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การซักถามเพื่อการสืบสวนสอบสวน
(Investigative Interviewing) ในคดีอาญา
การซักถามเป็ นหัวใจหลักของการบังคับใช้กฎหมาย วิธีการซักถามสามารถส่งผลกระทบอย่างมากต่อผลของการสอบสวน ความเสมอ
ภาค ประสิทธิภาพ และความน่ าเชื่อถือของการดำ�เนิ นกระบวนการยุตธิ รรมทางอาญาใด ๆ ในชัน
้ ต่อไป ตำ�รวจ เจ้าหน้ าที่บังคับใช้
่
่
่
่
้ ฐานและความมั่นคง
กฎหมาย และเจ้าหน้ าทีจากหน่ วยงานอืนทีทำ�หน้ าทีซักถามต้องมั่นใจว่าจะเคารพและคุม้ ครองศักดิศ์ รีขน
ั ้ พืน
ทางร่างกายและจิตใจของคนทุกคนในระหว่างการซักถาม ไม่วา่ จะเป็ นผู้เสียหาย, พยาน และผู้ตอ้ งสงสัย - อย่างไรก็ดี การทรมานและ
้ ที่
การปฏิบัตอิ ย่างไม่เหมาะสมในรูปแบบอื่น การบีบบังคับ และการข่มขู่ผู้ที่ถูกคุมขังและในระหว่างการซักถามก็ยังคงปรากฏอยู่ ในพืน
ต่าง ๆ ทั่วทุกมุมโลก “วัฒนธรรมการรับสารภาพ” ในชัน
้ ตำ�รวจและในระบบยุตธิ รรมทางอาญาในหลายประเทศ รวมถึงการขาดการฝึ ก
่
่
่
และความเชียวชาญเรืองเทคนิ คการคลีคลายคดีอาชญากรรม และการซักถามโดยวิธีที่มีมนุ ษยธรรม สามารถจูงใจให้เกิดการปฏิบัตท
ิ ี่
ทารุณเพื่อเค้นเอาคำ�รับสารภาพหรือข้อมูล
เครือ่ งมือที่เรียกว่า “การซักถามเพื่อใช้ ในการสืบสวนสอบสวน”นี ้ นำ �เสนอภาพรวมและความรูเ้ บือ้ งต้นของวิธีการซักถามผู้เสียหาย,
พยาน และผู้ตอ้ งสงสัย ซึ่งเป็ นเทคนิ คที่ถูกพัฒนาโดยผู้ปฏิบัตงิ านเพื่อให้สอดรับกับพยานหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที่มีจำ�นวนมากกว่าวิธี
การที่ทารุณและบีบบังคับจะทำ�ให้ ได้มาข้อมูลที่ ไม่น่าเชื่อถือ เทคนิ คดังกล่าวนี ้ ใช้ โดยทั่วไปในส่วนงานความยุตธิ รรมทางอาญา รวมถึงใช้
ในกรณี ตา่ ง ๆที่เกี่ยวข้องกับการก่อการร้าย อีกทัง้ ยังอาจนำ �ไปปรับใช้ ได้อย่างมีประสิทธิภาพในการซักถามที่เกี่ยวข้องกับงานด้านการข่าว
หรือความมั่นคง ในกระบวนการสร้างความคุน
้ เคยกับผู้ถูกซักถามโดยเทคนิ คนี ้จะไม่เพียงแต่สามารถป้ องกันการปฏิบัตท
ิ ี่ทารุณ แต่ยังช่วย
เพิ่มประสิทธิภาพการรวบรวมข้อมูลและความน่ าเชื่อถือของข้อมูลอีกด้วย ซึ่งสิ่งนี ้จะส่งผลต่อทัศนคติของประชาชนในเรือ่ งเสมอภาคของ
กระบวนการยุตธิ รรม ดังนั ้น เทคนิ คนี ้จึงช่วยสร้างความเชื่อมั่นของประชาชนต่อการอำ�นวยความยุตธิ รรมและการเสริมสร้างความชอบ
ธรรมของอำ�นาจรัฐ

้ เพื่อช่วยให้หน่ วยงานภาครัฐให้ความรูเ้ จ้าหน้ าที่ ในสังกัดเกี่ยวกับการนำ �อนุ สัญญา
เอกสารนี ้เป็ นส่วนหนึ่ งของชุดสื่อการสอนเพื่อพัฒนาศักยภาพของ CTI ซึ่งถูกพัฒนาขึน
สหประชาชาติวา่ ด้วยการต่อต้านการทรมานและการปฏิบัตห
ิ รือการลงโทษอื่นที่ โหดร้ายไร้มนุ ษยธรรม หรือที่ย่ำ�ยีศักดิศ์ รีความเป็ นมนุ ษย์ และเพื่อให้ประชาชนทั่วไปมีความรู้ ความ
เข้าใจ และเห็นแนวทางการนำ �อนุ สัญญาดังกล่าวไปปรับใช้
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ผลลัพธ์ที่จะได้จากการเรียนรู้
เมื่อใช้เครือ่ งมือนี ้ คุณจะสามารถ:
อธิบายประโยชน์ ของการใช้
เทคนิ คการซักถามเพื่อการ
สืบสวนสอบสวนได้

อธิบายขัน
้ ตอนต่าง ๆ ของ
โมเดลการซักถามเพื่อการ
สืบสวนสอบสวนได้

ใช้ โมเดลดังกล่าวในการพัฒนานโยบาย,
การปฏิบัติ และการฝึ กอบรมเรือ่ งการซัก
ถามเพื่อการสืบสวนสอบสวน

นำ �วิธีการดังกล่าวไป
ใช้กับงานสืบสวน
สอบสวนได้ โดยตรง

รายการประเมินตนเองท้ายเอกสารฉบับนี ้ จะช่วยทดสอบและกระตุน
้ ความจำ�ความรูเ้ กี่ยวกับโมเดลการซักถามเพื่อการสืบสวน
สอบสวน ซึ่งได้อธิบายไว้ ในที่นี่

วัตถุประสงค์หลักของการซักถามโดยตำ�รวจ
วัตถุประสงค์ของการซักถามโดยตำ�รวจ คือการทำ�ให้ ได้มาซึ่งข้อมูลที่ น่ าเชื่อถือและรับ
้ หรือเพื่อบีบ
ฟังได้ ในชัน
้ ศาล ซึ่งไม่ ใช่เพื่อยืนยันสิ่งที่เจ้าหน้ าที่สันนิ ษฐานว่าได้เกิดขึน
่
บังคับผู้ตอ้ งสงสัยให้ ให้ข้อมูลหรือรับสารภาพ การซักถามเพือการสืบสวนสอบสวน เป็ น
เครือ่ งป้ องกันไม่ ให้เกิดการรับสารภาพที่เป็ นเท็จและกระบวนการยุตธิ รรมที่ผิดพลาด วิธี
การนี ้กำ�หนดให้เจ้าหน้ าดำ�เนิ นการซักถามอย่างเป็ นระบบ ด้วยใจที่พร้อมรับฟังเพื่อไม่
้ ได้ ที่สำ�คัญอีกประการคือ การซักถามเพื่อการ
ให้ตกหลุมพรางการด่วนสรุปที่อาจเกิดขึน
่
สืบสวนสอบสวนช่วยเสริมในการสือสารและความลื่นไหลของการส่งต่อข้อมูลซึ่งจะช่วย
ให้ตรวจจับอาชญากรรมได้ ในที่สุด ในมุมมองทางด้านสิทธิมนุ ษยชน การซักถามเพื่อการ
สืบสวนสอบสวนช่วยให้เจ้าหน้ าที่สามารถใช้หลักสันนิ ษฐานไว้ก่อนว่าเป็ นผู้บริสุทธิ์จนกว่า
จะพิสูจน์ ได้วา่ ได้กระทำ�ความผิดตามกฎหมาย (presumption of innocence).

“

เราเปลี่ยนแปลงทัศนคติของ
เจ้าหน้าที่ตำ�รวจเพื่อสืบหา
ความจริงให้ คุณไม่อาจใช้
การทรมานหรือการทารุณ
กรรมได้ เนื่องจากมันจะส่ง
ผลในทางตรงข้ามกับที่คุณ
ต้องการ”
Mr. Edson Luis Baldan, Police
Officer – San Paolo Police
Acedemy, Brazil
(New York 9 June 2017)

การซักถามเพื่อการสืบสวนสอบสวน
• เป็ นข้อมูลที่ ได้จากงานวิจัยที่จัด
้ กว่า 30 ปี ซึ่งได้รบั ความ
ทำ�ขึน
ร่วมมือจากบรรดาผู้ปฏิบัตงิ าน

• ใช้ ได้จริงในทางปฏิบัติ สอดคล้อง
กับหลักจริยธรรม และพิสูจน์ แล้ว
ว่าเป็ นวิธีการที่มีประสิทธิภาพ

• มีการนำ �ไปใช้อย่างแพร่หลาย
โดยหน่ วยงานตำ�รวจแต่ทัง้ นี ้ก็มี
ความเกี่ยวข้องกับบุคลากรทาง
ด้านความมั่นคงและการข่าว

• ไม่ ใช้วธิ ีการหลอกลวงชักจูง, การ
บีบบังคับ หรือการทรมาน

• ให้ความปลอดภัยแก่พยานหลัก
ฐาน และป้ องกันข้อผิดพลาด
ในการอำ�นวยความยุตธิ รรม

• ลดอคติท่จี ะมองหาเฉพาะพยาน
หลักฐานที่สนั บสนุ นความ
คิดของตน (Confirmation
bias) และวิสัยทัศน์ แคบ

• เสริมสร้างความสัมพันธ์และ
ความไว้วางใจระหว่างตำ�รวจกับ
ประชาชน หลักนิ ตธิ รรม และ
ความชอบธรรมของอำ�นาจรัฐ

กฎเกณฑ์ และหลักการปฏิบัตติ า่ ง ๆที่
ใช้ ในการดาเนิ นการควบคุมการสอบ
ปากคำ�และกระบวนการซักถามจะ
ต้องมีการทบทวนอย่างเป็ นระบบเพื่อ
ยืนยันว่าเจ้าหน้ าที่ ได้ยึดปฏิบัตติ ามหลัก
มาตรฐานสูงสุด (article 11, UNCAT).

“

• ให้ข้อมูลที่มีความน่ าเชื่อถือมาก
้ และรับฟังได้ ในชัน
ขึน
้ ศาล

การซักถามผู้ต้องสงสัยในคดีอาญาเป็นงานที่อาศัยความเชี่ยวชาญ
เฉพาะ ซึ่งจะต้องมีการฝึกอบรมเฉพาะด้าน เพื่อให้เกิดการปฏิบัติงานที่
น่าพึงพอใจ”
The European Committee for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading
Treatment or Punishment (CPT) 12th General Report, para. 34, 2002.
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การซักถามเพื่อการสืบสวนสอบสวน: การเปลี่ยนแปลง
กระบวนการทางความคิด

ประเทศต่าง ๆ ให้นิยามศัพท์ที่อธิบายและสร้างกรอบความคิดเกี่ยวกับการซักถามผู้เสียหาย, พยาน และผู้ตอ้ งสงสัย เครือ่ งมือนี ้ ไม่อาจให้ค�ำ อธิบายที่
ครอบคลุมสำ�หรับนิ ยามศัพท์และหลักการปฏิบัติ ได้ทงั ้ หมด หากแต่จะแยกให้เห็นความแตกต่างระหว่างการซักถามแบบดัง้ เดิมและการรซักถามเพื่อ
การสืบสวนสอบสวน โดยเน้ นย้ำ�ถึงประโยชน์ และความมีประสิทธิภาพของการซักถามเพื่อการสืบสวนสอบสวน
้ จากโมเดล PEACE (การวางแผนและการเตรียมความพร้อม – Planning and preparation, การมีส่วน
ขัน
้ ตอนในทางปฏิบัตขิ องเครือ่ งมือนี ้ เกิดขึน
ร่วมและการอธิบาย – Engage and explain, การให้ปากคำ� - Account , การจบการซักถาม - Closure และการประเมินผล - Evaluation) ซึ่งถูกพัฒนา
้ ในสหราชอาณาจักรเพื่อตอบโต้ปัญหาการรับสารภาพที่เกิดจากการถูกบังคับที่ปรากฏเป็ นจำ�นวนมากและการพิพากษาลงโทษที่ผิดพลาดในช่วง
ขึน
ทศวรรษที่ 80 และ 90โดยโมเดลการซักถามเพื่อการสืบสวนสอบสวนซึ่งอธิบายในเครือ่ งมือนี ้ แสดงถึงพัฒนาการของโมเดล PEACE ที่ปรับปรุงจาก
ประสบการณ์ และงานวิจัยใหม่ ๆ โดยในปัจจุบัน หลายประเทศได้นำ�เทคนิ ควิธีการตามที่ระบุไปปรับใช้ ในขณะที่ประเทศอื่น ๆ ก็อยู่ระหว่างการทดลอง
ใช้หรือการฝึ กอบรมการใช้เครือ่ งมือดังกล่าว

PEACE ย่อมาจาก:

การวางแผน
และการเตรียม
ความพร้อม

การมีส่วน
ร่วมและการ
อธิบาย

การให้ปากคำ�

การจบการ
สัมภาษณ์

การประเมินผล

ทำ�ไม?
เป้ าหมายโดยรวมของการซักถามผู้เสียหาย, พยาน หรือผู้ตอ้ งสงสัย คือการได้มาซึ่งคำ�
ให้การที่ถูกต้องและเชื่อถือได้ ในเรือ่ งที่กำ�ลังสอบสวน ซึ่งรับฟังได้ ในชัน
้ ศาล
การซักถามเพื่อการสืบสวนสอบสวนลดความเสี่ยงของความผิดพลาดที่เกิดจากมนุ ษย์
้ ได้จากวิธีการที่ออกแบบมาให้ผู้ตอ้ ง
และการรับสารภาพที่เป็ นเท็จ ซึ่งสามารถเกิดขึน
สงสัยรับสารภาพ และยืนยันว่าสิ่งที่ผู้ซักถามคิดไว้แล้วเป็ นความจริง งานวิจัยที่มุ่งศึกษา
สาเหตุของการพิพากษาลงโทษที่ผิดพลาดได้ยืนยันถึงปัญหาที่เกี่ยวข้องกับ "วิสัยทัศน์
แคบ" (Tunnel vision) หรือ "อคติที่จะสนั บสนุ นความคิดของตน (Confirmation
bias) (นั่ นคือ แนวโน้ มในระดับจิตไร้สำ�นึ กที่จะมองหาเฉพาะข้อมูลซึ่ง "ตรงตามที่คดิ
ไว้" และเพิกเฉยหรือเบี่ยงเบนข้อมูลที่ ไม่ช่วยยืนยันสิ่งที่ผู้ซักถามชื่อว่าเป็ นจริง) ว่าเป็ น
สาเหตุที่แท้จริงของความล้มเหลวในการอำ�นวยความยุตริ รมในแทบทุกคดี

“

การใช้สิ่งกระตุ้นให้เกิดความเครียด
ต่อระบบความคิดของผู้ถูกซักถามด้วย
ความมุ่งหมายที่จะบังคับให้รับสารภาพ
หรือดึงเอาข้อมูล มีสัมพันธ์ทางลบ
กับแรงจูงใจ, อารมณ์, ความจำ� และ
กระบวนการรับรู้ของผู้ให้ปากคำ� จึง
กลายเป็นการทำ�ลายประสิทธิภาพของ
การสืบสวนสอบสวน”
Shane O’Mara, Professor of Experimental Brain
Research, Trinity College Dublin, and author of
Why Torture Doesn’t Work (Harvard University
Press, 2015).

การสัมภาษณ์ ซึ่งได้ด�ำ เนิ นการโดยใช้เทคนิ คการซักถามเพื่อการสืบสวน
สอบสวนมีประโยชน์ โดยตรงดังนี ้:
• การรวบรวมพยานหลักฐานที่มีความน่ า
เชื่อถืออย่างเป็ นระบบ เพื่อช่วยกำ�หนด
้
ทิศทางของการซักถามให้ดขี ึน

• สนั บสนุ นการดำ�เนิ นคดี จึงช่วยประหยัด • เพิ่มความเชื่อมั่นของประชาชนต่อการ
เวลา, เงิน และทรัพยากรอื่น ๆ
ปฏิบัตงิ านของเจ้าหน้ าที่ต�ำ รวจ

อย่างไร?
การซักถามเพื่อการสืบสวนสอบสวนเป็ นแนวทางที่ ไม่ ใช้วธิ ีการบีบบังคับ แต่จะใช้ค�ำ ถามปลายเปิ ดเพื่อช่วยให้การสื่อสารและการให้ข้อมูลมีความลื่น
ไหล การซักถามทัง้ หมด ไม่วา่ จะเป็ นการซักถามผู้เสียหาย, พยาน หรือผู้ตอ้ งสงสัย ถูกนิ ยามว่า "การซักถามเพื่อการสืบสวนสอบสวน” ข้อมูลที่รวบรวม
ได้จากการซักถามจะนำ �ไปเปรียบเทียบกับข้อเท็จจริงที่มีอยู่ คำ�ถามที่เตรียมอย่างดีจะไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดและความกำ�กวม การวางกลยุทธ์ ใน
การเปิ ดเผยพยานหลักฐานระหว่างการซักถามจะช่วยแยกข้อมูลเท็จออกจากข้อมูลที่ตรวจสอบยืนยันความจริงได้
ความพยายามในการทำ�ให้เจ้าหน้ าที่เปิ ดใจให้กว้าง หลีกเลี่ยงการใช้วสิ ัยทัศน์ แคบ และเพื่อเพิ่มความถูกต้องแม่นยำ�และความน่ าเชื่อถือ เจ้าหน้ าที่
ตำ�รวจ ผู้สืบหาความจริงอื่น ๆ จำ�เป็ นต้องมีเครือ่ งมือและวิธีท่จี ะลดข้อผิดพลาดที่เกิดจากมนุ ษย์ โมเดลในเอกสารฉบับนี ้มุ่งนำ �เสนอระเบียบวิธี ในการ
้ ได้
ดำ�เนิ นการซักถามที่จะลดความเสี่ยงดังกล่าวที่อาจเกิดขึน
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ขัน้ ตอนการซักถาม


โมเดลการซักถามมีขน
ั ้ ตอนดังต่อไปนี ้:
การวางแผนและการเตรียม
ความพร้อม
• การเตรียมความพร้อมด้านร่างกาย
• การเตรียมความพร้อมที่เกี่ยวข้องกับคดี
• การเตรียมความพร้อมด้านจิตใจ

การเกริ่นนำ�และการสร้างความ
คุ้นเคยระหว่างกัน
• เริ่มการบันทึก
• การดึงให้มีส่วนร่วมและอธิบาย
• ข้อกฎหมาย
• เหตุผลและแนวการปฏิบัติ

การให้ปากคำ�อย่างอิสระครั้งแรก
• การแนะนำ�ตัว
• การเริ่มถามคำ�ถาม TED
• การฟังอย่างตั้งใจ

การสร้างความชัดเจนและการจบการ
ซักถาม
• ลำ�ดับหัวข้อ
• การถามคำ�ถาม
• การวางกลยุทธ์ในการเปิดเผยพยานหลักฐาน

การจบการซักถาม
• สรุป
• ข้อมูล
• การจบการซักถามเชิงบวก
• หยุดการบันทึก

การประเมินผลการซักถาม
• ข้อมูล
• การสอบสวน
• การซักถามหรือผู้ซักถาม

รูปภาพ 1 - โมเดล P.E.A.C.E ตามที่ ได้แสดง
โดย the Norwegian Police University College
ในการฝึ กอบรมโปรแกรม C.R.E.A.T.I.V.1

1

รหัสช่วยจำ� CREATIV เชื่อมโยงกับคุณค่าและ
หลักการพื้นฐานที่วิธีการซักถามนี้อ้างถึง ได้แก่ทาง
วิทยาศาสตร์ (Information and Verified through
science)



ขั้นตอนการซักถามที่เชื่อมโยงระหว่างกัน
สิ่งสำ�คัญของการซักถามเพื่อการสืบสวนสอบสวน คือการที่แต่ละขัน
้ ตอน
ของการซักถามมีผลกระทบอย่างลึกซึง้ ต่อขัน
้ ตอนต่อไป โดยเราอาจเปรียบ
เทียบการซักถามกับปฏิกิรยิ าลูกโซ่ที่การวางแผนและการเตรียมความพร้อม
อย่างครอบคลุมและเป็ นระบบจะเพิ่มความน่ าจะเป็ นที่จะประสบความ
สำ�เร็จในการสร้างความคุน
้ เคยที่ดรี ะหว่างผู้ซักถามและผู้ถูกซักถาม ในขณะ
เดียวกัน การเกริน
่ นำ �และการสร้างความคุน
้ เคยระหว่างกันที่กระทำ�อย่างมือ
อาชีพ มีความเป็ นไปได้วา่ การให้ปากคำ�อย่างอิสระครัง้ แรกจะลงลึกถึงราย
้ หากขัน
ละเอียดยิ่งขึน
้ ตอนแรกล้มเหลว การสื่อสารจะบกพร่องไปตลอดการ
ซักถาม ส่งผลให้คณ
ุ ภาพของข้อมูลที่ ได้รบั ลดลง และกระทบต่อช่วงของ
การสืบสวนสอบสวนและการวางกลยุทธ์ ในการแสดงพยานหลักฐานอย่าง
อื่น เมื่อจบการซักถามอย่างมืออาชีพก็จะทำ�ให้การสื่อสารในอนาคตมี โอกาส
จะประสบผลสำ�เร็จ ทัง้ ยังมีส่วนช่วยพัฒนาและรักษาสายสัมพันธ์ที่ดรี ะหว่าง
ตำ�รวจและประชาชน การดำ�เนิ นการประเมินพยานหลักฐานที่ ได้มาอย่าง
มืออาชีพก็จะช่วยให้การสอบสวนมีความเป็ นไปได้ที่จะประสบความสำ�เร็จ
้ การประเมินการปฏิบัตงิ านของผู้ซักถามจะกระตุน
มากยิ่งขึน
้ ให้เกิดความ
เชี่ยวชาญ ปรับปรุงผลของการซักถามครัง้ ถัดไป หรือกระทั่งเพิ่มระดับของ
ความพึงพอใจในงานอีกด้วย

ประโยชน์ ของการบันทึกเสียง
และ/หรือ วีดิ โอ
หลายประเทศพบว่า การบันทึกเสียง และ/หรือ วีดิ โอระหว่างการซักถาม
ก่อให้เกิดประสิทธิผลทัง้ ในด้านการป้ องกันการทารุณกรรมและการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการเก็บรวบรวมพยานหลักฐาน รวมถึงมีประโยชน์ สำ�หรับการ
ฝึ กอบรมอีกด้วย ความก้าวหน้ าของเทคโนโลยี ในปัจจุบันและการเข้าถึง
เทคโนโลยีท่งี ่ายต่อการใช้งาน พกพาสะดวก และราคาถูก ส่งผลให้การบันทึก
ในหลายสถานการณ์ สามารถกระทำ�ได้ และมีประโยชน์ หลายประการ เช่น:
• ลดภาระหนั กต่อกระบวนการรับรูจ้ ากข้อมูลที่มากเกินไป เพราะการอัด
บันทึกช่วยให้ผู้ซักถามเพ่งความสนใจไปยังการซักถามมากกว่าการพิมพ์
ข้อมูลทัง้ หมดหรือการจดบันทึกด้วยมือ
• การอัดบันทึกช่วยให้ผู้ซักถามสามารถใช้การฟังอย่างตัง้ ใจ และเพิ่ม
ประสิทธิภาพการสื่อสารกับผู้ถูกซักถาม ส่งผลให้ผู้ถูกซักถามสามารถให้
ปากคำ�ได้ โดยไม่ถูกขัดจังหวะตลอดเวลา
• สิ่งที่ถูกบันทึกเป็ นพยานหลักฐานชิน
้ สำ�คัญที่สุด หลักฐานเสียงพูดในรูป
แบบต้นฉบับ ซึ่งแสดงข้อมูลที่ครบถ้วนถูกต้องตามที่ ได้รบั และวิธีการ
ดำ�เนิ นการซักถาม (สิ่งอัดบันทึกเหล่านี ้ทำ�ให้พยานหลักฐานปลอดภัยและ
ลดความล้มเหลวในกระบวนการยุตธิ รรม)
• การไม่อัดบันทึกการซักถามทัง้ หมดหรืออัดแค่บางส่วน เป็ นการเพิ่มโอกาส
้
ในการทารุณกรรม หรือทำ�ให้มีการคาดคะเนว่าได้เกิดเหตุทารุณกรรมขึน
• สิ่งอัดบันทึกเหล่านี ้สามารถช่วยคุม้ ครองผู้ซักถามจากคำ�กล่าวหาที่ ไม่เป็ น
ความจริงว่าได้มีการทารุณกรรม, การบีบบังคับ หรือการหลอกลวงชักจูงผู้
ถูกซักถาม หรือการไม่ด�ำ เนิ นกระบวนการไปตามกฎเกณฑ์ที่กำ�หนด
• สิ่งอัดบันทึกเหล่านี ้สามารถใช้ ในการจัดระเบียบและวิเคราะห์ข้อมูลที่ ได้
รับ ซึ่งมีซอฟท์แวร์หลายอันที่สามารถช่วยได้ ในส่วนของการวิเคราะห์ข้อมูล
• สิ่งอัดบันทึกเหล่านี ้เป็ นเครือ่ งมือที่สำ�คัญในการประเมินผลและการให้ข้อ
เสนอแนะต่อการดำ�เนิ นการซักถาม รวมถึงเพื่อใช้ ในการฝึ กอบรมและงาน
้
วิจัย ซึ่งจะนำ �ไปสู่การให้บริการของตำ�รวจที่อย่างเป็ นมืออาชีพมากยิ่งขึน
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ขั้นตอนที่หนึ่ง: การวางแผนและการเตรียมความพร้อม
การวางแผนและการเตรียมความพร้อมเป็ นหนึ่ งในขัน
้ ตอนที่สำ�คัญที่สุดในการซักถามเพื่อการสืบสวนสอบสวนในคดีอาญา; ซึ่งหาก
้
ปราศจากขัน
้ ตอนนี การซักถามอาจล้มเหลวตัง้ แต่ก่อนเริม่ ดำ�เนิ นการ การวางแผน คือกระบวนการเตรียมความพร้อมเพื่อซักถาม ทัง้ ทาง
ด้านจิตใจและทางด้านวิธีการ การเตรียมความพร้อม ยังครอบคลุมถึงการเตรียมทุกสิ่งให้พร้อมก่อนเริม่ ต้นการซักถาม เช่น สถานที่ที่ ใช้
ซักถาม, สิ่งแวดล้อม, รวมถึงประเด็นด้านเทคนิ คและการบริหารจัดการ
เจ้าหน้ าที่ที่มักงานยุ่งและบางครัง้ ก็ถึงกับงานล้นมือโต้แย้งว่า พวกเขาไม่มีเวลาในการวางแผนและเตรียมความพร้อม อย่างไรก็ดี เจ้า
หน้ าที่พบกว่า ในความเป็ นจริงแล้วเมื่อพวกเขาประยุกต์ ใช้การซักถามเพื่อสืบสวนในคดีอาญา การเตรียมความพร้อมที่เหมาะสมทำ�ให้
้ การเตรียมความพร้อมอย่างเป็ นรูปธรรมลดความเสี่ยงที่จะต้องทำ�การสอบถามผู้เสียหาย, พยาน และ/
พวกเขาประหยัดเวลาได้มากขึน
หรือ ผู้ตอ้ งสงสัย ซ้ำ�อีกครัง้ การเตรียมความพร้อมอย่างเป็ นรูปธรรมอันเป็ นส่วนหนึ่ งของวิธีการซักถามอย่างมืออาชีพ ยังลดปัญหาความ
พยายามที่สูญเปล่าเมื่อต้องเค้นเอาทรัพยากรที่มีจำ�กัดมาทำ�คดีเพียงเพื่อจะถูกศาลสั่งยกฟ้ องเนื่ องจากพยานหลักฐานอ่อนหรือเนื่ องจาก
เหตุผลทางด้านเทคนิ ค

องค์ประกอบสำ�คัญของการวางแผนที่ดี
• แสวงหาข้อมูลภูมิหลังเกี่ยวกับเหตุการณ์ ที่กำ�ลังสืบสวนให้ ได้มากที่สุดเท่าที่จะเป็ นไปได้ รวมถึงข้อมูลทัง้ หมดที่
เกี่ยวข้องกับบุคคลซึ่งจะถูกซักถาม
• เข้าใจวัตถุประสงค์ของการซักถามตามแผนการสืบสวน โดยระลึกไว้วา่ จะต้องตรวจสอบสมมติฐานที่เกี่ยวข้องที่เป็ น
ไปได้ทัง้ หมด รวมถึงความเป็ นไปได้ท่วี า่ ผู้ตอ้ งสงสัยเป็ นผู้บริสุทธิ์
• ประเมินว่าจำ�เป็ นจะต้องมีข้อมูลใดเพิ่มเติม และวิธี ใดคือวิธีที่ดท
ี ี่สุดในการจะได้ข้อมูลนั ้นมา
• ปฏิบัตติ ามบทบัญญัตกิ ฎหมาย และแนวปฏิบัตแิ ละกฎเกณฑ์ท่เี กี่ยวข้อง
• เตรียมความพร้อมเรือ่ งทางเทคนิ คสำ�หรับการซักถาม (การดูของกลาง, การเดินทาง, สถานที่ซักถาม, การทำ�งานของ
อุปกรณ์ ตา่ ง ๆ, การจัดที่นั่ง, ทนายความ, ล่าม และอื่น ๆ)

ขั้นตอนที่สอง: การเกริ่นนำ�และการสร้างความคุ้นเคย
ขัน
้ ตอนแรกในการกระตุน
้ การสนทนา คือการสร้างการมีส่วนร่วมและ
ทำ�ความรูจ้ ักคุน
้ เคยกับผู้ถูกซักถาม การสร้างการมีส่วนร่วมและการ
อธิบายในช่วงเริม่ นี ้กล่าวได้วา่ เป็ นปัจจัยที่มีอิทธิพลที่สุดในการประกัน
ผลสำ�เร็จของการซักถาม
เมื่อเริม่ ต้นการซักถาม ผู้ถูกซักถามจะต้องได้รบั การแจ้งให้ทราบถึง
เหตุผลที่ทำ�ให้เขาต้องถูกนำ �ตัวมาซักถาม และกระบวนการที่จะเกิด
้ เจ้าหน้ าที่จะต้องตระหนั กว่าการซักถามอาจทำ�ให้ผู้ถูกซักถามรูส้ ึก
ขึน
หวาดวิตก จึงอาจจำ�เป็ นที่จะต้องมีบทสนทนาเพื่อทำ�ให้ผู้ถูกซักถาม
้ อย่างไรก็ดี ผู้ซักถามจะต้องไม่เสแสร้งที่จะสร้าง
รูส้ ึกผ่อนคลายมากขึน
“มิตรภาพ” กับผู้ถูกซักถาม เนื่ องจากเป้ าหมายของการซักถาม คือการ
ทำ�ความรูจ้ ักผู้ถูกซักถามเพื่อรักษาความสัมพันธ์ ในลักษณะที่ประกอบ
ด้วยความร่วมมือกันและความผ่อนคลาย ซึ่งเป็ นลักษณะที่ช่วยกระตุน
้
่
ความจำ�และการสือสารไว้ตลอดระยะเวลาการซักถาม
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งานวิจัยค้นพบว่า ผู้กระทำ�ผิดจำ�นวนมากที่ ได้กระทำ�
ความผิดจริงพร้อมจะให้ปากคำ�อย่างเที่ยงตรง หรือ
แม้แต่ยอมรับสารภาพในทันที ในขณะที่ผู้กระทำ�ความ
ผิดบางคนอาจยังไม่ ได้ตดั สินใจอย่างใดเมื่อถูกเรียกไป
สอบปากคำ� เจ้าหน้ าที่ซ่ึงใช้แนวทางที่ก้าวร้าว แสดง
ความเป็ นปฏิปักษ์ หรืออาการดูหมิ่น จะสร้างความเสี่ยง
ในการทำ�ให้ผู้ตอ้ งสงสัยตัดสินใจที่จะไม่ ให้ความร่วมมือ
และไม่ ให้ข้อมูลใด ๆ แต่การประยุกต์ ใช้เทคนิ คการ
สอบปากคำ�เพื่อสืบสวนในคดีอาญา พบว่ามีความเป็ นไป
ได้ที่จะส่งเสริมให้ผู้กระทำ�ผิดซึ่งไดกระทำ�ความผิดจริง
ให้ความร่วมมือ ให้ข้อมูล หรือกระทั่งยอมรับสารภาพ.
Holmberg and Christianson (2002), Swedish survey of
83 prisoners convicted of murder or sexual offences;
Kebbell, Hurren & Mazerolle (2006), Australian survey
of convicted sex offenders; similar findings in Snook,
Brooks and Bull (2015), survey of 100 incarcerated men
in Canada.
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ในการสอบปากคำ�ผู้ตอ้ งสงสัย ผู้สอบปากคำ�มีความรับผิดชอบโดยเฉพาะที่จะต้องประเมินว่าผู้ตอ้ งสงสัยอยู่ ในสภาวะเปราะบางหรือไม่
และจะต้องอธิบายสิทธิท่จี ะไม่ ให้ปากคำ�, สิทธิ ในการมีทนายความหรือผู้ช่วยเหลือทางกฎหมาย และสิทธิอ่น
ื ๆ ของผู้ตอ้ งสงสัย ในประการ
ที่สามารถเข้าใจได้และอย่างตรงไปตรงมา
ผู้สอบปากคำ�มืออาชีพจะมองว่าการมีทนายความจำ�เลยเข้าร่วมเป็ นเรือ่ งสำ�คัญในกระบวนการทางกฎหมาย เพื่อเป็ นพยานยืนยันความเป็ น
ธรรมในการสอบปากคำ� และป้ องกันไม่ ให้เกิดความเข้าใจผิดต่าง ๆ หน่ วยงานตำ�รวจที่ ใช้วธิ ีการซักถามเพื่อสืบสวนคดี ในการปฏิบัตงิ าน
เป็ นปกติรายงานว่าข้อพิพาทระหว่างทนายความและตำ�รวจลดจำ�นวนลงอย่างมีนัยสำ�คัญจนเกือบถึงระดับที่ ไม่มีข้อพิพาทเลย

เมื่อเริม
่ การสอบปากคำ� ผู้สอบปากคำ�ควรจะ:
• สร้างความสัมพันธ์ท่ปี ระกอบด้วยความเห็นอกเห็นใจและความเคารพระหว่างกันตัง้ แต่แรกเริม่
้ ในการสอบปากคำ� รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับการ
• อธิบายถึงสาเหตุ, ข้อมูลภูมิหลัง, สิทธิ, ระเบียบวิธีและกระบวนการที่จะเกิดขึน
อัดบันทึกเสียง/วีดิ โอ
• กำ�หนดกฎเกณฑ์พน
ื ้ ฐานโดยแจ้งผู้ถูกสัมภาษณ์ วา่ :
– สิ่งที่เขาจะพูดนั ้นมีความสำ�คัญ ดังนั ้นจำ�เป็ นที่จะต้องรายงานทุกสิ่งที่สามารถรายงานได้ รวมถึงให้พยายามอย่างที่สุดที่
จะไม่ละเลยเรือ่ งใด
– ไม่แก้ ไขข้อมูลในขณะให้ปากคำ� แม้จะรูส้ ึกว่าข้อมูลบางอย่างไม่เกี่ยวข้องกับประเด็นที่เจ้าหน้ าที่กำ�ลังสอบสวนอยู่
– ต้องมีสมาธิ เพราะการพยายามย้อนความทรงจำ�อาจเป็ นเรือ่ งที่ยากลำ�บาก
– สามารถจะบอกกล่าวหากเจ้าหน้ าที่: ถามคำ�ถามที่เขาไม่เข้าใจ; ถามคำ�ถามที่ ไม่รคู้ �ำ ตอบ; เข้าใจผิดในสิ่งที่เขาพูด; ถาม
้ ำ �หรือไม่เหมาะสม
คำ�ถามที่มีลักษณะเป็ นการชีน
• ตรวจสอบว่าผู้ถูกสอบปากคำ�เข้าใจในทุกสิ่งที่กล่าวถึงด้านบน และเข้าใจการประยุกต์ ใช้ ในสถานการณ์ จริง

ขัน
้ ตอนนี ้สร้างรากฐานในการสอบปากคำ� โดยช่วยให้ผู้สอบปากคำ�และผู้ถูกสอบปากคำ�พัฒนาความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับการสอบปากคำ�
และกระบวนการที่ตอ่ เนื่ องในระหว่างการสอบปากคำ� ขัน
้ ตอนนี ้ยังเปิ ดโอกาสให้ผู้สอบปากคำ�ประเมินความสามารถในการสื่อสารของผู้ถูก
่
่
สอบปากคำ�และปรับภาษาที ใช้ เพือให้มั่นใจได้วา่ ผู้ถูกสอบปากคำ�เข้าใจในสิ่งที่ส่ือสารออกไปอย่างแท้จริง

ตัวอย่างการเริม
่ ต้นบทสนทนาที่ดี
เจ้าหน้ าที่: “วิธีการสอบปากคำ�ทีผ่ มได้คดิ เอาไว้คอื จะเริม่ จากการแจ้งเกีย่ วกับสิทธิตามกฎหมายของคุณ (และหน้ าทีต่ ามกฎหมาย หากมี)
ต่อจากนั ้น หากคุณต้องการทีจ่ ะให้ปากคำ� ผมจะขอให้คณ
ุ เล่าเหตุการณ์ ในมุมมองของคุณ ผมจะฟังและไม่ขัดจังหวะ เรามีเวลาเหลือเฟื อ
และไม่ ได้เร่งรีบอะไร และเมือ่ คุณรูส้ ึกว่าคุณได้เล่ารายละเอียดทีจ่ ำ�เป็ นทัง้ หมดแล้วหรือรายละเอียดทีค่ ณ
ุ คิดว่าสำ�คัญ ผมจะถามคำ�ถามใน
่
่
ส่วนทีผมคิดว่าสำ�คัญ โปรดสบายใจทีจะถามผมหากคุณมีความกังวลหรือคำ�ถามใด ๆ ไม่วา่ จะอยู่ ในขัน
้ ตอนใดของการสอบปากคำ�
้ กล่าวอ้าง? การประเมินผลที่ผ่านมาแสดงให้เห็นว่า แม้ ในสถานการณ์ ที่ผู้ตอ้ งสงสัยยกสิทธิที่
เมื่อผู้ต้องสงสัยยกสิทธิที่จะไม่ ให้การขึน
้
จะไม่ ให้การขึนกล่าวอ้าง การวางแผนอย่างมีกลยุทธและการเตรียมความพร้อมที่ ได้อธิบายไว้ ในขัน
้ ตอนที่ 1 และ 2 ก็จะไม่ ไร้ประโยชน์
ทุกแนวทางการคลี่คลายคดีที่เป็ นไปได้ตา่ งมีความสำ�คัญและจะต้องใช้สืบสวนต่อไปเพื่อตรวจสอบหาความจริงจากแหล่งข้อมูลอื่น ๆ หาก
ไม่พิจารณาแนวทางอื่น ๆ ซึ่งอาจแสดงถึงความบริสุทธิ์ของผู้ถูกกล่าวหาจะเป็ นผลร้ายทำ�ให้ผู้ที่บริสุทธิ์ตอ้ งเดือดร้อน และเปิ ดโอกาสให้ผู้
ถูกกล่าวหาที่กระทำ�ผิดจริงโกหกโดยให้ค�ำ อธิบายอื่นที่ฟังดูเป็ นไปได้
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ขั้นตอนที่สาม: การให้ปากคำ�อย่างอิสระครั้งแรก
้ ฐานของการสอบปากคำ�แล้ว ในขัน
เมื่อได้สร้างความคุน
้ เคยระหว่างกันและได้อธิบายกฎเกณฑ์พืน
้ นี ้ ผู้สอบปากคำ�ควรเปิ ดโอกาสให้ผู้ถูก
่
่
สอบปากคำ�ให้ปากคำ�เกียวกับคดี (หรือเหตุการณ์ ) ทีกำ�ลังถูกสอบสวนอย่างอิสระ โดยไม่ถูกขัดจังหวะ เป็ นสิ่งสำ�คัญมากที่ผู้ถูกสอบปากคำ�
จะต้องได้รบั โอกาสในการให้ปากคำ� “จากมุมมองของตนต่อเรือ่ งราวที่เกิด” ก่อนที่จะถูกถามคำ�ถามเพิ่มเติมเพื่อลงรายละเอียด
งานวิจัยจำ�นวนมากแสดงให้เห็นว่า หากผู้สอบปากคำ�ปฏิบัตติ ามขัน
้ ตอนที่แสดงไว้ดา้ นล่างนี ้ จะเพิ่มโอกาสในการได้มาซึ่งคำ�ให้การที่ลง
รายละเอียดและเที่ยงตรงจากผู้เสียหาย, พยาน และผู้ตอ้ งสงสัยที่เกี่ยวข้องกับเหตุอาชญากรรมอย่างมีนัยสำ�คัญ

สามขัน
้ ตอนหลักสำ�หรับผู้สอบปากคำ�ประกอบด้วย:
• ให้ข้อมูลเบือ้ งต้นและอธิบายถึงรูปแบบและวัตถุประสงค์ของการให้ปากคำ�อย่างอิสระที่ผู้ ให้ปากคำ�จะไม่ถูกขัดจังหวะ
• เปิ ดโอกาสให้ผู้เสียหาย, พยาน หรือผู้ตอ้ งสงสัย เป็ นผู้นำ�การสนทนา (ตามความเหมาะสม)
• ตัง้ ใจฟังขณะที่ผู้ถูกสอบปากคำ�ให้ปากคำ�อย่างอิสระโดยไม่ถูกขัดจังหวะ
สิง่ ที่ควรทำ�… การตัง้ ใจฟังจะช่วยให้ผู้สอบปากคำ�สร้างความคุน
้ เคยกับผู้ถูกสอบปากคำ� และช่วยดึงข้อมูลปากคำ�ที่ครบถ้วนและเที่ยงตรง
สิ่งที่ช่วยได้อย่างโดยเฉพาะในขัน
้ ตอนนี ้ คือแนวทางการสอบปากคำ� บอก (Tell), อธิบาย (Explain), บรรยาย (Describe), แสดงให้เห็น
้ จริง (Exactly) รหัสที่มีประโยชน์ เพื่อช่วยจำ�แนวทางนี ้
(Show me) – อย่างแม่นยำ� (Precisely), ลงรายละเอียด (In detail), ตามที่เกิดขึน
คือ “TED’S PIE”:
บรรยาย

บอกเล่า
อธิบาย

แสดงให้เห็น และ

อย่างแม่นยำ�

ตามที่เกิดขึ้นจริง

ลงรายละเอียด

“

ทักษะการฟังอาจเป็นทักษะ
ที่คนมักคิดว่าไม่สำ�คัญ แต่
เป็นทักษะที่สำ�คัญที่สุดที่ผู้
สอบปากคำ�มีได้”
Professor Ray Bull, Keynote
address at the International
Congress of Psychology,
Yokohama, Japan, July, 2016.

การใช้แนวทางนี ้ช่วยสร้างความคุน
้ เคยและป้ องกันไม่ ให้ผู้สอบปากคำ�ใส่ความเห็นส่วนตัวของตนเข้าไปปะปนกับข้อมูลปากคำ�ที่ ได้รบั
้
แนวทาง TED’S PIE นี ใช้การสนั บสนุ นส่งเสริม/เชิญชวนเพื่อให้ ได้มาซึ่งข้อมูลปากคำ�
้ ำ � สร้างความเสี่ยงในการเติมข้อมูลนอกเหนื อจากของผู้ ให้ปากคำ�
สิง่ ที่ ไม่ควรทำ�… มีหลักฐานชัดเจนว่า การถามคำ�ถามปลายปิ ดหรือชีน
การเติมหมายถึงทัง้ การบิดเบือนความทรงจำ�ที่แท้จริง และปล่อยให้รายละเอียดของอาชญากรรมบางประการหลุดรอดไปโดยไม่ ได้ตงั ้ ใจ
ซึ่งจะลดคุณค่าน้ำ �หนั กของพยานหลักฐานที่ ได้จากคำ�ให้การต่อมา

ตัวอย่างที่ดี ในการเริม
่ ต้นการให้ปากคำ�อย่างอิสระครัง้ แรก:
่ สำ�หรับผมเกีย่ วกับขัน
เจ้าหน้ าที่: “ถ้าคุณไม่มีค�ำ ถามอืน
้ ตอนการสอบปากคำ� ผมอยากจะฟังคำ�ตอบของคุณต่อข้อหาทีค่ ณ
ุ ถูกกล่าวหา ผม
่
่
่
้
เห็นได้จากไฟล์วา่ คุณบอกเจ้าหน้ าทีทจี ับกุมคุณว่าคุณทำ�ไปเพือป้ องกันตัว ตอนนี ผมอยากจะฟังข้อมูลปากคำ�ของคุณในรายละเอียดว่าเกิด
อะไรขึน้ บ้าง มันสำ�คัญทีค่ ณ
ุ จะต้องเล่ารายละเอียดทัง้ หมด อย่าละเลยรายละเอียดใด ๆ สิ่งทีค่ ณ
ุ คิดว่าไม่สำ�คัญอาจสำ�คัญต่อการสอบสวน
ใช้เวลาเท่าทีค่ ณ
ุ ต้องการ ผมจะไม่ขัดจังหวะ เมือ่ คุณพร้อม โปรดอธิบายอย่างเทีย่ งตรงและลงรายละเอียดเกีย่ วกับสิ่งทีเ่ กิดขึน้ เมือ่ คืน เล่า
ให้ผมฟังทัง้ หมด”
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ขั้นตอนที่สี่: การสร้างความชัดเจนและการจบการสอบปากคำ�
เมื่อได้ฟังการให้ปากคำ�อย่างอิสระครัง้ แรกอย่างตัง้ ใจแล้ว จะถึงเวลาที่ผู้สอบปากคำ�จะขยายขอบเขตและสร้างความชัดเจนในทุกประเด็น
ที่เกี่ยวข้องกับคดีทีละประเด็น ผู้สอบปากคำ�ควรนำ �เข้าสู่หัวข้อที่เกี่ยวข้องโดยใช้ค�ำ ถามแบบ TED’S PIE และเมื่อจำ�เป็ นจะต้องลงราย
ละเอียดในหัวข้อใดโดยเฉพาะ ผู้สอบปากคำ�ควรสนั บสนุ นส่งเสริมผู้ ให้ปากคำ�ให้ข้อมูลเพิ่มเติมโดยใช้ค�ำ ถามปลายเปิ ดเพื่อสืบสวน ว่า –
อะไร?, ทำ�ไม?, เมื่อไร่? อย่างไร?, ที่ ไหน?, ใคร? ผู้สอบปากคำ�อาจปรับเปลี่ยนแนวทางของตนไปตามหัวข้อซึ่งจำ�เป็ นจะต้องสืบสวน
บรรยาย

บอกเล่า

อย่างแม่นยำ�

ตามที่เกิดขึ้นจริง

ทำ�ไม?
อธิบาย

แสดงให้เห็น และ

เมื่อไร่?

อย่างไร?

ที่ไหน?

ลงรายละเอียด

แนวทางการสอบปากคำ�นี ้ จะกระตุน
้ ให้เกิดการให้ปากคำ�ที่ลงรายละเอียด และส่งผลให้ลดจำ�นวนคำ�ถามที่อาจจำ�เป็ นจะต้องถามต่อ ซึ่ง
้ ำ �ผู้เสียหาย, พยาน หรือผู้ตอ้ งสงสัย (นำ �ความคิดเห็น
เป็ นประโยชน์ เพราะทุกครัง้ ที่มีการถามคำ�ถามจะเกิดความเสี่ยงที่ผู้สอบปากคำ�ชีน
ส่วนตัวมาปะปนกับพยานหลักฐานจากข้อมูลปากคำ�ของพวกเขา)

ตัวอย่างของคำ�ถามเพื่อสืบสวนที่ดี:
เจ้าหน้ าที่: “คุณบอกผมว่าผู้ชายชุดขาวทำ�ร้ายคุณด้วยมีด
เล่าให้ผมฟังแบบลงรายละเอียดตามเหตุการณ์ ทีเ่ กิดจริงว่าเขาเข้าหาคุณอย่างไร”
เจ้าหน้ าที่: “คุณบอกผมว่ามีคนอยู่หลายคน ซึง่ เป็ นพยานทีเ่ ห็นเหตุการณ์
โปรดอธิบายอย่างแม่นยำ�ว่า พวกเขายืนอยู่ที่ ไหนในเวลานั ้น”
่ ำ�ร้ายคุณ
เจ้าหน้ าที่: “คุณบอกผมว่าผู้หญิงคนหนึ่ งพยายามจะหยุดผู้ชายทีท
โปรดอธิบายถึงลักษณะของผู้หญิงคนนี ้อย่างละเอียด”

การเปิ ดเผยพยานหลักฐานอย่างมีกลยุทธ: จะเปิ ดเผยพยานหลักฐานเมื่อไรและอย่างไร
ส่วนสำ�คัญของขัน
้ ตอน การสร้างความชัดเจนและการเปิ ดเผยพยาน
หลักฐาน ระหว่างการสอบปากคำ�ผู้ตอ้ งสงสัยคือ ผู้สอบปากคำ�จะเปิ ดเผย
พยานหลักฐานอย่างไรและเมื่อไร่ เมื่อผู้ตอ้ งสงสัยถูกจับกุม ก็ชัดเจนว่าตำ�รวจ
จะต้องมีข้อมูลบางอย่างที่บ่งชีถ้ ึงการกระทำ�ความผิด มิฉะนั ้น การจับกุมก็จะ
้ เลย
ไม่ชอบด้วยกฎหมายและไม่ควรที่จะได้เกิดขึน
การสอบปากคำ�เพื่อสอบสวนในคดีอาญา เน้ นถึงความจำ�เป็ นของการเปิ ด
เผยพยานหลักฐานอย่างมีกลยุทธ์ โมเดลนี ้ ให้แนวทางที่ชัดเจนและเป็ น
ประโยชน์ เพื่อตอบคำ�ถามว่า อย่างไร, เมือ่ ไร่ และที่สำ�คัญไม่แพ้กันคือ ทำ�ไม
เจ้าหน้ าที่สืบสวนจึงยังไม่ควรเปิ ดเผยพยานหลักฐานจนกว่าจะถึงขัน
้ ตอนนี ้
ของการสอบปากคำ�
การเปิ ดเผยพยานหลักฐานเร็วเกินไป อาจปิ ดโอกาสที่ผู้ตอ้ งสงสัยที่บริสุทธิ์จะ
พิสูจน์ ความบริสุทธิ์ของพวกเขา หรือเปิ ดช่องให้ผู้ตอ้ งสงสัยที่กระทำ�ความ
ผิดจริง ปรับแต่งคำ�อธิบายของพวกเขาให้สอดคล้องกับพยานหลักฐานที่ ได้
นำ �มาแสดง
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“

การเปิดเผยพยานหลักฐานที่อาจส่งผลต่อ
รูปคดีเพื่อทดสอบความจริงอย่างมีกลยุทธ
เปิดโอกาสให้เจ้าหน้าที่สำ�รวจข้อมูลปากคำ�
ของผู้ให้ปากคำ�อย่างลงลึกถึงรายละเอียด
ก่อนที่จะเปลี่ยนไปสู่หัวข้อถัดไป ซึ่งช่วยให้
มั่นใจว่าได้เคารพข้อสันนิษฐานว่าผู้ต้อง
สงสัยบริสุทธิ์จนกว่าจะพิสูจน์ได้ว่ากระทำ�
ความผิดจริง และในขณะเดียวกันก็เพิ่ม
น้ำ�หนักของคดีไม่ให้ผู้ต้องสงสัยที่กระทำ�
ผิดจริง สามารถแก้ตัวโดยคิดข้ออ้างสถาน
ที่อยู่อื่นในขณะเกิดเหตุซึ่งเป็นเท็จได้”
Former UN Special Rapporteur on torture, Juan
Mendez, Report to the UN Human Rights Council,
(UN Doc. A/71/298), 2016
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1 ก่อนเริม่ การสอบปากคำ�: ระบุพยานหลักฐานที่น่าจะเกี่ยวข้องทัง้ หมดเท่าที่เป็ นไปได้
ก่อนผู้สอบปากคำ�จะเข้าไปให้ห้องสำ�หรับสอบปากคำ� เขาหรือเธอจะต้องสามารถตอบได้วา่ : ฉั นวางแผนจะใช้การสอบปากคำ�อย่างมี
กลยุทธกับข้อมูลอะไรบ้าง?

2 ก่อนเริม่ การสอบปากคำ�: วิเคราะห์แยกแยะคำ�อธิบายที่เป็ นไปได้ทัง้ หมดเกี่ยวกับพยานหลักฐาน

(ระบุสมมติฐานทางเลือกต่าง ๆ)

ในขัน
้ ตอนนี ้ จำ�เป็ นจะต้องคิดเสมอว่า ผู้ตอ้ งสงสัยอาจเป็ นผู้บริสุทธิ์ เพื่อที่จะวิเคราะห์แยกแยะคำ�อธิบายที่เป็ นไปได้ทัง้ หมดเกี่ยวกับพยาน
หลักฐานที่มีอยู่ ในขณะนี ้ ผู้สอบปากคำ�จะต้องถามตัวเองด้วยคำ�ถามที่สำ�คัญคือ: ถ้าผู้ตอ้ งสงสัยบริสุทธิ์ มีค�ำ อธิบายอื่น ๆ ที่เป็ นไปได้หรือไม่?
ตัวอย่างเช่น เราลองจินตนาการว่าตำ�รวจได้เก็บรอยนิ ้วมือของผู้ตอ้ งสงสัยจากสถานที่เกิดเหตุอาชญากรรม ซึ่งอาจใช้เป็ นหลักฐานได้ ยังมี
เหตุผลอื่น ๆ ที่เป็ นไปได้หรือไม่ ว่าทำ�ไมรอยนิ ้วมือนั ้นจึงอยู่ ในสถานที่เกิดเหตุ?

3 การเก็บรวบรวมข้อมูล (ถ่วงเวลาเปิ ดเผยพยานหลักฐาน)
การทดสอบคำ�อธิบายอื่น ๆ ผู้สอบปากคำ�จะเกริน
่ นำ �และฟังการให้ปากคำ�อย่างอิสระครัง้ แรก จากนั ้นจึงจะสอบทานเพื่อค้นหาข้อมูลที่อาจ
พิสูจน์ ได้วา่ คำ�อธิบายที่เป็ นไปได้ตา่ ง ๆ ที่ ได้ระบุไว้ตามขัน
้ ตอนที่ 2 เป็ นจริงหรือเป็ นเท็จ
ในขัน
้ ตอนที่ 3 ผู้สอบปากคำ�กำ�ลังมองหาข้อมูลที่แสดงถึงความบริสุทธิ์ของผู้ตอ้ งสงสัย และรูว้ า่ หากไม่เจอข้อมูลเช่นว่านั ้น ความน่ าสงสัยจะ
้
เพิ่มขึน
ตัวอย่างเช่น ในกรณี ของรอยนิ ้วมือที่ ได้กล่าวถึงด้านบน เจ้าหน้ าที่จำ�เป็ นจะต้องถามคำ�ถามเป็ นต้นว่า: ผู้ตอ้ งสงสัยได้ ไปยังสถานที่เกิดเหตุ
อาชญากรรม ก่อน เกิดเหตุอาชญากรรมหรือไม่? เขาหรือเธอได้ ไปยังสถานที่เกิดเหตุอาชญากรรม หลัง เกิดเหตุอาชญากรรมหรือไม่? ผู้ตอ้ ง
สงสัยสามารถเข้าไปยังสถานที่เกิดเหตุอาชญากรรมโดยชอบด้วยกฎหมายโดยทางใดได้บ้างหรือไม่? หากรอยนิ ้วมือปรากฏอยู่บนขวดน้ำ �ยาบุหรี่
่ รือไม่ หรือทำ�งานในร้านขายของชำ�ในบริเวณใกล้เคียงหรือไม่? หากไม่พบข้อมูลเช่นว่านั ้น ความน่ า
ไฟฟ้ าหรือซองบุหรี่ เขาหรือเธอสูบบุหรีห
้ สิ่งนี ้แสดงให้เห็นถึงความสำ�คัญของการเก็บรวบรวมข้อมูลเก่อนเปิ ดเผยพยานหลักฐานที่อาจส่งผลต่อรูปคดี
สงสัยของผู้ตอ้ งสงสัยจะเพิ่มขึน
ในทางกลับกัน หากเจ้าหน้ าที่เปิ ดเผยเรือ่ งรอยนิ ้วมือเร็วเกินไป ผู้กระทำ�ผิดอาจมี โอกาสในการสร้างคำ�อธิบายที่หลอกลวงหากแต่ฟังดูน่าเชื่อ
ถือ ซึ่งเป็ นการยากหรืออาจเป็ นไปไม่ ได้เลยที่จะพิสูจน์ ไปในทางอื่น - เพื่อหลีกเลี่ยงสถานการณ์ เช่นนั ้น เจ้าหน้ าที่จะต้องทำ�ตามขัน
้ ตอน
อย่างละเอียดรอบคอบ ก่อนแสดงพยานหลักฐานนั ้นตามที่ระบุไว้ ในขัน
้ ตอนที่ 4
คำ�อธิบายใด ๆ (จริงหรือเท็จ) ที่ ให้ ไว้ โดยผู้ตอ้ งสงสัยก่อนการเปิ ดเผยพยานหลักฐาน (ขัน
้ ตอนที่ 4) จะต้องตรวจสอบอย่างละเอียดทันที โดย
ใช้ค�ำ ถาม TED’S PIE และคำ�ถามเพื่อสืบสวน: เมือ่ ไร่, อะไร, อย่างไร, ที่ ไหน, ใคร, ทำ�ไม สิ่งเหล่านี ้จะช่วยให้ต�ำ รวจได้ข้อมูลเพียงพอต่อการ
ยืนยันว่า ปราศจากข้อสงสัยต่อผู้ตอ้ งสงสัยที่บริสุทธิ์ และเพิ่มน้ำ �หนั กพยานหลักฐานชีต้ วั ผู้กระทำ�ความผิด

4 การเปิ ดเผยพยานหลักฐานที่อาจส่งผลต่อรูปคดี
เมื่อผู้สอบปากคำ�มั่นใจว่า ได้วเิ คราะห์ค�ำ อธิบายอื่น ๆ ที่ฟังดูมีเหตุผลครบแล้ว และเปรียบเทียบคำ�อธิบายทางเลือกเหล่านั ้นกับข้อมูลปากคำ�
ของผู้ ให้ปากคำ�แล้ว (เสร็จขัน
้ ตอนที่ 3) ผู้สอบปากคำ�จึงจะแสดงพยานหลักฐานที่อาจสำ�คัญต่อรูปคดี
ก่อนเปิ ดเผยพยานหลักฐาน ผู้สอบปากคำ�ควรเริม่ จากการสรุปข้อมูลปากคำ�ของผู้ตอ้ งสงสัย ตามด้วยการเชิญและเปิ ดโอกาสให้ผู้ตอ้ งสงสัย
ยืนยันอีกครัง้ , ปฏิเสธ หรือแก้ ไขสรุปข้อมูลนั ้น
ตัวอย่างเช่น: ผมเข้าใจคุณอย่างถูกต้องหรือไม่วา่ คุณพูดว่าคุณไม่เคยไปยังสถานที่เกิดเหตุอาชญากรรมมาก่อนเลย? หากมีความจำ�เป็ น การ
สรุปข้อมูลปากคำ�ของผู้เสียหายจะป้ องกันและแก้ ไขความเข้าใจผิด ซึ่งมีความสำ�คัญที่สุดหากผู้ตอ้ งสงสัยเป็ นผู้บริสุทธิ์จริง และในขณะ
เดียวกันก็เป็ นขัน
้ ตอนที่สำ�คัญเชิงกลยุทธ เนื่ องจากจะป้ องกันไม่ ให้ผู้ตอ้ งสงสัยกล่าวอ้างว่าพวกเขาถูกเข้าใจผิดทีหลัง ในตอนนี ้ จึงเป็ น
จังหวะที่ผู้สอบปากคำ�ควรเปิ ดเผยพยานหลักฐานที่อาจส่งผลต่อรูปคดีที่มี
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ในขณะที่แสดงพยานหลักฐาน ผู้สอบปากคำ�ควรรักษาโทนเสียงให้สงบและราบเรียบ ตามด้วยการเชิญให้ผู้ตอ้ งสงสัยอธิบายพยานหลักฐาน
ควรหลีกเลี่ยงการโอ้อวดหรือการวางท่าว่าถือไพ่เหนื อกว่าเนื่ องจากจะกลายเป็ นอุปสรรคต่อการสื่อสารกับผู้ตอ้ งสงสัยในครัง้ ต่อไป ไม่วา่ ผู้
ต้องสงสัยจะบริสุทธิ์หรือได้กระทำ�ความผิด
เมื่อได้แสดงพยานหลักฐานแล้ว ผู้สอบปากคำ�ต้องเตรียมพร้อมจะเปิ ดเผยว่าพยานหลักฐานนั ้ นได้มา อย่างไร และ เมื่อไร เพื่อ
เปิ ดโอกาสให้ผู้ต้องสงสัยและทนายความของเขา/เธอ ได้ประเมินอย่างเป็ นธรรมถึงความน่ าเชื่อถือของแหล่งข้อมูลของผู้ ให้
ปากคำ� และความลำ�เอียงและอคติที่อาจมีจากแหล่งข้อมูลนั ้ น
หลังจากถามคำ�ถามแล้ว ผู้สอบปากคำ�ควรให้เวลาผู้ ให้ปากคำ�ตอบคำ�ถาม หากผู้ตอ้ งสงสัยบริสุทธิ์ แต่ความบริสุทธิ์ของผู้ตอ้ งสงสัยไม่
ชัดเจนในขัน
้ ตอนที่ 2 และ 3 – ผู้ตอ้ งสงสัยจะต้องมีเวลาใช้สมาธิเพื่อจะอธิบายและสร้างความชัดเจน เช่นเดียวกัน ถ้าผู้ตอ้ งสงสัยกระทำ�
ความผิดจริง เขาหรือเธอจะได้พิจารณาตัวเลือกที่มีอยู่ ในขณะนี ้วา่ ควรให้ปากคำ�ตามความจริง หรือจะคิดหาคำ�อธิบายอื่นที่ ไม่ ได้นึกถึง
ก่อนหน้ านี ้? การสอบปากคำ�เพื่อสืบสวนในคดีอาญาอย่างมืออาชีพที่มีกลยุทธ, มีการวางแผนและการดำ�เนิ นการอย่างดี จะลดโอกาสที่ผู้ท่ี
กระทำ�ผิดจริงจะต่อสู้ ในทางนั ้น
ตัวอย่างของการแสดงหรือการเปิ ดเผยพยานหลักฐานที่ด:ี เจ้าหน้ าที่: “เจ้าหน้ าที่สืบสวนสถานที่เกิดเหตุอาชญากรรมของเราได้พบลายนิ ้ว
มือของคุณในสถานที่เกิดเหตุ ขอให้ช่วยอธิบายว่าลายนิ ้วมือของคุณไปอยู่ข้างในอพาร์ตเมนท์นั้นได้อย่างไร”

ขั้นตอนที่ห้า: การจบการสอบปากคำ�
การประเมินผลการสอบปากคำ�ของตำ�รวจแสดงให้เห็นว่า เจ้าหน้ าที่มักรีบเร่งจบการสอบปากคำ� อย่างไรก็ดี การจบการสอบปากคำ�มีความ
สำ�คัญ และจำ�เป็ นจะต้องดำ�เนิ นการอย่างเป็ นขัน
้ ตอน

จุดมุ่งหมายของการจบการสอบปากคำ�คือ เพื่อ:
• สร้างความมั่นใจว่า ผู้สอบปากคำ�และผู้ ให้ปากคำ�เข้าใจข้อมูลปากคำ�นั ้นตรงกัน โดยการทบทวนความถูกต้องและสรุปข้อมูล
ปากคำ�
• ตรวจสอบว่าได้พิจารณาข้อมูลทุกด้านอย่างเพียงพอ โดยสอบทานว่าผู้ ให้ปากคำ�ได้ ให้ข้อมูลทัง้ หมดที่เขาสามารถทำ�ได้และ
เต็มใจจะให้แล้ว
• ประกันความสมบูรณ์ ความถูกต้องของการเคารพเกียรติของผู้เกี่ยวข้องในกระบวนการสอบปากคำ� ความชอบด้วยกฎหมาย
ของกระบวนการยุตธิ รรมทางอาญาใด ๆ ในภายหลัง และรักษาช่องทางสำ�หรับการสื่อสารในอนาคต

้ ต่อไป โดยให้ข้อมูลอันสมควรเกี่ยวกับขัน
เมื่อจบการสอบปากคำ� เจ้าหน้ าที่ผู้สอบปากคำ�ควรอธิบายถึงสิ่งที่จะเกิดขึน
้ ตอนของกระบวนการ
้
ยุตธิ รรมทางอาญา: ตัวอย่างเช่น แจ้งผู้ตอ้ งสงสัยถึงโอกาสที่อาจถูกคุมขังก่อนการพิจารณาคดี, บอกกล่าวกับพยานว่าพวกเขาอาจต้องขึน
ศาลหรือไม่ และอื่น ๆ
ในขัน
้ ตอนสุดท้าย ผู้สอบปากคำ�ควรถามผู้ ให้ปากคำ�ว่าเขาอยากจะสอบถามอะไรจากเจ้าหน้ าที่หรือไม่ ซึ่งคำ�ถามนี ้อาจไม่มีประโยชน์ เลย
หรือมีประโยชน์ เพียงเล็กน้ อยหากการสื่อสารที่แล้วมามีลักษณะบีบบังคับ อย่างไรก็ตาม หากการสอบปากคำ�ได้ด�ำ เนิ นการตามขัน
้ ตอนที่
้
แสดงไว้ดา้ นบน คำ�ถามนี ้อาจทำ�ให้ผู้ ให้ปากคำ�รูส้ ึกว่าเขาได้รบั การปฏิบัตอิ ย่างเป็ นธรรมยิ่งขึน

CTI Training Tools 1/2017: การซักถามเพื่อการสืบสวนสอบสวน ในคดีอาญา

10/12

ขั้นตอนที่หก: การประเมินผล
การสอบปากคำ�เพื่อสืบสวนในคดีอาญายอมรับความสำ�คัญว่า กระบวนการสอบปากคำ�เป็ นกระบวนการทางปฏิบัติ ซึ่งต้องอาศัยทักษะที่หลาก
หลาย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ทักษะการสื่อสาร และส่วนสำ�คัญของการฝึ กฝนทักษะนี ้ คือการประเมินผลและการให้ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุง

การประเมินผล คือการที่ผู้สอบปากคำ� (และหัวหน้ า/เจ้าหน้ าที่อาวุโส):
• ตรวจสอบว่าการสอบปากคำ�นั ้นได้บรรลุผลตามจุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์หรือไม่่
• ทบทวนความถูกต้องของการสอบสวน โดยเปรียบเทียบกับข้อมูลที่ ได้จากการสอบปากคำ�
• ไตร่ตรองถึงคุณภาพของการดำ�เนิ นการสอบปากคำ� โดยระบุสิ่งที่ทำ�ได้ดี (เช่น ความลื่นไหลของข้อมูล) และพิจารณาข้อ
เสนอแนะเพื่อปรับปรุงในอนาคต

หากหัวหน้ าผู้ทำ�หน้ าที่ ให้ค�ำ ปรึกษาหรือผู้รว่ มงานเป็ นผู้ประเมินผลการสอบปากคำ� ให้เปิ ดโอกาสให้เจ้าหน้ าที่ผู้สอบปากคำ�ได้วจิ ารณ์ การ
ปฏิบัตงิ านของตนเองก่อน หลังจากนั ้น ผู้ประเมินจะเริม่ ชีถ้ ึงจุดต่าง ๆ ที่ทำ�ได้ดี และสิ่งที่สามารถปรับปรุงได้ ในครัง้ ต่อไป
ควรระลึกไว้วา่ จากงานวิจัยเกี่ยวกับการประเมินผลนั ้น โดยทั่วไปแล้วเจ้าหน้ าที่มักไม่ถนั ดในการประเมินผลความสามารถในการสอบ
ปากคำ�ของตัวเอง ดังนั ้น การประเมินผลร่วมกับผู้รว่ มงานจึงมีประโยชน์ โดยผู้รว่ มงานอาจเป็ นผู้ที่ทำ�งานคูก่ ัน, หัวหน้ า หรือเจ้าหน้ าที่
อาวุโส หลักสำ�คัญคือการทบทวนความถูกต้องของกระบวนการสอบปากคำ�ร่วมกับคนที่ซ่ือสัตย์และตรงไปตรงมา และรักษาผลของการ
ประเมินเป็ นความลับ หากมีการอัดบันทึกการสอบปากคำ�จะเป็ นเครือ่ งมือที่ดท
ี ี่ช่วยในการประเมินผลการสอบปากคำ�

รายการเพื่อประเมินตนเอง


1. ประโยชน์ หลักของการใช้เทคนิ คการซักถามเพื่อสืบสวนในคดีอาญาคืออะไร?
2. หกขัน้ ตอนของโมเดลการสอบปากคำ�เพื่อสืบสวนในคดีอาญามีอะไรบ้าง? และจุดมุ่งหมายของแต่ละขัน้ ตอนคืออะไร?
3. เมื่อเริม่ การสอบปากคำ�และวางกฎเกณฑ์พนื ้ ฐาน ผู้สอบปากคำ�ควรบอกอะไรกับผู้ ให้ปากคำ�?
4. การโต้ตอบที่เหมาะสมเมื่อผู้ตอ้ งสงสัยยกสิทธิที่จะไม่ ให้ปากคำ�ขึน้ กล่าวอ้างควรทำ�อย่างไร?
5. TED’S PIE คืออะไร?
6. ผู้สอบปากคำ�ควรหลีกเลี่ยงการทำ�สิ่งใด ระหว่างการให้ปากคำ�อย่างอิสระครัง้ แรก?
7. จุดมุ่งหมายของการเปิ ดเผยพยานหลักฐานอย่างมีกลยุทธคืออะไร และขัน้ ตอนหลักสี่ขนั ้ ตอนมีอะไรบ้าง?
8. การจบการสอบปากคำ�มีความสำ�คัญเพราะอะไร? และควรดำ�เนิ นการอย่างไร?
9. การดำ�เนิ นการประเมินผลการสอบปากคำ�ให้ผลดีอะไร?
10. ประโยชน์ ของการอัดบันทึกการสอบปากคำ�คืออะไร?
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เครือ่ งมือนี ้เป็ นส่วนหนึ่ งของชุดเครือ่ งมือที่ 2/2017 ของ CTI/UNCAT ซึ่งเป็ นเครือ่ งมือเกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติ
ที่ปลอดภัยในช่วงแรกของการควบคุมตัวโดยตำ�รวจ อันประกอบด้วยการแจ้งสิทธิ การจัดให้ ได้พบกับทนายความ
โดยเร็ว การได้รบั การตรวจร่างกายโดยแพทย์ การติดต่อกับครอบครัว การบันทึกภาพหรือเสียงระหว่างการสอบ
ปากคำ� การตรวจสอบข้อร้องเรียน และการบันทึกข้อมูลการกักตัว
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UNCAT Implementation Tool 2/2017

SAFEGUARDS IN THE FIRST HOURS
OF POLICE DETENTION
Safeguards against torture and other forms of ill-treatment are rules and procedures that guide authorities to
protect persons in police detention. Safeguards are practical and cost-efficient solutions to prevent abuse in
custodial settings, where the risk of torture and other ill-treatment is highest.
This implementation tool describes how safeguards against torture in the first hours of police detention may
be used to help States parties to the United Nations Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman
or Degrading Treatment or Punishment (UNCAT) fulfil their obligations. While safeguards themselves are
not typically strict Convention obligations, they are practical solutions to challenges faced in the prevention
of torture and other ill-treatment during police detention. As such, safeguards help States fulfil various
international law obligations, including those described in articles 2, 11 and 16 of UNCAT, among others.

To be an effective protection against torture, each
safeguard must be implemented in a way that addresses
the particular risks of abuse in any particular country.
This tool provides examples to inspire good practices in
implementation and to help States recognise any “gaps” in
protection that still need to be addressed.
While the safeguards presented in this tool are effective
in protecting many persons in police detention, extra
measures may be necessary for persons with vulnerabilities
or who are at heightened risk, including children, women,
persons with disabilities, LGBTI, or any other reasons that
make persons in police detention particularly vulnerable.
States should consider whether and which extra measures
are needed to address particular vulnerabilities or risks.

“

It is well-known that the risk of torture
and other ill-treatment is significantly
greater during the first hours of police
custody. To prevent torture during this
heightened period of risk, safeguards
must be put in place and implemented in
practice…We call on every State to invest
in safeguards to prevent torture and
other forms of ill-treatment.”
Joint statement in 2017 by UN Special
Rapporteur on torture, Mr. Nils Melzer and
three former Special Rapporteurs on torture,
Mr. Juan Méndez, Mr. Manfred Nowak, and
Mr. Theo van Boven.

The CTI ‘UNCAT Implementation Tools’ are a series of practical tools designed to share good practices among States on the
implementation of the UN Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (UNCAT).
They offer thematic guidance and ideas for State practitioners and policymakers as they develop or revise context-specific strategies,
mechanisms and procedures to prevent torture and other forms of ill-treatment or punishment, and provide remedies for victims.
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