภาษณ์์ เจ้้าหน้้าที่่�ต้อ้ งตรวจสอบให้้แน่่ใจว่่าบุุคคลนั้้�นถููกกัักขัังในสภาพแวดล้้อม
ที่่�เป็็นไปตามหลัักสิิทธิิมนุุษยชน และได้้รัับการปฏิิบััติิอย่่างมีีศัักดิ์์�ศรีีตลอดเวลา ซึ่่�งรวมถึึงการตอบสนองความต้้องการ
ขั้้น� พื้้�นฐานในเรื่่อ� งอาหาร น้้ำ อุุณหภููมิิ และการพัักผ่่อนที่่�เพีียงพอ56

71.

การสััมภาษณ์์ไม่่ควรยาวเกิินไปและดำเนิินการในสภาพแวดล้้อมที่่�ไม่่มีีการคุุกคาม และเป็็นไปตามหลัักสิิทธิิมนุุษยชน57
โดยคำนึึงถึึงความเป็็นส่่วนตััวและความปลอดภััย สภาพร่่างกายที่่�เหมาะสมที่่�สุุดกัับผู้้�ถููกสััมภาษณ์์ ช่่วยส่่งเสริิมสมาธิิ
การให้้ความร่่วมมืือ ยกระดัับการสื่่�อสารให้้ดีียิ่่�งขึ้้�น และช่่วยให้้การนึึกถึึงเรื่่�องในอดีีตเชื่่�อถืือได้้

ผู้ถูกสัมภาษณ์ต้องได้รับข้อมูลตลอดเวลา
72.

ในการติิดต่่อผู้้�ถููกสััมภาษณ์์ครั้้�งแรก การแสดงความห่่วงใยเป็็นโอกาสแรกในการสร้้างความไว้้วางใจและความสััมพัันธ์์
โดยหากอธิิบายผู้้�ถููกสััมภาษณ์์ให้้เข้้าใจอย่่างชััดเจนแต่่แรกว่่าทำไมถึึงมีีการซัักถาม ซึ่่ง� การอธิิบายนี้้�ต้อ้ งนำระเบีียบปฏิิบัติั ิ
มาใช้้ด้้วย รวมถึึงแจ้้งว่่าการสััมภาษณ์์จะดำเนิินการอย่่างไร มีีแนวโน้้มช่่วยสร้้างความไว้้วางใจและความสััมพัันธ์์ได้้
มากกว่่า การอธิิบายขั้้�นตอนและกิิจกรรมที่่�อาจเกิิดขึ้้�น เป็็นโอกาสแรกๆ ในการแสดงความจริิงใจ ทำให้้ผู้้�ถููกสััมภาษณ์์
คาดเดาสถานการณ์์ได้้ ให้้เกีียรติิและเอาใจใส่่ ตลอดจนสร้้างความไว้้วางใจด้้วย58

73.

เมื่่อ� มีีการลิิดรอนเสรีีภาพของบุุคคลใด หน่่วยงานที่่�ดำเนิินการเกี่่ย� วกัับการคุุมขังั ต้้องอธิิบายต่่อบุุคคลดัังกล่่าวให้้ชัดั เจนถึึง
การกระท�ำที่ด�ำเนินอยู่ (เช่น การจับกุม) เหตุผลทางกฎหมายและข้อเท็จจริงทีเ่ ป็นข้อพิสจู น์การกระท�ำนัน้ 59 และแจ้งข้อมูล
เกีย่ วกับสิทธิของบุคคลนัน้ ให้ชดั เจน60 ผูม้ อี �ำนาจควบคุมควรใช้มาตรการทัง้ หมดทีจ่ �ำเป็นเพื่อประกันว่าบุคคลนัน้ เข้าใจถึง
เหตุผลและสิทธิตลอดกระบวนการ รวมถึงวิธกี ารเข้าถึงและใช้สทิ ธิของตนได้

74.

สิิทธิิที่่จ� ะได้้รับั ข้้อมููลเกี่่ย� วกัับเหตุุผลในการจัับกุุมจากหน่่วยงานที่่�ดำเนิินการเกี่่ย� วกัับการคุุมขังั ต้้องปฏิิบัติั ติ ามโดยไม่่คำนึึง
ถึึงลัักษณะ หรืือไม่่ว่า่ การจัับกุุมนั้้น� จะดำเนิินการตามขั้้�นตอนหรืือไม่่ ตลอดจนไม่่คำนึึงถึึงสาเหตุุของการลิิดรอนเสรีีภาพ
การให้้ข้อ้ มููลเหตุุผลในการจัับกุุมและข้้อกล่่าวหาใดๆ เป็็นหลัักประกัันพื้้�นฐานในการจัับกุุมตามอำเภอใจ และทำให้้บุคุ คลใด
สามารถโต้้แย้้งความถููกต้้องตามกฎหมายของการจัับกุุมและร้้องให้้ปล่่อยตััวได้้หากเชื่่อ� ว่่าไม่่มีมูี ลู เหตุุในการจัับกุุม การจัับกุุม
ไม่่ถููกต้้อง หรืือไม่่ชอบด้้วยกฎหมาย อีีกทั้้�งยัังช่่วยให้้บุุคคลสามารถโต้้แย้้งและพยายามแก้้ไขสภาพแวดล้้อมและ
การปฏิิบััติิอื่่�นใดที่่�ได้้รับั ระหว่่างการกัักขััง

75.

เมื่่อ� มีีการจัับกุุม การให้้ข้อ้ มููลเกี่่ย� วกัับสิิทธิิของผู้้�ถููกสััมภาษณ์์และวิิธีกี ารใช้้สิทิ ธิิของผู้้�ถููกสััมภาษณ์์ควรใช้้วิธีิ สื่ี อ่� สารด้้วยวาจา
ใช้้ภาษาที่่�ชัดั เจน ไม่่ใช้้ศัพั ท์์เทคนิิค และความหมายถููกต้้อง และเมื่่อ� มาถึึงสถานที่่�กักั ขััง ผู้้�มีีอำนาจควบคุุมตัวั ควรจััดทำข้้อมููล
ดัังกล่่าวเป็็นลายลัักษณ์์อัักษรด้้วยภาษาและรููปแบบที่่�ผู้้�ถููกสััมภาษณ์์เข้้าใจ ข้้อมููลสิิทธิิของผู้้�ถููกสััมภาษณ์์ที่่�จััดทำเป็็น
ลายลัักษณ์์อักั ษรนั้้�นจะต้้องลงนามโดยผู้้�ถููกจัับกุุมและผู้้�ถููกจัับกุุมได้้รับั อนุุญาตให้้เก็็บสำเนาเอกสารนั้้�นไว้้ได้้

76.

ควรจััดให้้มีีล่่ามมืืออาชีีพและอิิสระสำหรัับผู้้�ถููกสััมภาษณ์์ทุุกคนที่่�ไม่่ได้้ใช้้ภาษาหรืือไม่่เข้้าใจภาษาที่่�เจ้้าหน้้าที่่�ใช้้ รวมถึึง
ผู้้�ที่่�มีีความบกพร่่องทางประสาทสััมผััส เช่่น การมองเห็็น การได้้ยิิน และความบกพร่่องอื่่�นๆ โดยควรจััดให้้มีีล่่ามเพื่่�อแปล

56.

Art. 16 of the UNCAT; A/HRC/RES/46/15, §6; ดูเพิ่มเติม CPT/Inf(2019)9, 28th General Report of the CPT, เมษายน 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) วันที่ 28 กรกฎาคม 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, จัดขึ้นเมื่อวันที่ 3 มีนาคม -14 มีนาคม ค.ศ. 2008, principle XI.
A/HRC/RES/31/31 §12
C.J. Place & J.R. Meloy, “Overcoming resistance in clinical and forensic interviews”, International Journal of Forensic Mental
Health ฉบับที่ 17 เลขที่ 4 (ค.ศ. 2018).
Art. 9(2) of the ICCPR; A/HRC/RES/31/31 §6; A/HRC/46/15 §4
A/HRC/RES/31/31, para. 6; A/HRC/RES/46/15, para. 4; principle 13 of the Body of Principles.

57.
58.
59.
60.
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ภาษาดัังกล่่าวทัันทีีและตลอดกระบวนการสััมภาษณ์์ โดยเฉพาะอย่่างยิ่่ง� เมื่่อ� มีีการอธิิบายสิิทธิิของผู้้�ถููกจัับและเมื่่อ� ผู้้�ถููกจัับ
เลืือกใช้้สิิทธิิในการเข้้าถึึงทนายความและแพทย์์หรืือผู้้�เชี่่�ยวชาญทางการแพทย์์61

การแจ้งครอบครัวหรือบุคคลที่สาม
77.

หลัักประกัันพื้้�นฐานสำคััญสำหรัับผู้้�ต้้องขัังคืือสิิทธิิในการแจ้้งให้้สมาชิิกในครอบครััว เพื่่�อน หรืือบุุคคลอื่่�นทราบโดยทัันทีี
เกี่่�ยวกัับข้้อเท็็จจริิง สถานที่่� และสถานการณ์์การกัักขััง62 หน่่วยงานที่่�ดำเนิินการเกี่่�ยวกัับการคุุมขัังมีีหน้้าที่่�รัับผิิดชอบ
จััดให้้มีีการสื่่�อสารกัับบุุคคลที่่�สามและบัันทึึกว่่ามีีผู้้�ใดบ้้างที่่�ได้้รัับแจ้้งและเวลาที่่�มีีการแจ้้งเกิิดขึ้้�น การให้้สิิทธิิดัังกล่่าว
การอำนวยความสะดวกในการติิดต่่อกัับโลกภายนอกนั้้�น นอกจากจะเป็็นภาระผููกพัันทางกฎหมายแล้้ว ยัังเป็็นโอกาสใน
การสร้้างความไว้้วางใจและความสััมพัันธ์์กัับผู้้�ถููกควบคุุมตััวด้้วย

78.

เจ้้าหน้้าที่่�อาจเลื่่อ� นให้้ใช้้สิทิ ธิิในการแจ้้งบุุคคลที่่�สามในภายหลัังได้้เฉพาะกรณีีพิเิ ศษเท่่านั้้�น และเฉพาะเมื่่อ� การเลื่่อ� นนั้้�นเป็็น
กรณีทกี่ ฎหมายก�ำหนดเอาไว้และจ�ำเป็นเพื่อป้องกันความเสีย่ งในการสอบสวน (เช่น เพื่อป้องกันการท�ำลายหลักฐานหรือ
การหลบหนีของผูส้ มรูร้ วม
่ คิด) สาเหตุของเลื่อนออกไปนัน้ ควรบันทึกไว้อย่างละเอียด และให้ทป่ี รึกษาและผูถ้ กู ลิดรอน
เสรีีภาพสามารถเข้้าถึึงได้้ รวมถึึงต้้องได้้รับั การอนุุมัติั จิ ากพนัักงานอััยการหรืือผู้้�พิิพากษาหรืือเจ้้าหน้้าที่่�ระดัับสููงที่่�เกี่่ย� วข้้อง
อนื่ ๆ และต้องมีการพิจารณาถึงความจ�ำเป็นและสัดส่วนของการเลื่อนให้ใช้สทิ ธิใดๆ ด้วย63

79.

ชาวต่่างชาติิที่่�ถููกจัับกุุมหรืือถููกควบคุุมตััวต้้องได้้รัับแจ้้งถึึงสิิทธิิในการสื่่�อสารกัับตััวแทนกงสุุลหรืือผู้้�แทนทางการทููต
ของประเทศตนเองโดยทัันทีี และผู้้�ขอลี้้ภั� ยั ควรได้้รับั แจ้้งถึึงสิิทธิิในการติิดต่อ่ หน่่วยงานระหว่่างประเทศที่่�เกี่่ย� วข้้อง64 โดยการ
ติดตอ่ จะต้องได้รบั การอ�ำนวยความสะดวกโดยหน่วยงานที่ด�ำเนินการเกีย่ วกับการควบคุมตวั

การเข้าถึงทนายความ
80.

ผู้้�ถููกควบคุุมตัวทุ
ั กุ คนที่่�ถูกู สััมภาษณ์์ มีีสิทิ ธิิในการมีีทนายความ รวมถึึงสิิทธิิในการได้้รับั ความช่่วยเหลืือทางกฎหมาย ก่่อนที่่�
จะมีีการสอบปากคำโดยเจ้้าหน้้าที่่� โดยไม่่คำนึึงถึึงสถานะของผู้้�ถููกควบคุุมตััวหรืือการแต่่งตั้้�งอย่่างเป็็นทางการ สิิทธิินี้้�
มีีผลบัังคัับใช้้ตั้ง้� แต่่มีกี ารเริ่่มลิ
� ดร
ิ อนเสรีีภาพ65

81.

การเข้้าถึึงทนายมีีความเชื่่อ� มโยงโดยไม่่สามารถแยกออกจากการคุ้้�มครองสิิทธิิ การป้้องกัันการทรมาน และการปฏิิบัติั ที่่ิ �
โหดร้้ายอื่่น� ๆ ได้้ อีีกทั้้�งช่่วยคุ้้�มครองสิิทธิิในการที่่�จะไม่่ให้้การเป็็นปฏิิปักั ษ์์แก่่ตนเอง

82.

ผู้้�ถููกสััมภาษณ์์มีีสิิทธิิในการเลืือกทนายความของตนเอง หรืือมีีสิิทธิิได้้รัับการจััดหาทนายความให้้โดยไม่่มีีค่่าใช้้จ่่าย
เพื่่อ� ประโยชน์์แห่่งความยุุติธรรม
ิ 66 ถููกสััมภาษณ์์มีสิี ทิ ธิิหารืือกัับทนายความของตนด้้วยเวลาที่่�เพีียงพอและในสภาพแวดล้้อม
ที่่�เป็็นความลัับ ก่่อนการสััมภาษณ์์ เจ้้าหน้้าที่่�คุุมขัังต้้องอำนวยความสะดวกให้้ทนายความได้้เข้้าพบในเวลาที่่�เหมาะสม
โดยประสานงานกัับผู้้�สััมภาษณ์์ (กรณีีที่่�เป็็นคนละคน)67

83.

เมื่่อ� ผู้้�ถููกสััมภาษณ์์ร้อ้ งขอให้้มีที นายความ การสััมภาษณ์์ หรืือที่่�เรีียกกัันว่่า 'การพููดคุยุ อย่่างไม่่เป็็นทางการ (informal talks)'
จะไม่่สามารถดำเนิินการได้้ก่่อนที่่�ผู้้�ถููกสััมภาษณ์์จะได้้พบกัับทนายความของตน และไม่่ควรดำเนิินการในขณะที่่�ไม่่มีี
ทนายความอยู่่�ด้้วย

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;
ดูเพิ่มเติม A/RES/67/187, United Nations Principles and Guidelines on Access to Legal Aid in Criminal Justice Systems (Principles
and Guidelines on Legal Aid) วันที่ 20 ธันวาคม ค.ศ. 2012 §42(d)
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.
Principle 16.4 of the Body of Principles; Principles and Guidelines on Legal Aid § 43(e).
Art. 17(2)(d) of the Convention on Enforced Disappearance; A/HRC/RES/46/15 §4; principle 16.2 of the Body of Principles.
Art. 14(3)(d) of the ICCPR; principle 17 of the Body of Principles.
Art. 14(3)(d) of the ICCPR; Principles and Guidelines on Legal Aid.
Principles and Guidelines on Legal Aid §43(d); principle 18.3 of the Body of Principles; CCPR/C/GC/32 §34.

62.
63.
64.
65.
66.
67.
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84.

ผู้้�ถููกสััมภาษณ์์สามารถสละสิิทธิิในการมีีทนายความได้้ หากหรืือเมื่่�อผู้้�ถููกสััมภาษณ์์ตััดสิินใจที่่�จะสละสิิทธิิในการมีี
ทนายความแล้้ว การสละสิิทธิินั้้น� จะต้้องเป็็นการตััดสินิ ใจอย่่างอิิสระ ด้้วยความสมััครใจ และได้้รับั การบัันทึึกไว้้อย่่างถููกต้้อง
และควรลงนามโดยผู้้�ต้อ้ งขััง ทั้้�งนี้้� ควรมีีการแจ้้งให้้บุคุ คลที่่�สละสิิทธิิมีที นายความทราบโดยชััดเจนว่่า การสละสิิทธิิดังั กล่่าว
สามารถเพิิกถอนได้้ตลอดเวลา68

85.

การจััดให้้มีีทนายความถืือเป็็นกรณีีบัังคัับสำหรัับผู้้�ถููกควบคุุมตััวที่่�เป็็นเด็็กซึ่่�งถููกสััมภาษณ์์ในฐานะผู้้�ต้้องสงสััย69

การเข้าถึงการตรวจสุขภาพและการดูแลสุขภาพ
86.

เจ้้าหน้้าที่่�มีีหน้้าที่่�ปกป้้องสวััสดิิภาพและสุุขภาพของบุุคคลทุุกคนที่่�อยู่่�ในความดููแลของตน โดยต้้องมีีการประกัันสิิทธิิ
ของผู้้�ถูู ก ควบคุุ มตัั ว อย่่ า งชัั ด แจ้้ ง ในการเข้้ า ถึึ ง แพทย์์ แ ละในการตรวจสุุ ข ภาพโดยผู้้�เชี่่� ย วชาญด้้ า นสุุ ข ภาพอิิ ส ระ
โดยไม่่ชัักช้้า นัับแต่่เวลาที่่�มีีการลิิดรอนเสรีีภาพ หน่่วยงานที่่�ดำเนิินการเกี่่�ยวกัับการคุุมขัังมีีหน้้าที่่�รัับผิิดชอบให้้ผู้้�ต้้องขััง
สามารถเข้้าถึึงการรัักษาพยาบาลได้้ตลอดการกัักขััง70

87.

ควรจััดให้้มีีการบัันทึึกข้้อมููลสภาพร่่างกายและจิิตใจผู้้�ถููกจัับกุุมหรืือผู้้�ถููกควบคุุมตััวซึ่่�งเข้้าไปในสถานกัักกััน รวมถึึง
สััญญาณหรืือข้้อร้้องเรีียนเกี่่�ยวกัับการใช้้กำลัังเกิินความเหมาะสมในระหว่่างการจัับกุุมและการนำตััวส่่งเข้้าห้้องขััง
โดยการบัันทึึกควรทำแพทย์์หรืือผู้้�เชี่่�ยวชาญทางการแพทย์์อื่่�นๆ ในกรณีีที่่�ผู้้�ต้้องขัังร้้องขอ หรืือมีีข้้อสงสััยหรืือข้้อบ่่งชี้้�
ว่่าผู้้�ถููกควบคุุมตััวถููกทรมานหรืือได้้รัับการปฏิิบััติิที่่�โหดร้้าย ควรจััดให้้มีีการตรวจสุุขภาพโดยอิิสระตามพิิธีีสารอิิสตัันบููล
โดยไม่่ชักั ช้้า71 ทั้้�งนี้้� ผู้้�เชี่่ย� วชาญทางการแพทย์์ที่่ท� ำการตรวจไม่่ควรอยู่่�ภายใต้้หรืือต้้องพึ่่�งพาหน่่วยงานที่่�ดำเนิินการเกี่่ย� วกัับ
การคุุมขัังหรืือหน่่วยงานบัังคัับใช้้กฎหมาย และไม่่ควรมีีการสััมภาษณ์์ใดๆ จนกว่่าการตรวจสุุขภาพจะเสร็็จสิ้้�น

88.

ควรจััดให้้มีกี ารตรวจสุุขภาพโดยไม่่เสีียค่่าใช้้จ่า่ ย โดยผู้้�เชี่่ย� วชาญด้้านสุุขภาพที่่�ได้้รับั การฝึึกอบรมอย่่างเหมาะสม เป็็นกลาง
และเป็็นอิิสระ เจ้้าหน้้าที่่�ควรตรวจสอบให้้แน่่ใจว่่าเจ้้าหน้้าที่่�ทางการแพทย์์ที่่�เกี่่�ยวข้้องในการตรวจสุุขภาพ มีีเพศตรงตาม
ความต้้องการของผู้้�ที่่�จะรัับการตรวจ นอกจากนี้้� เจ้้าหน้้าที่่�ทางการแพทย์์ควรตรวจสอบให้้แน่่ใจว่่าผู้้�ต้้องขัังได้้ให้้
ความยิินยอมโดยได้้รัับข้้อมููลที่่�เพีียงพอและมีีอิิสระในการตััดสิินใจตลอดระยะเวลาการตรวจ การทดสอบ หรืือขั้้�นตอน
การรัักษา และควรใช้้มาตรการพิิเศษเพื่่�อประกัันว่่าคนพิิการได้้รัับข้้อมููลในลัักษณะหรืือรููปแบบที่่�ทำให้้สามารถให้้
ความยิินยอมโดยได้้รัับข้้อมููลที่่�เพีียงพอและเป็็นอิิสระในการตััดสิินใจได้้72

89.

เจ้้าหน้้าที่่�บังั คัับใช้้กฎหมายไม่่ควรได้้ยินิ หรืือได้้เห็็นการตรวจสุุขภาพทุุกประการ เว้้นแต่่เป็็นกรณีียกเว้้น โดยหากผู้้�ประกอบ
วิิชาชีีพด้้านสุุขภาพร้้องขอ อาจพิิจารณาเตรีียมการด้้านความปลอดภััยพิิเศษ เช่่น ให้้เจ้้าหน้้าที่่�อยู่่�ในบริิเวณที่่�สามารถ
เรีียกหาได้้ หรืืออยู่่�ในจุุดที่่�มองเห็็นได้้ แต่่เจ้้าหน้้าที่่�ยัังคงไม่่ได้้ยิินการตรวจนั้้�น ทั้้�งนี้้� ควรบัันทึึกการเตรีียมการดัังกล่่าวไว้้
ทั้้�งในบัันทึึกการตรวจสุุขภาพและบัันทึึกการควบคุุมตััว ควรหลีีกเลี่่�ยงการใช้้วิิธีีการผููกหรืือมััดผู้้�รัับการตรวจในระหว่่าง
การตรวจร่่างกาย และหากจะมีีการใช้้วิิธีีการดัังกล่่าว จะต้้องมีีการประเมิินความปลอดภััยส่่วนบุุคคลโดยผู้้�เชี่่�ยวชาญ
ทางการแพทย์์เสมอ73

68.
69.

Principles and Guidelines on Legal Aid §43(b).
Art. 37(d) and 40(2)(b)(ii) of the CRC; ดูเพิ่มเติม Committee on the Rights of the Child, CRC/C/GC/10, General Comment No. 10
(2007), Children’s rights in juvenile justice วันที่ 25 เมษายน ค.ศ. 2007 §§49-50
A/RES/34/169, art.; principle 24 of the Body of Principles; ดูเพิ่มเติม A/RES/37/194, Principles of Medical Ethics Relevant to the
Protection of Prisoners Against Torture (ค.ศ. 1983) (Principles of Medical Ethics) ได้รับการรับรองโดย the United Nations General
Assembly เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม ค.ศ. 1982.
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.
Art. 25(d) of the CRPD; World Medical Association Declaration of Lisbon on the Rights of Patients (Lisbon
Declaration),ได้รับการรับรองเมื่อเดือนกันยายน/ตุลาคม ค.ศ. 1981 แก้ไขเพิ่มเติมในเดือนกันยายน ค.ศ. 1995 แก้ไขบทบรรณาธิการในเดือน
ตุลาคม ค.ศ. 2005 ยืนยันหลักการในเดือนเมษายน ค.ศ. 2015; Istanbul Protocol §§63-64
Istanbul Protocol, §§6 และ 82

70.
71.
72.
73.
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90.

ผลการตรวจสอบด้้านสุุขภาพทั้้�งหมด ทั้้�งทางร่่างกายและจิิตใจ ควรจััดทำเป็็นเอกสาร เผยแพร่่ให้้ผู้้�ต้อ้ งขัังและทนายความ
ของผู้้�ถููกควบคุุมตัวั ทราบ และสามารถเข้้าถึึงได้้หากจำเป็็นสำหรัับการดำเนิินการทางกฎหมายในภายหลััง ผู้้�ถููกควบคุุมตัวั หรืือ
ผู้้�ต้อ้ งสงสััยมีีสิทิ ธิิเข้้าถึึงบัันทึึกการตรวจร่่างกายและการรัักษาของตนเอง นอกจากนี้้� การรัักษาความลัับข้้อมููลทางการแพทย์์ควร
มีีการปฏิิบัติั ติ ามอย่่างเคร่่งครััด และเจ้้าหน้้าที่่�ที่่ไ� ม่่ใช่่แพทย์์ไม่่ควรเข้้าถึึงเวชระเบีียนหรืือรายงานการบาดเจ็็บใด ๆ ยกเว้้นในกรณีี
ที่่�จำเป็็นต้้องรู้้�ข้อ้ มููลเพื่่อ� การปฏิิบัติั หิ น้้าที่่� (need-to-know basis)74

91.

บุุคคลที่่�จะให้้สััมภาษณ์์จะต้้องมีีความเหมาะสมทางร่่างกายและจิิตใจสำหรัับการสััมภาษณ์์ การมีีสภาวะทางสุุขภาพ
ที่่�เหมาะสมช่่วยทั้้�งการพััฒนาความสััมพันั ธ์์และความไว้้วางใจ ตลอดจนการดึึงเอาข้้อมููลจากความทรงจำอย่่างมีีนัยั สำคััญ75
การสััมภาษณ์์ผู้้�ที่่ดู� คู ล้้ายจะบอบช้้ำ ทุุกข์์ใจ เหนื่่อ� ย มึึนงง หรืืออยู่่�ในสภาพที่่�อ่อ่ นแอ อาจทำให้้พวกเขารู้้�สึกึ เจ็็บปวดอีีกครั้้ง�
ทำให้้ผู้้�ถููกสััมภาษณ์์คล้้อยตามมากขึ้้�น ได้้ข้้อมููลคุุณภาพต่่ำ และมีีความเสี่่�ยงที่่�หลัักฐานจะถููกโต้้แย้้งหรืือปฏิิเสธ
ในกระบวนการทางกฎหมายที่่�ตามมา ผู้้�สััมภาษณ์์ควรเลื่่อ� นการสััมภาษณ์์ออกไปชั่่ว� คราว หากผู้้�ถููกสััมภาษณ์์อยู่่�ในสภาวะ
ที่่�ไม่่เหมาะสม หรืือหากผู้้�เชี่่ย� วชาญทางการแพทย์์แนะนำว่่าผู้้�ต้อ้ งขัังไม่่พร้้อมสำหรัับการสััมภาษณ์์

การเตรียมการสำ�หรับผู้ถูกสัมภาษณ์
92.

เมื่่อ� มีีการระบุุตัวบุ
ั คุ คลที่่�หน่่วยงานต้้องการสััมภาษณ์์ ผู้้�สััมภาษณ์์ที่่ไ� ด้้รับั การแต่่งตั้้ง� ควรเริ่่ม� เตรีียมการอย่่างละเอีียดถี่่�ถ้ว้ น
โดยควรเริ่่�มต้้นจากการกำหนดกลยุุทธ์์การสััมภาษณ์์ที่่�ครอบคลุุมเสมอ เพื่่�อจะได้้พิิจารณาการสััมภาษณ์์ในบริิบท
ของการตรวจสอบหรืือการรวบรวมข้้อมููลโดยรวม

93.

การเตรีียมพร้้อมในทุุกๆ ด้้านจะช่่วยให้้ผู้้�สััมภาษณ์์สามารถสื่่�อสารกัับผู้้�ถููกสััมภาษณ์์ได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพมากขึ้้�น และ
ด้้วยเหตุุนี้้� จึึงเป็็นการเพิ่่�มโอกาสที่่�จะได้้ข้้อมููลที่่�เชื่่�อถืือได้้ การพยายามวางแผนจะช่่วยลดความเสี่่�ยงที่่�คดีีจะถููกยกเลิิก
อัันเป็็นผลมาจากขั้้�นตอนหรืือข้้อผิิดพลาดอื่่�นๆ ที่่�สามารถหลีีกเลี่่�ยงได้้

94.

ก่่อนเริ่่ม� การสััมภาษณ์์ สิ่่ง� สำคััญคืือต้้องเพิ่่�มมูลู ค่่าการสืืบสวนและพยานหลัักฐานของข้้อมููลที่่�รวบรวมไว้้แล้้วให้้ได้้มากที่่�สุดุ
ภายในขอบเขตทีเ่ ป็นไปได้ ผูส้ มั ภาษณ์ควรได้รบั รวมถึงทบทวนหลักฐานหรือข้อมูลมากทีส่ ดุ เท่าที่มี เช่น ค�ำให้การของพยาน
และผูเ้ สียหายที่ด�ำเนินการไปแล้ว ค�ำให้การก่อนหน้าของผูต้ อ้ งสงสัย รายงานทางนิตวิ ทิ ยาศาสตร์ หลักฐานทางกายภาพ
และรูปภาพและข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ตา่ งๆ โดยผูส้ มั ภาษณ์ควรประเมินความเกีย่ วข้องและความน่าเชื่อถือของข้อมูลที่มอี ยู่
และระบุชอ่ งโหว่ของข้อมูลทีค่ วรแก้ไขก่อนและระหว่างการสัมภาษณ์

95.

เมื่่อ� เตรีียมการสััมภาษณ์์ และตลอดกระบวนการสััมภาษณ์์ ผู้้�สััมภาษณ์์ควรใช้้ความระมััดระวัังเพื่่อ� หลีีกเลี่่ย� ง 'ความลำเอีียง
เพื่่�อยืืนยัันความคิิดของตนเอง (confirmation bias)' โดยผู้้�สััมภาษณ์์ควรหาหลัักฐานหรืือคำอธิิบายที่่�นอกเหนืือ
ไปจากสมมติิฐานหรืือความคิิดเห็็นเบื้้�องต้้นของผู้้�สััมภาษณ์์เอง ซึ่่�งรวมถึึงข้้อมููลใดๆ ที่่�ชี้้�ถึึงความบริิสุุทธิ์์�ของผู้้�ถููกสััมภาษณ์์
ผู้้�สััมภาษณ์์จะยึึดเป้้าประสงค์์ในการสััมภาษณ์์เอาไว้้เท่่าที่่�จะทำได้้ ด้้วยการรัักษาทััศนคติิแบบเปิิดกว้้างไว้้ตลอดกระบวนการ
การรวบรวมข้้อมููล ผู้้�สััมภาษณ์์ควรพิิจารณาคำอธิิบายที่่�เป็็นไปได้้อื่่�น ๆ ที่่�จะสำรวจในระหว่่างการสัั ม ภาษณ์์ เ พื่่� อ
ขจัั ดข้ ้ อ สงสัั ย เกี่่� ย วกัั บ เรื่่� อ งที่่� ก ำลัั ง ตรวจสอบและกำหนดเงื่่� อ นไขเพื่่� อ การตัั ดสิิ น ใจโดยอาศัั ย ข้้ อ มูู ล ที่่�ครบถ้้วน

96.

การสััมภาษณ์์แต่่ละครั้้�งต้้องมีีแผนการสััมภาษณ์์ซึ่่�งกำหนดรายละเอีียดต่่าง ๆ เช่่น เป้้าประสงค์์ของการสััมภาษณ์์ คำถาม
เฉพาะที่่�จะถาม วิิธีีการบัันทึึกข้้อมููล เวลา สถานที่่�สััมภาษณ์์ และบุุคคลอื่่�นที่่�จะอยู่่�ในห้้องสััมภาษณ์์ การสััมภาษณ์์ที่่�มีี

74.
75.

Principle 26 of the Body of Principles; Lisbon Declaration §7; Istanbul Protocol §65.
S. O’Mara (ค.ศ. 2020) “Interrogating the Brain: Torture and the Neuroscience of Humane Interrogation” in Interrogation and
Torture, Barela et al., eds. (เชิงอรรถที่ 24)

หลักการสัมภาษณ์อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อการสอบสวน และการรวบรวมข้อมูล
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ประสิิทธิิภาพควรมีีการจำกััดเวลาและเน้้นที่่�เป้้าประสงค์์อย่่างชััดเจน76 แผนการต่่างๆ ควรมีีความยืืดหยุ่่�นเป็็นองค์์ประกอบ
เนื่่�องจากการสััมภาษณ์์แต่่ละครั้้�งจะแตกต่่างกัันไป และการแลกเปลี่่�ยนข้้อมููลจะเปลี่่�ยนแปลงอยู่่�ตลอดเวลา
97.

การรู้้�วิิธีแี ละเวลาในการนำเสนอหลัักฐานและข้้อมููลในระหว่่างการสััมภาษณ์์เป็็นทัักษะสำคััญสำหรัับผู้้�สััมภาษณ์์ โดยควรอยู่่�ใน
ขั้้�นตอนการเตรีียมการของผู้้�สััมภาษณ์์ด้้วย ช่่วงเวลาในการเปิิดเผยหลัักฐานที่่�อาจนำไปใช้้ได้้เป็็นวิิธีีที่่�มีีประสิิทธิิภาพ
สำหรัับการพิิจารณาความน่่าเชื่่�อถืือของสิ่่�งที่่�ผู้้�ถููกสััมภาษณ์์กล่่าวมา หากนำเสนอหลัักฐานเร็็วเกิินไป ข้้อมููลใดๆ ที่่�ให้้
ในภายหลัังอาจสะท้้อนถึึงสิ่่�งที่่�ผู้้�ถููกสััมภาษณ์์เรีียนรู้้�ในระหว่่างการสััมภาษณ์์หรืือคิิดว่่าควรพููด มากกว่่าที่่�จะเป็็นผล
จากความทรงจำของผู้้�ถููกสััมภาษณ์์ที่่�แท้้จริิง77 การวางแผนเรื่่�องช่่วงเวลาที่่�เหมาะสมในการเปิิดเผยข้้อมููลจึึงสามารถ
ลดความเสี่่�ยงที่่�ความทรงจำของผู้้�ถููกสััมภาษณ์์จะบกพร่่องได้้ กลยุุทธ์์ในการเปิิดเผยหลัักฐานใดๆ ต้้องสอดคล้้อง
กัับกฎหมายระดัับประเทศเกี่่�ยวกัับสิิทธิิของผู้้�ต้้องสงสััย เพื่่�อให้้ได้้ข้้อมููลเกี่่�ยวกัับข้้อกล่่าวหาอย่่างเพีียงพอ เพื่่�อให้้สามารถ
โต้้แย้้งความถููกต้้องตามกฎหมายของการจัับกุุมหรืือกัักขัังได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ

98.

ในการเตรีียมการ ผู้้�สััมภาษณ์์ควรพิิจารณาว่่าพวกเขาจะบัันทึึกสิ่่�งที่่�พููดอย่่างไร ก่่อนการสััมภาษณ์์ ผู้้�สััมภาษณ์์ควร
แนะนำให้้ผู้้�ถููกสััมภาษณ์์และทนายความของผู้้�ถููกสััมภาษณ์์ทราบถึึงวิิธีีการบัันทึึกการสััมภาษณ์์เสมอและขอความ
ยิินยอมจากผู้้�ถููกสััมภาษณ์์ โดยผู้้�ถููกสััมภาษณ์์ต้อ้ งได้้รับั ข้้อมููลที่่�เพีียงพอและมีีอิสิ ระในการให้้ความยิินยอมนั้้�น

99.

การบัันทึึกเสีียงและภาพช่่วยให้้ผู้้�สัมั ภาษณ์์มีสี มาธิิกับั การสััมภาษณ์์ได้้ และช่่วยประหยััดเวลาหากมีีกระบวนการยุุติธรรม
ิ ใดๆ
เกิิดขึ้้น� การบัันทึึกภาพและเสีียงการสััมภาษณ์์ทั้้ง� หมดยัังเป็็นหลัักประกัันพื้้�นฐานที่่�สำคััญต่่อการปฏิิบัติั ที่่ิ โ� หดร้้ายอีีกด้้วย78
โดยหากดำเนิินการอย่่างถููกต้้องแล้้ว บัันทึึกการสััมภาษณ์์นั้้�นจะสมบููรณ์์และเป็็นจริิง79 การใช้้เทคโนโลยีีนี้้�ช่่วยอำนวย
ความสะดวกในการตรวจสอบข้้อกล่่าวหาว่่าเรื่่อ� งการปฏิิบัติั ที่่ิ โ� หดร้้าย ซึ่่ง� เป็็นผลประโยชน์์ร่วมกั
่ นั ของผู้้�สััมภาษณ์์และผู้้�ถููก
สััมภาษณ์์ ในกรณีีที่่มี� กี ารกล่่าวหาว่่าประพฤติิมิชิ อบ

100.

หากมีีการจััดเตรีียมอุุปกรณ์์บัันทึึกแล้้ว แต่่ไม่่ได้้นำมาใช้้ ควรบัันทึึกเหตุุผลและข้้อกล่่าวอ้้างโดยเฉพาะไว้้ รวมถึึงควรมีี
การบัันทึึกกรณีีที่่�มีีการหลีีกเลี่่�ยงไม่่ดำเนิินการตามนโยบายของฝ่่ายหรืือหน่่วยงานใด ๆ เป็็นข้้อมููลไว้้ด้้วย การบัันทึึก
การสััมภาษณ์์ทางอิิเล็็กทรอนิิกส์์ใด ๆ จะต้้องเก็็บไว้้ในระยะเวลาที่่�เหมาะสมและจััดทำขึ้้�นเพื่่�อให้้บุุคคลที่่�กำหนดสามารถ
ตรวจสอบได้้80

101.

ผู้้�สััมภาษณ์์ควรตรวจสอบทุุกแง่่มุุมของกิิจกรรมก่่อนการสััมภาษณ์์และการปฏิิบััติิต่่อผู้้�ถููกสััมภาษณ์์ รวมทั้้�งบัันทึึก
การคุุมตััวไว้้ด้้วย เพื่่�อให้้สามารถประเมิินผลกระทบที่่�อาจเกิิดขึ้้�นจากกิิจกรรมก่่อนหน้้าที่่�อาจมีีต่่อการสััมภาษณ์์

102.

ผู้้�สััมภาษณ์์ควรตรวจสอบให้้แน่่ใจว่่ามีีการให้้หลัักประกัันพื้้�นฐานทั้้�งหมดก่่อนการสััมภาษณ์์จริิง โดยรวมถึึงการทำงาน
ร่่วมกัับตััวแทนทางกฎหมาย สิ่่�งนี้้�มีีส่่วนในการสร้้างความสััมพัันธ์์กัับผู้้�ถููกสััมภาษณ์์ เนื่่�องจากเป็็นการแสดงให้้เห็็นว่่า
ผู้้�สััมภาษณ์์เคารพในสิิทธิิมนุุษยชนและศัักดิ์์�ศรีีของผู้้�ถููกสััมภาษณ์์ และเพิ่่�มโอกาสในการได้้รัับข้้อมููลที่่�เชื่่�อถืือได้้

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 ฉบับที่ 26 เลขที่ 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
ฉบับที่ 18 เลขที่ 4 (ค.ศ. 2012)
Granhag & Hartwig “The strategic use of evidence technique”, (เชิงอรรถที่ 31)
Rule 9(c) of the Luanda Guidelines; ECtHR คดี Doyle v. Ireland, Application no. 51979/17 คำ�พิพากษาวันที่ 23 พฤษภาคม ค.ศ. 2019,
§99; CPT, 12th General Report, CPT/Inf( ค.ศ. 2002)15, §36; ดูเพิ่มเติม Fair Trials International and Hungarian Helsinki Committee,
Meeting report – Experience-sharing Event on Audio-visual Recording of Interrogations in Criminal Proceedings วันที่ 9 พฤศจิกายน
ค.ศ. 2018
การบันทึกเสียงและภาพควรมีทั้งผู้สัมภาษณ์และผู้ถูกสัมภาษณ์ในภาพวิดีโอ การบันทึกโดยเน้นไปที่ผู้ให้สัมภาษณ์อย่างเดียวจะบิดเบือนความคิด
ของผู้ที่อาจมาดูวิดีโอในภายหลังได้ (เช่น ผู้พิพากษาหรือคณะลูกขุน) ดู 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. (เชิงอรรถที่ 8)
Principle 23 of the Body of Principles.

77.
78.

79.

80.
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103.

ผู้้�สััมภาษณ์์มีหี น้้าที่่�พิจิ ารณาความต้้องการของผู้้�ถููกสััมภาษณ์์ที่่เ� จ้้าหน้้าที่่�ระบุุไว้้ก่อ่ นหน้้า รวมถึึงประเมิินสถานการณ์์ว่า่ มีี
ความเปราะบางเพิ่มขึน้ หรือไม่ (รวมถึงสภาวะทางอารมณ์ของผูถ้ กู สัมภาษณ์) และเตรียมด�ำเนินการกับผูถ้ กู สัมภาษณ์ดว้ ย
วิธกี ารทีเ่ หมาะสม เช่น ผูถ้ กู สัมภาษณ์อาจต้องการให้มบี คุ คลภายนอกเข้าร่วมดว้ ย เช่น ตัวแทนทางกฎหมาย และผูอ้ นุบาล
ส�ำหรับเด็กหรือผูถ้ กู สัมภาษณ์ที่มคี วามบกพร่องทางร่างกายหรือทางสติปญ
ั ญา

104.

ผู้้�สััมภาษณ์์ควรสัังเกตอารมณ์์ของตนเองอย่่างต่่อเนื่่�องในส่่วนของความรู้้�สึึกที่่�มีีต่่อผู้้�ถููกสััมภาษณ์์ เพื่่�อให้้สามารถควบคุุม
ความสงบและควบคุุมตนเองตลอดการสััมภาษณ์์ได้้ หากไม่่สามารถทำได้้ ควรมอบหมายให้้ผู้้�สััมภาษณ์์คนอื่่�นรัับช่่วงต่่อ

ระหว่างการสัมภาษณ์ - การสร้างและรักษาความสัมพันธ์
105.

ผู้้�สััมภาษณ์์ที่่�มีีประสิิทธิิภาพสามารถปรัับตััวได้้ รัับฟัังอย่่างตั้้�งใจ สื่่�อสารความเห็็นอกเห็็นใจ และสร้้างความน่่าเชื่่�อถืือโดย
การซัักถามด้้วยวิิธีีการที่่�ไม่่บีีบบัังคัับ มีีมนุุษยธรรม มีีจริิยธรรม ถููกต้้องตามกฎหมาย และให้้ผลประโยชน์์กัับผู้้�ที่่�เกี่่�ยวข้้อง
ทั้้�งหมด ได้้แก่่ ผู้้�สััมภาษณ์์ ผู้้�ถููกสััมภาษณ์์ และหน่่วยงานรวบรวมข้้อมููล ผู้้�สััมภาษณ์์ตระหนัักดีีว่่าบทบาทของผู้้�สััมภาษณ์์
คืือการปฏิิบัติั กิ ารเพื่่อ� ให้้ได้้ข้อ้ มููลที่่�ดีที่่ี สุ� ดุ สำหรัับการตััดสินิ และศาลเท่่านั้้�นที่่�เป็็นผู้้�ตััดสินิ ว่่ามีีความผิิดหรืือบริิสุทุ ธิ์์�

106.

การพััฒนาความสััมพันั ธ์์เป็็นอีีกสิ่่ง� สำคััญที่่�ช่ว่ ยให้้การรวบรวมข้้อมููลมีีประสิิทธิิภาพ โดยในระหว่่างการสััมภาษณ์์ หลัักการ
สร้้างความสััมพันั ธ์์นำมาซึ่่ง� การสร้้างและรัักษาความสััมพันั ธ์์ที่่มี� ลัี กั ษณะพิิเศษ กล่่าวคืือ มีีการเคารพและไว้้วางใจกััน แนวคิิด
แบบไม่่ตััดสิินกััน ภาษากายที่่�ไม่่ก้้าวร้้าว ความเอาใจใส่่ และความอดทน ซึ่่�งจะช่่วยลดผลกระทบของความไม่่สมดุุล
ของอำนาจซึ่่ง� มีีอยู่่�เป็็นปกติิวิสัิ ยั ในกระบวนการสััมภาษณ์์

107.

ผู้้�สััมภาษณ์์ควรใช้้เวลาในการมีีปฏิิสััมพัันธ์์กัับผู้้�ถููกสััมภาษณ์์ และหากมีีความจำเป็็น ผู้้�สััมภาษณ์์ควรระบุุข้้อมููลเกี่่�ยวกัับ
สิิทธิิและขั้้น� ตอนการสััมภาษณ์์อีกี ครั้้ง� ให้้ชัดั เจน ซึ่่ง� รวมถึึงความช่่วยเหลืือเกี่่ย� วกัับการสื่่อ� สาร ทั้้�งจากล่่ามและบุุคคลภายนอกอื่่น� ๆ
หากผู้้�ถููกสััมภาษณ์์ไม่่แน่่ใจเกี่่�ยวกัับสิิทธิิของตน ผู้้�สััมภาษณ์์ควรอธิิบายอีีกครั้้�งและตรวจสอบยืืนยัันว่่าผู้้�ถููกสััมภาษณ์์
เข้้าใจดีีแล้้ว ในกรณีีของผู้้�ต้้องสงสััยในคดีีอาญา ผู้้�สััมภาษณ์์ควรเตืือนผู้้�ต้้องสงสััยเหล่่านั้้�นว่่า พวกเขามีีสิิทธิิที่่�จะไม่่พููด
และคำให้้การของพวกเขาอาจถููกใช้้เป็็นหลัักฐานในการโต้้แย้้งตััวพวกเขาเองได้้

108.

ทนายความที่่�เข้้าร่่วมการสััมภาษณ์์จะทำหน้้าที่่�เป็็นแหล่่งข้้อมููลด้้านกฎหมาย เป็็นพยานสัังเกตการณ์์เรื่่อ� งความเป็็นธรรม
ของกระบวนการ รวงถึงคอยประกันความเข้าใจผิด การบิดเบือนความจริง และความพยายามทีจ่ ะด�ำเนินการสัมภาษณ์โดย
ไม่ชอบด้วยกฎหมาย มาตรการเหล่านีช้ ว่ ยเพิ่มมลู ค่าหลักฐานของข้อมูลที่รวบรวมระหว่างการสัมภาษณ์

109.

ผู้้�สััมภาษณ์์ที่่�มีีประสิิทธิิภาพควรสร้้างความสััมพัันธ์์ในการทำงานซึ่่�งเคารพกัันและกัันและมีีความเป็็นมืืออาชีีพกัับ
ทนายความ ทนายความทีเ่ ข้าร่วมมสี ทิ ธิถามค�ำถาม ขอค�ำชีแ้ จง น�ำเสนอหลักฐานเพื่อโต้เถียง แย้งค�ำถามทีไ่ ม่เป็นธรรมหรือ
พฤติกรรมทีไ่ ม่เหมาะสมในส่วนของผูส้ มั ภาษณ์ และระมัดระวังสิทธิของลูกค้าโดยรวม

110.

หากผู้้�ถููกสััมภาษณ์์ต้อ้ งการให้้มีที นายความอยู่่�ด้ว้ ย แม้้ว่า่ ผู้้�ถููกสััมภาษณ์์จะได้้สละสิิทธิิไปก่่อนหน้้านี้้�แล้้วก็ต็ าม การสััมภาษณ์์
จะถูกระงับไว้จนกว่าทนายความจะเข้าร่วม

111.

ผู้้�สััมภาษณ์์ควรเอาใจใส่่สภาพจิิตใจและร่่างกายของผู้้�ถููกสััมภาษณ์์ตลอดการสััมภาษณ์์ ผู้้�ถููกสััมภาษณ์์ควรมีีช่ว่ งเวลาพัักผ่่อน
อย่างเพียงพอและต่อเนื่อง รวมถึงอาหารและเครื่องดื่มในปริมาณทีเ่ พียงพอ

112.

การกำหนดจุุดมุ่่�งหมายตั้้�งแต่่เริ่่�มดำเนิินการสััมภาษณ์์จะนำไปสู่่�กระบวนการที่่�มีีประสิิทธิิภาพมากขึ้้�น เช่่น ผู้้�สััมภาษณ์์
ควรสนัับสนุุนให้้ผู้้�ถูกู สััมภาษณ์์สื่อ่� สาร หากผู้้�ถููกสััมภาษณ์์ไม่่เข้้าใจเรื่่อ� งใดหรืือเชื่่อ� ว่่าตนถููกเข้้าใจผิิด ควรเชิิญผู้้�ถููกสััมภาษณ์์
ให้้รายละเอีียดที่่�เกี่่ย� วข้้องมากที่่�สุดุ ใช้้เวลาให้้มากที่่�สุดก่
ุ อ่ นตอบคำถาม ถามคำถาม และพููดว่่าพวกเขาต้้องการอะไรหรืือไม่่
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เทคนิคการเก็บรวบรวมข้อมูล
113.

การฟัังอย่่างกระตืือรืือร้้นช่่วยผู้้�สััมภาษณ์์ในการประมวลผลข้้อมููลที่่�ได้้รับั จากผู้้�ถููกสััมภาษณ์์ โดยผู้้�สััมภาษณ์์จะแสดงให้้เห็็นว่่า
พวกเขารัับฟัังสิ่่ง� ที่่�ผู้้�ถูกู สััมภาษณ์์กำลัังพููดและพยายามทำความเข้้าใจ ผู้้�สััมภาษณ์์จะระมััดระวัังไม่่ชี้้น� ำผู้้�ถููกสััมภาษณ์์โดยไม่่ได้้
ตั้้�งใจ ด้้วยการใช้้วาจาหรืือสื่่�อใดๆ รวมทั้้�งเสีียง ท่่าทาง หรืือคำถามต่่างๆ ซึ่่�งอาจตีีความเป็็นการเห็็นด้้วยหรืือไม่่เห็็นด้้วย
กัับสิ่่ง� ที่่�บุคุ คลนั้้�นกำลัังพููด

114.

ควรเชิิญให้้ผู้้�สััมภาษณ์์ได้้อธิิบายด้้วยคำพููดของผู้้�สััมภาษณ์์เองถึึงการมีีส่่วนร่่วมของพวกเขาในเรื่่�องที่่�กำลัังตรวจสอบโดย
ละเอียดนี้ หรือความรูห้ รือความทรงจ�ำในเรื่องดังกล่าว และควรอนุญาตให้ผสู้ มั ภาษณ์ให้ค�ำตอบได้อย่างเต็มที่ ซึง่ จะสามารถ
ตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมเพื่ออุดช่องโหว่หรืออธิบายความคลาดเคลื่อนต่างๆ ได้

115.

โดยทั่่�วไปแล้้ว ผู้้�สััมภาษณ์์ไม่่ควรขััดจังั หวะหรืือกระบวนความคิิดของผู้้�ถููกสััมภาษณ์์ และต้้องเอาใจใส่่ข้อ้ มููลที่่�ผู้้�ถูกู สััมภาษณ์์
ให้้มาเสมอ เพื่่อ� สัังเกตรายละเอีียดที่่�สำคััญและกำหนดหััวข้อ้ เฉพาะที่่�ต้อ้ งการติิดตามผล การไม่่ขัดจั
ั งั หวะนั้้�นให้้เสริิมด้ว้ ย
การใช้้ความเงีียบในสถานการณ์์ที่่�เหมาะสม การนิ่่�งเงีียบเป็็นการส่่งสััญญาณไปยัังผู้้�ถููกสััมภาษณ์์ว่่าสามารถใช้้เวลาหยุุด
เพื่่อ� คิิดทบทวนได้้ และผู้้�สััมภาษณ์์ยินิ ดีีที่่จ� ะรอเพื่่อ� ให้้ได้้รายละเอีียดเพิ่่�มเติิม

116.

ประเภทของคำถามที่่�ใช้้ในการสััมภาษณ์์มีส่ี ว่ นทำให้้บรรลุุวัตถุ
ั ปุ ระสงค์์ที่่ต้� อ้ งการและผลลััพธ์์โดยรวม โดยมีีจุดมุ่่�
ุ งหมายเพื่่อ�
ให้ได้ขอ้ มูลซึง่ ให้โดยสมัครใจและบกพร่องน้อยทีส่ ดุ เท่าทีจ่ ะท�ำได้ ค�ำถามแต่ละข้อควรมีจดุ ประสงค์และถามในลักษณะทีไ่ ม่
เป็นการตัดสิน ภาษาทีใ่ ช้ควรชัดเจนและหลีกเลีย่ งค�ำทางเทคนิคหรือศัพท์แสงและตัวย่อต่างๆ

117.

คำถามปลายเปิิดต่า่ งๆ เช่่น 'อธิิบายให้้ฉันั ฟััง' 'บอกฉััน' หรืือ 'โปรดอธิิบาย' ช่่วยลดความเสี่่ย� งที่่�ความทรงจำของผู้้�ถููกสััมภาษณ์์
จะเสียหายได้ โดยมีแนวโน้มทีผ่ ถู้ กู สัมภาษณ์จะให้รายละเอียดเพิ่มเติมและค�ำตอบทีส่ มบูรณย์ งิ่ ขึน้ ซึง่ มีความเป็นไปได้ต�่ำที่
ค�ำตอบนัน้ ได้มาด้วยอิทธิพลของผูส้ มั ภาษณ์

118.

เมื่่�อมีีการตอบคำถามปลายเปิิดแล้้ว คำถามเชิิงลึึก เช่่น 'ใคร' 'อะไร' และ 'ที่่�ไหน' อาจจำเป็็นเพื่่�อเก็็บรายละเอีียดเพิ่่�มเติิม
โดยช่่วยให้้ได้้รัับข้้อมููลที่่�เกี่่�ยวข้้องเพิ่่�มเติิมหาช่่องโหว่่และความไม่่สอดคล้้องกัันเฉพาะส่่วนที่่�ต้้องการสำรวจเพิ่่�มเติิม ทั้้�งนี้้�
ผู้้�ถููกสััมภาษณ์์อาจเปิิดเผยสิ่่�งที่่�พวกเขาไม่่เคยเปิิดเผยมาก่่อน

119.

การใช้้ข้อ้ มููลเชิิงกลยุุทธ์์นี้้ส� ามารถชี้้�แนวทางในการสััมภาษณ์์ได้้ เพื่่อ� ให้้แน่่ใจว่่าข้้อมููลที่่�ดึงึ ออกมาเป็็นไปตามวััตถุปุ ระสงค์์ของ
การสัมภาษณ์

120.

การสรุุปสิ่่�งที่่�ผู้้�ถููกสััมภาษณ์์พููดอย่่างถููกต้้องอาจช่่วยให้้การสััมภาษณ์์ดำเนิินไปในทางที่่�ดีี และช่่วยให้้ผู้้�สััมภาษณ์์
และผู้้�ถููกสััมภาษณ์์จดจำรายละเอีียดที่่�สำคััญได้้ อย่่างไรก็็ตาม การสรุุปที่่�เลืือกใช้้คำพููดไม่่ดีีอาจทำให้้ข้้อมููลของ
ผู้้�ถููกสััมภาษณ์์บกพร่่องและทำให้้เกิิดอคติิหรืือเป็็นข้้อมููลที่่�ไม่่ถููกต้้อง นอกจากนี้้� ผู้้�ถููกสััมภาษณ์์อาจตีีความบทสรุุป
ที่่�ไม่่ถููกต้้องเป็็นข้้อบ่่งชี้้�ว่่าผู้้�สััมภาษณ์์ไม่่ได้้ฟัังหรืือพยายามบิิดเบืือนข้้อมููลของผู้้�ถููกสััมภาษณ์์

การเผชิญหน้ากับความไม่เต็มใจ
121.

ผู้้�สััมภาษณ์์อาจพบกัับผู้้�ถููกสััมภาษณ์์ที่่�ไม่่เต็็มใจที่่�จะพููดคุุยด้้วย ผู้้�สััมภาษณ์์จึึงควรเตรีียมตััวไว้้ก่่อนว่่าจะรัับมืือกัับ
สถานการณ์์ดัังกล่่าวอย่่างไร การที่่�ผู้้�ถููกสััมภาษณ์์ไม่่ต้้องการหรืือไม่่ตกลงยิินยอมตอบคำถามอาจเป็็นทางเลืือกที่่�ไตร่่ตรอง
มาแล้้ว เช่่น ผู้้�ต้้องสงสััยในคดีีอาญามีีสิิทธิิที่่�จะไม่่พููดและบางคนเลืือกจะใช้้สิิทธิินี้้� เราต้้องเคารพการตััดสิินใจของ
ผู้้�ถููกสััมภาษณ์์ในเรื่่�องนี้้�เสมอ และไม่่กระทบต่่อสิิทธิิของผู้้�ถููกสััมภาษณ์์ในการถููกสัันนิิษฐานไว้้ก่่อนว่่าบริิสุุทธิ์์�

122.

สาเหตุุ ที่่� ผู้้�ถูู ก สัั ม ภาษณ์์ อ าจลัั ง เลที่่� จ ะพูู ดคุุ ย อาจรวมถึึ ง ความวิิ ต กกัั ง วลทั่่� ว ไปหรืือความไม่่ มั่่� น ใจต่่ อ กระบวนการ
โดยเฉพาะอย่่างยิ่่ง� หากบุุคคลนั้้�นไม่่เคยตกอยู่่�ในสถานการณ์์ดังั กล่่าวมาก่่อน ความกลััวก็มี็ ส่ี ว่ นเช่่นกััน เช่่น กลััวตำรวจและ
เจ้้าหน้้าที่่�รัฐั อื่่น� ๆ หรืือกลััวว่่าจะมีีผลกระทบสะท้้อนกลัับมายัังตนเองหรืือผู้้�อื่่�นหากคนอื่่�นรู้้�ว่่าผู้้�ถููกสััมภาษณ์์ได้้พููดคุุยกัับ
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เจ้้าหน้้าที่่� ผู้้�ถููกสััมภาษณ์์อาจได้้รับั ผลกระทบทางจิิตใจจากสิ่่ง� ที่่�พวกเขาได้้เห็็น ได้้ยินิ หรืือผ่่านมา ความไม่่เต็็มใจที่่�จะพููดคุยุ
อาจเป็็นเพราะปฏิิกิิริิยาส่่วนตััวของผู้้�ถููกสััมภาษณ์์ต่่อผู้้�สััมภาษณ์์หรืือล่่ามก็็ได้้
123.

กรณีีที่่ผู้้�ถู
� กู สััมภาษณ์์อาจเต็็มใจให้้ข้อ้ มููลแต่่ไม่่สามารถทำได้้ก็เ็ ป็็นไปได้้เช่่นกััน โดยอาจเพราะพวกเขาไม่่มีข้ี อ้ มููลที่่�เกี่่ย� วข้้อง
ให้้เริ่่�มต้้นด้้วย หรืือพวกเขาไม่่สามารถลงรายละเอีียดได้้ อาจเป็็นไปได้้ว่่าเวลาหรืือสิ่่�งต่่าง ๆ ที่่�ผู้้�ถููกสััมภาษณ์์ประสบมา
ทำให้้พวกเขาลืืมรายละเอีียดเดิิมหรืือไม่่สามารถเรีียกคืืนความทรงจำได้้

124.

ผู้้�สััมภาษณ์์จะเพิ่่�มโอกาสในการสััมภาษณ์์อย่่างมีีประสิิทธิิภาพได้้ ด้้วยการแสดงออกว่่าผู้้�สััมภาษณ์์ตระหนัักรู้้�และเคารพต่่อ
เหตุุผลที่่�บางคนไม่่เต็็มใจที่่�จะพููดคุยุ ตลอดจนชี้้แ� จงว่่าจะเก็็บข้้อมููลที่่�ให้้มาเป็็นความลัับภายในขอบเขตที่่�กฎหมายอนุุญาต
และเคารพในการปฏิิเสธที่่�จะพููดคุุยอย่่างต่่อเนื่่�อง ผู้้�สััมภาษณ์์ไม่่ควรวิินิิจฉััยในเชิิงลบจากกรณีีที่่�ผู้้�ถููกสััมภาษณ์์ไม่่สามารถ
หรืือปฏิิเสธที่่�จะตอบคำถาม และไม่่ควรด่่วนตััดสิินเมื่่�อผู้้�ถููกสััมภาษณ์์อาจให้้การที่่�เป็็นการยอมรัับต่่ออาชญากรรมหรืือ
ถ่่ายทอดข้้อมููลที่่�ทำให้้เกิิดความลำบากใจ

การระงับการสัมภาษณ์
125.

ผู้้�สััมภาษณ์์จะระงัับการสััมภาษณ์์เพื่่อ� ติิดตามข้้อมููลที่่�ได้้รับั หรืือดำเนิินการสอบถามเพิ่่�มเติิมได้้ โดยถืือเป็็นกรณีีที่่เ� หมาะสม
และอนุุญาตให้้กระทำได้้ ในทำนองเดีียวกััน ทนายความหรืือผู้้�ถููกสััมภาษณ์์อาจขอหยุุดพักั ได้้ เช่่น เพื่่อ� พัักผ่่อนหรืือปรึึกษา
เป็็นการส่่วนตััว การปฏิิเสธไม่่ยอมรัับคำขอดัังกล่่าวอาจส่่งผลต่่อความน่่าเชื่่อ� ถืือของข้้อมููลที่่�รวบรวมได้้จากการสััมภาษณ์์

126.

หากผู้้�ถููกสััมภาษณ์์ต้อ้ งการการรัักษาพยาบาล ผู้้�สััมภาษณ์์ต้อ้ งระงัับการสััมภาษณ์์โดยทัันทีีและให้้การดููแลอย่่างทัันท่่วงทีี

127.

การประกัันว่่าบุุคคลจะไม่่ถููกสอบสวนในฐานะพยานเพื่่�อหลีีกเลี่่�ยงข้้อกำหนดทางกฎหมายที่่�เกี่่�ยวกัับการซัักถามในฐานะ
ผู้้�ต้้องสงสััย81 เป็็นกรณีีจำเป็็นและสำคััญ หากบุุคคลที่่�ถููกสััมภาษณ์์ในฐานะพยานในตอนแรก กลายเป็็นผู้้�ต้้องสงสััย
ในระหว่่างการสััมภาษณ์์ ผู้้�สััมภาษณ์์ควรหยุุดสััมภาษณ์์ทัันทีี ทั้้�งนี้้� เพื่่�อเตืือนผู้้�ถููกสััมภาษณ์์ให้้ชััดแจ้้งว่่า สถานะของ
ผู้้�ถููกสััมภาษณ์์เปลี่่�ยนไปเป็็นผู้้�ต้้องสงสััยแล้้ว และผู้้�สััมภาษณ์์ควรแจ้้งให้้ผู้้�ถููกสััมภาษณ์์ทราบถึึงสิิทธิิในฐานะผู้้�ต้้องสงสััย
ตลอดจนให้้เวลาและจััดหาทรััพยากรที่่�จำเป็็นเพื่่�อให้้ผู้้�ถููกสััมภาษณ์์ได้้ตระหนัักถึึงสิิทธิิเหล่่านั้้�น

81.

A/71/298 (เชิงอรรถที่ 3)
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บทสรุปการสัมภาษณ์ - การประเมินผลและการวิเคราะห์
128.

ผู้้�สััมภาษณ์์ที่่�มีีประสิิทธิิภาพควรสิ้้�นสุุดการสััมภาษณ์์ด้้วยความเคารพและเป็็นมืืออาชีีพ สิ่่�งนี้้�จะเพิ่่�มโอกาสในการรัักษา
ช่่องทางการสื่่�อสารในอนาคตเอาไว้้ หลีีกเลี่่�ยงความเข้้าใจผิิดใดๆ ที่่�อาจเกิิดขึ้้�น ตลอดจนทำให้้ความไว้้วางใจต่่อสถาบััน
ภาครััฐเพิ่่�มมากขึ้้�น

129.

ผู้้�สััมภาษณ์์ควรทบทวนข้้อมููลที่่�ได้้รัับจากผู้้�ถููกสััมภาษณ์์ (และทนายความ หากเข้้าร่่วมการสััมภาษณ์์ด้้วย) และเมื่่�อมีีการ
บัันทึึกเป็็นลายลัักษณ์์อัักษร (ซึ่่�งไม่่ใช่่การบัันทึึกเสีียงหรืือภาพวิิดีีโอ) ให้้เชิิญผู้้�ถููกสััมภาษณ์์ลงนามเพื่่�อยืืนยัันความถููกต้้อง
ของบัันทึึกดัังกล่่าว นอกจากนี้้� ควรมีีการบัันทึึกไว้้ในกรณีีที่่�มีีการแก้้ไขใดๆ ใน นอกจากนี้้� หากเป็็นกรณีีสำคััญแล้้ว ควรมีี
การบัันทึึกการปฏิิเสธใดๆ ของผู้้�ถููกสััมภาษณ์์ในการลงนามในบัันทึึกการสััมภาษณ์์ไว้้ด้้วย82 ทั้้�งนี้้� ควรมีีการจััดเตรีียม
สำเนาบัันทึึกที่่�เป็็นลายลัักษณ์์อัักษรใดๆ ให้้กัับผู้้�ถููกสััมภาษณ์์และทนายความ (หากเกี่่�ยวข้้อง)83 จากนั้้�น ผู้้�สััมภาษณ์์
ควรให้้ข้้อมููลที่่�เหมาะสมแก่่ผู้้�สััมภาษณ์์เกี่่�ยวกัับขั้้�นตอนต่่อไปของกระบวนการ

130.

เมื่่อ� การสััมภาษณ์์เสร็็จสิ้้น�
ผู้้�สััมภาษณ์์ต้อ้ งแน่่ใจว่่าข้้อมููลที่่�ให้้ในระหว่่างกระบวนการนั้้�นอยู่่�ภายใต้้ระดัับความเป็็นส่่วนตััว
และการคุ้้�มครองข้้อมููลที่่�เหมาะสม ซึ่่�งอาจรวมถึึงการประกัันว่่าข้้อมููลดัังกล่่าวจะไม่่ถููกเปิิดเผยต่่อสาธารณะหรืือ
ต่่อสถาบัันใดๆ ในลัักษณะที่่�อาจเป็็นอัันตรายต่่อสิิทธิิของผู้้�ถููกสััมภาษณ์์

131.

การประเมิินและวิิเคราะห์์เป็็นส่่วนสำคััญที่่�ทำให้้กระบวนการสััมภาษณ์์ประสบความสำเร็็จ แม้้ว่่าเวลาที่่�ใช้้ไปกัับ
การดำเนิินการดัังกล่่าวอาจแตกต่่างกัันไปตามความรุุนแรงของแต่่ละกรณีี แต่่ก็็ไม่่ควรดำเนิินการด้้วยความรีีบร้้อน
ผู้้�สััมภาษณ์์ควรประเมิินและวิิเคราะห์์ในเรื่่�องดัังต่่อไปนี้้�
ก.	คุุณค่่าและความน่่าเชื่่�อถืือของข้้อมููลที่่�ได้้รัับและข้้อมููลนั้้�นสอดคล้้องกัับหลัักฐานที่่�มีีอยู่่�แล้้วอย่่างไร

ของข้้อมููล และข้้อมููลข่่าวกรองอื่่�นๆ ที่่�รวบรวมมา
ข. การสอบถามเพิ่่�มเติิมประการใดที่่�จำเป็็นเพื่่�อให้้การสอบสวนหรืือการดำเนิินการคืืบหน้้า
ค.	มีีการให้้หลัักประกัันพื้้�นฐานที่่�เกี่่�ยวข้้องทั้้�งหมดอย่่างมีีประสิิทธิิภาพหรืือไม่่

82.
83.

ดู ตัวอย่างเช่น Rule 9(e)(v) of the Luanda Guidelines; CPT, 2nd General Report, CPT/Inf(92)3, §39
Principle 23(2) of the Body of Principles.

ช่่องโหว่่
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หลักการที่ 3 –
ความเปราะบาง
การสัมภาษณ์อย่างมีประสิทธิภาพจำ�เป็นต้องมีการระบุถงึ
และการจัดการกับความต้องการของผู้ให้สัมภาษณ์ใน
สถานการณ์ที่เปราะบาง

การเตรียมการสำ�หรับผู้ถูกสัมภาษณ์
132.

เมื่่�อตกเป็็นผู้้�ที่่�ต้้องถููกสััมภาษณ์์แล้้ว ผู้้�ถููกสััมภาษณ์์แทบทุุกคนพบว่่าตนเองตกอยู่่�ในสถานการณ์์ที่่�เปราะบาง เนื่่�องจาก
ดุุลอำนาจที่่�ไม่่เท่่าเทีียมกัันโดยปกติิวิิสััย ด้้วยลัักษณะของปฏิิสััมพัันธ์์ต่่างๆ กัับเจ้้าหน้้าที่่�นั่่�นเอง ความไม่่สมดุุลของอำนาจ
จะมากเป็็นพิิเศษโดยเฉพาะเมื่่อ� ผู้้�ถููกสััมภาษณ์์ถูกู ควบคุุมตัวั ดัังนั้้�น ผู้้�ถููกสััมภาษณ์์จึงึ ต้้องพึ่่�งพาเจ้้าหน้้าที่่�อย่่างเต็็มที่่ใ� นการ
ใช้้สิิทธิิมนุุษยชนของผู้้�ถููกสััมภาษณ์์

133.

ผู้้�สััมภาษณ์์จำเป็็นต้้องตระหนัักถึึงผลกระทบที่่�อาจเกิิดขึ้้น� เนื่่อ� งจากความไม่่สมดุุลของอำนาจ และปฏิิบัติั ติ ามขั้้�นตอนเพื่่อ�
บรรเทาผลกระทบดัังกล่่าว ดัังนั้้�น การประกัันการคุ้้�มครองผู้้�ถููกสััมภาษณ์์ทุุกคนภายใต้้กฎหมาย เป็็นการเพิ่่�มมููลค่่า
ของข้้อมููลที่่�รวบรวมได้้มากที่่�สุุดในเวลาเดีียวกััน ความไม่่สมดุุลของอำนาจอาจทำให้้ผู้้�ถููกสััมภาษณ์์รู้้�สึึกอย่่างไรก็็ได้้
ตั้้�งแต่่รู้้�สึึกวิิตกกัังวลเล็็กน้้อยไปจนถึึงกลััวสุุดขีีด ซึ่่�งปฏิิกิิริิยาดัังกล่่าวอาจมีีผลกระทบต่่อการตอบสนองทางร่่างกาย
สติิปัญ
ั ญา และอารมณ์์ของบุุคคลนั้้�นต่่อการถููกสอบสวนได้้ โดยอาจเป็็นอุุปสรรคขััดขวางความเข้้าใจของผู้้�ถููกสััมภาษณ์์ใน
คำถามที่่�ถาม ตลอดจนความหมายโดยนััยของคำตอบของผู้้�ถููกสััมภาษณ์์ นอกจากนี้้� ยัังอาจส่่งผลต่่อความสามารถ
ของผู้้�ถููกสััมภาษณ์์ในการตััดสินิ ใจด้้วยตนเองโดยพิิจารณาจากข้้อมููลที่่�ได้้รับั เพื่่อ� ประโยชน์์สูงู สุุดของตนเอง หรืือเพื่่อ� ให้้ข้อ้ มููล
ที่่�ลงรายละเอีียดและถููกต้้อง และกรณีีที่่�เลวร้้ายที่่�สุุด ในจุุดที่่�ผู้้�ถููกสััมภาษณ์์บางสััมผััสถึึงความตึึงเครีียดที่่�เพิ่่�มขึ้้�น
อาจลดทอนความสามารถของผู้้�ถููกสััมภาษณ์์ในการนึึกถึึงความทรงจำและให้้ข้้อมููลเท็็จ

134.

การปฏิิบััติิตามคำแนะนำในหลัักการเหล่่านี้้�ช่่วยสร้้างความมั่่�นใจให้้กัับผู้้�ถููกสััมภาษณ์์ และจะช่่วยสร้้างสภาพแวดล้้อม
ที่่�ไม่่บีีบบัังคัับ โดยจะเป็็นส่่วนสำคััญอย่่างยิ่่�งในการป้้องกัันการใช้้อำนาจในทางที่่�ผิิดโดยผู้้�สััมภาษณ์์ ซึ่่�งเป็็นบ่่อนทำลาย
ความสมบููรณ์์ของกระบวนการสััมภาษณ์์ ตลอดจนช่่วยจำกััดแนวทางปฏิิบััติิด้้วย 'การสััมภาษณ์์อย่่างไม่่เป็็นทางการ'
ซึ่่�งมีีความเสี่่�ยงสููงที่่�จะก่่อให้้เกิิดการปฏิิบััติิที่่�โหดร้้าย
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บุคคลที่ตกอยู่ในสถานการณ์ที่มีความเปราะบางเพิ่มขึ้น
135.

ผู้้�ถููกสััมภาษณ์์บางคนจะประสบกัับสถานการณ์์ที่่�มีีความเปราะบางเพิ่่�มขึ้้�น เมื่่�อบางส่่วนของการสััมภาษณ์์มีีส่่วน
เกี่ยวข้องกับกับปัจจัยเสี่ยงเฉพาะอื่นๆ ในสถานการณ์เช่นนี้ ผู้ถูกสัมภาษณ์จะมีความต้องการอื่น รวมถึงสิทธิต่างๆ
เพิ่มเติม ซึ่งผู้ให้สัมถาษณ์ต้องการให้เจ้าหน้าที่ดูแลตรงส่วนนี้ให้84 ปัจจัยเสีย่ งดังกล่าวอาจรวมถึง
อายุุ เพศสรีีระ (Sex) เพศภาวะ (Gender) อััตลัักษณ์์หรืือการแสดงออกทางเพศ หรืือรสนิิยมทางเพศ
ข.	สััญชาติิหรืือชาติิพัันธุ์์�
ค.	ภููมิิหลัังทางวััฒนธรรมหรืือศาสนา
ง. ความพิิการทางร่่างกาย สติิปััญญา หรืือจิิตใจ
จ.	ปััญหาในด้้านการสื่่�อสาร
ฉ.	ปััญหาในด้้านการทำความเข้้าใจ (รวมถึึงอุุปสรรคทางภาษา)
ช. ไม่่สามารถอ่่าน และ/หรืือเขีียนได้้
ซ. สภาวะที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับอายุุ เช่่น ภาวะสมองเสื่่�อม
ฌ. อยู่่�ในกลุ่่�มชนกลุ่่�มน้้อยหรืือกลุ่่�มคนชายขอบตามฐานะทางเศรษฐกิิจและสัังคม
ก.

136.

เมื่่�อยอมรัับว่่า “ความเปราะบาง” เป็็นแนวคิิดที่่�มีีพลวััตและมีีการพััฒนา ลัักษณะของสถานการณ์์อื่่�นๆ จึึงอาจทำให้้
มีีความเปราะบางเพิ่่�มขึ้้�นเช่่นกััน ได้้แก่่
สถานะทางสุุขภาพ เช่่น การบาดเจ็็บ การเจ็็บป่่วย ความเครีียด ความวิิตกกัังวล การเสพติิดหรืือใช้้เกิินขนาด
(intoxication) สภาวะป่่วยทางจิิตใจหลัังจากต้้องเผชิิญกัับเหตุุการณ์์กระทบกระเทืือนใจอย่่างรุุนแรง
(post-traumatic stress disorder หรืือ PTSD) หรืือสภาวะอื่่�นๆ ที่่�ทำให้้อ่่อนแรงหรืือเกิิดการเปลี่่�ยนแปลง
ข. เหตุุ ก ารณ์์ ก ระทบกระเทืือนใจอย่่ า งรุุ น แรงในอดีี ต รวมถึึ ง เคยเป็็ น เหยื่่� อ หรืือพบเห็็ น การล่่ ว งละเมิิ ด หรืือ
การละเมิิดสิิทธิิมนุุษยชน
ค. สถานะการย้้ายถื่่�นฐาน เช่่น ผู้้�ขอลี้้�ภััยหรืือผู้้�ลี้้�ภััย แรงงานข้้ามชาติิที่่�ยัังไม่่ได้้รัับการรัับรอง แรงงานข้้ามชาติิ
ที่่�เดิินทางเข้้าประเทศอย่่างผิิดกฎหมาย หรืือเหยื่่�อการค้้ามนุุษย์์
ง. กำลัังตั้้ง� ครรภ์์ ให้้นมบุุตร หรืือผู้้�ดููแลขั้้น
� ปฐมภููมิิ (primary caretaker) และไม่่ได้้รับั โอกาสให้้เลืือกจััดการการดููแล
ด้วยวิธอี นื่
จ.	ลัักษณะของความผิิดที่่อ
� ยู่่�ในระหว่่างสอบสวน เช่่น การกระทำอนาจาร ความผิิดทางการเมืือง หรืือการก่่อการร้้าย85
ก.

137.

ความเสี่่�ยงอาจผัันผวนโดยขึ้้�นอยู่่�กัับปััจจััยต่่างๆ เช่่น บริิบท วััฒนธรรม และเวลา ลัักษณะที่่�บ่่งบอกถึึงช่่องโหว่่ที่่�เพิ่่�มขึ้้�น
อาจเป็็นลัักษณะถาวรหรืือชั่่�วคราวก็็ได้้ ในบางกรณีี ความเปราะบางที่่�เพิ่่�มขึ้้�นของบุุคคลใดอาจมองเห็็นได้้ชััดหรืือมีี
การบัันทึึกข้้อมููลไว้้แล้้ว โดยที่่�ในกรณีีอื่่�นๆ อาจไม่่สามารถรัับรู้้�ได้้หรืือไม่่ปรากฏชััดในทัันทีี ในทำนองเดีียวกััน ก็็อาจ
มีีสาเหตุุมาจากปััจจััยหลายๆ ปััจจััยที่่�เกี่่�ยวโยงกัันอยู่่�ซึ่่�งก่่อให้้เกิิดประสบการณ์์จริิงและประสบการณ์์ชีีวิิตเฉพาะตััว
ไม่่เหมืือนคนอื่่�น เช่่นเดีียวกัับความเปราะบางที่่�เพิ่่�มขึ้้�นเป็็นการเฉพาะในการเลืือกปฏิิบััติิและการปฏิิบััติิที่่�โหดร้้าย

84.

Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (CEDAW), A/RES/34/180 วันที่ 18 ธันวาคม ค.ศ. 1979;
International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination (CERD), General Assembly resolution 2106 (XX) วันที่
21 ธันวาคม ค.ศ. 1965; Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CPRD), A/RES/61/106 วันที่ 24 มกราคม ค.ศ. 2007; International
Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of their Families, A/RES/45/158 วันที่ 18 ธันวาคม
ค.ศ. 1990; ดูเพิ่มเติม United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples, A/RES/61/295 วันที่ 2 ตุลาคม ค.ศ. 2007; the
Bangkok Rules, United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice (The Beijing Rules), A/RES/40/33
วันที่ 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 มีนาคม ค.ศ. 2007
ดู ตัวอย่างเช่น A/68/295, Interim Report of the Special Rapporteur on torture วันที่ 9 สิงหาคม ค.ศ. 2013 §§67-72

85.
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138.

ด้้วยเหตุุเรื่่อ� งอายุุ เด็็กๆ มัักตกอยู่่�ในสถานการณ์์ที่่มี� คี วามเปราะบางเพิ่่�มขึ้้น� ในระหว่่างการสััมภาษณ์์ ซึ่่ง� ต้้องมีีการใช้้มาตรการ
พิิเศษเพื่่อ� ประกัันว่่าเด็็กได้้รับั การคุ้้�มครองอย่่างเพีียงพอ ดัังนั้้�นผู้้�สััมภาษณ์์ที่่ไ� ด้้รับั การฝึึกอบรมเฉพาะทางจึึงเหมาะจะเป็็น
ผู้้�สััมภาษณ์์เด็็ก นอกจากนี้้� ควรมีีการพิิจารณาถึึงวิิธีที่่ี ดี� ที่่ี สุ� ดุ ในการสื่่อ� สารและสร้้างความสััมพันั ธ์์กับั เด็็ก ตลอดจนสถานที่่�
และเวลาที่่�จะสััมภาษณ์์ ในการสััมภาษณ์์เด็็กที่่�เป็็นเหยื่่อ� และเป็็นพยานควรใช้้ผู้้�สัมั ภาษณ์์ที่่ไ� ด้้รับั การฝึึกอบรมเฉพาะทาง.

139.

เมื่่�อเด็็กตกเป็็นผู้้�ต้้องสงสััย จะต้้องไม่่ถููกซัักถามหรืือร้้องขอให้้ให้้การหรืือลงนามในเอกสารใดๆ เกี่่�ยวกัับฐานความผิิดซึ่่�ง
เด็็กตกเป็็นผู้้�ต้้องสงสััยโดยปราศจากการเข้้าร่่วมและความช่่วยเหลืือของทนายความและคนกลางซึ่่�งโดยหลัักการแล้้ว
หมายถึึงผู้้�ใหญ่่ที่่�เด็็กไว้้วางใจ86 ทั้้�งนี้้� เด็็กไม่่สามารถสละสิิทธิิในการมีีทนายความได้้87

140.

ผู้้�สััมภาษณ์์ควรตระหนัักว่่าพฤติิกรรมบางอย่่างอาจเพิ่่�มความเปราะบางของบุุคคลได้้ และดููให้้แน่่ใจว่่าพฤติิกรรมนั้้�น
ไม่ส่งผลกระทบต่อการตอบค�ำถามของผู้ถูกสัมภาษณ์ ซึ่งรวมถึง
ก.

ข.
ค.

141.

การทำให้้ผู้้�ถููกสััมภาษณ์์คล้้อยตาม (Suggestibility) ซึ่่�งผู้้�ถููกสััมภาษณ์์ โดยเฉพาะเด็็กและผู้้�ที่่�มีีความบกพร่่อง
ทางร่่างกายหรืือทางสติิปัญ
ั ญา มัักถููกโน้้มน้า้ วให้้ลังั เลได้้ง่า่ ยและมีีความเสี่่ย� งอย่่างมากที่่�จะถููกถามด้้วยคำถามนำ
หรืือคำถามที่่�ทำให้้เข้้าใจผิิด หรืืออยู่่�ภายใต้้ความกดดัันจากการสอบสวนและกลอุุบาย ซึ่่�งอาจทำให้้ได้้ข้้อมููลที่่�
เป็็นเท็็จหรืือไม่่น่า่ เชื่่อ� ถืือ
การยิินยอมโดยปริิยาย (Acquiescence) หมายถึึง แนวโน้้มที่่�จะตอบรัับยืืนยัันโดยไม่่ผ่่านกระบวนการคิิด
โดยมัักทำไปเพื่่อ� ให้้การสััมภาษณ์์เสร็็จสิ้้น� เร็็วที่่สุ� ดุ
การปฏิิบััติิตาม (Compliance) โดยผู้้�ถููกสััมภาษณ์์พููดในสิ่่�งที่่�คิิดว่่าผู้้�สััมภาษณ์์ต้้องการได้้ยิินเพื่่�อให้้ได้้รัับ
การตอบสนองที่่�ผู้้�ถูกู สััมภาษณ์์พึงึ พอใจ และหลีีกเลี่่ย� งการไม่่ยอมรัับหรืือการปฏิิบัติั ที่่ิ โ� หดร้้าย

ปััจเจกบุุคคลอาจตกอยู่่�ในสถานการณ์์ที่่มี� คี วามเปราะบางเพิ่่�มขึ้้น� เนื่่อ� งจากอคติิในกระบวนการของสถาบััน การเลืือกปฏิิบัติั ิ
หรืือการขาดความตระหนัักรู้้� การฝึึกอบรม หรืือโครงสร้้างพื้้�นฐานที่่�เหมาะสม สถานการณ์์ที่่�ล้้มเหลวเหล่่านี้้�สามารถ
ส่่งผลกระทบต่่อโครงสร้้างและนโยบายของสถาบััน และ/หรืือวิิจารณญาณและการดำเนิินการของแต่่ละบุุคคล

การระบุและการจัดการสถานการณ์ที่มีความเปราะบางสูง
142.

เจ้้าหน้้าที่่�ควรให้้การคุ้้�มครองเพิ่่�มมากขึ้้�นและใช้้มาตรการพิิเศษที่่�ออกแบบมาเพื่่�อตอบสนองต่่อความต้้องการเฉพาะตััว
และสิิทธิิใดๆ ของบุุคคลต่่างๆ ในสถานการณ์์ที่่มี� คี วามเปราะบางสููง โดยเฉพาะอย่่างยิ่่ง� ในกรณีีที่่เ� กี่่ย� วกัับการไม่่เลืือกปฏิิบัติั ิ
และการปกป้้องจากการถููกบัังคัับให้้ให้้การเป็็นปฏิิปัักษ์์แก่่ตนเอง ซึ่่�งอาจต้้องให้้หลัักประกัันพื้้�นฐานทางกฎหมายและ
ด้้านกระบวนพิิจารณาที่่�แตกต่่างกััน

143.

ก่่อนดำเนิินการสััมภาษณ์์ เจ้้าหน้้าที่่�ควรประเมิินว่่าผู้้�ถููกสััมภาษณ์์อยู่่�ในสถานการณ์์ที่่เ� ปราะบางหรืือไม่่ และพวกเขาต้้องการ
ความเอาใจใส่เป็นพิเศษหรือไม่ โดยการด�ำเนินการของเจ้าหน้าที่ตอ้ งเป็นไปอย่างยืดหยุน่ และเฉพาะตัว ผูส้ มั ภาษณ์และ
หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องอื่น ๆ ควรพิจารณาและก�ำหนดเป็นกรณี ๆ ไปว่าควรให้ผสู้ มั ภาษณ์คนอื่น เช่น ผูส้ มั ภาษณ์เพศอื่น หรือ
ได้รบั การฝึกอบรมเฉพาะทาง หรือควรปรึกษากับผูเ้ ชีย่ วชาญเฉพาะด้านหรือไม่ ทัง้ นี้ บางขัน้ ตอนควรก�ำหนดไว้ในกฎหมาย
ส่วนขัน้ ตอนอื่นๆ จะขึน้ อยูก่ บั ดุลยพินจิ ของผูส้ มั ภาษณ์

144.

ในการประเมิินและระบุุถึึงความต้้องการต่่างๆ ของผู้้�ถููกสััมภาษณ์์ ผู้้�สััมภาษณ์์ควรตั้้�งคำถามและพููดคุุยเกี่่�ยวกัับ
เหตุการณ์ต่างๆ ที่เป็นปัญหาให้น้อยที่สุด วิธีนี้ช่วยหลีกเลี่ยงความเสี่ยงในการท�ำให้ความจ�ำของผู้ถูกสัมภาษณ์
เปลี่ยนแปลงหรือเสื่อมเสียไป ก่อนที่จะมีการซักถามอย่างเป็นทางการ

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 childfriendly justice วันที่ 17 พฤศจิกายน ค.ศ. 2010 §§12, 88
Art. 37(d) and 40(2)(b)(ii) of the CRC; ดูเพิ่มเติม CRC/C/GC/10 §§49-50

87.
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145.

ทั้้�งนี้้� ความเปราะบางไม่่ใช่่สิ่่�งที่่�เป็็นอุุปสรรคต่่อผู้้�ถููกสััมภาษณ์์ในการให้้ข้้อมููลที่่�เชื่่�อถืือได้้เสมอไป เราสามารถจััดการกัับ
ความเปราะบางนี้้�ได้้ด้ว้ ยการสนัับสนุุน เช่่น ผู้้�ถููกสััมภาษณ์์ที่่มี� ปัี ญ
ั หาการได้้ยินิ หรืือการพููดอาจต้้องการล่่ามหรืือเจ้้าหน้้าที่่�
ช่่วยเหลืือที่่�มีคี วามสามารถ การปรึึกษากัับผู้้�ที่่รู้้�จั
� กั ผู้้�ถููกสััมภาษณ์์ดีี เช่่น สมาชิิกในครอบครััวหรืือนัักสัังคมสงเคราะห์์ สามารถ
ช่่วยให้้ผู้้�สัมั ภาษณ์์มีปี ฏิิสัมพั
ั นั ธ์์กับั ผู้้�ถููกสััมภาษณ์์ได้้

146.

บัันทึึกฉบัับสมบููรณ์์ซึ่่�งจััดทำไว้้เป็็นลายลัักษณ์์อัักษร เกี่่�ยวกัับการประเมิินความเปราะบางต่่างๆ ตลอดจนขั้้�นตอน
ที่่�ผู้้�สััมภาษณ์์ดำเนิินการเพื่่�อสนัับสนุุนผู้้�ถููกสััมภาษณ์์ถืือเป็็นหลัักประกัันพื้้�นฐานที่่�สำคััญ การบัันทึึกดัังกล่่าวช่่วยระบุุ
ขั้้�นตอนที่่�จำเป็็นในการสื่่�อสารอย่่างมีีประสิิทธิิภาพ การมีีส่่วนร่่วมในกระบวนการรวบรวมข้้อมููล และความปลอดภััย
ของผู้้�ถููกสััมภาษณ์์ ในกรณีีการสััมภาษณ์์ผู้้�ต้้องสงสััย ผู้้�สััมภาษณ์์ควรแจ้้งตััวแทนทางกฎหมายของผู้้�ถููกสััมภาษณ์์ถึึง
ความเปราะบางใดๆ ที่่�พบและขั้้น� ตอนที่่�ผู้้�สัมั ภาษณ์์ได้้ดำเนิินการเพื่่อ� รองรัับความต้้องการของผู้้�ถููกสััมภาษณ์์

147.

ผู้้�สััมภาษณ์์ที่่�มีีหน้้าที่่�ซัักถามผู้้�ถููกสััมภาษณ์์ในสถานการณ์์ที่่�มีีความเปราะบางสููงควรได้้รัับการฝึึกอบรมเฉพาะทางหรืือ
ได้้รับั ความช่่วยเหลืือจากผู้้�เชี่่ย� วชาญที่่�เหมาะสมหากสามารถทำได้้ ในกรณีีที่่ผู้้�ถู
� กู สััมภาษณ์์เป็็นเด็็ก กระบวนการสััมภาษณ์์
ต้้องเป็็นไปตามขั้้�นตอนของผู้้�เชี่่ย� วชาญและดำเนิินการโดยผู้้�สััมภาษณ์์ที่่ผ่� า่ นการฝึึกอบรมมาเป็็นพิิเศษ

148.

ผู้้�สััมภาษณ์์ควรดำเนิินการตามสมควรเพื่่�อให้้แน่่ใจว่่าสถานที่่�และสภาพแวดล้้อมในการสััมภาษณ์์จะไม่่สร้้างความทุุกข์์ใจ
ให้้กับั ผู้้�ถููกสััมภาษณ์์ในสถานการณ์์ที่่มี� คี วามเปราะบางมากขึ้้น�

149.

บุุคลากรทุุกคนที่่�ดำเนิินการสััมภาษณ์์ รวมทั้้�งตำรวจและเจ้้าหน้้าที่่�บัังคัับใช้้กฎหมายอื่่�นๆ ตลอดจนเจ้้าหน้้าที่่�ข่่าวกรอง
และทหาร ควรได้้รับั การฝึึกอบรมเป็็นเฉพาะเพื่่อ� การสััมภาษณ์์อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ ตามหลัักการที่่�ระบุุไว้้ในเอกสารฉบัับนี้้�
โดยจะช่่วยให้้บุุคลากรดัังกล่่าวเข้้าใจ เตรีียมพร้้อมสำหรัับการสััมภาษณ์์ และดำเนิินการสััมภาษณ์์ได้้ตามกฎหมาย
ระหว่่างประเทศและภายในประเทศ ระเบีียบของสถาบัันต่่างๆ และมาตรฐานวิิชาชีีพสููงสุุด

150.

ควรมีีการสอนเทคนิิคในการสััมภาษณ์์อย่่างมีีประสิิทธิิภาพทั่่�วทั้้�งหน่่วยงานเพื่่�อส่่งเสริิมการเปลี่่�ยนแปลงในเชิิงสถาบัันต่่อ
นโยบายและวิิธีีการต่่างๆ ตามแนวทางปฏิิบััติิด้้วยการเปิิดรัับความคิิดเห็็น ซึ่่�งมีีจุุดมุ่่�งหมายเพื่่�อรวบรวมข้้อมููลที่่�ถููกต้้อง
และเชื่่อ� ถืือได้้จากผู้้�ถููกสััมภาษณ์์ทุกุ กลุ่่�ม

151.

ควรส่่งเสริิมให้้มีีการกำหนดมาตรฐานวิิชาชีีพระดัับสููงด้้วยการสรรหาเจ้้าหน้้าที่่�ซึ่่�งต้้องมีีการแข่่งขัันสููงและเป็็นไป
อย่่างเข้้มงวด ตามเกณฑ์์การคััดเลืือกและกระบวนการที่่�สร้้างบุุคลากรที่่�มีทัี กั ษะหลากหลายสำหรัับการสััมภาษณ์์
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หลักการที่ 4 –
การฝึกอบรม
การสัมภาษณ์อย่างมีประสิทธิภาพเป็นการประกอบวิชาชีพ
แขนงหนึ่ง ซึ่งต้องมีการฝึกอบรมเฉพาะด้าน

การฝึกอบรมเฉพาะทาง
152.

การฝึึกอบรมเฉพาะทางจะช่่วยให้้มั่่�นใจว่่าผู้้�สััมภาษณ์์ได้้เตรีียมตััวและกำหนดโครงสร้้างการสััมภาษณ์์อย่่างสม่่ำเสมอ
การฝึึกอบรมควรสอนวิิธีปี ฏิิบัติั จิ ากการวิิจัยั ที่่�เกี่่ย� วข้้อง ซึ่่ง� แสดงให้้เห็็นว่่าเทคนิิคการสััมภาษณ์์บางประการช่่วยให้้สามารถ
ดึึงข้้อมููลความทรงจำที่่�ถูกู ต้้องและเชื่่อ� ถืือได้้ และลดความเสี่่ย� งในการได้้รับั ข้้อมููลที่่�เป็็นเท็็จ

153.

เนื้้�อหาการฝึึกอบรมการสััมภาษณ์์อย่่างมีีประสิิทธิิภาพควรรวมถึึงการสร้้างความสำคััญของการสััมภาษณ์์ โดยกำหนดให้้
เป็็นส่่วนสำคััญของกระบวนการสืืบสวนหรืือรวบรวมข้้อมููลในวงกว้้าง และท้้ายที่่�สุดคืื
ุ อกระบวนการยุุติธรรม
ิ
โดยไม่่คำนึึงถึึง
เขตอำนาจศาล การเน้้นย้้ำถึึงประสิิทธิิภาพของการสััมภาษณ์์และหลัักประกัันพื้้�นฐานใดๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้องเป็็นสิ่่�งสำคััญ
ในการประกัันการปฏิิบััติิตามพัันธกรณีีเชิิงบวกของรััฐที่่�มีีต่่อการใช้้สิิทธิิมนุุษยชนของแต่่ละบุุคคล และเพื่่�อป้้องกััน
การทรมานหรืือการปฏิิบััติิที่่�โหดร้้าย88

154.

องค์์ประกอบหลัักของการฝึึกอบรมการสััมภาษณ์์ที่่�มีีประสิิทธิิภาพ ได้้แก่่
ก.	ฝึึกให้้เปิิดรัับฟัังความคิิดเห็็นและหลีีกเลี่่�ยงอคติิ
ข.
ค.
ง.
จ.
ฉ.
ช.
ซ.
ฌ.
ญ.
ฎ.
ฎ.
ฐ.

88.

การวางแผนและเตรีียมความพร้้อมเชิิงกลยุุทธ์์
การสร้้างและรัักษาความสััมพัันธ์์
การระบุุและตอบสนองความต้้องการเฉพาะตััวของผู้้�ถููกสััมภาษณ์์
การปฏิิบััติิตามกฎหมายสิิทธิิมนุุษยชนระหว่่างประเทศ
การตรวจสอบให้้แน่่ใจว่่ามีีการให้้หลัักประกัันพื้้�นฐานต่่างๆ ตลอดกระบวนการสััมภาษณ์์
การใช้้เทคนิิคการตั้้�งคำถามที่่�สนัับสนุุนด้้วยหลัักการทางวิิทยาศาสตร์์
การใช้้ทัักษะการฟัังอย่่างกระตืือรืือร้้นและทำให้้ผู้้�สััมภาษณ์์ตอบคำถามอย่่างเต็็มที่่�
การโต้้ตอบกัับผู้้�ถููกสััมภาษณ์์ที่่�ไม่่เต็็มใจให้้สััมภาษณ์์
การโต้้ตอบกัับทนายความของผู้้�ถููกสััมภาษณ์์
การเริ่่�มต้้นและสิ้้�นสุุดการสััมภาษณ์์อย่่างมืืออาชีีพ
การวิิเคราะห์์ข้้อมููลที่่�รวบรวมได้้
การประเมิินกระบวนการสััมภาษณ์์เพื่่�อพััฒนาทัักษะ

Art. 10 of the UNCAT
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155.

การฝึึกอบรมการสััมภาษณ์์ควรนานเพีียงพอสำหรัับการปลููกฝัังพื้้�นฐานทางทฤษฎีีที่่จ� ำเป็็น ตลอดจนความรู้้�ในทางปฏิิบัติั ิ
และเพื่่�อรวมช่่วงฝึึกปฏิิบััติิหลายๆ ครั้้�งเข้้าไปด้้วย โดยใช้้สถานการณ์์จำลองการปฏิิบััติิงานจริิง พร้้อมข้้อเสนอแนะ
จากหััวหน้้างานและเพื่่อ� นร่่วมงาน

156.

การมีีส่ว่ นร่่วมของผู้้�ที่่เ� คยถููกสััมภาษณ์์และผู้้�เชี่่ย� วชาญอื่่น� ๆ (เช่่น บุุคลากรทางการแพทย์์ ล่่าม และผู้้�สนัับสนุุนอื่่น� ๆ) ในช่่วง
การฝึึกด้้วยการเรีียนรู้้�โดยใช้้สถานการณ์์จำลองเป็็นฐาน (Scenario-based learning) สามารถเสริิมสร้้างประสบการณ์์
การฝึึกอบรมได้้

157.

ควรให้้การฝึึกอบรมเพิ่่�มเติิมแก่่ผู้้�สัมั ภาษณ์์ คนกลาง และล่่ามที่่�มีส่ี ว่ นเกี่่ย� วข้้องในการสััมภาษณ์์บุคุ คลที่่�มีคี วามเปราะบางสููง
เช่่น เด็็กและผู้้�ที่่มี� คี วามบกพร่่องทางร่่างกาย การฝึึกอบรมดัังกล่่าวควรให้้คำแนะนำในการสัังเกตติิดตามสุุขภาวะทางจิิต
(Psychological well-being) ของผู้้�ถููกสััมภาษณ์์ และหากจำเป็็น ให้้ระงัับการสััมภาษณ์์และขอความช่่วยเหลืือ
จากผู้้�เชี่่ย� วชาญที่่�ได้้รับั การฝึึกอบรมอย่่างเหมาะสม89

158.

บุุคลากรที่่�จััดการและกำกัับดููแลผู้้�สััมภาษณ์์ควรได้้รัับการฝึึกอบรมด้้วย ซึ่่�งส่่งผลให้้บุุคลากรไม่่เพีียงแต่่ได้้พััฒนาทัักษะ
การสััมภาษณ์์ของตนเองเท่่านั้้�น แต่่ยัังได้้เรีียนรู้้�วิิธีีประเมิินคุุณภาพโดยรวมของการสััมภาษณ์์เพื่่�อให้้ข้้อเสนอแนะและ
การสนัับสนุุนที่่�เหมาะสมแก่่ผู้้�สััมภาษณ์์

159.

บุุคคลที่่�เกี่่�ยวข้้องอื่่�นๆ เช่่น ผู้้�พิิพากษา อััยการ เจ้้าหน้้าที่่�ควบคุุมตััว และทนายฝ่่ายจำเลย ควรได้้รัับฟัังการบรรยายสรุุป
เกี่่�ยวกัับการสััมภาษณ์์ที่่�มีีประสิิทธิิภาพด้้วย โดยจะช่่วยพััฒนาความเข้้าใจร่่วมกัันเกี่่�ยวกัับบทบาทและความท้้าทายต่่างๆ
ที่่�เกี่่ย� วข้้อง และเอื้้อ� อำนวยการตรวจสอบหรืือประเมิินจากภายนอก หากมีีการร้้องเรีียนเกิิดขึ้้น�

160.

การใช้้เทคโนโลยีีในการฝึึกอบรมสามารถช่่วยปรัับปรุุงคุุณภาพของการสััมภาษณ์์ในอนาคต และสร้้างข้้อมููลอัันมีีค่า่ สำหรัับ
การวิจยั ต่อไป ซึง่ รวมถึงการใช้อปุ กรณ์โสตทัศนูปกรณ์เพื่อบันทึกการฝึกอบรม รวมถึงใช้การสัมภาษณ์ตา่ งๆ ที่มกี ารบันทึก
ข้อมูลไว้ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์มาเป็นตัวอย่างในช่วงการเรียนรูโ้ ดยใช้ฉากสถานการณ์เป็นฐาน

161.

ควรส่่งเสริิมความร่่วมมืือด้้านการฝึึกอบรมระหว่่างหน่่วยงานบัังคัับใช้้กฎหมาย บุุคลากรทางทหารและข่่าวกรอง หน่่วยงาน
กำกัับดููแล นัักวิิชาการ และพัันธมิิตรระหว่่างประเทศ ควรสนัับสนุุนให้้นัักวิิชาการและนัักวิิจััยอิิสระเผยแพร่่การศึึกษา
ที่่�เกี่่ย� วข้้องต่่อสาธารณะและให้้การศึึกษาดัังกล่่าวสามารถเข้้าถึึงได้้

162.

ควรปรัับปรุุงโครงการฝึึกอบรมอย่่างสม่่ำเสมอเพื่่อ� สะท้้อนถึึงวิิวัฒ
ั นาการของมาตรฐานสิิทธิิมนุษุ ยชนระหว่่างประเทศและ
การวิิจัยั ทางวิิทยาศาสตร์์ การนำการวิิจัยั และเทคนิิคที่่�พัฒ
ั นาไปซึ่่ง� ได้้รับั การตรวจสอบแล้้วมาใช้้ในทางปฏิิบัติั อิ ย่่างสม่่ำเสมอ
สามารถเสริิมความแข็็งแกร่่งให้้กับั โครงการฝึึกอบรมได้้ 90

89.

Art. 13 of the CRPD; Rule 12 of the Beijing Rules; ดูเพิ่มเติม Guidelines on Justice in Matters involving Child Victims and Witnesses
of Crime, ECOSOC Resolution 2005/20 วันที่ 22 กรกฎาคม ค.ศ. 2005
Art. 11 of the UNCAT.

90.
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การพัฒนาวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
163.

ความรู้้�และทัักษะในการสััมภาษณ์์นั้้น� จำเป็็นต้้องรัักษาไว้้ตลอดเวลา การนำหลัักการสััมภาษณ์์ที่่มี� ปี ระสิิทธิิภาพรวมเข้้าไป
ในโครงการพััฒนาวิิชาชีีพอย่่างต่่อเนื่่�อง จะช่่วยให้้มั่่�นใจได้้ว่่าสถาบัันมีีความมุ่่�งมั่่�นในการสััมภาษณ์์อย่่างมีีจริิยธรรม
และมีีประสิิทธิิภาพ

164.

องค์์ประกอบที่่�สำคััญสำหรัับการพััฒนาวิิชาชีีพอย่่างต่่อเนื่่�อง ได้้แก่่ คำมั่่�นสััญญาจากผู้้�นำ การฝึึกอบรมเสริิมเป็็นประจำ
และการฝึึกอบรมทบทวนเพื่่อ� ปรัับปรุุงเทคนิิคต่่างๆ แก้้ไขข้้อผิิดพลาด และนำเสนองานวิิจัยั ที่่�เกี่่ย� วข้้องล่่าสุุดต่อ่ ผู้้�สััมภาษณ์์

165.

โครงการพััฒนาวิิชาชีีพอย่่างต่่อเนื่่อ� งจะช่่วยให้้หน่่วยงานต่่างๆ และโดยเฉพาะอย่่างยิ่่ง� หน่่วยงานผู้้�กำกัับดููแล สามารถติิดตาม
และวััดผลการสััมภาษณ์์ ระบุุการฝึึกอบรมที่่�ต้้องทำเพิ่่�มเติิม ปรัับปรุุงการใช้้เทคโนโลยีีที่่�กำลัังพััฒนาและปรัับความรู้้�
จากการวิิจัยั ให้้ทันั สมััย
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หลักการที่ 5 –
ความรับผิดชอบ
การสัมภาษณ์อย่างมีประสิทธิภาพต้องดำ�เนินการ
ด้วยสถาบันที่โปร่งใสและตรวจสอบได้

กระบวนการและการพิจารณาระดับองค์กร
166.

มาตรฐานกระบวนการดำเนิินการ จรรยาบรรณ หรืือข้้อกำหนดเชิิงสถาบัันอื่่�นๆ ของหน่่วยงานที่่�มีีอำนาจมีีส่่วนช่่วย
ให้้การสััมภาษณ์์มีีประสิิทธิิภาพและขัับเคลื่่�อนการเปลี่่�ยนแปลงในวััฒนธรรมสถาบััน

167.

ตามมาตรา 11 ของอนุุสััญญาต่่อต้้านการทรมานแห่่งสหประชาชาติิ เจ้้าหน้้าที่่�ต้้องทบทวนกฎเกณฑ์์ คำสั่่�ง วิิธีีการ และ
แนวทางปฏิิบััติิที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการสััมภาษณ์์อย่่างเป็็นระบบ ละเอีียด และครอบคลุุม91 จากการประเมิินนี้้� หน่่วยงาน
สอบสวนควรใช้้และกำหนดมาตรฐานขั้้�นตอนการปฏิิบััติิงาน นโยบาย และจรรยาบรรณเพื่่�อกำหนดมาตรฐานที่่�บัังคัับ
ใช้้ได้้สำหรัับตััวแทนผู้้�ดำเนิินการสััมภาษณ์์ บรรทััดฐานดัังกล่่าวต้้องสอดคล้้องกัับมาตรฐานการปฏิิบััติิที่่�เป็็นที่่�ยอมรัับ
ในระดัับสากลสำหรัับเจ้้าหน้้าที่่�บัังคัับใช้้กฎหมายและเจ้้าหน้้าที่่�อื่่�นๆ ที่่�มีีหน้้าที่่�ดำเนิินการการสััมภาษณ์์

168.

การทบทวนโดยเจ้้าหน้้าที่่�อย่่างสม่่ำเสมอดัังกล่่าว ควรมีีการประเมิินระดัับของทรััพยากรทางด้้านการเงิินที่่�ใช้้ลงทุุน
ในการสััมภาษณ์์ รวมถึึงการใช้้เทคโนโลยีีอย่่างเหมาะสมด้้วย การทบทวนอย่่างสม่่ำเสมอช่่วยให้้มั่่น� ใจได้้ว่า่ มีีการใช้้และ
ปฏิิบัติั ติ ามมาตรฐานที่่�ตกลงร่่วมกันั ในระดัับประเทศจริิง เสริิมด้ว้ ยวััฏจักั รการปรัับปรุุงกระบวนการ (cycle of improvement)

169.

การทบทวนสามารถดึึงเอาความรู้้�และความช่่วยเหลืือจากนัักวิิจัยั อิิสระ ผู้้�ปฏิิบัติั งิ านที่่�มีทัี กั ษะ และองค์์กรที่่�มีปี ระสบการณ์์และ
ความมุง่ มัน่ ในการสัมภาษณ์อย่างมีประสิทธิภาพออกมาได้

170.

ควรนำหลัักการความโปร่่งใสและความรัับผิิดชอบไปใช้้กัับทุุกระดัับของหน่่วยงาน รวมถึึงในระดัับบุุคคล ฝ่่ายกำกัับดููแล
และระดัับองค์์กร

171.

ความโปร่่งใสมีีความสำคััญต่่อการรัักษาความเชื่่�อมั่่�นของสาธารณชนในความเที่่�ยงตรงของสถาบัันและในการบริิหารงาน
ยุตธรรม
ิ โดยรวม โดยเจ้าหน้าทีค่ วรจัดให้มกี ฎเกณฑ์ภายในและขัน้ ตอนทีเ่ กีย่ วข้องกับการสัมภาษณ์

172.

ต้้องมีีการประกัันสิิทธิิในการเข้้าถึึงข้้อมููลแก่่ผู้้�ถููกสััมภาษณ์์ ครอบครััว ทนายความ และผู้้�ให้้บริิการทางกฎหมายอื่่�นๆ
ตลอดจนการเข้้าถึึงกลไกการกำกัับดููแลต่่างๆ92

91.
92.

Art. 11 of the UNCAT; ดูเพิ่มเติม A/HRC/RES/31/31, §§11-12; A/HRC/RES/46/15, §10
Art. 18 of the Convention on Enforced Disappearance; Art. 20 of the Optional Protocol to the Convention against Torture
(OPCAT), A/RES/57/199 วันที่ 18 ธันวาคม ค.ศ. 2002
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ต้้องมีีการคุ้้�มครองข้้อมููลส่่วนบุุคคลทั้้�งหมดที่่�รวบรวมจากการสััมภาษณ์์ โดยจะไม่่ถููกนำไปใช้้โดยไม่่เหมาะสม รวมถึึง
ต้้องคำนึึงถึึงหลัักการการรัักษาความลัับและความเป็็นส่่วนตััว ตลอดจนกฎหมายและข้้อบัังคัับเกี่่ย� วกัับการคุ้้�มครองข้้อมููล93

การเก็บข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ
174.

การกำหนดให้้มีีการบัันทึึกข้้อมููลอย่่างมีีประสิิทธิิภาพนั้้�น เป็็นมาตรการเบื้้�องต้้นเพื่่�อความโปร่่งใสและตรวจสอบได้้
การเก็็บรัักษาบัันทึึกข้้อมููลที่่�ดีียัังส่่งเสริิมให้้สามารถระบุุความเสี่่�ยงได้้อย่่างรวดเร็็ว การวางแผนผลการดำเนิินงาน
การจััดสรรทรััพยากร กระบวนการตรวจสอบ และการวิิจััย

175.

เมื่่อ� ใดก็็ตามที่่�บุคุ คลใดถููกควบคุุมตัวั จะต้้องดำเนิินการบัันทึึกข้้อมููลการควบคุุมตัวทั
ั นั ทีีที่่ส� ามารถทำได้้ โดยควรใช้้การ
94
บัันทึึกในรููปแบบอิิเล็็กทรอนิิกส์์

176.

การสััมภาษณ์์ทุุกครั้้�งจะต้้องบัันทึึกไว้้อย่่างถููกต้้อง โดยควรใช้้เทคโนโลยีีบัันทึึกภาพและเสีียง ถึึงแม้้ว่่าการใช้้วิิธีีการ
บัันทึึกภาพและเสีียงอาจต้้องใช้้เวลาในการดำเนิินการ แต่่วิธีิ นี้้ี ใ� ห้้ประโยชน์์ที่่เ� ป็็นรููปธรรมและสามารถเก็็บรัักษาได้้ ตลอดจน
ข้้อมููลที่่�บันั ทึึกไว้้จะเป็็นข้้อมููลที่่�เชื่่อ� ถืือได้้

177.

การบัันทึึกภาพและเสีียงจะช่่วยเอื้้�ออำนวยการตรวจสอบข้้อกล่่าวหาเรื่่�องการปฏิิบััติิที่่�โหดร้้ายในระหว่่างการสััมภาษณ์์
ซึ่่ง� เป็็นผลประโยชน์์ทั้้ง� ของบุุคคลที่่�อ้า้ งว่่าได้้รับั การปฏิิบัติั อิ ย่่างโหดร้้าย และผู้้�สััมภาษณ์์ที่่ถู� กู กล่่าวหาว่่าปฏิิบัติั อิ ย่่างโหดร้้าย

การป้องกันและการรายงาน
178.

การเคารพและความมุ่่�งมั่่�นในการสััมภาษณ์์อย่่างมีีประสิิทธิิภาพและหลัักประกัันพื้้�นฐานที่่�เกี่่�ยวข้้องควรสะท้้อนอยู่่�ใน
กฎเกณฑ์์ภายใน จรรยาบรรณ และการประเมิินผลการดำเนิินงานของหน่่วยงานที่่�เกี่่ย� วข้้อง

179.

ทุุกหน่่วยงานที่่�ดำเนิินการสััมภาษณ์์ควรมีีกลไกการร้้องเรีียนภายในและหน่่วยสอบสวนที่่�ดำเนิินการและกำกัับดููแล
ด้้วยตนเอง พร้้อมด้้วยสายการบัังคัับบััญชาภายในที่่�ชััดเจน การรายงานอย่่างเป็็นกลาง การป้้องกัันการตอบโต้้ต่่างๆ
และกระบวนการเฉพาะในการแก้้ไข ลงโทษทางวิินัยั หรืือนำเรื่่อ� งเข้้าสู่่�กระบวนการสอบสวนทางอาญาใด ๆ เกี่่ย� วกัับการ
ทารุุณหรืือการละเมิิดที่่เ� กิิดขึ้้น� 95

180.

การไม่่ปฏิิบััติิตามกฎเกณฑ์์ภายในเกี่่�ยวกัับการสััมภาษณ์์ควรเป็็นจุุดเริ่่�มต้้นของมาตรการโต้้ตอบที่่�เหมาะสมของสถาบััน
ตัง้ แต่การให้เข้าฝึกอบรมขึน้ ใหม่ไปจนถึงการด�ำเนินการทางวินยั การละเมิดพันธกรณีทางกฎหมายที่รา้ ยแรง เช่น การห้าม
ทรมานและการปฏิบตั ทิ โี่ หดร้ายในรูปแบบอื่นๆ โดยเด็ดขาด ไม่วา่ ในสถานการณ์หรือข้ออ้างใดๆ จะต้องถูกน�ำเข้าสู่
กระบวนการทางอาญาและการลงโทษ96 ควรจัดการกับการฝ่าฝืนวินยั หรือจรรยาบรรณที่ดอี ย่างเป็นกลางและเป็นไปตาม
สัดส่วนตามกฎหมายระหว่างประเทศและมาตรฐานว่าด้วยกระบวนการยุตธรรม
ิ

181.

เจ้้าหน้้าที่่�รัฐั ต้้องไม่่เพิิกเฉยต่่อพฤติิกรรมที่่�ผิดิ กฎหมาย ไม่่ว่า่ จะเกิิดขึ้้น� ที่่�ไหนและในบริิบทใดก็็ตาม โดยไม่่คำนึึงถึึงยศ ระดัับ
หรือบทบาทของบุคคลใด

93.
94.

Art. 20 of the Convention on Enforced Disappearance; Art. 21 of the OPCAT.
Art. 17(3) of the Convention on Enforced Disappearance; principle 12 of the Body of Principles; ดูเพิ่มเติม Rule 9(c) of the
Luanda Guidelines; ECtHR คดี Doyle v. Ireland §99.
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
Arts. 6-8 of the UNCAT.

95.
96.
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182.

ผู้้�กำกัับดููแลต้้องประเมิิน ดำเนิินการที่่�เป็็นประโยชน์์ รายงาน หรืือดำเนิินการอื่่น� ใดที่่�เป็็นการยกระดัับการรายงานพฤติิกรรม
ทีไ่ ม่เป็นมืออาชีพหรือการกระท�ำผิดโดยบุคคลทีอ่ ยูภ่ ายใต้บงั คับบัญชาอย่างเหมาะสม97

183.

ควรมีีการกำหนดและคุ้้�มครองหน้้าที่่�ในการรายงานการทรมานและการปฏิิบััติิที่่�โหดร้้ายด้้วย โดยในกรณีีที่่�เจ้้าหน้้าที่่�รู้้�สึึก
ว่่าไม่่สามารถตั้้�งข้้อสงสััยหรืือโต้้แย้้งเพื่่�อนร่่วมงานได้้โดยตรง เจ้้าหน้้าที่่�ควรรายงานข้้อกัังวลของตนผ่่านผู้้�จััดการสายงาน
กลไกการรายงานของหน่่ ว ยงาน หรืือช่่ อ งทางอื่่� น ๆ ที่่� เ หมาะสม รวมทั้้� ง กลไกการกำกัั บ ดูู แ ลอื่่� น ๆ ทั้้� ง นี้้� หน้้ า ที่่�
ในการรายงานดัังกล่่าวควรนำมาใช้้ในกรณีีที่่เ� จ้้าหน้้าที่่�ผู้้�รายงานรู้้�สึกึ ว่่าการตอบกลัับข้้อกัังวลของพวกเขาไม่่เหมาะสมด้้วย

184.

บุุคคลใดก็็ตามที่่�รายงานเรื่่�องการละเมิิด เช่่น "ผู้้�แจ้้งเบาะแส" ควรได้้รัับการคุ้้�มครองอย่่างเพีียงพอจากการตอบโต้้หรืือ
การปฏิิบััติิในทางลบทุุกรููปแบบ

185.

ผู้้�ประกอบวิิชาชีีพด้้านกระบวนการยุุติิธรรมทางอาญาอื่่�นๆ เช่่น นัักกฎหมาย อััยการ และผู้้�พิิพากษาที่่�พบเห็็น ได้้ยิิน หรืือ
สงสััยว่่ามีีการกระทำผิิดเกี่่�ยวกัับการสััมภาษณ์์ มีีหน้้าที่่�แจ้้งให้้หน่่วยงานทราบผ่่านช่่องทางที่่�เหมาะสมหรืือรายงานต่่อ
หน่่วยงานที่่�เกี่่ย� วข้้องอื่่น� ๆ

186.

ผู้้�ประกอบวิิชาชีีพด้้านกระบวนการยุุติิธรรมทางอาญามีีบทบาทสำคััญในการป้้องกัันการทรมานและการปฏิิบััติิที่่�โหดร้้าย
และปรัับปรุุงแก้้ไขวิิธีีปฏิิบััติิในการสััมภาษณ์์ ซึ่่�งรวมถึึงและโดยเฉพาะอย่่างยิ่่�งหน้้าที่่�ในการนำหลัักฐานใดๆ ที่่�ได้้จาก
การทรมาน การปฏิิบััติิที่่�โหดร้้ายในรููปแบบอื่่�น การกระทำผิิดในเชิิงกระบวนการ หรืือวิิธีีการบีีบบัังคัับใดๆ ในรููปแบบใดๆ
ออกจากกระบวนการพิิจารณาคดีี

187.

การพึ่่�งพาคำสารภาพมากเกิินไปในกระบวนการพิิจารณาคดีีทำให้้เกิิดแรงจููงใจที่่�ไม่่เหมาะสมต่่อผู้้�สััมภาษณ์์ที่่�จะมอง
ว่่าการสารภาพเป็็นวััตถุปุ ระสงค์์เพีียงอย่่างเดีียวของการสััมภาษณ์์ จึึงควรหลีีกเลี่่ย� งการพึ่่�งพาดัังกล่่าว

การกำ�กับดูแลโดยองค์กรภายนอกและการตรวจสอบอิสระ
188.

หน่่วยงานกำกัับดููแลภายนอก เช่่น สถาบัันสิิทธิิมนุษุ ยชนแห่่งชาติิ สำนัักงานผู้้�ตรวจการแผ่่นดิิน หน่่วยงานตุุลาการ หรืือองค์์กร
กำกัับดููแลผู้้�เชี่่ย� วชาญอื่่น� ๆ ควรมีีสิทิ ธิิเข้้าถึึงสถานที่่�ใดๆ ที่่�มีกี ารสััมภาษณ์์ผู้้�ต้อ้ งขััง รวมถึึงข้้อมููลเกี่่ย� วกัับบุุคคลที่่�ถูกู คุุมขังั อยู่่�

189.

หน่่วยงานตรวจสอบภายนอกควรติิดต่่อกัับบุุคคลใดๆ ที่่�ถููกคุุมขัังโดยเป็็นความลัับได้้ บุุคคลที่่�ร้้องเรีียนเกี่่�ยวกัับ
การปฏิิบัติั ที่่ิ โ� หดร้้ายหรืือการละเมิิดที่่ก� ระทำโดยตััวแทนของรััฐต้้องมีีสิทิ ธิิในการสื่่อ� สารโดยเสรีีและเป็็นความลัับกัับหน่่วยงาน
ตรวจสอบอิิสระโดยไม่่ต้อ้ งเกรงกลััวว่่าจะถููกตอบโต้้ด้ว้ ยวิิธีกี ารใดๆ ทั้้�งนี้้� ภายใต้้เงื่อ่� นไขที่่�เหมาะสมเพื่่อ� ประกัันความปลอดภััยและ
ความสงบเรีียบร้้อย

190.

ตามหลัักการหลัักการเกี่่ย� วกัับสถานะของสถาบัันสิิทธิิมนุษุ ยชนแห่่งชาติิ98 หรืือหลัักการปารีีส หน่่วยงานตรวจสอบภายนอก
ควรมีีความเป็็นอิิสระและมีีทรััพยากรเพีียงพอที่่�จะดำเนิินการวิิเคราะห์์สถานที่่�ที่่�ใช้้ในการสััมภาษณ์์อย่่างละเอีียด รวดเร็็ว
เป็็นกลาง และยุุติิธรรม เพื่่�อประกัันการเคารพสิิทธิิและศัักดิ์์�ศรีีของบุุคคล

191.

รััฐภาคีีของพิิธีสี ารเลืือกรัับของอนุุสัญ
ั ญาต่่อต้้านการทรมานขององค์์การสหประชาชาติิ (Optional Protocol to the UN
Convention against Torture) ต้้องให้้อำนาจแก่่กลไกป้้องกัันการทรมานระดัับชาติิ (National Preventive Mechanisms)
ในการเข้้าเยี่่�ยมสถานกัักขัังโดยไม่่ต้้องแจ้้งล่่วงหน้้า รวมถึึงสิิทธิิในการเข้้าถึึงข้้อมููลและเอกสารต่่างๆ ตลอดจนมีีอำนาจ
ดำเนิินการสััมภาษณ์์เป็็นการส่่วนตััวกับั บุุคคลที่่�ถูกู ลิิดรอนเสรีีภาพและเจ้้าหน้้าที่่�99

97.
98.
99.

ดู ตัวอย่างเช่น CPT/Inf(2018)4, 27th General Report of the CPT ธันวาคม ค.ศ. 2017 §70
Principles relating to the Status of National Human Rights Institutions (The Paris Principles), A/RES/48/134 วันที่ 20 ธันวาคม ค.ศ. 1993
Arts. 19-20 of the OPCAT.

หลักการสัมภาษณ์อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อการสอบสวน และการรวบรวมข้อมูล

หลักการที่ 5

37

192.

รััฐควรจััดตั้ง้� ระบบและกระบวนการเพื่่อ� ให้้หน่่วยงานตรวจสอบภายนอกสามารถเสนอข้้อเสนอแนะเกี่่ย� วกัับการปฏิิรูปู ใดๆ
ที่่�จำเป็็น เพื่่อ� ปรัับปรุุงประสิิทธิิภาพในการสััมภาษณ์์และหลัักประกัันพื้้�นฐานทางกฎหมาย หน่่วยงานต่่างๆ ควรเข้้าหารืือ
กัับหน่่วยงานภายนอกเกี่่ย� วกัับข้้อค้้นพบและข้้อเสนอแนะต่่างๆ

193.

องค์์กรภาคประชาสัังคมมีีบทบาทสำคััญในการกำกัับดููแลและสัังเกตการณ์์อย่่างอิิสระได้้เช่่นกััน เจ้้าหน้้าที่่�ควรต้้อนรัับ
การเข้้าร่่วมขององค์์กรภาคประชาสัังคมและพิิจารณาตามความเหมาะสมถึึงรายงานที่่�องค์์กรภาคประชาสัังคมจััดทำขึ้้�น
จากการสัังเกตการณ์์สถานที่่�ซึ่่�งบุุคคลถููกลิิดรอนเสรีีภาพและดำเนิินการสััมภาษณ์์ โดยรวมถึึงการสััมภาษณ์์พยานและ
เหยื่่�อด้้วย

การร้องเรียนและการสอบสวน
194.

ผู้้�ถููกสััมภาษณ์์ทุกุ คนมีีสิทิ ธิิที่่จ� ะร้้องเรีียนถึึงการทารุุณใดๆ รวมถึึงการปฏิิเสธสิิทธิิหรืือหลัักประกัันพื้้�นฐานใดๆ ข้้อร้้องเรีียน
ดังกล่าวต้องได้รบั การตรวจสอบโดยทันที อย่างละเอียดถี่ถว้ นและเป็นกลาง ผ่านช่องทางของทีห่ น่วยงานจัดเตรียมไว้100

195.

การเข้้าถึึงกลไกการร้้องเรีียนต้้องง่่าย เข้้าถึึงได้้โดยตรง ไม่่เสีียค่่าใช้้จ่่าย และเป็็นความลัับ ควรใช้้มาตรการที่่�เหมาะสม
เพื่่อ� ให้้แน่่ใจว่่าทุุกคนสามารถเข้้าถึึงกลไกการร้้องเรีียนได้้ โดยเฉพาะบุุคคลที่่�อยู่่�ในสถานการณ์์ที่่มี� คี วามเปราะบางมากขึ้้น�
ผู้้�ร้้องเรีียนควรได้้รับั คำแนะนำที่่�ชัดั เจนเกี่่ย� วกัับกระบวนการร้้องเรีียน กลไกการอุุทธรณ์์ และผลการพิิจารณา101

196.

ควรมีีการบัันทึึกข้้อร้้องเรีียนทั้้�งหมดไว้้ ไม่่ว่า่ จะเกิิดขึ้้น� เมื่่อ� ใด โดยข้้อร้้องเรีียนดัังกล่่าวควรเป็็นส่่วนหนึ่่�งของบัันทึึกทางการ
เมื่อใดก็ตามที่มกี ารร้องเรียนโดยหรือในนามของผูถ้ กู สัมภาษณ์ในระหว่างการสัมภาษณ์ การบันทึกอาจส่งผลให้ตอ้ งระงับ
การสัมภาษณ์ไว้ช่วั คราว

197.

ในกรณีีที่่�ผู้้�สััมภาษณ์์มีีเหตุุอัันควรเชื่่�อได้้ว่่าผู้้�ถููกสััมภาษณ์์ถููกทำร้้ายหรืือถููกปฏิิเสธสิิทธิิของตนก่่อนการสััมภาษณ์์ ควรแจ้้ง
เจ้้าหน้้าที่่�หรืือผู้้�มีีอำนาจที่่�เกี่่ย� วข้้อง ซึ่่ง� มีีหน้้าที่่�จัดั การกัับข้้อกล่่าวหาดัังกล่่าว

198.

เมื่่�อใดก็็ตามที่่�มีีเหตุุให้้เชื่่�อได้้ว่่ามีีการทรมาน แม้้จะไม่่มีีการร้้องเรีียนก็็ตาม จะต้้องมีีการสอบสวนอย่่างถี่่�ถ้้วน รวดเร็็ว
และเป็็นกลาง ตามมาตรา 12 ของอนุุสัญ
ั ญาต่่อต้้านการทรมานแห่่งสหประชาชาติิ102

199.

สำหรัับข้้อกล่่าวหาที่่�ร้า้ ยแรงรวมถึึงการทรมาน ข้้อร้้องเรีียนในเรื่่อ� งดัังกล่่าวควรตรวจสอบโดยหน่่วยงานอิิสระ รััฐควรจััดตั้้ง�
กลไกภายนอกสำหรัับการสอบสวนและการร้้องเรีียนที่่�มีีการดำเนิินงานและการเงิินเป็็นอิิสระจากทั้้�งหน่่วยงานบัังคัับใช้้
กฎหมายและให้้บริิการเกี่่�ยวกัับการดำเนิินคดีี หรืือหน่่วยงานอื่่�นใดที่่�มีีหน้้าที่่�รัับผิิดชอบต่่อบุุคคลที่่�ถููกลิิดรอนเสรีีภาพ
ในการดำเนิินการให้้เกิิดประสิิทธิิภาพและเป็็นอิิสระนั้้�น กลไกดัังกล่่าวควรมีีอำนาจในการสอบสวน การสนัับสนุุนทางการเมืือง
ทรััพยากรบุุคคลและการเงิิน และอำนาจในการออกคำแนะนำและการติิดตามการปฏิิบัติั ติ ามคำแนะนำนั้้�น

200.

ผู้้�ร้้องเรีียนทุุกคนควรได้้รัับการคุ้้�มครองจากผลกระทบและการตอบโต้้ใดๆ ในทางลบ อัันเป็็นผลมาจากการร้้องเรีียน103

100.
101.
102.
103.

Arts. 12-13 of the UNCAT.
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.
Art. 12 of the UNCAT.
Art. 13 of the UNCAT.
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การเยียวยาและการชดใช้ความเสียหาย
201.

การชดใช้้เยีียวยาเหยื่่�อการทรมานหรืือการปฏิิบััติิที่่�โหดร้้ายอื่่�นๆ เป็็นสิิทธิิมนุุษยชนที่่�ส่่งเสริิมให้้มีีการรัับผิิดชอบและ
ฟื้้�นฟููศัักดิ์์�ศรีี การชดใช้้เยีียวยาแสดงถึึงการคััดค้้านอย่่างรุุนแรงต่่อการละเมิิดพัันธกรณีีที่่�มีีอยู่่� และต้้องรวมถึึงการชดใช้้
ความเสีียหาย ค่่าชดเชย การฟื้้�นฟููสมรรถภาพ ความพึึงพอใจ และการรัับประกัันว่่าจะไม่่เกิิดเหตุุการณ์์นี้้�อีีก ทั้้�งนี้้�
การเยีียวยาควรได้้สััดส่่วนกัับอัันตรายที่่�ได้้รัับ104

202.

การเข้้าถึึงการเยีียวยาจากการทรมานหรืือการปฏิิบัติั ที่่ิ โ� หดร้้ายอื่่น� ๆ ต้้องไม่่มีเี งื่อ่� นไขว่่าต้้องมีีการระบุุตัวต
ั น การสอบสวน
105
หรืือการดำเนิินคดีีกับั ผู้้�กระทำความผิิด เพีียงแค่่ต้อ้ งพิิสูจู น์์ว่า่ มีีการกระทำดัังกล่่าวจริิงเท่่านั้้�น

203.

การตััดหลัักฐานที่่�ได้้จากการทรมานหรืือการปฏิิบััติิที่่�โหดร้้ายออกไป ถืือเป็็นสิิทธิิของผู้้�ถููกสััมภาษณ์์และเป็็นวิิธีีเยีียวยา
การกระทำผิิดของผู้้�สััมภาษณ์์ที่่มี� ปี ระสิิทธิิภาพ106

104.

Art. 14 of the UNCAT; ดู 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 วันที่ 16 ธันวาคม
ค.ศ. 2005
105.	มาตรา 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 วันที่ 13 ธันวาคม 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 วันที่ 6 กรกฎาคม ค.ศ. 2015
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หลักการที่ 6 –
การนำ�ไปปฏิบัติ
การสัมภาษณ์อย่างมีประสิทธิภาพต้องใช้มาตรการ
ระดับชาติที่เข้มแข็ง

204.

ในการนำหลัักการเหล่่านี้้�ไปปฏิิบััติิ รััฐควรรัับหลัักการและนำไปพััฒนากรอบกฎหมาย นโยบาย ระเบีียบข้้อบัังคัับ และ
กรอบการบริิหารของภาครััฐที่่�เหมาะสม และประกัันว่่าจะมีีการกำกัับดููแลด้้านตุุลาการในส่่วนของหน่่วยงานผู้้�มีีอำนาจ
ดำเนิินการสััมภาษณ์์ การดำเนิินการดัังกล่่าวจะต้้องใช้้ความพยายามอย่่างต่่อเนื่่�องและร่่วมกััน โดยผู้้�ดำเนิินการ
ที่่�เกี่่�ยวข้้องในระดัับประเทศ

205.

ด้้วยการบัังคัับใช้้มาตรการระดัับชาติิที่่�เข้้มแข็็งนี้้� หน่่วยงานผู้้�มีีอำนาจได้้แสดงให้้เห็็นถึึงความมุ่่�งมั่่�นและการผููกพัันตน
ในระยะยาวที่่�จะดำเนิินการดัังต่่อไปนี้้�
ขจััดการทารุุณกรรมตลอดกระบวนการสััมภาษณ์์ และประกัันการปฏิิบััติิตามมาตรฐานสิิทธิิมนุุษยชนสากล
ข.	จััดให้้มีก
ี ารฝึึกอบรมการสััมภาษณ์์ที่่เ� หมาะสมและเพีียงพอแก่่หน่่วยงานที่่�เกี่่ย� วข้้องทั้้�งหมด
ค. อำนวยความสะดวกในการร่่วมมืือกัันระหว่่างผู้้�เชี่่�ยวชาญ ผู้้�ปฏิิบััติิงาน และผู้้�กำหนดนโยบายในการออกแบบ
กลยุุทธ์์และหลัักปฏิิบััติิในการสััมภาษณ์์ที่่�เหมาะสมและมีีประสิิทธิิภาพ
ง.	ส่่ ง เสริิ ม การกำกัั บ ดูู แ ลและความรัั บ ผิิ ด ชอบเกี่่� ย วกัั บ กระบวนการสัั ม ภาษณ์์ การแก้้ ไขปัั ญ หาการทุุ จ ริิ ต
เชิิงสถาบัันและวััฒนธรรมการลอยนวลพ้้นผิิด
จ. ปรัับปรุุงการทำงานของกระบวนการยุุติิธรรมทางอาญาและการบริิหารงานยุุติิธรรม
ก.

206.

ข้้อผููกพัันเหล่่านี้้�ไม่่เพีียงเพื่่อ� ปรัับปรุุงนโยบายและแนวปฏิิบัติั เิ พื่่อ� ป้้องกัันการทรมานและการปฏิิบัติั ที่่ิ โ� หดร้้ายในรููปแบบใดๆ
ก็็ตาม และยกระดัับหลัักนิิติธรรม
ิ เท่่านั้้�น แต่่ยังั สร้้างวิิธีกี ารที่่�มีปี ระสิิทธิิภาพสููงสุุดในการทำให้้ความปลอดภััยสาธารณะ
ตามมาตรฐานสากลดีียิ่่ง� ขึ้้น�

กรอบกฎหมายภายในประเทศ
207.

107.

รััฐควรทบทวนกรอบกฎหมายของรััฐอย่่างเป็็นระบบ ตลอดจนตราและเผยแพร่่กฎหมาย กฤษฎีีกา และเอกสารนโยบาย
ต่่างๆ ที่่�ควบคุุมการปฏิิบััติิต่่อบุุคคลที่่�ถููกซัักถาม รวมทั้้�งวิิธีีดำเนิินการสััมภาษณ์์ กฎหมายและกระบวนการดัังกล่่าวต้้อง
เป็็นไปตามพัันธกรณีีทางกฎหมายที่่�มีีอยู่่�ภายใต้้กฎหมายระหว่่างประเทศทุุกประการ โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�งการห้้ามทรมาน
และการปฏิิบััติิที่่�โหดร้้ายในรููปแบบอื่่�นๆ โดยเด็็ดขาด ไม่่ว่่าในสถานการณ์์หรืือข้้ออ้้างใดๆ107
Art. 11 of the UNCAT; A/HRC/RES/31/31, § 11; A/HRC/RES/46/15, § 10.
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208.

หลัักประกัันพื้้�นฐานเกี่่�ยวกัับการสััมภาษณ์์อย่่างมีีประสิิทธิิภาพควรบััญญััติิไว้้ในกฎหมายและระเบีียบข้้อบัังคัับเช่่นกััน
รวมถึึงการคุ้้�มครองอย่่างน้้อยที่่�สุดุ ในเรื่่อ� งการแจ้้งครอบครััวในทัันทีี การเข้้าถึึงการตรวจสุุขภาพ และการเข้้าถึึงทนายความ
ในการนี้้� รััฐต้้องเสริิมสร้้างการเข้้าถึึงความช่่วยเหลืือทางกฎหมายและการป้้องกัันภััยที่่�สนัับสนุุนโดยรััฐก่่อนและระหว่่าง
การสััมภาษณ์์ ให้้เข้้มแข็็งมากขึ้้น� 108

209.

การทรมานและการปฏิิบััติิที่่�โหดร้้ายซึ่่�งเพีียงพอให้้พิิจารณาว่่าเป็็นความผิิดทางอาญา เป็็นกุุญแจสำคััญในการสนัับสนุุน
ให้้มีีการสััมภาษณ์์อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ ไม่่มีีพฤติิการณ์์พิิเศษใดที่่�จะนำมากล่่าวอ้้างเพื่่�อเป็็นเหตุุผลในการทรมานหรืือ
การปฏิิบััติิที่่�โหดร้้ายได้้109

210.

กรอบกฎหมายควรประกัันว่่าคำสารภาพหรืือคำให้้การอื่่�นๆ ที่่�ได้้มากจากการทรมานหรืือการบีีบบัังคัับในรููปแบบอื่่�นๆ
นั้้�นไม่่มีีน้้ำหนัักเพีียงพอให้้นำมาใช้้เป็็นหลัักฐานได้้ เว้้นแต่่นำมาใช้้พิิสููจน์์เกี่่�ยวกัับการละเมิิดด้้วยการทรมานหรืือ
การบีีบบัังคัับดัังกล่่าว และเพื่่�อพิิสููจน์์ข้้อเท็็จจริิงว่่ามีีการให้้คำให้้การจริิง กฎหมายภายในประเทศต้้องประกัันว่่าผู้้�ที่่�
บีีบบัังคัับและละเมิิดต้้องรัับผิิดชอบในการกระทำนั้้�น110

วัฒนธรรมและบทบาทหน้าที่เชิงสถาบัน
211.

ผู้้�นำสถาบัันควรทำหน้้าที่่�เป็็นผู้้�สนัับสนุุนการสััมภาษณ์์อย่่างมีีประสิิทธิิภาพโดยสื่่�อสารถึึงความมุ่่�งมั่่�นที่่�ชััดเจนและยั่่�งยืืน
ต่่อการเปลี่่ย� นแปลงในเชิิงบวก การเปลี่่ย� นวััฒนธรรมสถาบัันที่่�เกี่่ย� วข้้องกัับการสััมภาษณ์์ต้อ้ งมีีธรรมาภิิบาลและการวางแผน
อย่างรอบคอบ

212.

สถาบัันควรตรวจสอบให้้แน่่ใจว่่าการเปลี่่�ยนแปลงกรอบกฎหมายและนโยบายระดัับประเทศที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการสััมภาษณ์์
ทัง้ หมดได้ถกู รวมเข้ากับกฎและกระบวนการต่างๆ ของสถาบัน และมีการสื่อสารกันระหว่างบุคลากรของสถาบันโดยทั่วกัน
บุคลากรทีเ่ กีย่ วข้องโดยตรงกับการสัมภาษณ์ควรได้รบั ค�ำแนะน�ำเกีย่ วกับผลการน�ำข้อก�ำหนดทางกฎหมายและนโยบายใหม่
ไปใช้ในทางปฏิบตั ิ

213.

การเปลี่่ย� นแปลงในการสััมภาษณ์์ให้้มีคี วามหมายและมั่่น� คงนั้้�น รััฐต้้องลงทุุนในทรััพยากรมนุุษย์์และการเงิินอย่่างเพีียงพอ
ในระยะสั้้�น ระยะกลาง และระยะยาว โดยจะช่่วยให้้มั่่�นใจในการเสริิมศัักยภาพและความสามารถให้้แข็็งแกร่่ง
โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�งผ่่านการฝึึกอบรมเฉพาะทางและการมีีอุุปกรณ์์บัันทึึกไว้้ใช้้งาน

214.

ต้้องใช้้มาตรการต่่างๆ เพื่่อ� เป็็นการประกัันว่่ากระบวนการยุุติธรรม
ิ ทางอาญาและหน่่วยงานสอบสวนอื่่น� ๆ ได้้ดำเนิินการ
ตามพัันธกรณีีภายในประเทศและระหว่่างประเทศ และการดำเนิินการดัังกล่่าวมีีความโปร่่งใสและสามารถตรวจสอบได้้
ผ่่านกระบวนการทางศาลและโดยประชาชน

215.

บทบาทหน้้าที่่�เชิิงสถาบัันของหน่่วยงานบัังคัับใช้้กฎหมายและหน่่วยงานรวบรวมข้้อมููลอื่่�นๆ เสริิมให้้เข้้มแข็็งขึ้้�น
ได้้ด้้วยการสร้้างความสััมพัันธ์์อย่่างต่่อเนื่่�องกัับหน่่วยงาน นัักวิิจััย และกลุ่่�มวิิชาการอื่่�นๆ ความร่่วมมืือดัังกล่่าว
ซึ่่� ง อาจขยายไปมากกว่่ า ภายในประเทศ ทำให้้ ไ ด้้ ผ ลการวิิ เ คราะห์์ แ ละข้้ อ มูู ล ที่่� เ ป็็ น ประโยชน์์ เ พื่่� อ สนัั บ สนุุ น
การพััฒนาปรัับปรุุงแนวปฏิิบััติิในการสััมภาษณ์์

108.
109.
110.

A/HRC/RES/31/31, paras. 4-9; A/HRC/RES/46/15, § 5.
Arts. 4-6 of the UNCAT.
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 (เชิงอรรถที่ 3).
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เจ้าหน้าที่ฝ่ายตุลาการ
216.

ควรประกัันและคุ้้�มครองความเป็็นอิิสระของฝ่่ายตุุลาการและการดำเนิินคดีีอาญา เพื่่�อให้้สามารถเข้้ามามีีบทบาท
อย่่ า งเต็็ มที่่� ใ นการดำเนิิ น การสัั ม ภาษณ์์ อ ย่่ า งมีี ป ระสิิ ท ธิิ ภ าพ 111 โดยรวมถึึ ง ความเป็็ น อิิ ส ระทางวิิ ช าชีี พ และ
ทางวิิ ท ยาศาสตร์์ เชิิ ง นิิ ติิ วิิ ท ยาศาสตร์์ และความช่่ ว ยเหลืืออื่่� น ๆ ที่่� เ กี่่� ย วข้้ อ ง

217.

ในการให้้หลัักประกัันขั้้�นพื้้�นฐาน เช่่น สิิทธิิที่่�จะได้้รัับการดำเนิินคดีีอย่่างเป็็นธรรม หน่่วยงานตุุลาการต้้องประกัันให้้มีี
การเคารพสิิทธิิของผู้้�ถููกสััมภาษณ์์ตลอดเวลา โดยที่่�หน่่วยงานตุุลาการต้้องทบทวนทั้้�งวิิธีีการสััมภาษณ์์ การใช้้สิิทธิิของ
ผู้้�ต้้องสงสััยในหลัักประกัันพื้้�นฐานทางกฎหมายและด้้านกระบวนพิิจารณา รวมถึึงการเข้้าถึึงทนายความและผู้้�เชี่่�ยวชาญ
ทางการแพทย์์

218.

หน่่วยงานตุุลาการควรขจััดผลประโยชน์์ต่า่ งๆ ที่่�จูงู ใจหน่่วยงานสอบสวนให้้ดำเนิินการด้้วยวิิธีกี ารใดๆ ให้้ได้้มาซึ่่ง� คำรัับสารภาพ
และส่่งเสริิมการใช้้วิธีิ กี ารที่่�มีจี ริิยธรรมและมีีการพิิสูจู น์์ทางวิิทยาศาสตร์์แทน

219.

หน่่วยงานตุุลาการต้้องประกัันว่่าหลัักฐานที่่�ได้้มาอย่่างถููกต้้องตามกฎหมายเท่่านั้้�นที่่�ยอมรัับได้้ในกระบวนการใดๆ
และระมััดระวัังถึึงสิ่่�งบ่่งชี้้�ใดๆ ที่่�ชี้้�ให้้เห็็นว่่าคำให้้การนั้้�นอาจได้้มากจากการบีีบบัังคัับหรืือการปฏิิบััติิที่่�โหดร้้าย ทั้้�งนี้้�
ตามหลัักการของบทตััดพยานหลัักฐาน (Exclusionary Rule) คำให้้การใดๆ ที่่�ได้้มาจากการทรมาน หรืือการปฏิิบัติั ที่่ิ โ� หดร้้าย
หรืือการบีีบบัังคัับอื่่�นๆ ต้้องไม่่ถููกนำเข้้าสู่่�กระบวนการทางกฎหมายใดๆ112

220.

ผู้้�ต้อ้ งสงสััยและจำเลยควรถููกนำตััวมาอยู่่�ต่อ่ เจ้้าหน้้าที่่�ตุลุ าการเพื่่อ� รัับทราบถึึงความถููกต้้องตามกฎหมายซึ่่ง� เป็็นฐานในการ
กัักขัังพวกเขา โดยในกระบวนการนี้้� จะต้้องมีีการอนุุญาตให้้ผู้้�ต้อ้ งสงสััยและจำเลยโต้้แย้้งได้้ เมื่่อ� ใดก็็ตามที่่�มีเี หตุุให้้เชื่่อ� ได้้ว่า่ บุุคคล
ที่่�ถูกู นำตััวมาอยู่่�ต่อ่ หน้้าเจ้้าหน้้าที่่�ตุลุ าการอาจเป็็นเหยื่่อ� ของการปฏิิบัติั ที่่ิ โ� หดร้้าย พนัักงานอััยการและฝ่่ายตุุลาการจะต้้องสอบสวน
โดยตำแหน่่งหน้้าที่่�113 โดยควรขอให้้ตรวจสุุขภาพทางนิิติเิ วชศาสตร์์ แม้้จะไม่่มีข้ี อ้ กล่่าวหาหรืือคำร้้องเรีียนอย่่างชััดแจ้้ง

221.

ประการสุุดท้า้ ย หน่่วยงานตุุลาการต้้องดำเนิินการตามขั้้�นตอนที่่�จำเป็็นทั้้�งหมดเพื่่อ� ประกัันว่่าได้้มีกี ารนำตััวผู้้�ที่่ต้� อ้ งรัับผิิดชอบ
ต่่อการทรมานหรืือการปฏิิบัติั ที่่ิ โ� หดร้้ายเข้้าสู่่�กระบวนการยุุติธรรม
ิ และได้้รับั บทลงโทษที่่�เหมาะสม114

การเผยแพร่
222.

รััฐควรเผยแพร่่หลัักการนี้้�ไปยัังหน่่วยงานบริิหาร ฝ่่ายนิิติบัิ ญ
ั ญััติิ และเจ้้าหน้้าที่่�ตุลุ าการที่่�เกี่่ย� วข้้องทั้้�งหมด โดยเฉพาะอย่่างยิ่่ง�
หน่่วยงานบัังคัับใช้้กฎหมายและหน่่วยงานรวบรวมข้้อมููลอื่่น� ๆ

223.

การเผยแพร่่ร่วมกั
่ บั หน่่วยงานกำกัับดููแล องค์์กรภาคประชาสัังคม และประชาชนทั่่�วไป จะสร้้างความเชื่่อ� มั่่�นของพลเมืือง
ในหน่่วยงานสืืบสวนสอบสวน

224.

รัั ฐ ควรรวบรวมข้้ อ มูู ล เกี่่� ย วกัั บ มาตรการที่่� ห น่่ ว ยงานที่่� เ กี่่� ย วข้้ อ งได้้ ด ำเนิิ น การโดยนำหลัั ก การสัั ม ภาษณ์์ อ ย่่ า งมีี
ประสิิทธิิภาพเพื่่�อการสอบสวนและการรวบรวมข้้อมููลไปปฏิิบััติิ และรายงานการนำหลัักการไปพััฒนาด้้านต่่างๆ
ในหน่่วยงานระหว่่างประเทศและระดัับภููมิิภาคที่่�เกี่่�ยวข้้อง

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.
Article 15 of the UNCAT; ดูเพิ่มเติม A/HRC/25/60, paras. 66, 82
Article 12 of the UNCAT; ดูเพิ่มเติม CPT/Inf(2002)15-part, Developments concerning CPT standards in respect of police custody,
2002, §45.
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)

112.
113.
114.

หลักการสัมภาษณ์อย่างมีประสิทธิภาพ
เพื่อการสอบสวนและการรวบรวมข้อมูล

หลักการที่ 1
รากฐานของหลักการ

หลักการที่ 2
การนำ�ไปปฏิบัติ

หลักการที่ 3
สถานการณ์ความเปราะบาง

การสั ม ภาษณ์ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
จะใช้หลักทางวิทยาศาสตร์ กฎหมาย
และจริยธรรมต่างๆ เป็นตัวชี้นำ�

การสั ม ภาษณ์ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
เป็ น กระบวนการที่ ค รอบคลุ ม การ
รวบรวมข้อมูลที่ถูกต้องและเชื่อถือได้
ในขณะที่มีการให้หลักประกันพื้นฐาน
ทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

การสั ม ภาษณ์ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
จำ�เป็นต้องมีการระบุถึงและการจัดการ
กั บ ความต้ อ งการของผู ้ ใ ห้ ส ั ม ภาษณ์
ในสถานการณ์ที่เปราะบาง

หลักการที่ 4
การฝึกอบรม

หลักการที่ 5
ความรับผิดชอบ

หลักการที่ 6
การนำ�ไปปฏิบัติ

การสั ม ภาษณ์ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
เป็ น การประกอบวิ ช าชี พ แขนงหนึ่ ง
ซึ่งต้องมีการฝึกอบรมเฉพาะด้าน

การสั ม ภาษณ์ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
ต้ อ งดำ � เนิ น การด้ ว ยสถาบั น ที่ โ ปร่ ง ใส
และตรวจสอบได้

การสั ม ภาษณ์ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
ต้องใช้มาตราการระดับชาติที่แข็งแรง

“ หลัักการการสััมภาษณ์์เหล่่านี้้�มีีพื้้�นฐานมาจากวิิทยาศาสตร์์อัันแม่่นยำและประสบการณ์์หลายทศวรรษ
ของเจ้้าหน้้าที่่�สอบสวนทางอาญา หลัักการเหล่่านี้้�ได้้ปรัับปรุุงการรวบรวมหลัักฐานให้้มีีความถููกต้้องและ
มีีประสิิทธิิภาพ และยัังป้้องกัันการตััดสิินผิิดพลาดที่่�มีีผลมาจากการทรมานและการบัังคัับสารภาพ หลัักการ
เหล่่านี้้�ได้้ถููกออกแบบมาเพื่่�อคุ้้�มครองสิิทธิิขั้้�นพื้้�นฐานของผู้้�ต้้องสงสััยในคดีีอาญา ผู้้�เสีียหายและพยานต่่างๆ และ
ยัังสร้้างความไว้้วางใจให้้กัับประชาชนต่่อการบัังคัับใช้้กฎหมาย ”
ฆวน อีี. เมนเดซ,
ประธานคณะร่่วมของคณะกรรมาธิิการอำนวยการผู้้�เชี่่�ยวชาญ
อดีีตผู้้�เสนอรายงานพิิเศษแห่่งสหประชาชาติิว่่าด้้วยการทรมาน

หลักการสัมภาษณ์อย่างมีประสิทธิภาพ
เพื่อการสอบสวนและการรวบรวมข้อมูล
หลักการที่ 1 - รากฐานของหลักการ
การสัมภาษณ์อย่างมีประสิทธิภาพจะใช้หลักทางวิทยาศาสตร์ กฎหมาย และจริยธรรมต่างๆ เป็นตัวชี้นำ�
หลักการที่ 2 - การนำ�ไปปฏิบัติ
การสัมภาษณ์อย่างมีประสิทธิภาพเป็นกระบวนการที่ครอบคลุมการรวบรวมข้อมูลที่ถูกต้องและเชื่อถือได้
ในขณะที่มีการให้หลักประกันพื้นฐานทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
หลักการที่ 3 – สถานการณ์ความเปราะบาง
การสัมภาษณ์อย่างมีประสิทธิภาพจำ�เป็นต้องมีการระบุถงึ และการจัดการกับความต้องการของผูใ้ ห้สมั ภาษณ์
ในสถานการณ์ทเ่ี ปราะบาง
หลักการที่ 4 – การฝึกอบรม
การสัมภาษณ์อย่างมีประสิทธิภาพเป็นการประกอบวิชาชีพแขนงหนึ่ง ซึ่งต้องมีการฝึกอบรมเฉพาะด้าน
หลักการที่ 5 - ความรับผิดชอบ
การสัมภาษณ์อย่างมีประสิทธิภาพต้องดำ�เนินการด้วยสถาบันที่โปร่งใสและตรวจสอบได้
หลักการที่ 6 - การนำ�ไปปฏิบัติ
การสัมภาษณ์อย่างมีประสิทธิภาพต้องใช้มาตรการระดับชาติที่แข็งแรง

