คำำ�นำำ�
มาตรฐานขั้้�นต่ำำ��สำำ�หรัับการปฏิิบััติิต่่อผู้้�ต้้องขััง (The Standard Minimum
Rules for the Treatment of Prisoners, SMR) ถููกนำำ�มาใช้้ครั้้�งแรก
ในปีี 1955 และได้้รัับการอนุุ มััติิ จ ากคณะมนตรีี เ ศรษฐกิิ จ และสัังคม
แห่่งสหประชาชาติิในปีี 1957 และต่่อมาหลัังจากการใช้ม้ า 60 ปีี บางส่่วน
SMR ยัังไม่่สอดคล้้องกัับกรอบสิิทธิิมนุุษยชนระหว่่างประเทศที่่�สร้้างขึ้้�น
ตั้้�งแต่่ปีี 1955
องค์์การสหประชาชาติิจึึงดำำ�เนิินกระบวนการในการปรัับปรุุงแก้้ไข และเมื่่อ�
วัันที่่� 17 ธัันวาคม 2015 ที่่�ประชุุมสมััชชาสหประชาชาติิมีีมติิเป็็นเอกฉันั ท์์
รัับรองฉบัับแก้้ไขกฎมาตรฐานขั้้� น ต่ำำ�� สำำ� หรัับการปฏิิ บััติิ ต่่ อ ผู้้� ต้้ องขััง
(the Revised Standard Minimum Rules for the Treatment of
Prisoners, the Nelson Mandela Rules) SMR ที่่�ได้้รัับการแก้้ไข
ซึ่่�งต่่อไปนี้้�จะเรีียกว่่า”กฎแมนเดลา (Mandela Rules)” ได้้รัับการตั้้�งชื่่�อ
เพื่่อ� เป็็นเกีียรติิแก่่มรดกของเนลสััน แมนเดลา ประธานาธิิบดีีแห่่งแอฟริิกาใต้้
ผู้้�ล่่วงลัับซึ่่�งต้้องโทษจำำ�คุุก 27 ปีี
เอกสารฉบัับนี้้�ประกอบด้้วย 7 บทและยัังได้้เน้้นถึึง เคารพในศัักดิ์์�ศรีี
โดยกำำ�เนิิดของผู้้ต้้� องขััง บริิการทางการแพทย์์และสุุขภาพ มาตรการทางวิินััย
และการลงโทษ การสอบสวนการเสีี ยชีี วิิ ต และการทรมานระหว่่ า ง
ถูู ก ควบคุุ ม ตััว การปกป้้ อ งกลุ่่�มเสี่่� ย ง การเข้้าถึึงตััวแทนทางกฎหมาย
การร้้องเรีี ย นและการตรวจสอบอิิ ส ระ และ การฝึึ ก อบรมเจ้้าหน้้าที่่�
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ซึ่่�งกองพััฒนานวััตกรรมการยุุติิธรรม สำำ�นัักงานปลััดกระทรวงยุุติิธรรม
ได้้จััดแปลขึ้้�นเพื่่�อ นำำ�มาใช้้เป็็นแนวทางในการดููแลผู้้�กระทำำ�ผิิดเรืือนจำำ�
ตามโครงการกำำ�ลัังใจ ในพระดำำ�ริพิ ระเจ้้าหลานเธอ พระองค์์เจ้้าพััชรกิิติยิ าภา
รวมทั้้�งจะเป็็นประโยชน์์กัับเรืือนจำำ�อื่่�นๆทั่่�วประเทศไทย ซึ่่�งจะช่่วยให้้มั่่�นใจ
ว่่ า สิิ ท ธิิ ม นุุ ษ ยชนของผู้้� ต้้ องขัังในประเทศไทยจะได้้รัับการเคารพและ
การปฏิิบััติิอย่่างมีีศัักดิ์์�ศรีี โดยได้้รัับการอนุุเคราะห์์ในการตรวจทานจาก
นายกำำ�จััด พ่่วงสวััสดิ์์� ผู้้พิ� พิ ากษาหััวหน้้าคณะในศาลอุุทธรณ์์ภาค 1 ที่่�ปรึึกษา
โครงการกำำ�ลัังใจในพระดำำ�ริพิ ระเจ้้าหลานเธอ พระองค์์เจ้้าพััชรกิิติิยาภา
กองพััฒนานวััตกรรมการยุุ ติิ ธ รรม สำำ�นัั กงานปลััดกระทรวงยุุ ติิ ธ รรม
หวัังว่่า เอกสารแปลเล่่มนี้้�จะเป็็นประโยชน์์ต่่อเจ้้าหน้้าที่่�ในเรืือนจำำ�ทุุกแห่่ง
เป็็ น ประโยชน์์ ต่่ อ ผู้้� ที่่� ส นใจในการปฏิิ บััติิ ต่่ อ ผู้้� ต้้ องขัังที่่� เ ป็็ น ไปตามหลััก
สิิทธิิมนุุษยชน ประโยชน์์ที่่เ� กิิดขึ้น้� จากการจััดทำำ�เอกสารเล่่มนี้้�ขอน้้อมถวาย
แด่่ ส มเด็็ จ พระเจ้้าลููกเธอ เจ้้าฟ้้ า พััชรกิิ ติิ ย าภา นเรนทิิ ร าเทพยวดีี
กรมหลวงราชสาริิณีีสิิริิพััชร มหาวััชรราชธิิดา และหากมีีข้้อต้้องปรัับปรุุง
แก้้ไขสิ่่�งใด กองพััฒนานวััตกรรมการยุุติิธรรม ขอน้้อมรัับเพื่่�อแก้้ไขต่่อไป
กองพััฒนานวััตกรรมและการยุุติิธรรม
กัันยายน 2564
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บทนำำ�
กฎมาตรฐานขั้้�นต่ำำ��สำำ�หรัับการปฏิิบััติิต่่อผู้้�ต้้องขััง (The Standard
Minimum Rules for the Treatment of Prisoners, SMR)
ถููกนำำ�มาใช้้ครั้้�งแรกในปีี 1955 และได้้รัับการอนุุมััติิจากคณะมนตรีี
เศรษฐกิิจและสัังคมแห่่งสหประชาชาติิในปีี 1957
นัับตั้้�งแต่่การนำำ�มาใช้้ SMR กลายเป็็นมาตรฐานสากลสำำ�คััญในการ
ควบคุุมดููแลการปฏิิบััติิต่่อผู้้�ต้้องขัังและกรอบสำำ�คััญในการติิดตาม
และตรวจสอบหน่่วยงานมีีส่ว่ นร่่วมในกิิจกรรมการประเมิิน ในหลาย
ประเทศ SMR ถููกใช้้เป็็น “พิิมพ์์เขีียว (blueprint)” สำำ�หรัับกฎเรืือนจำำ�
แห่่งชาติิ ในที่่�อื่น่� ๆ เป็็นเอกสารเดีียวที่่�ควบคุุมการปฏิิบััติต่ิ อ่ ผู้้ต้้� องขััง
โดยตรง
กระนั้้�น 60 ปีีหลัังจากการนำำ� SMR มาใช้ค้ รั้้�งแรก ก็็ไม่่น่่าแปลกใจ
ว่่ า ทััณฑศาสตร์์ มีี ก ารพััฒนาอย่่ า งมากและกฎต่่ า ง ๆ ก็็ ล้้ าสมััย
ในบางส่่วน SMR ยัังไม่่สอดคล้้องกัับกรอบสิิทธิิมนุุษยชนระหว่่าง
ประเทศที่่�สร้้างขึ้้�นตั้้�งแต่่ปีี 1955
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ในการรัับรู้้�ถึึงพััฒนาการเหล่่านี้้� สหประชาชาติิดำำ�เนิินการแก้้ไข
เป็็นเวลา 4 ปีี และเมื่่�อวัันที่่� 17 ธัันวาคม 2015 ที่่�ประชุุมสมััชชา
สหประชาชาติิมีมี ติิเป็็นเอกฉันั ท์์รัับรองฉบัับแก้้ไขกฎมาตรฐานขั้้น� ต่ำำ��
สำำ�หรัับการปฏิิบััติิต่่อผู้้�ต้้องขััง (the Revised Standard Minimum
Rules for the Treatment of Prisoners, the Nelson Mandela
Rules)1 SMR ที่่�ได้้รัับการแก้้ไขซึ่่�งต่่อไปนี้้�จะเรีียกว่่า “กฎแมนเดลา
(Mandela Rules)” ได้้รัับการตั้้�งชื่่�อเพื่่�อเป็็นเกีียรติิแก่่มรดกของ
เนลสััน แมนเดลา ประธานาธิิ บ ดีี แ ห่่ ง แอฟริิ ก าใต้้ผู้้� ล่่ ว งลัับซึ่่� ง
ต้้องโทษจำำ�คุุก 27 ปีี
ประชาคมระหว่่ า งประเทศตััดสิิ น ใจไม่่ ร่่ า ง SMR ใหม่่ ทั้้� ง หมด
แต่่ เ ลืือกดำำ� เนิิ น การ “แก้้ไขเป้้ า หมาย (targeted revision)”
ของคำำ�ศััพท์์และใน 8 ประเด็็นเฉพาะที่่� SMR ล้้าสมััยสุุด2 สิ่่�งเหล่่านี้้�
รวมถึึง:

1 The United Nations Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners (the Nelson
Mandela Rules), General Assembly resolution 70/175, annex, 17 December 2015. The
Mandela Rules are referred to and directly quoted on a regular basis in this document.
Each mention of the Rules clearly specifies the individual Rule being discussed. If a not
specified otherwise, the reference to a Rule or Rules always refers to the Mandela Rules
throughout the document. As such, all references to and quotes from the Mandela Rules
in this document can be tied back to this bibliographic reference www.unodc.org/
documents/justice-and-prison-reform/GA-RESOLUTION/E_ebook.pdf.
2 The review was initiated on 21 December 2010, resolution 65/230 at the Twelfth United
Nations Congress on Crime Prevention and Criminal Justice which, among other things,
requested the Commission on Crime Prevention and Criminal Justice to establish, “... an
open-ended intergovernmental expert group (...) to exchange information on best practices,
as well as national legislation and existing international law, and on the revision of existing
United Nations Standard Minimum Rules Treatment Prisoners so that they reflect recent
advances in correctional science and best practices, with a view to making recommendations
to the Commission on possible next steps.” A/RES/65/230, para. 10, p. 3.
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– เคารพในศัักดิ์์�ศรีีโดยกำำ�เนิิดของผู้้�ต้้องขััง
– บริิการทางการแพทย์์และสุุขภาพ
– มาตรการทางวิินััยและการลงโทษ
– การสอบสวนการเสีียชีวิี ิตและการทรมานระหว่่างถููกควบคุุมตััว
– การปกป้้องกลุ่่�มเสี่่�ยง
– การเข้้าถึึงตััวแทนทางกฎหมาย
– การร้้องเรีียนและการตรวจสอบอิิสระ และ
– การฝึึกอบรมเจ้้าหน้้าที่่�
ขอบเขตของ SMR ไม่่ได้้เปลี่่�ยนแปลงในระหว่่างการตรวจสอบ
ซึ่ง่� หมายความว่่ายัังคงอยู่่�ครอบคลุุมถึึง “การจััดการทั่่�วไปของเรืือนจำำ�
(…) ที่่�ใช้้ได้้กัับผู้้�ต้้องขัังทุุกประเภท ทางอาญาหรืือทางแพ่่ง ไม่่ได้้รัับ
การพิิจารณาคดีีหรืือถููกตััดสิินลงโทษ รวมถึึงผู้้�ต้้องขัังที่่�อยู่่�ภายใต้้
“มาตรการรัักษาความมั่่�นคง (security measures)” หรืือมาตรการ
แก้้ไขที่่�ผู้้�พิิพากษาสั่่�ง (corrective measures ordered by the
judge)” (ข้้อสัังเกตเบื้้�องต้้น 3 (1)) รวมทั้้�ง “บุุคคลที่่�ถููกจัับหรืือ
ควบคุุมตััวโดยไม่่ถููกตั้้�งข้้อหา (persons arrested or detained
without charge)” (กฎข้้อ 122)
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ในฐานะเป็็นส่่วนหนึ่่�งของความมุ่่�งมั่่�นในการปฏิิบััติิต่่อบุุคคลถููก
คุุมขัังอย่่างมีีมนุุษยธรรมและเคารพในศัักดิ์์�ศรีีโดยกำำ�เนิิดของพวกเขา
รััฐที่่� เข้้าร่่ ว มองค์์ ก รเพื่่� อ ความมั่่� น คงและความร่่ ว มมืือในยุุ โรป
(Organization for Security and Co-operation in Europe,
OSCE) ให้้คำำ�มั่่�นปฏิิบััติิตามมาตรฐานที่่�ได้้รัับการยอมรัับในระดัับ
สากลเกี่่�ยวกัับการบริิหารงานยุุติิธรรมและสิิทธิิมนุุษยชนของผู้้�ถููก
คุุมขัังรวมถึึง SMR3
เอกสารคำำ� แนะนำำ�นี้้� พย ายามให้้คำำ� แนะนำำ� ครอบคลุุ ม และเป็็ น
ประโยชน์์เกี่่�ยวกัับการดำำ�เนิินการตามกฎที่่�แก้้ไข กลุ่่�มเป้้าหมาย
คืือเจ้้าหน้้าที่่�เรืือนจำำ� ผู้้�บริิหาร และผู้้�ปฏิิบััติิงานอื่่�น ๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้อง
ในเรืือนจำำ�เป็็นหลััก และได้้รัับการออกแบบมาเพื่่อ� ช่่วยทำำ�ความเข้้าใจ
และนำำ�กฎแมนเดลาไปใช้้ในทางปฏิิบััติิ เนื่่อ� งจากกฎต่่าง ๆ จำำ�นวนมาก
ต้้องมีี ก ารปรัับเปลี่่� ย นในกฎหมายและนโยบายที่่� ขย ายขอบเขต
เกิินเอื้้�อมของแต่่ละบุุคคล รวมถึึงการบริิหารเรืือนจำำ� คำำ�แนะนำำ�
สำำ�หรัับผู้้กำ� ำ�หนดนโยบาย มีีการรวบรวมตััวอย่่างการปฏิิบััติติ ามคำำ�มั่่น�
จากภููมิิภาค OSCE เพื่่อ� เป็็นตััวอย่่างแนวทางที่่�เป็็นไปได้ใ้ นการนำำ�ไป
ใช้้งาน สำำ�หรัับบางพื้้�นที่่� ตััวอย่่างเหล่่านั้้�นได้้รัับเสริิมด้้วยแนวทาง
ปฏิิบััติิที่่�มีีแนวโน้้มจากทั่่�วโลก
แทนที่่�จะดำำ�เนิินตามกฎตามลำำ�ดัับเวลา เอกสารนี้้�ถููกจััดเรีียงใน
7 หััวข้้อเฉพาะเรื่่�องการจััดกลุ่่�มบทบััญญััติิเกี่่�ยวข้้องกัันและสะท้้อน
ถึึงอย่่างครอบคลุุม
3 Vienna 1989 Questions Relating to Security in Europe: Principles (23.2): “OSCE participating
States will observe the United Nations Standard Minimum Rules for the Treatment of
Prisoners as well as the United Nations Code of Conduct for Law Enforcement Officials”.
10

เอกสารคำำ�แนะนำำ�เกี่่�ยวกัับกฎของเนลสััน แมนเดลา

บทนำำ�

ด้้วยการตระหนัักถึึงความมั่่�งคั่่�งของคำำ�แนะนำำ�ที่่�มีีอยู่่�เกี่่�ยวกัับ SMR
ก่่อนหน้้า เอกสารนี้้�สะท้้อนให้้เห็็นเฉพาะการแก้้ไข SMR และไม่่ได้้
อธิิ บ ายรายละเอีี ยด เกี่่� ย วกัับประเด็็ น สำำ�คัั ญและกฎที่่� ไ ม่่ ไ ด้้รัับ
การเปลี่่�ยนแปลงโดยเป็็นส่่วนหนึ่่�งของกระบวนการแก้้ไข
เอกสารนี้้�ให้้คำำ�แนะนำำ�สำำ�หรัับการปฏิิบััติติ ามมาตรฐานขั้้น� ต่ำำ��สำำ�หรัับ
การปฏิิบััติิต่่อผู้้�ต้้องขััง ซึ่่�งรวมเครื่่�องมืือทางกฎหมายและทางปฏิิบััติิ
ระหว่่างประเทศที่่�มีีอยู่่� หลัักการ “กฎหมายอ่่อนนุ่่�ม (soft law)”
และความคิิ ด เห็็ น ขององค์์ ก รที่่� มีี อำำ� นาจเช่่ น เดีี ย วกัับที่่� มีี คำำ�มั่่� น
ในระดัับชาติิตััวอย่่างการปฏิิบััติเิ พื่่�อให้้คำำ�แนะนำำ�สำำ�หรัับการตีีความ
และการนำำ�ไปใช้้อย่่างมีีประสิิทธิิผลของกฎที่่�แก้้ไข ไม่่ควรมีีกรณีีใด
ขััดขวางการดำำ�เนิินการและการพััฒนามาตรฐานการบริิหารจััดการ
เรืือนจำำ�ที่่�สููงขึ้้�นการปฏิิบััติิต่่อผู้้�ต้้องขัังหรืือสภาพเรืือนจํํา
จำำ�เป็็นอย่่างยิ่่�งต้้องนำำ�มุุมมองเรื่่�องเพศไปใช้้กัับการจััดการเรืือนจำำ�
ทุุกด้้านเพื่่�อปกป้้องสิิทธิิมนุุษยชนของบุุคคลผู้้�ถููกลิิดรอนเสรีีภาพ
เอกสารนี้้�จึึงชี้้�ให้้เห็็นบทบััญญััติิและสถานการณ์์ที่่�มุุมมองเรื่่�องเพศ
มีีความเกี่่�ยวข้้องโดยเฉพาะ ประเด็็นเกี่่�ยวข้้องกัับผู้้�ต้้องขัังหญิิง
โดยเฉพาะจะถูกู เน้้นไว้้ในเอกสารด้ว้ ยอ้้างอิิงถึึงคำำ�แนะนำำ�ครอบคลุุม
มากขึ้้�นที่่�จััดทำำ�โดยข้้อกำำ�หนดสหประชาชาติิว่่าด้้วยการปฏิิบััติิต่่อ
ผู้้� ต้้ องขัังหญิิ ง ในเรืือนจำำ� และมาตรการที่่� มิิ ใช่่ ก ารคุุ ม ขัังสำำ� หรัับ
ผู้้�กระทำำ�ผิิดหญิิง, ข้้อกำำ�หนดกรุุงเทพฯ (the UN Rules for the
Treatment of Women Prisoners and Non-custodial Measures
for Women Offenders, the Bangkok Rules) สิ่่�งนี้้�ไม่่ควรหัันเห
ความสนใจไปจากความจริิงที่่�ว่า่ โดยทั่่�วไป สภาพแวดล้้อมในเรืือนจำำ�
ที่่�มีีชายเป็็นใหญ่่ และชายที่่�ไม่่เป็็นไปตามลัักษณะเด่่น การรัับรู้้�
เอกสารคำำ�แนะนำำ�เกี่่�ยวกัับกฎของเนลสััน แมนเดลา
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เรื่่�องเพศก็็มีีความเสี่่�ยงเช่่นกััน ความเสี่่�ยงและความจำำ�เป็็นเฉพาะ
เช่่นกัันเกี่่�ยวข้้องกัับผู้้�ต้้องขัังเลสเบี้้�ยน เกย์์ ไบเซ็็กชวล คนข้้ามเพศ
และ/หรืือ อิินเตอร์์เซ็็กส์์ (Lesbian, gay, bisexual, trans- and/
or intersex, LGBTI) การบริิหารงานเรืือนจํําต้้องคำำ�นึึงถึึงผลกระทบ
แตกต่่างกัันของมาตรการของเรืือนจำำ� การจััดการและเงื่่�อนไขการ
คุุมขัังชายและหญิิง เด็็กชายและเด็็กหญิิงเช่่นกััน เช่่นเดีียวกัับบุุคคล
LGBTI เพื่่อ� สร้้างสิ่่ง� อำำ�นวยความสะดวกที่่�มีมี นุุษยธรรมและปลอดภััย
เอกสารคำำ� แนะนำำ� เกี่่� ย วกัับกฎของเนลสััน แมนเดลาจััดทำำ�ขึ้้� น
ดัังต่่อไปนี้้� การวิิจััยทางเอกสารโดยละเอีียดและการให้้คำำ�ปรึึกษา
และการติิดต่อ่ กัับผู้้ป� ฏิิบััติงิ านหลากหลายของสถาบัันระหว่่างรััฐบาล
ผู้้� เชี่่� ย วชาญด้้ า นเรืือนจำำ� และตััวแทนของภาคประชาสัังคมด้้ ว ย
ประสบการณ์์ในทางปฏิิบััติิได้้กรุุณาสละเวลาและความเชี่่�ยวชาญ
ของพวกเขาและสำำ�นัักงาน OSCE สำำ�นัักงานสถาบัันประชาธิิปไตย
และสิิทธิิมนุุษยชน (Office of Democratic Institutions and
Human Rights, ODIHR) และ Penal Reform International
(PRI) ขอขอบคุุณทุุกคนสำำ�หรัับข้้อมููลสำำ�คััญและการมีีส่่วนร่่วม
อย่่างเอื้้อ� เฟื้้อ� เอกสารนี้้�ยังั วางเค้้าโครงบนเอกสาร the Essex paper
ซึ่่ง� ให้้คำำ�แนะนำำ�เบื้้�องต้้นตามการพิิจารณาของการประชุุมผู้้เ� ชี่่ย� วชาญ
หรืือที่่�เรีียกกัันอย่่างไม่่เป็็นทางการว่่า “กลุ่่�มผู้้�เชี่่�ยวชาญ Essex”
ในเดืือนเมษายน 20164

4 Essex paper 3: Initial guidance on the interpretation and implementation of the Nelson
Mandela Rules, Penal Reform International and the Essex Human Rights Centre at the
University of Essex, 2017, at www.penalreform.org/resource/guidance-on-implementationthe-nelson-mandela-rules.
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เราหวัังว่่าเอกสารคำำ�แนะนำำ�เกี่่ย� วกัับกฎของเนลสััน แมนเดลาจะเป็็น
ประโยชน์์ข้้อมููลเชิิงลึึกสำำ�หรัับการบริิหารเรืือนจำำ� เจ้้าหน้้าที่่� ผู้้กำ� ำ�หนด
นโยบายและผู้้�ปฏิิบััติิงานอื่่�น ๆ เมื่่�อใช้้กฎมาตรฐานขั้้�นต่ำำ��ฉบัับแก้้ไข
สำำ�หรัับการปฏิิบััติิต่่อผู้้�ต้้องขััง
การปฏิิ บััติิ ต ามกฎแมนเดลาอย่่ า งสมบููรณ์์ จ ะช่่ ว ยให้้มั่่� น ใจว่่ า
สิิทธิิมนุุษยชนของผู้้�ต้้องขัังได้้รัับการเคารพและการปฏิิบััติิอย่่าง
มีี ศัั กดิ์์� ศ รีี สิ่่� ง นี้้� จ ะสร้้างสภาพแวดล้้อมปลอดภััยขึ้้� น สำำ� หรัับ
เจ้้าหน้้าที่่�เรืือนจำำ�ปฏิิบััติิหน้้าที่่�ได้้อย่่างมีีประสิิทธิิผล นอกจากนี้้�
ยัังจะหมายความว่่าเจ้้าหน้้าที่่�เรืือนจำำ�สามารถมีีส่่วนร่่วมในการ
บรรลุุวััตถุุประสงค์์หลัักของกระบวนการยุุติิธรรมทางอาญา ได้้แก่่
การบำำ�บััดฟื้้� นฟููและการกลัับสู่่�สัังคมของผู้้� ต้้ องขัังเพื่่� อประโยชน์์
ของสัังคมโดยรวม
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ชื่่�อย่่อและคำำ�ย่่อ (ACRONYMS AND ABBREVIATIONS)
	สหภาพเสรีีภาพพลเรืือนอเมริิกััน
(American Civil Liberties Union, ACLU)
APT 	สมาคมป้้องกัันการทรมาน
(Association for the Prevention of Torture, APT)
BPUFF หลัักการพื้้�นฐานสหประชาชาติิเกี่่�ยวกัับการใช้้กำำ�ลัังและ
อาวุุธปืืนโดยเจ้้าหน้้าที่่�บัังคัับใช้้กฎหมาย
(UN Basic Principles on the Use of Force and
Firearms by Law Enforcement Officials, BPUFF)
CAT
อนุุสััญญาสหประชาชาติิว่่าด้้วยการต่่อต้้านการทรมาน
และการปฏิิบััติิหรืือการลงโทษอื่่�นที่่�โหดร้้าย ไร้้มนุุษยธรรม
หรืือที่่�ย่ำำ��ยีีศัักดิ์์�ศรีี
(the UN Convention against Torture and Other Cruel,
Inhuman or Degrading Treatment or Punishment,
CAT)
CoE 	สภายุุโรป (Council of Europe, CoE)
CRC
อนุุสััญญาสหประชาชาติิว่่าด้้วยสิิทธิิเด็็ก
(UN Convention on the Rights of the Child, CRC)
CPT
คณะกรรมการยุุ โรปต่่ อ ต้้านการทรมานและการปฏิิ บััติิ
หรืือการลงโทษอื่่น� ที่่�โหดร้้าย ไร้้มนุุษยธรรม หรืือที่่�ย่ำำ��ยีศััี กดิ์์�ศรีี
(European Committee for the Prevention of Torture and Cruel, Inhuman or Degrading Treatment
or Punishment, CPT)
CRPD
อนุุสััญญาสหประชาชาติิว่่าด้้วยสิิทธิิของคนพิิการ
(UN Convention on the Rights of Persons with
Disabilities, CRPD)
ACLU
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อนุุสััญญายุุโรปว่่าด้้วยสิิทธิิมนุุษยชน
(The European Convention on Human Rights,
ECHR)
ECtHR
ศาลสิิทธิิมนุุษยชนแห่่งยุุโรป
(The European Court of Human Rights, ECtHR)
EPR
กฎเรืือนจำำ�ยุุโรป
(The European Prison Rules, EPR)
EU 	สหภาพยุุโรป
(European Union, EU)
EuroPris องค์์การเรืือนจำำ�และบริิการราชทััณฑ์์แห่่งยุุโรป
(The European Organisation of Prison and Correctional Services, EuroPris)
IACHR
ศาลระหว่่างรััฐอเมริิกัันว่่าด้้วยสิิทธิิมนุุษยชน
(Inter-American Court on Human Rights, IACHR)
ICCPR
กติิการะหว่่างประเทศว่่าด้้วยสิิทธิิพลเมืืองและสิิทธิิทางการเมืือง
(International Covenant on Civil and Political Rights,
ICCPR)
ICPA 	สมาคมราชทััณฑ์์และเรืือนจำำ�นานาชาติิ
(International Corrections and Prisons Association, ICPA)
ICPS 	ศููนย์์นานาชาติิเพื่่�อการศึึกษาเรืือนจำำ�
(International Centre for Prison Studies, ICPS)
ILO
องค์์การแรงงานระหว่่างประเทศ
(International Labour Organization, ILO)
LGBTI
เลสเบี้้�ยน เกย์์ ไบเซ็็กชวล คนข้้ามเพศ และ/หรืือ อิินเตอร์์เซ็็กส์์
(Lesbian, gay, bisexual, trans- and/or intersex,
LGBTI)
ECHR

เอกสารคำำ�แนะนำำ�เกี่่�ยวกัับกฎของเนลสััน แมนเดลา
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องค์์กรพััฒนาเอกชน
(Non-governmental organization, NGO)
NPM
กลไกป้้องกัันแห่่งชาติิ
(National Preventative Mechanism, NPM)
ODIHR
สำำ�นัักงานสถาบัันประชาธิิปไตยและสิิทธิิมนุุษยชน
(Office of Democratic Institutions and Human
Rights, ODIHR)
OHCHR สำำ�นัักงานข้้าหลวงใหญ่่สิิทธิิมนุุษยชนแห่่งสหประชาชาติิ
(Office of the United Nations High Commissioner
for Human Rights, OHCHR)
OPCAT 	พิิธีีสารเลืือกรัับของอนุุสััญญาต่่อต้้านการทรมาน
และการปฏิิบััติิหรืือการลงโทษอื่่�น ๆ ที่่�โหดร้้าย
ไร้้มนุุษยธรรม หรืือที่่�ย่ำำ��ยีีศัักดิ์์�ศรีี
(Optional Protocol to the Convention against
Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading
Treatment or Punishment, OPCAT)
OSCE
องค์์กรเพื่่�อความมั่่�นคงและความร่่วมมืือในยุุโรป
(Organization for Security and Co-operation
in Europe, OSCE)
PRI
(Penal Reform International, PRI)
SPT
คณะอนุุกรรมการสหประชาชาติิป้้องกัันการทรมาน
และการปฏิิบััติิหรืือการลงโทษอื่่�น ๆ ที่่�โหดร้้าย
ไร้้มนุุษยธรรม หรืือที่่�ย่ำำ��ยีีศัักดิ์์�ศรีี
(UN Subcommittee on Prevention of Torture and
Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or
Punishment, SPT)
UDHR
ปฏิิญญาสากลว่่าด้้วยสิิทธิิมนุุษยชน
(Universal Declaration of Human Rights, UDHR)
NGO
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องค์์การสหประชาชาติิ (United Nations, UN)
UNAIDS โครงการร่่วมสหประชาชาติิว่่าด้้วยเอชไอวีี/เอดส์์
(The Joint United Nations Programme on HIV/
AIDS, UNAIDS)
UNCAT คณะกรรมการสหประชาชาติิต่่อต้้านการทรมาน
และการปฏิิบััติิหรืือการลงโทษอื่่�นที่่�โหดร้้าย ไร้้มนุุษยธรรม
หรืือที่่�ย่ำำ��ยีีศัักดิ์์�ศรีี
(the UN Committee against Torture and Other
Cruel,
Inhuman or Degrading Treatment or Punishment,
UNCAT)
UNCRC คณะกรรมการสหประชาชาติิว่่าด้้วยสิิทธิิเด็็ก
(UN Committee on the Rights of the Child, UNCRC)
UNHCR สำำ�นัักงานข้้าหลวงใหญ่่ผู้ลี้้
้� �ภััยแห่่งสหประชาชาติิ
(The Office of the UN High Commissioner for
Refugees, UNHCR)
UNODC สำำ�นัักงานสหประชาชาติิว่่าด้้วยยาเสพติิดและ
อาชญากรรม
(UN Office on Drugs and Crime, UNODC)
UNOPS สำำ�นัักงานบริิการโครงการแห่่งสหประชาชาติิ
(UN Office for Project Services, UNOPS)
WHO
องค์์การอนามััยโลก
(World Health Organization, WHO)
WMA 	สมาคมการแพทย์์โลก
(World Medical Association, WMA)
UN

เอกสารคำำ�แนะนำำ�เกี่่�ยวกัับกฎของเนลสััน แมนเดลา
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หมายเหตุุเกี่่ย
� วกัับการใช้้คำำ�
(A NOTE ON TERMINOLOGY)

เพื่่อ� ความสะดวกและกระชัับในเอกสารคำำ�แนะนำำ�นี้้� กฎมาตรฐานขั้้น� ต่ำำ��
ฉบัับแก้้ไขสำำ�หรัับการปฏิิบััติิต่่อผู้้�ต้้องขััง (กฎของเนลสััน แมนเดลา
(the revised Standard Minimum Rules for the Treatment of
Prisoners (the Nelson Mandela Rules)) เรีียกว่่า “กฎแมนเดลา
(Mandela Rules)” ตามแนวปฏิิบััติิที่่�ใช้้กัันทั่่�วไปสำำ�หรัับมาตรฐาน
ในลัักษณะนี้้� (เช่่น ข้้อกำำ�หนดสหประชาชาติิว่่าด้้วยการปฏิิบััติิต่่อ
ผู้้� ต้้ องขัังหญิิ ง ในเรืือนจำำ� และมาตรการที่่� มิิ ใช่่ ก ารคุุ ม ขัังสำำ� หรัับ
ผู้้�กระทำำ�ผิิดหญิิง, ข้้อกำำ�หนดกรุุงเทพฯ (the UN Rules for the
Treatment of Women Prisoners and Non-custodial Measures
for Women Offenders, the Bangkok Rules) กฎมาตรฐานขั้้น� ต่ำำ��
สำำ�หรัับการบริิหารงานยุุติิธรรมสำำ�หรัับเยาวชน, ข้้อกำำ�หนดปัักกิ่่�ง
(The UN Standard Minimum Rules for the Administration of
Juvenile Justice, the Beijing Rules) อย่่างไรก็็ตาม ODIHR
และ PRI ยัังสนัับสนุุนให้้มีีการใช้ง้ านอย่่างต่่อเนื่่�องของชื่่�อเรื่่�องแก้้ไข
กฎมาตรฐานขั้้�นต่ำำ��สำำ�หรัับการปฏิิบััติิต่่อผู้้�ต้้องขััง (the Revised
Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners,
SMR/Mandela Rules) เพื่่อ� ให้้แน่่ใจว่่ามีีการยอมรัับกฎดั้้ง� เดิิมปีี 1955
มีีการใช้้คำำ�ว่า่ “การปฏิิบััติที่่ิ ไ� ม่่ดีี (ill‑treatment)” และ “การทรมาน
และการปฏิิบััติที่่ิ ไ� ม่่ดีี (torture and other ill‑treatment)” “การทรมาน
และการปฏิิบััติิหรืือการลงโทษอื่่�น ๆ ที่่�โหดร้้าย ไร้้มนุุษยธรรม หรืือ
ที่่�ย่ำำ��ยีศััี กดิ์์�ศรีี (torture and other cruel, inhuman or degrading
18
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treatment or punishment)” ตามที่่� นิิ ย ามไว้้ในอนุุ สัั ญญา
สหประชาชาติิ ว่่ า ด้้ ว ยการต่่ อ ต้้านการทรมานและการปฏิิ บััติิ
หรืือการลงโทษอื่่�นที่่�โหดร้้าย ไร้้มนุุษยธรรม หรืือที่่�ย่ำำ��ยีีศัักดิ์์�ศรีี
(the UN Convention against Torture and Other Cruel,
Inhuman or Degrading Treatment or Punishment, CAT)
คำำ�ว่า่ “ผู้้ต้้� องขััง (prisoner)” ใช้เ้ พื่่อ� อธิิบายผู้้ถู� กู คุุมขัังโดยไม่่คำำ�นึึงถึึง
สถานะทางกฎหมายของพวกเขา ในกรณีีที่่มี� ปี ระเด็็นเฉพาะเกี่่ย� วกัับ
สถานะก่่ อ นการพิิ จ ารณาคดีี ข องผู้้� ต้้ องขัังพวกเขาอยู่่�เรีี ย กว่่ า
“ผู้้�ถููกคุุมขััง (detainees)” หรืือ “ผู้้�ถููกคุุมขัังก่่อนการพิิจารณาคดีี
(pre-trial detainees)”
คำำ�ว่่า “เด็็กในเรืือนจํํา (children in prison)”“ผู้้�ต้้องขัังเด็็ก (child
prisoner)” หรืือ “เยาวชน (juvenile)” หมายถึึงเด็็กที่่�อยู่่�ในเรืือนจำำ�
เนื่่�องจากพวกเขาถููกกล่่าวหาหรืือถููกตััดสิินว่่ามีีความผิิดทางอาญา
เด็็กที่่�อาศััยอยู่่�ในเรืือนจำำ�กัับผู้้�ใหญ่่จะเรีียกเช่่นนี้้�เช่่นกััน
คำำ�ว่่า “เพศ (gender)” หมายถึึงบทบาทพฤติิกรรมกิิจกรรมและ
คุุณลัักษณะของสัังคมที่่�กำ�ำ หนดในช่่วงเวลาที่่�กำ�ำ หนดถืือว่่าเหมาะสม
สำำ�หรัับชายและหญิิง นอกเหนืือจากคุุณลัักษณะทางสัังคมและโอกาส
ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการเป็็นชายและหญิิงและความสััมพัันธ์์ระหว่่างกััน
เพศหญิิงและชายและหญิิงและชายยังั หมายถึึงความสััมพัันธ์์ระหว่่าง
ผู้้ห� ญิิงกัับระหว่่างผู้้ช� าย คุุณลัักษณะโอกาสและความสััมพัันธ์์เหล่่านี้้�
สร้้างขึ้้�นทางสัังคมและเรีียนรู้้�ผ่่านกระบวนการขััดเกลาทางสัังคม5
5 See for example: Gender Equality Glossary, UN Women, at trainingcentre.unwomen.org/
mod/glossary/view.php?id=36&mode=letter&hook=G.
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คำำ�ว่า่ “หลัักการไม่่เลืือกปฏิิบััติิ (principle of non-discrimination)”
หรืือการอ้้างอิิงอื่่�นใดเกี่่�ยวกัับการเลืือกปฏิิบััติิหมายถึึงกฎข้้อ 2
ของกฎแมนเดลาและข้้อ 2 วรรคที่่� 1 และข้้อ 26 ของกติิการะหว่่าง
ประเทศว่่าด้ว้ ยสิิทธิิพลเมืืองและสิิทธิิทางการเมืือง (International
Covenant on Civil and Political Rights, ICCPR) ระบุุว่่า
“จะไม่่มีีการเลืือกปฏิิบััติิเนื่่�องจากเชื้้�อชาติิ สีีผิิว เพศ ภาษา ศาสนา
ความคิิดเห็็นทางการเมืือง หรืืออื่่น� ๆ ต้้นกำำ�เนิิดทางชนชาติิหรืือสัังคม
ทรััพย์์สินิ การเกิิด หรืือสถานะอื่่น� ใด” และเครื่่อ� งมืือตีีความที่่�ตามมา
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หลักการพื้นฐาน
กฎแมนเดลาประกอบด้ว้ ยหลัักการพื้้�นฐาน 5 ประการที่่�เป็็นรากฐาน
ของกฎทั้้�งชุุดเหล่่านี้้�คืือ:
กฎข้อ 1

ผู้้� ต้้ องขัังทุุ ก คนต้้องได้้รัับการปฏิิ บััติิ ด้้ ว ยความเคารพเนื่่� อ งจาก
ความมีีศัักดิ์์�ศรีีในตััวเองและคุุณค่่าของความเป็็นมนุุษย์์ ไม่่มีผู้ี ต้้้� องขััง
คนใดต้้องตกอยู่่�ภายใต้้ และผู้้�ต้้องขัังทุุกคนต้้องได้้รัับความคุ้้�มครอง
จากการทรมานและการลงโทษหรืือการปฏิิ บััติิ อื่่� น ที่่� โ หดร้้าย
ไร้้มนุุษยธรรม หรืือที่่�ย่ำำ��ยีีศัักดิ์์�ศรีี ซึ่่�งไม่่มีีสถานการณ์์ใดที่่�อาจนำำ�มา
ซึ่่� ง เหตุุ ผ ลสมควร ความปลอดภััยและความมั่่� น คงของผู้้� ต้้ องขััง
เจ้้าหน้้าที่่� ผู้้�ให้้บริิการ และผู้้�มาเยี่่�ยมจะต้้องมีีตลอดเวลา
กฎข้อ 2

1. กฎที่่�มีีอยู่่�ต้้องปรัับใช้้อย่่างเป็็นกลาง ต้้องไม่่มีีการเลืือกปฏิิบััติิ
โดยอาศััยเหตุุแห่่งเชื้้�อชาติิ สีีผิิว เพศ ภาษา ศาสนา ความเห็็น
ทางการเมืืองหรืือความเห็็นอื่่น� ต้้นกำำ�เนิิดทางชนชาติิหรืือสัังคม
ทรััพย์์สิิน การเกิิด หรืือสถานะอื่่�นใด ความเชื่่�อทางศาสนาและ
คำำ�สอนด้้านศีีลธรรมของผู้้ต้้� องขัังควรได้้รัับการเคารพ
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2. เพื่่�อให้้หลัักการไม่่เลืือกปฏิิบััติิมีีผลในทางปฏิิบััติิ การบริิหาร
งานเรืือนจำำ�ต้้องพิิจารณาความจำำ�เป็็นของผู้้ต้้� องขัังแต่่ละบุุคคล
โดยเฉพาะประเภทที่่�มีคี วามเปราะบางสุุดในสถานที่่�ของเรืือนจำำ�
มาตรการป้้องกัันและส่่งเสริิมสิิทธิิของผู้้�ต้้องขัังที่่�มีีความจำำ�เป็็น
พิิเศษจำำ�ต้้องมีี และต้้องไม่่ถืือเป็็นการเลืือกปฏิิบััติิ
กฎข้้อ 3

การจํําคุุ ก และมาตรการอื่่� น อัันมีี ผ ลให้้ต้้องตััดบุุ ค คลออกจาก
โลกภายนอกเป็็ น สาเหตุุ ข องความเจ็็ บ ปวดหรืือเศร้้าหมองจาก
ข้้อเท็็ จ จริิ ง อย่่ า งยิ่่� ง ของการพรากไปซึ่่� ง สิิ ท ธิิ กํํ าหนดด้้ ว ยตนเอง
โดยการลิิดรอนเสรีีภาพของบุุคคลเหล่่านี้้� ดัังนั้้�น ระบบเรืือนจํํา
ต้้องไม่่เพิ่่�มความเจ็็บปวดในตััวเองจากสถานการณ์์ดัังกล่่าว เว้้นแต่่
เกิิดขึ้้�นโดยบัังเอิิญจากการแยกโดยมีีเหตุุผลหรืือการรัักษาวิินััย
กฎข้้อ 4

1.	วััตถุุประสงค์์หลัักของการพิิพากษาลงโทษจํําคุุกหรืือมาตรการอื่่น�
คล้้ายกัันซึ่ง่� เป็็นการลิิดรอนเสรีีภาพของบุุคคล คืือ เพื่่อ� คุ้้�มครอง
สัังคมจากอาชญากรรมและเพื่่� อ ลดการกระทํําความผิิ ดซ้ำำ��
วััตถุุประสงค์์เหล่่านี้้�สามารถบรรลุุเป้้าหมายได้้ต่่อเมื่่อ� ระยะเวลา
จํําคุุกถููกนํําไปใช้้เพื่่�อทํําให้้มั่่�นใจว่่าตราบเท่่าที่่�เป็็นไปได้้ การรัับ
บุุ ค คลเหล่่ า นี้้� ก ลัับคืืนสู่่�สัังคมเมื่่� อ ได้้รัับการปล่่ อ ยตััวบุุ ค คล
ดัังกล่่าวสามารถมีีชีีวิิตที่่�ปฏิิบััติิตามกฎหมายและช่่วยเหลืือ
ตนเองได้้
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บทนำำ�

2. เพื่่�อเป้้าหมายนี้้� การบริิหารงานเรืือนจํําและเจ้้าหน้้าที่่�อื่่�นที่่�มีี
อํํานาจควรเสนอการให้้การศึึกษา การฝึึกอบรมอาชีีพ และการ
ทํํางาน ตลอดจนรููปแบบการให้้ความช่่วยเหลืืออื่่น� ๆ ที่่�เหมาะสม
และมีีอยู่่� รวมทั้้�งที่่�มีีลัักษณะเป็็นการช่่วยเยีียวยา มีีศีีลธรรม
เกี่่ย� วกัับจิิตใจ สัังคมและสุุขภาพ และการกีีฬา โครงการ กิิจกรรม
และบริิการดัังกล่่าวทั้้ง� หมดควรจััดให้้สอดคล้้องกัับความจํําเป็็น
ในการบํําบััดของผู้้�ต้้องขัังแต่่ละราย
กฎข้้อ 5

1. ระบบเรืือนจํําควรแสวงหาทางลดความแตกต่่างระหว่่างชีีวิิต
ในเรืือนจํํากัับชีีวิิตที่่�มีีเสรีีภาพที่่�มีีแนวโน้้มลดความรัับผิิดชอบ
ของผู้้�ต้้องขัังลงหรืือความเคารพอัันเนื่่�องจากความมีีศัักดิ์์�ศรีี
ในความเป็็นมนุุษย์์
2. การบริิหารงานเรืือนจํําต้้องจััดที่่�พัักอาศััยอย่่างเหมาะสมทั้้ง� หมด
และปรัับเปลี่่�ยนเพื่่�อให้้มั่่�นใจว่่าผู้้�ต้้องขัังที่่�มีีความไม่่สามารถ
ทาง ร่่างกาย จิิตใจ หรืือด้า้ นอื่่น� สามารถเข้้าถึึงชีีวิติ ในเรืือนจํําได้้
อย่่างสมบููรณ์์และมีีประสิิทธิิภาพบนพื้้�นฐานของความเสมอภาค
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1. การจััดการเรืือนจำำ�
1

(PRISON MANAGEMENT)

1.1	การบริิหารจััดการแฟ้้มข้้อมููลผู้้�ต้้องขััง
(Prisoner file management)

01

26

กฎแมนเดลาสะท้้อนให้้เห็็ น ถึึงความสำำ�คัั ญอย่่ า งยิ่่� ง ของระบบ
แฟ้้มข้้อมููลผู้้�ต้้องขัังที่่�ดีีในการปกป้้องสิิทธิิมนุุษยชน การประกััน
การจััดการเรืือนจำำ�ที่่�ดีีและการวางแผนเชิิงยุุทธศาสตร์์ และการ
รัับรองความเชื่่อ� มั่่�นของสาธารณชนในระบบเรืือนจำำ� SMR ที่่�แก้้ไขได้้
มีีการเปลี่่�ยนแปลงอย่่างมากเกี่่�ยวกัับการจััดการแฟ้้ม และขณะนี้้�
ได้้ให้้คำำ�แนะนำำ�โดยละเอีียดแก่่ฝ่า่ ยบริิหารของเรืือนจำำ�เกี่่ย� วกัับวิิธีกี าร
จััดการแฟ้้ ม และประเภทของข้้อมููลที่่� แ ฟ้้ ม ข้้อมููลผู้้� ต้้ องขัังควรมีี
รวมถึึงข้้อมููลที่่�ควรบัันทึึกตลอดระยะเวลาจำำ�คุุก การสร้้างและ
การจััดการแฟ้้มข้้อมููลผู้้�ต้้องขัังควรอยู่่�ภายใต้้กฎหมายและปฏิิบััติิ
ตามนโยบายหรืือแนวทางเฉพาะ
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กฎที่่�เกี่่�ยวข้้อง (RELEVANT RULES):
การบริิหารจััดการแฟ้้มข้้อมููลผู้ต้้� ้องขััง
(Prisoner file management) [1.1]
กฎข้้อ 6

1

ต้้องมีีระบบบริิหารจััดการแฟ้้มข้้อมููลผู้้ต้้� องขัังในทุุกสถานที่่ที่่� มี� บุี คุ คลต้้องโทษจํําคุุก
ระบบดัังกล่่าวอาจจััดทํําเป็็นระบบฐานการบัันทึึกข้้อมููลทางอิิเล็็กทรอนิิกส์์หรืือ
สมุุดลงทะเบีียนซึ่่�งมีีหน้้ากํําหนดหมายเลขและให้้ลงชื่่�อไว้้ ขั้้�นตอนต้้องกํําหนด
เพื่่�อให้้มั่่�นใจว่่ามีีหลัักฐานการตรวจสอบที่่�ปลอดภััยและป้้องกัันการเข้้าถึึง
โดยไม่่ได้้รัับอนุุญาตหรืือการแก้้ไขข้้อมููลที่่�อยู่่�ในระบบได้้
กฎข้้อ 7
ไม่่มีีผู้้�ใดต้้องถููกรัับตััวเข้้าไว้้ในเรืือนจํํา เว้้นแต่่มีีคํําสั่่�งให้้ส่่งตััวเข้้าเรืือนจํําที่่�มีีผล
ตามกฎหมาย ข้้อมููลต่่อไปนี้้�ต้้องอยู่่�ในระบบบริิหารจััดการแฟ้้มข้้อมููลผู้้�ต้้องขััง
เมื่่�อรัับตััวผู้้�ต้้องขัังทุุกรายไว้้:
(ก)	ข้้อมููลที่่�ถููกต้้องซึ่่�งสามารถพิิสููจน์์อััตลัักษณ์์เฉพาะของผู้้�ต้้องขััง โดยเคารพ
ความเป็็นเพศซึ่�ง่ รัับรู้้�ของบุุคคลเหล่่านั้้�น
(ข) เหตุุผลการส่่งตััวผู้้�ต้้องขัังเข้้าเรืือนจํําและหน่่วยงานรัับผิิดชอบ นอกเหนืือ
จากวัันที่่� เวลา และสถานที่่�จัับกุุมด้ว้ ย
(ค)	วัันและชั่่�วโมงที่่�รัับเข้้าไว้้และปล่่อยตััวผู้้�ต้้องขััง รวมทั้้�งการเคลื่่�อนย้้าย
(Transfers)
(ง) การบาดเจ็็บที่่�เห็็นได้้ชััด และการร้้องเรีียนเกี่่�ยวกัับการปฏิิบััติิโดยมิิชอบ
ก่่อนหน้้านั้้�น
(จ) รายการทรััพย์์สิินส่่วนตััวของผู้้�ต้้องขััง
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(ฉ)	ชื่่�อสมาชิิกในครอบครััวของผู้้�ต้้องขััง โดยรวมถึึงบุุตร อายุุของบุุตร สถานที่่�
และสถานะอํํานาจปกครองบุุตรและการปกครองบุุตรของผู้้ต้้� องขััง หากมีี

1

(ช) รายละเอีียดสํําหรัับติิดต่่อกรณีีฉุุกเฉิินและข้้อมููลของญาติิสนิิทผู้้ต้้� องขััง
กฎข้้อ 8
ข้้อมููลต่่อไปนี้้�ต้้องลงไว้้ในระบบบริิหารจััดการแฟ้้มข้้อมููลผู้้�ต้้องขัังในระหว่่าง
จํําคุุก หากมีี:
(ก)	ข้้อมููลเกี่่�ยวกัับกระบวนการพิิจารณาคดีี ตลอดจนวัันที่่�สืืบพยานของศาล
และผู้้�แทนทางกฎหมาย
(ข) การประเมิินเบื้้�องต้้นและรายงานการจํําแนกประเภท
(ค)	ข้้อมููลเกี่่�ยวกัับพฤติิกรรมและวิินััย
(ง) การร้้องขอและการร้้องเรีี ย น ตลอดจนการกล่่ า วหาว่่ า มีี ก ารทรมาน
หรืือการลงโทษ หรืือการปฏิิบััติิอื่่�นที่่�โหดร้้าย ไร้้มนุุษยธรรม หรืือที่่�ย่ำำ��ยีี
ศัักดิ์์�ศรีี เว้้นแต่่กรณีีที่่�มีลััี กษณะเป็็นความลัับ
(จ)	ข้้อมููลเกี่่�ยวกัับการกํําหนดโทษทางวิินััย
(ฉ)	ข้้อมููลเกี่่� ย วกัับเหตุุ ก ารณ์์ แ ละสาเหตุุ ข องการบาดเจ็็ บ หรืือเสีี ยชีี วิิ ต
และในกรณีีเสีียชีีวิิต จุุดหมายปลายทางของศพ
กฎข้้อ 9
บัันทึึกทั้้�งหมดที่่�อ้้างถึึงตามกฎข้้อ 7 และที่่� 8 ต้้องรัักษาเป็็นความลัับ และจััด
ให้้มีีเฉพาะแก่่ผู้้�มีีหน้้าที่่�ทางวิิชาชีีพที่่�จํําเป็็นต้้องเข้้าถึึงข้้อมููลเหล่่านั้้�นเท่่านั้้�น
ผู้้�ต้้องขัังทุุกคนต้้องได้้รัับการเข้้าถึึงบัันทึึกเกี่่�ยวกัับเขาเอง โดยต้้องเป็็นไปตาม
การเขีียนที่่�ได้้รัับอนุุญาตตามกฎหมายภายในประเทศ และต้้องมีีสิิทธิิได้้รัับ
สํําเนาอย่่างเป็็นทางการของบัันทึึกดัังกล่่าวเมื่่�อได้้รัับการปล่่อยตััว
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กฎข้้อ 10

	ทำำ�ไมจึึงสำำ�คััญ?

1

ระบบบริิหารจััดการแฟ้้มข้้อมููลผู้้�ต้้องขัังต้้องนํําไปใช้้เพื่่�อสร้้างข้้อมููลน่่าเชื่่�อถืือ
เกี่่�ยวกัับแนวโน้้มเกี่่�ยวกัับและลัักษณะของประชากรในเรืือนจํํา ตลอดจนอััตรา
การเข้้าอยู่่�ในเรืือนจํํา เพื่่อ� สร้้างพื้้�นฐานสํําหรัับการตััดสิินใจโดยอิิงจากหลัักฐาน
(WHY IS IT IMPORTANT?)

	การจััดการเรืือนจำำ�ที่่�มีีประสิิทธิิภาพ
(Effective prison management)

02

เจ้้าหน้้าที่่�เรืือนจำำ�จำำ�ต้้องมีีข้้อมููลเกี่่�ยวกัับผู้้ถู� กู ควบคุุมตััวเพื่่อ� วางแผน
และจััดหาสภาพความเป็็นอยู่่�ทั่่ว� ไป วางแผนและจััดเตรีียมโปรแกรม
การฟื้้น� ฟููสภาพภายในสถานที่่� และเพื่่อ� วางแผนและจััดสรรทรััพยากร
รวมถึึงการปฏิิบััติติ ามข้้อกำำ�หนดด้า้ นบุุคลากรและงบประมาณ ข้้อมููล
ดัังกล่่าวยังั มีีประโยชน์์ในการวางแผนความรัับผิิดชอบของเจ้้าหน้้าที่่�
แต่่ละคน การระบุุลำำ�ดัับความสำำ�คััญของการรัับสมััคร และการ
ประเมิินความจำำ�เป็็นการฝึึกอบรมเจ้้าหน้้าที่่�
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03 การจััดการแฟ้้มข้้อมููลผู้้�ต้้องขัังอย่่างมีีประสิิทธิิภาพเป็็นข้้อกำำ�หนด
เบื้้�องต้้นที่่�จำำ�เป็็นสำำ�หรัับการจำำ�แนกประเภทและสถานคุุมขัังผู้้�ต้้องขััง
อย่่ า งเหมาะสม เช่่ น เดีี ย วกัับการดำำ� เนิิ น การตามความจำำ� เป็็ น
ส่่วนบุุคคลและการประเมิินความเสี่่�ยง ซึ่่�งทั้้�งหมดนี้้�มีีส่่วนช่่วยใน
การฟื้้�นฟููผู้้�ต้้องขััง การกลัับคืืนสู่่�สัังคม และการลดการกระทำำ�ผิิดซ้ำำ��
ข้้อมููลเกี่่ย� วกัับธรรมชาติิของความผิิด ระยะเวลาโทษ และพฤติิกรรม
ต่่ อ เนื่่� อ งในเรืือนจำำ�จึึ งควรนำำ� มาพิิ จ ารณาในโครงการสนัับสนุุ น
และฝึึ ก อบรมส่่ ว นบุุ ค คลอย่่ า งต่่ อ เนื่่� อ งสำำ� หรัับผู้้� ต้้ องขัังและเพื่่� อ
ตอบสนองต่่อความจำำ�เป็็นด้้านสุุขภาพร่่างกายและจิิตใจ
04

ในระดัับที่่�กว้้างขึ้้�น ข้้อมููลดัังกล่่าวจะเป็็นประโยชน์์ในการพิิจารณา
งบประมาณทั่่� ว ทั้้� ง เรืือนจำำ� ข้้อควรพิิ จ ารณาด้้ า นสุุ ข ภาพและ
ความปลอดภััย และการจััดหาโปรแกรมการฝึึกอาชีีพ การศึึกษา
และการฟื้้�นฟููโดยรวม ระบบการจััดเก็็บแฟ้้มข้้อมููลผู้้ต้้� องขัังสามารถ
ช่่วยในการวางแผนความจำำ�เป็็นด้้านอาหารในแต่่ละวััน ห้้องคุุมขััง
และความจำำ�เป็็นในการขนส่่ง รวมถึึงกรณีีที่่ผู้� ต้้้� องขัังมีีกำ�ำ หนดเข้้ารัับ
การพิิจารณาคดีีในศาลหรืือมีีการนััดหมายในโรงพยาบาล

05 ในระดัับชาติิ ข้้อมููลที่่�รวบรวมจากแฟ้้มข้้อมููลผู้้�ต้้องขัังสามารถช่่วย
ให้้ผู้้� จััด การเรืือนจำำ� และผู้้� กำำ� หนดนโยบายสามารถระบุุ แ นวโน้้ม
รวมถึึงปัั ญ หาทั่่� ว ประเทศและการแยกส่่ ว นตามเพศ อายุุ และ
ลัักษณะอื่่�น ๆ ที่่�ต้้องให้้ความสนใจ ซึ่่�งอาจรวมถึึง ตััวอย่่างเช่่น
แนวโน้้มของประชากรในเรืือนจำำ� รวมทั้้� ง ความแออััด การใช้้
การลงโทษบางประเภท อุุบััติิการณ์์ฆ่่าตััวตายที่่�เพิ่่�มขึ้้�น การทำำ�ร้้าย
ตััวเองและความรุุนแรงระหว่่างผู้้�ต้้องขััง หรืือการเพิ่่�มจำำ�นวนคำำ�ขอ
หรืือข้้อร้้องเรีียนที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับเรื่่�องเฉพาะ
30
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1. การจััดการเรืือนจำำ�

	ความเป็็นธรรมและกระบวนการเหมาะสม
(Fairness and due process)

หากแฟ้้มข้้อมููลผู้้�ต้้องขัังไม่่ถููกต้้อง หรืือไม่่ได้้รัับการปรัับปรุุงและ
ให้้คำำ�ปรึึกษาอย่่างสม่ำำ��เสมอ ผู้้�ต้้องขัังอาจพลาดการพิิจารณาคดีี
ในศาล กำำ�หนดเวลาในการยื่่น� อุุทธรณ์์ และเรื่่อ� งอื่่น� ๆ ที่่�เกี่่ย� วข้้องกัับ
คดีีกัับพวกเขา ระบบจััดการแฟ้้มข้้อมููลผู้้�ต้้องขัังมีีบทบาทสำำ�คััญ
ในการป้้องกัันข้้อผิิดพลาดที่่�อาจนำำ�ไปสู่่�การละเมิิดกระบวนการ
เหมาะสมและสิิทธิิในการพิิจารณาคดีีอย่่างเป็็นธรรม

07

คณะอนุุ ก รรมการป้้ อ งกัันการทรมานแห่่ ง สหประชาชาติิ (UN
Subcommittee on Prevention of Torture and Other Cruel,
Inhuman or Degrading Treatment or Punishment, SPT)
เน้้นย้ำำ��ว่่าการเก็็บรัักษาบัันทึึกที่่�สมบููรณ์์และเชื่่�อถืือได้้ของบุุคคล
ที่่�ถููกลิิดรอนเสรีีภาพนั้้�นเป็็น “เงื่่�อนไขสำำ�คััญสำำ�หรัับการดำำ�เนิินการ
รัับประกัันกระบวนการเหมาะสมอย่่างมีีประสิิทธิิผล เช่่น สิิทธิิโต้้แย้้ง
ตามกฎหมายของการคุุมขััง (หมายศาล) และสิิทธิิของผู้้�ต้้องขััง
ที่่�จะถููกนำำ�ตััวขึ้้�นศาลโดยทัันทีี”6

1

06

08 ความล้้มเหลวในการรัักษาแฟ้้มที่่�ถููกต้้องและการไม่่มีีคำำ�สั่่�งผููกพััน
ที่่�ถููกต้้อง อาจนำำ�ไปสู่่�สถานการณ์์ที่่�ผู้้�ถููกควบคุุมตััวถููกคุุมขัังก่่อน
การพิิจารณาคดีีมากเกิินไป ถููกควบคุุมตััวเกิินกำำ�หนดการปล่่อยตััว
หรืือพลาดโอกาสในการยื่่�นคำำ�ร้้องลดโทษและอภััยโทษ

6 Report on the visit of the United Nations Subcommittee on Prevention of Torture and
Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment in Punishment to Ukraine (SPT), 16 March
2016, CAT/OP/UKR/1, para. 50.
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1

09

การจััดการแฟ้้มข้้อมููลอย่่างเหมาะสมมีีบทบาทสำำ�คััญในการรัับรองว่่า
ผู้้�ต้้องขัังถููกควบคุุมตััวโดยชอบด้ว้ ยกฎหมาย โดยไม่่เคยถููกพิิจารณา
คดีีในความผิิดเดีียวกัันซ้ำำ�� 2 ครั้้�ง (อัันตรายสองเท่่า) และพวกเขา
จะไม่่ ถูู ก ลงโทษมากกว่่ า หนึ่่� ง ครั้้� ง สำำ� หรัับความผิิ ด ทางวิิ นััย
แบบเดีี ย วกััน สำำ� หรัับข้้อมููลเพิ่่� ม เติิ ม เกี่่� ย วกัับขั้้� น ตอนทางวิิ นััย
ดููบทที่่� 4 วรรคที่่� 01–41

10	ข้้อมููลที่่� เ กี่่� ย วข้้องกัับกระบวนการยุุ ติิ ธ รรม รวมถึึงรายละเอีี ยด
เกี่่ย� วกัับการเป็็นตััวแทนทางกฎหมายสามารถช่่วยเจ้้าหน้้าที่่�เรืือนจำำ�
ในการระบุุ ตัั วผู้้� ต้้ องขัังที่่� ต้้ องการความช่่ ว ยเหลืือทางกฎหมาย
และช่่วยให้้พวกเขาอำำ�นวยความสะดวกในการเข้้าถึึงนี้้�
	การป้้องกัันการละเมิิดสิิทธิิมนุุษยชน

(Protection against human rights violations)

11

ตามที่่�ผู้้�รายงานพิิเศษแห่่งสหประชาชาติิด้้านการวิิสามััญฆาตกรรม
การดำำ�เนิินรวบรััด หรืือการดำำ�เนิินการตามอำำ�เภอใจได้้กล่่าวว่่า
“ไม่่ มีี วิิ ธีี ใ ดที่่� อำำ� นวยความสะดวกให้้การทรมาน การหายตััวไป
หรืือการวิิสามััญฆาตกรรมได้้มากไปกว่่าการไม่่เก็็บบัันทึึกผู้้�ต้้องขััง
ที่่�เพีียงพอ”7 เมื่่�อบัันทึึกในเรืือนจำำ�ไม่่ดีีหรืือไม่่มีีอยู่่�จริิง ผู้้�ต้้องขััง
สามารถ “หายไปในระบบ” ได้อ้ ย่่างง่่ายดายไม่่ว่่าจะโดยไม่่ได้้ตั้้�งใจ
หรืือเป็็ น ส่่ ว นหนึ่่� ง ของความพยายามโดยเจตนาทำำ�ร้้ ายพวกเขา
โดยปราศจากความรู้้�และการแทรกแซงของผู้้�อื่่�น การเก็็บบัันทึึก
ที่่�ถููกต้้องเป็็นสิ่่�งสำำ�คััญโดยเฉพาะอย่่างยิ่่�งเมื่่อ� ผู้้�ต้้องขัังถููกเคลื่่อ� นย้้าย
จากสถานที่่�หนึ่่�งไปยัังอีีกที่่�หนึ่่�ง

7 Handbook on Prisoner File management, United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC),
2008, p. 8.
32

เอกสารคำำ�แนะนำำ�เกี่่�ยวกัับกฎของเนลสััน แมนเดลา

1. การจััดการเรืือนจำำ�

12

1

คณะกรรมการต่่อต้้านการทรมานและการปฏิิบััติิหรืือการลงโทษ
ที่่�โหดร้้าย ไร้้มนุุษยธรรมหรืือที่่�ย่ำำ��ยีศััี กดิ์์�ศรีีขององค์์การสหประชาชาติิ
(UNCAT) เน้้นว่่า การรัักษาทะเบีียนผู้้�ต้้องขัังอย่่างเป็็นทางการนั้้�น
เป็็นของหลัักประกัันขั้้�นพื้้�นฐานที่่�ใช้้กัับทุุกคนที่่�ถููกลิิดรอนเสรีีภาพ
และเป็็นส่่วนหนึ่่�งของภาระผููกพััน มาตรการป้้องกัันการทรมานที่่�มีี
ประสิิทธิิผล8 อนุุสััญญาระหว่่างประเทศว่่าด้้วยการคุ้้�มครองทุุกคน
จากการหายสาบสููญโดยถููกบัังคัับ ตระหนัักดีีว่่าแฟ้้มข้้อมููลผู้้�ต้้องขััง
เป็็นกุุญแจสำำ�คััญในการคุ้้�มครองการบัังคัับบุุคคลให้้สููญหาย โดยให้้
รััฐภาคีีต้้องเก็็บรัักษาทะเบีียนของบุุคคลทุุกคนที่่�ถูกู ลิิดรอนเสรีีภาพ9
ผู้้� รายงานพิิ เศษแห่่ งสหประชาชาติิ ด้้านการทรมานยัังเน้้นย้ำำ��ถึึ ง
บทบาทสำำ�คััญของการขึ้้น� ทะเบีียนเรืือนจำำ�ในการป้้องกัันการทรมาน
โดยสัังเกตว่่า “เนื่่�องจากการทรมานมัักเกิิดขึ้้�นในระหว่่างการคุุมขััง
โดยไม่่ได้้สื่อ่� สาร (incommunicado detention) ดัังนั้้น� เพื่่อ� ป้้องกััน
การทรมาน ทะเบีียนเรืือนจำำ�ที่่เ� หมาะสมเป็็นเครื่่อ� งมืือมีีประสิิทธิิภาพ
มากในการป้้องกัันการคุุมขัังโดยไม่่ได้้สื่่�อสาร”10

8 United Nations Committee against Torture, General Comment No.2, Implementation of
Article 2 by States parties, 24 January 2008, CAT/C/GC/2, para. 13.
9 International Convention for the Protection of all Persons from Enforced Disappearance,
General Assembly resolution, A/61/177, adopted on 20 December 2006, Article 17 (3).
10 Handbook on Prisoner File Management, UNODC, op. cit., note 7, p. 10, quoting, inter alia,
the United Nations Special Rapporteur on torture. See also: United Nations Human Rights
Committee, General Comment No. 20: Prohibition of Torture, or Other Cruel, Inhuman or
Degrading Treatment or Punishment (article 7 ICCPR), 10 March 1992, para. 11, 10 March
1992.
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1

13

การละเมิิดสิิทธิิมนุุษยชนมีีโอกาสน้้อยที่่�จะเกิิดขึ้้�นหากผู้้�กระทำำ�
ความผิิดทราบว่่าจะมีีการบัันทึึกการบาดเจ็็บใด ๆ ว่่าที่่�อยู่่�ของ
ผู้้� ต้้ องขัังได้้รัับการบัันทึึกอย่่ า งเป็็ น ทางการ และการเสีี ยชีี วิิ ต
หรืือการหายตััวไปของผู้้ต้้� องขัังจะถูกู ติิดตามและวิิเคราะห์์ ในการนี้้�
การเก็็บบัันทึึกอย่่างถูกู ต้้องเป็็นสิ่่ง� สำำ�คััญ ไม่่เพีียงสำำ�หรัับการป้้องกััน
การละเมิิดสิทิ ธิิมนุุษยชนเท่่านั้้น� แต่่ยัังรวมถึึงการอำำ�นวยความสะดวก
ในการตอบโต้้ การสอบสวน และการดำำ�เนิินคดีีอีีกด้ว้ ย

	รัักษาการติิดต่่อกัับโลกภายนอก

(Maintaining contact with the outside world)

14	ดัังที่่� กล่่ าวถึึงในรายละเอีี ยดเพิ่่� มเติิ มในบทที่่� 5 วรรคที่่� 02-89
ของเอกสารคำำ�แนะนำำ�นี้้� การติิดต่่อกัับโลกภายนอกเป็็นประจำำ�
มีีบทบาทสำำ�คััญในการฟื้้น� ฟููและการกลัับสู่่�สัังคมของผู้้ต้้� องขััง ดัังนั้้น�
เจ้้าหน้้าที่่�ควรอำำ�นวยความสะดวกในการติิดต่อ่ ดัังกล่่าวหากเป็็นไปได้้
หากมีีการรัักษาหลัักการรัักษาความลัับ เรืือนจำำ�จะจััดการได้้ง่่ายขึ้้�น
หากแฟ้้มข้้อมููลผู้้�ต้้องขัังมีีข้้อมููลถููกต้้องเกี่่�ยวกัับชื่่�อและที่่�อยู่่�ของ
สมาชิิกในครอบครััวของผู้้�ต้้องขััง ความถููกต้้องของรายละเอีียด
การติิดต่อ่ ก็็มีคี วามสำำ�คััญเป็็นพิิเศษเช่่นกัันในกรณีีที่่ผู้� ต้้้� องขัังเสีียชีวิี ติ
บาดเจ็็บ เจ็็บป่่วย หรืือเคลื่่�อนย้้าย
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	ความโปร่่งใสและการสร้้างความไว้้วางใจในระบบเรืือนจำำ�
(Transparency and building trust in the prison system)

ตามที่่�สำำ�นัักงานสหประชาชาติิว่่าด้้วยยาเสพติิดและอาชญากรรม
(UNODC) ตั้้�งข้้อสัังเกตว่่า “การมีีอยู่่�ของระบบที่่�มีีประสิิทธิิภาพ
และใช้้งานได้้สำำ�หรัับการสร้้างและดููแลรัักษาแฟ้้มข้้อมููลผู้้�ต้้องขััง
มีีนััยต่่อความเชื่่�อมั่่�นของสาธารณชนต่่อระบบยุุติิธรรมทางอาญา
ซึ่่�งส่่งสััญญาณสำำ�คััญเกี่่�ยวกัับความมุ่่�งมั่่�นของระบบเรืือนจำำ�ในการ
ปรัับปรุุงความโปร่่งใสและความรัับผิิดชอบ และในทางกลัับกััน
สนัับสนุุนการส่่งมอบความยุุติิธรรมอย่่างยุุติิธรรมและเป็็นกลาง
นอกจากนี้้� ยัังแสดงถึึงความมุ่่�งมั่่�นของสาธารณชนในการติิดตาม
และป้้องกัันการละเมิิดสิิทธิิมนุุษยชนในสถานคุุมขััง”11

16

การจััดการแฟ้้ ม ข้้อมููลผู้้� ต้้ องขัังที่่� ดีี แ สดงให้้เห็็ น ถึึงความมุ่่�งมั่่� น
ในการป้้องกัันการละเมิิดสิิทธิิมนุุษยชนและการต่่อต้้านการเลืือก
ปฏิิบััติิ แฟ้้มข้้อมููลสามารถแสดงให้้เห็็นว่่าผู้้�ต้้องขัังได้้รัับการปฏิิบััติิ
ตามกฎหมาย การดำำ�เนิินการดัังกล่่าวเกิิดขึ้้�นเมื่่�อตรวจพบสััญญาณ
การปฏิิบััติิที่่�โหดร้้าย และเจ้้าหน้้าที่่�มุ่่�งมั่่�นที่่�จะติิดตามการใช้้การ
ลงโทษทางวิินััยและการควบคุุม ตลอดจนรายละเอีียดต่า่ ง ๆ เสีียชีวิี ติ
ในการควบคุุมตััว ที่่�สำ�คัั
ำ ญข้้อมููลสามารถช่่วยในการติิดตามการปฏิิบััติิ
ตามมาตรฐานสิิทธิิมนุุษยชนระหว่่างประเทศของฝ่่ายบริิหาร

1

15

11 Handbook on Prisoner File Management, UNODC, op. cit., note 7, p .4.
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17 	ข้้อมููลที่่�ถููกต้้องสามารถช่่วยให้้สื่่�อและสาธารณชนได้้เห็็นภาพชีีวิิต
ในเรืือนจำำ�ที่่แ� ท้้จริิง รวมทั้้ง� ความท้้าทายที่่�ผู้บ้� ริิหารเรืือนจำำ�ต้้องเผชิิญ
สิ่่�งนี้้�มีีความสำำ�คััญอย่่างยิ่่�ง เนื่่�องจากผู้้�คนจำำ�นวนมากได้้รัับข้้อมููล
ข่่ า วสารที่่� ไ ม่่ ดีี เ กี่่� ย วกัับสถานการณ์์ ใ นเรืือนจำำ� และวาทกรรม
สาธารณะและการเมืืองเกี่่�ยวกัับสถาบัันดัังกล่่าวมัักมีีพื้้�นฐานมาจาก
การสร้้างความกลััว การเหมารวม และวาระทางการเมืืองที่่�กว้้างขึ้้�น
ในทางกลัับกััน การเก็็บบัันทึึกอย่่างเหมาะสมสามารถนำำ�ไปสู่่�การเพิ่่�ม
ความตระหนัักรู้้� ข องสาธารณชนเกี่่� ย วกัับปัั ญ หาที่่� ผู้้� ต้้ องขัังและ
เจ้้าหน้้าที่่� เรืือนจำำ�ต้้ องเผชิิ ญ และนำำ� ไปสู่่�การเปลี่่� ย นแปลงไปสู่่�
การตััดสิินใจตามหลัักฐานมากขึ้้�น
18	ข้้อมููลในแฟ้้ ม แต่่ ล ะแฟ้้ ม เช่่ น เดีี ย วกัับข้้อมููลที่่� สร้้ างจากระบบ
การจััดเก็็บ มีีความสำำ�คััญต่่อการตรวจสอบภายในและหน่่วยงาน
ตรวจสอบภายนอกเพื่่อ� ให้้บทบาทของพวกเขาบรรลุุผล ตามที่่�องค์์กร
ระหว่่างประเทศได้้ชี้้�ให้้เห็็น “ช่่องว่่างและความไม่่สอดคล้้องกััน
ของรายการทะเบีียนสามารถเตืือนทีีมตรวจสอบถึึงความเสี่่ย� งที่่�อาจ
เกิิดขึ้้�นจากการทรมานหรืือการปฏิิบััติิที่่�โหดร้้าย”12

12 Preventing Torture: An Operational Guide for National Human Rights Institutions, Asia Pacific
Forum of National Human Rights Institutions/Association for the Prevention of Torture/
OHCHR National Institutions and Regional Mechanisms Section, May 2010, p. 33, at www.
ohchr.org/Documents/Publications/PreventingTorture.pdf.
36
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นำำ�ไปปฏิิบััติิ

(PUTTING IT INTO PRACTICE)

ระบบการยื่่�นแบบต่่าง ๆ เป็็นสิ่่�งจำำ�เป็็นในเรืือนจำำ� ควรมีีทะเบีียน
เรืือนจำำ�โดยรวม ที่่�อ้้างถึึงในกฎแมนเดลาว่่า “สมุุดทะเบีียน” รวมทั้้ง�
แฟ้้มข้้อมููลผู้้�ต้้องขัังแต่่ละคนและแฟ้้มข้้อมููลทางการแพทย์์แยก
ต่่างหาก ซึ่ง่� ควรจััดเตรีียม บำำ�รุงุ รัักษา และจััดเก็็บอย่่างปลอดภััยโดย
บริิการดููแลสุุขภาพของเรืือนจำำ� ควรมีีรายการทรััพย์์สิินส่่วนบุุคคล
แยกต่่างหากที่่�ลงนามโดยผู้้�ต้้องขัังและเก็็บไว้้โดยผู้้�บริิหารเรืือนจำำ�

20

UNODC ชี้้�ให้้เห็็นว่่า “การมีีแฟ้้มข้้อมููลผู้้�ต้้องขัังที่่�สมบููรณ์์ ถููกต้้อง
และเข้้าถึึงได้”้ เป็็น “ข้้อกำำ�หนดเบื้้�องต้้นสำำ�หรัับการจััดการเรืือนจำำ�
ที่่�มีีประสิิทธิิภาพและการวางแผนเชิิงยุุทธศาสตร์์” และตั้้�งข้้อสัังเกต
ว่่าแม้้ว่่าระบบเรืือนจำำ�หลายแห่่งจะมีีทรััพยากรจำำ�กััด แต่่ “การจััดการ
แฟ้้มข้้อมููลผู้้�ต้้องขัังที่่�มีีประสิิทธิิภาพไม่่ได้้ขึ้้�นอยู่่�กัับการลงทุุนทาง
การเงิินทั้้ง� หมด แต่่เป็็นการมีีระบบบัันทึึกข้้อมููลที่่�ชััดเจนและใช้ง้ านได้จ้ ริิง
ควบคู่่�ไปกัับขั้้�นตอนที่่�เจ้้าหน้้าที่่�เรืือนจำำ�เคารพและปฏิิบััติิตาม”13

1

19

13 Handbook on Prisoner File Management, UNODC, op. cit., note 7, p. 1.
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คำำ�สั่่�งผููกพัน
ั

(Commitment orders)

กฎข้้อ 7 ของกฎแมนเดลาระบุุว่า่ เมื่่อ� มีีการรัับเข้้า เจ้้าหน้้าที่่�เรืือนจำำ�
จำำ�ต้้องขอคำำ�สั่่�งผููกพัันที่่�ถููกต้้อง คำำ�สั่่�งผููกพัันควรระบุุวัันที่่� เวลา
และสถานที่่�จัับกุุม และชื่่อ� ของบุุคคลและหน่่วยงานที่่�สั่่ง� การให้้คำำ�สั่่ง�
ผููกพัันเป็็ น อย่่ า งน้้อย คำำ�สั่่� ง ดัังกล่่ า วต้้องออกและลงนามโดย
หน่่วยงานตุุลาการหรืือหน่่วยงานที่่�มีอำี ำ�นาจอื่่น� ๆ และคำำ�สั่่ง� ผููกพัันใด ๆ
ที่่�ขาดข้้อมููลที่่�จำำ�เป็็นจะถืือเป็็นโมฆะโดยอััตโนมััติิ14

22

เนื่่�องจากการขาดคำำ�สั่่�งผููกพัันที่่�ถููกต้้องทำำ�ให้้การลิิดรอนเสรีีภาพ
ผิิ ด กฎหมาย อย่่ า งน้้อยที่่� สุุ ดฝ่่ า ยบริิ ห ารของเรืือนจำำ�ต้้ องแจ้้ง
ผู้้�พิิพากษาหรืือหน่่วยงานที่่�มีีอำำ�นาจอื่่�น ๆ ทัันทีี หากมีีข้้อสงสััย
เกี่่ย� วกัับการมีีอยู่่�หรืือความถููกต้้องของคำำ�สั่่ง� ผููกพััน ในทำำ�นองเดีียวกััน
อย่่างน้้อย เจ้้าหน้้าที่่�เรืือนจำำ�ต้้องแจ้้งให้้หน่่วยงานตุุลาการทราบทัันทีี
เมื่่อ� คำำ�สั่่ง� ผููกพัันของบุุคคลใดก็็ตามที่่�ถูกู คุุมขัังในสถานคุุมขัังสิ้้น� สุุดลง

1

21

	ควรบัันทึก
ึ ข้้อมููลประเภทใด

(What type of information should be recorded?)

23 กฎข้้อ 7 ให้้รายละเอีียดของข้้อมููลที่่�จำำ�ต้้องป้้อนในระบบการจััดการ
แฟ้้มข้้อมููลผู้้�ต้้องขัังเมื่่�อรัับตััวผู้้�ต้้องขัังทุุกคน และกฎข้้อ 8 กำำ�หนด
ข้้อมููลที่่�ควรป้้อนในระหว่่างการจำำ�คุกุ ตามความเหมาะสม เจ้้าหน้้าที่่�
เรืือนจำำ�ต้้องเก็็บบัันทึึกการตรวจค้้นที่่�เหมาะสมตามกฎข้้อ 51

14 Essex paper 3, Penal Reform International and the University of Essex, op. cit., note 4,
p. 27.
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24

1

ในขณะที่่�ข้้อมููลเกี่่�ยวกัับข้้อมููลส่่วนบุุคคลควรได้้รัับการบัันทึึกเมื่่�อ
รัับตััวเข้้าเรืือนจำำ� สิ่่�งสำำ�คััญคืือต้้องทราบว่่าอาจไม่่สามารถทำำ�ได้้
เสมอไป โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�งเมื่่�อเจ้้าหน้้าที่่�ต้้องรัับมืือกัับการรัับเข้้า
เรืือนจำำ�จำำ�นวนมากในเวลาเดีียวกััน ในสถานการณ์์นี้้� ยัังคงต้้อง
ป้้อนข้้อมููลโดยเร็็วสุุดตามสมควร

25 เจ้้าหน้้าที่่� ฝ่่ า ยรัับเข้้าควรอธิิ บ ายให้้ผู้้� ต้้ องขัังเข้้าใจอย่่ า งชััดเจน
ด้้วยภาษาที่่�พวกเขาเข้้าใจว่่าทำำ�ไมจึึงต้้องบัันทึึกข้้อมููล หากผู้้�ต้้อง
ขัังปฏิิ เ สธที่่� จ ะให้้ข้้อมููลบางอย่่ า ง ข้้อเท็็ จ จริิ ง นี้้� ค วรบัันทึึกไว้้ใน
แฟ้้ม ข้้อมููลบางอย่่างอาจมีีอยู่่�แล้้วสำำ�หรัับเจ้้าหน้้าที่่�จากเอกสาร
เกี่่�ยวข้้องกัับคดีีของผู้้�ต้้องขััง
26 	ข้้อมููลส่่วนบุุคคลของผู้้�ต้้องขัังควรได้้รัับการตรวจสอบและปรัับปรุุง
อย่่างสม่ำำ��เสมอในระหว่่างการคุุมขััง ซึ่่�งรวมถึึงตััวอย่่างเช่่น ที่่�อยู่่�
บุุตรหลานของผู้้�ต้้องขัังและรายละเอีียดการติิดต่่อในกรณีีฉุุกเฉิิน
สิ่่�งนี้้�อาจมีีความสำำ�คััญเป็็นพิิเศษเนื่่�องจากครอบครััว และโดยเฉพาะ
อย่่างยิ่่ง� เด็็ก มัักต้้องเคลื่่อ� นย้้ายบ้้าน (ที่่�อยู่่�) หลัังจากการจัับกุุมสมาชิิก
ในครอบครััวที่่�ใกล้้ชิิด ในทำำ�นองเดีียวกััน ข้้อมููลที่่�บัันทึึกไว้้ในระหว่่าง
การคุุมขัังตามรายละเอีียดในกฎข้้อ 8 จะต้้องได้้รัับการปรัับปรุุง
อย่่ า งสม่ำำ�� เสมอเพื่่� อ สะท้้อนถึึงการเปลี่่� ย นแปลงและการพััฒนา
ที่่�เกี่่�ยวข้้อง
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27	ข้้อมููลที่่�บัันทึึกไว้้เกี่่�ยวกัับพฤติิ กรรมและวิินััยของผู้้� ต้้องขัังควรมีี
รายละเอีียดของมาตรการรัักษาความมั่่�นคงที่่�ดำำ�เนิินการ ซึ่่�งควร
รวมถึึงบัันทึึกการตรวจค้้น โดยเฉพาะอย่่างยิ่่ง� การตรวจค้้นเปลื้้อ� งผ้้า
และภายในร่่างกาย ทุุกกรณีีที่่�มีีการใช้้กำำ�ลัังหรืืออาวุุธ หรืือเมื่่�อมีี
การใช้้เครื่่�องมืือควบคุุมผู้้�ต้้องขััง ควรมีีการบัันทึึกและจััดทำำ�บัันทึึก
ให้้ผู้้�ต้้องขัังทราบ15
28 การเก็็บรัักษาบัันทึึกไม่่ควรตีีความว่่าเป็็นการรวบรวมข้้อมููลที่่�ล่ว่ งล้ำำ��
และควรได้้รัับคำำ�แนะนำำ�จากสิ่่�งที่่�เกี่่�ยวข้้องและจำำ�เป็็นในการบัันทึึก
เพื่่� อ วััตถุุ ป ระสงค์์ ใ นการจััดการเรืือนจำำ� ระดัับของรายละเอีี ยด
ที่่� ร วมไว้้ส่่ ว นใหญ่่ จ ะขึ้้� น อยู่่�กัับความครอบคลุุ ม ของรายงาน
การประเมิินและการจััดหมวดหมู่่� ตามที่่�กล่่าวไว้้ในบทนี้้�ต่่อไป
29

ต้้องมีีการป้้องกัันเพื่่�อให้้มั่่�นใจว่่าข้้อมููลจะไม่่ถููกละเว้้นหรืือป้้อนข้้อมููล
ผิิ ดพ ลาด หนึ่่� ง ในการป้้ อ งกัันดัังกล่่ า วอาจรวมถึึง ตััวอย่่ า งเช่่ น
ระบบสุ่่�มตรวจสอบแฟ้้ ม เพื่่� อ ให้้แน่่ ใจว่่ า ข้้อมููลได้้รัับการบัันทึึก
อย่่างถููกต้้อง

30 กฎข้้อ 67 (1) เกี่่�ยวข้้องกัับรายการทรััพย์์สิินส่่วนบุุคคลและระบุุว่่า
แฟ้้มแยกต่่างหากควรถููกเก็็บไว้้โดยผู้้�บริิหารเรืือนจำำ� ซึ่่�งอ้้างถึึงใน
กฎข้้อ 7 (จ) ด้้วย แฟ้้มนี้้�มีีข้้อมููลเกี่่�ยวกัับทรััพย์์สิินของผู้้�ต้้องขััง
ที่่�เก็็บไว้้โดยเจ้้าหน้้าที่่�เรืือนจำำ� รวมถึึงเงิินหรืือทรััพย์์สิินส่่วนตััวใด ๆ
ที่่�ผู้้�ต้้องขัังได้้รัับจากการรัับตััวเธอหรืือเขา หรืือการรัับเข้้า นี่่�เป็็น
15 See for example: European Committee for the Prevention of Torture and other Inhumane
or Degrading Treatment or Punishment (CPT) in the context of psychiatric establishments
for adults, CPT Standards, 21 March 2017, CPT/Inf(2017)6, para. 11 and CPT/Inf/E (2002)
1 Rev. 2011, para. 53.
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1

สิ่่� ง สำำ�คัั ญเพื่่� อ ให้้แน่่ ใจว่่ า มีี ก ารคืืนเมื่่� อ ปล่่ อ ย ซึ่่� ง อาจเป็็ น เวลา
หลายเดืือนหรืือหลายปีีในอนาคต กฎข้้อ 67 กำำ�หนดให้้ฝ่่ายบริิหาร
ของเรืือนจำำ�ต้้องเก็็บรัักษาของใช้้ส่่วนตััวทั้้�งหมดให้้อยู่่�ในสภาพดีี
และส่่งคืืนให้้ผู้้�ต้้องขัังเมื่่�อได้้รัับการปล่่อย
บริิบท (CONTEXT):
การบัันทึึกข้้อมููลเป็็นประโยชน์์อื่่�น ๆ
(RECORDING OTHER USEFUL INFORMATION) [1.2]
นอกเหนืือจากข้้อมููลที่่�กำำ�หนดโดยกฎข้้อ 7 และ 8 ของกฎแมนเดลาแล้้ว
จะเป็็นประโยชน์์สำำ�หรัับเจ้้าหน้้าที่่�เรืือนจำำ�ในการบัันทึึกข้้อมููลเกี่่�ยวข้้องอื่่�น ๆ
ในแฟ้้มข้้อมููลผู้้�ต้้องขััง ซึ่่�งรวมถึึงตััวอย่่าง:
– การเยี่่�ยมโดยตััวแทนทางกฎหมาย
– การตรวจเยี่่�ยมโดยสถานทููตและผู้้�แทนกงสุุล
– ระดัับการศึึกษาและระดัับการรู้้�หนัังสืือ
– ภาษาพููดโดยผู้้�ต้้องขััง
– ความจำำ�เป็็นด้า้ นอาหาร
– การมีีส่ว่ นร่่วมของผู้้ต้้� องขัังในโครงการทำำ�งาน การศึึกษา และการฝึึกอาชีีพ
–	พฤติิกรรมเด่่น

เอกสารคำำ�แนะนำำ�เกี่่�ยวกัับกฎของเนลสััน แมนเดลา
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	ควรบัันทึก
ึ ข้้อมููลอย่่างไร?

(How should the information be recorded?)

1

31

ระบบการจััดการแฟ้้มข้้อมููลผู้้�ต้้องขัังอาจเป็็นแบบอิิเล็็กทรอนิิกส์์
หรืือแบบด้้วยมืือ ระบบการจััดเก็็บและขั้้�นตอนรอบ ๆ นั้้�นควรมีี
ความครอบคลุุม แต่่ไม่่เป็็นระบบราชการมากเกิินไป

32	ข้้อมููลที่่�ป้้อนด้้วยตนเองควรเขีียนด้้วยปากกาแทนที่่�จะเป็็นดิินสอ
เพื่่� อ เป็็ น การป้้ อ งกัันขั้้� น พื้้� น ฐานต่่ อ การเปลี่่� ย นแปลงรายการใน
แฟ้้มข้้อมููลผู้้ต้้� องขัังโดยไม่่ได้้รัับอนุุญาต ข้้อมููลที่่�เป็็นลายลัักษณ์์อัักษร
จะต้้องอ่่ า นได้้ชััดเจน และการแก้้ไขใด ๆ ควรลงนาม เริ่่� ม ต้้น
และลงวัันที่่� โ ดยบุุ ค คลที่่� ทำำ� การเปลี่่� ย นแปลง ระบบการจััดเก็็ บ
เอกสารอิิ เ ล็็ ก ทรอนิิ ก ส์์ ค วรได้้รัับการออกแบบเพื่่� อ ไม่่ ใ ห้้มีี
การเปลี่่�ยนแปลงหรืือแก้้ไขโดยบุุคคลที่่�ไม่่ได้้รัับอนุุญาต
33	ต้้องสำำ� รองทั้้� ง แฟ้้ ม ด้้ ว ยตนเองและแฟ้้ ม อิิ เ ล็็ ก ทรอนิิ ก ส์์ ใ นกรณีี
ที่่�สููญหาย เสีียหาย หรืือถููกทำำ�ลาย
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บริิบท (CONTEXT):
ทำำ�ความเข้้าใจกัับความเหลื่่�อมล้ำำ�ท
� างเทคโนโลยีีระหว่่างบริิการคุุมขััง
(UNDERSTANDING TECHNOLOGICAL DISPARITY ACROSS PRISON
SERVICES) [1.3]

1

โครงการวิิจััยร่่วมที่่�ตีีพิิมพ์์ในปีี 2016 และดำำ�เนิินการโดย International
Corrections and Prisons Association (ICPA) และ European Organisation
of Prison and Correctional Services (EuroPris) ในเรื่่�องความเหลื่่�อมล้ำำ��
ทางเทคโนโลยีีทั่่�วเรืือนจำำ�ให้้ข้้อมููลเกี่่�ยวกัับสถานะของระบบการจััดการข้้อมููล
ผู้้�กระทำำ�ความผิิดใน 36 บริิการเรืือนจำำ�ใน 33 ประเทศทั่่�วโลก16
จุุดมุ่่�งหมายของการสำำ�รวจคืือเพื่่�อ “สร้้างขั้้�นตอนต่่าง ๆ ของนวััตกรรมทาง
เทคโนโลยีีในบริิการต่่าง ๆ ของเรืือนจำำ�ทั่่ว� โลก เพื่่อ� ระบุุว่า่ มีีช่อ่ งว่่างอยู่่�ตรงไหน
และท้้ายที่่�สุุด อนุุญาตให้้ผู้้�เชี่่�ยวชาญด้้าน ICT [เทคโนโลยีีสารสนเทศและ
การสื่่�อสาร] ภายในเครืือข่่าย ICPA และ Europris เห็็นว่่าความพยายามใน
อนาคตอาจเป็็นไปได้้ มุ่่�งช่่วยเหลืือผู้้�ต้้องการความช่่วยเหลืือหรืือคำำ�แนะนำำ�”17
บริิการเรืือนจำำ�ส่่วนใหญ่่ที่่�ตรวจสอบใช้้ระบบการจััดการข้้อมููลผู้้�ต้้องขัังแบบ
อิิเล็็กทรอนิิกส์์บางรููปแบบ บางครั้้�งก็็ใช้้ร่่วมกัับระบบกระดาษ บริิการส่่วนใหญ่่
มีีหน้้าที่่�ช่่วยให้้พวกเขาสามารถแบ่่งปัันและรวบรวมข้้อมููลในระดัับท้้องถิ่่�น
ระดัับภููมิิ ภ าค และระดัับประเทศ บริิ ก ารเรืือนจำำ�ส่่ ว นใหญ่่ เ กี่่� ย วข้้องกัับ
การสำำ�รวจยัังระบุุด้้วยว่่าพวกเขาแบ่่งปัันข้้อมููลกัับบุุคคลที่่� 3 ซึ่่�งส่่วนใหญ่่เป็็น
ตำำ�รวจ ศาล และบริิการคุุมประพฤติิ ในบางระบบมีีความผิิดปกติิที่่�ส่่งผลให้้
บัันทึึกปรากฏสองครั้้ง� ในระบบ ในหลาย ๆ แห่่ง จำำ�ต้้องมีีการปรัับปรุุงโครงสร้้าง
16 For more information, see for example: Toon Molleman and Rianne von Os, Technology
Disparity Across Prison Services, International Corrections and Prisons Association (ICPA)
and European Organisation of Prison and Correctional Services (EuroPris), October 2016 at
www.europris.org/news/ technology-disparity-across-prison-services; See also: Handbook
on Prisoner File Management, UNODC, op. cit., note 7, p. 58.
17 Technology Disparity Across Prison Services, ICPA/EuroPris, op. cit., note 16, p. 3.
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1

พื้้�นฐานด้้านเทคโนโลยีี และระบบขยายเพื่่�อทำำ�ให้้เป็็นอััตโนมััติิและรวมศููนย์์
การจััดการข้้อมููลที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับสถิิติิผู้้�ต้้องขัังทั่่�วประเทศ ระบบคอมพิิวเตอร์์
เก่่าแก่่ถููกเน้้นว่่าเป็็นปััญหาร้้ายแรงสำำ�หรัับผู้้�บริิหารเรืือนจำำ�หลายแห่่งทั่่�วโลก
	ความมั่่�นคงและการรัักษาความลัับของข้้อมููล
(Security and confidentiality of information)

34	ข้้อมููลในแฟ้้ ม ข้้อมููลผู้้� ต้้ องขัังไม่่ เ พีี ย งต้้องได้้รัับการปกป้้ อ งจาก
การเข้้าถึึงโดยเจ้้าหน้้าที่่�ที่่�มิิได้้รัับอนุุญาตเท่่านั้้�น แต่่ยัังต้้องป้้องกััน
จากผู้้�ต้้องขัังและผู้้�มาเยี่่�ยมเรืือนจำำ�คนอื่่�น ๆ รวมถึึงผู้้�ให้้บริิการด้ว้ ย
ไม่่ควรอนุุญาตให้้ผู้้�ต้้องขัังทำำ�งานในสำำ�นัักงานบัันทึึกของเรืือนจำำ�
เนื่่�องจากเป็็นความเสี่่�ยงสำำ�คััญต่่อความมั่่�นคงและความลัับของ
แฟ้้มข้้อมููลผู้้�ต้้องขััง การรัักษาความมั่่�นคงและการรัักษาความลัับ
ของแฟ้้มจะต้้องนำำ�มาใช้้อย่่างเท่่าเทีียมกัันเมื่่�อแฟ้้มถููกเคลื่่�อนย้้าย
แก่่ผู้้�ต้้องขัังไปยัังสถานที่่�อื่่�นตามที่่�กล่่าวเพิ่่�มเติิมในบทที่่� 1 วรรคที่่�
166–186 ของเอกสารคำำ�แนะนำำ�นี้้�
35 เส้้นทางการตรวจสอบที่่�ปลอดภััยเกี่่�ยวข้้องกัับบัันทึึกที่่�เก็็บไว้้อย่่าง
ระมััดระวััง ซึ่่�งรวมถึึงข้้อมููลประจำำ�ตััวของเจ้้าหน้้าที่่�ที่่�ป้้อนหรืือแก้้ไข
ข้้อมููลในระบบ ตลอดจนวัันที่่�และเวลาของการเพิ่่�มและการแก้้ไขใด ๆ
การตรวจสอบควรดำำ�เนิินการเป็็นระยะโดยหน่่วยงานกำำ�กัับดููแล
ที่่�ระบุุ
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1

36 แฟ้้มข้้อมููลผู้้�ต้้องขัังต้้องถููกล็็อกอย่่างปลอดภััยในพื้้�นที่่�ปลอดภััย
และหากจััดเก็็ บ ด้้ ว ยระบบอิิ เ ล็็ ก ทรอนิิ ก ส์์ จะได้้รัับการปกป้้ อ ง
ต้้องมีี ระบบและขั้้� นตอนที่่� ชััดเจนในการเข้้าถึึงและแบ่่ งปัั นแฟ้้ ม
ใครสามารถเข้้าถึึงได้้ และใครมีี กุุ ญ แจหรืือรหััสผ่่ า น UNODC
ชี้้�ให้้เห็็นว่่าแฟ้้มข้้อมููลผู้้�ต้้องขัังควรเก็็บไว้้ใน “ตู้้�ที่่�ล็็อกได้้ กัันไฟ
กัันน้ำำ�� และกัันแมลง”18
การรัักษาความลัับของข้้อมููลในแฟ้้มข้้อมููลผู้้�ต้้องขัังมีีความสำำ�คััญ
ต่่อการปกป้้องสิิทธิิความเป็็นส่่วนตััวของผู้้ต้้� องขััง แต่่ยังั มีีความสำำ�คััญ
ต่่ อ การรัับรองความปลอดภััยส่่ ว นบุุ ค คล และในบางกรณีี
ความปลอดภััยของครอบครััวผู้้�ต้้องขััง นี่่�เป็็นสิ่่�งสำำ�คััญโดยเฉพาะ
อย่่างยิ่่�ง เนื่่�องจากข้้อกำำ�หนดในการบัันทึึกรายละเอีียดของเด็็ก
รวมถึึงที่่�อยู่่�ของพวกเขา ลงในแฟ้้มข้้อมููลผู้้�ต้้องขััง

38 ความเสี่่� ย งต่่ อ ผู้้� ต้้ องขัังหรืือต่่ อ สมาชิิ ก ในครอบครััวอาจรุุ น แรง
เป็็ น พิิ เ ศษในคดีี ที่่� เ กี่่� ย วข้้องกัับแก๊๊ ง คดีี ดัั ง หรืือคดีี ที่่� ผู้้� ต้้ องขััง
ถููกกล่่าวหาหรืือถูกู ตััดสิินว่่ามีีความผิิดทางอาญาร้้ายแรง ความเสี่่�ยง
อาจสููงเป็็นพิิเศษสำำ�หรัับผู้้�ต้้องขัังที่่�เคยตกเป็็นเหยื่่�อของการปฏิิบััติิ
ที่่�โหดร้้าย รวมถึึงการล่่วงละเมิิดทางเพศ

18 Handbook on Prisoner File Management, UNODC, op. cit., note 7, p. 58.
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39 นอกเหนืือจากความเสี่่ย� งของความรุุนแรงและการตอบโต้้ หากข้้อมููล
ละเอีียดอ่่อนเกี่่�ยวกัับผู้้�ต้้องขัังเป็็นที่่�รู้้�จัักในบุุคคลที่่�ไม่่ได้้รัับอนุุญาต
ก็็อาจมีีอัันตรายที่่�ผู้้�ต้้องขัังอาจถููกตีีตราหรืือถููกเนรเทศได้้ ปฏิิกิิริิยา
ดัังกล่่าวอาจมาจากเจ้้าหน้้าที่่�และจากผู้้�ต้้องขัังคนอื่่�น ๆ และอาจ
ขึ้้�นอยู่่�กัับอาชญากรรมหรืืออาชญากรรมที่่�ถููกกล่่าวหาของแต่่ละ
บุุคคลเท่่านั้้น� แต่่ยังั ขึ้้น� อยู่่�กัับภููมิิหลัังส่่วนบุุคคลหรืือสถานะทางสัังคม
ของแต่่ละบุุคคลด้้วย
40
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การรัักษาความลัับของข้้อมููลมีี ค วามสำำ�คัั ญเป็็ น พิิ เ ศษในด้้ า น
พฤติิกรรมและวิินััย การร้้องขอและการร้้องเรีียน หากผู้้�ต้้องขััง
กล่่าวหาว่่าถููกผู้้�ต้้องขัังหรืือเจ้้าหน้้าที่่�คนอื่่�นล่่วงละเมิิด และบัันทึึก
ระบุุว่่าเธอ/เขาเป็็นพยานในคดีีการละเมิิดดัังกล่่าว

เอกสารคำำ�แนะนำำ�เกี่่�ยวกัับกฎของเนลสััน แมนเดลา

1. การจััดการเรืือนจำำ�

การปฏิิบััติิตามคำำ�มั่่�น (PROMISING PRACTICE):
การรัักษาความมั่่�นคงของข้้อมููลเรืือนจำำ�ในแคนาดา
(SECURITY OF PRISONER INFORMATION IN CANADA) [1.4]

1

ระบบการจััดการผู้้� ก ระทำำ�ผิิ ด ออนไลน์์ ใ นแคนาดาจะล็็ อ กข้้อมููลเมื่่� อ ป้้ อ น
ข้้อมููลแล้้ว เพื่่�อให้้แน่่ใจว่่าข้้อมููลในแฟ้้มจะไม่่ถููกดััดแปลง หากผู้้�ต้้องขัังเชื่่�อว่่า
มีีข้้อผิิดพลาดหรืือการละเว้้นในข้้อมููลที่่�รวบรวม เธอหรืือเขาอาจขอให้้แก้้ไข
ข้้อมููล หากมีีการยืืนยัันความไม่่ถููกต้้อง ข้้อผิิดพลาด หรืือการละเว้้นในแฟ้้ม
เจ้้าหน้้าที่่� จ ะป้้ อ นข้้อมููลใหม่่ โดยระบุุ ใ นตอนต้้นของรายงานว่่ า ข้้อมููลมีี
การเปลี่่�ยนแปลง วัันที่่�ของรายงานเดิิม สิ่่�งที่่�เปลี่่�ยนแปลง เหตุุผลโดยใคร
และชื่่� อ ของหััวหน้้างานที่่� อ นุุ มััติิ ก ารเปลี่่� ย นแปลง ข้้อมููลต้้นฉบัับในแฟ้้ ม
จะไม่่เปลี่่ย� นแปลง แต่่ข้้อมููลที่่�แก้้ไขจะถูกู แทรกด้ว้ ยอัักษรตััวพิิมพ์์ใหญ่่ด้า้ นล่่าง
ของต้้นฉบัับโดยตรง ฉบัับพิิ มพ์์ ของแฟ้้ มจะถูู กแทนที่่� ด้้วยฉบัับแก้้ไขหรืือ
ฉบัับปรัับปรุุง และสำำ�เนารายงานที่่�แก้้ไขจะถููกส่่งไปยัังผู้้�ต้้องขััง19
ใครควรลงทะเบีียน เข้้าถึึง และใช้้แฟ้้ม

(Who should register, access and use the files)

41

ผู้้�จััดการและเจ้้าหน้้าที่่�ต้้องตระหนัักถึึงความสำำ�คััญของการจััดการ
แฟ้้ ม ข้้อมููลผู้้� ต้้ องขัังที่่� ดีี และเจ้้าหน้้าที่่� ที่่� เ กี่่� ย วข้้องควรได้้รัับ
การฝึึกอบรมอย่่างเหมาะสมในการจััดเก็็บข้้อมููล รวมทั้้�งประเด็็น
เรื่่�องการรัักษาความลัับ เจ้้าหน้้าที่่�ต้้องได้้รัับการฝึึกอบรมที่่�ทัันสมััย
เกี่่�ยวกัับการเปลี่่�ยนแปลงระบบการจััดเก็็บเอกสาร

19 See: Annex B: Commissioner’s Directive on Information Sharing, Correctional Service Canada,
26 May 2016.
เอกสารคำำ�แนะนำำ�เกี่่�ยวกัับกฎของเนลสััน แมนเดลา

47

1. การจััดการเรืือนจำำ�

1

42

เฉพาะเจ้้าหน้้าที่่�ที่่�ได้้รัับการฝึึกอบรมและได้้รัับอนุุญาตให้้ใช้้ระบบ
แฟ้้มข้้อมููลผู้้�ต้้องขัังเท่่านั้้�นที่่�ได้้รัับอนุุญาตให้้เข้้าถึึงและใช้้แฟ้้มได้้
ในสถานที่่�หลายแห่่งจะมีีเจ้้าหน้้าที่่�ที่่�มีีหน้้าที่่�รัับผิิดชอบในการสร้้าง
และดููแลแฟ้้มและการลงทะเบีียนโดยเฉพาะ

43 การเข้้าถึึงข้้อมููลในแฟ้้มข้้อมููลผู้้ต้้� องขัังควรอยู่่�บนพื้้�นฐาน “จำำ�เป็็นต้้องรู้้�
(need-to-know)” อย่่างเคร่่งครััด ซึ่่ง� อาจหมายความว่่ามีีเพีียงเจ้้าหน้้าที่่�
ที่่�ได้้รัับมอบหมายเท่่านั้้น� ที่่�สามารถเข้้าถึึงแฟ้้มทั้้ง� หมด หรืือเจ้้าหน้้าที่่�
สามารถเข้้าถึึงเฉพาะบางส่่วนของแฟ้้มที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับพวกเขา
44

การตััดสิินใจว่่าใครควรเข้้าถึึงข้้อมููลประเภทใดเกี่่�ยวกัับผู้้�ต้้องขััง
แต่่ละรายจะแตกต่่างไปจากเขตอำำ�นาจศาลที่่�หนึ่่�งไปยัังอีีกเขตหนึ่่�ง
ในบางประเทศ เจ้้าหน้้าที่่�เรืือนจำำ�ไม่่ทราบถึึงการก่่ออาชญากรรม
ของผู้้�ต้้องขััง ในขณะที่่�ในประเทศอื่่�น ๆ การรู้้�ข้้อมููลดัังกล่่าวถืือเป็็น
สิ่่�งสำำ�คััญในการปรัับปรุุงแนวทางการรัักษาความมั่่�นคงแบบพลวััต
ในทุุกกรณีีจำำ�ต้้องเคารพความปลอดภััยและความเป็็นส่่วนตััวของ
แต่่ละบุุคคล

45 ผู้้�ต้้องขัังควรร้้องขอการทำำ�ให้้เป็็นปััจจุุบัันซึ่่�งข้้อมููลในแฟ้้มของตน
รวมทั้้�งแก้้ไขข้้อมููลเท็็จในแฟ้้มของตนได้้
46

48

ผู้้ต้้� องขัังอาจต้้องการเข้้าถึึงแฟ้้มของตนด้ว้ ยเหตุุผลต่่าง ๆ กััน รวมถึึง
เพื่่�อตรวจสอบความถููกต้้องของข้้อมููล เพื่่�อตรวจสอบสถานะทาง
กฎหมาย รวมถึึงวัันนััดศาลที่่�จะมาถึึง ระยะเวลาโทษ และวัันที่่�
ครบกำำ�หนดปล่่อย หรืือตรวจค้้นรายละเอีียดการติิดต่่อทนายความ
และครอบครััว สมาชิิก พวกเขาอาจต้้องการเข้้าถึึงแฟ้้มของตนเพื่่�อ
ส่่งคำำ�ขอหรืือข้้อร้้องเรีียน หรืือเรื่่�องอื่่�น ๆ ที่่�เป็็นข้้อกัังวลส่่วนตััว
เอกสารคำำ�แนะนำำ�เกี่่�ยวกัับกฎของเนลสััน แมนเดลา

1. การจััดการเรืือนจำำ�

หากพวกเขาต้้องการทำำ�เช่่นนั้้�น ผู้้�ต้้องขัังควรได้้รัับอนุุญาตให้้นำำ�
สำำ�เนาแฟ้้มของพวกเขาติิดตััวไปด้้วยเมื่่�อเข้้าร่่วมการพิิจารณาคดีี
ในศาล (ดููกฎข้้อ 53)
ผู้้� ต้้ องขัังต้้องตระหนัักว่่ า พวกเขามีี สิิ ท ธิิ เข้้าถึึงแฟ้้ ม เกี่่� ย วข้้องกัับ
พวกเขาในระหว่่างการคุุมขัังและเมื่่�อได้้รัับการปล่่อยตััว การเข้้าถึึง
ต้้องได้้รัับอนุุญาตโดยไม่่มีีการเลืือกปฏิิบััติิ รวมถึึงผู้้�ไม่่รู้้�หนัังสืือ
และผู้้ไ� ม่่เข้้าใจภาษาหรืือไม่่สามารถอ่่านและเข้้าใจแฟ้้มได้้ การเข้้าถึึง
สามารถทำำ�ได้้ผ่่านตััวแทนทางกฎหมาย

1
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48 เพื่่อ� อำำ�นวยความสะดวกให้้ผู้้ต้้� องขัังเข้้าถึึงบัันทึึกเกี่่ย� วข้้องกัับพวกเขา
เรืือนจำำ�ทุุกแห่่งควรติิดตั้้�งเครื่่�องถ่่ายเอกสาร
49

อนุุญาตให้้ทำำ�ซ้ำำ��ข้้อมููลในแฟ้้มข้้อมููลผู้้�ต้้องขัังในระหว่่างการอนุุญาต
ให้้เข้้าถึึงบัันทึึกได้้ หากจำำ�เป็็น เพื่่อ� ปกป้้องบุุคคลอื่่น� ที่่�อาจถูกู ระบุุชื่อ่�
ในแฟ้้ ม นั้้� น ตััวอย่่ า งเช่่ น จากรายงานเหตุุ ก ารณ์์ ห รืือข่่ า วกรอง
ที่่�ได้้รัับจากผู้้�ต้้องขัังคนอื่่�น ๆ การแก้้ไขอาจมีีความจำำ�เป็็นสำำ�หรัับ
ข้้อมููลที่่�มีีผลกระทบต่่อความมั่่�นคงของสถานที่่�หรืือเพื่่�อความมั่่�นคง
ในการสืืบสวน

50 ผู้้ต้้� องขัังมีีสิทิ ธิิได้้รัับสำำ�เนาแฟ้้มของตนเมื่่อ� ได้้รัับการปล่่อยตััว ซึ่ง่� อาจ
มีีความสำำ�คััญสำำ�หรัับการดำำ�เนิินการทางกฎหมายอย่่างต่่อเนื่่�อง
เพื่่�อความต่่อเนื่่�องของการรัักษาพยาบาล หรืือเพื่่�อแสดงให้้เห็็นว่่า
พวกเขาสำำ�เร็็จหลัักสููตรการศึึกษาหรืืออาชีีวศึึกษาโดยเฉพาะ ผู้้ต้้� องขััง
บางคนอาจต้้องการสำำ�เนาแฟ้้มเพื่่�อให้้สามารถระบุุที่่�อยู่่�สมาชิิก
ในครอบครััวได้้ภายหลัังการปล่่อยตััว

เอกสารคำำ�แนะนำำ�เกี่่�ยวกัับกฎของเนลสััน แมนเดลา
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ผู้้� ต้้ องขัังอาจต้้องการสำำ� เนาแฟ้้ ม ของพวกเขาในการปล่่ อ ยตััว
เพื่่�อให้้สามารถติิดตามคำำ�ร้้องขอและข้้อร้้องเรีียนที่่�ค้้างอยู่่� รวมถึึง
การร้้องเรีียนเรื่่อ� งการทรมานและการปฏิิบััติที่่ิ โ� หดร้้ายอื่่น� ๆ ในกรณีี
เช่่นนี้้� อดีีตผู้้ต้้� องขัังจะต้้องเข้้าถึึงแฟ้้มทางการแพทย์์ของพวกเขาด้ว้ ย

52 ผู้้�ตรวจสอบภายในและหน่่วยงานตรวจสอบภายนอกควรมีีสิิทธิิ
เข้้าถึึงแฟ้้มข้้อมููลผู้้�ต้้องขััง แต่่จำำ�ต้้องเคารพการรัักษาความลัับของ
ข้้อมููลที่่�รวมอยู่่�ในนั้้�น20

20 For NPMs, see: Optional Protocol to the Convention against Torture and Other Cruel,
Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (OPCAT), Article 20 (b), which requires
they have “access to all information referring to the treatment of those persons as well
as their conditions of detention”, and Article 21 (2), relating to confidential information
collected by the NPM (“[n]o personal data shall be published without the express consent
of the person concerned.”), General Assembly resolution A/RES/57/199, adopted on 22
June 2006.
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1. การจััดการเรืือนจำำ�

การปฏิิบััติิตามคำำ�มั่่�น (PROMISING PRACTICE):
ระบบข้้อมููลการจััดการผู้้�กระทำำ�ความผิิด
(OFFENDER MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM) [1.5]

1

ระบบข้้อมููลการจััดการผู้้�กระทำำ�ผิิด (OMIS) ของ Namibian Correctional
Service (NCS) ได้้รัับการอธิิบายว่่าเป็็นระบบที่่� “มีีศัักยภาพและนำำ�ไปใช้ไ้ ด้จ้ ริิง
สำำ�หรัับการแก้้ไขและบริิการเรืือนจำำ�ในประเทศกำำ�ลัังพััฒนา... เพราะได้้รัับ
การออกแบบในรููปแบบที่่�ปรัับแต่่งได้้ง่่าย เป็็นทางแก้้ปััญหาเหมาะสมในการ
ตอบสนองความจำำ�เป็็นข้้อมููลของระบบราชทััณฑ์์และระบบเรืือนจำำ�ในประเทศ
กำำ�ลัังพััฒนา”21
OMIS เป็็นระบบจััดการข้้อมููลอิิเล็็กทรอนิิกส์์บนเว็็บที่่�ช่่วยให้้เจ้้าหน้้าที่่�เรืือนจำำ�
สามารถจััดเก็็บและเรีียกตรวจค้้นรายละเอีียดของผู้้�ต้้องขัังทางอิิเล็็กทรอนิิกส์์
ได้้ตลอดระยะเวลาที่่�จำำ�คุุก ได้้รัับการพััฒนาโดย NCS ด้้วยทรััพยากรที่่�จำำ�กััด
บทความเกี่่�ยวกัับระบบนี้้�แนะนำำ�ว่่า “เขตอำำ�นาจศาลอื่่�น ๆ ของแอฟริิกา
เช่่นเดีียวกัับประเทศกำำ�ลัังพััฒนาอื่่น� ๆ ในส่่วนอื่่น� ๆ ของโลก สามารถเลีียนแบบ
ประสบการณ์์ของกรมราชทััณฑ์์นามิิเบีียได้้อย่่างง่่ายดาย”22
ในหลายเขตอำำ�นาจศาล ข้้อมููลเกี่่�ยวกัับผู้้�ต้้องขัังยัังคงถููกบัันทึึกด้้วยตนเอง
บนแผ่่นกระดาษหรืือทะเบีียนราษฎร์์ บทความจึึงตั้้ง� ข้้อสัังเกตว่่าระบบราชทััณฑ์์
ที่่�กำำ�ลัังพััฒนาส่่วนใหญ่่พบว่่าเป็็นการยากที่่�จะดำำ�เนิินการปฏิิรููปเนื่่�องจาก
ไม่่สามารถดำำ�เนิินการวิิเคราะห์์เชิิงยุุทธศาสตร์์และเชิิงปฏิิบััติิการของเรืือนจำำ�
ซึ่่�งสามารถระบุุจุุดที่่�ต้้องปรัับปรุุงได้้

21 Kathuria Porporino, Change in African Corrections: From incarceration to reintegration,
Implementing Information Technology for Corrections in Africa: A Case Example of the
Namibian Correctional Service Automated Offender Management Information System,
Acta Criminologica: Southern African Journal of Criminology, Special Edition, No. 2, 2015,
pp. 1–21.
22 Ibid.
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1

ในกรณีีของนามิิเบีีย ก่่อนการนำำ� OMIS มาใช้้ หน่่วยงานเรืือนจำำ�พบว่่าเป็็น
การยากที่่�จะตรวจสอบความน่่าเชื่่�อถืือหรืือความถููกต้้องในข้้อมููลของผู้้�ต้้องขััง
แต่่ละคน หรืือเพื่่�อติิดตามพฤติิกรรมของพวกเขาในระหว่่างการคุุมขััง
โดยสรุุป ประโยชน์์ที่่�ระบุุของ OMIS คืือ:
– ลดความซ้ำำ�ซ้้
� อนและความไม่่สอดคล้้องของข้้อมููล
– เพิ่่�มความถูกู ต้้องของข้้อมููล
– ลดความเป็็นไปได้้ของการสููญเสีียข้้อมููล
– ตรวจสอบให้้แน่่ใจว่่ารายการทั้้�งหมดเข้้าสู่่�ระบบได้้รัับการบัันทึึกและ
ตรวจสอบ
– หลีี ก เลี่่� ย งความเป็็ น ไปได้้ของการทำำ�ซ้ำำ�� และการระบุุ ตัั วผู้้� ต้้ องขัังอย่่ า ง
ไม่่ถููกต้้อง
– เปิิดใช้้งานการเข้้าถึึงที่่�ถููกควบคุุมหรืือจำำ�กััด
– อนุุญาตให้้ผลิิตรายงานการตรวจสอบเป็็นประจำำ�
– เปิิดใช้้งานการแจ้้งเตืือนอััตโนมััติิ เช่่น วัันนััดศาลและการนััดหมายทาง
การแพทย์์
–	ช่่วยเหลืือในการฟื้้�นฟููสภาพ เช่่น โดยการติิดตามการเข้้าร่่วมโปรแกรม
การฝึึกอบรม และ
– อนุุญาตให้้เข้้าถึึงข้้อมููลสำำ�คััญได้้ตลอดเวลา รวมถึึงผ่่านอุุปกรณ์์อััจฉริิยะ23

23 A smart device is an electronic device, generally connected to other devices or networks
via different wireless protocols that can operate to some extent interactively and
autonomously. Several notable types of smart devices are smartphones and tablets,
smartwatches, smart bands and smart key chains.
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1

OMIS เริ่่�มดำำ�เนิินการครั้้�งแรกในปีี 2013 และดำำ�เนิินการในสถานราชทััณฑ์์ทั้้�ง
13 แห่่งในนามิิเบีีย ครอบคลุุมผู้้�ต้้องขัังประมาณ 4,500 คน ได้้รัับการพััฒนา
โดยเป็็ น ส่่ ว นหนึ่่� ง ของโครงการริิ เริ่่� ม ปฏิิ รูู ปราชทััณฑ์์ ใ นวงกว้้าง ซึ่่� ง ได้้รัับ
การรัับรองโดยรััฐบาลนามิิ เ บีี ย ซึ่่� ง เน้้นย้ำำ��ถึึ งความเสี่่� ย งและการประเมิิ น
ความจำำ�เป็็นที่่�เหมาะสม ตลอดจนการปรัับปรุุงการฟื้้�นฟููและการกลัับสู่่�สัังคม
ของผู้้ต้้� องขััง
OMIS ประกอบด้้วยโมดููลหลััก เช่่น การรัับสมััคร การรัับและการประเมิิน
การจััดการด้้ า นสุุ ข ภาพ การจััดการกรณีี ศึึ กษา กิิ จ กรรมการฟื้้� น ฟูู
สภาพ เหตุุการณ์์ในสถาบััน การเยี่่�ยม การเคลื่่�อนย้้าย ก่่อนการปล่่อยตััว
การเปลี่่�ยนแปลงคำำ�พิิพากษาและการปล่่อยตััว เจ้้าหน้้าที่่�ที่่�เกี่่�ยวข้้องยัังได้้รัับ
การฝึึกอบรมอย่่างครอบคลุุมเกี่่�ยวกัับวิิธีีใช้้คอมพิิวเตอร์์ด้้วยตระหนัักว่่าไม่่ใช่่
ผู้้�ใช้้ทั้้�งหมดในสถานราชทััณฑ์์ที่่�รู้วิ้� ิธีีใช้้คอมพิิวเตอร์์
รวบรวมและเผยแพร่่ข้้อมููลแนวโน้้มเรืือนจำำ�

(Collecting and publishing data on prison trends)

53 เพื่่อ� ให้้ข้้อมููลมีีประโยชน์์ในการแจ้้งนโยบายอาชญากรรมและป้้องกััน
การละเมิิดสิิทธิิมนุุษยชน ข้้อมููลดัังกล่่าวต้้องรวมข้้อมููลเชื่่�อถืือได้้
เกี่่ย� วกัับแนวโน้้มที่่�หลากหลาย เช่่น จำำ�นวนผู้้เ� สีียชีวิี ติ และการบาดเจ็็บ
สาหััส และข้้อมููลเกี่่� ย วกัับประวััติิ ข้้ อมููลประชากรในเรืือนจำำ�
ซึ่่ง� รวมถึึง ตััวอย่่างเช่่น การเปลี่่ย� นแปลงอายุุของประชากรและระดัับ
ของความแออััด24

24 Essex paper 3, Penal Reform International and the University of Essex, op. cit., note 4,
p. 34.
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54 เป็็ นแนวปฏิิบััติิ ดีีที่่� จะรัักษาทะเบีี ย นกลางของข้้อจำำ�กััดเกี่่� ย วกัับ
ผู้้�ต้้องขัังไว้้ด้้วยเหตุุผลด้้านความมั่่�นคง โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�ง การใช้้
การขัังเดี่่�ยวและรููปแบบอื่่�น ๆ ของการแยกตััวออกจากผู้้�ต้้องขััง
โดยไม่่ได้้ตั้้�งใจ25
55 เรืือนจำำ� แต่่ ล ะแห่่ ง ควรต้้องส่่ ง ข้้อมููลแนวโน้้มไปยัั ง ผู้้� บ ริิ ห าร
เรืือนจำำ� กลางเป็็ น ประจำำ� เรืือนจำำ�จึึ งต้้องมีี ร ะบบและเจ้้าหน้้าที่่�
ในการดำำ�เนิินการ หน่่วยงานรััฐบาลเกี่่�ยวข้้องกัับเรืือนจำำ�ควรจััดสรร
ทรััพยากรที่่�เพีียงพอในการวิิเคราะห์์ข้้อมููลและให้้คำำ�แนะนำำ�สำำ�หรัับ
การดำำ�เนิินการติิดตามผล
56	ข้้อมููลเกี่่�ยวกัับแนวโน้้มในเรืือนจำำ�ควรเปิิดเผยต่่อสาธารณะเพื่่�อให้้
เกิิดความโปร่่งใสและเพื่่�อให้้มีีการตรวจสอบโดยสาธารณะ ข้้อมููล
ที่่�เผยแพร่่เกี่่ย� วกัับแนวโน้้มของเรืือนจำำ�ไม่่ควรรวมข้้อมููลใด ๆ เกี่่ย� วกัับ
ผู้้� ต้้ องขัังแต่่ ล ะคน ข้้อมููลใด ๆ ที่่� ส ามารถระบุุ เ หตุุ ก ารณ์์ แ ต่่ ล ะ
เหตุุการณ์์หรืือบุุคคลควรละเว้้น

25 See for example: Report to the Turkish Government on the visit to Turkey carried out by
the European Committee for the Prevention of torture and Inhuman or Degrading
Treatment or Punishment (CPT), 8 December 2005, CPT/Inf (2005) 18, para. 89.
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การปฏิิบััติิตามคำำ�มั่่�น (PROMISING PRACTICE):
การจััดทำำ�เอกสารการตายในความควบคุุม - การริิเริ่่�มความยุุติิธรรมของเท็็กซััส
(DOCUMENTING DEATHS IN CUSTODY – THE TEXAS JUSTICE
INITIATIVE) [1.6]

1

The Texas Justice Initiative “พยายามสร้้างเรื่่�องเล่่าเกี่่�ยวกัับผู้้�กำำ�ลัังจะตาย
ในระบบยุุติิธรรมทางอาญาของเท็็กซััส ดึึงความสนใจมาสู่่�ชีีวิิตที่่�สููญเสีียไป
และเป็็นรากฐานสำำ�หรัับการวิิจััยเพื่่�อหาแนวทางแก้้ไขที่่�จะช่่วยชีีวิิตผู้้�คนได้”้ 26
ในเท็็กซััส หน่่วยงานบัังคัับใช้้กฎหมาย เรืือนจำำ�ในพื้้�นที่่� และกระทรวงยุุติิธรรม
ทางอาญาของรััฐเท็็กซััส จะต้้องรายงานต่่อสำำ�นัักงานอััยการสููงสุุดทุุกครั้้�งที่่�มีี
คนเสีียชีีวิิตในการควบคุุมตััว ซึ่่�งรวมถึึงการเสีียชีีวิิตด้้วยสาเหตุุตามธรรมชาติิ
การตายจากการฆ่่าตััวตาย และผู้้�ถููกตำำ�รวจยิิงระหว่่างการจัับกุุม
เพื่่� อ ให้้ข้้อมููลนี้้� เ ปิิ ด เผยต่่ อ สาธารณะ Texas Justice Initiative ได้้ขอ
รายละเอีียดการเสีียชีีวิิตที่่�เกิิดขึ้้�นระหว่่างปีี 2005 ถึึง 2015 โดยผ่่านคำำ�ขอ
ข้้อมููลสาธารณะ ข้้อมููลดัังกล่่าวจะนำำ�เสนอในฐานข้้อมููลออนไลน์์ ซึ่่�งรวมถึึง
ชื่่�อเหยื่่�อแต่่ละราย เวลาและ สถานที่่�ตาย สาเหตุุการตาย เวลาควบคุุมตััว
และคำำ�อธิิบายสถานการณ์์บริิบทการตาย ข้้อมููลดัังกล่่าวถูกู ใช้เ้ พื่่อ� ระบุุแนวโน้้ม
ซึ่่�งรวมถึึงความเหลื่่�อมล้ำำ�� ทางเชื้้�อชาติิในการเสีียชีวิี ิตจากการถููกคุุมขััง

26 For more information, see: texasjusticeinitiative.org.
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เด็็กในเรืือนจำำ�

(Children in prison)

1

57

ในเรื่่�องพื้้�นฐาน “จำำ�เป็็นต้้องรู้้� (need-to-know)” ในการเข้้าถึึง
แฟ้้มข้้อมููลผู้้�ต้้องขััง กฎข้้อ 21.1 ของมาตรฐานขั้้�นต่ำำ�ข
� องมาตรฐาน
สหประชาชาติิ สำ�ำ หรัับการบริิ ห ารงานยุุ ติิ ธ รรมเด็็ ก และเยาวชน
(กฎปัักกิ่่�ง) ระบุุว่่า ในส่่วนที่่�เกี่่�ยวกัับเยาวชน บัันทึึก “จะถูกู เก็็บไว้้
เป็็นความลัับ และปิิดให้้บริิการแก่่บุุคคลภายนอก การเข้้าถึึงบัันทึึก
ดัังกล่่าวจะจำำ�กััดเฉพาะบุุคคลเกี่่�ยวข้้องโดยตรงกัับการจััดการคดีี
ที่่�อยู่่�ในมืือหรืือบุุคคลที่่�ได้้รัับอนุุญาตอย่่างถููกต้้องเท่่านั้้�น”

58 กฎข้้อ 21 (ง) ของกฎแห่่งสหประชาชาติิว่า่ ด้ว้ ยการคุ้้�มครองเด็็กและ
เยาวชนที่่�ถูกู ลิิดรอนเสรีีภาพ (กฎฮาวานา) ระบุุว่า่ บัันทึึกของเยาวชน
ที่่�ถูกู คุุมขัังต้้องมีีรายละเอีียดของ “การแจ้้งเตืือนไปยังั ผู้้ป� กครองและ
ผู้้�ปกครองเกี่่�ยวกัับการรัับ การเคลื่่�อนย้้าย หรืือการปล่่อยตััวทุุกครั้้�ง
ของผู้้�เยาว์์”
	ชาวต่่างชาติิ / ชนกลุ่่�มน้้อยในชาติิ

(Foreign nationals/ National minorities)

59 หากผู้้�ต้้องขัังต้้องการเข้้าถึึงแฟ้้มของตนแต่่ไม่่เข้้าใจภาษาที่่�เขีียน
พวกเขาควรได้้รัับบริิการแปล หากเป็็นไปได้้ สำำ�หรัับชาวต่่างชาติิ
สามารถทำำ�ได้้ผ่่านตััวแทนกงสุุล ด้้วยความยิินยอมของผู้้�ต้้องขััง
เจ้้าหน้้าที่่�กงสุุลอาจอำำ�นวยความสะดวกให้้ชาวต่่างชาติิเข้้าถึึงข้้อมููล
ในแฟ้้มของตนได้้
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	ปััญหาเกี่่�ยวข้้องกัับเพศ
(Gender-related issues)

61

1

60	ข้้อกำำ�หนดในกฎข้้อ 7 (ก) ที่่�จะรวมไว้้ในแฟ้้มข้้อมููลผู้้ต้้� องขััง “ข้้อมููล
แม่่ น ยำำ� ซึ่่� ง ช่่ ว ยในการกำำ� หนดเอกลัักษณ์์ เ ฉพาะของเธอหรืือเขา
โดยเคารพในเพศที่่�รัับรู้้ต� นเอง (self-perceived gender)” เกี่่�ยวข้้อง
กัับเลสเบี้้�ยน เกย์์ ไบเซ็็กชวล คนข้้ามเพศ และ/หรืือ ผู้้ต้้� องขัังข้้ามเพศ
(LGBTI) โดยเฉพาะบุุคคลข้้ามเพศและคนข้้ามเพศ อย่่างไรก็็ตาม
บทบััญญััติินี้้�มีีวััตถุุประสงค์์เพื่่�อเป็็นแนวทางป้้องกััน ดัังนั้้�น ข้้อมููล
เกี่่� ย วกัับอััตลัักษณ์์ ท างเพศของผู้้� ต้้ องขัังจึึงควรรวมอยู่่�ในแฟ้้ ม
ด้้วยความยิินยอมอย่่างชััดแจ้้งเท่่านั้้�น
ในขณะที่่�กฎข้้อ 7 (ก) ยอมรัับสิิทธิิของผู้้�ต้้องขัังในการระบุุเพศ
ของตนเอง ผู้้�ต้้องขัังแต่่ละคนอาจกลััวว่่าการระบุุเพศของตนเป็็น
อย่่างอื่่�นที่่�ไม่่ใช่่ชายหรืือหญิิงอาจนำำ�ไปสู่่�การปฏิิบััติิที่่�โหดร้้ายโดย
เจ้้าหน้้าที่่� ผู้้ต้้� องขัังคนอื่่�น ๆ หรืือทั้้�งสองอย่่าง กฎข้้อนี้้�จึึงต้้องไม่่ถููก
ตีีความว่่าอนุุญาตให้้เจ้้าหน้้าที่่�บัังคัับหรืือบีีบบัังคัับผู้้�ต้้องขัังคนใดให้้
ระบุุเพศของตนเองในลัักษณะเฉพาะใด ๆ หรืือไม่่ต้้องระบุุเลยก็็ได้27้

27 For more guidance on LGBTI prisoners, see for example: LGBTI persons deprived of their
liberty: a framework for preventive monitoring, Penal Reform International/Association
for the Prevention of Torture, second edition, 2015; the Ninth Annual Report of the
Subcommittee on Prevention of Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment
or Punishment (SPT), 22 March 2016, CAT/C/57/4, Section V; and Special Rapporteur on
torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment, Report to the
Human Rights Council, 5 January 2016, A/HRC/31/57.
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62	ข้้อมููลเกี่่� ย วกัับเพศที่่� เข้้าใจตนเองมีี ค วามสำำ�คัั ญในการตััดสิิ น ใจ
เกี่่ย� วกัับสถานคุุมขัังผู้้ต้้� องขััง การประเมิินความเสี่่ย� งและความจำำ�เป็็น
การตรวจค้้นร่่างกาย และการดููแลสุุขภาพ อย่่างไรก็็ตาม การเก็็บ
บัันทึึกไม่่ได้้แทนที่่�ข้้อกำำ�หนดสำำ�หรัับเจ้้าหน้้าที่่�เรืือนจำำ�ที่่�ต้้องปรึึกษา
กัับผู้้ต้้� องขัังอย่่างสม่ำำ��เสมอเกี่่ย� วกัับสถานคุุมขััง ความเสี่่ย� งที่่�พวกเขา
เผชิิญ และเพศของเจ้้าหน้้าที่่�เรืือนจำำ�ที่่�พวกเขาต้้องการให้้ตรวจค้้น
63 การเก็็บรวบรวมข้้อมููลและการวิิจััยอื่่�น ๆ ควรดำำ�เนิินการเพื่่�อระบุุ
ภููมิิหลััง ลัักษณะเฉพาะ และความจำำ�เป็็นของผู้้�หญิิง เด็็กหญิิง ผู้้ช� าย
เด็็กชาย และผู้้ต้้� องขััง LGBTI เฉพาะทางเพศ28

28 Rules 67-70 of the UN Rules on the Treatment of Women Prisoners and Non-custodial
Measures for Women Offenders (the Bangkok Rules) encourage result-oriented research
in order to inform programmes designed for women offenders and prisoners, including,
for example, the offences committed by women, the reasons that trigger women’s
confrontation with the criminal justice system, the impact of secondary victimization
and imprisonment on women and the characteristics of women offenders. See: General
Assembly resolution 65/229, annex, adopted on 20 December 2010. See: www.penalreform.
org/priorities/women-in-the-criminal-justice-system/international-standards for a copy of
the rules in multiple languages.
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1.2	การจำำ�แนกประเภท ความเสี่่�ยง
และการประเมิินความจำำ�เป็็น

(Classification, risk and needs assessments)

1

64

กฎที่่� เ กี่่� ย วข้้องกัับการจำำ� แนกประเภทผู้้� ต้้ องขัังโดยเฉพาะและ
การประเมิินความเสี่่�ยงและความจำำ�เป็็นไม่่ได้้เปลี่่�ยนแปลงในระหว่่าง
การทบทวน SMR อย่่างไรก็็ตาม บทบััญญััติิของกฎเหล่่านี้้�เกี่่�ยวข้้อง
โดยตรงกัับส่่วนอื่่�น ๆ ที่่�แก้้ไขแล้้วของ SMR ตััวอย่่างเช่่น กฎข้้อ 2
ระบุุว่่าการบริิหารเรืือนจำำ�ต้้องคำำ�นึึงถึึงความจำำ�เป็็นส่่วนบุุคคลของ
ผู้้�ต้้องขัังด้้วย ในทำำ�นองเดีียวกััน กฎข้้อ 4 (2) กำำ�หนดว่่าควรมีีการ
นำำ�เสนอโปรแกรม กิิจกรรม และบริิการให้้สอดคล้้องกัับความจำำ�เป็็น
ในการปฏิิบััติิต่่อผู้้�ต้้องขัังเป็็นรายบุุคคล
กฎข้้อ 11 เกี่่�ยวข้้องโดยเฉพาะกัับสถานคุุมขัังผู้้�ต้้องขัังแยกตาม
เพศ อายุุ ประวััติิอาชญากรรม และเหตุุผลทางกฎหมายในการคุุมขััง
กฎยัังกำำ�หนดให้้หมวดหมู่่�ต่่าง ๆ ถููกเก็็บไว้้ในสถาบัันที่่�แยกจากกััน
ตาม “ความจำำ�เป็็นของการปฏิิบััติิต่่อผู้้�ต้้องขััง” หลัักการอื่่�น ๆ
ที่่�อยู่่�ในกฎแมนเดลายัังอาศััยกระบวนการจำำ�แนกและการประเมิิน
ที่่�ดีี รวมถึึงการตรวจค้้นตััวผู้้ต้้� องขััง สถานคุุมขััง การใช้ม้ าตรการทาง
วิินััย และข้้อกำำ�หนดการกำำ�กัับดููแลในระหว่่างการเยี่่�ยมครอบครััว
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กฎที่่�เกี่่�ยวข้้อง (RELEVANT RULES):
การจำำ�แนกประเภท การประเมิินความเสี่่�ยงและความจำำ�เป็็น
(CLASSIFICATION, RISK AND NEEDS ASSESSMENTS)

1

กฎข้้อ 89
1. การบรรลุุ เ ป้้ า หมายของหลัักการเหล่่ า นี้้� จํํ าเป็็ น ต้้องมีี ก ารปฏิิ บััติิ เ ป็็ น
รายบุุคคล และเพื่่�อวััตถุุประสงค์์นี้้� ระบบที่่�ยืืดหยุ่่�นในการจํําแนกประเภท
ผู้้�ต้้องขัังออกเป็็นกลุ่่�ม ดัังนั้้�น จึึงเป็็นที่่�ปรารถนาว่่ากลุ่่�มดัังกล่่าวควรถููกส่่ง
ไปยัังเรืือนจํําแยกต่่างหากที่่�เหมาะสมกัับการปฏิิบััติิต่่อแต่่ละกลุ่่�ม
2. เรืือนจํําเหล่่านี้้�ไม่่จํําต้้องจััดระดัับการรัักษาความมั่่�นคงเหมืือนกัันสํําหรัับ
ทุุกกลุ่่�ม เป็็นที่่�ปรารถนาให้้จััดความหลากหลาย ระดัับของการรัักษา
ความมั่่�นคงให้้สอดคล้้องกัับความจํําเป็็นของกลุ่่�มแตกต่่างกััน เรืือนจํําเปิิด
โดยข้้อเท็็จจริิงอย่่างยิ่่�งที่่�ว่่า ไม่่มีีการให้้การรัักษาความมั่่�นคงทางกายภาพ
ต่่อการหลบหนีี แต่่อาศััยวิินััยในตััวของผู้้�ต้้องขัังเอง ต้้องจััดให้้มีีสภาพ
อํํานวยประโยชน์์มากสุุดแก่่การฟื้้�นฟููสภาพของผู้้�ต้้องขัังที่่�รัับการคััดเลืือก
มาอย่่างระมััดระวััง
3. เป็็ น ที่่� ป รารถนาว่่ า ให้้จํํานวนผู้้� ต้้ องขัังในเรืือนจํําปิิ ด ไม่่ ค วรมีี จํํ านวน
มากเกิินไปที่่�การปฏิิบััติิเป็็นรายบุุคคลจะถููกขััดขวาง ในบางประเทศ
มีีการพิิจารณาว่่าประชากรของเรืือนจํําไม่่ควรเกิินห้้าร้้อยคน ในเรืือนจํํา
เปิิด ประชากรควรมีีจํํานวนน้้อยสุุดเท่่าที่่�เป็็นไปได้้
4. ในทางตรงข้้าม ไม่่เป็็นที่่�ปรารถนาทํําให้้เรืือนจํํามีีขนาดเล็็กจนไม่่สามารถ
จััดให้้มีีสิ่่�งอํํานวยความสะดวกที่่�เหมาะสมได้้
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กฎข้้อ 93
1.	วััตถุุประสงค์์ของการจํําแนกประเภทคืือ:

1

(ก) เพื่่� อ แยกผู้้� ต้้ องขัังออกจากผู้้� ต้้ องขัังอื่่� น เหล่่ า นั้้� น ที่่� น่่ า จะใช้้อิิ ท ธิิ พ ล
ในทางไม่่ดีีด้้วยสาเหตุุจากประวััติิอาชญากรรมและบุุคลิิกลัักษณะของ
ผู้้�ต้้องขััง
(ข) เพื่่�อแบ่่งผู้้�ต้้องขัังออกเป็็นกลุ่่�มเพื่่�อทํําให้้ง่่ายในการปฏิิบััติิต่่อผู้้�ต้้องขััง
ด้้วยความตั้้�งใจฟื้้�นฟููสภาพทางสัังคมของผู้้ต้้� องขััง
2. ตราบเท่่าที่่�เป็็นไปได้้ เรืือนจํําที่่�แยกออกมาหรืือส่่วนที่่�แยกออกมาของ
เรืือนจํําต้้องใช้้สํําหรัับการปฏิิบััติิต่่อผู้้�ต้้องขัังในกลุ่่�มที่่� แตกต่่างกััน
กฎข้้อ 94
เร็็วเท่่าที่่�เป็็นไปได้้ภายหลัังการรัับตััวและภายหลัังจากศึึกษาบุุคลิิกลัักษณะ
ของผู้้�ต้้องขัังแต่่ละคนที่่�มีีระยะเวลาต้้องรัับโทษที่่� เหมาะสม โครงการปฏิิบััติิ
ต้้องจััดเตรีี ย มสํําหรัับผู้้� ต้้ องขัังตามความรู้้� ที่่� ไ ด้้รัับเกี่่� ย วกัับความจํําเป็็ น
ความสามารถ และนิิสััยของผู้้ต้้� องขัังแต่่ละคน
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1

	ทำำ�ไมจึึงสำำ�คััญ?

(WHY IS IT IMPORTANT?)

	ความปลอดภััยและความมั่่�นคง
(Safety and security)

65 การประเมิินความเสี่่ย� งมีีความสำำ�คััญต่่อความปลอดภััยของเจ้้าหน้้าที่่�
ผู้้�ต้้องขััง และผู้้�มาเยี่่�ยมเรืือนจำำ� หลัังจากการประเมิินแล้้ว ผู้้ต้้� องขััง
ได้้รัับการจำำ�แนกตามระดัับการรัักษาความมั่่�นคงแตกต่่างกัันอย่่าง
เหมาะสม (โดยปกติิมีคี วามเสี่่ย� งด้้านความมั่่�นคงสููง ปานกลาง หรืือต่ำำ��)
ก็็สามารถจััดสรรให้้เรืือนจำำ�ที่่เ� หมาะสมได้้ การจััดประเภทและสถาน
คุุมขัังที่่�เหมาะสมเป็็นกุุญแจสำำ�คััญในการป้้องกัันการหลบหนีีของ
ผู้้�ต้้องขัังหรืือภััยคุุกคามอื่่�น ๆ ต่่อเรืือนจำำ�และความมั่่�นคงสาธารณะ

62

66

การจำำ�แนกประเภทการรัักษาความมั่่�นคงที่่�มีีประสิิทธิิภาพช่่วยให้้
ฝ่่ายบริิหารเรืือนจำำ�สามารถจััดการความรัับผิิดชอบของเจ้้าหน้้าที่่�
จััดตารางการจััดบุุคลากร และจััดการทรััพยากรอื่่�น ๆ ได้้ง่่ายขึ้้�น
นอกจากนี้้� ยัั งช่่ วยให้้พวกเขาสามารถจััดการชีี วิิตในเรืือนจำำ�ใน
แต่่ละวัันได้้ดีียิ่่�งขึ้้�น รวมทั้้�งเวลานอกห้้องขััง กิิจกรรมสัันทนาการ
และสายอาชีีพ

67

ในทางกลัับกััน หากผู้้�ต้้องขัังไม่่ได้้รัับการจำำ�แนกอย่่างเหมาะสม
พวกเขาอาจถููกคุุมขัังในเรืือนจำำ�ที่่�ไม่่ได้้เตรีียมการเพื่่�อจััดการกัับ
ความเสี่่ย� งที่่�เกี่่ย� วข้้องอย่่างเหมาะสม หรืืออาจถูกู จััดกลุ่่�มกัับผู้้ต้้� องขััง
คนอื่่�น ๆ ที่่�อาจใช้้อิิทธิิพลที่่�ไม่่ดีต่ี ่อพวกเขา
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1

68 หากจััดประเภทผู้้�ต้้องขัังอย่่างเหมาะสม ทรััพยากรก็็สามารถใช้้
อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ ตามที่่� International Center for Prison
Studies (ICPS) ชี้้�ให้้เห็็น “การรัักษาความมั่่�นคงมีีราคาแพงและ
ระดัับที่่�สููงขึ้้�น ค่่าใช้้จ่่ายก็็จะยิ่่�งสููงขึ้้�น สมเหตุุสมผลทางการเงิิน
ที่่� จ ะไม่่ มีี ผู้้� ต้้ องขัังในประเภทความมั่่� น คงสููงกว่่ า ที่่� จำำ� เป็็ น ” 29
การกำำ�หนดระดัับการรัักษาความมั่่�นคงสููงเกิินจำำ�เป็็นให้้ผู้้�ต้้องขััง
ยัังอาจประนีีประนอมกัับโอกาสในการฟื้้�นฟููได้้ เนื่่�องจาก “การจััด
ประเภทมากเกิินไป” มัักมีีผลกระทบต่่อการติิดต่่อกัับครอบครััว
ของผู้้�ต้้องขััง การเข้้าร่่วมโครงการฟื้้�นฟูู ระยะเวลาที่่�ใช้้ภายนอก
ห้้องขััง เป็็นต้้น30
	ตอบสนองความจำำ�เป็็นของผู้้�ต้้องขัังแต่่ละคน
(Meeting the needs of individual prisoners)

69

การประเมิินผู้้ต้้� องขัังรายบุุคคลมีีความสำำ�คััญเพื่่อ� ให้้แน่่ใจว่่าผู้้ต้้� องขััง
อยู่่�ในสิ่่�งอำำ�นวยความสะดวกหรืือบางส่่วนของสิ่่�งอำำ�นวยความสะดวก
ที่่� พร้้ อมตอบสนองความจำำ� เป็็ น เฉพาะของพวกเขา รวมถึึง
ความจำำ�เป็็นทางสัังคม กฎหมาย การดููแลสุุขภาพ และการฟื้้�นฟูู
สภาพ การไม่่ระบุุหรืือละเลยความจำำ�เป็็นเฉพาะของผู้้�ต้้องขัังอาจ
นำำ�ไปสู่่�การปฏิิบััติิที่่�โหดร้้ายต่่อผู้้�ต้้องขััง31

29 A Human Rights Approach to Prison Management: Handbook for prison staff, International
Centre for Prison Studies (ICPS), 2009, p. 62.
30 Olivia Rope, Implementing the Mandela Rules with scarce resources: discussions from
a gathering of prison authorities from South East Asia, Penal Reform International blog,
17 August 2016 at www.penalreform.org/blog/implementing-mandela-rulesscarce-resources-discussions-gathering-prison.
31 Jim Murdoch and Vaclav Jiricka, Combating Ill treatment in Prison, A handbook for prison
staff with focus on the prevention of ill treatment in prisons, Council of Europe, April
2016, p. 32.
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1. การจััดการเรืือนจำำ�

1

70

การประเมิิ น ความเสี่่� ย งและความจำำ� เป็็ น ที่่� มีี ป ระสิิ ท ธิิ ภ าพมีี
ความสำำ�คััญอย่่างยิ่่�งในการประกัันความปลอดภััยส่่วนบุุคคลของ
ผู้้� ต้้ องขัังและการกำำ� หนดระดัับความมั่่� น คงที่่� จำำ� เป็็ น สำำ� หรัับ
บุุคคลเฉพาะ ผู้้ต้้� องขัังที่่�ถืือว่่าเสี่่ย� งต่่อการถูกู กลั่่น� แกล้้ง ความรุุนแรง
หรืือการแสวงประโยชน์์ไม่่ควรถููกคุุมขัังร่่วมกัับผู้้�กระทำำ�ความผิิด
ในการกระทำำ�ดัังกล่่าว การประเมิินที่่�เหมาะสมยัังมีีความสำำ�คััญ
สำำ�หรัับผู้้�ระบุุว่่ามีีความเสี่่�ยงที่่�จะฆ่่าตััวตายหรืือทำำ�ร้้ายตััวเอง
นำำ�ไปปฏิิบััติิ
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(PUTTING IT INTO PRACTICE)

การประเมิินผู้้�ต้้องขัังควรประกอบด้้วยข้้อพิิจารณาที่่�แตกต่่างกััน
3 ประการ: การพิิ จารณาความเสี่่�ย งที่่� ผู้้�ต้้ องขัังมีี การประเมิิ น
ความจำำ� เป็็ น ส่่ ว นบุุ ค คลของผู้้� ต้้ องขััง และสิ่่� ง ที่่� มัั กเรีี ย กว่่ า
“การวางแผนคำำ�พิิพากษา” ซึ่่�งรวมถึึงกิิจกรรมต่่าง ๆ เช่่น โครงการ
ฟื้้�นฟููสภาพที่่�ผู้้�ต้้องขััง ควรดำำ�เนิินการในระหว่่างคำำ�พิิพากษาของ
พวกเขา วััตถุุประสงค์์ของการพิิจารณาแต่่ละข้้อเหล่่านี้้�แตกต่่างกััน
และควรได้้รัับการประเมิินเป็็นรายบุุคคลโดยใช้เ้ ครื่่อ� งมืือที่่�เหมาะสม
การประเมิินของผู้้�ต้้องขัังแต่่ละคนควรได้้รัับการทบทวนและปรัับปรุุง
อย่่างสม่ำำ��เสมอซึ่ง่� เป็็นส่่วนหนึ่่�งของกระบวนการต่่อเนื่่อ� ง การทบทวน
ช่่วยให้้ประเมิินความเสี่่�ยง ความจำำ�เป็็น การวางแผนคำำ�พิิพากษา
และการจััดหมวดหมู่่�ของผู้้ต้้� องขัังใหม่่เป็็นระยะ ๆ

เอกสารคำำ�แนะนำำ�เกี่่�ยวกัับกฎของเนลสััน แมนเดลา

1. การจััดการเรืือนจำำ�

1

ควรจำำ�แนกผู้้ต้้� องขัังตามผลการประเมิิน มาตรการรัักษาความมั่่�นคง
ที่่�พวกเขาต้้องปฏิิบััติคิ วรเป็็นมาตรการขั้้น� ต่ำำ��ที่่จำ� ำ�เป็็นเพื่่อ� ให้้แน่่ใจว่่า
มีีการดููแลที่่�ปลอดภััย การประเมิินมัักจะเป็็นกระบวนการ 2 ระดัับ
กล่่ า วคืือ ประการที่่� 1 ตรวจสอบให้้แน่่ ใ จว่่ า ผู้้� ต้้ องขัังได้้รัับ
สถานคุุมขัังให้้อยู่่�ในเรืือนจำำ�ที่่มี� รี ะดัับการรัักษาความมั่่�นคงเหมาะสม
(การจััดประเภท) และประการที่่� 2 กำำ�หนดสถานคุุมขัังผู้้�ต้้องขัังใน
สถานที่่� เ ฉพาะ (การประเมิิ น ความเสี่่� ย งและความจำำ� เป็็ น และ
การวางแผนคำำ�พิิพากษา)
บริิบท (CONTEXT):
ความรัับผิิดชอบต่่อการกำำ�หนดข้้อกำำ�หนดด้้านความมั่่�นคง
(RESPONSIBILITY FOR DETERMINING SECURITY REQUIREMENTS)
[1.7]
ICPS ตั้้ง� ข้้อสัังเกตว่่า “ในบางประเทศ ผู้้พิ� พิ ากษาที่่�มีคำี ำ�พิพิ ากษาระบุุความมั่่น� คง
ของระบบการคุุมขัังที่่�ผู้ต้้้� องขัังควรถูกู คุุมขััง ในประเทศอื่่น� ๆ ผู้้ต้้� องขัังที่่�ถูกู ตััดสิิน
จำำ�คุุกตลอดชีีวิิตหรืือถููกพิิพากษาภายใต้้กฎหมายใดกฎหมายหนึ่่�ง จะถููก
ควบคุุมตััวโดยอััตโนมััติิในสภาพความมั่่�นคงสููงสุุด โดยไม่่คำำ�นึึงถึึงการประเมิิน
ความเสี่่ย� งส่่วนบุุคคล นี่่ไ� ม่่ใช่่วิธีิ ดีี สุี ดุ ในการกำำ�หนดระดัับความมั่่น� คง เป็็นหน้้าที่่�
ของอำำ�นาจตุุลาการที่่�จะกำำ�หนดระยะเวลาเหมาะสมของคำำ�พิิพากษาสำำ�หรัับ
อาชญากรรมแต่่ละประเภท แต่่จะดีีกว่่าที่่�เจ้้าหน้้าที่่�เรืือนจำำ�ควรรัับผิิดชอบ
ในการกำำ�หนดข้้อกำำ�หนดด้้านความมั่่�นคงโดยใช้้เกณฑ์์ที่่�ตกลงกัันอย่่างเป็็น
ผู้้� มีี วิิ ช าชีี พ ” 32 การจำำ� แนกประเภทไม่่ ค วรอยู่่�บนพื้้� น ฐานของธรรมชาติิ
ของอาชญากรรมที่่�กระทำำ�หรืือโทษจำำ�คุุก (เช่่น จำำ�คุุกตลอดชีีวิิต)

32 A Human Rights Approach to Prison Management, ICPS, op. cit., note 29, p. 63.
เอกสารคำำ�แนะนำำ�เกี่่�ยวกัับกฎของเนลสััน แมนเดลา
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1. การจััดการเรืือนจำำ�

	การประเมิินความเสี่่ย
� ง
(Risk assessments)

การประเมิิ น ความเสี่่� ย งควรมีี ร ายละเอีี ยด เกี่่� ย วกัับความเสี่่� ย ง
ที่่�ผู้ต้้้� องขัังมีีอย่่างมีีประสิิทธิิภาพ รวมถึึงอัันตรายที่่�ผู้ต้้้� องขัังมีีต่อ่ ผู้้อื่� น่�
หรืือต่่อความมั่่�นคงโดยรวมของเรืือนจำำ� ความรุุนแรง และความเสี่่ย� ง
ที่่�จะหลบหนีีของเขา การประเมิินความเสี่่�ยงควรรวมถึึงความเสี่่�ยง
ที่่�ผู้้�ต้้องขัังต้้องเผชิิญด้ว้ ย

73

เครื่่�องมืือในการประเมิินครอบคลุุม 4 ประเด็็นหลัักที่่�น่่าสนใจ ได้แ้ ก่่
ประวััติิ อ าชญากรรม ปัั จ จััยเกี่่� ย วข้้องกัับวิิ ถีี ชีี วิิ ต บุุ ค ลิิ ก ภาพ
และประเด็็ น เกี่่� ย วข้้องกัับการติิ ดย าเสพติิ ด หรืือแอลกอฮอล์์
อย่่างไรก็็ตาม ต้้องใช้้ความระมััดระวัังเพื่่�อให้้แน่่ใจว่่าความจำำ�เป็็น
ของผู้้�ต้้องขัังจะไม่่ถููกตีีความผิิดว่่าเป็็นปััจจััยเสี่่�ยง ตััวอย่่างเช่่น
ความจำำ�เป็็นด้้านสุุขภาพจิิตมัักถููกตีีความอย่่างผิิด ๆ ว่่าเป็็นปััจจััยเสี่่ย� ง
ซึ่่� ง นำำ� ไปสู่่�การจำำ� แนกประเภทความมั่่� น คงสููงเกิิ น จำำ� เป็็ น อาจมีี
การเพิ่่�มปััจจััยการประเมิินเพิ่่�มเติิมขึ้้น� อยู่่�กัับอาชญากรรมที่่�ผู้ต้้้� องขัังทำำ�
เช่่น ความผิิดทางเพศหรืือความรุุนแรงของคู่่�ครอง
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องค์์ประกอบของการประเมิินความเสี่่�ยง ได้้แก่่ “ลัักษณะของ
ความผิิด; ความเสี่่�ยงที่่�ผู้้�ต้้องขัังจะหลบหนีีหรืือพยายามหลบหนีี
ความเสี่่� ย งที่่� ผู้้� ต้้ องขัังกระทำำ� ความผิิ ด และผลกระทบต่่ อ ชุุ ม ชน
ความเสี่่� ย งใด ๆ ที่่� ผู้้� ต้้ องขัังมีี ต่่ อ การจััดการเรืือนจำำ� การรัักษา
ความมั่่�นคง และความสงบเรีียบร้้อย ความเสี่่�ยงใด ๆ ที่่�ผู้้�ต้้องขัังทำำ�
เพื่่� อ สวััสดิิ ภ าพของตนเองและบุุ ค คลอื่่� น ระยะเวลาโทษจำำ�คุุ ก
หรืือโทษสููงสุุดสำำ�หรัับความผิิดที่่ผู้� ต้้้� องขัังถูกู ตั้้ง� ข้้อหา และเรื่่อ� งอื่่น� ใด

1
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1

ที่่� เ กี่่� ย วข้้องกัับการจััดการเรืือนจำำ� การรัักษาความมั่่� น คงและ
ความสงบเรีี ย บร้้อย และการดููแลและสวััสดิิ ภ าพของผู้้� ต้้ องขััง
อย่่างปลอดภััย”33 ความสามารถของผู้้ต้้� องขัังในการปรัับตััวให้้เข้้ากัับ
กฎเกณฑ์์ของระบบการคุุมขััง บุุคลิิกภาพของผู้้�ต้้องขััง (ประวััติิ
ความรุุนแรง การพยายามฆ่่าตััวตาย การใช้้สารเสพติิด ทัักษะการรัับรู้้�
ฯลฯ) และการติิดต่่อทางสัังคมทั้้�งหมดควรเป็็นเรื่่�องน่่าสนใจเป็็น
พิิเศษในกระบวนการประเมิินความเสี่่�ยง34
การประเมิินความเสี่่�ยงควรยึึดตามข้้อมููลที่่�มีีอยู่่�ทั้้�งหมดเกี่่�ยวกัับ
ผู้้�ต้้องขััง รวมทั้้�งจากการสััมภาษณ์์ผู้้�ต้้องขััง การตััดสิินใจเกี่่�ยวกัับ
ปััจจััยเสี่่�ยงต้้องไม่่อยู่่�ภายใต้้อคติิหรืือแบบแผน รวมถึึงในเรื่่�องที่่�
เกี่่� ย วกัับเพศ การประเมิิ น ควรคำำ�นึึ งว่่ า การรัับรู้้� ถึึ งพฤติิ ก รรมที่่�
“เหมาะสม” สำำ�หรัับผู้้�ชาย/ผู้้�หญิิงในสัังคมไม่่ได้้หยุุดอยู่่�ที่่�กำำ�แพง
เรืือนจำำ� และอาจส่่งผลให้้ผู้้�ต้้องขัังหญิิงหรืือชายประสบความเสี่่�ยง
เฉพาะหรืือมีีความจำำ�เป็็นบางอย่่าง สิ่่�งนี้้�มีีความเกี่่�ยวข้้องโดยเฉพาะ
กัับผู้้�ต้้องขััง LGBTI ที่่�ต้้องเผชิิญกัับความเสี่่�ยงที่่�จะถูกู ใช้้ความรุุนแรง
การล่่วงละเมิิด หรืือการข่่มขู่่�มากขึ้้�น

33 Jim Murdoch and Vaclav Jiricka, op. cit., note 31, p. 34.
34 Ibid.
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1

76

ในสิ่่�งพิิมพ์์ของ Council of Europe, A Handbook for Prison
Staff with a focus on the Prevention of Ill‑treatment in
Prison, เสนอแนะว่่าการประเมิินความเสี่่ย� งเบื้้�องต้้นควรดำำ�เนิินการ
โดยเร็็วสุุดหลัังจากผู้้ต้้� องขัังเข้้าเรืือนจำำ� นี่่�เป็็นขั้้น� ตอนที่่�สำำ�คััญอย่่างยิ่่ง�
สำำ� หรัับการควบคุุ ม ตััวผู้้� ต้้ องขัังในเรืือนจำำ� เนื่่� อ งจากการจำำ�คุุ ก
48 ชั่่ว� โมงแรกมีีความเสี่่ย� งมากกว่่าในแง่่ของพฤติิกรรมการฆ่่าตััวตาย
การปรัับตััวที่่�ไม่่ดีีต่่อสภาพแวดล้้อมของเรืือนจำำ� หรืือความเสี่่�ยง
ด้้านความปลอดภััยอื่่�น ๆ โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�ง ความเสี่่�ยงสููงสำำ�หรัับ
ผู้้�ต้้องขัังที่่�อยู่่�ในกลุ่่�มเสี่่�ยง เช่่น เด็็กและผู้้�ต้้องขัังอายุุน้้อย ผู้้�ต้้องขััง
สููงอายุุ ผู้้� ต้้ องขัังที่่� ป่่ ว ยทางจิิ ต หรืือผู้้� ต้้ องขัังที่่� มีี ป ระวััติิ ก ารใช้้
สารเสพติิด35

	การประเมิินความจำำ�เป็็น
(Needs assessments)

77	วััตถุุประสงค์์ของการประเมิินไม่่ใช่่เพีียงเพื่่�อระบุุและจััดการกัับ
ความเสี่่�ยงที่่�ผู้้�ต้้องขัังมีี แต่่เพื่่�อระบุุและจััดการกัับความจำำ�เป็็นและ
ความเปราะบางโดยเฉพาะ เช่่น ภาวะสุุขภาพจิิต การตกเป็็นเหยื่่�อ
ก่่ อ นหน้้านี้้� การป้้ อ งกัันจากความรุุ น แรงและการฆ่่ า ตััวตาย
การป้้ อ งกััน เช่่ น เดีี ย วกัับการประเมิิ น ความเสี่่� ย ง การประเมิิ น
ความจำำ�เป็็นเหล่่านี้้�ต้้องได้้รัับการพิิจารณาเป็็นรายบุุคคล ทบทวน
และปรัับปรุุ ง อย่่ า งสม่ำำ�� เสมอ และผู้้� ต้้ องขัังควรมีี ส่่ ว นร่่ ว มใน
กระบวนการนี้้�

35 Ibid, p. 35.
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	การวางแผนคำำ�พิิพากษา
(Sentence planning)

78

1

แผนคำำ�พิพิ ากษาได้้รัับการออกแบบมาเพื่่อ� ฟื้้น� ฟููผู้้ต้้� องขัังเพื่่อ� กลัับคืืน
สู่่�สัังคมอีี ก ครั้้� ง โดยระบุุ ถึึ งสาเหตุุ ข องการกระทำำ�ผิิ ด ทางอาญา
ออกแบบมาเพื่่� อ อำำ� นวยความสะดวกในการฟื้้� น ฟููและกลัับคืืน
สู่่�สัังคมของผู้้ต้้� องขัังเป็็นหลััก สิ่่ง� เหล่่านั้้น� สามารถรวมถึึง ตััวอย่่างเช่่น
โปรแกรมการศึึกษาและการฝึึกอบรม ตลอดจนการเข้้าถึึงโปรแกรม
ฟื้้�นฟููการติิดยาเสพติิดหรืือแอลกอฮอล์์ ทั้้�งยัังสามารถมุ่่�งเน้้นไปยััง
ประเด็็นต่่าง ๆ เช่่น ความสััมพัันธ์์ส่ว่ นตััว การปรองดองในครอบครััว
และการจััดการความโกรธ แผนคำำ�พิพิ ากษาควรได้้รัับการตรวจสอบ
อย่่ า งสม่ำำ�� เสมอ ตามกฎข้้อ 94 แผนคำำ�พิิ พ ากษาควรจััดขึ้้� น
“โดยเร็็วสุุด” หลัังจากรัับตััวผู้้�ต้้องขััง
ข้้อพิิจารณาอื่่�น ๆ

(Other considerations)

79

การประเมิิ นและการแบ่่ งประเภทของผู้้� ต้้องขัังไม่่ ควรขึ้้� นอยู่่�กัับ
ความผิิดที่่�เธอหรืือเขาถููกกล่่าวหาหรืือถููกตััดสิินว่่ามีีความผิิดหรืือ
ระยะเวลาของคำำ�พิิพากษาเพีียงอย่่างเดีียว ผู้้�ต้้องขัังที่่�รัับโทษจำำ�คุุก
ตลอดชีีวิิตหรืือเคยได้้รัับโทษประหาร “ต้้องไม่่อยู่่�ภายใต้้มาตรการ
รัักษาความมั่่�นคงสููงกว่่าเพีียงเพราะคำำ�พิพิ ากษาเท่่านั้้�น”36

36 Essex paper 3, Penal Reform International and the University of Essex, op. cit., note 4, p.
24.
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80 เครื่่�องมืือการประเมิินส่่วนใหญ่่ได้้รัับการออกแบบมาเพื่่�อทำำ�นาย
พฤติิกรรมต่่อต้้านสัังคมของผู้้ช� าย ดัังนั้้�น จึึงไม่่คำำ�นึึงถึึงปััจจััยเฉพาะ
ของผู้้ห� ญิิงที่่�เกี่่ย� วข้้องกัับความเสี่่ย� งที่่�จะถูกู กระทำำ�ผิดซ้ำ
ิ ำ��37 กฎข้้อ 40
และ 41 ของข้้อกำำ�หนดกรุุงเทพฯ กำำ�หนดให้้ผู้้�บริิหารเรืือนจำำ�ต้้อง
พััฒนาและใช้้วิิธีกี ารจำำ�แนกประเภทที่่�ตอบสนองความจำำ�เป็็นเฉพาะ
เพศและสถานการณ์์ของผู้้�ต้้องขัังหญิิงเพื่่�อให้้แน่่ใจว่่ามีีการวางแผน
และการดำำ�เนิินการที่่�เหมาะสมและเป็็นรายบุุคคลตั้้�งแต่่เริ่่�มต้้นเพื่่�อ
การฟื้้�นฟูู การปฏิิบััติิต่่อผู้้�ต้้องขััง และการกลัับคืืนสู่่�สัังคม
81

การบริิหารเรืือนจำำ�ต้้องการเครื่่�องมืือเฉพาะสำำ�หรัับการประเมิิน
ความเสี่่�ยงและความจำำ�เป็็น และควรใช้้อย่่างสม่ำำ��เสมอและเป็็นไป
ตามเกณฑ์์ที่่ต� กลงกัันไว้้ ซึ่ง่� รวมถึึงปััจจััยแบบพลวััตที่่�มีอี ยู่่�ในปััจจุุบััน
และสามารถมีีอิทิ ธิิพลได้้ และปััจจััยคงที่่�ตามประวััติิที่่แ� ก้้ไขได้แ้ ละไม่่
สามารถเปลี่่�ยนแปลง38 ผู้้�ดำำ�เนิินการประเมิินต้้องได้้รัับการฝึึกอบรม
อย่่างเหมาะสมเพื่่อ� หลีีกเลี่่ย� งการจำำ�แนกประเภทที่่�ได้้รัับอิิทธิิพลจาก
การเหมารวม ประวััติิ และสมมติิฐานส่่วนตััวเกี่่�ยวกัับผู้้�ต้้องขััง39

37 For example: Breanna Boppre & Emily Salisbury, The Women’s Risk Needs Assessment:
Putting Gender at the Forefront of Actuarial Risk Assessment, Penal Reform International,
12 April 2016 at www.penalreform.org/blog/womens-risk-needs-assessment-putting-genderforefront-actuarial.
38 Combating Ill treatment in Prison A handbook for prison staff with focus on the prevention
of ill treatment in prisons, Jim Murdoch and Vaclav Jiricka, op. cit., note 31, p. 36: “The
examples of static factors include history of previous sentences, sex, type of offence,
family criminality, or motivation for committing previous offences. The age at which the
offender committed the first offence is a very good predictor of future behaviour, and it
is a risk factor that cannot be changed: if an offender was first arrested at age of twelve,
this fact will always exist. Typical dynamic factors include financial situation, employment,
attitudes encouraging the likelihood of criminal conduct, addictions, family relations,
criminal friends and acquaintances, or leisure time activities. In some literature sources
these dynamic factors are also called ‘criminogenic needs’, ie crime-producing factors that
are strongly-correlated with risk”.
39 Ibid, p. 32-42.
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82 ควรทบทวนการประเมิินความเสี่่�ยงอย่่างสม่ำำ��เสมอ เพื่่�อให้้ผู้้�ต้้องขััง
อยู่่�ในสภาพแวดล้้อมปลอดภััยอย่่างเหมาะสมตลอดเวลา การทบทวน
อย่่างสม่ำำ�� เสมอสามารถอำำ�นวยความสะดวกในการเคลื่่�อนย้้ายผู้้�ต้้อง
ขัังที่่� เ กี่่� ย วข้้องไปยัั ง สถาบัันความมั่่� น คงระดัับล่่ า งหรืือสููงกว่่ า
ตามความเหมาะสม การทบทวนดัังกล่่าวสามารถทำำ�หน้้าที่่�เป็็น
แรงจููงใจแข็็งแกร่่งสำำ�หรัับพฤติิกรรมที่่�ดีีขึ้้�น
83	ต้้องไม่่ใช้้การจำำ�แนกประเภทผู้้�ต้้องขัังเพื่่�อเลืือกปฏิิบััติิหรืือกำำ�หนด
เงื่อ่� นไขรุุนแรงขึ้้น� หรืือไม่่เพีียงพอต่่อบุุคคลหรืือกลุ่่�มผู้้ต้้� องขัังบางกลุ่่�ม
ดัังนั้้�น การใช้้เครื่่�องมืือการประเมิินและการจััดหมวดหมู่่�จึึงต้้อง
ได้้รัับการตรวจสอบโดยผู้้�บริิหารเรืือนจำำ�กลางและต้้องทบทวนโดย
ผู้้�กำำ�หนดนโยบาย
84 ผู้้�ต้้องขัังต้้องสามารถโต้้แย้้งการประเมิินและการจำำ�แนกประเภท
ของตนผ่่านขั้้�นตอนที่่�ตกลงกัันไว้้ ขั้้�นตอนดัังกล่่าวมีีความสำำ�คััญ
อย่่างยิ่่�งในกรณีีที่่�การจำำ�แนกประเภทความมั่่�นคงโดยเฉพาะห้้าม
ไม่่ให้้บุุคคลยื่่�นคำำ�ร้้องเพื่่�อปล่่อยตััวก่่อนกำำ�หนดหรืือลดโทษ
85 CPT ระบุุว่่าหอพัักที่่�มีีความจุุสููงทำำ�ให้้สถานคุุมขัังผู้้�ต้้องขัังแต่่ละราย
อย่่ า งเหมาะสมโดยพิิ จ ารณาจากความเสี่่� ย งและการประเมิิ น
ความจำำ�เป็็นเป็็นรายกรณีีซึ่่�งแทบจะเป็็นไปไม่่ได้้เลย ในสภาพแวดล้้อม
ดัังกล่่าว ความเสี่่ย� งของการข่่มขู่่�และความรุุนแรงมีีสููง และวััฒนธรรม
ย่่อยของผู้้�กระทำำ�ความผิิดมีีแนวโน้้มที่่�จะพััฒนามากขึ้้�น40

40 CPT Standards, CPT/Inf/E (2002) 1 Rev. 2011, op. cit., note 15, para. 29.
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86 ในขณะที่่�กฎข้้อ 89, 93 และ 94 อยู่่�ภายใต้้กฎแมนเดลาที่่�จััดการ
เฉพาะกัับผู้้�ต้้องขัังที่่�ต้้องโทษจำำ�คุุก แต่่ผู้้�ต้้องขัังก่่อนการพิิจารณาคดีี
ยัังต้้องได้้รัับการประเมิินและจำำ�แนกอย่่างระมััดระวัังอย่่างต่่อเนื่่�อง
การประเมิิ น และการจััดประเภทผู้้� ต้้ องขัังก่่ อ นการพิิ จ ารณาคดีี
จำำ�ต้้องแตกต่่างกัันในบางลัักษณะ เนื่่�องจากบุุคคลอาจ – และต้้อง
ได้้รัับการสัันนิิษฐานว่่าเป็็นผู้้�บริิสุุทธิ์์� แม้้ว่่าจะถููกตััดสิินว่่ามีีความผิิด
แต่่การลงโทษในท้้ายที่่�สุุดก็็ไม่่สามารถคาดการณ์์ได้้ อย่่างไรก็็ตาม
การประเมิินรายบุุคคลยัังคงต้้องดำำ�เนิินการตามความเสี่่�ยงและ
ความจำำ�เป็็น และต้้องใช้้ความระมััดระวัังเพื่่�อให้้แน่่ใจว่่าผู้้�ถููกคุุมขััง
ก่่อนการพิิจารณาคดีีจะไม่่อยู่่�ในสภาพเลวร้้ายกว่่าผู้้�ต้้องขัังที่่�ถููก
ตััดสิินจำำ�คุกุ เนื่่อ� งจากสถานะของพวกเขา ผู้้ต้้� องขัังก่่อนการพิิจารณา
คดีีไม่่ควรถููกกีีดกัันออกจากโปรแกรมการศึึกษาและอาชีีวศึึกษา
แต่่ไม่่จำำ�ต้้องมีีส่่วนร่่วมด้ว้ ย
87

ผู้้�ต้้องขัังก่่อนการพิิจารณาคดีีอาจมีีความจำำ�เป็็นเฉพาะและนำำ�เสนอ
ความเสี่่�ยงโดยเฉพาะอย่่างยิ่่�งเนื่่�องจากสถานะก่่อนการพิิจารณาคดีี
ตััวอย่่างเช่่น ผู้้�ต้้องขัังก่่อนการพิิจารณาคดีีอาจมีีความเสี่่�ยงที่่�จะ
ฆ่่าตััวตายและทำำ�ร้้ายตััวเองสููงขึ้้�น41 มีีความจำำ�เป็็นด้้านสุุขภาพจิิต
มากขึ้้�นและมีีอาการถอนสารเสพติิด

41 See for example: Presumption of Guilt: The Global Overuse of Pre-trial Detention, Open
Society Justice Initiative, September 2014 at www.opensocietyfoundations.org/publications/
presumption-guilt-global-overuse-pretrial-detention.
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บริิบท (CONTEXT):
การประเมิินความเสี่่�ยงของผู้้�ต้้องขัังมีีความเสี่่�ยงสููงที่่�อาจเกิิดขึ้้�น
(RISK ASSESSMENTS OF POTENTIALLY HIGH-RISK PRISONERS)
[1.8]

1

คู่่�มืือ UNODC ว่่าด้้วยการจััดการผู้้�ต้้องขัังมีีความเสี่่�ยงสููงได้้กำำ�หนดแนวทาง
ในการประเมิินผู้้ต้้� องขัังที่่�อาจมีีความเสี่่ย� งสููง โดยสัังเกตว่่าการประเมิินดัังกล่่าว
“ควรมีีเชิิงลึึกและครอบคลุุมมากกว่่า และมัักใช้เ้ วลานานกว่่าผู้้ก� ระทำำ�ความผิิด
อื่่�น ๆ ส่่วนใหญ่่ เช่่นผู้้�กระทำำ�ความผิิดลหุุโทษหรืือถููกจำำ�คุุกระยะสั้้�น” ทั้้�งนี้้�
เนื่่�องมาจากความเสี่่�ยงซัับซ้้อนและความจำำ�เป็็นเกี่่�ยวข้้องกัับผู้้�กระทำำ�ความผิิด
ดัังกล่่าว ตลอดจนโทษจำำ�คุุกเป็็นเวลานานโดยทั่่�วไป42
ข้้อเสนอแนะของคณะกรรมการรััฐมนตรีีของสภายุุโรปต่่อประเทศสมาชิิก
เกี่่�ยวกัับผู้้�กระทำำ�ความผิิดที่่�เป็็นอัันตราย เสนอว่่าควรดำำ�เนิินการตามขั้้�นตอน
ต่่อไปนี้้�เกี่่�ยวกัับหลัักการประเมิินความเสี่่�ยงในระหว่่างการดำำ�เนิินการตาม
คำำ�พิิพากษา43
– ความลึึกของการประเมิินควรกำำ�หนดโดยระดัับความเสี่่ย� งและได้้สััดส่่วนกัับ
ความร้้ายแรงของผลลััพธ์์ที่่�อาจเกิิดขึ้้�น
– การประเมิินความเสี่่�ยงควรเกี่่�ยวข้้องกัับการวิิเคราะห์์โดยละเอีียดของ
พฤติิกรรมก่่อนหน้้านี้้�และปััจจััยทางประวััติิส่่วนบุุคคล และสถานการณ์์
ที่่� นำำ� ไปสู่่�และมีี ส่่ ว นทำำ� ให้้เกิิ ดพ ฤติิ ก รรมดัังกล่่ า ว ควรยึึดตามข้้อมููล
น่่าเชื่่�อถืือสุุด
42 Handbook on the Management of High-Risk Prisoners, United Nations Office on Drugs and
Crime (UNODC), 2016, p. 34.
43 Committee of Ministers to Member States Concerning Dangerous Offenders, Council of
Europe, 19 February 2014, Recommendation CM/REC (2014) 3 at pjp-eu.coe.int/
documents/3983922/6970334/CMRec+%282014%29+3+concerning+dangerous+offenders.
pdf/cec8c7c4-9d72- 41a7-acf2-ee64d0c960cb.
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– การประเมิินความเสี่่�ยงควรดำำ�เนิินการในลัักษณะมีีโครงสร้้างเป็็นฐาน
ตามหลัักฐาน โดยใช้้เครื่่�องมืือที่่�ได้้รัับการตรวจสอบอย่่างเหมาะสมและ
การตััดสิินใจอย่่างมีีวิิชาชีีพ บุุคคลที่่�ประเมิินความเสี่่�ยงควรทราบและระบุุ
อย่่างชััดเจนถึึงข้้อจำำ�กััดในการประเมิินความเสี่่�ยงจากความรุุนแรงและ
การคาดการณ์์พฤติิกรรมในอนาคต โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�งในระยะยาว
– เครื่่� อ งมืือการประเมิิ น ความเสี่่� ย งดัังกล่่ า วควรถูู ก นำำ� มาใช้้ เ พื่่� อ พััฒนา
การตีีความอย่่างสร้้างสรรค์์และจำำ�กััดน้้อยสุุดของมาตรการหรืือการลงโทษ
เช่่นเดีียวกัับการใช้้คำำ�พิพิ ากษาเป็็นรายบุุคคล พวกเขาไม่่ได้อ้ อกแบบมาเพื่่อ�
กำำ�หนดคำำ�พิิพากษาแม้้ว่่าการตรวจค้้นพบของพวกเขาอาจถููกนำำ�มาใช้้
อย่่างสร้้างสรรค์์เพื่่�อบ่่งชี้้�ถึึงความจำำ�เป็็นในการแทรกแซง
– การประเมิินที่่�ดำำ�เนิินการระหว่่างการปฏิิบััติติ ามคำำ�พิพิ ากษาควรถูกู มองว่่า
เป็็นแบบก้้าวหน้้า และได้้รัับการตรวจสอบเป็็นระยะเพื่่อ� ให้้สามารถประเมิิน
ความเสี่่�ยงของผู้้�กระทำำ�ความผิิดได้แ้ บบพลวััต:
ก. การประเมิินความเสี่่�ยงควรทำำ�ซ้ำำ��เป็็นประจำำ�โดยเจ้้าหน้้าที่่�ที่่�ได้้รัับ
การฝึึกอบรมอย่่างเหมาะสมเพื่่�อให้้เป็็นไปตามข้้อกำำ�หนดของการ
วางแผนคำำ�พิิพากษาหรืือเมื่่�อจำำ�เป็็น เพื่่�อให้้สามารถแก้้ไขสถานการณ์์
ที่่�เปลี่่�ยนแปลงไปในระหว่่างการดำำ�เนิินการตามคำำ�พิิพากษา
ข. แนวปฏิิบััติิในการประเมิินควรตอบสนองต่่อความจริิงที่่�ว่่าความเสี่่�ยง
ที่่�เกิิดจากการเปลี่่�ยนแปลงที่่�กระทำำ�ผิิดของบุุคคลเมื่่�อเวลาผ่่านไป
กล่่าวคืือ การเปลี่่�ยนแปลงดัังกล่่าวอาจค่่อยเป็็นค่่อยไปหรืือกะทัันหััน
– การประเมิิ น ควรควบคู่่�ไปกัับโอกาสสำำ� หรัับผู้้� ก ระทำำ� ความผิิ ด ในการ
ตอบสนองความจำำ�เป็็นพิิเศษเกี่่�ยวข้้องกัับความเสี่่�ยงและเปลี่่�ยนทััศนคติิ
และพฤติิกรรมของพวกเขา
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– ผู้้ก� ระทำำ�ผิดิ ควรมีีส่ว่ นร่่วมในการประเมิิน และมีีข้้อมููลเกี่่ย� วกัับกระบวนการ
และการเข้้าถึึงข้้อสรุุปของการประเมิิน
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1

– ควรแยกความแตกต่่างชััดเจนระหว่่างความเสี่่�ยงของผู้้�กระทำำ�ความผิิด
ต่่ อ ชุุ ม ชนภายนอกและภายในเรืือนจำำ� ความเสี่่� ย งทั้้� ง สองนี้้� ค วรได้้รัับ
การประเมิินแยกกััน
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1.3 สถานคุุมขััง

1

(Allocation)

กฎที่่�เกี่่�ยวข้้อง (RELEVANT RULES):
สถานคุุมขััง (ALLOCATION)
กฎข้้อ 59
ผู้้�ต้้องขัังต้้องถููกเคลื่่�อนย้้ายไปยัังเรืือนจํําใกล้้บ้้านหรืือสถานที่่�สํําหรัับการฟื้้�นฟูู
สภาพทางสัังคมของผู้้ต้้� องขัังเท่่าที่่�สามารถทํําได้้ของการฟื้้�นฟููสภาพทางสัังคม

	ทำำ�ไมจึึงสำำ�คััญ?

(WHY IS IT IMPORTANT?)

	การฟื้้�นฟููและการกลัับสู่่�สัังคม

(Rehabilitation and reintegration)

88 ผู้้� ต้้ องขัังที่่� อ ยู่่�ใกล้้ชิิ ดกัั บครอบครััวและเพื่่� อ น ๆ มีี โ อกาสดีี ก ว่่ า
ในการสร้้างและรัักษาการติิดต่อ่ กัับพวกเขาเป็็นประจำำ� นี่่�คืือสิ่่ง� ที่่�ช่ว่ ย
ในการฟื้้น� ฟููและโอกาสกลัับคืืนสู่่�สัังคม หากผู้้ต้้� องขัังอยู่่�ใกล้้ครอบครััว
ของเธอหรืือเขา การไปเยี่่�ยมครอบครััวนานขึ้้น� และอาจไปเยี่่�ยมบ้้าน
ก็็สามารถทำำ�ได้้ง่่ายกว่่าเช่่นกััน ที่่�อยู่่�และการเข้้าถึึง รวมทั้้�งทางเลืือก
ในการคมนาคมขนส่่ ง จึึงควรเป็็ น ปัั จ จััยสำำ�คัั ญในการวางแผน
สถานคุุ ม ขัังแห่่ ง ใหม่่ นัักวางแผนควรพิิ จ ารณาถึึงความพร้้อม
ของที่่�พัักใกล้้เคีียงสำำ�หรัับผู้้�มาเยี่่�ยมที่่�ต้้องเดิินทางไกลเพื่่�อเยี่่�ยม
สมาชิิกในครอบครััวที่่�ถููกจองจำำ�
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90

1

89 จุุดเน้้นของโปรแกรมการทำำ�งานและการฝึึกอบรมมีีแนวโน้้มเกี่่ย� วข้้อง
กัับวััตถุุประสงค์์ในการฟื้้�นฟููสภาพหากผู้้�ต้้องขัังอยู่่�ใกล้้กัับสถานที่่�
ที่่�พวกเขาจะอาศััยอยู่่�หลัังจากปล่่อยตััว ตััวอย่่างเช่่น โปรแกรมทัักษะ
ในชนบทอาจไม่่มีีประโยชน์์ระยะยาวสำำ�หรัับผู้้�จะกลัับมาใช้้ชีีวิิต
ในเมืืองและในทางกลัับกััน โครงการที่่�นำำ�โดยองค์์กรภายนอกอาจ
นำำ� ไปสู่่�โอกาสในการทำำ� งานหลัังจากได้้รัับการปล่่ อ ยตััวในที่่� สุุ ด
หากผู้้�ต้้องขัังอาศััยอยู่่�ในพื้้�นที่่�ที่่�จััดการฝึึกอบรม
ในระดัับปฏิิบััติิ สถานคุุมขัังผู้้�ต้้องขัังไปยัังสถานที่่�ใกล้้บ้้านทำำ�ให้้
ฝ่่ายบริิหารเรืือนจำำ�สามารถเตรีียมผู้้�ต้้องขัังได้้ง่่ายขึ้้�นโดยเฉพาะ
ผู้้�ไม่่มีีเงิินหรืือสามารถเข้้าถึึงการขนส่่งเพื่่�อให้้สามารถกลัับบ้้านได้้
ผู้้�ต้้องขัังมัักสัับสนอย่่างมากเมื่่�อได้้รัับการปล่่อยตััว และอาจเป็็น
เรื่่� อ งยากสำำ� หรัับพวกเขาโดยเฉพาะหากพวกเขาไม่่ รู้้� จัั กภููมิิ ภ าค
ท้้องถิ่่น� ที่่�พวกเขาได้้รัับการปล่่อยตััว หรืือไม่่มีคี รอบครััวหรืือเพื่่อ� น ๆ
ใกล้้เคีียงที่่�คอยช่่วยเหลืือ

	บริิการสนัับสนุุน

(Support services)

91

ในสัังคมที่่�ต่่างกััน สถานคุุมขัังบุุคคลในเรืือนจำำ�ใกล้้กัับบ้้านหรืือ
ครอบครััวของเธอหรืือเขาจะลดศัักยภาพความแตกต่่างทางวััฒนธรรม
ศาสนา และภาษาระหว่่างผู้้�ต้้องขัังและเจ้้าหน้้าที่่� สิ่่�งนี้้�สามารถ
ลดความรู้้�สึึกโดดเดี่่�ยวของผู้้�ต้้องขััง แต่่ยัังสามารถลดค่่าใช้้จ่่ายของ
เรืือนจำำ�และช่่วยให้้การดำำ�เนิินงานของสถานที่่�เป็็นไปอย่่างราบรื่่�น
ในเวลาเดีียวกััน เรืือนจำำ�ควรได้้รัับการพิิจารณาในกรณีีที่่�การคุุมขััง
ผู้้�ต้้องขัังในสถาบัันใกล้้กัับบ้้านของเธอหรืือเขาอาจเพิ่่�มความเสี่่�ยง
หากมีีการใช้้ความรุุนแรงหรืือการตีีตรา
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1

92

ผู้้�ต้้องขัังที่่�ได้้รัับการสนัับสนุุนจากองค์์กรพััฒนาเอกชนในท้้องถิ่่�น
(NGOs) องค์์ ก รชุุ ม ชน หรืือบุุ ค คลอาจได้้รัับประโยชน์์ จ าก
การสนัับสนุุ น และบริิ ก ารหลัังการปล่่ อ ยตััวอย่่ า งต่่ อ เนื่่� อ ง
หากพวกเขาอาศััยอยู่่�ในภููมิิภาคเดีียวกัับเรืือนจำำ� ในทำำ�นองเดีียวกััน
หากพวกเขามาจากท้้องที่่� พวกเขาหรืือครอบครััวและเพื่่�อน ๆ
อาจทราบถึึงหน่่วยงานและบริิการในท้้องถิ่่�นที่่�สามารถช่่วยเหลืือ
พวกเขาในการฟื้้�นฟููสัังคม

93 ในบางสถานการณ์์ แพทย์์ นัักจิิตวิิทยา และจิิตแพทย์์ที่่�เคยร่่วมงาน
กัับบุุคคลใดบุุคคลหนึ่่�งมาก่่อนถููกจัับกุุม อาจสามารถให้้การรัักษา
และใช้้ยาในเรืือนจำำ�อย่่างต่่อเนื่่�อง ในทำำ�นองเดีียวกััน เมื่่�อผู้้�ต้้องขััง
ได้้รัับการปล่่อยตััว เธอหรืือเขาอาจต้้องการการดููแลด้้านร่่างกาย
หรืือจิิตใจในทัันทีีหรืือระยะยาว ซึ่่�งจะเข้้าถึึงได้้ง่่ายขึ้้�นมาก หากเธอ
หรืือเขาหรืือครอบครััวของเธอหรืือเขารู้้�จัักผู้้�เชี่่�ยวชาญที่่�ทำำ�งาน
ในพื้้� น ที่่� อ ยู่่�แล้้ว ความรวดเร็็ ว และความต่่ อ เนื่่� อ งของการรัักษา
พยาบาลหลัังการจัับกุุมและภายหลัังการปลดปล่่อย ซึ่่�งรวมถึึง
การดููแลด้้านจิิตใจหรืือจิิตเวช มีีความสำำ�คััญอย่่างยิ่่�งเมื่่�อบุุคคลต้้องการ
ยาเฉพาะรููปแบบ โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�งหากไม่่สามารถหาได้้ง่่าย
94
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การคุุมขัังใกล้้บ้้านยัังมีีประโยชน์์ในการเข้้าถึึงบริิการทางกฎหมาย
เนื่่�องจากครอบครััวและเพื่่�อน ๆมัักจะให้้ความช่่วยเหลืือในการ
อำำ�นวยความสะดวกในการเข้้าถึึงทนายความ ครอบครััวและเพื่่อ� น ๆ
มีี แ นวโน้้มเข้้าร่่ ว มการพิิ จ ารณาคดีี ใ นศาลมากกว่่ า และติิ ด ตาม
ความคืืบหน้้าด้า้ นกฎหมายอยู่่�เสมอ หากการดำำ�เนิินคดีีเกิิดขึ้น้� ในศาล
ใกล้้กัับพวกเขา

เอกสารคำำ�แนะนำำ�เกี่่�ยวกัับกฎของเนลสััน แมนเดลา

1. การจััดการเรืือนจำำ�

นำำ�ไปปฏิิบััติิ

(PUTTING IT INTO PRACTICE)

1

	การตััดสิินใจขึ้้�นอยู่่�กัับความจำำ�เป็็นและความชอบ
	ของแต่่ละบุุคคล

(Decisions based on individual needs and preferences)

95 การฟื้้�นฟููและการกลัับสู่่�สัังคมของผู้้�ต้้องขัังที่่�ประสบความสำำ�เร็็จ
ควรได้้รัับการพิิจารณาตั้้�งแต่่เริ่่�มการจำำ�คุุกของบุุคคล ดัังนั้้�น ควรมีี
บทบาทสำำ�คััญในการกำำ�หนดสถานคุุมขััง ควบคู่่�ไปกัับความมั่่�นคง
และข้้อพิิจารณาในทางปฏิิบััติิอื่่�น ๆ น่่าเสีียดายที่่�ในบางประเทศ
สถานคุุมขัังถููกกำำ�หนดโดยระดัับของความแออััดในเรืือนจำำ�มากกว่่า
ความจำำ�เป็็นส่่วนบุุคคลและการประเมิินความมั่่�นคง สถานคุุมขััง
ผู้้� ต้้ องขัังที่่� อ ยู่่�ห่่ า งไกลจากบ้้านและเครืือข่่ า ยการสนัับสนุุ น ของ
ครอบครััวจะต้้องไม่่ถููกนำำ�มาใช้เ้ ป็็นรููปแบบหนึ่่�งของการลงโทษ
96

การจำำ�แนกประเภทความมั่่�นคงและสถานการณ์์ส่่วนบุุคคลอาจ
เปลี่่�ยนแปลงในระหว่่างการจำำ�คุุก หมายความว่่าสถานคุุมขัังใหม่่
อาจเป็็นประโยชน์์ การตััดสิินใจจััดสรรควรขึ้้�นอยู่่�กัับการประเมิิน
รายบุุคคลอย่่างต่่อเนื่่�องและการปรึึกษาหารืือกัับผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีีย
ที่่�เกี่่ย� วข้้อง รวมทั้้ง� ตััวผู้้ต้้� องขัังด้ว้ ย ตััวอย่่างเช่่น ผู้้ต้้� องขัังอาจถูกู บัังคัับ
ตามส่่วนหนึ่่�งของคำำ�พิพิ ากษาของเธอหรืือเขาในสถานที่่�เหมาะสมสุุด
กัับความจำำ�เป็็นในการฟื้้�นฟููสภาพ แต่่สามารถเคลื่่�อนย้้ายไปยััง
เรืือนจำำ�ที่่� ใ กล้้ชิิ ดกัั บครอบครััวของเธอหรืือเขาเมื่่� อ ใกล้้สิ้้� น สุุ ด
คำำ�พิิพากษาของผู้้�ต้้องขัังเพื่่�อช่่วยการกลัับสู่่�สัังคม
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1. การจััดการเรืือนจำำ�

1

97

ในการพิิ จ ารณาสถานคุุ ม ขัังผู้้� ต้้ องขััง เจ้้าหน้้าที่่� ค วรปรึึกษากัับ
ผู้้� ต้้ องขัังเกี่่� ย วกัับที่่� ที่่� พ วกเขาพิิ จ ารณาว่่ า บ้้านของพวกเขาหรืือ
สถานที่่�ของการฟื้้น� ฟููทางสัังคมอยู่่�ที่่ไ� หน โดยเฉพาะอย่่างยิ่่ง� เนื่่อ� งจาก
การจััดที่่�อยู่่�อาศััยของแต่่ละบุุคคลอาจแตกต่่างกัันไป กฎเรืือนจำำ�
แห่่งยุุโรป (EPR) กำำ�หนดไว้้อย่่างชััดเจนในกฎข้้อ 17.3 ว่่า “จะต้้อง
ปรึึกษาผู้้�ต้้องขัังเกี่่�ยวกัับสถานคุุมขัังในขั้้�นต้้นและการเคลื่่�อนย้้าย
จากเรืือนจำำ�หนึ่่�งไปยัังอีีกที่่�หนึ่่�งให้้มากสุุดเท่่าที่่�เป็็นไปได้้” อาจเป็็น
ไปได้้ว่่าสำำ�หรัับบางคน สถานฟื้้�นฟููทางสัังคมไม่่ใช่่บ้้านเดิิม แต่่เป็็น
อีีกที่่�หนึ่่�งที่่�จะช่่วยฟื้้�นฟููได้้ดีีที่่�สุุด ควรพิิจารณาถึึงการจััดเตรีียมดีีสุดุ
สำำ�หรัับผู้้�ไม่่มีีถิ่่�นที่่�อยู่่�ถาวร

98 การตััดสิิ น ใจเกี่่� ย วกัับสถานคุุ ม ขัังผู้้� ต้้ องขัังไม่่ ไ ด้้ เ กิิ ดขึ้้� น ในระดัับ
ผู้้�บริิหารเรืือนจำำ�เสมอไป อย่่างไรก็็ตาม ในการสื่่�อสารกัับหน่่วยงาน
ตุุ ล าการ เจ้้าหน้้าที่่� เรืือนจำำ�ส ามารถเน้้นย้ำำ��ถึึ งความสำำ�คัั ญของ
สถานคุุมขัังผู้้�ต้้องขัังใกล้้บ้้าน พวกเขาต้้องพิิจารณาถึึงที่่�ตั้้�งของ
ครอบครััวหรืือผู้้�ติิดต่่ออื่่�น ๆ เมื่่�อตััดสิินใจเคลื่่�อนย้้ายผู้้�ต้้องขััง
99
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ควรคำำ�นึึงถึึงความพร้้อมของโปรแกรมและบริิการฟื้้�นฟููที่่�เหมาะสม
ด้้วยเมื่่�อคุุมขัังผู้้�ต้้องขััง ตััวอย่่างเช่่น ผู้้�มีีความจำำ�เป็็นด้้านการดููแล
สุุขภาพโดยเฉพาะ รวมทั้้�งความจำำ�เป็็นด้้านสุุขภาพจิิต ควรอยู่่�ใน
เรืือนจำำ�ที่่มี� กี ารดููแลที่่�จำำ�เป็็น ในขณะที่่�ผู้มี้� คี วามจำำ�เป็็นด้า้ นการฟื้้น� ฟูู
สภาพเฉพาะควรได้้รัับการคุุมขัังให้้แก่่เรืือนจำำ�ที่่�มีีโครงการดัังกล่่าว
ในทำำ�นองเดีียวกััน ผู้้�มีีความพิิการทางร่่างกายควรได้้รัับการคุุมขััง
ให้้อยู่่�ในเรืือนจำำ�เหมาะสมกัับความจำำ�เป็็นมากสุุด ในขณะเดีียวกััน
ก็็คำ�นึึ
ำ งถึึงที่่�ตั้้�งของครอบครััวและเพื่่�อน ๆ ด้ว้ ย

เอกสารคำำ�แนะนำำ�เกี่่�ยวกัับกฎของเนลสััน แมนเดลา

1. การจััดการเรืือนจำำ�

1

100 แม้้ว่่ า เจ้้าหน้้าที่่� เรืือนจำำ� จะไม่่ รัั บผิิ ดช อบต่่ อ การตััดสิิ น ใจเรื่่� อ ง
สถานคุุมขััง พวกเขาก็็ยังั สามารถมีีบทบาทสำำ�คััญในการให้้คำำ�ปรึึกษา
หน่่วยงานเกี่่�ยวข้้องอื่่น� ๆ เกี่่�ยวกัับสถานคุุมขัังที่่�เหมาะสมสุุดสำำ�หรัับ
ผู้้�ต้้องขัังแต่่ละคน
101 ในสถานการณ์์ พิิ เ ศษ การพิิ จ ารณาด้้ า นความมั่่� น คงอาจแทนที่่�
ความชอบในสถานคุุ ม ขัังผู้้� ต้้ องขัังใกล้้บ้้านของเธอหรืือเขาหรืือ
สถานพัักฟื้้� น ทางสัังคม อาจเป็็ น ได้้ ตััวอย่่ า งเช่่ น เนื่่� อ งจากมีี
ความเกี่่� ย วพัันกัับแก๊๊ งในระดัับสููง หรืือหากความปลอดภััยของ
เจ้้าหน้้าที่่�หรืือสมาชิิกในครอบครััวมีีความเสี่่�ยงจากการทำำ�เช่่นนั้้�น
102 ในสถานคุุมขัังผู้้�ต้้องขัังใกล้้กัับบ้้านหรืือสถานที่่�พัักฟื้้�นทางสัังคม
สิ่่�งสำำ�คััญคืือต้้องบัันทึึกข้้อมููลเกี่่�ยวข้้องลงในแฟ้้มข้้อมููลผู้้�ต้้องขััง
ข้้อมููลเพิ่่�มเติิมเกี่่�ยวกัับการจััดการแฟ้้มข้้อมููลผู้้�ต้้องขัังสามารถดููได้้
ในบทที่่� 1 วรรคที่่� 01–63 ของเอกสารคำำ�แนะนำำ�นี้้�
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1. การจััดการเรืือนจำำ�

ผู้้�หญิิง

1

(Women)

103 กฎข้้อ 4 ของข้้อกำำ�หนดกรุุงเทพฯ ระบุุไว้้โดยเฉพาะว่่าสถานคุุมขััง
ผู้้ต้้� องขัังหญิิงควรคำำ�นึึงถึึงความรัับผิิดชอบในการดููแล ความชอบของ
ผู้้ห� ญิิงแต่่ละคน และความพร้้อมของโครงการและบริิการที่่�เหมาะสม
สิ่่�งนี้้�สำ�คัั
ำ ญอย่่างยิ่่�งเนื่่�องจากผู้้�หญิิงมัักเป็็นผู้้�ดููแลหลัักในครอบครััว
และมีี แ นวโน้้มที่่� จ ะอยู่่�ห่่ า งจากครอบครััวมากกว่่ า เนื่่� อ งจากมีี
สถานคุุมขัังสำำ�หรัับสตรีีจำำ�นวนน้้อยกว่่า
104 ในกรณีีที่่�บิิดาเป็็นผู้้�ดููแลหลัักของเด็็ก หลัักการนี้้�ใช้้ “เท่่าเทีียมกัับ
ผู้้�ต้้องขัังชายและผู้้�กระทำำ�ความผิิดที่่�เป็็นบิิดา” ตามที่่�ระบุุไว้้ใน
วรรคที่่� 12 ของข้้อสัังเกตเบื้้�องต้้นของข้้อกำำ�หนดกรุุงเทพฯ
105 ควรให้้การพิิจารณาเป็็นพิิเศษเกี่่ย� วกัับสิิทธิิของเด็็กและผลประโยชน์์
สููงสุุ ดข องพวกเขา เมื่่� อ พููดถึึงสถานคุุ ม ขัังผู้้� ดูู แลเด็็ ก ตามที่่�
คณะกรรมการสหประชาชาติิว่่าด้้วยสิิทธิิเด็็ก (UNCRC) ได้้ระบุุไว้้ว่่า
“สิิทธิิของเด็็กที่่�ได้้รัับผลกระทบควรถืือเป็็นปััจจััยเกี่่�ยวข้้องในการ
กำำ�หนดนโยบายความมั่่�นคงเกี่่�ยวกัับผู้้�ปกครองที่่�ถููกคุุมขััง รวมถึึง
คำำ�นึึ งถึึงสััดส่่ ว นของมาตรการเกี่่� ย วข้้องกัับพื้้� น ที่่� ที่่� จ ะส่่ ง ผลต่่ อ
ปฏิิสััมพัันธ์์กัับเด็็กที่่�ได้้รัับผลกระทบ”44

44 Report and Recommendations of the Day of General Discussion on “Children of
Incarcerated Parents”, Committee on the Rights of the Child, 30 September 2011, para. 14
at www2.ohchr.org/english/bodies/crc/docs/discussion/2011CRCDGDReport.pdf.
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1. การจััดการเรืือนจำำ�

เด็็กในเรืือนจำำ�

(Children in prison)

1

106 เด็็กในเรืือนจำำ�มีีความจำำ�เป็็นเฉพาะเจาะจงที่่�จะได้้อยู่่�ใกล้้ชิิดกัับ
ครอบครััวและเพื่่� อน ๆ แต่่ เช่่ นเดีี ย วกัับผู้้� ต้้ องขัังหญิิ ง พวกเขา
อาจอยู่่�ห่่ า งจากการติิ ดต่่ อ เหล่่ า นี้้� ใ นประเทศที่่� มีี สถ านอำำ� นวย
ความสะดวกเฉพาะน้้อยกว่่าเพื่่�อรองรัับพวกเขา
107 เด็็กในเรืือนจำำ�ควรได้้รัับสถานคุุมขัังซึ่่�งมีีสิ่่�งอำำ�นวยความสะดวก
ที่่�พวกเขาสามารถศึึกษาต่่อได้้ หรืือสถานที่่�ที่่�พวกเขาสามารถรัับ
การฝึึกอบรมสายอาชีีพที่่�เหมาะสมได้้ ตามที่่�ระบุุไว้้ในกฎข้้อ 37
ของข้้อกำำ�หนดกรุุงเทพฯ “ผู้้�ต้้องขัังหญิิงที่่�เป็็นเยาวชนจะต้้องได้้รัับ
การศึึกษาและการฝึึกอาชีีพที่่�เท่่าเทีียมกัันซึ่่�งมีีให้้สำำ�หรัับผู้้�ต้้องขัังชาย
ที่่�เป็็นเยาวชน”
108 เด็็กในเรืือนจำำ�ควรได้้รัับสถานคุุมขัังซึ่ง่� มีีสิ่่ง� อำำ�นวยความสะดวกที่่�พวกเขา
“สามารถเข้้าถึึงโปรแกรมและบริิการเฉพาะด้้านอายุุและเพศ เช่่น
การให้้คำำ�ปรึึกษาเรื่่อ� งการล่่วงละเมิิดทางเพศหรืือความรุุนแรง เด็็กหญิิง
ต้้องได้้รัับการศึึกษาเกี่่�ยวกัับการดููแลสุุขภาพสตรีีและสามารถเข้้าถึึง
สููติินรีีแพทย์์ได้้ตามปกติิ เช่่นเดีียวกัับผู้้ต้้� องขัังหญิิงผู้้�ใหญ่่”45
109 กฎข้้อ 30 ของกฎฮาวานาระบุุว่่า “สถานคุุมขัังเด็็กและเยาวชน
ควรมีีการกระจายอำำ�นาจและมีีขนาดที่่�อำำ�นวยความสะดวกในการ
เข้้าถึึงและการติิดต่่อระหว่่างเยาวชนและครอบครััวของพวกเขา
ควรจััดตั้้ง� สถานคุุมขัังขนาดเล็็กและบููรณาการเข้้ากัับสภาพแวดล้้อม
ทางสัังคม เศรษฐกิิจ และวััฒนธรรมของชุุมชน”
45 The Bangkok Rules, op. cit., note 28, Rule 38.
เอกสารคำำ�แนะนำำ�เกี่่�ยวกัับกฎของเนลสััน แมนเดลา

83

1. การจััดการเรืือนจำำ�

ผู้้�ต้้องขััง LGBTI

1

(LGBTI prisoners)

110 ผู้้�ต้้องขััง LGBTI รายงานว่่ามีีอััตราการใช้้ความรุุนแรงทางเพศ
ทางร่่างกาย และจิิตใจในการคุุมขัังโดยพิิจารณาจากรสนิิยมทางเพศ
และ/หรืืออััตลัักษณ์์ทางเพศสููงกว่่าประชากรทั่่�วไป46 ต้้องมีีมาตรการ
ปกป้้องและส่่งเสริิมสิิทธิิมนุุษยชนและตอบสนองความจำำ�เป็็นเฉพาะ
ของผู้้ต้้� องขััง LGBTI47 ผู้้ร� ายงานพิิเศษเรื่่อ� งการทรมานเรีียกร้้องให้้รััฐ
พิิจารณาอััตลัักษณ์์ทางเพศและทางเลืือกของแต่่ละบุุคคลก่่อนการ
จััดที่่�อยู่่� และให้้โอกาสในการอุุทธรณ์์คำำ�ตััดสิินของที่่�อยู่่� และเพื่่�อให้้
มั่่�นใจว่่ามาตรการป้้องกัันไม่่เกี่่�ยวข้้องกัับการกำำ�หนดเงื่่�อนไขเข้้มงวด
มากกว่่าสำำ�หรัับบุุคคล LGBTI กัับผู้้�ต้้องขัังคนอื่่�น ๆ”48
111 ผู้้�รายงานพิิเศษเรื่่�องการทรมานกล่่าวว่่า “บุุคคลข้้ามเพศมัักถููกขััง
ในเรืือนจำำ�ช ายหรืือหญิิ ง โดยอััตโนมััติิ โ ดยไม่่ คำำ�นึึ งถึึงอััตลัักษณ์์
หรืือการแสดงออกทางเพศ”49
112 SPT ตั้้�งข้้อสัังเกตด้้วยความกัังวลว่่า “การขาดวิิธีีการระบุุตััวตน
การลงทะเบีียน และการคุุมขัังที่่�เหมาะสม นำำ�ไปสู่่�ในบางกรณีีที่่�
ผู้้ห� ญิิงข้้ามเพศถููกคุุมขัังในเรืือนจำำ�ชายเท่่านั้้น� ซึ่ง่� พวกเธอมีีความเสี่่ย� งสููง
ที่่�จะถููกข่่มขืืน ซึ่�ง่ มัักเป็็นการสมรู้้�ร่่วมคิิดของเจ้้าหน้้าที่่�เรืือนจำำ�”50
46 UN Special Rapporteur on torture, A/HRC/31/57, op. cit. 27, para. 34; see also: LGBTI persons
deprived of their liberty: a framework for preventive monitoring, PRI/APT, op. cit. note 27.
47 UN Special Rapporteur on torture, A/HRC/31/57, op. cit. note 27 para. 13.
48 Ibid, para. 70 (s) and (t).
49 Ibid, para. 34.
50 Eighth Annual Report of the Subcommittee on Prevention of Torture and Other Cruel,
Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (SPT), 26 March 2015, CAT/C/54/2,
para. 68.
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	ชาวต่่างชาติิ

(Foreign nationals)

1

113 โดยทั่่�วไป ชาวต่่างชาติิควรได้้รัับสถานคุุมขัังให้้อยู่่�ในเรืือนจำำ�เพื่่�อ
บรรเทาความโดดเดี่่�ยว เมื่่�อชาวต่่างชาติิจากประเทศเพื่่�อนบ้้าน
ถููกควบคุุมตััว เจ้้าหน้้าที่่�ควรพิิจารณาจััดสรรพวกเขาในเรืือนจำำ�
ที่่�เหมาะสมใกล้้ชายแดนของประเทศบ้้านเกิิดของตน แต่่จะเป็็น
ประโยชน์์ในกรณีีที่่�ผู้้�ต้้องขัังสามารถได้้รัับการเยี่่�ยมจากครอบครััว
และเพื่่�อน ๆ มากขึ้้�นเท่่านั้้�น ไม่่โดดเดี่่�ยวจนขััดขวางการมาเยี่่�ยม
ของตััวแทนกงสุุลและบุุคคลอื่่�น ๆ ที่่�สามารถให้้การสนัับสนุุนได้้
114 โดยทั่่�วไป ผู้้�แทนกงสุุลมัักไปเยี่่�ยมผู้้�ต้้องขัังเป็็นประจำำ� หากพวกเขา
ถููกคุุมขัังในสถานคุุมขัังในเมืืองหลวงหรืือใจกลางเมืืองใหญ่่อื่่�น ๆ
ในทำำ�นองเดีียวกััน ครอบครััวและเพื่่�อน ๆ อาจมีีแนวโน้้มมาเยี่่�ยม
มากขึ้้�น หากผู้้�ต้้องขัังถููกขัังในเรืือนจำำ�ใกล้้กัับสถานที่่�ขนส่่งระหว่่าง
ประเทศ หรืือเข้้าถึึงได้้ง่่าย
115	ทั้้� ง นี้้� ขึ้้� น อยู่่�กัับความจำำ� เป็็ น ของแต่่ ล ะบุุ ค คลและการประเมิิ น
ความเสี่่�ยง สถานคุุมขัังชาวต่่างชาติิให้้อยู่่�ในสถานคุุมขัังที่่�มีีผู้ต้้้� องขััง
คนอื่่�น ๆ พููดภาษาของตนเอง หรืือเป็็นภาษากลาง หรืือมีีสััญชาติิ
วััฒนธรรม หรืือศาสนาเดีียวกัันอาจเป็็นประโยชน์์ โดยหลีีกเลี่่�ยง
การแบ่่งแยกและการเลืือกปฏิิบััติิ ทั้้�งนี้้�ขึ้้�นอยู่่�กัับความจำำ�เป็็นของ
แต่่ละบุุคคลและการประเมิินความเสี่่ย� ง ควรพิิจารณาถึึงความพร้้อม
ของเจ้้าหน้้าที่่� และองค์์กรพััฒนาเอกชนในท้้องถิ่่�นหรืือเครืือข่่าย
สนัับสนุุนอื่่�น ๆ ที่่�สามารถสื่่�อสารกัับผู้้�ต้้องขัังได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ
และผู้้�มีีความรู้้�และความเข้้าใจในวััฒนธรรมของตนบ้้าง
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1.4	การเข้้าถึึงข้้อมููล

1

(Access to information)

กฎที่่�เกี่่�ยวข้้อง (RELEVANT RULES):
การเข้้าถึึงข้้อมููล (ACCESS TO INFORMATION)
กฎข้้อ 54
เมื่่�อเข้้ามาอยู่่�ในเรืือนจํํา ผู้้�ต้้องขัังทุุกคนต้้องได้้รัับข้้อมููลเป็็นลายลัักษณ์์อัักษร
ทัันทีีเกี่่�ยวกัับ:
(ก) กฎหมายเกี่่�ยวกัับเรืือนจํําและหลัักเกณฑ์์ของเรืือนจํําที่่�ใช้้บัังคัับ
(ข)	สิิทธิิของผู้้ต้้� องขััง ตลอดจนวิิธีที่่ี ไ� ด้้รัับอนุุญาตสํําหรัับการหาข้้อมููล การเข้้าถึึง
การให้้คํําปรึึกษาทางกฎหมาย ตลอดจนโดยแผนการให้้ความช่่วยเหลืือ
ทางกฎหมาย และขั้้�นตอนการทํําคํําร้้องหรืือการร้้องเรีียน
(ค) หน้้าที่่�ของผู้้�ต้้องขััง ตลอดจนบทลงโทษทางวิินััยที่่�ใช้้บัังคัับ และ
(ง) ประเด็็นอื่่�นทั้้�งหมดที่่�จํําเป็็นเพื่่�อให้้ผู้้�ต้้องขัังสามารถปรัับตััวเข้้ากัับชีีวิิต
ในเรืือนจํําได้้
กฎข้้อ 55
1.	ข้้อมููลที่่� อ้้ างอิิ ง ไว้้ในกฎข้้อ 54 ต้้องมีี ใ นภาษาที่่� ใช้้ทั่่� ว ไปมากสุุ ด ตาม
ความจํําเป็็นของประชากรเรืือนจํํา หากผู้้�ต้้องขัังไม่่เข้้าใจภาษาเหล่่านั้้�น
ควรจััดให้้ได้้รัับความช่่วยเหลืือทางด้้านการแปล
2. หากผู้้�ต้้องขัังเป็็นผู้้�ไม่่สามารถอ่่านและเขีียนหนัังสืือได้้ ข้้อมููลต้้องได้้รัับ
การถ่่ายทอดให้้ผู้้ต้้� องขัังทราบโดยวาจา ผู้้ต้้� องขัังที่่�มีคี วามพิิการด้า้ นการรัับ
ความรู้้� สึึ ก ควรจััดข้้อมููลให้้มีี ลัั กษณะเหมาะสมกัับความจํําเป็็ น ของ
ผู้้�ต้้องขัังนั้้�น
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3. การบริิหารงานเรืือนจํําต้้องแสดงข้้อมููลสรุุปไว้้อย่่างชััดเจนในพื้้�นที่่�ส่ว่ นกลาง
ของเรืือนจํํา
(WHY IS IT IMPORTANT?)

1

	ทำำ�ไมจึึงสำำ�คััญ?

116 โดยเร็็วสุุดหลัังจากรัับตััว ผู้้�ต้้องขัังทุุกคนควรได้้รัับข้้อมููลเกี่่�ยวกัับ
กฎ ระเบีียบ ขั้้�นตอน และข้้อมููลเกี่่�ยวข้้องอื่่�น ๆ ของเรืือนจำำ� รวมทั้้�ง
กระบวนการร้้องเรีียน ผู้้�ต้้องขัังควรตระหนัักถึึงสิิทธิิและหน้้าที่่�
ของตนตั้้ง� แต่่เริ่่ม� แรก และควรรู้้ว่� า่ จะคาดหวัังอะไรจากเจ้้าหน้้าที่่�และ
ผู้้�บริิหารด้้วย
117 ผู้้� ต้้ องขัังมีี โ อกาสน้้อยที่่� จ ะฝ่่ า ฝืืนกฎและข้้อบัังคัับของเรืือนจำำ�
หากพวกเขาตระหนัักถึึงผลที่่� ต ามมาของการกระทำำ�ดัั งกล่่ า ว
และหากพวกเขารู้้�ถึึงสิิทธิิของตนและวิิธีีการใช้้สิิทธิิของตน การให้้
ข้้อมููลแก่่ผู้้�ต้้องขัังตั้้�งแต่่เนิ่่�น ๆ เป็็นการเตืือนว่่าพวกเขายัังมีีสิิทธิิ
และลดความรู้้�สึึกไม่่มีีอำำ�นาจ สามารถลดระดัับความเครีียดและลด
ความเสี่่�ยงในการฆ่่าตััวตายและการทำำ�ร้้ายตนเองของผู้้ต้้� องขััง
118 ผู้้ต้้� องขัังต้้องการเข้้าถึึงข้้อมููลเพื่่อ� ใช้้สิิทธิิของตน หากได้้รัับการปฏิิบััติิ
อย่่างไม่่เป็็นธรรม ความรู้้�ที่่�ว่่าพวกเขาสามารถโต้้แย้้งการปฏิิบััติิที่่�
ไม่่เป็็นธรรมสามารถนำำ�ไปสู่่�สภาพแวดล้้อมในเรืือนจำำ�ที่่ส� งบสุุขยิ่่ง� ขึ้้น�
และช่่วยให้้การดำำ�เนิินงานของสถานคุุมขัังเป็็นไปอย่่างราบรื่่�น
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1

นำำ�ไปปฏิิบััติิ

(PUTTING IT INTO PRACTICE)

	ต้้องมีีการสื่่�อสารข้้อมููลอะไรบ้้าง?

(What information needs to be communicated?)

119 กฎข้้อ 54 ให้้รายละเอีียดข้้อมููลที่่�ผู้้�ต้้องขัังทุุกคนควรได้้รัับเมื่่�อถููก
คุุมขััง กฎเกณฑ์์มีีความชััดเจนว่่าต้้องให้้ข้้อมููลเกี่่�ยวข้้องแก่่ผู้้�ต้้องขััง
ที่่�มาใหม่่ทุุกคนโดยไม่่คำำ�นึึงถึึงสถานะทางกฎหมายของพวกเขา
ผู้้�ต้้องขัังก่่อนการพิิจารณาคดีีจึึงต้้องได้้รัับข้้อมููลในระดัับเดีียวกัับ
ผู้้�ต้้องขัังที่่�ถููกตััดสิินว่่ามีีความผิิด
120 กฎข้้อ 54 ยังั ระบุุด้ว้ ยว่่าผู้้ต้้� องขัังต้้องได้้รัับการบรรยายสรุุปเกี่่ย� วกัับ
“กฎหมายเรืือนจำำ�” และ “กฎข้้อบัังคัับเรืือนจำำ�ที่่บัั� งคัับใช้”้ ซึ่ง่� รวมถึึง
กฎระเบีียบทั้้�งหมดที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับสิิทธิิและหน้้าที่่�ของผู้้�ต้้องขัังไม่่ว่่า
ในทางใด ๆ รวมถึึง ตััวอย่่างเช่่น ข้้อบัังคัับเกี่่�ยวกัับการใช้้กำำ�ลััง
และการคุุมขัังโดยเจ้้าหน้้าที่่�เรืือนจำำ�
121 บทบััญญััติิในกฎข้้อ 54 (ง) ที่่�ผู้ต้้้� องขัังทุุกคนควรได้้รัับฟัังการบรรยาย
สรุุปในเรื่่อ� งต่่าง ๆ เพื่่อ� ให้้สามารถปรัับตััวให้้เข้้ากัับชีีวิติ ในเรืือนจำำ�ได้้
ควรได้้รัับการตีีความอย่่างกว้้าง ๆ ซึ่�ง่ รวมถึึง โอกาสทางการศึึกษา
และการฝึึ ก อบรมสายอาชีี พ การเข้้าถึึงบริิ ก ารทางการแพทย์์
สิิทธิิการเยี่่�ยม ข้้อมููลเกี่่�ยวกัับบริิการทางศาสนา เวลารัับประทาน
อาหาร และตารางเวลาอื่่�น ๆ และการใช้้สิ่่�งอำำ�นวยความสะดวก
ในห้้องสมุุดและพื้้�นที่่�พัักผ่่อนหย่่อนใจ
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122	ข้้อมููลที่่�ให้้แก่่ผู้้�ต้้องขัังควรรวมถึึงมาตรการเชิิงบวกที่่�มีีเป้้าหมาย
ป้้องกัันปััญหาก่่อนที่่�จะเกิิดขึ้น้� ซึ่ง่� รวมถึึง ตััวอย่่างเช่่น ข้้อมููลเกี่่ย� วกัับ
โครงการช่่วยเหลืือเพื่่�อน ๆที่่�มีีอยู่่� การริิเริ่่�มต่่อต้้านการรัังแก และ
มาตรการอื่่�น ๆ ที่่�พวกเขาสามารถทำำ�ได้้เพื่่�อปกป้้องตนเองหรืือผู้้�อื่่�น
	ควรสื่่�อสารข้้อมููลอย่่างไร?

(How should the information be communicated?)

123 กฎข้้อ 55 ให้้รายละเอีียดเกี่่�ยวกัับวิิธีีการสื่่�อสารข้้อมููลกัับผู้้�ต้้องขััง
เจ้้าหน้้าที่่�เรืือนจำำ�มีีหน้้าที่่�ต้้องตรวจสอบให้้แน่่ใจว่่าผู้้�ต้้องขัังทุุกคน
ได้้รัับข้้อมููลดัังกล่่าวในภาษาและรููปแบบที่่�พวกเขาสามารถเข้้าใจได้้
124 การมาถึึงเรืือนจำำ�ทำำ�ให้้หลายคนสัับสนและไร้้ทิิศทาง และผู้้�ต้้องขััง
อาจไม่่สามารถรัับข้้อมููลทั้้�งหมดที่่�นำำ�เสนอต่่อพวกเขาได้้ในเวลานี้้�
อาจเป็็นไปได้้ว่่าเจ้้าหน้้าที่่�เรืือนจำำ�ไม่่สามารถให้้ข้้อมููลที่่�เกี่่�ยวข้้อง
ทั้้� ง หมดได้้ทัันทีี ใ นการรัับเข้้า โดยเฉพาะอย่่ า งยิ่่� ง หากพวกเขา
ต้้องรัับมืือกัับผู้้�มาถึึงจำำ�นวนมาก หากไม่่สามารถให้้ข้้อมููลได้้ทัันทีี
ในการรัับเข้้า ควรจะเผยแพร่่โดยเร็็วสุุดหลัังจากนั้้�น
125 หากผู้้�ต้้องขัังมีีคำำ�ถามหรืือต้้องการคำำ�ชี้้�แจง พวกเขาควรสามารถขอ
และรัับข้้อมููลเพิ่่�มเติิมได้ต้ ลอดเวลาระหว่่างการคุุมขััง
126 เจ้้าหน้้าที่่�ควรได้้รัับการฝึึกอบรมเกี่่ย� วกัับวิิธีกี ารให้้ข้้อมููลแก่่ผู้ต้้้� องขััง
รวมถึึงวิิธีกี ารให้้ชััดเจนและมีีความอ่่อนไหวต่่อผู้้ต้้� องขัังเพิ่่�งเข้้ามาใหม่่
ควรให้้ข้้อมููลแก่่ ผู้้� ต้้ องขัังผ่่ า นการสนทนามากกว่่ า เพีี ย งแค่่ แจก
แผ่่นพัับหรืือการบรรยาย51
51 Essex paper 3, Penal Reform International and the University of Essex, op. cit., note 4, p. 28.
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127 	ข้้อมููลทั้้�งหมดควรจััดเตรีียมเป็็นลายลัักษณ์์อัักษรและในรููปแบบ
เข้้าถึึงได้้ เพื่่� อ ให้้ผู้้� ต้้ องขัังทุุ ก คนมีี สำำ� เนา อาจไม่่ จำำ�ต้้ องจััดให้้มีี
กฎเกณฑ์์และข้้อบัังคัับที่่�อาจมีีผลบัังคัับใช้้ทั้้ง� หมดแก่่ผู้ต้้้� องขัังทุุกคน
โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�ง เนื่่�องจากข้้อมููลนี้้�อาจล้้นหลามสำำ�หรัับบางคน
อย่่างไรก็็ตาม อย่่างน้้อย ผู้้�ต้้องขัังควรได้้รัับสำำ�เนากฎและข้้อบัังคัับ
เกี่่ย� วข้้องมากสุุด หรืือฉบัับสรุุป และมีีโอกาสได้้รัับสำำ�เนาข้้อบัังคัับอื่่น� ๆ
เมื่่�อมีีการร้้องขอ
128 ผู้้�ต้้องการความช่่วยเหลืือจากล่่าม ผู้้�ไม่่รู้้�หนัังสืือ หรืือผู้้�ไม่่เข้้าใจ
กฎและข้้อบัังคัับด้้วยเหตุุผลอื่่�น ควรได้้รัับโอกาสให้้นำำ�เสนอข้้อมููล
แก่่ พ วกเขาและถามคำำ�ถ ามในภายหลััง เป็็ น ไปได้้ ม ากที่่� ล่่ า ม
จะไม่่สามารถใช้้ได้้ทัันทีีที่่�รัับเข้้า และอาจต้้องใช้้เวลาพอสมควร
ในการหาผู้้� มีี ทัั กษะเหมาะสม ในสถานการณ์์ เ หล่่ า นี้้� เรืือนจำำ�
ควรพยายามหาวิิธีีอธิิบายกฎเกณฑ์์และข้้อบัังคัับสำำ�คััญสุุด รวมถึึง
ผ่่ า นทางผู้้� ต้้ องขัังคนอื่่� น ๆ ที่่� พููด ภาษานั้้� น หรืือผ่่ า นการตีี ค วาม
ทางโทรศััพท์์ อย่่างไรก็็ตาม ฝ่่ายบริิหารเรืือนจำำ�ควรตระหนัักถึึง
อัันตรายของการใช้้ล่่ามที่่�ไม่่เป็็นอิิสระและไม่่ได้้รัับการตรวจสอบ
129 การเปลี่่� ย นแปลงกฎหมายและระเบีี ย บข้้อบัังคัับของเรืือนจำำ�
สิิทธิิและหน้้าที่่�ของผู้้ต้้� องขัังและเรื่่อ� งเกี่่�ยวข้้องอื่่น� ๆ จะต้้องได้้รัับแจ้้ง
ไปยัังผู้้�ต้้องขัังแต่่ละคนในระหว่่างการคุุมขัังด้้วยภาษาหรืือรููปแบบ
ที่่�เธอหรืือเขาเข้้าใจ
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การปฏิิบััติิตามคำำ�มั่่�น (PROMISING PRACTICE):
ถ่่ายภาพในเรืือนจำำ� –พจนานุุกรมสำำ�หรัับผู้้�ต้้องขัังต่่างชาติิ
(PICTURE IT IN PRISON –DICTIONARY FOR FOREIGN NATIONAL
PRISONERS) [1.9]

1

องค์์กร Prison Watch52 ได้้พััฒนาพจนานุุกรมรููปภาพสากลสำำ�หรัับผู้้�ต้้องขััง
ต่่างชาติิผู้้�ไม่่พููดภาษาหลัักของเรืือนจำำ�ที่่�พวกเขาถููกคุุมขััง เพื่่�อช่่วยให้้ทั้้�ง
ผู้้ต้้� องขัังและเจ้้าหน้้าที่่�เอาชนะอุุปสรรคทางภาษาทั่่�วไป หนัังสืือเล่่มเล็็กที่่�เรีียกว่่า
Picture it in Prison ประกอบด้้วยรููปภาพกว่่า 460 รููปที่่�จััดเรีียงตามแก่่น
ของเรื่่�อง
คำำ�พื้้�นฐาน 60 คำำ� และประโยคได้้รัับการแปลเป็็นภาษาอาหรัับ แอลเบเนีีย
จีีน ดััตช์์ อัังกฤษ ฝรั่่�งเศส เยอรมััน กรีีก ฮิินดีี อิิตาลีี ญี่่�ปุ่่�น เปอร์์เซีีย โปแลนด์์
โปรตุุเกส โรมาเนีีย รััสเซีีย ตุุรกีี สเปน สวาฮีีลีี และสวีีเดน จนถึึงปััจจุุบััน
มีีการใช้้รููปภาพในเรืือนจำำ�ในเรืือนจำำ�ในเบลเยีียม เยอรมนีี ลัักเซมเบิิร์์ก สวีีเดน
และสหราชอาณาจัักร53

52 Prison Watch is an independent organisation that carries out research and provides
training on prison related topics. Prison Watch specialises in foreign national prisoners and
independent monitoring, see: www.prisonwatch.org/about-prison-watch.html.
53 Picture it in Prison, Prison Watch at www.prisonwatch.org/picture-it-in-prison.html.
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บริิบท (CONTEXT):
A-Z ของสิิทธิิและภาระผููกพัันของผู้้�ต้้องขััง - คู่่�มืือที่่�จััดทำำ�โดย
กระทรวงยุุติิธรรมกรีีซ 
(PRISONERS’ A-Z OF RIGHTS AND OBLIGATIONS –A GUIDE
PRODUCED BY THE GREEK MINISTRY OF JUSTICE) [1.10]
กระทรวงยุุติิธรรม ความโปร่่งใส และสิิทธิิมนุุษยชนของกรีีซได้้จััดทำำ�คู่่�มืือสรุุป
สิิทธิิและหน้้าที่่�ของผู้้�ต้้องขัังในรููปแบบเข้้าถึึงได้้ง่่าย คู่่�มืือนี้้�มีีข้้อมููลเกี่่�ยวกัับ
หััวข้้อต่่าง ๆ มากมาย รวมถึึงเสื้้อ� ผ้้า การร้้องเรีียน ค่่าจ้้าง วิินััย การศึึกษา อาหาร
สุุขภาพ ความช่่วยเหลืือทางกฎหมาย และเวลาเยี่่�ยม คู่่�มืือนี้้�ยัังระบุุบทบััญญััติิ
เกี่่ย� วข้้องของประมวลกฎหมายอาญากรีีกและระเบีียบข้้อบัังคัับภายในสำำ�หรัับ
ผู้้ต้้� องการข้้อมููลเพิ่่�มเติิม54

54 Prisoners’ A-Z of rights and obligations, The Greek Ministry of Justice, February 2017,
in Greek at www.ministryofjustice.gr/site/el/ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ/ΓΕΝΙΚ ΗΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΑΝΤΕΓΚΛΗΜ
ΑΤΙΚΗΣΠΟΛΙΤΙΚΗΣ.aspx.
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1.5 คำำ�ขอและข้้อร้้องเรีียน

(Requests and complaints)

1

กฎที่่�เกี่่�ยวข้้อง (RELEVANT RULES):
คำำ�ขอและข้้อร้้องเรีียน
(REQUESTS AND COMPLAINTS)
กฎข้้อ 56
1. ผู้้�ต้้องขัังทุุกคนต้้องมีีโอกาสแต่่ละวัันในการทํําคํําร้้องหรืือร้้องเรีียนไปยััง
ผู้้�อํํานวยการเรืือนจํําหรืือสมาชิิกของเจ้้าหน้้าที่่�เรืือนจํําที่่�ได้้รัับอนุุญาตให้้
ทํําหน้้าที่่�แทนผู้้�อํํานวยการเรืือนจํํา
2.	ต้้องเป็็นไปได้้ในการทํําคํําร้้องหรืือการร้้องเรีียนไปยัังผู้้�ตรวจการเรืือนจํํา
ในช่่วงที่่�มีีการตรวจสอบของผู้้�ตรวจการนั้้�น ผู้้�ต้้องขัังต้้องมีีโอกาสพููดคุุย
กัับผู้้�ตรวจการหรืือเจ้้าหน้้าที่่�อื่่�นที่่�ตรวจการโดยอิิสระ และเป็็นความลัับ
อย่่างเต็็มที่่�โดยไม่่มีีผู้้�อํํานวยการเรืือนจํําหรืือสมาชิิกอื่่�นของเจ้้าหน้้าที่่�
เรืือนจํํามาปรากฏตััวอยู่่�
3. ผู้้�ต้้องขัังทุุกคนต้้องได้้รัับอนุุญาตให้้ทํําคํําร้้องหรืือการร้้องเรีียนเกี่่�ยวกัับ
การได้้รัับการปฏิิบััติิของตน โดยไม่่มีีการตรวจสอบเพื่่�อตััดส่่วนเกี่่�ยวกัับ
เนื้้�อหาสาระออก ไปยัังการบริิหารงานเรืือนจํํากลาง และไปยัังผู้้�มีีอํํานาจ
ทางตุุลาการหรืือทางอื่่�น รวมทั้้�งผู้้�มีีอํํานาจทบทวนและช่่วยแก้้ไขปััญหา
4. 	สิิทธิิตามวรรคที่่� 1 ถึึง 3 ของหลัักการนี้้�ต้้องขยายไปถึึงที่่�ปรึึกษากฎหมาย
ของผู้้�ต้้องขัังด้้วย ในกรณีีที่่�ทั้้�งผู้้�ต้้องขัังหรืือที่่�ปรึึกษาของผู้้�ต้้องขัังไม่่มีี
ความเป็็นไปได้้ในการใช้้สิิทธิิดัังกล่่าว สมาชิิกในครอบครััวของผู้้�ต้้องขััง
หรืือผู้้�อื่่�นมีีความรู้้�เกี่่�ยวกัับคดีีอาจดํําเนิินการดัังกล่่าวได้้
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1

กฎข้้อ 57
1.	ทุุกคํําร้้องหรืือการร้้องเรีียนต้้องได้้รัับการจััดการทัันทีีและตอบกลัับไป
โดยไม่่ชัักช้้า หากคํําร้้องหรืือการร้้องเรีียนถููกปฏิิเสธหรืือกรณีีมีีความล่่าช้า้
เกิินกํําหนด ผู้้�ร้้องต้้องมีีสิิทธิินํําคดีีดัังกล่่าวขึ้้�นสู่่�ผู้้�มีีอํํานาจทางตุุลาการ
หรืือทางอื่่�นได้้
2. 	ต้้องมีีการคุ้้�มครองเพื่่�อให้้มั่่�นใจว่่า ผู้้�ต้้องขัังสามารถทํําคํําร้้องหรืือร้้องเรีียน
ได้้อย่่างปลอดภััย และกรณีีร้้องขอโดยผู้้�ร้้องในลัักษณะเป็็นความลัับ
ผู้้ต้้� องขัังหรืือผู้้�อื่่�นที่่�ระบุุไว้้ในวรรคที่่� 4 ของกฎข้้อ 56 ต้้องไม่่มีีความเสี่่�ยง
ต่่อการแก้้แค้้น การข่่มขู่่� หรืือผลกระทบทางลบอัันเกิิดจากการยื่่�นคํําร้้อง
หรืือการร้้องเรีียน
3. การกล่่าวหาว่่ามีีการทรมานหรืือการลงโทษหรืือการปฏิิบััติิอื่่�นที่่�โหดร้้าย
ไร้้มนุุษยธรรม หรืือที่่�ย่ำำ��ยีีศัักดิ์์�ศรีีของผู้้�ต้้องขััง ต้้องได้้รัับการจััดการทัันทีี
และต้้องส่่งผลให้้เกิิดการตรวจสอบทัันทีีและอย่่างเป็็นกลางซึ่่�งดํําเนิินการ
โดยผู้้�มีีอํํานาจแห่่งชาติิที่่�เป็็นอิิสระตามวรรคที่่� 1 และ 2 ของกฎข้้อ 71
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ท�ำไมจึงส�ำคัญ?

(WHY IS IT IMPORTANT?)

1

130 ระบบที่่� ดีี ใ นการส่่ ง คำำ�ร้้ องหรืือร้้องทุุ ก ข์์ เ ป็็ น ส่่ ว นสำำ�คัั ญของการ
บริิ ห ารเรืือนจำำ� อย่่ า งมีี วิิ ช าชีี พทุุ ก แห่่ ง ช่่ ว ยให้้สามารถระบุุ
ความล้้มเหลวอย่่างเป็็นระบบได้้ ในขณะเดีียวกัันก็็ตรวจจัับบุุคคล
ที่่�กำำ�ลัังใช้้อำำ�นาจหน้้าที่่�ของตนในทางที่่�ผิิด55 ระบบการร้้องเรีียน
ที่่� ทำำ� งานได้้ดีี ยัั ง ปกป้้ อ งเจ้้าหน้้าที่่� จ ากข้้อกล่่ า วหาที่่� ผิิ ดพ ลาด
และปกป้้องชื่่�อเสีียงของสถาบัันด้ว้ ย
131 ระบบการร้้องขอและร้้องเรีียนมีีประสิิทธิิภาพยัังเป็็นประโยชน์์
สำำ�หรัับเจ้้าหน้้าที่่�เรืือนจำำ�ด้้วยเหตุุผลหลายประการ เนื่่�องจากปััญหา
ที่่� ก ระทบต่่ อ ผู้้� ต้้ องขัังย่่ อ มส่่ ง ผลกระทบอย่่ า งหลีี ก เลี่่� ย งไม่่ ไ ด้้ต่่ อ
เจ้้าหน้้าที่่� ไม่่ว่า่ โดยตรงหรืือเป็็นผลจากความตึึงเครีียดภายในชุุมชน
เรืือนจำำ� เมื่่�อปััญหาเหล่่านี้้�ได้้รัับการแก้้ไขอย่่างรวดเร็็วและน่่าพอใจ
ความสััมพัันธ์์ ร ะหว่่ า งเจ้้าหน้้าที่่� กัั บผู้้� ต้้ องขัังน่่ า จะดีี ขึ้้� น นำำ� ไปสู่่�
สภาพการทำำ�งานที่่�ดีีขึ้้�นและปลอดภััยยิ่่�งขึ้้�นสำำ�หรัับเจ้้าหน้้าที่่�

55 The Mandela Rules do not distinguish between requests and complaints procedures.
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132 ระบบคำำ�ร้้องหรืือคำำ�ร้้องทุุกข์์ช่่วยให้้ฝ่่ายบริิหารเรืือนจำำ�ระบุุปััญหา
เชิิงโครงสร้้างหรืือปััญหาในทางปฏิิบััติิที่่�อาจไม่่สัังเกตเห็็น แต่่มีี
ความสำำ�คััญอย่่างยิ่่ง� ต่่อผู้้ต้้� องขััง ซึ่ง่� อาจรวมถึึงปััญหาต่่าง ๆ เกี่่ย� วกัับ
โทรศััพท์์ บริิการอาหาร หรืือระดัับเสีียงในเวลากลางคืืน หากจััดการ
อย่่างทัันท่่วงทีีและมีีประสิิทธิิภาพ ฝ่่ายบริิหารเรืือนจำำ�สามารถ
ป้้ อ งกัันปัั ญ หาที่่� ดูู เหมืือนเล็็ ก น้้อยไม่่ ใ ห้้บานปลายไปสู่่�ปัั ญ หา
ที่่�ใหญ่่กว่่า ประหยััดเวลาและทรััพยากรในระยะยาว ขั้้น� ตอนที่่�ชััดเจน
ในการส่่งคำำ�ร้้องและการร้้องเรีียนยัังหมายความว่่าเจ้้าหน้้าที่่�ส่่วนหน้้า
ไม่่ต้้องใช้้เวลาในการจััดการกัับข้้อร้้องเรีียนส่่วนบุุคคล
133 เป็็นสิ่่ง� สำำ�คััญโดยเฉพาะอย่่างยิ่่ง� สำำ�หรัับผู้้ต้้� องขัังที่่�จะสามารถร้้องขอ
หรืือร้้องเรีียนโดยเป็็นส่่วนหนึ่่�งของขั้้�นตอนที่่�ชััดเจน เนื่่�องจากอาจ
ไม่่มีีวิิธีีอื่่�นในการจััดการกัับปััญหาที่่�พวกเขาเผชิิญ ไม่่เหมืือนกัับ
ในชุุมชน
134 หากระบบการร้้องเรีียนทำำ�งานอย่่างมีีประสิิทธิิภาพ ระบบอาจมีี
บทบาทสำำ�คััญในการป้้องกัันการทรมานและการปฏิิบััติิที่่�โหดร้้าย
หากผู้้�เสีียหายสามารถรายงานปััญหาได้้อย่่างปลอดภััยและรู้้�ว่่า
ข้้อร้้องเรีียนของพวกเขาจะได้้รัับการพิิจารณาอย่่างจริิงจััง ผู้้�กระทำำ�
ความผิิดมัักถููกขััดขวางตั้้�งแต่่แรก
135 ระบบการร้้องเรีียนที่่�ใช้้งานได้้ช่่วยให้้แน่่ใจว่่าผู้้�กระทำำ�ความผิิดจาก
การทรมานและการปฏิิบััติิที่่�โหดร้้ายได้้รัับการระบุุและถููกควบคุุม
นอกจากนี้้� ยัังสามารถป้้องกัันปััญหาดัังกล่่าวที่่�เกิิดขึ้้�นซ้ำำ�� ๆ และ
ปกป้้องเจ้้าหน้้าที่่�เรืือนจำำ�จากข้้อกล่่าวหาที่่�ผิิดพลาด
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นำำ�ไปปฏิิบััติิ

(PUTTING IT INTO PRACTICE)

1

ระบุุสาเหตุุที่่�ผู้้�ต้้องขัังไม่่ร้้องขอหรืือร้้องเรีียน

(Identifying the reasons why prisoners do not make
requests or complaints)

136 เมื่่� อ มีี ก ารพััฒนาแนวปฏิิ บััติิ ดีี เ กี่่� ย วกัับกลไกการเรีี ย กร้้องและ
การร้้องเรีียน ผู้้บ� ริิหารเรืือนจำำ�ต้้องเข้้าใจอุุปสรรคที่่�อาจเกิิดขึ้น้� ในการยื่่น�
คำำ�ร้้องหรืือร้้องเรีียนภายในเรืือนจำำ� อุุปสรรคทั่่�วไปบางประการ ได้แ้ ก่่
– ไม่่มีีระบบการร้้องเรีียนที่่�มีีประสิิทธิิภาพ
– กระบวนการร้้องเรีี ย นและกลไกตอบสนองที่่� ช้้ า หรืือเป็็ น ระบบ
ราชการ
–	รู้้�สึึกว่่าปััญหาที่่�พบในเรืือนจำำ�เป็็นสิ่่�งหลีีกเลี่่�ยงไม่่ได้้
–	ขาดข้้อมููลเกี่่ย� วกัับกระบวนการร้้องเรีียน รวมถึึงสิ่่ง� ที่่�ผู้ต้้้� องขัังสามารถ
ร้้องเรีียนได้้
– ไม่่ ไว้้วางใจในประสิิ ท ธิิ ภ าพของการร้้องเรีี ย นและขั้้� น ตอนการ
ตอบสนอง
– ความรู้้�สึึกอัับอาย อัับอาย หรืือรู้้�สึึกผิิด
– กลวั การแกแ้ คน้ และการตอบโต้ หรอื ถูกลงโทษส�ำหรบั การรอ้ งเรียน
– การขาดการป้้องกัันสำำ�หรัับผู้้�ร้้องเรีียน
เอกสารคำำ�แนะนำำ�เกี่่�ยวกัับกฎของเนลสััน แมนเดลา
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1

– ความกัังวลว่่ า การร้้องเรีี ย นจะนำำ� ไปสู่่�ผลกระทบด้้ า นลบอื่่� น ๆ
(เช่่น การเคลื่่�อนย้้ายไปยัังสถานคุุมขัังอื่่�น)
– กลััวว่่าจะถููกเนรเทศ และ
–	วััฒนธรรมสถาบัันที่่�มีีพื้้�นฐานมาจากการแก้้แค้้นมากกว่่าการฟื้้�นฟูู
(An institutional culture that is based on retribution rather
than rehabilitation)
137 อาจมีี อุุ ป สรรคเฉพาะในการยื่่� น คำำ�ร้้ องที่่� ส่่ ง ผลกระทบต่่ อ กลุ่่�ม
ผู้้� ต้้ องขัังมากกว่่ า กลุ่่�มอื่่� น ๆ เช่่ น ผู้้� ห ญิิ ง เด็็ ก บุุ ค คล LGBTI
หรืือชาวต่่างชาติิ

56 Learning from PPO Investigations: Why do women and young people not complain?,
Prison and Probation Ombudsman for England and Wales, March 2015 at www.ppo.gov.
uk/wp-content/uploads/2015/03/Why-do-women-and-young-people-in-custody-notmake-formal-complaints_final.pdf.
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การปฏิิบััติิตามคำำ�มั่่�น (PROMISING PRACTICE):
การปรัับปรุุงการเข้้าถึึงข้้อร้้องเรีียนผ่่านการให้้คำ�ปรึ
ำ ึกษาจากเรืือนจำำ� 
(IMPROVING ACCESS TO COMPLAINTS THROUGH PRISONER
CONSULTATION) [1.11]

1

สถาบััน Prisons and Probation Ombuds Institution (PPO) ของอัังกฤษ
และเวลส์์ตีีพิิมพ์์รายงานเมื่่�อเดืือนพฤษภาคม 2015 กล่่าวถึึงสาเหตุุที่่�ระดัับ
การร้้องเรีียนอย่่างเป็็นทางการต่่อ PPO จากสตรีีและเด็็กเล็็กที่่�อยู่่�ในความดููแล
ต่ำำ��กว่่าที่่�คาดไว้้ตามสััดส่่วนของประชากรในเรืือนจำำ�ที่่�พวกเขาเป็็นตััวแทน56
การใช้้กลุ่่�มสนทนาเพื่่�อสอบถามประสบการณ์์ของผู้้�ต้้องขัังในกระบวนการ
ร้้องเรีียน PPO พบว่่าการขาดความไว้้วางใจเป็็นสาเหตุุหลัักที่่�ผู้ต้้้� องขัังไม่่ใช้้ระบบ
รัับเรื่่อ� งร้้องเรีียนภายในและไม่่ได้้นำำ�ปัญั หามาสู่่� PPO การสำำ�รวจยังั แสดงให้้เห็็น
ว่่ามีีความสัับสนเกี่่�ยวกัับเกณฑ์์คุุณสมบััติิในการนำำ�เรื่่�องร้้องเรีียนไปยััง PPO
และสถานการณ์์ที่่�ผู้้�ต้้องขัังสามารถร้้องเรีียนได้้
จากผลการวิิจััย PPO ได้้ริเิ ริ่่ม� การดำำ�เนิินการต่่าง ๆ เพื่่อ� ปรัับปรุุงการเข้้าถึึงกลไก
การร้้องเรีียนสำำ�หรัับสตรีีและเด็็กเล็็ก ซึ่�ง่ รวมถึึง:
– โฆษณาวิิทยุุกระจายเสีียงทางวิิทยุุเรืือนจำำ�แห่่งชาติิ (NPR) มีีวััตถุุประสงค์์
เพื่่�อปััดเป่่าเรื่่�องเล่่าเกี่่�ยวกัับการร้้องเรีียนที่่�มิิได้้ไปยััง PPO และเพื่่�อตอบโต้้
ความกลััวที่่�จะถููกตอบโต้้ โฆษณาอธิิบายว่่าผู้้ต้้� องขัังต้้องผ่่านระบบร้้องเรีียน
ภายในก่่อนและเน้้นย้ำำ��ถึึงความเป็็นอิิสระของ PPO จากบริิการในเรืือนจำำ�
– หลัังจากเปิิดตััวโฆษณาทางวิิทยุุ ไปรษณีียบััตรอธิิบายวิิธีีการร้้องเรีียนกัับ
PPO รวมอยู่่�ในการจััดส่่ ง โรงอาหารของผู้้� ต้้ องขัังตลอดระยะเวลา
หนึ่่�งสััปดาห์์
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– โฆษณาเกี่่�ยวกัับ PPO ในแผนภููมิิผนัังผู้้�วางแผนปีี 2015 ในหนัังสืือพิิมพ์์
Inside Time ของผู้้�ต้้องขััง ผู้้�ต้้องขัังสามารถแสดงแผนภููมิิผนัังในห้้องขัังได้้
ตลอดทั้้�งปีี โดยแสดงรายละเอีียดเกี่่�ยวกัับ PPO รวมถึึงคุุณสมบััติิและ
รายละเอีียดการติิดต่่อ และ
– การทำำ�งานกัับคณะกรรมการตรวจสอบอิิสระ (IMB) ซึ่่�งเป็็นส่่วนหนึ่่�ง
ของกลไกป้้องกัันแห่่งชาติิ (NPM) สำำ�หรัับอัังกฤษและเวลส์์ เพื่่�อให้้แน่่ใจว่่า
ผู้้�ต้้องขัังจะได้้รัับข้้อมููลที่่�ดีีขึ้้�นเกี่่�ยวกัับวิิธีีการเข้้าถึึง PPO
ส่่วนหนึ่่�งของการตรวจค้้นพบ PPO ยัังระบุุจุุดการเรีียนรู้้�ต่่าง ๆ สำำ�หรัับระบบ
การร้้องเรีียนภายในของเรืือนจำำ� รวมถึึงคำำ�แนะนำำ�ต่่อไปนี้้�:
– เพื่่�อออกแบบแบบฟอร์์มการร้้องเรีียนของเรืือนจำำ�ใหม่่เพื่่�อให้้กระบวนการ
ชััดเจนขึ้้�นและรวมถึึงส่่วนการรัับที่่�ให้้แก่่ผู้้�ต้้องขัังเมื่่�อมีีการยื่่�นคำำ�ร้้อง
– เพื่่�อให้้แน่่ใจว่่าเจ้้าหน้้าที่่�เรืือนจำำ�จััดการกัับปััญหาเมื่่�อเกิิดขึ้้�น เพื่่�อให้้แน่่ใจ
ว่่ามีีการแก้้ไขอย่่างรวดเร็็วและมีีประสิิทธิิภาพเพื่่�อหลีีกเลี่่�ยงความจำำ�เป็็น
ในการร้้องเรีียน
– เพื่่� อ ให้้มั่่� น ใจว่่ า ผู้้� ต้้ องขัังและเจ้้าหน้้าที่่� เ รืือนจำำ�ทุุ ก คนเข้้าใจระบบ
การร้้องเรีียนภายใน สามารถส่่งข้้อร้้องเรีียนไปยััง PPO ได้้ในขั้้�นตอนใด
และได้้รัับแจ้้งเมื่่�อข้้อร้้องเรีียนมาถึึง PPO และ
– เพื่่�อให้้แน่่ใจว่่าผู้้�ว่่าการเรืือนจำำ�/กรรมการตรวจสอบความทัันเวลาและ
คุุณภาพของการตอบกลัับข้้อร้้องเรีียนภายใน
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ระบบการร้้องขอ / การร้้องเรีียนที่่ดีีคืื
� ออะไร?

(What makes a good requests/complaints system?)

1

138 ขั้้� น ตอนการร้้องขอและการร้้องเรีี ย นควรได้้รัับการออกแบบใน
ลัักษณะสามารถบรรเทาอุุปสรรคพบบ่่อยสุุดในการร้้องเรีียนที่่�ระบุุไว้้
ในแต่่ละเขตอำำ�นาจศาล สิ่่�งนี้้�จะมีีประสิิทธิิภาพมากสุุดหากผู้้ต้้� องขััง
มีีโอกาสให้้ข้้อมููลว่่าระบบได้้รัับการออกแบบและดำำ�เนิินการอย่่างไร
139 ผู้้�ต้้องขัังต้้องสามารถร้้องขอและร้้องเรีียนได้้อย่่างเป็็นความลัับ
และไม่่ต้้องกลััวว่่าจะถููกตอบโต้้หรืือผลเสีียอื่่�น ๆ ขั้้�นตอนควรลด
ความเสี่่�ยงที่่�ข้้อร้้องเรีียนจะถูกู ดััดแปลงหรืือเพิิกเฉย
140 เพื่่�อให้้มีีประสิิทธิิภาพ กลไกเกี่่�ยวข้้องกัับคำำ�ขอและข้้อร้้องเรีียน
จะต้้องโปร่่งใสและไม่่เลืือกปฏิิบััติิ
141 ผู้้ร� ายงานพิิเศษด้้านการทรมานของ UN ชี้้ใ� ห้้เห็็นว่่ากลไกการร้้องเรีียน
จะต้้องง่่ายและเข้้าถึึงได้้ รวมถึึงการติิดตั้้�งสายด่่วนทางโทรศััพท์์
หรืือกล่่องรัับเรื่่อ� งร้้องเรีียนเป็็นความลัับ ผู้้ร� ายงานพิิเศษยังั ชี้้ใ� ห้้เห็็นว่่า
“เกณฑ์์ในการร้้องเรีียนต้้องต่ำำ��สุดุ เท่่าที่่�เป็็นไปได้้ โดยเฉพาะอย่่างยิ่่ง�
ในบริิบทของการคุุมขััง”57
142 แบบฟอร์์มร้้องเรีียนควรเข้้าใจง่่ายและเข้้าถึึงได้สำ้ ำ�หรัับทุุกคน ผู้้�ต้้องขััง
ทุุกคนควรเข้้าถึึงเครื่่�องมืือจำำ�เป็็นในการร้้องเรีียน รวมถึึงอุุปกรณ์์
การเขีียนหรืือการเข้้าถึึงคอมพิิวเตอร์์ในกรณีีของระบบร้้องเรีียนทาง
อิิเล็็กทรอนิิกส์์ ผู้้ไ� ม่่มีเี งิินพอสำำ�หรัับเครื่่อ� งเขีียน แสตมป์์ หรืือโทรศััพท์์
ควรจััดหาให้้โดยไม่่คิิดค่่าใช้้จ่่าย
57 UN Special Rapporteur on torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or
punishment, Interim report to the General Assembly, 9 August 2013, A/68/295, para. 80.
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143 ไม่่ควรกำำ�หนดให้้ผู้้�ต้้องขัังต้้องขอแบบฟอร์์มคำำ�ร้้อง แต่่ควรมีีอยู่่�
ในพื้้�นที่่�ส่่วนกลางของสถานคุุมขััง ในกรณีีที่่�สามารถร้้องเรีียนทาง
โทรศััพท์์ เจ้้าหน้้าที่่�ควรตรวจสอบให้้แน่่ใจว่่าสายโทรศััพท์์อยู่่�ใน
สภาพใช้้งานได้้และทุุกคนสามารถเข้้าถึึงได้้ ผู้้�ต้้องขัังต้้องสามารถ
สอบถามเกี่่� ย วกัับสถานะและผลของคำำ�ร้้ องและคำำ�ร้้ องเรีี ย นที่่�
พวกเขาได้้กระทำำ�ขึ้้�น
144 ระบบคำำ�ขอและข้้อร้้องเรีียนจะมีีผลก็็ต่่อเมื่่�อนำำ�ไปสู่่�ปััญหาที่่�ได้้รัับ
การแก้้ไขจริิงเท่่านั้้�น ผู้้�ต้้องขัังต้้องมั่่�นใจว่่าข้้อร้้องเรีียนของตนจะได้้
รัับการจััดการอย่่างยุุติิธรรมและมีีประสิิทธิิภาพ และผู้้�ใดพบว่่า
ต้้องรัับผิิดชอบในการกระทำำ�ผิิดจะถููกนำำ�ไปพิิจารณา
แจ้้งให้้ผู้้�ต้้องขัังทราบเกี่่�ยวกัับสิิทธิิของพวกเขา
(Informing prisoners about their rights)

145 เพื่่�อใช้้สิิทธิิเรีียกร้้องและร้้องทุุกข์์ ผู้้�ต้้องขัังทุุกคนต้้องรู้้�ว่่าจะทำำ�
เช่่นนั้้�นได้้อย่่างไร ข้้อมููลนี้้�ควรให้้แก่่ผู้้�ต้้องขัังทุุกคนตามกฎข้้อ 54
ผู้้�รายงานพิิเศษเรื่่�องการทรมานของ UN เน้้นว่่าข้้อมููลเกี่่�ยวกัับ
คำำ�ร้้องขอและการร้้องเรีียนควรมีี “ทั้้�งในรููปแบบลายลัักษณ์์อัักษร
และด้้วยวาจา ในรููปแบบอัักษรเบรลล์์และอ่่านง่่าย และภาษามืือ
สำำ� หรัับคนหููหนวกหรืือมีี ปัั ญ หาทางการได้้ยิิ น ” และควรแสดง
“อย่่ า งเด่่ น ชััดในทุุ ก สถานที่่� แ ห่่ ง การลิิ ด รอนเสรีี ภ าพ” 58 ข้้อมููล
เพิ่่� ม เติิ ม เกี่่� ย วกัับการเข้้าถึึงข้้อมููลสำำ� หรัับผู้้� ต้้ องขัังสามารถดููได้้
ในบทที่่� 1 วรรคที่่� 116- 129 ของเอกสารคำำ�แนะนำำ�นี้้�

58 Ibid, para. 79.
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1

146 นอกจากข้้อมููลเกี่่ย� วกัับวิิธีกี ารร้้องขอและการร้้องเรีียนแล้้ว ผู้้ต้้� องขััง
ควรได้้รัับแจ้้งเกี่่ย� วกัับสิ่่ง� ที่่�คาดหวัังเมื่่อ� พวกเขาร้้องเรีียน และขั้้น� ตอน
ที่่� ต้้ องปฏิิ บััติิ ต ามเมื่่� อ มีี ก ารยื่่� น คำำ�ร้้ องหรืือข้้อร้้องเรีี ย น รวมทั้้� ง
มาตรการป้้องกััน กำำ�หนดเวลาตอบสนองและ ขั้้�นตอนติิดตามผล
ขั้้น� ตอนและระยะเวลาจะขึ้้น� อยู่่�กัับลัักษณะของการร้้องเรีียน แต่่ควร
กำำ�หนดไว้้ในกฎของเรืือนจำำ�และแจ้้งให้้ผู้้ต้้� องขัังทราบอย่่างชััดเจน
ใครสามารถร้้องขอหรืือร้้องเรีียน?

(Who can make a request or complaint?)

147 กฎแมนเดลามีีความชััดเจนว่่าผู้้�ต้้องขัังทุุกคนควรสามารถร้้องขอ
และร้้องเรีียนได้้ เจ้้าหน้้าที่่�จึึงต้้องพยายามแก้้ไขความเสีียเปรีียบ
ที่่�ผู้้�ต้้องขัังบางกลุ่่�มต้้องเผชิิญ รวมถึึงผู้้�ไม่่พููดภาษาหลัักของเรืือนจำำ�
ผู้้� ต้้ องขัังไม่่ รู้้� ห นัังสืือ และผู้้� มีี ค วามบกพร่่ อ งทางการเรีี ย นรู้้� ห รืือ
ภาวะสุุขภาพจิิต โดยกำำ�หนดมาตรการเชิิงปฏิิบััติิเพื่่�อให้้มั่่�นใจว่่า
เข้้าถึึงได้้เท่่าเทีียมกััน ขั้้�นตอน หลัักการไม่่เลืือกปฏิิบััติิต้้องนำำ�มาใช้้
อย่่างเท่่าเทีียมกัันกัับกลไกการร้้องเรีียนทั้้�งภายในและภายนอก
148	ต้้องไม่่ยุุติิขั้้�นตอนการร้้องขอและข้้อร้้องเรีียนเมื่่�อผู้้�ร้้องเรีียนได้้รัับ
การปล่่อยตััวแล้้ว และผู้้ต้้� องขัังควรสามารถยื่่น� คำำ�ร้้องและร้้องเรีียนได้้
ภายในระยะเวลาเหมาะสมหลัังจากพวกเขาได้้รัับการปล่่อยตััวจาก
เรืือนจำำ�
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149 กฎแมนเดลายังั ระบุุไว้้ชััดเจนว่่า สิิทธิิการยื่่น� คำำ�ร้้องและการร้้องเรีียน
นั้้น� ครอบคลุุมถึึงที่่�ปรึึกษากฎหมายของผู้้ต้้� องขััง สมาชิิกในครอบครััว
หรืือบุุคคลอื่่�นใดที่่�มีีความรู้้�ในคดีีนี้้� สำำ�หรัับผู้้�ต้้องขัังต่่างชาติิ สิิทธิินี้้�
ควรขยายไปถึึงผู้้�แทนสถานทููตหรืือสถานกงสุุล สิิทธิิให้้ฝ่่ายอื่่�น ๆ
ออกคำำ�ขอและข้้อร้้องเรีียนมีีความสำำ�คััญเป็็นพิิเศษ เนื่่อ� งจากผู้้ต้้� องขััง
ต้้องเผชิิญอุุปสรรคมากมายในการรายงาน
150 กฎข้้อ 78 ของกฎฮาวานาชี้้�ให้้เห็็นว่่า นอกเหนืือจากการยื่่�นคำำ�ร้้อง
และร้้องเรีียนด้ว้ ยตนเองแล้้ว “เด็็กและเยาวชนทุุกคนควรมีีสิิทธิิขอ
ความช่่ ว ยเหลืือจากสมาชิิ ก ในครอบครััว ที่่� ป รึึกษากฎหมาย
กลุ่่�มมนุุษยธรรมหรืือบุุคคลอื่่�น ๆ หากเป็็นไปได้้ เพื่่�อที่่�จะร้้องเรีียน
เยาวชนที่่�ไม่่รู้้�หนัังสืือควรได้้รัับความช่่วยเหลืือหากจำำ�ต้้องใช้้บริิการ
ของหน่่วยงานและองค์์กรของรััฐหรืือเอกชนที่่�ให้้คำำ�ปรึึกษาด้้าน
กฎหมายหรืือมีีความสามารถรัับเรื่่�องร้้องเรีียน”
151 เจ้้าหน้้าที่่�ทุกุ คนควรได้้รัับการฝึึกอบรมอย่่างเหมาะสมในการจััดการ
กัับคำำ�ขอและข้้อร้้องเรีียน รวมถึึงผู้้�มีลััี กษณะอ่่อนไหว อย่่างไรก็็ตาม
ผู้้�ต้้องขัังควรมีีทางเลืือกว่่าจะร้้องขอและร้้องเรีียนถึึงใคร เพื่่�อให้้
สามารถเปิิดเผยข้้อมููลได้อ้ ย่่างปลอดภััย ตััวอย่่างเช่่น อาจเป็็นไปได้้ว่่า
ผู้้�หญิิงรู้้�สึึกสบายใจที่่�จะรายงานปััญหาให้้เจ้้าหน้้าที่่�หญิิงทราบ สิ่่�งนี้้�
มีีความสำำ�คััญอย่่างยิ่่�งในกรณีีของการล่่วงละเมิิดทางเพศ
152 	คำำ�ร้้ องและคำำ�ร้้ องทุุ ก ข์์ ต้้ องสามารถเข้้าถึึงได้้ อ ย่่ า งเท่่ า เทีี ย มกััน
สำำ� หรัับผู้้� ต้้ องขัังภายใต้้การลงโทษทางวิิ นััยทุุ ก รููปแบบ รวมทั้้� ง
การแยกจากกัันโดยไม่่สมััครใจ และผู้้�รัับการรัักษาพยาบาล แม้้ว่่า
จะอยู่่�ในโรงพยาบาลก็็ตาม
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1

153 ตามที่่� ICPS ระบุุไว้้ “การบริิหารการคุุมขัังต้้องมีีความอ่่อนไหว
ต่่ อ วััฒนธรรมหรืือประเพณีี ใ ด ๆ ที่่� มีี ก ารหยิิ บ ยกข้้อกัังวลขึ้้� น
ผ่่านกลุ่่�มหรืือหััวหน้้าครอบครััวมากกว่่าที่่�จะแยกเป็็นรายบุุคคล”59
ตััวเลืือกของการร้้องขอหรืือข้้อร้้องเรีี ย นร่่ ว มกัันหรืือที่่� ไ ด้้รัับ
มอบหมายยังั สามารถบรรเทาอุุปสรรคทั่่�วไปบางประการในการเป็็น
ตััวแทนดัังกล่่าว รวมทั้้�งความกลััวที่่�จะถููกตอบโต้้

59 A Human Rights Approach to Prison Management, ICPS, op. cit., note 29, p. 115.
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1

การปฏิิบััติิตามคำำ�มั่่�น (PROMISING PRACTICE):
การให้้คำำ�ปรึึกษาของเพื่่�อนร่่วมงานกัับผู้้�ต้้องขัังหญิิงในแคนาดา
(PEER MENTORSHIP AMONG FEMALE PRISONERS IN CANADA)
[1.12]
การตระหนัักถึึงบทบาทของความสััมพัันธ์์ในชีีวิิตของบุุคคล การให้้คำำ�ปรึึกษา
กัับเพื่่�อนในแคนาดาเป็็นแนวทางที่่�เป็็นความลัับและไม่่ตััดสิินซึ่่�งใช้้โดยชุุมชน
ผู้้�ต้้องขัังหญิิงเพื่่�อช่่วยเหลืือซึ่่�งกัันและกัันในการจััดการกัับสถานการณ์์ปััจจุุบััน
อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ บทบาทของพี่่�เลี้้�ยงที่่�ปรึึกษาไม่่รวมถึึงการให้้คำำ�ปรึึกษา
ซึ่่�งควรให้้โดยผู้้�เชี่่�ยวชาญเท่่านั้้�น อย่่างไรก็็ตาม ยัังรวมถึึงการสนัับสนุุนสตรีี
ด้้วยการฟััง ความเห็็นอกเห็็นใจ การให้้ข้้อมููล และการนำำ�ทางสตรีีไปยััง
แหล่่งข้้อมููลที่่�เหมาะสม
ผู้้�อยู่่�ในบทบาทพี่่�เลี้้�ยงแบบเพื่่�อน ๆ จะได้้รัับและเสริิมสร้้างทัักษะที่่�สามารถ
ถ่่ายทอดได้้ เช่่น การสื่่�อสาร การแก้้ปััญหา และการทำำ�งานเป็็นทีีม ประโยชน์์
ของการให้้คำำ�ปรึึกษาแบบเพื่่อ� นภายในสถาบััน ได้แ้ ก่่ โอกาสที่่�ผู้ต้้้� องขัังสามารถ
แก้้ไขปััญหาได้้ในระดัับต่ำำ��สุุด การสนัับสนุุนภายในสถาบัันเพื่่�อให้้ผู้้ต้้� องขัังหญิิง
สามารถรัับมืือกัับสถานการณ์์ต่่าง ๆ และการพััฒนาส่่วนบุุคคลของผู้้�ต้้องขััง
ที่่�ได้้รัับการฝึึกฝนให้้เป็็นพี่่�เลี้้�ยงแบบเพื่่�อน
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คำำ�ขอหรืือข้้อร้้องเรีียนในระดัับต่่าง ๆ

(Different levels of requests or complaints)

1

154 	สิ่่�งสำำ�คััญคืือต้้องมีีความชััดเจนเกี่่�ยวกัับระดัับความรุุนแรงต่่าง ๆ ของ
คำำ�ขอและการร้้องเรีียน เนื่่�องจากมีีแนวโน้้มว่่าจะได้้รัับการจััดการ
แตกต่่างกััน SPT ได้้จััดทำำ�เอกสารปััญหาเกี่่�ยวกัับขั้้�นตอนดัังกล่่าว
เนื่่อ� งจากขาด “ความแตกต่่างระหว่่างคำำ�ขอและการร้้องเรีียน ทั้้ง� สอง
ถููกส่่งในแบบฟอร์์มเดีียวกัันและดำำ�เนิินการในลัักษณะเดีียวกััน”
โดยระบุุว่่า “ผลลััพธ์์คืือคำำ�ขอธรรมดาไม่่ได้้รัับการจััดการด้้วยการ
ร้้องเรีียนอย่่างรวดเร็็วและจริิงจัังสามารถทำำ�ให้้เป็็นเรื่่อ� งไร้้สาระได้”้ 60
155 ไม่่ ว่่ า คำำ�ข อหรืือคำำ�ร้้ องเรีี ย นประเภทใดและมีี ลัั กษณะอย่่ า งไร
หน่่วยงานต้้องดำำ�เนิินการอย่่างจริิงจััง บางส่่วนจะง่่ายต่่อการจััดการอื่่น� ๆ
จะไม่่ต้้องดำำ�เนิินการใด ๆ และบางส่่วนจะถูกู ปฏิิเสธ อื่่�น ๆ อาจนำำ�
ไปสู่่�การสอบสวนและดำำ�เนิินคดีีอย่่างเป็็นทางการ
156 กฎแมนเดลาแนะนำำ�ว่่ากลไกการร้้องเรีียนและการร้้องขอควรขยาย
ผ่่านขั้้น� ตอนต่่าง ๆ อย่่างไรก็็ตาม ถ้้อยคำำ�ดัังกล่่าวแสดงให้้เห็็นชััดเจน
ว่่าไม่่มีีข้้อจำำ�กััดหรืือลำำ�ดัับเฉพาะสำำ�หรัับการส่่งต่่อประเภทต่่าง ๆ
เหล่่านี้้�:
1.	ถึึงผู้้�อำำ�นวยการเรืือนจำำ� (หรืือบุุคคลที่่�แต่่งตั้้�งโดยเธอหรืือเขา
ทุุกวััน กฎข้้อ 56 (1))

60 UN Subcommittee on Prevention of Torture, Visit to New Zealand undertaken from 29
April to 8 May 2013: observations and recommendations addressed to the State party,
10 February 2017, CAT/OP/NZL/1, para. 44.
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2.	ถึงผู้ตรวจการเรือนจ�ำระหว่างการตรวจ (กฎข้อ 56 (2))61

1

3.	ถึงการบริหารเรือนจ�ำกลาง (กฎข้อ 56 (3))
4.	ถึึงหน่่วยงานตุุลาการหรืือหน่่วยงานที่่�มีีอำำ�นาจอื่่�น ๆ รวมถึึง
ผู้้�ได้้รัับอำำ�นาจในการตรวจสอบหรืือแก้้ไข (กฎข้้อ 56 (3)) และ
5.	ถึึงหน่่วยงานอิิสระแห่่งชาติิในกรณีีที่่�ถููกกล่่าวหาว่่าทรมานหรืือ
การปฏิิบััติิหรืือการลงโทษที่่�โหดร้้าย ไร้้มนุุษยธรรม หรืือที่่�ย่ำำ��ยีี
ศัักดิ์์�ศรีี (กฎข้้อ 71 (1) และ (2))
157 ผู้้ต้้� องขัังต้้องสามารถร้้องขอและร้้องเรีียนต่่อบุุคคลหรืือหน่่วยงานใด
บุุ ค คลหนึ่่� ง หรืือทั้้� ง หมดตามรายการข้้างต้้น ตามลำำ�ดัั บใดก็็ ไ ด้้
ไม่่ควรมีีข้้อกำำ�หนดในการทำำ�ให้้คำำ�ขอหรืือข้้อร้้องเรีียนหมดหนทางหนึ่่�ง
ก่่อนที่่�จะเข้้าถึึงช่่องทางอื่่�น ต้้องให้้ข้้อมููลชััดเจนแก่่ผู้้�ต้้องขัังว่่าควร
จััดการกัับคำำ�ขอและข้้อร้้องเรีียนถึึงใครและจะทำำ�เช่่นนั้้�นได้อ้ ย่่างไร

61 The opportunity to make requests and complaints to the “inspector of prisons” applies
to members of any monitoring body, including both internal and external bodies and
also applies outside of prison inspections, including via writing and over the telephone.
However, it is important to note that monitoring bodies are not responsible for dealing
with individual complaints as this is the role of the prison administration. Instead monitors
can use individual testimony to identify systematic problems. More guidance on internal
inspections and external monitoring can be found in chapters one and seven of this
publication respectively. For more information on the role of NPMs in relation to complaints,
see: Establishment and Designation of National Preventive Mechanisms, Association for
the Prevention of Torture, 2006, pp. 27-28 at www.apt.ch/content/files_res/NPM.Guide.pdf.
108

เอกสารคำำ�แนะนำำ�เกี่่�ยวกัับกฎของเนลสััน แมนเดลา

1. การจััดการเรืือนจำำ�

รููปที่่� 1: ประเภทคำำ�ขอและการร้้องเรีียนและขั้้�นตอนการดำำ�เนิินการแตกต่่างกััน
(DIFFERENT TYPES OF REQUESTS AND COMPLAINTS AND RESULTING
PROCEDURES)
ข้้อร้้องเรีียน
รุุนแรงมากขึ้้�น

คำำ�ร้้องเรีียน
เรื่่�องการทรมานหรืือ
การปฏิิบััติิที่่�ไม่่ดีีอื่่�น ๆ

ยกระดัับผ่่านขั้้�นตอน
การร้้องเรีียนอย่่าง
ไม่่เป็็นทางการ

เรีียกร้้องให้้ใช้้
กลไกการร้้องเรีียน
อย่่างเป็็นทางการ

จะต้้องถููกสอบสวน
แม้้ไม่่มีีการร้้องเรีียน

สามารถแก้้ไขได้้
โดยไม่่ต้้องอาศััย
กระบวนการเป็็นทางการ

ต้้องมีีการตรวจสอบ
และตอบสนอง
อย่่างเป็็นทางการ

ต้้องจััดการทัันทีี
และสอบสวนโดยทัันทีี
และเป็็นกลาง

หากยัังไม่่ได้้รัับการแก้้ไข
สามารถส่่งต่่อเป็็น
คำำ�ขอ/ข้้อร้้องเรีียน
อย่่างเป็็นทางการได้้

หากถููกปฏิเิ สธหรืือล่่าช้้า
สามารถส่่งต่่อไปยััง
หน่่วยงานตุุลาการ
หรืือหน่่วยงานอื่่น
� ได้้

การสอบสวนและดำำ�เนิินคดีี
อย่่างเป็็นทางการ
ต้้องดำำ�เนิินการตามขั้้�นตอน
เพื่่�อปกป้้องผู้้�เสีียหาย
และพยานใด ๆ
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คำำ�ขอและข้้อร้้องเรีียนแบบวัันต่่อวััน

1

(Day-to-day requests and complaints)

158 การร้้องเรีียนหมายถึึงปััญหาหลากหลายซึ่่�งมีีความรุุนแรงต่่างกััน
การร้้องเรีียนส่่วนใหญ่่เกี่่�ยวข้้องกัับเรื่่�องในแต่่ละวััน และถึึงแม้้เรื่่�อง
เหล่่านี้้�อาจดููเล็็กน้้อยสำำ�หรัับเจ้้าหน้้าที่่� แต่่เรื่่อ� งดัังกล่่าวมีีความสำำ�คััญ
อย่่ า งยิ่่� ง ต่่ อ ผู้้� ต้้ องขัังและอาจส่่ ง ผลกระทบอย่่ า งใหญ่่ ห ลวงต่่ อ
ชีีวิิตประจำำ�วัันของพวกเขา การร้้องเรีียนอาจรวมถึึง ตััวอย่่างเช่่น
การร้้องเรีียนเกี่่ย� วกัับอาหาร ระดัับเสีียง ปััญหาการติิดต่อ่ ครอบครััว
และทรััพย์์ สิิ น สููญหายหรืือถูู ก ขโมย ปัั ญ หาดัังกล่่ า วมีี แ นวโน้้ม
ส่่งผลกระทบต่่อผู้้�ต้้องขัังจำำ�นวนมากและมัักสามารถจััดการได้้อย่่าง
รวดเร็็วด้้วยความจำำ�เป็็นด้้านทรััพยากรเพีียงเล็็กน้้อย หากจััดการ
อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ การตอบสนองต่่อข้้อร้้องเรีียนดัังกล่่าวสามารถ
ลดระดัับความโกรธและความเครีียดภายในเรืือนจำำ�ได้้อย่่างมาก
159 ผู้้� ร ายงานพิิ เ ศษด้้ า นการทรมานของ UN ระบุุ ว่่ า ข้้อร้้องเรีี ย น
ในแต่่ละวัันสามารถแก้้ไขได้้โดยให้้อำำ�นาจบุุคคลที่่�เป็็นอิิสระและ
อุุทิิศตนเพื่่�อรัับและจััดการกัับข้้อร้้องเรีียนเล็็กน้้อย และตรวจสอบ
ให้้แน่่ใจว่่าได้้ดำำ�เนิินการตามขั้้�นตอนภายในระยะเวลาเหมาะสม
เพื่่�อกัันเงิินที่่�จำำ�เป็็นให้้มีีผลต่่อสิิทธิิเหล่่านี้้�62

62 Special Rapporteur on torture, A/68/295, op. cit. note 57, para. 78.
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บริิบท (CONTEXT):
การร้้องเรีียนไม่่เป็็นทางการ
(INFORMAL COMPLAINTS) [1.13]

1

ผู้้�รายงานพิิเศษของ UN ด้้านการทรมานและคนอื่่�น ๆ ชี้้�ให้้เห็็นว่่าผู้้�ต้้องขัังควร
สามารถยื่่�นคำำ�ร้้องและร้้องทุุกข์์อย่่างไม่่เป็็นทางการกัับเจ้้าหน้้าที่่�เรืือนจำำ�ได้้
โอกาสการเป็็นตััวแทนในลัักษณะนี้้�สามารถบรรเทาอุุปสรรคทั่่�วไปบางประการ
ในการส่่งคำำ�ขอและการร้้องเรีียน รวมถึึงขั้้�นตอนระบบราชการมากเกิินไปหรืือ
ช้้าเกิินไป กระบวนการไม่่เป็็นทางการดัังกล่่าวยัังสามารถเข้้าถึึงได้้มากขึ้้�น
สำำ�หรัับกลุ่่�มผู้้�ต้้องขัังบางกลุ่่�ม รวมถึึงผู้้�ไม่่รู้้�หนัังสืือหรืือมีีความบกพร่่องทาง
การเรีียนรู้้�
ในเรืือนจำำ�ที่่�ดำำ�เนิินการตามแนวทางการรัักษาความมั่่�นคงแบบพลวััตเพื่่�อ
การจััดการเรืือนจำำ�ได้้สำำ�เร็็จ ผู้้ต้้� องขัังมัักรู้้สึึ� กว่่าพวกเขาสามารถเข้้าหาเจ้้าหน้้าที่่�
เรืือนจำำ� เกี่่� ย วกัับปัั ญ หาที่่� พ วกเขาเผชิิ ญ โดยไม่่ ต้้ องกลััวว่่ า จะถูู ก ตอบโต้้
และด้ว้ ยความมั่่น� ใจว่่าคำำ�ขอหรืือข้้อร้้องเรีียนของพวกเขาจะได้้รัับการพิิจารณา
อย่่างจริิงจััง
ข้้อร้้องเรีียนรุุนแรงมากขึ้้�น
(More serious complaints)

160 ควรจััดการกัับข้้อร้้องเรีียนที่่�ร้้ายแรงกว่่านี้้�ผ่่านขั้้�นตอนการร้้องเรีียน
ที่่� เ ป็็ น ทางการ ข้้อกล่่ า วหาดัังกล่่ า วมีี แ นวโน้้มว่่ า จะไม่่ เ กิิ ดขึ้้� น
บ่่อยนััก แต่่จะต้้องใช้้การสอบสวนและการตอบสนองที่่�ซัับซ้้อน
และเร่่งด่่วนมากขึ้้�น
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ข้้อกล่่าวหาเรื่่�องการทรมานและการปฏิิบัติิที่
ั ่�ไม่่ดีีอื่่�น ๆ

1

(Allegations of torture and other ill‑treatment)

161 	ต้้องใช้้ขั้้�นตอนพิิ เศษเพื่่� อจััดการกัับข้้อกล่่ าวหาเรื่่� องการทรมาน
และการปฏิิบััติิที่่�โหดร้้ายอื่่�น ๆ ตาม UNCAT และคู่่�มืือการสอบสวน
ที่่�มีีประสิิทธิิภาพและเอกสารประกอบการทรมานและการปฏิิบััติิ
หรืือการลงโทษที่่�โหดร้้าย ไร้้มนุุษยธรรม หรืือที่่�ย่ำำ��ยีีศัักดิ์์�ศรีีอื่่�น ๆ
(พิิธีีสารอิิสตัันบููล)
162 	ข้้อกล่่าวหาเรื่่อ� งการทรมานและการปฏิิบััติที่่ิ โ� หดร้้ายอื่่น� ๆ ต้้องได้้รัับ
การจััดการโดยทัันทีี แ ละเป็็ น ไปตามกฎข้้อ 71 การสอบสวน
ที่่�เป็็นอิิสระ รวดเร็็ว เป็็นกลาง และมีีประสิิทธิิภาพจะต้้องดำำ�เนิินการ
เมื่่�อใดก็็ตามที่่�มีีเหตุุอัันควรเชื่่�อว่่าเป็็นการทรมานหรืือการปฏิิบััติิ
ที่่�โหดร้้าย อาจถูกู กระทำำ�โดยไม่่คำำ�นึึงถึึงว่่าได้้รัับการร้้องเรีียนหรืือไม่่
ในกรณีี ดัั งกล่่ าว ควรใช้้ มาตรการทัันทีี เพื่่� อหลีี กเลี่่� ย งการติิ ดต่่อ
ของผู้้�อาจเกี่่�ยวข้้องกัับพยาน ผู้้�เสีียหาย หรืือครอบครััวของเหยื่่�อ
และการมีีส่่วนร่่วมของผู้้�ถููกกล่่าวหาในการสอบสวน สำำ�หรัับข้้อมููล
เพิ่่�มเติิมเกี่่�ยวกัับการสอบสวน โปรดดููบทที่่� 3 วรรคที่่� 68–101
ของเอกสารคำำ�แนะนำำ�นี้้�
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	ผลของขั้้�นตอนการร้้องเรีียน

(Outcome of complaint procedures)

1

163 ในทุุกกรณีี ผลลััพธ์์ของคำำ�ขอหรืือข้้อร้้องเรีียน และการดำำ�เนิินการ
ติิดตามผล ต้้องได้้รัับการสื่่�อสารอย่่างเหมาะสมไปยัังผู้้�ต้้องขัังที่่�เริ่่�ม
กระบวนการในรููปแบบเข้้าใจได้้ง่า่ ย หากครอบครััวหรืือตััวแทนอื่่น� ๆ
เป็็นผู้้�ริิเริ่่�มการร้้องเรีียน พวกเขาควรได้้รัับแจ้้งกระบวนการและ
ผลลััพธ์์ใด ๆ ด้ว้ ย
164 	คำำ�ขอและข้้อร้้องเรีียนควรบัันทึึกไว้้ในแฟ้้มข้้อมููลผู้้�ต้้องขัังตามกฎ
ข้้อ 8 (ฉ) นอกจากนี้้� ยัังเป็็นแนวปฏิิบััติิดีีในการรัักษาทะเบีียนคำำ�ขอ
และข้้อร้้องเรีียนแบบรวมศููนย์์ ในเรื่่�องนี้้� UNCAT เรีียกร้้องให้้มีี
“การลงทะเบีียนคำำ�ร้้องแบบรวมศููนย์์ที่่มี� ข้้ี อมููลเกี่่ย� วกัับการสอบสวน
การพิิจารณาคดีี และบทลงโทษทางวิินััยที่่�เกี่่�ยวข้้อง”63
165 ตามกฎข้้อ 57 (1) ระบุุไว้้ชััดเจนว่่า หากคำำ�ขอหรืือข้้อร้้องเรีียน
ถููกปฏิิเสธ หรืือในกรณีีเกิิดความล่่าช้้าเกิินควร ผู้้�ร้้องเรีียนมีีสิิทธิิ
นำำ�คำำ�ขอหรืือข้้อร้้องเรีียนมาขึ้้�นศาล

63 Observations of the UN Committee against Torture on the Revision of the United Nations
Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners, 16 December 2013, CAT/C/51/4,
para. 53.
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1

บริิบท (CONTEXT):
การป้้องกัันการแก้้แค้้น
(PROTECTION AGAINST REPRISALS) [1.14]
กฎข้้อ 57 (2) ของกฎแมนเดลากำำ�หนดภาระหน้้าที่่�ให้้แก่่เจ้้าหน้้าที่่�เรืือนจำำ�
ในการใช้ม้ าตรการมีีประสิิทธิิภาพเพื่่อ� ปกป้้องผู้้ร้้� องเรีียนจากความเสี่่ย� งที่่�จะถูกู
ตอบโต้้ การข่่มขู่่� หรืือผลในทางลบอื่่�น ๆ อัันเป็็นผลมาจากการส่่งคำำ�ขอ
หรืือคำำ�ร้้องเรีียน ผู้้�รัับประโยชน์์จากมาตรการคุ้้�มครองรวมทั้้�งผู้้�ต้้องขััง แต่่ยััง
รวมถึึงสมาชิิกในครอบครััวและบุุคคลอื่่�น ๆ ที่่�มีีสิิทธิิร้้องเรีียนในนามของ
ผู้้�ต้้องขัังตามกฎข้้อ 56 (4)
ผู้้�รายงานพิิเศษแห่่งสหประชาชาติิด้้านการทรมานเน้้นย้ำำ��ว่่า “มาตรการ
ในเรื่่� อ งนี้้� ร วมถึึงการเคลื่่� อ นย้้ายผู้้� ร้้ องเรีี ย นหรืือบุุ ค ลากรที่่� เ กี่่� ย วข้้องไปยัั ง
สถานคุุมขัังอื่่�น หรืือการระงัับการปฏิิบััติิหน้้าที่่�ของบุุคลากร”64 UNCAT
ยัังแนะนำำ� “การป้้องกััน” มาตรการต่่าง ๆ รวมทั้้�งการเคลื่่�อนย้้ายถิ่่�นฐาน
การรัักษาความมั่่น� คงในสถานที่่�ทำำ�งาน สายด่่วน และคำำ�สั่่ง� ศาลในการคุ้้ม� ครอง
เพื่่�อป้้องกัันความรุุนแรงและการล่่วงละเมิิดต่่อผู้้�ร้้องเรีียน พยาน หรืือผู้้�ใกล้้ชิิด
ของคู่่�กรณีีดัังกล่่าว”65

64 Report of the Special Rapporteur on torture, A/68/295, op. cit. note 57, para. 77.
65 UN Committee Against Torture, CAT/C/51/4, op. cit., note 63, para. 55.
114

เอกสารคำำ�แนะนำำ�เกี่่�ยวกัับกฎของเนลสััน แมนเดลา

1. การจััดการเรืือนจำำ�

1.6	การเคลื่่�อนย้้าย
(Transfers)

	ทำำ�ไมจึึงสำำ�คััญ?

1

166 เรื่่�องการเคลื่่�อนย้้ายและเคลื่่�อนย้้ายผู้้�ต้้องขัังไม่่ได้้แก้้ไขโดยเป็็น
ส่่วนหนึ่่�งของการทบทวน SMR อย่่างไรก็็ตาม การเปลี่่�ยนแปลง
ในด้้านต่่าง ๆ เช่่น ความปลอดภััยและความมั่่�นคง การใช้้ข้้อจำำ�กััด
และข้้อกำำ�หนดเกี่่�ยวกัับการดููแลสุุขภาพ มีีผลต่่อการเคลื่่�อนย้้าย
และรวมอยู่่�ในเอกสารคำำ�แนะนำำ�นี้้�
(WHY IS IT IMPORTANT?)

167 การคุ้้�มครองขั้้�นพื้้�นฐานทั้้�งหมดในกฎแมนเดลามีีผลกัับผู้้�ต้้องขัังต
ลอดเวลา รวมทั้้�งระหว่่างการเคลื่่�อนย้้ายและการขนส่่ง ช่่วงเวลา
คุุมขัังเหล่่านี้้�มัักถููกมองข้้ามและประเมิินอัันตรายต่ำำ��ไป แม้้จะมีี
ความเสี่่�ยงสููงต่่อการถููกทรมานหรืือการปฏิิบััติิที่่�โหดร้้ายระหว่่าง
ช่่วงเคลื่่�อนย้้ายถิ่่�นก็็ตาม การเคลื่่�อนย้้ายเรืือนจำำ�อาจถูกู นำำ�ไปใช้้โดย
การเลืือกปฏิิบััติิหรืือโดยเจตนาทำำ�ร้้ายหรืือลงโทษผู้้ต้้� องขััง หรืือเพื่่�อ
ส่่งผลกระทบต่่อสมาชิิกในครอบครััวของพวกเขา
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168 ความเสี่่� ย งที่่� เ พิ่่� ม ขึ้้� น ของการปฏิิ บััติิ ที่่� โ หดร้้ายในระหว่่ า งการ
เคลื่่� อ นย้้าย เกิิ ด จากการขาดการควบคุุ ม ดููแลสภาพการคุุ ม ขััง
และการปฏิิบััติต่ิ อ่ ผู้้ต้้� องขัังในระหว่่างกระบวนการ รวมถึึงการเข้้าถึึง
โดยหน่่วยงานตรวจสอบ นอกจากนี้้� ผู้้�ต้้องขัังมัักไม่่มีีทางติิดต่่อกัับ
โลกภายนอกในระหว่่างการเคลื่่�อนย้้าย และอาจไม่่มีีบุุคคลอื่่�น
เข้้าร่่ ว มเป็็ น พยานถึึงการปฏิิบััติิ ที่่� โ หดร้้าย มาตรการป้้ อ งกัันใน
สถานคุุมขััง ซึ่�ง่ รวมถึึงการแยกตััวผู้้ต้้� องขัังประเภทต่่าง ๆ อาจใช้้กััน
น้้อยลงในระหว่่างการเคลื่่�อนย้้าย และผู้้�รัับผิิดชอบในการขนส่่ง
ผู้้�ต้้องขัังอาจไม่่ได้้รัับการตรวจและฝึึกอบรมตามมาตรฐานเดีียวกััน
กัับเจ้้าหน้้าที่่�เรืือนจำำ�ทั่่�วไป
169 ระยะเวลาการเคลื่่�อนย้้ายตััวยัังเป็็นช่่วงเวลาที่่�เครีียดเป็็นพิิเศษ
สำำ�หรัับผู้้�ต้้องขััง รวมถึึงหากพวกเขาถููกนำำ�ตััวไปพิิจารณาคดีีในศาล
ไปโรงพยาบาล หรืือไปยัังสถานคุุมขัังที่่�ไม่่รู้้�จัักและอาจอยู่่�ห่่างไกล
170 ในทางกลัับกััน เจ้้าหน้้าที่่�ต้้องเผชิิญกัับความเสี่่�ยงเพิ่่�มขึ้้�นในระหว่่าง
การเคลื่่� อ นย้้าย เช่่ น การหลบหนีี ข องผู้้� ต้้ องขัังหรืือการโจมตีี
ยานพาหนะระหว่่างการขนส่่ง โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�งหากอััตราส่่วน
เจ้้าหน้้าที่่�ต่่อผู้้�ต้้องขัังในการเคลื่่�อนย้้ายต่ำำ��
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นำำ�ไปปฏิิบััติิ

(PUTTING IT INTO PRACTICE)

1

อะไรคืือการเคลื่่�อนย้้ายผู้้�ต้้องขััง?

(What constitutes prisoner transfer?)

171 ระยะเวลาของการเคลื่่�อนย้้ายผู้้�ต้้องขัังรวมถึึงเวลาของการส่่งตััว
เช่่นเดีียวกัับเวลาที่่�ใช้ใ้ นการรอ เช่่น ในห้้องพิิจารณาคดีี โรงพยาบาล
และสนามบิิน
ใครเป็็นผู้้�รัับผิิดชอบด้้านความปลอดภััยและความมั่่�นคง
ระหว่่างการเคลื่่�อนย้้าย?

(Who is responsible for safety and security during transfer?)

172 กฎข้้อ 73 (3) ระบุุชััดเจนว่่าการขนส่่งผู้้ต้้� องขััง “จะต้้องดำำ�เนิินการ
ด้้ ว ยค่่ า ใช้้จ่่ า ยของฝ่่ า ยบริิ ห ารของเรืือนจำำ� และจะใช้้ เ งื่่� อ นไข
เท่่าเทีียมกัันกัับพวกเขาทั้้�งหมด” ความรัับผิิดชอบของผู้้�บริิหาร
เรืือนจำำ�ในการปกป้้องความปลอดภััยของเจ้้าหน้้าที่่�และผู้้�ต้้องขััง
ในระหว่่างการเคลื่่�อนย้้ายยัังได้้รัับการเน้้นย้ำำ��ในกฎข้้อ 1 ซึ่่�งทำำ�ให้้
ชััดเจนว่่าจะต้้องมั่่�นใจในความปลอดภััย “ตลอดเวลา”
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173 	ต้้องใช้้ ก ฎระเบีี ย บและการป้้ อ งกัันโดยไม่่ คำำ�นึึ งถึึงว่่ า ใครเป็็ น
ผู้้รัั� บผิิดชอบในการขนส่่ง นี่่�เป็็นสิ่่ง� สำำ�คััญที่่�ควรทราบเพราะในบางเขต
อำำ� นาจศาล การเคลื่่� อ นย้้ายผู้้� ต้้ องขัังดำำ� เนิิ น การโดยหน่่ ว ยงาน
ของรััฐอื่่� น หรืือแม้้แต่่ บ ริิ ษัั ทเอกชน แม้้ว่่ า รััฐจะว่่ า จ้้างในการ
เคลื่่อ� นย้้ายผู้้ต้้� องขััง แต่่ก็ยั็ งั คงมีีความรัับผิิดชอบสููงสุุดในการปกป้้อง
สิิทธิิมนุุษยชนของผู้้�ต้้องขัังภายใต้้การควบคุุมของตน ตามหลััก
การชี้้�นำำ�สำำ�หรัับธุุรกิิจและสิิทธิิมนุุษยชน (Guiding Principles
on Business and Human Rights) ที่่�ชััดเจน “รััฐต่่าง ๆ ต้้องป้้องกััน
การละเมิิดสิิทธิิมนุุษยชนภายในอาณาเขตของตนและ/หรืือเขต
อำำ�นาจศาลโดยบุุคคลที่่� 3 รวมถึึงองค์์กรธุุรกิิจ ซึ่่�งจำำ�ต้้องดำำ�เนิินการ
ตามขั้้น� ตอนเหมาะสมเพื่่อ� ป้้องกััน สอบสวน ลงโทษ และแก้้ไขปััญหา
การละเมิิดดัังกล่่าวผ่่านนโยบาย กฎหมาย ข้้อบัังคัับ และการตััดสิิน
ที่่�มีีประสิิทธิิภาพ” หลัักการยัังกำำ�หนดว่่า “รััฐควรใช้ก้ ารกำำ�กัับดููแล
อย่่างเพีียงพอเพื่่อ� ให้้เป็็นไปตามพัันธกรณีีด้า้ นสิิทธิิมนุุษยชนระหว่่าง
ประเทศ เมื่่อ� พวกเขาทำำ�สััญญากัับหรืือออกกฎหมายให้้องค์์กรธุุรกิิจ
เพื่่�อให้้บริิการที่่�อาจส่่งผลกระทบต่่อการได้้รัับสิิทธิิมนุุษยชน”66

66 Guiding Principles on Business and Human Rights: Implementing the United Nations
“Protect, Respect and Remedy” Framework, United Nations, 2011, Foundational Principle 1
and Principle 5 at www.unglobalcompact.org/library/2.
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	การป้้องกััน

(Safeguards)

174 	ห้้ามมิิให้้เคลื่่�อนย้้ายผู้้�ต้้องขัังไปยัังสถานที่่�อื่่�นเพื่่�อเป็็นการลงโทษ

1

175 การประเมิิ น การจำำ� แนกประเภทความมั่่� น คง ความเสี่่� ย งและ
ความจำำ�เป็็นยัังมีีผลต่่อการดำำ�เนิินการเคลื่่�อนย้้ายผู้้�ต้้องขััง หมายถึึง
การแยกตััวผู้้�ต้้องขัังขึ้้�นอยู่่�กัับการประเมิิ นความเสี่่�ยง และแยก
การขนส่่งหากจำำ�เป็็น โดยปกติิแล้้วจะบ่่งบอกถึึงการใช้้ยานพาหนะ
แตกต่่างกััน แต่่ขึ้้�นอยู่่�กัับบริิบทและเหตุุผลในการแบ่่งแยก อาจใช้้
ยานพาหนะที่่�มีฉี ากกั้้�น/ผนัังแยก
176 เมื่่�อผู้้�ต้้องขัังถููกเคลื่่�อนย้้ายไปยัังสถานที่่�อื่่�น ทรััพย์์สิินของพวกเขา
ควรถููกเคลื่่�อนย้้ายไปกัับพวกเขาและควรได้้รัับการคุ้้�มครองจากการ
สููญเสีียหรืือความเสีียหายในระหว่่างการเคลื่่�อนย้้ายด้้วยตััวมัันเอง
ปััญหาเกี่่�ยวกัับทรััพย์์สิินของผู้้ต้้� องขัังได้้รัับการจััดการในกฎข้้อ 67
177 เมื่่�อผู้้�ต้้องขัังถููกเคลื่่�อนย้้ายไปยัังสถานที่่�อื่่�น แฟ้้มข้้อมููลของพวกเขา
รวมทั้้�งแฟ้้มทางการแพทย์์ของผู้้�ต้้องขััง ควรถููกเคลื่่�อนย้้ายไปด้้วย
นี่่�เป็็นสิ่่ง� สำำ�คััญโดยเฉพาะอย่่างยิ่่ง� ในการป้้องกัันวัันสำำ�คััญขาดหายไป
ที่่� เ กี่่� ย วข้้องกัับกรณีี แ ละความต่่ อ เนื่่� อ งของการรัักษาพยาบาล
หลัักการรัักษาความลัับเกี่่�ยวกัับแฟ้้มข้้อมููลผู้้�ต้้องขัังจะต้้องนำำ�มาใช้้
ในระหว่่างการเคลื่่�อนย้้าย
178 	วัันและชั่่ว� โมงของการเคลื่่อ� นย้้ายผู้้ต้้� องขัังต้้องเข้้าสู่่�ระบบการจััดการ
แฟ้้มข้้อมููลผู้้�ต้้องขัังตามที่่�กำำ�หนดไว้้ในกฎข้้อ 7 (ค) ควรหลีีกเลี่่�ยง
การรัับส่่งในเวลากลางคืืน เว้้นแต่่จำำ�เป็็นจริิง ๆ
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179 การเคลื่่�อนย้้ายไปยัังเรืือนจำำ�อื่่�นไม่่ควรทำำ�ให้้เกิิดการสููญเสีียโอกาส
ทางการศึึกษาและการฝึึกอบรม และต้้องไม่่ส่ง่ ผลให้้การเข้้าถึึงบริิการ
สุุขภาพเฉพาะทางที่่�ผู้้�ต้้องขัังต้้องการ โดยตระหนัักว่่าอาจเป็็นไป
ไม่่ ไ ด้้ที่่� จ ะดำำ� เนิิ น การต่่ อ ในแนวทางแน่่ น อนที่่� ผู้้� ต้้ องขัังได้้ เริ่่� ม ไว้้
ควรมีี ค วามพยายามในการเคลื่่� อ นย้้ายผู้้� ต้้ องขัังไปยัั ง สถานที่่�
ที่่�สามารถให้้โอกาสเทีียบเท่่ากัันได้้
เงื่่�อนไขการเคลื่่�อนย้้าย
(Conditions of transfer)

180 กฎข้้อ 73 (2) ระบุุว่่า “การเคลื่่�อนย้้ายผู้้�ต้้องขัังในพาหนะที่่�มีีการ
ระบายอากาศหรืือแสงไม่่เพีียงพอ หรืือในทางใดทางหนึ่่ง� ที่่�ทำำ�ให้้พวกเขา
ได้้รัับความทุุกข์์ยากทางร่่างกายโดยไม่่จำำ�เป็็น เป็็นสิ่่�งต้้องห้้าม”
181 การแยกผู้้�ต้้องขัังประเภทต่่าง ๆ โดยอ้้างอิิงถึึงเพศ อายุุ ประวััติิ
อาชญากรรม เหตุุผลทางกฎหมายในการคุุมขัังและความจำำ�เป็็น
ในการปฏิิบััติิต่่อผู้้�ต้้องขััง ตามที่่�ระบุุไว้้ในกฎข้้อ 11 ยัังใช้้ในระหว่่าง
การเคลื่่�อนย้้ายผู้้�ต้้องขัังด้้วย ข้้อกำำ�หนดสำำ�หรัับผู้้�ต้้องขัังหญิิงที่่�ต้้อง
ได้้รัับการดููแลโดยเจ้้าหน้้าที่่� ห ญิิ ง ก็็ มีี ค วามสำำ�คัั ญเท่่ า เทีี ย มกััน
ในระหว่่างการเคลื่่�อนย้้าย
182 เงื่่� อ นไขการเคลื่่� อ นย้้ายต้้องเป็็ น ไปตามกฎข้้อ 42 ซึ่่� ง ระบุุ ว่่ า
สภาพความเป็็นอยู่่�ทั่่�วไปที่่�ระบุุไว้้ในกฎ “จะใช้้กัับผู้้�ต้้องขัังทุุกคน
โดยไม่่มีข้้ี อยกเว้้น” ซึ่ง่� รวมถึึงข้้อกำำ�หนดเกี่่�ยวข้้องซึ่ง่� เกี่่ย� วข้้องกัับแสง
การระบายอากาศ อุุ ณ หภููมิิ สุุ ข อนามััย โภชนาการ น้ำำ��ดื่่� ม
การเข้้าถึึงที่่� โ ล่่ ง และการออกกำำ�ลัั งกาย สุุ ข อนามััยส่่ ว นบุุ ค คล
การดููแลสุุขภาพ และพื้้�นที่่�ส่่วนบุุคคลที่่�เพีียงพอ
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183 ตามที่่�ระบุุไว้้ในบทที่่� 3 วรรคที่่� 02 และ 33–34 ของเอกสารคำำ�แนะนำำ�นี้้�
กฎแมนเดลากำำ�หนดให้้เครื่่�องพัันธนาการจะใช้้เฉพาะในระหว่่าง
การเคลื่่� อ นย้้ายเพื่่� อ ป้้ อ งกัันการหลบหนีี โดยต้้องถอดออกเมื่่� อ
ผู้้�ต้้องขัังปรากฏตััวต่่อหน้้าศาล หรืืออำำ�นาจบริิหาร ผู้้�เชี่่�ยวชาญ
กลุ่่�มเอสเซกซ์์แนะนำำ�ว่่าสามารถใช้้เครื่่�องพัันธนาการได้้ก็็ต่่อเมื่่�อ
เห็็ น ว่่ า จำำ� เป็็ น เท่่ า นั้้� น แทนที่่� จ ะใช้้ โ ดยอััตโนมััติิ ใ นระหว่่ า ง
การเคลื่่�อนย้้ายทุุกครั้้�ง และ “ต้้องใช้้ความระมััดระวัังเพื่่�อป้้องกััน
อัันตรายทางกายภาพของผู้้โ� ดยสารที่่�ถูกู คุุมขัังในยานพาหนะในกรณีี
ที่่�เบรกหรืือเกิิดอุุบััติิเหตุุ โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�งการจำำ�กััดความสามารถ
ของผู้้�ต้้องขัังในการป้้องกัันตนเองจากการล้้มไปข้้างหน้้า”67
184 กฎข้้อ 73 (1) เน้้นว่่า “เมื่่อ� ผู้้ต้้� องขัังถูกู เคลื่่อ� นย้้ายไปยังั หรืือออกจาก
สถาบััน พวกเขาจะถููกเปิิดเผยต่่อสาธารณชนให้้น้้อยที่่�สุุดเท่่าที่่�
เป็็นไปได้้ และต้้องมีีการป้้องกัันที่่�เหมาะสมเพื่่�อปกป้้องพวกเขา
จากการดููถููก ความอยากรู้้� และการเผยแพร่่ ในรููปแบบใด”

67 Essex paper 3, Penal Reform International and the University of Essex, op. cit., note 4,
p. 57.
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บริิบท (CONTEXT):
ข้้อควรพิิจารณาอื่่�น ๆ ระหว่่างการเคลื่่�อนย้้าย
(OTHER CONSIDERATIONS DURING TRANSFER) [1.15]

122

อาจต้้องมีีข้้อกำำ�หนดพิิเศษในการเคลื่่�อนย้้ายผู้้�ต้้องขัังบางประเภท รวมถึึง
สตรีีมีีครรภ์์ ผู้้�ทุุพพลภาพ ผู้้�ต้้องขัังสููงอายุุ และผู้้�มีีภาวะสุุขภาพร่่างกายหรืือ
จิิตใจโดยเฉพาะ ในบางกรณีี เจ้้าหน้้าที่่�ทางการแพทย์์อาจต้้องอยู่่�ด้ว้ ยในระหว่่าง
การเคลื่่� อ นย้้าย และพวกเขาอาจจำำ�ต้้ องให้้คำำ� แนะนำำ� ด้้ ว ยว่่ า ผู้้� ต้้ องขััง
มีีความเหมาะสมที่่�จะเดิินทางหรืือไม่่ หรืือต้้องปรัับเปลี่่�ยนอะไรก็็ตาม ข้้อควร
พิิจารณาอื่่�น ๆ ได้แ้ ก่่:
– ตรวจสอบว่่ายานพาหนะเป็็นไปตามมาตรฐานความปลอดภััย
– ตรวจสอบว่่ายานพาหนะที่่�ใช้้ในการขนส่่งทางการแพทย์์ได้้รัับการติิดตั้้�ง
อย่่างเหมาะสม รวมทั้้�งสำำ�หรัับคนพิิการด้้วย ซึ่่�งอาจรวมถึึง ตััวอย่่างเช่่น
การจััดหาทางลาดสำำ�หรัับรถเข็็น
– ตรวจสอบว่่าผู้้�ต้้องขัังสามารถเข้้าถึึงยาหรืือสิ่่�งของสุุขอนามััยที่่�อาจจำำ�เป็็น
ในระหว่่างการเคลื่่�อนย้้าย
– ตรวจสอบว่่ า มีี ก ารเคลื่่� อ นย้้ายผู้้� ต้้ องขัังในยานพาหนะที่่� เ หมาะสม
ยานพาหนะเคลื่่�อนที่่�ซึ่�ง่ อาจมีีขนาดเล็็กและมัักไม่่มีีหน้้าต่่าง อาจไม่่เหมาะ
สำำ�หรัับผู้้�ต้้องขัังที่่�มีีความเจ็็บป่่วยบางประการ รวมถึึงผู้้�ได้้รัับผลกระทบ
จากโรคกลััวที่่�แคบหรืือการบาดเจ็็บ
– ตรวจสอบว่่าผู้้�ต้้องขัังไม่่ถูกู ขัังในยานพาหนะนานเกิินความจำำ�เป็็น
–	จััดให้้มีีการหยุุดพัักที่่�เพีียงพอระหว่่างการเดิินทางไกล รวมทั้้ง� การใช้้ห้้องน้ำำ��
–	จััดให้้มีีอาหารและน้ำำ��เพีียงพอแก่่ผู้ต้้้� องขััง
– 	จััดให้้มีีแผนฉุุกเฉิินในกรณีีที่่�จำำ�ต้้องอพยพฉุุกเฉิินเนื่่�องจากเหตุุฉุุกเฉิิน
ทางธรรมชาติิ เช่่น น้ำำ��ท่่วม ไฟไหม้้ และพายุุเฮอริิเคน
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ข้้อมููลสำำ�หรัับผู้้�ต้้องขััง

(Information to prisoners)

1

185 ควรแจ้้งให้้ผู้้�ต้้องขัังทราบล่่วงหน้้าเกี่่�ยวกัับการเคลื่่�อนย้้าย รวมทั้้�ง
เหตุุผลในการเคลื่่อ� นย้้าย วัันที่่�และเวลาที่่�กำำ�หนดไว้้ในการเคลื่่อ� นย้้าย
และสถานที่่�ที่่�พวกเขาจะไป
186 การป้้องกัันที่่�สำำ�คััญอีีกประการหนึ่่�งเกี่่ย� วกัับการเคลื่่อ� นย้้ายผู้้ต้้� องขััง
คืือสิิ ท ธิิ ข องผู้้� ต้้ องขัังในการแจ้้งให้้สมาชิิ ก ในครอบครััวและ
ผู้้�ติิดต่่ออื่่�น ๆ รวมทั้้�งตััวแทนทางกฎหมาย เกี่่�ยวกัับการเคลื่่�อนย้้าย
ไปสถานที่่� อื่่� น หรืือไปที่่� โ รงพยาบาล นี่่� เ ป็็ น สิ่่� ง สำำ�คัั ญอย่่ า งยิ่่� ง
ในการป้้ อ งกัันการถูู ก บัังคัับให้้หายสาบสููญ ผู้้� ต้้ องขัังควรได้้รัับ
โอกาสแจ้้งบุุ ค คลดัังกล่่ า วก่่ อ นการเคลื่่� อ นย้้ายจะเกิิ ดขึ้้� น จริิ ง
ประเด็็นของการแจ้้งเตืือนจะได้้รัับการจััดการในรายละเอีียดเพิ่่�มเติิม
ในบทที่่� 5 วรรคที่่� 129–133 ของเอกสารคำำ�แนะนำำ�นี้้�
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1.7	การจััดหาและฝึึกอบรมเจ้้าหน้้าที่่�

1

(Staff recruitment and training)

187 ผู้้ทำ� ำ�งานในเรืือนจำำ�ทำำ�หน้้าที่่�บริิการสาธารณะที่่�สำ�คัั
ำ ญ และมัักทำำ�งาน
ในสภาพยากลำำ�บาก เครีียด และบางครั้้�งก็็อัันตราย พวกเขาจำำ�ต้้อง
ทำำ� งานร่่ ว มกัับบุุ ค คลที่่� มีี ค วามจำำ� เป็็ น หลายอย่่ า ง รวมถึึงภาวะ
สุุขภาพจิิต แนวโน้้มที่่�จะฆ่่าตััวตายหรืือทำำ�ร้้ายตนเอง และประวััติิ
การล่่วงละเมิิด การกีีดกััน และการเสพติิด ดัังนั้้�น จึึงมีีแนวโน้้มว่่า
พวกเขาจะต้้องเผชิิญกัับผู้้�ต้้องขัังที่่�มีีความรุุนแรงและทารุุณกรรม
ซึ่่ง� บางคนเคยคุุกคามต่่อความมั่่�นคงสาธารณะอย่่างใหญ่่หลวงในอดีีต
ในสถานที่่�ที่่�มีีการจััดการไม่่ดีี เจ้้าหน้้าที่่�อาจถููกเลืือกปฏิิบััติิโดย
เพื่่�อนร่่วมงานหรืือผู้้�จััดการ
บทบาทและหน้้าที่่�ของเจ้้าหน้้าที่่�เรืือนจำำ�มัักถููกเข้้าใจผิิดหรืือถููกมอง
ในแง่่ ล บ สื่่� อ และสาธารณชนอาจมองว่่ า บทบาทของพวกเขา
เป็็นเพีียงการคุุมขัังผู้้�คน ในความเป็็นจริิง เจ้้าหน้้าที่่�เรืือนจำำ�ยัังมีี
บทบาทสำำ�คัั ญในการฟื้้� น ฟููและการกลัับสู่่�สัังคมของผู้้� ต้้ องขััง
และงานของพวกเขานั้้�นซัับซ้้อนและมีีหลายแง่่มุุม ซึ่่�งต้้องใช้้ชุุด
ทัักษะเฉพาะและหลากหลาย รวมถึึงทัักษะด้้านมนุุษยสััมพัันธ์์ที่่�ดีี
และความสามารถในการจััดการกัับปััญหาที่่�แตกต่่างกัันและมัักเป็็น
ความท้้าทายทางสถานการณ์์และบุุคคล
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1

บทบััญญััติิของ SMR เกี่่�ยวข้้องกัับการสรรหาและฝึึกอบรมเจ้้าหน้้าที่่�
ได้้รัับการปรัับปรุุงเพื่่�อให้้ชััดเจนว่่าเจ้้าหน้้าที่่�ต้้องได้้รัับการฝึึกอบรม
ก่่อนเข้้ารัับหน้้าที่่�และต้้องมีีการฝึึกอบรมในบริิการอย่่างต่่อเนื่่�อง
การฝึึ ก อบรมนี้้� ค วรสะท้้อนถึึงแนวปฏิิ บััติิ ดีี สุุ ด ตามหลัักฐาน
กฎเกณฑ์์นี้้�ยัังระบุุข้้อกำำ�หนดขั้้�นต่ำำ��สำำ�หรัับการฝึึกอบรม รวมถึึง
แนวคิิดของการรัักษาความมั่่น� คงแบบพลวััตและเทคนิิคการป้้องกััน
และระงัับสถานการณ์์ ค วามรุุ น แรงและการรัับมืือกัับผู้้� ก ระทำำ�
ความผิิดที่่�มีีความรุุนแรง
กฎที่่�เกี่่�ยวข้้อง (RELEVANT RULES):
การจััดหาและฝึึกอบรมเจ้้าหน้้าที่่�
(STAFF RECRUITMENT AND TRAINING)
กฎข้้อ 74
1. การบริิหารงานเรืือนจํําต้้องจััดให้้มีีการเลืือกสรรบุุคลากรทุุกระดัับด้้วย
ความระมััดระวัังเนื่่�องจากความซื่่�อสััตย์์ ความมีีมนุุษยธรรม ความสามารถ
ทางวิิชาชีีพ และความเหมาะสมของบุุคคลในการทํํางานที่่�การบริิหารงาน
เรืือนจํําอย่่างเหมาะสมจํําต้้องพึ่่�งพา
2. การบริิหารงานเรืือนจํําต้้องมองหาอย่่างต่่อเนื่่อ� งเพื่่อ� กระตุ้้น� และรัักษาจิิตใจ
ทั้้�งของบุุคลากรและของสาธารณะซึ่่�งเชื่่�อมั่่�นว่่างานนี้้�เป็็นงานบริิการสัังคม
ที่่�มีีความสํําคััญยิ่่�ง และเพื่่�อเป้้าหมายนี้้� ควรนํําวิิธีีการเหมาะสมทั้้�งหมด
ในการแจ้้งต่่อสาธารณะมาใช้้
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3. เพื่่อ� รัับประกัันเป้้าหมายของสิ่่ง� ที่่�กล่่าวข้้างต้้น บุุคลากรต้้องได้้รัับการแต่่งตั้้ง�
เพื่่�อทํํางานเต็็มเวลาในฐานะเจ้้าเจ้้าหน้้าที่่�เรืือนจํําผู้้�มีีวิชิ าชีีพ และมีีสถานะ
ข้้าราชการพลเรืือนด้้ ว ยความมั่่� น คงของตํําแหน่่ ง ว่่ า ต้้องเป็็ น ผู้้� มีี
ความประพฤติิดีี มีีประสิิทธิิภาพ และมีีความพร้้อมทางด้า้ นร่่างกายเท่่านั้้น�
เงิินเดืือนต้้องเหมาะสมเพื่่�อการดึึงดููดและการจ้้างที่่�เหมาะสมกัับผู้้�ชาย
และผู้้ห� ญิิง ประโยชน์์จากการจ้้างงานและเงื่อ่� นไขของการให้้บริิการต้้องเป็็น
ที่่�ปรารถนาในแง่่ลัักษณะแท้้จริิงของงาน
กฎข้้อ 75
1. เจ้้าหน้้าที่่�เรืือนจํําทุุกคนต้้องสํําเร็็จการศึึกษาตามมาตรฐานที่่�เหมาะสม และ
ต้้องมีีความสามารถและวิิธีีปฏิิบััติิหน้้าที่่�ของตนในลัักษณะของผู้้�มีีวิิชาชีีพ
2.	ก่่อนเข้้ารัับหน้้าที่่� เจ้้าหน้้าที่่�เรืือนจํําทุุกคนต้้องได้้รัับการฝึึกอบรมที่่�จััด
ให้้เหมาะสมกัับหน้้าที่่� ทั่่� ว ไปและหน้้าที่่� เ ฉพาะของเจ้้าหน้้าที่่� เรืือนจํํา
ซึ่่�งสะท้้อนถึึงแนวปฏิิบััติิดีีสุุดโดยอิิงจากหลัักฐานร่่วมสมััยของศาสตร์์
ด้้านกฎหมายอาญา เฉพาะผู้้สมัั
� ครที่่�ผ่า่ นการทดสอบทางทฤษฎีีและปฏิิบััติิ
ในตอนท้้ายของการฝึึกอบรมดัังกล่่าวเท่่านั้้�นจึึงได้้รัับอนุุญาตให้้เข้้าทํํางาน
ให้้บริิการในเรืือนจํํา
3. การบริิหารงานเรืือนจํําต้้องทํําให้้มั่่�นใจว่่า มีีการจััดหลัักสููตรการฝึึกอบรม
อย่่ า งต่่ อ เนื่่� อ งด้้ ว ยความมุ่่�งหมายเพื่่� อ คงไว้้และพััฒนาความรู้้� แ ละ
ความสามารถทางวิิ ช าชีี พข องบุุ ค ลากรภายหลัังเข้้าปฏิิ บััติิ ห น้้าที่่� แ ละ
ในระหว่่างทํํางาน
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กฎข้้อ 76
1. การฝึึกอบรมที่่�อ้้างถึึงตามวรรคที่่� 2 ของกฎข้้อ 75 อย่่างน้้อยให้้รวมถึึง
การฝึึกอบรมในด้า้ น:

1

(ก) บทบััญญััติิของกฎหมาย หลัักเกณฑ์์ และนโยบายของประเทศเกี่่ย� วข้้อง
รวมทั้้�งตราสารระหว่่างประเทศและภููมิิภาคที่่�บัังคัับใช้้ บทบััญญััติิ
ดัังกล่่าวต้้องกํําหนดแนวทางการทํํางานและปฏิิสััมพัันธ์์ของเจ้้าหน้้าที่่�
เรืือนจํําและผู้้�ต้้องขััง
(ข)	สิิ ท ธิิ แ ละหน้้าที่่� ข องเจ้้าหน้้าที่่� เรืือนจํําในการปฏิิ บััติิ ห น้้าที่่� ข องตน
ตลอดจนการเคารพต่่อศัักดิ์์ศ� รีีความเป็็นมนุุษย์์ของผู้้ต้้� องขัังทุุกคนและ
การห้้ามกระทํําการบางอย่่าง โดยเฉพาะที่่�เป็็นการทรมานและการ
ลงโทษหรืือการปฏิิบััติิอื่่�นที่่�โหดร้้าย ไร้้มนุุษยธรรม หรืือที่่�ย่ำำ��ยีีศัักดิ์์�ศรีี
(ค) ความมั่่�นคงและความปลอดภััย ตลอดจนแนวคิิดด้้านความมั่่�นคงแบบ
พลวััต การใช้้กํําลัังและเครื่่�องพัันธนาการ และการจััดการผู้้�กระทํํา
ความผิิดรุุนแรงโดยพิิจารณาจากเทคนิิคการป้้องกัันและขจััดภััย เช่่น
การเจรจาและการไกล่่เกลี่่�ย
(ง) การให้้ความช่่วยเหลืือเบื้้�องต้้น ความจำำ�เป็็นด้้านจิิตสัังคมของผู้้ต้้� องขััง
และพลวััตที่่� ส อดคล้้องกัับสภาพแวดล้้อมเรืือนจํํา ตลอดจน
ความช่่วยเหลืือและการดููแลทางสัังคม ตลอดจนการตรวจหาปััญหา
สุุขภาพจิิตตั้้�งแต่่แรก
2. เจ้้าหน้้าที่่� เรืือนจํําที่่� รัั บผิิ ดช อบการทํํางานกัับผู้้� ต้้ องขัังบางประเภท
หรืือผู้้�รัับมอบหมายหน้้าที่่�พิิเศษอื่่�นต้้องได้้รัับการฝึึกอบรมที่่�มีีจุุดสํําคััญ
สอดคล้้องกััน

เอกสารคำำ�แนะนำำ�เกี่่�ยวกัับกฎของเนลสััน แมนเดลา

127

1. การจััดการเรืือนจำำ�

1

	ทำำ�ไมจึึงสำำ�คััญ?

(WHY IS IT IMPORTANT?)

	การจััดการเรืือนจำำ�อย่่างเป็็นผู้้�มีีวิิชาชีีพ
(Professional prison management)

188 	ฝ่่ายบริิหารเรืือนจำำ�มีีหน้้าที่่�ตรวจสอบให้้แน่่ใจว่่าเจ้้าหน้้าที่่�ได้้รัับ
การคััดเลืือกมาอย่่ า งดีี ฝึึ ก อบรมและสนัับสนุุ น อย่่ า งเหมาะสม
หากล้้มเหลวในการสรรหาและรัักษาเจ้้าหน้้าที่่�ที่่�สามารถทำำ�งานได้้
ตามมาตรฐานวิิ ช าชีี พ พวกเขาต้้องรัับผิิ ดช อบต่่ อ รััฐบาลและ
สาธารณชน
189 CPT ชี้้�ให้้เห็็นว่่าความเครีียดระดัับสููงในเจ้้าหน้้าที่่�สามารถ “ทำำ�ให้้
ความตึึงเครีียดรุุนแรงขึ้้�นในสภาพแวดล้้อมของเรืือนจำำ�”68

68 European Committee for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment
or Punishment (CPT), 11th General Report on the CPT’s activities, 3 September 2001,
para. 26.
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	ผลกระทบต่่อวััฒนธรรมสถาบััน
(Impact on institutional culture)

1

190 เจตคติิและพฤติิกรรมของเจ้้าหน้้าที่่�เรืือนจำำ�กำำ�หนดวััฒนธรรมภายใน
สถานคุุมขัังและกำำ�หนดประสบการณ์์โดยรวมของผู้้�ต้้องขัังในการ
คุุมขััง จากการศึึกษาพบว่่าเจ้้าหน้้าที่่�เรืือนจำำ� “ที่่�รู้้�สึึกมีีคุุณค่่า ได้้รัับ
ความไว้้วางใจ และเป็็นที่่�เคารพในที่่�ทำำ�งาน มีีแนวโน้้มที่่�จะนำำ�ค่า่ นิิยม
เหล่่านี้้�ไปปฏิิบััติต่ิ อ่ ผู้้ต้้� องขััง”69 เจ้้าหน้้าที่่�เรืือนจำำ�ที่่มี� คี วามสุุขในงาน
จะปฏิิบััติิหน้้าที่่�ด้้วยมาตรฐานสููงกว่่าผู้้�รู้้�สึึกด้้อยค่่า
191 การฝึึ ก อบรมและภาวะผู้้� นำำ� ในเรืือนจำำ�จำำ�ต้้ องป้้ อ งกัันเจ้้าหน้้าที่่�
เรืือนจำำ�ไม่่ให้้พััฒนาเป็็นหน่่วยทหารที่่�เน้้นวิิธีกี ารปราบปรามผู้้ต้้� องขััง
และความเป็็ นน้ำำ��หนึ่่� งใจเดีี ย วกัันกัับเพื่่� อนเจ้้าหน้้าที่่� เหนืือความ
รัับผิิดชอบ เจ้้าหน้้าที่่�เรืือนจำำ�อาจมีีแรงกดดัันอย่่างมากจากการไม่่
“เข้้าข้้าง” หรืือ “อ่่อนน้้อม” ต่่อผู้้ต้้� องขััง70 เจ้้าหน้้าที่่�ที่่ไ� ม่่ปฏิิบััติติ าม
ความคิิดของกลุ่่�มนี้้�อาจถููกข่่มขู่่� คุุกคาม หรืือถูกู กีีดกััน “ในกรณีีร้้ายแรง
เจ้้าหน้้าที่่� เรืือนจำำ�ส ามารถรัับความรุุ น แรงจากเพื่่� อ นร่่ ว มงานได้้
ซึ่่�งเป็็นส่่วนหนึ่่�งของการฝึึกหรืือพิิธีีปฐมนิิเทศเพื่่�อ “เข้้าสัังคม”
พวกเขาให้้เป็็นวััฒนธรรมการลงโทษ”71

69 Alison Liebling, Prisons and Their Moral Performance, Oxford University Press, 28 July
2005, pp. 375-430; see also: The Mandela Rules, op. cit., note 1, Rule 38 (1), encouraging
prison administrations “to use, to the extent possible, conflict prevention, mediation
or any other alternative dispute resolution mechanism to prevent disciplinary offences
or to resolve conflicts”.
70 Alison Liebling, David Price, & Guy Shefer, The Prison Officer, Willan Publishing, 20 February
2011, p. 163.
71 Staff working conditions: Addressing risk factors to prevent torture and ill-treatment, Penal
Reform International/Association for the Prevention of Torture, second edition, 2015.
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192 	ลัักษณะเด่่นโดยรวมของสถานคุุมขัังสามารถมีีอิิทธิิพลอย่่างมาก
ต่่อสภาพการทำำ�งานของเจ้้าหน้้าที่่�เรืือนจำำ�และวิิธีีการปฏิิ บััติิต่่อ
พวกเขา ดัังนั้้�น โปรแกรมการจััดหาและฝึึกอบรมจำำ�ต้้องสะท้้อนถึึง
บทบาทของเจ้้าหน้้าที่่�เรืือนจำำ� จุุดประสงค์์ของการจำำ�คุุก (ดููกฎ
ข้้อ 4 และ 5) ประเด็็นด้้านจริิยธรรม และบรรยากาศของสถาบััน72
โดยคำำ�นึึงถึึงธรรมชาติิของเรืือนจำำ�แบบปิิดและการให้้ความสำำ�คััญ
กัับความมั่่�นคงและการควบคุุม พวกเขามัักกลายเป็็นโครงสร้้าง
แบบลำำ�ดัั บชั้้� น มากเกิิ น ไปและการรัังแกเจ้้าหน้้าที่่� เ ป็็ น เรื่่� อ งปกติิ
สถานคุุมขัังยัังมีีลัักษณะความกลััว ความไม่่ไว้้วางใจ และความ
โดดเดี่่�ยว ซึ่่�งอาจส่่งผลกระทบอย่่างมากต่่อประสบการณ์์และระดัับ
แรงจููงใจของเจ้้าหน้้าที่่� ในขณะเดีียวกัันก็็ขััดขวางผู้้�มีีคุุณสมบััติิดีี
ไม่่ให้้สมััครเข้้าร่่วมบริิการ โดยทั่่�วไปแล้้ว สิ่่�งอำำ�นวยความสะดวก
ที่่� ดำำ� เนิิ น การไม่่ ดีี ไ ม่่ น่่ า จะดึึงดููดและรัักษาเจ้้าหน้้าที่่� มีี คุุ ณ สมบััติิ
เหมาะสมไว้้ได้้ ในขณะที่่�เจ้้าหน้้าที่่�ประพฤติิมิชิ อบและทุุจริิตสามารถ
เจริิญเติิบโตได้้ในสภาพดัังกล่่าวโดยไม่่ต้้องรัับโทษ

72 Institutional culture in detention: A framework for preventive monitoring, Penal Reform
International/Association for the Prevention of Torture, second edition, 2015.
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นำำ�ไปปฏิิบััติิ

(PUTTING IT INTO PRACTICE)

1

	การจััดการของเจ้้าหน้้าที่่�เรืือนจำำ�
(The management of prison staff)

193 ความรัับผิิ ดช อบในการสรรหาและรัักษาเจ้้าหน้้าที่่� ใ นเรืือนจำำ�
ที่่� เ หมาะสมนั้้� น ตกอยู่่�กัับการจััดการของเรืือนจำำ� เมื่่� อ ได้้รัับ
คััดเลืือกแล้้ว เจ้้าหน้้าที่่� ต้้ องการความเป็็ น ผู้้� นำำ�มีี ป ระสิิ ท ธิิ ภ าพ
การสนัับสนุุนและการกำำ�กัับดููแลที่่�เหมาะสมเพื่่�อทำำ�หน้้าที่่�ของตน
อย่่างมีีประสิิทธิิผล กฎข้้อ 79 ระบุุว่่าผู้้�อำำ�นวยการเรืือนจำำ� “ควรมีี
คุุณสมบััติิเพีียงพอสำำ�หรัับงานของตนตามลัักษณะนิิสััย ความสามารถ
ในการบริิหารจััดการ การฝึึกอบรมและประสบการณ์์ที่่�เหมาะสม”
194 	ฝ่่ า ยบริิ ห ารเรืือนจำำ� ควรปฏิิ บััติิ ต่่ อ เจ้้าหน้้าที่่� ด้้ ว ยความเคารพ
และเตืือนพวกเขาว่่างานที่่�พวกเขาทำำ�นั้้�นมีีคุุณค่่าสููง เพื่่�อให้้เป็็นไป
ตามข้้อกำำ�หนดของกฎข้้อ 74 (2) เพื่่�อให้้แน่่ใจว่่างานในเรืือนจำำ�
มีีความสำำ�คััญทางสัังคมอย่่างยิ่่�ง ผู้้�จััดการเรืือนจำำ�ควรทำำ�งานอย่่าง
ใกล้้ชิิดกัับผู้้�กำำ�หนดนโยบายและเจ้้าหน้้าที่่�กระทรวงที่่�เกี่่�ยวข้้อง
เพื่่�อพััฒนายุุทธศาสตร์์ในวิิธีีดีีสุุดในการให้้ความรู้้�แก่่สาธารณชน
และสื่่�อเกี่่�ยวกัับบทบาทของเจ้้าหน้้าที่่�เรืือนจำำ�
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195 	ดัังที่่� UNODC ชี้้� ใ ห้้เห็็ น “วิิ ธีี ดีี สุุ ด ในการรัักษาเจ้้าหน้้าที่่� คืื อ
การเสริิมสร้้างและเสริิมอำำ�นาจ หากเจ้้าหน้้าที่่�ถูกู ท้้าทายและพึึงพอใจ
ในบทบาทของตน มีีโอกาสมากขึ้้�นที่่�พวกเขาจะสมััครและทำำ�งาน
เพื่่อ� บรรลุุเป้้าหมายขององค์์กร ขอแนะนำำ�ให้้เสนอค่่าจ้้างที่่�แข่่งขัันได้้
ความเป็็นอิิสระ การฝึึกอบรมและการพััฒนาที่่�เพีียงพอ และโอกาส
ในการพััฒนา”73
196 กฎข้้อ 30 ของข้้อกำำ�หนดกรุุงเทพฯ ระบุุว่า่ ควรมีี “ความมุ่่�งมั่่�นชััดเจน
และยั่่ง� ยืืนในระดัับการจััดการในการบริิหารเรืือนจำำ� เพื่่อ� ป้้องกัันและ
จััดการกัับการเลืือกปฏิิบััติิต่่อเจ้้าหน้้าที่่�หญิิงตามเพศ” ข้้อกำำ�หนด
กรุุงเทพฯ ข้้อ 32 เน้้นย้ำำ��ถึึงความจำำ�เป็็นในการพััฒนาและดำำ�เนิิน
การ “นโยบายและระเบีียบข้้อบัังคัับชััดเจนเกี่่�ยวกัับการปฏิิบััติิของ
เจ้้าหน้้าที่่�เรืือนจำำ�ที่่�มีีจุุดมุ่่�งหมายเพื่่�อให้้การคุ้้�มครองสููงสุุดสำำ�หรัับผู้้�
ต้้องขัังหญิิงจากความรุุนแรงทางร่่างกายหรืือทางวาจา การละเมิิด
และการล่่วงละเมิิดทางเพศ” กฎข้้อ 29 ของข้้อกำำ�หนดกรุุงเทพฯ ยังั
ระบุุด้ว้ ยว่่า “มาตรการเพิ่่�มขีีดความสามารถสำำ�หรัับเจ้้าหน้้าที่่�หญิิงจะ
ต้้องรวมถึึงการเข้้าถึึงตำำ�แหน่่งอาวุุโสที่่�มีคี วามรัับผิิดชอบหลัักในการ
พััฒนานโยบายและยุุทธศาสตร์์เกี่่�ยวข้้องกัับการปฏิิบััติแิ ละการดููแล
ผู้้�ต้้องขัังหญิิง

73 Handbook for prison leaders: A basic training tool and curriculum for prison managers
based on international standards and norms, United Nations Office for Drugs and Crime
(UNODC), 2010, p. 56.
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197 ในสถานการณ์์ที่่�บริิษััทเอกชนจ้้างเจ้้าหน้้าที่่�ในเรืือนจำำ� พวกเขา
ต้้องอยู่่�ภายใต้้มาตรฐานการสรรหาและการฝึึกอบรมเดีียวกัันกัับ
เจ้้าหน้้าที่่�เรืือนจำำ�ทั่่�วไปและต้้องได้้รัับการควบคุุมโดยจรรยาบรรณ
และขั้้�นตอนอื่่�น ๆ ที่่�เข้้มงวดเท่่าเทีียมกััน
	รัับสมััครเจ้้าหน้้าที่่�
(Staff recruitment)

198 เช่่ น เดีี ย วกัับกระบวนการจััดหางานอย่่ า งเป็็ น ผู้้� มีี วิิ ช าชีี พ ควรมีี
รายละเอีียดงานชััดเจนสำำ�หรัับตำำ�แหน่่งที่่�กำำ�ลัังรัับสมััคร รวมถึึงหน้้าที่่�
เฉพาะเกี่่ย� วข้้องกัับบทบาทและการศึึกษาและความสามารถที่่�จำำ�เป็็น
ทัักษะจำำ�เป็็นในการทำำ�งานควรได้้รัับการสื่่�อสารอย่่างเหมาะสมกัับ
ผู้้� สมัั ครที่่� มีี ศัั กยภาพ ฝ่่ า ยบริิ ห าร “ต้้องให้้ความสำำ�คัั ญอย่่ า งยิ่่� ง
ต่่ อ ความจำำ� เป็็ น ด้้ า นความซื่่� อ สััตย์์ มนุุ ษ ยธรรม ความสามารถ
ทางวิิชาชีีพ และความเหมาะสมส่่วนบุุคคลสำำ�หรัับงานซัับซ้้อนที่่�
พวกเขาจะต้้องทำำ�”74
199 UNODC เสนอแนะว่่าการว่่าจ้้างบุุคลากรควรดำำ�เนิินการผ่่าน “ระบบ
การสมััคร การสััมภาษณ์์ และการทดสอบแบบค่่อยเป็็นค่่อยไป
เพื่่�อให้้แน่่ใจว่่าบุุคคลดีีสุุดจะได้้รัับตำำ�แหน่่ง ภายในระบบเรืือนจำำ�
ขอแนะนำำ�ให้้ดำำ�เนิินการทดสอบการตััดสิินตามสถานการณ์์และ
จริิยธรรมส่่วนบุุคคล”75

74 Recommendation Rec(2006)2 of the Committee of Ministers to member states on the
European Prison Rules, Council of Europe Committee of Ministers, 11 January 2006,
Rule 76.
75 Ibid, p. 55.
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200 การคััดเลืือกควรคำำ�นึึงถึึงปััจจััยต่่าง ๆ เช่่น แรงจููงใจและทัักษะ
ด้้านมนุุษยสััมพัันธ์์ และความสามารถในการสงบสติิอารมณ์์76
201 การคััดเลืือกเจ้้าหน้้าที่่�ควรดำำ�เนิินการตามหลัักการไม่่เลืือกปฏิิบััติิ
กระบวนการสรรหาต้้องยุุติิธรรมและโปร่่งใส เจ้้าหน้้าที่่�ต้้องได้้รัับ
การว่่าจ้้างโดยพิิจารณาจากความเหมาะสมในตำำ�แหน่่ง โดยไม่่คำำ�นึึงถึึง
เชื้้�อชาติิ สีีผิิว เพศ ภาษา ศาสนา ความคิิดเห็็นทางการเมืืองหรืือ
อื่่�น ๆ ชาติิกำำ�เนิิดหรืือสัังคม ทรััพย์์สิิน กำำ�เนิิด หรืือสถานะอื่่�นใด
202 UNCAT ชี้้�ให้้เห็็นว่่า เพื่่�อให้้ได้้บุุคลากรมีีความสามารถเหมาะสม
ผู้้�มีีอำำ�นาจหน้้าที่่�ต้้อง “เตรีียมพร้้อมที่่�จะลงทุุนทรััพยากรที่่�เพีียงพอ
ในกระบวนการจััดหาและฝึึกอบรม และให้้เงิินเดืือนที่่�เพีียงพอ”77
203 เจ้้าหน้้าที่่�ควร “ได้้รัับการแต่่งตั้้ง� เป็็นการถาวรโดยปกติิและมีีสถานะ
การบริิ ก ารสาธารณะ มีี ค วามมั่่� น คงในการจ้้างงาน ขึ้้� น อยู่่�กัับ
ความประพฤติิดีี ประสิิทธิิภาพ สุุขภาพกายและใจที่่�ดีี และมาตรฐาน
การศึึกษาที่่� เพีี ย งพอเท่่ านั้้� น” เงิิ นเดืือนควรเพีี ย งพอที่่� จะดึึงดููด
และรัักษาเจ้้าหน้้าที่่�ที่่�เหมาะสมและด้้วยผลประโยชน์์และเงื่่�อนไข
ของการจ้้างงานที่่� ส ะท้้อนถึึง “ลัักษณะเข้้มงวดของงานซึ่่�ง เป็็ น
ส่่วนหนึ่่�งของหน่่วยงานบัังคัับใช้้กฎหมาย”78
204 เฉพาะผู้้� สมัั ครมีี คุุ ณ สมบััติิ แ ละทัักษะเหมาะสมเท่่ า นั้้� น ที่่� จ ะรัับ
เข้้าบริิการได้้
76 Jim Murdoch and Vaclav Jiricka, op. cit., note 31, p. 75.
77 UN Committee Against Torture, CAT/C/51/4, op. cit., note 63, para. 63.
78 Jim Murdoch and Vaclav Jiricka, op. cit., note 31, p. 75; with reference to European Prison
Rules, Council of Europe, op. cit., note 74, Rules 76-79.
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	ทัักษะและความสามารถ

(Skills and competencies)

1

205 “มาตรฐานการศึึกษาที่่� เ พีี ย งพอ” ที่่� กำำ� หนดโดยกฎแมนเดลา
จะขึ้้�นอยู่่�กัับบทบาทเฉพาะที่่�ได้้รัับการคััดเลืือก และอาจแตกต่่างไป
ในแต่่ละประเทศหรืือภููมิิภาค อย่่างไรก็็ตาม ความสามารถหลัักที่่�
เจ้้าหน้้าที่่�เรืือนจำำ�ต้้องการ ได้้แก่่ ทัักษะด้้านมนุุษยสััมพัันธ์์และ
การสื่่�อสารที่่�ดีี
206 CPT ชี้้�ให้้เห็็นถึึงความสำำ�คััญของทัักษะมนุุษยสััมพัันธ์์ที่่�ดีีในหมู่่�
เจ้้าหน้้าที่่�เรืือนจำำ� โดยเสนอว่่า “ความถนััดในการสื่่�อสารระหว่่าง
บุุคคลควรเป็็นปััจจััยสำำ�คััญในกระบวนการสรรหาบุุคลากรผู้้�บัังคัับ
ใช้้กฎหมาย” CPT เสริิมว่่า “ในระหว่่างการฝึึกอบรม ควรให้้
ความสำำ�คััญอย่่างมากกัับการพััฒนาทัักษะการสื่่อ� สารระหว่่างบุุคคล
โดยพิิจารณาจากการเคารพในศัักดิ์์ศ� รีีความเป็็นมนุุษย์์ การครอบครอง
ทัักษะดัังกล่่าวมัักทำำ�ให้้ตำำ�รวจหรืือเจ้้าหน้้าที่่�เรืือนจำำ�สามารถคลี่่�คลาย
สถานการณ์์ที่่�อาจกลายเป็็นความรุุนแรงได้้ และโดยทั่่�วไปแล้้วจะ
นำำ�ไปสู่่�การลดความตึึงเครีียดและเพิ่่�มคุุณภาพชีีวิิตในสถานคุุมขััง
ของตำำ�รวจและเรืือนจำำ� เพื่่�อประโยชน์์ของทุุกคนที่่�เกี่่�ยวข้้อง”79

79 European Committee for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment
or Punishment (CPT), 2nd General Report on the CPT’s activities, 13 April 1992, para. 60
at rm.coe.int/1680696a3f.
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207 UNODC ตั้้�งข้้อสัังเกตว่่าในระบบเรืือนจำำ� “คุุณสมบััติิของบุุคลากร
แบ่่งออกเป็็น 2 ประเภทพื้้�นฐาน คืือ ความสามารถและความซื่่อ� สััตย์์
ความสามารถหมายถึึงคุุ ณ สมบััติิ ที่่� ช่่ ว ยให้้บุุ ค ลากรสามารถ
ปฏิิ บััติิ ง านด้้ า นเทคนิิ ค ตามอาณััติิ ข องสถาบัันได้้ ความซื่่� อ สััตย์์
เกี่่ย� วข้้องกัับคุุณสมบััติิที่่ช่� ว่ ยให้้สามารถบรรลุุหน้้าที่่�นี้้โ� ดยสอดคล้้อง
กัับสิิทธิิมนุุษยชนขั้้�นพื้้�นฐาน มาตรฐานวิิชาชีีพและหลัักนิิติิธรรม”80

80 Handbook for Prison Leaders, UNODC, op. cit., note 73, p. 54.
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บริิบท (CONTEXT):
ความรัับผิิดชอบของเจ้้าหน้้าที่่�
(STAFF ACCOUNTABILITY) [1.16]

1

เจ้้าหน้้าที่่� เรืือนจำำ�ทุุ ก คนต้้องรัับผิิ ดช อบต่่ อ การกระทำำ�ข องตน ผู้้� พ บว่่ า มีี
การละเมิิ ด กฎหมายหรืือนโยบายควรถูู ก ดำำ� เนิิ น คดีี ท างวิิ นััย และตาม
ความเหมาะสม อาจถูู ก ดำำ� เนิิ น คดีี อ าญา ผู้้� กำำ� หนดนโยบายควรพััฒนา
จรรยาบรรณเจ้้าหน้้าที่่�และนโยบายและกลไกอื่่น� ๆ เพื่่อ� ควบคุุมพฤติิกรรมของ
เจ้้าหน้้าที่่�และป้้องกัันและจััดการกัับพฤติิกรรมไม่่เหมาะสมหรืือเลืือกปฏิิบััติิ
กลไกดัังกล่่าวต้้องนำำ�มาใช้้อย่่างยุุติิธรรมและโปร่่งใส และควรจััดให้้มีีมาตรการ
ป้้องกัันสำำ�หรัับเจ้้าหน้้าที่่�เรืือนจำำ�ที่่อ� ยู่่�ภายใต้้บัังคัับ อาจมีีการดำำ�เนิินคดีีทางวิินััย
หรืือทางอาญาต่่อเจ้้าหน้้าที่่�ที่่�:
– ใช้้ ม าตรการทางวิิ นััยกัั บผู้้� ต้้ องขัังโดยไม่่ ไ ด้้รัับอนุุ ญ าตหรืือในลัักษณะ
ต้้องห้้าม
– ใช้้วิิธีีการยัับยั้้�ง แรงและอาวุุธต้้องห้้าม หรืือใช้้วิิธีีการที่่�ได้้รัับอนุุญาตโดย
ไม่่จำำ�เป็็นหรืือไม่่สมส่่วน
– ไม่่สามารถรายงานการเสีียชีีวิิต การสููญหาย และการบาดเจ็็บสาหััสเพื่่�อ
การสอบสวน
– กระทำำ�หรืือล้้มเหลวในการจััดทำำ�เอกสารและประณามการทรมานหรืือ
การปฏิิบััติิที่่�โหดร้้ายอื่่�น ๆ81
– เรีียกหรืือรัับเงิินหรืือสิ่่�งของอื่่�น ๆ จากผู้้ต้้� องขััง (ทุุจริิต)
– 	ลัักลอบนำำ�สิ่่�งของต้้องห้้ามเข้้าเรืือนจำำ�
81 The World Medical Association (WMA) has pointed out that “the absence of documenting
and denouncing acts of torture may be considered as a form of tolerance thereof and of
non-assistance to the victims”.
เอกสารคำำ�แนะนำำ�เกี่่�ยวกัับกฎของเนลสััน แมนเดลา

137

1. การจััดการเรืือนจำำ�

1

– ไม่่ปฏิิบััติิตามกฎหมายและขั้้�นตอนเกี่่�ยวข้้องกัับการจััดการแฟ้้มข้้อมููล
ผู้้�ต้้องขััง รวมทั้้�งในส่่วนที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการรัักษาความลัับ
– 	พบว่่ามีีการล่่วงละเมิิดทางเพศ ล่่วงละเมิิด หรืือเอารััดเอาเปรีียบผู้้�ต้้องขััง
ยิินยอมหรืืออำำ�นวยความสะดวกในการล่่วงละเมิิดดัังกล่่าว และ
– รบกวนการทำำ�งานของผู้้�ให้้การสนัับสนุุนทางกฎหมายหรืือบ่่อนทำำ�ลาย
การเข้้าถึึงความช่่วยเหลืือทางกฎหมาย *
* โปรดทราบว่่านี่่�เป็็นเพีียงตััวอย่่างเท่่านั้้�น และไม่่ได้้มีีวััตถุุประสงค์์เพื่่�อให้้
ครอบคลุุ ม ทุุ ก สถานการณ์์ ที่่� เจ้้าหน้้าที่่� อ าจถูู ก ดำำ� เนิิ น คดีี ท างวิิ นััย หรืือ
ทางอาญา

138

เอกสารคำำ�แนะนำำ�เกี่่�ยวกัับกฎของเนลสััน แมนเดลา

1. การจััดการเรืือนจำำ�

บริิบท (CONTEXT):
หลัักจริิยธรรมของยุุโรปสำำ�หรัับเจ้้าหน้้าที่่�เรืือนจำำ� 
(THE EUROPEAN CODE OF ETHICS FOR PRISON STAFF)82 [1.17]

1

คณะกรรมการรััฐมนตรีีของสภายุุโรป (CoE) รัับรองประมวลจริิยธรรมของ
ยุุโรปสำำ�หรัับเจ้้าหน้้าที่่�เรืือนจำำ� ซึ่�ง่ ร่่างและเจรจาโดยผู้้�เชี่่�ยวชาญเรืือนจำำ�ภายใน
สภาราชทััณฑ์์ (Penological Council (PC-CP)) ซึ่�ง่ ใช้้กัับเจ้้าหน้้าที่่�ทุุกระดัับ
ตามลำำ�ดัับชั้้�นของระบบเรืือนจำำ� คณะกรรมการรััฐมนตรีีแนะนำำ�ให้้รััฐบาล
ของประเทศสมาชิิกเผยแพร่่ข้้อความและจรรยาบรรณในระดัับประเทศให้้
กว้้างสุุดเท่่าที่่�เป็็นไปได้้ และกำำ�กัับดููแลการดำำ�เนิินการตามหน่่วยงานที่่�เหมาะสม
แนวทางปฏิิบััติิของเจ้้าหน้้าที่่�เรืือนจำำ�ตามหลัักจรรยาบรรณคืือ:
ก. ความรัับผิิดชอบ
		(Accountability)
– เจ้้าหน้้าที่่� เรืือนจำำ�ทุุ ก ระดัับจะต้้องรัับผิิ ดช อบเป็็ น การส่่ ว นตััวและ
รัับผลที่่�ตามมาจากการกระทำำ� การละเลย หรืือคำำ�สั่่�งของตนเองต่่อ
ผู้้�ใต้้บัังคัับบััญชา พวกเขาต้้องตรวจสอบความถููกต้้องของการกระทำำ�
ที่่�ตั้้�งใจไว้้ล่่วงหน้้าก่่อนเสมอ
ข. ความซื่่�อสััตย์์
		(Integrity)
– เจ้้าหน้้าที่่� เรืือนจำำ�ต้้ องรัักษาและส่่ ง เสริิ ม มาตรฐานระดัับสููงของ
ความซื่่�อสััตย์์สุุจริิตส่่วนบุุคคล เจ้้าหน้้าที่่�เรืือนจำำ�ต้้องพยายามรัักษา
ความสััมพัันธ์์ทางวิิชาชีีพในเชิิงบวกกัับผู้้�ต้้องขัังและสมาชิิกในครอบครััว
ของพวกเขา
82 Recommendation CM/Rec(2012)5 of the Committee of Ministers to member States on the
European Code of Ethics for Prison Staff, Council of Europe, 12 April 2012. The Council of
Europe is also developing a new Code of Conduct for Prison Staff.
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– เจ้้าหน้้าที่่�เรืือนจำำ�จะไม่่ยอมให้้ผลประโยชน์์ส่่วนตััว การเงิิน หรืือ
ผลประโยชน์์อื่น่� ๆ ขััดแย้้งกัับตำำ�แหน่่งของตน เป็็นความรัับผิิดชอบของ
เจ้้าหน้้าที่่�เรืือนจำำ�ทุุกคนที่่�ต้้องหลีีกเลี่่�ยงผลประโยชน์์ทัับซ้้อนดัังกล่่าว
และขอคำำ�แนะนำำ�ในกรณีีที่่�มีีข้้อสงสััย
– เจ้้าหน้้าที่่�เรืือนจำำ�ต้้องต่่อต้้านการทุุจริิตทุุกรููปแบบภายในเรืือนจำำ�
พวกเขาจะแจ้้งผู้้�บัังคัับบััญชาและหน่่วยงานที่่�เหมาะสมอื่่�น ๆ เกี่่�ยวกัับ
การทุุจริิตภายในเรืือนจำำ�
– เจ้้าหน้้าที่่�เรืือนจำำ�ต้้องปฏิิบััติิตามคำำ�สั่่�งทางกฎหมายทั้้�งหมดที่่�ออกโดย
ผู้้� บัั งคัับบััญชาของตนอย่่ า งเหมาะสม แต่่ มีี ห น้้าที่่� ต้้ องละเว้้นจาก
การปฏิิบััติิตามคำำ�สั่่�งใด ๆ ที่่�ละเมิิดกฎหมายอย่่างร้้ายแรงและชััดแจ้้ง
และรายงานคำำ�สั่่�งดัังกล่่าวโดยไม่่ต้้องกลััวว่่าจะถููกลงโทษ
ค. เคารพและปกป้้องศัักดิ์์�ศรีีความเป็็นมนุุษย์์
		 (Respect for and protection of human dignity)
– เจ้้าหน้้าที่่�เรืือนจำำ�ต้้องเคารพและปกป้้องสิิทธิิในการมีีชีีวิิตของทุุกคน
ตลอดเวลา
– ในการปฏิิบััติหิ น้้าที่่�ประจำำ�วััน เจ้้าหน้้าที่่�เรืือนจำำ�ต้้องเคารพและปกป้้อง
ศัักดิ์์�ศรีีความเป็็นมนุุษย์์ รัักษาและรัักษาสิิทธิิมนุุษยชนของทุุกคน
– เจ้้าหน้้าที่่� เรืือนจำำ�ต้้ องไม่่ ก่่ อ กวน ยุุ ย ง หรืือยอมให้้มีี ก ารทรมาน
หรืือการปฏิิ บััติิ ห รืือการลงโทษที่่� ไร้้มนุุ ษ ยธรรมหรืือที่่� ย่ำำ��ยีี ศัั กดิ์์� ศ รีี
ไม่่ว่า่ จะอยู่่�ในสถานการณ์์ใด ๆ รวมทั้้ง� เมื่่อ� ได้้รัับคำำ�สั่่ง� จากผู้้บัั� งคัับบััญชา
– เจ้้าหน้้าที่่�เรืือนจำำ�ต้้องเคารพและปกป้้องความสมบููรณ์์ของร่่างกาย
ทางเพศ และจิิ ต ใจของผู้้� ต้้ องขัังทุุ ก คน รวมถึึงการทำำ�ร้้ ายโดย
เพื่่�อนผู้้ต้้� องขัังหรืือบุุคคลอื่่�นใด
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– เจ้้าหน้้าที่่�เรืือนจำำ�ต้้องปฏิิบััติต่ิ อ่ ผู้้ต้้� องขััง เพื่่อ� นร่่วมงาน และบุุคคลอื่่น� ๆ
ที่่�เข้้าเรืือนจำำ�ด้ว้ ยความสุุภาพและให้้เกีียรติิตลอดเวลา

1

– เจ้้าหน้้าที่่�เรืือนจำำ�จะแทรกแซงสิิทธิิส่่วนบุุคคลในความเป็็นส่่วนตััว
เมื่่อ� จำำ�เป็็นอย่่างเคร่่งครััดและเพื่่อ� บรรลุุวััตถุุประสงค์์ชอบด้ว้ ยกฎหมาย
เท่่านั้้�น
– เจ้้าหน้้าที่่�เรืือนจำำ�จะไม่่ใช้้กำำ�ลัังกัับผู้้�ต้้องขััง ยกเว้้นในการป้้องกัันตััว
หรืือในกรณีีที่่�พยายามหลบหนีี หรืือการต่่อต้้านทางกายภาพเชิิงรุุก
หรืือเชิิงรัับต่่อคำำ�สั่่�งชอบด้้วยกฎหมาย และเป็็นทางเลืือกสุุดท้้ายเสมอ
– เจ้้าหน้้าที่่� เรืือนจำำ� จะทำำ� การตรวจค้้นส่่ ว นบุุ ค คลเฉพาะเมื่่� อ จำำ� เป็็ น
อย่่ า งเคร่่ ง ครััดเท่่ า นั้้� น และจะไม่่ ทำำ� ให้้ผู้้� ต้้ องขัังอัับอายขายหน้้า
ในกระบวนการนี้้�
– เจ้้าหน้้าที่่� เรืือนจำำ� จะต้้องใช้้ เ ครื่่� อ งพัันธนาการตามที่่� กำำ� หนดไว้้ใน
กฎข้้อ 68 ของกฎเรืือนจำำ�ยุุโรปเท่่านั้้�น โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�ง ห้้ามใช้้กัับ
ผู้้�หญิิงระหว่่างคลอด และหลัังคลอด
ง. การดููแลและช่่วยเหลืือ
		 (Care and assistance)
– เจ้้าหน้้าที่่�เรืือนจำำ�ต้้องอ่่อนไหวต่่อความจำำ�เป็็นพิิเศษของแต่่ละบุุคคล
เช่่น เด็็กและเยาวชน ผู้้�หญิิง ชนกลุ่่�มน้้อย ชาวต่่างชาติิ ผู้้�สููงอายุุ
และผู้้�ต้้องขัังพิิการ และผู้้�ต้้องขัังที่่�อาจมีีความเสี่่�ยงด้้วยเหตุุผลอื่่�น
และพยายามทุุกวิิถีีทางเพื่่�อจััดหาความจำำ�เป็็นของพวกเขา
– เจ้้าหน้้าที่่�เรืือนจำำ�ต้้องประกัันการคุ้้�มครองสุุขภาพของบุุคคลที่่�อยู่่�ใน
ความดููแลของตนอย่่างเต็็มที่่� และโดยเฉพาะอย่่างยิ่่ง� จะต้้องดำำ�เนิินการ
ทัันทีีเพื่่�อให้้ได้้รัับการดููแลรัักษาทางการแพทย์์เมื่่�อจำำ�เป็็น
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– เจ้้าหน้้าที่่�เรืือนจำำ�ต้้องจััดให้้มีีความปลอดภััย สุุขอนามััย และการดููแล
ที่่�เหมาะสมของบุุคคลในระหว่่างการควบคุุมตััว พวกเขาต้้องพยายาม
ทุุกวิิถีีทางเพื่่�อให้้แน่่ใจว่่าสภาพในเรืือนจำำ�เป็็นไปตามข้้อกำำ�หนดของ
มาตรฐานสากลเกี่่�ยวข้้อง โดยเฉพาะกฎเรืือนจำำ�ของยุุโรป
– เจ้้าหน้้าที่่�เรืือนจำำ�ต้้องทำำ�งานเพื่่�ออำำ�นวยความสะดวกในการกลัับคืืน
สู่่�สัังคมของผู้้�ต้้องขััง ผ่่านโครงการกิิจกรรมเชิิงสร้้างสรรค์์ ปฏิิสััมพัันธ์์
ส่่วนบุุคคล และความช่่วยเหลืือ
จ. ความเป็็นธรรม ความเป็็นกลาง และการไม่่เลืือกปฏิิบััติิ
		 (Fairness, impartiality and non-discrimination)
– เจ้้าหน้้าที่่� เรืือนจำำ�ต้้ องเคารพคนส่่ ว นใหญ่่ แ ละความหลากหลาย
และไม่่เลืือกปฏิิบััติิต่่อผู้้�ต้้องขัังตามเชื้้�อชาติิ สีีผิิว เพศ ภาษา ศาสนา
ความคิิดเห็็นทางการเมืืองหรืืออื่่�น ๆ ชาติิหรืือสัังคม ทรััพย์์สิิน กำำ�เนิิด
หรืือสถานะอื่่�นใดหรืือประเภทความผิิดที่่�ถููกกล่่าวหา หรืือกระทำำ�โดย
ผู้้�ต้้องขัังคนนั้้�น เจ้้าหน้้าที่่�เรืือนจำำ�จะต้้องให้้ความสนใจเป็็นพิิเศษ
กัับบทบััญญััติิของกฎข้้อ 29 ของกฎเรืือนจำำ�ยุุโรป
– เจ้้าหน้้าที่่�เรืือนจำำ�ต้้องคำำ�นึึงถึึงความจำำ�เป็็นในการโต้้แย้้งและต่่อสู้้�กัับ
การเหยีียดเชื้้�อชาติิและความหวาดกลััวชาวต่่างชาติิตลอดจนส่่งเสริิม
ความอ่่อนไหวทางเพศและป้้องกัันการล่่วงละเมิิดทางเพศในรููปแบบใด ๆ
ทั้้�งที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับเจ้้าหน้้าที่่�คนอื่่�น ๆ และต่่อผู้้ต้้� องขััง
– เจ้้าหน้้าที่่เ� รืือนจำำ�ต้้องปฏิิบััติงิ านของตนอย่่างยุุติธิ รรม มีีความเที่่ย� งธรรม
และสม่ำำ��เสมอ
– เจ้้าหน้้าที่่�เรืือนจำำ�ต้้องเคารพข้้อสัันนิิษฐานในความบริิสุทุ ธิ์์ข� องผู้้ต้้� องขััง
ที่่�ยัังไม่่ถูกู ตััดสิินหรืือมีีคำ�พิ
ำ ิพากษาโดยศาล
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1

– เจ้้าหน้้าที่่�เรืือนจำำ�ต้้องใช้้กระบวนการทางวิินััยที่่�เป็็นกลางและยุุติิธรรม
ตามที่่�กำำ�หนดไว้้ในกฎเรืือนจำำ�ของยุุโรป ยิ่่�งกว่่านั้้�น พวกเขาจะเคารพ
ในหลัักการที่่� ว่่ า ผู้้� ต้้ องขัังที่่� ถูู ก กล่่ า วหาว่่ า กระทำำ� ความผิิ ด ทางวิิ นััย
จะถืือว่่าเป็็นผู้้�บริิสุุทธิ์์�จนกว่่าจะได้้รัับการพิิสููจน์์ว่่ามีีความผิิด
ฉ. ความร่่วมมืือ
		(Co-operation)
– เจ้้าหน้้าที่่�เรืือนจำำ�ต้้องประกัันว่่าผู้้�ต้้องขัังสามารถใช้้สิิทธิิในการเข้้าถึึง
ทนายความและครอบครััวของตนอย่่ า งสม่ำำ�� เสมอและเพีี ย งพอ
ตลอดการจำำ�คุุก
– เจ้้าหน้้าที่่�เรืือนจำำ�ต้้องอำำ�นวยความสะดวกในการร่่วมมืือกัับองค์์กร
ภาครััฐหรืือเอกชน และกลุ่่�มชุุมชนที่่�ทำำ�งานเพื่่อ� สวััสดิิภาพของผู้้�ต้้องขััง
– เจ้้าหน้้าที่่� เ รืือนจำำ�ต้้ องส่่ ง เสริิ ม จิิ ต วิิ ญ ญาณของความร่่ ว มมืือ
การสนัับสนุุน ความไว้้วางใจซึ่่�งกัันและกััน และความเข้้าใจระหว่่าง
เพื่่�อนร่่วมงาน
ช. การรัักษาความลัับและการปกป้้องข้้อมููล
(Confidentiality and data protection)
– 	ข้้อมููลเป็็นความลัับในความครอบครองของเจ้้าหน้้าที่่�เรืือนจำำ�จะถูกู เก็็บ
ไว้้เป็็ น ความลัับ เว้้นแต่่ ก ารปฏิิ บััติิ ห น้้าที่่� ห รืือความจำำ� เป็็ น ของ
ความยุุติิธรรมจะกำำ�หนดเป็็นอย่่างอื่่�นโดยเคร่่งครััด
– 	ต้้องให้้ความสนใจเป็็ น พิิ เ ศษกัับข้้อผููกพัันในการเคารพหลัักการ
การรัักษาความลัับทางการแพทย์์
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– การรวบรวม การจััดเก็็บ และการใช้้ข้้อมููลส่่วนบุุคคลโดยเจ้้าหน้้าที่่�
เรืือนจำำ�จะต้้องดำำ�เนิินการตามหลัักการคุ้้�มครองข้้อมููล และโดยเฉพาะ
อย่่างยิ่่�ง จะถููกจำำ�กััดเท่่าที่่�จำำ�เป็็นเพื่่�อการปฏิิบััติิตามวััตถุุประสงค์์
ชอบด้้วยกฎหมาย ถููกกฎหมาย และเฉพาะเจาะจง
ซ. ทั่�ว่ ไป (General)
– เจ้้าหน้้าที่่�เรืือนจำำ�ต้้องเคารพประมวลกฎหมายปััจจุุบััน พวกเขายัังต้้อง
ป้้องกัันและต่่อต้้านการละเมิิดใด ๆ อย่่างเข้้มงวดด้ว้ ยสุุดความสามารถ
– เจ้้าหน้้าที่่� เรืือนจำำ�ที่่� มีี เ หตุุ ใ ห้้เชื่่� อ ว่่ า มีี ก ารละเมิิ ด ประมวลกฎหมาย
ปััจจุุบัันเกิิดขึ้น้� หรืือกำำ�ลัังจะเกิิดขึ้น้� จะต้้องรายงานเรื่่อ� งนี้้�ต่อ่ หน่่วยงาน
มีีอำำ�นาจเหนืือกว่่า และในกรณีีที่่จำ� ำ�เป็็น ให้้หน่่วยงานอื่่น� ๆ ที่่�เหมาะสม
ทราบ
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องค์์ประกอบของเจ้้าหน้้าที่่�เรืือนจำำ�
(Composition of prison staff)

1

208 ในการสรรหาบุุคลากร เจ้้าหน้้าที่่�เรืือนจำำ�ควรตรวจสอบให้้แน่่ใจว่่า
มีี อัั ตราส่่ ว นผู้้� ต้้ องขัังต่่ อ เจ้้าหน้้าที่่� เ พีี ย งพอเพื่่� อ ความปลอดภััย
ของสถานที่่�และทุุกคนในเรืือนจำำ�ตลอดเวลา
209 นอกจากนี้้� ควรมีีความมุ่่�งมั่่�นระดัับนโยบายเชิิงรุุกในการว่่าจ้้าง
เจ้้าหน้้าที่่� ที่่� ห ลากหลาย รวมถึึงผู้้� ค นจากกลุ่่�มชาติิ พัั นธุ์์�หรืือ
ชนกลุ่่�มน้้อย และหากเป็็นไปได้้ ให้้สะท้้อนถึึงความหลากหลาย
ของประชากรในเรืือนจำำ�ด้้วย
210 เจ้้าหน้้าที่่� ค วรใช้้ ค วามพยายามเป็็ น พิิ เ ศษในการรัับสมััคร
เจ้้าหน้้าที่่�หญิิง โดยคำำ�นึึงถึึงข้้อกำำ�หนดของกฎข้้อ 81 (3) ซึ่�ง่ ระบุุว่่า
ผู้้�ต้้องขัังหญิิงจะต้้องเข้้าร่่วมและดููแลโดยเจ้้าหน้้าที่่�หญิิงเท่่านั้้�น
211 สำำ�หรัับเจ้้าหน้้าที่่�ดููแลสุุขภาพซึ่ง่� ควรเป็็นอิิสระจากเจ้้าหน้้าที่่�เรืือนจำำ�
ดููกฎข้้อ 25 (2)

เอกสารคำำ�แนะนำำ�เกี่่�ยวกัับกฎของเนลสััน แมนเดลา
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ข้้อกำำ�หนดและเงื่่�อนไขของเจ้้าหน้้าที่่�

1

(Staff terms and conditions)

212 UNODC ขอแนะนำำ�ว่่าค่่าตอบแทนเจ้้าหน้้าที่่�เรืือนจำำ� “ขึ้้�นอยู่่�กัับ
มาตรฐานท้้องถิ่่�นและปััจจััยด้้านตลาด และให้้สมกัับความยาก
ในการปฏิิบััติหิ น้้าที่่� ระดัับความรัับผิิดชอบที่่�ได้้รัับมอบหมายให้้ดำำ�รง
ตำำ�แหน่่ง และประสบการณ์์และทัักษะของแต่่ละบุุคคล” UNODC
ยัั ง สัังเกตถึึงความสำำ�คัั ญของระบบความก้้าวหน้้าเพื่่� อ ส่่ ง เสริิ ม
การพััฒนาเจ้้าหน้้าที่่�และจััดหาโอกาสทางอาชีีพในการให้้บริิการ83
213 สำำ�นัักงานบริิการโครงการแห่่งสหประชาชาติิ (UNOPS) เน้้นย้ำำ��ถึึง
ความจำำ�เป็็นในการพิิจารณาการออกแบบสิ่่�งอำำ�นวยความสะดวก
เพื่่�อสนัับสนุุนบุุคลากรในการปฏิิบััติิตามบทบาทของตน รวมถึึง
ความจำำ�เป็็นที่่�พื้้�นที่่�ทำำ�งานที่่�เจ้้าหน้้าที่่�เรืือนจำำ�ใช้้ต้้องแยกจากพื้้�นที่่�
ที่่�ผู้ต้้้� องขัังใช้โ้ ดยสิ้้�นเชิิง UNOPS ยังั ชี้้ใ� ห้้เห็็นว่่าสิ่่ง� อำำ�นวยความสะดวก
ของเจ้้าหน้้าที่่�ต้้องมีีห้้องเปลี่่�ยนเสื้้�อผ้้าที่่�เพีียงพอสำำ�หรัับเจ้้าหน้้าที่่�
เรืือนจำำ�ทั้้�งหญิิงและชาย และสิ่่�งอำำ�นวยความสะดวกควรรวมถึึง
อ่่างล้้างหน้้า ห้้องสุุขา และการติิดตั้้�งห้้องอาบน้ำำ�� 84

83 Handbook for Prison Leaders, UNODC, op. cit., note 73, p. 56.
84 Technical Guidance for Prison Planning, United Nations Office for Project Services (UNOPS),
2016, p. 203.
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โอกาสฝึึกอบรมและวิิธีีการ

(Training opportunities and methodology)

1

214 นอกจากการฝึึกอบรมก่่อนเข้้ารัับราชการแล้้ว การฝึึกอบรมระหว่่าง
รัับราชการอย่่างต่่อเนื่่อ� งเป็็นสิ่่ง� สำำ�คััญ ไม่่เพีียงเพื่่อ� รัักษาและปรัับปรุุง
ความรู้้ที่่� มี� อี ยู่่�ของเจ้้าหน้้าที่่�เรืือนจำำ�เท่่านั้้น� แต่่ยังั ต้้องแน่่ใจว่่าพวกเขา
ได้้รัับทราบถึึงการเปลี่่�ยนแปลงใด ๆ ต่่อนโยบายและการปฏิิบััติิ
รวมทั้้�งพััฒนาการใหม่่ในทางที่่�ดีี ด้้วยเหตุุนี้้� หลัักสููตรการฝึึกอบรม
จึึงควรได้้รัับการปรัับปรุุงอย่่างสม่ำำ��เสมอ รวมถึึงการรวมบทบััญญััติิใหม่่
ของกฎแมนเดลาด้้ ว ย สิ่่� ง สำำ�คัั ญคืือต้้องตรวจสอบให้้แน่่ ใจว่่ า
โปรแกรมการฝึึกอบรมใหม่่และปรัับปรุุงมีีให้้สำำ�หรัับเจ้้าหน้้าที่่�มีีอยู่่�
ตลอดจนผู้้�เพิ่่�งได้้รัับคััดเลืือกเข้้ารัับบริิการ
215 ควรมีีการจััดฝึึกอบรมเจ้้าหน้้าที่่�และโอกาสในการเลื่่�อนตำำ�แหน่่ง
ให้้แก่่เจ้้าหน้้าที่่�ทุุกคนอย่่างเท่่าเทีียมกััน ปราศจากการเลืือกปฏิิบััติิ
และตามข้้อกำำ� หนดของบทบาทและหน้้าที่่� เ ฉพาะของพวกเขา
ข้้อกำำ�หนดกรุุงเทพฯ ข้้อที่่� 32 ระบุุว่า่ เจ้้าหน้้าที่่�เรืือนจำำ�หญิิงควรได้้รัับ
การฝึึกอบรมอย่่างเท่่าเทีียมกัันในฐานะเจ้้าหน้้าที่่�ชาย คู่่�มืือ UNODC
สำำ�หรัับผู้้�จััดการนโยบายและผู้้�กำำ�หนดนโยบายเกี่่�ยวกัับสตรีีและ
การจำำ�คุกุ 85 ยังั ระบุุถึึงความจำำ�เป็็นในการให้้อำำ�นาจแก่่เจ้้าหน้้าที่่�หญิิง
ภายในระบบเรืือนจำำ� และให้้ข้้อเสนอแนะเพิ่่� ม เติิ ม เกี่่� ย วกัับ
การฝึึกอบรมเฉพาะที่่�เจ้้าหน้้าที่่�หญิิงและผู้้�ทำำ�งานกัับผู้้�ต้้องขัังหญิิง
ต้้องการ
85 Handbook for Prison Managers and Policymakers on Women and Imprisonment,
United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), 2008 at www.unodc.org/documents/
justice-and-prison-reform/women-and-imprisonment.pdf.
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216 เพื่่�อให้้การฝึึกอบรมมีีประสิิทธิิภาพ ผู้้�ให้้บริิการฝึึกอบรมควรได้้รัับ
การคััดเลืือกอย่่างรอบคอบ พวกเขาควรรู้้�เนื้้�อหาสาระของตนดีี
แต่่ ยัั ง ต้้องคุ้้� น เคยกัับสภาพแวดล้้อมของเรืือนจำำ� และเข้้าใจ
ความท้้าทายที่่�เจ้้าหน้้าที่่�เรืือนจำำ�และผู้้�ต้้องขัังต้้องเผชิิญ
217 ความพร้้อมของหลัักสููตร e-training เป็็นสิ่่�งที่่�ดีี แต่่ไม่่สามารถ
แทนที่่�ประโยชน์์ของการศึึกษาแบบตััวต่่อตััว โปรแกรมการฝึึกอบรม
สามารถดำำ�เนิินการร่่วมกัับองค์์กรชุุมชนผู้้�เชี่่�ยวชาญ
เนื้้�อหาการฝึึกอบรม
(Content of training)

218 โปรแกรมการฝึึ ก อบรมควรรวมถึึงสิิ ท ธิิ ม นุุ ษ ยชนและจำำ�ต้้ อง
ครอบคลุุมพื้้�นที่่�ทั้้�งหมดที่่�กำำ�หนดไว้้ในกฎข้้อ 76 เป็็นอย่่างน้้อย
ซึ่่�งรวมถึึงกฎหมาย ข้้อบัังคัับและนโยบายระดัับประเทศที่่�เกี่่�ยวข้้อง
ตราสารระหว่่างประเทศและระดัับภููมิิภาคที่่�บัังคัับใช้้ สิิทธิิและหน้้าที่่�
ของเจ้้าหน้้าที่่� เรืือนจำำ� (รวมถึึงการเคารพศัักดิ์์� ศ รีี ข องผู้้� ต้้ องขััง)
ความปลอดภััยและความมั่่�นคง (รวมถึึงความมั่่�นคงแบบพลวััต)
และการปฐมพยาบาล (รวมถึึงการตรวจหาสภาวะสุุขภาพจิิต)
219 การฝึึกอบรมเกี่่�ยวกัับการใช้้กำำ�ลัังและเครื่่�องพัันธนาการ ควรรวมถึึง
คำำ�แนะนำำ�เกี่่�ยวกัับเทคนิิคการลดระดัับ การป้้องกัันความขััดแย้้ง
และการไกล่่เกลี่่�ย ตลอดจนการฝึึกอบรมการใช้้เทคนิิคการควบคุุม
ที่่� ขจััด ความจำำ� เป็็ น ในการกำำ� หนดเครื่่� อ งพัันธนาการหรืือลด
การล่่วงล้ำำ��ตามที่่�กำำ�หนดไว้้ในกฎข้้อ 49
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1

220 การฝึึกอบรมไม่่ควรจำำ�กััดเฉพาะการนำำ�เสนอทฤษฎีีของกฎหมาย
และข้้อบัังคัับ แต่่ ค วรปฏิิ บััติิ ไ ด้้ จ ริิ ง และรวมถึึงการฝึึ ก อบรม
ตามสถานการณ์์ด้้วย86 สิ่่�งนี้้�มีีความสำำ�คััญอย่่างยิ่่�ง ตััวอย่่างเช่่น
เมื่่�อพููดถึึงการฝึึกการใช้้กำำ�ลััง เครื่่�องพัันธนาการ และ การจััดการ
ผู้้�กระทำำ�ความผิิดรุุนแรง

86 Essex paper 3, Penal Reform International and the University of Essex, op. cit., note 4,
p. 38.
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บริิบท (CONTEXT):
การฝึึกอบรมเฉพาะทางสำำ�หรัับเจ้้าหน้้าที่่ทำ� ำ�งานกัับกลุ่่�มผู้้�ต้้องขัังเฉพาะ
(SPECIALIST TRAINING FOR STAFF WORKING WITH SPECIFIC
GROUPS OF PRISONERS) [1.18]
สิ่่�งสำำ�คััญคืือต้้องจำำ�ไว้้ว่่าการฝึึกอบรมที่่�แนะนำำ�ในกฎข้้อ 76 ของกฎแมนเดลา
ควรได้้รัับการพิิจารณาเป็็นอย่่างน้้อย และแนวทางระหว่่างประเทศอื่่น� ๆ จะให้้
คำำ�แนะนำำ�เพิ่่�มเติิมเกี่่ย� วกัับประเภทของการฝึึกอบรมที่่�จำำ�เป็็น ข้้อกำำ�หนดสำำ�หรัับ
เจ้้าหน้้าที่่�เรืือนจำำ�ที่่�จะได้้รัับการฝึึกอบรมเฉพาะทางสอดคล้้องกัับภาระหน้้าที่่�
ของฝ่่ายบริิหารเรืือนจำำ�ที่่�ต้้องคำำ�นึึงถึึงความจำำ�เป็็นส่่วนบุุคคลของผู้้�ต้้องขััง
และเพื่่�อคุ้้�มครองและส่่งเสริิมสิิทธิิของผู้้�ต้้องขัังที่่�มีีความจำำ�เป็็นพิิเศษตามที่่�
กำำ�หนดไว้้ในกฎข้้อ 2 (2) หากเจ้้าหน้้าที่่�ถููกโยกย้้ายจากหน้้าที่่�หนึ่่�งไปยัังอีีก
ที่่�หนึ่่�ง พวกเขาควรได้้รัับการฝึึกอบรมใหม่่ตามนั้้�น
คู่่�มืือ UNODC ว่่าด้้วยผู้้ต้้� องขัังที่่�มีคี วามจำำ�เป็็นพิิเศษ87 ให้้แนวทางในการทำำ�งาน
กัับผู้้�ต้้องขัังที่่�มีีปััญหาสุุขภาพจิิต ผู้้�ทุุพพลภาพ ชนกลุ่่�มน้้อยและชนพื้้�นเมืือง
ผู้้�ต้้องขัังต่่างชาติิ ผู้้�ต้้องขััง LGBTI ผู้้�ต้้องขัังสููงอายุุ ผู้้�เจ็็บป่่วยระยะสุุดท้้าย
และผู้้ต้้� องขัังที่่�ต้้องคำำ�พิพิ ากษาให้้ประหารชีีวิิต คู่่�มืือระบุุการฝึึกอบรมที่่�จำำ�เป็็น
สำำ�หรัับการทำำ�งานร่่วมกัับกลุ่่�มเหล่่านี้้�และให้้คำำ�แนะนำำ�สำำ�คััญเกี่่�ยวกัับวิิธีีการ
ดำำ�เนิินการนี้้� การฝึึกอบรมควรรวมถึึงการระบุุสััญญาณและการตอบสนองต่่อ
ข้้อกล่่าวหาเรื่่�องความรุุนแรงทางเพศและอิิงเพศในเรืือนจำำ�
ข้้อกำำ�หนดกรุุงเทพฯ เรีียกร้้องให้้มีีการฝึึกอบรมเฉพาะเกี่่�ยวกัับภููมิิหลัังและ
ความจำำ�เป็็นของผู้้�ต้้องขัังหญิิง (ดููกฎข้้อ 33) ตััวอย่่างเช่่น กฎข้้อ 32 เรีียกร้้อง
ให้้เจ้้าหน้้าที่่�ทุุกคนที่่�เกี่่�ยวข้้องในการจััดการเรืือนจำำ�หญิิงได้้รัับการฝึึกอบรม
เกี่่ย� วกัับความอ่่อนไหวทางเพศและการห้้ามการเลืือกปฏิิบััติแิ ละการล่่วงละเมิิด
87 Handbook on Prisoners with Special Needs, United Nations Office on Drugs and Crime
(UNODC), 2009.
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1

ทางเพศ กฎข้้อ 29 ของข้้อกำำ�หนดกรุุงเทพฯ ระบุุว่า่ การสร้้างขีีดความสามารถ
สำำ�หรัับเจ้้าหน้้าที่่�ที่่�ทำำ�งานในเรืือนจำำ�หญิิง “จะต้้องช่่วยให้้พวกเขาสามารถ
จััดการกัับข้้อกำำ�หนดพิิเศษในการกลัับคืืนสู่่�สัังคมของผู้้�ต้้องขัังหญิิงและจััดการ
สิ่่�งอำำ�นวยความสะดวกที่่�ปลอดภััยและเพื่่�อการฟื้้�นฟูู”
กฎข้้อ 34 ของข้้อกำำ�หนดกรุุงเทพฯ ยัังระบุุถึึงความจำำ�เป็็นสำำ�หรัับโครงการ
เสริิมสร้้างศัักยภาพในการป้้องกััน การรัักษา การดููแล และการสนัับสนุุน
เอชไอวีี/เอดส์์ และ “ประเด็็นต่่าง ๆ เช่่น เพศและสิิทธิิมนุุษยชน โดยเน้้น
ยัังการเชื่่�อมโยงไปสู่่�เอชไอวีี การตีีตรา และการเลืือกปฏิิบััติิ”
จำำ�ต้้ องมีี ก ารฝึึ ก อบรมเฉพาะสำำ� หรัับเจ้้าหน้้าที่่� เรืือนจำำ�ที่่� เ กี่่� ย วข้้องกัับเด็็ ก
และเยาวชน กฎข้้อ 85 ของกฎฮาวานากำำ� หนดให้้บุุ ค ลากรที่่� ทำำ� งานใน
สถานคุุมขัังเด็็กและเยาวชนควร “ได้้รัับการฝึึกอบรมดัังกล่่าวซึ่่�งจะช่่วยให้้
พวกเขาสามารถปฏิิบััติิหน้้าที่่�ได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�ง
การฝึึ ก อบรมด้้ า นจิิ ต วิิ ท ยาเด็็ ก สวััสดิิ ภ าพเด็็ ก และมาตรฐานสากล
และบรรทััดฐานของสิิทธิิมนุุษยชนและสิิทธิิของเด็็ก…”
ข้้อกำำ�หนดกรุุงเทพฯ ข้้อ 33 บััญญััติิว่่า ในกรณีีที่่�เด็็กอยู่่�กัับมารดาในเรืือนจำำ�
ต้้องจััดการฝึึกอบรมเจ้้าหน้้าที่่�เรืือนจำำ�เพื่่�อสร้้างความตระหนััก “เรื่่�องพััฒนา
การเด็็ก” และได้้รัับ “การฝึึกอบรมขั้้�นพื้้�นฐานเกี่่�ยวกัับการดููแลสุุขภาพเด็็ก …
เพื่่�อให้้พวกเขาตอบสนองอย่่างเหมาะสมในยามจำำ�เป็็นและฉุุกเฉิิน”
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1.8	การตรวจสอบภายใน

1

(Internal inspections)

221 กฎข้้อ 83, 84 และ 85 จััดการกัับรููปแบบการกำำ�กัั บดููแลที่่�
แตกต่่ า งกััน รวมถึึงการตรวจสอบภายในและการตรวจสอบ
ภายนอก88 กลไกการกำำ�กัับดููแลทั้้ง� ภายในและภายนอกเป็็นเครื่่อ� งมืือ
ของการจััดการเรืือนจำำ�อย่่างเป็็นผู้้�มีีวิิชาชีีพและให้้บริิการ “เพื่่�อให้้
แน่่ ใจว่่ า เรืือนจำำ� ได้้รัับการจััดการตามกฎหมายข้้อบัังคัับที่่� มีี อ ยู่่�
นโยบายและขั้้� น ตอนต่่ า ง ๆ เพื่่� อ ให้้ได้้ ม าซึ่่� ง วััตถุุ ป ระสงค์์ ข อง
การบริิการการลงโทษและการแก้้ไข และสิิทธิิของผู้้�ต้้องขัังได้้รัับ
การคุ้้� ม ครอง” 89 กลไกการกำำ�กัั บดููแลภายในและภายนอกมีี ขึ้้� น
เพื่่�อส่่งเสริิมซึ่่�งกัันและกััน
กลไกการตรวจสอบภายในหมายถึึงการตรวจสอบที่่�ดำำ�เนิิ นการ
โดยหน่่วยงานส่่วนกลางของเรืือนจำำ�เพื่่�อติิดตามการปฏิิ บััติิตาม
กฎระเบีียบของเรืือนจำำ� สิ่่�งเหล่่านี้้�ไม่่ได้้ปรัับแต่่งหรืือจำำ�กััดเฉพาะ
การประเมิิ น การปฏิิ บััติิ ต ามสิิ ท ธิิ ม นุุ ษ ยชน หรืือเพื่่� อ ป้้ อ งกััน
การทรมานหรืือการปฏิิบััติิที่่�โหดร้้ายในรููปแบบอื่่�น ๆ แต่่สามารถ
ครอบคลุุมหััวข้้อหลากหลาย เช่่น ความมั่่�นคง การเงิิน หรืือการฝึึก
อบรมเจ้้าหน้้าที่่�

88 Rules 83 (1)(b), 84 (2) and 85 (2) apply only to external monitoring whilst Rule 83 (1) (a)
applies only to internal inspections.
89 The Mandela Rules, UNGA, op. cit., note 1, Rule 83 (2).
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	ทำำ�ไมจึึงสำำ�คััญ?

1

กลไกการเฝ้้าติิดตามภายนอก90 โดยการเปรีียบเทีียบต้้องเป็็นอิิสระ
จากการบริิหารงานเรืือนจำำ�แม้้ว่่าอาณััติิของพวกเขาอาจทัับซ้้อนกัับ
ส่่วนต่่าง ๆ ของผู้้�ตรวจสอบภายใน การตรวจสอบภายนอกจะได้้รัับ
การจััดการในบทที่่� 7 ของเอกสารคำำ�แนะนำำ�นี้้�
(WHY IS IT IMPORTANT?)

222 แม้้ว่่าการตรวจสอบจากภายนอกที่่�เป็็นอิิสระได้้รัับการพิิสููจน์์แล้้วว่่า
มีีประสิิทธิิภาพสููงในการระบุุและประเมิินความบกพร่่องของระบบ
ในสถานคุุมขััง โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�งในเรื่่�องการป้้องกัันการทรมาน
หรืือการปฏิิบััติที่่ิ โ� หดร้้าย ไร้้มนุุษยธรรม หรืือที่่�ต่ำำ��ช้า้ ในรููปแบบอื่่น� ๆ
ปฏิิบััติิตามกฎหมายและระเบีียบข้้อบัังคัับของประเทศในวงกว้้าง
ยิ่่� ง ขึ้้� น ในหลายประเทศจึึงมีี ก ลไกการตรวจสอบภายในหรืือ
การบริิหารแยกจากกััน
223 กฎข้้อ 83 ของกฎแมนเดลาแนะนำำ�ว่า่ การตรวจสอบภายในและกลไก
การตรวจสอบภายนอกเป็็นสิ่่�งจำำ�เป็็นสำำ�หรัับการจััดการเรืือนจำำ�
อย่่างเป็็นผู้้�มีวิี ิชาชีีพ

90 Essex paper 3, Penal Reform International and the University of Essex, op. cit., note 4,
p. 38, notes, that: “there is no clear differentiation between the terms ‘inspection’ and
‘monitoring’. ‘Inspection’ may be used more often amongst criminal justice actors describing
internal prison inspections, whereas the term ‘monitoring’ may be in use more in the
human rights community and referring to enquiries by an external, independent body”.
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1

นำำ�ไปปฏิิบััติิ

(PUTTING IT INTO PRACTICE)

	ขอบเขตการตรวจสอบ
(Scope of inspections)

224 ICPS ตั้้�งข้้อสัังเกตว่่าการตรวจสอบภายใน “เป็็นการตรวจสอบ
ประเภทเป็็นทางการมากกว่่า ซึ่่�งดำำ�เนิินการในเรืือนจำำ�แต่่ละแห่่ง
โดยเจ้้าหน้้าที่่�จากหน่่วยงานบริิหารเรืือนจำำ�กลาง การตรวจสอบ
ประเภทนี้้�มัักอยู่่�ในรููปแบบของการตรวจสอบขั้้น� ตอนการปฏิิบััติงิ าน
ครอบคลุุมหััวข้้อต่่าง ๆ เช่่น ความมั่่�นคง การเงิิน กิิจกรรมสำำ�หรัับ
ผู้้�ต้้องขััง การฝึึกอบรมเจ้้าหน้้าที่่� หรืือการเลืือกปฏิิบััติิ ในการบริิหาร
งานหลาย ๆ แห่่ง ขั้้�นตอนเหล่่านี้้�จะถููกวััดโดยเทีียบกัับมาตรฐาน
ที่่�พััฒนาขึ้้�นจากส่่วนกลาง เพื่่�อให้้แน่่ใจว่่ามีีความสอดคล้้องกััน
ระหว่่างเรืือนจำำ� หน่่วยงานบริิหารบางแห่่งยัังแต่่งตั้้�งผู้้�บัังคัับบััญชา
ในเรืือนจำำ�ข องตนซึ่่� ง มีี ห น้้าที่่� รัั บผิิ ดช อบในการตรวจสอบการ
ปฏิิบััติิตามกฎระเบีียบของเรืือนจำำ� การตรวจสอบเหล่่านี้้�มัักเน้้น
ที่่�กระบวนการบริิหาร รููปแบบของการตรวจสอบหรืือการตรวจสอบนี้้�
มีีความสำำ�คััญมาก แต่่ยัังไม่่เพีียงพอในตััวเอง”91
225	ขอบเขตของการตรวจสอบภายในจะแตกต่่างกัันไปในแต่่ละเขต
อำำ�นาจศาล แต่่มีแี นวโน้้มว่่าในขณะที่่�การตรวจสอบจากภายนอกเน้้น
ที่่�สิิทธิิของผู้้�ต้้องขัังและการป้้องกัันการปฏิิบััติิที่่�โหดร้้ายมากขึ้้�น
การตรวจสอบภายในจะประเมิิ น การปฏิิ บััติิ ต ามกฎหมายและ
91 A Human Rights Approach to Prison Management, ICPS, op. cit., note 29, p. 122.
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1

ระเบีียบข้้อบัังคัับของประเทศมากขึ้้น� ในวงกว้้าง ซึ่ง่� อาจรวมถึึงแง่่มุมุ
ทางเทคนิิคของการจััดการเรืือนจำำ� กฎและขั้้�นตอนของเจ้้าหน้้าที่่�
การปฏิิบััติิตามเงื่่�อนไขการทำำ�งานของเจ้้าหน้้าที่่�เรืือนจำำ�ที่่�มีีนโยบาย
ระดัับชาติิ นโยบายต่่อต้้านการทุุจริิตและการจััดการด้้านการเงิิน
สาธารณะโดยฝ่่ายบริิหารของเรืือนจำำ� อย่่างไรก็็ตาม ตามที่่�กฎ
ข้้อ 83 (2) ระบุุไว้้อย่่างชััดเจน ขอบเขตของการตรวจสอบภายใน
ยัังรวมถึึงการคุ้้�มครองสิิทธิิของผู้้�ต้้องขัังด้้วย
ใครเป็็นผู้้�ดำำ�เนิินการตรวจสอบภายใน?
(Who conducts internal inspections?)

226 โดยทั่่�วไป การตรวจสอบภายในจะดำำ�เนิินการโดยหน่่วยงานของรััฐ
ที่่�จััดการโดยหน่่วยงานบริิหารหรืือกระทรวงที่่�รัับผิิดชอบสถานคุุมขััง
แห่่งชาติิ อย่่างไรก็็ตาม ตามที่่�ความเห็็นของ EPR ชี้้�แจง หน่่วยงาน
ของรััฐที่่�รัับผิิดชอบในการตรวจสอบเรืือนจำำ� “สามารถเป็็นส่่วนหนึ่่�ง
ของกระทรวงเดีียวได้้ ตััวอย่่างเช่่น กระทรวงยุุติิธรรมหรืือกระทรวง
มหาดไทยหรืือสามารถเป็็ น หน่่ ว ยงานภายใต้้การควบคุุ ม ของ
มากกว่่าหนึ่่�งกระทรวง จุุดสำำ�คััญคืือหน่่วยงานหรืือผู้้�ตรวจสอบ
ดัังกล่่าวจััดตั้้�งขึ้้�นและรายงานไปยัังหน่่วยงานสููงสุุด”92
227 EPR ระบุุว่่า “เรืือนจำำ�ต่่าง ๆ จะได้้รัับการตรวจสอบอย่่างสม่ำำ��เสมอ
โดยหน่่วยงานของรััฐ”93

92 Commentary to Recommendation Rec(2006)2 of the Committee of Ministers to member
states on the European Prison Rules, Council of Europe, June 2006.
93 Ibid, p. 32.
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	วิิธีีการตรวจสอบ

1

(Methodology of inspections)

228 เช่่นเดีียวกัับกลไกการตรวจสอบภายนอก ผู้้�ตรวจสอบภายในต้้อง
สามารถเข้้าถึึงข้้อมููลเกี่่ย� วข้้องทั้้ง� หมดเกี่่ย� วกัับโครงสร้้างพื้้�นฐานของ
เรืือนจำำ� รวมทั้้�งจำำ�นวนผู้้�ต้้องขััง สถานที่่� และสถานคุุมขััง (กฎข้้อ
84 (1)) พวกเขาต้้องสามารถเลืือกได้้อย่่างอิิสระว่่าต้้องการไป
เรืือนจำำ�ใดและต้้องการสััมภาษณ์์ผู้ต้้้� องขัังคนใด พวกเขาควรสามารถ
ดำำ�เนิินการสััมภาษณ์์ส่่วนตััวและเป็็นความลัับอย่่างเต็็มที่่�และได้้รัับ
อนุุญาตให้้เยี่่�ยมโดยไม่่แจ้้งล่่วงหน้้า อำำ�นาจหน้้าที่่�ของผู้้�ตรวจสอบ
มีีรายละเอีียดอยู่่�ในกฎข้้อ 84
229 	ข้้อคิิดเห็็นของ EPR อธิิบายอย่่างละเอีียดว่่า “วิิธีีการจััดระเบีียบ
การตรวจสอบของรััฐบาลจะแตกต่่างกัันไปตั้้�งแต่่การตรวจสอบการทำำ�
บััญชีีของเรืือนจำำ�ไปจนถึึงการตรวจสอบในเชิิงลึึกและทัันทีี ซึ่่�งคำำ�นึึง
ถึึงทุุกแง่่มุุมของการบริิหารงานเรืือนจำำ�และ การปฏิิบััติิต่่อผู้้�ต้้องขััง
สิ่่�งสำำ�คััญคืือต้้องรายงานผลการตรวจสอบเหล่่านี้้�ไปยัังหน่่วยงาน
มีีอำำ�นาจและทำำ�ให้้ผู้้มี� ส่ี ว่ นได้เ้ สีียอื่น่� สามารถเข้้าถึึงได้โ้ ดยไม่่ชัักช้า้ ”94
230 การตรวจสอบภายในและการตรวจติิดตามภายนอกต้้องเกิิดขึ้้�น
บ่่อยครั้้�งเพีียงพอเพื่่�อให้้สามารถตรวจสอบสภาพ การเปลี่่�ยนแปลง
และการพััฒนาในระบบเรืือนจำำ�ได้้อย่่างมีีประสิิทธิิผล ในขณะเดีียวกััน
ก็็ ใ ห้้ความยืืดหยุ่่�นเพีี ย งพอในการจััดลำำ�ดัั บความสำำ�คัั ญของ
การตรวจสอบในเรืือนจำำ�ที่่�มีีปััญหามากขึ้้�น95
94 Ibid, pp. 92–93.
95 Essex paper 3, Penal Reform International and the University of Essex, op. cit., note 4,
p. 39.
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1. การจััดการเรืือนจำำ�

231 กฎข้้อ 85 กำำ�หนดให้้การตรวจสอบทุุกครั้้�งตามด้้วยรายงานเป็็น
ลายลัักษณ์์อัักษร ซึ่�ง่ ควรส่่งไปยัังหน่่วยงานที่่�มีีอำ�ำ นาจ อย่่างไรก็็ตาม
ผลการตรวจสอบภายในมัักไม่่เปิิดเผยต่่อสาธารณะ96

1

232 UNODC เผยแพร่่รายการตรวจสอบสำำ�หรัับกลไกการตรวจสอบ
ภายใน ซึ่่� ง เป็็ น เครื่่� อ งมืือที่่� ส ามารถใช้้ ป ระเมิิ น การปฏิิ บััติิ ต าม
กฎแมนเดลาในระดัับประเทศ และเพื่่� อ เพิ่่� ม ประสิิ ท ธิิ ภ าพและ
ประสิิทธิิผลของระบบการตรวจสอบภายใน รายการตรวจสอบ
ประกอบด้้วย 7 บทโดยมีีผลลััพธ์์ที่่�คาดหวัังทั้้�งหมด 36 รายการ
ที่่�เรืือนจำำ�ควรพยายามหาและรายการตััวบ่่งชี้้� 241 ตััวเพื่่�อช่่วย
ในการพิิจารณาว่่าบรรลุุผลลััพธ์์ที่่ค� าดหวัังหรืือไม่่ หรืือมีีความคืืบหน้้า
ในการบรรลุุเป้้าหมายเหล่่านั้้�นหรืือไม่่97

96 The Mandela Rules, UNGA, op. cit., note 1, Rule 85 (1): specifies that due consideration
shall be given to making the reports of external inspections publicly available.
97 Assessing Compliance with the Nelson Mandela Rules: a checklist for internal inspection
mechanisms, United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), August 2017.
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2

คำว�มปลอดภััย คำว�มมั�นำคำง
และศัักด์�ศัรีสำ�หรับัทุกคำนำ
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6

กี่ารตุรวจัคำ้นำตุัวผูู้้ตุ้องข้ังและห้องข้ัง
กี่ารตุรวจัคำ้นำและข้ั้นำตุอนำเข้้าสำาหรับัผูู้้มาเย่่�ย่ม
เด็กี่ในำเร่อนำจัำากี่ับับั์ดามารดา
ผูู้้ตุ้องข้ังทุพพลภัาพ
กี่ารจััดกี่ารศัพผูู้้ตุ้องข้ังเส่ย่ชื่่ว์ตุ
คำวามเป็นำทาส

2. ความปลอดภััย ความมั่่�นคง และศัักดิ์์�ศรีีสำำ�หรัับทุุกคน

2.	ความปลอดภััย ความมั่่�นคง
และศัักดิ์์�ศรีีสำำ�หรัับทุุกคน

2

(SAFETY, SECURITY
AND DIGNITY FOR ALL)

01

หลัักการพื้้�นฐานข้้อ 1 ของกฎแมนเดลาแสดงให้้เห็็นชััดเจนว่่า
“ผู้้�ต้้องขัังทุุกคนจะต้้องได้้รัับการปฏิิบััติิด้้วยความเคารพเนื่่�องจาก
ศัักดิ์์� ศ รีี แ ละคุุ ณ ค่่ า โดยกำำ� เนิิ ดข องพวกเขาในฐานะมนุุ ษ ย์์ ”
กฎดัังกล่่าวยัังกำำ�หนดว่่าเจ้้าหน้้าที่่�เรืือนจำำ�ไม่่เพีียงรัับผิิดชอบในการ
รัับรองความปลอดภััยและความมั่่�นคงของผู้้�ต้้องขัังเท่่านั้้�น แต่่ยััง
รวมถึึงเจ้้าหน้้าที่่� ผู้้�ให้้บริิการ และผู้้�มาเยี่่�ยมตลอดเวลาด้้วย ในทุุก
สถานการณ์์ ความจำำ�เป็็นในการรัักษาความปลอดภััยและความมั่่�นคง
ต้้องสมดุุลกัับหลัักความเป็็นธรรม ความยุุติิธรรม และมนุุษยธรรม
เพื่่�อปกป้้องศัักดิ์์�ศรีีของผู้้�ต้้องขััง เรืือนจำำ�ต้้องประกัันเงื่่�อนไขขั้้�นต่ำำ��
ในการคุุมขัังโดยการจััดหาที่่�พัักและเสื้้�อผ้้า และการดููแลสุุขอนามััย
ตามรายละเอีียดในกฎแมนเดลา98 อย่่างไรก็็ตาม เนื่่อ� งจากส่่วนเหล่่านี้้�
ของกฎไม่่ได้อ้ ยู่่�ภายใต้้การแก้้ไข บทนี้้�เท่่านั้้น� มุ่่�งเน้้นไปที่่�บทบััญญััติิใหม่่
ของกฎ

98 The Mandela Rules, UNGA, op. cit., note 1, Rules 12-23. These rules deal with prisoner
accommodation, personal hygiene, clothing and bedding, food, exercise and sport.
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	คำำ�ถามด้้านความปลอดภััยและความมั่่�นคงครอบคลุุมตั้้�งแต่่ปััญหา
สถิิต/คงที่่� เช่่น โครงสร้้างพื้้�นฐานของสถานคุุมขััง ไปจนถึึงปััญหา
แบบพลวััต เช่่น การโต้้ตอบระหว่่างบุุคคลภายในสถานที่่�นั้น้� แนวคิิด
ของการรัักษาความมั่่�นคงแบบสถิิต/คงที่่�และพลวััตมีีรายละเอีียด
เพิ่่�มเติิมในบทที่่� 3 วรรคที่่� 01 ของเอกสารคำำ�แนะนำำ�นี้้�

2
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2. ความปลอดภััย ความมั่่�นคง และศัักดิ์์�ศรีีสำำ�หรัับทุุกคน

2.1	การตรวจค้้นตััวผู้้�ต้้องขัังและห้้องขััง
(Searches of prisoners and cells)

2

02

กฎแมนเดลาให้้แนวทางในการตรวจค้้นตััวผู้้�ต้้ องขัังและห้้องขััง
ในลัักษณะช่่วยให้้มั่่�นใจว่่าสถานที่่�ในเรืือนจำำ�มีีระเบีียบเรีียบร้้อย
ในขณะเดีียวกัันก็็ให้้ความเคารพในศัักดิ์์�ศรีีและความเป็็นส่่วนตััว
ของบุุคคลเกี่่�ยวข้้องและปกป้้องสิิทธิิของพวกเขา กฎเกณฑ์์ยัังชี้้�แจง
บทบาทของผู้้� เชี่่� ย วชาญด้้ า นการดููแลสุุ ข ภาพในการดำำ� เนิิ น การ
ตรวจค้้นภายในร่่างกาย
การตรวจค้้นมัักดำำ�เนิินการเมื่่อ� ผู้้ต้้� องขัังเข้้าเรืือนจำำ�ครั้้ง� แรก หลัังจาก
การเยี่่� ย ม เมื่่� อ กลัับจากการพิิ จ ารณาของศาล การนััดหมาย
ในโรงพยาบาล หรืือจากการทำำ�งานนอกเรืือนจำำ� การตรวจค้้น
อาจดำำ�เนิินการได้้หากเจ้้าหน้้าที่่�สงสััยว่่าผู้้�ต้้องขัังมีีสิ่่�งของต้้องห้้าม
ครอบครอง
กฎหมายและระเบีียบข้้อบัังคัับของประเทศที่่�ควบคุุมการตรวจค้้น
ตััวผู้้� ต้้ องขัังและห้้องขัังควรเป็็ น ไปตามมาตรฐานสากล ต้้องมีี
กฎระเบีียบชััดเจนในระดัับประเทศที่่�กำำ�หนดเมื่่อ� อนุุญาตให้้ตรวจค้้น
ประเภทต่่าง ๆ โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�งสำำ�หรัับการตรวจค้้นเปลื้้�องผ้้า
และการตรวจค้้นร่่ า งกายที่่� รุุ ก ราน กฎระเบีี ย บเหล่่ า นี้้� ค วรมีี
รายละเอีียดเกี่่�ยวกัับผู้้�ได้้รัับอนุุญาตให้้ดำำ�เนิินการตรวจค้้นดัังกล่่าว
และลัักษณะที่่�ควรดำำ�เนิินการ สถานการณ์์ที่่�สามารถดำำ�เนิินการ
ตรวจค้้นเปลื้้�องผ้้าและการตรวจค้้นที่่�รุุกรานได้้ควรกำำ�หนดไว้้อย่่าง
ชััดเจนโดยกฎหมาย ควรมีี แ นวทางเฉพาะในการตรวจค้้น
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ผู้้�ต้้องขัังหญิิงและเด็็ก (สำำ�หรัับการตรวจค้้นผู้้�มาเยี่่�ยมดููบทที่่� 2
วรรคที่่� 54–72 ของเอกสารคำำ�แนะนำำ�นี้้�)

2

การตรวจค้้นเจ้้าหน้้าที่่�เรืือนจำำ�เป็็นเรื่่อ� งปกติิในระบบเรืือนจำำ�ส่ว่ นใหญ่่
เนื่่� อ งจากมีี ค วามเสี่่� ย งที่่� เจ้้าหน้้าที่่� เรืือนจำำ� จะนำำ�สิ่่� ง ของต้้องห้้าม
เข้้าจากภายนอก เนื่่�องจากขอบเขตของพวกเขา กฎแมนเดลา
จึึงไม่่ ร วมถึึงบทบััญญััติิ สำำ� หรัับการตรวจค้้นเจ้้าหน้้าที่่� เรืือนจำำ�
และผู้้ใ� ห้้บริิการ อย่่างไรก็็ตาม การป้้องกัันเพื่่อ� ให้้แน่่ใจว่่าความจำำ�เป็็น
และสััดส่่วนของการตรวจค้้นที่่�กำำ�หนดไว้้ในกฎแมนเดลาควรใช้้
อย่่ า งเท่่ า เทีี ย มกัันกัับเจ้้าหน้้าที่่� และการตรวจค้้นไม่่ ค วรสร้้าง
ความรำำ�คาญเท่่าที่่�เป็็นไปได้้
กฎที่่�เกี่่�ยวข้้อง (RELEVANT RULES):
การตรวจค้้นผู้้�ต้้องขัังและห้้องขััง
(SEARCHES OF PRISONERS AND CELLS)
กฎข้้อ 50
กฎหมายและหลัักเกณฑ์์เกี่่�ยวกัับการตรวจค้้นผู้้�ต้้องขัังและห้้องขัังต้้องเป็็นไป
ตามพัันธกรณีีภายใต้้กฎหมายระหว่่างประเทศ และต้้องพิิจารณาตามมาตรฐาน
และบรรทััดฐานระหว่่างประเทศ โดยตระหนัักถึึงความจํําเป็็นเพื่่�อให้้มั่่�นใจว่่ามีี
ความมั่่�นคงในเรืือนจํํา การตรวจค้้นต้้องดํําเนิินการลัักษณะเคารพศัักดิ์์�ศรีี
ภายในของมนุุษย์์และความเป็็นส่่วนตััวของบุุคคลที่่�ถูกู ตรวจค้้น รวมทั้้ง� หลัักการ
ความได้้สััดส่่วน ความถูกู ต้้องตามกฎหมาย และความจํําเป็็น
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กฎข้้อ 51
การตรวจค้้นต้้องไม่่ใช้้เพื่่�อคุุกคาม ข่่มขู่่� หรืือล่่วงล้ำำ��โดยไม่่จํําเป็็นต่่อความเป็็น
ส่่วนตััวของผู้้�ต้้องขััง เพื่่�อวััตถุุประสงค์์แห่่งความรัับผิิดชอบ การบริิหารงาน
เรืือนจํําต้้องเก็็บบัันทึึกการตรวจค้้นอย่่างเหมาะสม โดยเฉพาะการเปลื้้�องผ้้า
และการตรวจค้้นภายในร่่างกาย และการตรวจค้้นห้้องขััง รวมทั้้�งเหตุุผลของ
การตรวจค้้น การระบุุผู้ดํํ้� าเนิินการตรวจค้้นและผลลััพธ์์การตรวจค้้น

2

กฎข้้อ 52
1. การตรวจค้้นที่่�ล่่วงล้ำำ�� ตลอดจนการเปลื้้�องผ้้าและการตรวจค้้นภายใน
ร่่างกายต้้องดํําเนิินการต่่อเมื่่�อจํําเป็็นอย่่างแท้้จริิงเท่่านั้้�น การบริิหารงาน
เรืือนจํําต้้องได้้รัับการส่่งเสริิมให้้พััฒนาและใช้้ทางเลืือกอื่่�นที่่�เหมาะสมกัับ
การตรวจค้้นที่่�ล่่วงล้ำำ�� การตรวจค้้นที่่�ล่่วงล้ำำ��ต้้องดํําเนิินการเป็็นการส่่วนตััว
และโดยเจ้้าหน้้าที่่�ที่่�ผ่่านการฝึึกอบรมซึ่�ง่ เป็็นเพศเดีียวกัับผู้้�ต้้องขััง
2. การตรวจค้้นภายในร่่ า งกายต้้องดํําเนิิ น การโดยผู้้� ป ระกอบวิิ ช าชีี พ
ดููแลสุุขภาพ (HEALTH-CARE) ที่่�มีีคุุณภาพเท่่านั้้�นนอกเหนืือจากผู้้�มีีหน้้าที่่�
รัับผิิ ดช อบหลัักในการดููแลผู้้� ต้้ องขััง หรืืออย่่ า งน้้อยโดยเจ้้าหน้้าที่่�
ที่่�ผ่า่ นการฝึึกอบรมมาอย่่างเหมาะสมจากผู้้ป� ระกอบวิิชาชีีพทางการแพทย์์
ตามมาตรฐานด้า้ นอนามััย สุุขภาพ และ ความปลอดภััย
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	ทำำ�ไมจึึงสำำ�คััญ?

(WHY IS IT IMPORTANT?)

	มั่่�นใจในความปลอดภััยและความมั่่�นคง
(Ensuring safety and security)

04

2

03 เจ้้าหน้้าที่่�เรืือนจำำ�จำำ�ต้้องตรวจค้้นตััวผู้้ต้้� องขัังและห้้องขัังเพื่่อ� ประกััน
ความมั่่�นคงของเรืือนจำำ� และเพื่่อ� ปกป้้องความปลอดภััยของผู้้�ต้้องขััง
ทุุ ก คนในสถานคุุ ม ขััง รวมทั้้� ง เจ้้าหน้้าที่่� ด้้ ว ย การตรวจค้้นมีี
ความจำำ�เป็็นเพื่่อ� ป้้องกัันการลัักลอบนำำ�เข้้าสิ่่ง� ของต้้องห้้ามเข้้าเรืือนจำำ�
เช่่ น ยาเสพติิ ด อาวุุ ธ หรืือสิ่่� ง ของอื่่� น ๆ ที่่� อ าจเป็็ น อัันตราย
หรืือที่่�อาจช่่วยให้้หลบหนีีออกจากเรืือนจำำ�ได้้
หากขั้้�นตอนการตรวจค้้นและการป้้องกัันได้้รัับการควบคุุมและ
ดำำ�เนิินการอย่่างดีีด้้วยความเคารพในศัักดิ์์�ศรีีและความเป็็นส่่วนตััว
ของบุุคคลที่่�ถููกตรวจค้้น เจ้้าหน้้าที่่�ก็็จะมีีความพร้้อมในการปฏิิบััติิ
หน้้าที่่�ของตนได้้ดีียิ่่�งขึ้้�น และรัักษาความสััมพัันธ์์ที่่�ดีีกัับผู้้�ต้้องขััง
และผู้้�มาเยี่่�ยมเรืือนจำำ�

05 การตรวจจัับสิ่่�งผิิดกฎหมายระหว่่างการตรวจค้้น ทางการสามารถ
ลดระดัับการค้้าที่่�ผิดิ กฎหมายซึ่ง่� เกิิดขึ้น้� ภายในเรืือนจำำ�ได้้ นอกจากนี้้�
การตรวจค้้นสามารถทำำ�หน้้าที่่�ป้้องกัันสำำ�คััญต่่อการลัักลอบนำำ�เข้้า
สิ่่�งผิิดกฎหมาย
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เคารพศัักดิ์ศรีีค
์�
วามเป็็นมนุุษย์์และความเป็็นส่่วนตััว
(Respecting human dignity and privacy)

การตรวจค้้นต้้องมีีการควบคุุมอย่่างดีี เนื่่�องจากบางครั้้�งใช้้เป็็น
เครื่่อ� งมืือก่่อกวน ข่่มขู่่� หรืือลงโทษผู้้ต้้� องขัังบางคน ดัังนั้้น� กฎแมนเดลา
จึึงครอบคลุุมเวลาและวิิธีีที่่�การตรวจค้้นประเภทต่่าง ๆ สามารถ
ทำำ�ได้้ และควรควบคุุมอย่่างไร การตรวจค้้นอาจเป็็นเรื่่�องน่่าอัับอาย
น่่าเวทนา และทำำ�ให้้ผู้้�ต้้องขัังทุุกคนเจ็็บปวด และมัักดำำ�เนิินการ
เมื่่�อผู้้�ต้้องขัังอยู่่�ในสถานะเปราะบางสุุด เช่่น เมื่่�อพวกเขามาถึึง
สถานคุุมขัังในครั้้�งแรก

07

การตรวจค้้นอาจทำำ�ให้้ผู้้�หญิิงอัับอายโดยเฉพาะ โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�ง
หากพวกเขาเคยประสบกัับความรุุ น แรงทางเพศหรืือเรื่่� อ งเพศ
มาก่่อน การตรวจค้้นร่่างกายอาจเป็็นเรื่่�องน่่าวิิตกเป็็นพิิเศษสำำ�หรัับ
ผู้้�ต้้องขัังที่่�มีีภููมิิหลัังทางศาสนาหรืือวััฒนธรรมโดยเฉพาะ

2

06
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การปฏิิบััติิตามคำำ�มั่่�น (PROMISING PRACTICE):
การยุุติิการเปลื้้�องผ้้าตรวจค้้นผู้้�หญิิงเป็็นประจำำ�ในอัังกฤษและเวลส์์
(AN END TO ROUTINE STRIP SEARCHING OF WOMEN IN ENGLAND
AND WALES) [2.1]

2

การทบทวนสตรีีที่่�มีีความเปราะบางเป็็นพิิเศษในระบบยุุติิธรรมทางอาญา
ในอัังกฤษและเวลส์์ในปีี 2006 ซึ่่�งมีีชื่่�อว่่า Corston Report ระบุุว่่า “การใช้้
การตรวจค้้นเปลื้้�องผ้้าอย่่างต่่อเนื่่�องเป็็นประจำำ� ซ้ำำ�� ๆ และไม่่จำำ�เป็็นเป็็น
การสร้้างความอััปยศ เสื่่อ� มเกีียรติิ และไม่่มีศััี กดิ์์ศ� รีีสำำ�หรัับผู้้ห� ญิิงและการบุุกรุุก
ที่่�น่่ากลััวของความเป็็นส่่วนตััว สำำ�หรัับผู้้�หญิิงที่่�เคยถููกทารุุณกรรมโดยเฉพาะ
อย่่างยิ่่�งการล่่วงละเมิิดทางเพศถืือเป็็นการนำำ�มาสู่่�ชีีวิิตในเรืือนจำำ�น่่าตกใจ
และเป็็นการเตืือนความจำำ�ที่่�ไม่่พึึงปรารถนาของการตกเป็็นเหยื่่�อครั้้�งก่่อน
เจ้้าหน้้าที่่�ไม่่พอใจและต่่อต้้านการสร้้างความสััมพัันธ์์ที่่�ดีีกัับผู้้�หญิิง โดยเฉพาะ
อย่่างยิ่่�งการออกงานใหม่่”99
รายงานของ Corston สรุุปการสำำ�รวจกัับผู้้�ต้้องขัังหญิิงซึ่่�งระบุุว่่าการตรวจค้้น
เปลื้้�องผ้้าทำำ�ให้้พวกเขารู้้สึึ� ก “อัับอาย ถูกู บุุกรุุก เสื่่�อมโทรม อึึดอััด เปราะบาง
อัับอาย ละอายใจ ถููกละเมิิด และสกปรก”100
รายงานยัั ง เผยด้้ ว ยว่่ า เป็็ น เรื่่� อ งหายากมากที่่� จ ะพบสิ่่� ง ผิิ ด กฎหมายจาก
ผู้้�หญิิงที่่�ถููกตรวจค้้นตััว โดยตั้้�งข้้อสัังเกตว่่า “นี่่�เป็็นการเสีียเวลาของเจ้้าหน้้าที่่�
อย่่างน่่าสยดสยอง

99

The Corston Report: A report by Baroness Jean Corston of a review of women with
particular vulnerabilities in the criminal justice system, Home Office United Kingdom,
2007, p. 31 at www.justice.gov.uk/publications/docs/corston-report-march-2007.pdf.
100 Ibid, p. 31.
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การตรวจค้้นเปลื้้�องผ้้าเป็็นงานประจำำ�เมื่่�อเคลื่่�อนย้้ายไปที่่�อื่่�นหรืือเมื่่�อกลัับ
จากศาลเมื่่�อผู้้�หญิิงอยู่่�ภายใต้้การคุ้้�มกัันตลอดเวลาและในสายตาของเจ้้าหน้้าที่่�
ไม่่สามารถให้้เหตุุผลได้้ ในกรณีีของผู้้�หญิิงที่่�กลัับมาจากที่่�ทำำ�งาน สามััญสำำ�นึึก
ก็็ควรเหนืือกว่่า”

2

รายงานของ Corston แนะนำำ�ให้้ลดการตรวจค้้นเปลื้้�องผ้้าในเรืือนจำำ�สตรีี
ให้้เหลืือน้้อยสุุ ดที่่� เข้้ากัันได้้กัับความมั่่� น คงและบริิ ก ารเรืือนจำำ�ริิ เริ่่� ม ใช้้
เครื่่�องสแกนไอออน101 แทนการตรวจค้้นเปลื้้�องผ้้าผู้้�หญิิงเพื่่�อหายาเสพติิด
การดำำ� เนิิ น การตรวจค้้นผู้้� ห ญิิ ง เป็็ น ประจำำ� ในอัังกฤษและเวลส์์ สิ้้� น สุุ ด ลง
ในปีี 2009 หลัังจากการตีีพิิมพ์์รายงานของ Corston การตรวจค้้นเปลื้้�องผ้้า
ตอนนี้้�จำำ�ต้้อง “นำำ�โดยความชาญฉลาด (intelligence-led)”102 หมายความว่่า
เจ้้าหน้้าที่่� ค วรทำำ� การตรวจค้้นเปลื้้� อ งผ้้าเท่่ า นั้้� น ตามความสงสััยที่่� มีี มูู ล
ความจริิง103

101 Ion Mobility Spectrometry (IMS) devices are also known as ion scanners. An IMS unit is
a type of trace detecting device that measures the deflection of particles after they are
exposed to an electric field. The speed at which the particles move helps to determine
the substance of origin.
102 Corston +10, The Corston Report 10 years on: How far have we come on the road to
reform for women affected by the criminal justice system?, Women in Prison, 2017, p. 7
at www.womeninprison.org.uk/perch/resources/corston-report-10-years-on.pdf.
103 See also: Body Searches, Detention Focus, Association for the Prevention of Torture at
www.apt.ch/detention-focus/en/detention_issues/6/.
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นำำ�ไปปฏิิบััติิ

(PUTTING IT INTO PRACTICE)

2

08 เมื่่�อพููดถึึงการป้้องกัันที่่�จำำ�เป็็นในการตรวจค้้น สิ่่�งสำำ�คััญคืือต้้องแยก
ความแตกต่่างระหว่่างการตรวจค้้นประเภทต่่าง ๆ ที่่�ใช้้งานอย่่าง
ชััดเจน คำำ�ศััพท์์อาจแตกต่่างกัันไปในแต่่ละประเทศ อย่่างไรก็็ตาม
มีีหลัักการสำำ�คััญบางประการที่่�ใช้้ได้้กัับการตรวจค้้นทุุกประเภท:
– การตรวจค้้นทั้้�งหมดจะต้้องดำำ�เนิินการในลัักษณะเคารพในศัักดิ์์�ศรีี
ความเป็็นมนุุษย์์โดยธรรมชาติิและความเป็็นส่่วนตััวของบุุคคลที่่�ถููก
ตรวจค้้น
– การตรวจค้้นทั้้�งหมดจะต้้องดำำ�เนิินการตามหลัักการของกฎหมาย
ความจำำ�เป็็น และได้้สััดส่่วน;
– การตรวจค้้นไม่่ควรใช้้เพื่่�อก่่อกวน ข่่มขู่่� หรืือล่่วงละเมิิดความเป็็น
ส่่วนตััวของผู้้�ต้้องขัังโดยไม่่จำำ�เป็็น
– เจ้้าหน้้าที่่�เรืือนจำำ�ควรเก็็บบัันทึึกเหมาะสมของการตรวจค้้นทั้้�งหมด
รวมทั้้�งเหตุุผลในการตรวจค้้น ตััวตนของผู้้�ดำำ�เนิินการ และผลการ
ตรวจค้้นใด ๆ
–	ต้้องมีี ก ารป้้ อ งกัันเพื่่� อ ป้้ อ งกัันการใช้้ ก ารตรวจค้้นทุุ ก ประเภท
มากเกิินไปหรืือเลืือกปฏิิบััติิ และ
– การตรวจค้้นทั้้ง� หมดควรทำำ�โดยบุุคลากรที่่�ได้้รัับการฝึึกอบรมเท่่านั้้น�
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2

09

โดยทั่่�วไปแล้้ว การตรวจค้้นร่่างกายมีี 3 ประเภทหลััก กล่่าวคืือ
การตรวจค้้นตบเบา ๆ ตามลำำ�ตััว หรืือการตรวจค้้นอย่่างรวดเร็็ว
การตรวจค้้นเปลื้้� อ งผ้้า และการตรวจค้้นภายในร่่ า งกาย 104
การตรวจค้้นประเภทอื่่�น ๆ รวมถึึงการตรวจค้้นห้้องขัังและการตรวจค้้น
ทรััพย์์สิินของผู้้�ต้้องขััง การตรวจค้้นด้้วยความช่่วยเหลืือของสุุนััข
อาจลดการใช้้การตรวจค้้นที่่�ล่่วงล้ำำ�� แต่่ขึ้้�นอยู่่�กัับบริิบททางสัังคม
และวััฒนธรรม อาจทำำ�ให้้เสื่่�อมเสีียและคุุกคามมากขึ้้�น ไม่่ควรมีีสุนััข
ุ
อยู่่�ในระหว่่างการตรวจค้้นเปลื้้�องผ้้าหรืือภายในร่่างกาย
– การตรวจค้้นตบเบา ๆ ตามลำำ�ตััว (Pat down searches) ซึ่ง่� บางครั้้ง�
เรีียกว่่าการตรวจค้้นอย่่างรวดเร็็ว จะดำำ�เนิินการบนเสื้้อ� ผ้้า และต้้องมีี
การสััมผััสทางร่่างกาย แต่่ไม่่มีีภาพเปลืือย บางครั้้�งอาจมีีประโยชน์์
ในการสุ่่�มตรวจค้้นดัังกล่่าวเพื่่อ� ให้้แน่่ใจว่่าใช้ไ้ ด้้ดีีกัับมาตรการป้้องกััน
การลัักลอบนำำ�เข้้าสิ่่ง� ของต้้องห้้าม ในขณะเดีียวกัันก็็ให้้ความคุ้้�มครอง
จากการเรีียกร้้องใด ๆ ที่่�ดำำ�เนิินการตรวจค้้นในลัักษณะการเลืือก
ปฏิิบััติิ โดยกำำ�หนดเป้้าหมายเฉพาะบุุคคลหรืือกลุ่่�มผู้้�ต้้องขัังเฉพาะ
– การตรวจค้้นเปลื้้�องผ้้า (Strip searches) เกี่่�ยวข้้องกัับการนำำ�เสื้้�อผ้้า
ออกหรืือจััดโครงสร้้างใหม่่บางส่่วนหรืือทั้้�งหมด การตรวจค้้นเปลื้้�องผ้้า
มัักไม่่ต้้องการการสััมผััสทางร่่างกาย แต่่สามารถตรวจสอบทุุกส่่วน
ของร่่างกายได้้ รวมถึึงบริิเวณต่่าง ๆ เช่่น ปากและบริิเวณอวััยวะเพศ
ที่่�สามารถซ่่อนสิ่่ง� ผิิดกฎหมายได้้ ควรสัังเกตว่่าในขณะที่่�การตรวจค้้น
ภายในร่่างกายมัักถููกควบคุุมอย่่างเข้้มงวดมากกว่่าการตรวจค้้น

104 For more details on body searches, see: Body searches: Addressing risk factors to
prevent torture and ill treatment, PRI/APT, Penal Reform International/Association for
the Prevention of Torture, second edition, 2015.
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เปลื้้�องผ้้า การตรวจค้้นเปลื้้�องผ้้าสามารถล่่วงล้ำำ��และทำำ�ให้้อัับอาย
โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�งเมื่่�อพวกเขาเกี่่�ยวข้้องกัับการเปิิดเผยร่่างกาย

2

การตรวจค้้นเปลื้้�องผ้้าไม่่ควรกำำ�หนดให้้บุุคคลที่่�ถููกตรวจค้้นต้้อง
เปลืือยกายตลอดเวลาเพื่่�อหลีีกเลี่่�ยงโอกาสที่่�จะได้้รัับความอัับอาย
ตััวอย่่างเช่่น การตรวจค้้นดัังกล่่าวสามารถทำำ�ได้้ใน 2 ขั้้�นตอน
โดยถอดเสื้้อ� ผ้้าบนและล่่างแยกกััน เพื่่อ� ให้้ผู้้ต้้� องขัังไม่่ต้้องเปลืือยกาย
ต่่อหน้้าเจ้้าหน้้าที่่�เรืือนจำำ�ในคราวเดีียว
– การตรวจค้้นภายในร่่างกาย (Body cavity) เป็็นรููปแบบการตรวจค้้น
ร่่างกายที่่�รบกวนจิิตใจมากสุุด และเกี่่�ยวข้้องกัับการตรวจร่่างกาย
ของช่่องทางเข้้า เช่่น ช่่องคลอดและทวารหนััก การตรวจค้้นโพรง
มัักถููกเรีียกว่่าการตรวจค้้นที่่�ล่่วงล้ำำ��หรืือแบบใกล้้ชิิด105 เจ้้าหน้้าที่่�
เรืือนจำำ�เองมัักพบว่่าการดำำ�เนิินการตรวจค้้นดัังกล่่าวไม่่เป็็นที่่�พอใจ
เจ้้าหน้้าที่่� ดูู แลสุุ ข ภาพควรตรวจสอบผู้้� ต้้ องขัังหลัังการตรวจค้้น
ร่่างกาย และให้้ความสนใจอย่่างใกล้้ชิิดกัับผลกระทบที่่�อาจเกิิดขึ้้�น
ทั้้�งทางร่่างกายและจิิตใจของกระบวนการดัังกล่่าว
– การตรวจค้้นห้้องขััง (Cell searches) เกี่่�ยวข้้องกัับการตรวจสอบ
ห้้องขัังของผู้้ต้้� องขัังเพื่่อ� หาหลัักฐานของสิ่่ง� ผิิดกฎหมาย การตรวจค้้น
ห้้องขัังบุุกรุุกพื้้�นที่่�ส่่วนตััวและความเป็็นส่่วนตััวของผู้้�ต้้องขััง และมีี
ความเสี่่� ย งที่่� ท รััพย์์ สิิ น จะเสีี ย หายระหว่่ า งการตรวจค้้นดัังกล่่ า ว
เมื่่�อการตรวจค้้นดำำ�เนิินการโดยเจ้้าหน้้าที่่�เพีียงคนเดีียว ก็็มีีความเสี่่�ยง
ที่่�จะถููกปฏิิบััติิอย่่างโหดร้้ายมากขึ้้�นเช่่นกััน
105 Ibid, p. 1.
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2

เมื่่อ� ทำำ�การตรวจค้้นห้้องขัังหรืือทรััพย์์สินิ ของผู้้ต้้� องขััง เจ้้าหน้้าที่่�ควร
จำำ�ไว้้ว่่าห้้องขัังนั้้�นเป็็นบ้้านของผู้้ต้้� องขััง และสิ่่�งของของพวกเขาอาจ
มีีความสำำ�คััญเป็็นพิิเศษต่่อพวกเขา ดัังนั้้�น พวกเขาจึึงควรปฏิิบััติิต่่อ
พื้้�นที่่�และสิ่่�งของด้ว้ ยความระมััดระวัังและให้้เกีียรติิ ในเรืือนจำำ�หญิิง
ผู้้คุ� มุ ชายต้้องมีีเจ้้าหน้้าที่่�หญิิงคอยตรวจค้้นห้้องขััง ตามกฎข้้อ 81 (2)
การปฏิิบััติิตามคำำ�มั่่�น (PROMISING PRACTICE):
การตรวจค้้นที่่�เหมาะสมกัับวััฒนธรรมและศาสนา
(RELIGIOUS AND CULTURALLY APPROPRIATE SEARCHES) [2.2]
คำำ�แนะนำำ�การบริิการเรืือนจำำ�ในอัังกฤษและเวลส์์มีีข้้อกำำ�หนดเฉพาะเกี่่�ยวกัับ
การเตรีี ย มการทางศาสนาและวััฒนธรรมสำำ� หรัับการตรวจค้้นผู้้� ต้้ องขััง
ซึ่่�งรวมถึึงแนวทางการตรวจค้้นตััวชาวมุุสลิิมแบบถอดเสื้้�อผ้้าและขั้้�นตอน
การตรวจค้้นผู้้ต้้� องขัังที่่�สวมหมวกทางศาสนาหรืือวััฒนธรรม106
ในแคนาดา หากเจ้้าหน้้าที่่�เรืือนจำำ�จำำ�ต้้ องตรวจค้้นห่่อยาวััตถุุทางศาสนา
และจิิตวิิญญาณ หรืือวััตถุุศัักดิ์์สิ� ทิ ธิิอื่น่� ๆ ของชาวอะบอริิจินิ (Aborigin) เจ้้าของ
จะได้้รัับอนุุ ญ าตให้้ถืือวััตถุุ นั้้� น ไว้้เพื่่� อ ตรวจสอบด้้ ว ยสายตา หากเจ้้าของ
ไม่่อยู่่�ด้้วย ผู้้�อาวุุโส ตััวแทนของผู้้�อาวุุโสหรืือตััวแทนทางศาสนาสามารถ
ตรวจสอบหรืือจััดการเนื้้� อ หาเพื่่� อ ตรวจสอบได้้ ขั้้� น ตอนเหล่่ า นี้้� กำำ� หนดไว้้
โดยเฉพาะในคำำ�สั่่�งของผู้้บัั� ญชาการในการตรวจค้้นผู้้�กระทำำ�ความผิิด107

106 For more information, see: www.justice.gov.uk/offenders/psis.
107 For more information, see: www.csc-scc.gc.ca/politiques-et-lois/566-7-cd-eng.shtml.
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	การป้้องกัันเฉพาะสำำ�หรัับการตรวจค้้นเปลื้้�องผ้้า
และการตรวจค้้นภายในร่่างกาย

(Specific protections for strip and body cavity searches)

กฎแมนเดลาใช้้คำำ�ว่า่ “การตรวจค้้นที่่�ล่ว่ งล้ำำ�� (intrusive searches)”
เพื่่�อรวมการตรวจค้้นเปลื้้�องผ้้าและการตรวจค้้นภายในร่่างกาย
และให้้ชััดเจนว่่าการตรวจค้้นดัังกล่่าวควรดำำ�เนิินการเมื่่อ� จำำ�เป็็นเท่่านั้้น�
ในที่่�นี้้�ควรเข้้าใจคำำ�ว่่า “จำำ�เป็็นอย่่างยิ่่�ง (absolutely necessary)”
เพื่่�อหมายถึึงสถานการณ์์มีีความเสี่่�ยงเป็็นรููปธรรมที่่�ผู้้�ต้้องขัังจะมีี
สิ่่� ง ของต้้องห้้าม สมาคมการแพทย์์ โ ลก (WMA) แนะนำำ� ให้้
การตรวจค้้นภายในร่่างกายเป็็นทางเลืือกสุุดท้้ายเท่่านั้้�น108

11

กฎแมนเดลากำำ�หนดว่่าการตรวจค้้นที่่�ล่่วงล้ำำ��ควรทำำ�ในที่่�ส่่วนตััว
และโดยเจ้้าหน้้าที่่�ที่่�ผ่่านการฝึึกอบรมซึ่่�งเป็็นเพศเดีียวกัับผู้้ต้้� องขััง

12

CPT เน้้นว่่า “การตรวจค้้นเปลื้้�องผ้้าเป็็นมาตรการรุุกรานและอาจ
ทำำ�ให้้อัับอายอย่่างมาก ดัังนั้้น� การตรวจค้้นเปลื้้อ� งผ้้าจึึงควรขึ้้น� อยู่่�กัับ
การประเมิิ น ความเสี่่� ย งของแต่่ ล ะบุุ ค คล และอยู่่�ภายใต้้เกณฑ์์
และการกำำ�กัับดููแลที่่�เข้้มงวด ควรใช้ค้ วามพยายามอย่่างสมเหตุุสมผล
เพื่่�อลดความอัับอาย ปกติิแล้้วผู้้�ถููกคุุมขัังที่่�ถููกตรวจค้้นไม่่ควรต้้องถอด
เสื้้อ� ผ้้าทั้้ง� หมดออกพร้้อม ๆ กััน บุุคคลควรได้้รัับอนุุญาตให้้ถอดเสื้้�อผ้้า
ที่่�อยู่่�เหนืือเอวและแต่่งตััวก่่อนที่่�จะถอดเสื้้�อผ้้าออกอีีก”109

2

10

108 Statement on Body Searches of Prisoners, World Medical Association, October 1993
(revised May 2005, October 2016) at www.wma.net/policies-post/wma-statementon-body-searches-of-prisoners.
109 Report to the Government of the Netherlands on the visit to the Netherlands carried out
by the European Committee for the Prevention of Torture, 9 August 2012, CPT/Inf(2012)
21, Para. 32.
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13

การตรวจค้้นจะต้้องดำำ�เนิินการโดยเจ้้าหน้้าที่่�เพศเดีียวกััน เนื่่�องจาก
ผู้้�ต้้องขััง LGBTI อาจเผชิิญกัับการล่่วงละเมิิดและความอััปยศอดสูู
เมื่่�อถููกตรวจค้้นตััวโดยเจ้้าหน้้าที่่�ที่่�เป็็นเพศเดีียวกััน หากเป็็นไปได้้
ผู้้ถู� กู ระบุุว่า่ เป็็น LGBTI ควรได้้รัับเลืือกให้้ตรวจค้้นโดยเจ้้าหน้้าที่่�ชาย
หรืือหญิิง110

14

แม้้ว่่ า กฎแมนเดลาจะอนุุ ญ าตให้้มีี ก ารตรวจค้้นที่่� ล่่ ว งล้ำำ�� ภายใต้้
สถานการณ์์เฉพาะ กฎข้้อ 52 ระบุุชััดเจนว่่าควรส่่งเสริิมฝ่่ายบริิหาร
เรืือนจำำ�ให้้พััฒนาและใช้้ทางเลืือกที่่�เหมาะสมในการตรวจค้้นตััว
ผู้้�ต้้องขัังที่่�ล่่วงล้ำำ��
การปฏิิบััติิตามคำำ�มั่่�น (PROMISING PRACTICE):
การตรวจค้้นภายในร่่างกายในกรีีซ - ความปลอดภััย
(BODY CAVITY SEARCHES IN GREECE – SAFEGUARDS) [2.3]
ตามประมวลกฎหมายราชทััณฑ์์ในกรีีซ การตรวจค้้นภายในร่่างกายทั้้�งหมด
ควรทำำ�ในห้้องแยกต่่างหากและโดยเจ้้าหน้้าที่่�อย่่างน้้อย 2 คนที่่�เป็็นเพศเดีียวกัับ
ผู้้�ต้้องขััง หากมีีเหตุุผลสมควรในการตรวจค้้นภายในร่่างกายหรืือเพื่่�อเอ็็กซเรย์์
บางส่่วนของร่่างกาย การดำำ�เนิินการนี้้�จะต้้องดำำ�เนิินการโดยแพทย์์ตามคำำ�สั่่�ง
ของเจ้้าหน้้าที่่� อััย การเท่่ า นั้้� น การตรวจค้้นช่่ อ งคลอดจะต้้องบัันทึึกไว้้ใน
ทะเบีียนเฉพาะ รวมถึึงรายละเอีียดของเหตุุการณ์์ ชื่่อ� ของแพทย์์ที่่ทำ� ำ�การตรวจค้้น
เหตุุผลในการตรวจค้้นและวัันที่่�และเวลาของการตรวจค้้น และโดยอ้้างอิิงถึึง
คำำ�สั่่�งของเจ้้าหน้้าที่่�อััยการ

110 LGBTI persons deprived of their liberty: a framework for preventive monitoring, PRI/APT,
op. cit., note 27, p. 10.
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การตรวจค้้นภายในร่่างกาย – บทบาทของผู้้�เชี่่ย
� วชาญดููแลสุุขภาพ

(Body cavity searches – the role of health-care professionals)

กฎข้้อ 52 (2) กล่่าวถึึงการตรวจค้้นภายในร่่างกายโดยเฉพาะและ
บทบาทของผู้้�เชี่่�ยวชาญด้้านการดููแลสุุขภาพที่่�มีีคุุณสมบััติิเหมาะสม
ในการดำำ�เนิินการดัังกล่่าว ที่่�สำำ�คััญสุุด กฎกำำ�หนดว่่าการตรวจค้้น
ภายในร่่ า งกายควรทำำ� โดยผู้้� เชี่่� ย วชาญด้้ า นการดููแลสุุ ข ภาพที่่� มีี
คุุณสมบััติินอกเหนืือจากผู้้รัั� บผิิดชอบหลัักในการดููแลผู้้ต้้� องขัังซึ่ง่� เป็็น
ตำำ� แหน่่ ง ที่่� WMA และ CPT ยึึดถืือ111 เหตุุ ผ ลสำำ� หรัับหน้้าที่่� นี้้�
คืือการตรวจค้้นดัังกล่่าวขััดแย้้งกัับหน้้าที่่�ในการดููแลของแพทย์์
ที่่�มีีต่่อผู้้�ป่่วยและอาจเป็็นอัันตรายต่่อความสััมพัันธ์์ที่่�ไว้้วางใจได้้
ซึ่่�งสร้้างขึ้้�นกัับผู้้�ป่่วย ดัังนั้้�น บุุคลากรด้้านการดููแลสุุขภาพไม่่ควรมีี
ส่่วนร่่วมในการตรวจค้้นดัังกล่่าวหากพวกเขาจััดหาหรืืออาจเกี่่�ยวข้้อง
กัับการจััดหาการรัักษาพยาบาลแก่่ผู้้�ต้้องขัังในเวลาต่่อมา

16

โดยตระหนัักว่่าอาจเป็็นไปไม่่ได้้เสมอไปที่่�จะหาผู้้�เชี่่�ยวชาญด้้าน
การดููแลสุุขภาพคนอื่่�นเพื่่�อทำำ�การตรวจค้้น กฎแมนเดลาแนะนำำ�
ว่่ า ในกรณีี ดัั งกล่่ า ว การตรวจค้้นภายในร่่ า งกายสามารถทำำ� ได้้
“อย่่างน้้อยที่่�สุุด โดยเจ้้าหน้้าที่่�ที่่�ได้้รัับการฝึึกอบรมอย่่างเหมาะสม
โดยผู้้�เชี่่�ยวชาญทางการแพทย์์ในมาตรฐานด้้านสุุขอนามััย สุุขภาพ
และความปลอดภััย” WMA ยืืนยัันว่่าการตรวจค้้นภายในร่่างกาย
จะต้้องดำำ� เนิิ น การโดยบุุ ค ลากรมีี ทัั กษะทางการแพทย์์ ที่่� จำำ� เป็็ น
ในการดำำ�เนิินการตรวจค้้นอย่่างปลอดภััยเท่่านั้้�น112

2

15

111 Statement on Body Searches of Prisoners, World Medical Association, op. cit., note 108,
para. 9; and Report to the Estonian Government on the Visit to Estonia carried out by
the European Committee for the Prevention of Torture, 21 January 2014, CPT/Inf(2014)
1, Para. 83.
112 Statement on Body Searches of Prisoners, World Medical Association, op. cit., note 108,
para. 12.
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WMA ยัังชี้้�แจงด้้วยว่่าแพทย์์อาจทำำ�การตรวจค้้นภายในร่่างกาย
เพื่่�อปกป้้องผู้้�ต้้องขัังจากอัันตรายที่่�อาจเป็็นผลจากการตรวจค้้น
โดยผู้้�ตรวจที่่�ไม่่ผ่่านการฝึึกอบรมทางการแพทย์์ สถานการณ์์ที่่�อาจ
เป็็นอัันตรายรวมถึึงเจ้้าหน้้าที่่�ที่่�ไม่่ได้้รัับการฝึึกอบรมทางการแพทย์์
ซึ่่� ง ทำำ� การตรวจผู้้� ต้้ องขัังที่่� ตั้้� ง ครรภ์์ ห รืือมีี อ าการป่่ ว ย เช่่ น
โรคริิดสีดี วงทวารรุุนแรง113 ในทำำ�นองเดีียวกััน CoE ระบุุว่า่ “…แพทย์์
ควรทำำ�การตรวจร่่างกายอย่่างใกล้้ชิิดเมื่่�อมีีเหตุุผลทางการแพทย์์
ที่่�เป็็นกลาง ต้้องการการมีีส่่วนร่่วมของเธอ/เขา”114

18

เมื่่�อผู้้�เชี่่�ยวชาญด้้านการดููแลสุุขภาพทำำ�การตรวจค้้นภายในร่่างกาย
พวกเขาควรอธิิ บ ายให้้ชััดเจนแก่่ ผู้�้ ต้้ องขัังว่่ า การตรวจค้้นเป็็ น
กระบวนการที่่�ไม่่ใช่่ทางการแพทย์์ และไม่่มีีการใช้้เงื่่�อนไขการรัักษา
ความลัับทางการแพทย์์ ตามปกติิ เพราะเจ้้าหน้้าที่่� จะได้้รัับแจ้้ง
ผลตรวจค้้น

19

อาจมีีสถานการณ์์ฉุุกเฉิินที่่�บุุคลากรทางการแพทย์์ที่่�ทำำ�งานในเรืือนจำำ�
ต้้องเข้้าไปแทรกแซงในการตรวจค้้นภายในร่่ า งกาย ซึ่่� ง รวมถึึง
สถานการณ์์ซึ่่�งสิ่่�งของที่่�ซ่่อนอยู่่�ภายในร่่างกายมีีแนวโน้้มที่่�จะทำำ�ให้้
ผู้้�ต้้องขัังได้้รัับบาดเจ็็บสาหััส

2

17

20 	บุุคลากรทางการแพทย์์อาจถููกเรีีย กให้้ไปดููแลผู้้�ต้้ องขัังหลัังจาก
การตรวจค้้นภายในร่่างกายหากพบว่่าได้้รัับบาดเจ็็บ

113 Ibid, para. 8.
114 Recommendation Concerning the Ethical and Organizational Aspects of Health Care in
Prison, Council of Europe, 8 April 1998, No. R (98) 7, para. 72.
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บริิบท (CONTEXT):
เมื่่�อการตรวจค้้นภายในร่่างกายก่่อความทรมานหรืือการปฏิิบััติิมิิชอบอื่่�น ๆ
(WHEN BODY SEARCHES CONSTITUTE TORTURE OR OTHER
ILL‑TREATMENT) [2.4]

2

การตรวจค้้นภายในร่่างกายอาจเป็็นการทรมานเมื่่อ� กระทำำ�ด้้วยเจตนาก่่อให้้เกิิด
ความเจ็็บปวดทางจิิตใจหรืือร่่างกายอย่่างรุุนแรงหรืือความทุุกข์์ทรมานแก่่
บุุคคลที่่�ถูกู ตรวจค้้น ความเสี่่ย� งที่่�จะถููกทรมานและการปฏิิบััติที่่ิ โ� หดร้้ายอื่่น� ๆ นั้้น�
สููงเป็็ น พิิ เ ศษเมื่่� อ มีี ก ารตรวจค้้นอย่่ า งเป็็ น ระบบ เมื่่� อ ไม่่ จำำ� เป็็ น อย่่ า งยิ่่� ง
เมื่่�อพวกเขากำำ�หนดเป้้าหมายกลุ่่�มผู้้�ต้้องขัังบางกลุ่่�มอย่่างไม่่ได้้สััดส่่วน และเมื่่�อ
ดำำ�เนิินการโดยสมาชิิกของเพศตรงข้้าม
การตรวจค้้นอาจเป็็นการละเมิิดข้้อห้้ามการทรมานและการปฏิิบััติิที่่�โหดร้้าย
เมื่่อ� ใช้้กำำ�ลััง นอกจากนี้้� ยังั อาจส่่งผลให้้เกิิดการบาดเจ็็บทางร่่างกาย โดยเฉพาะ
อย่่างยิ่่�งหากดำำ�เนิินการโดยเจ้้าหน้้าที่่�ที่่�ไม่่ได้้รัับการฝึึกฝน
ตััวอย่่างการตรวจค้้นต่่อไปนี้้�ถืือเป็็นการทรมานหรืือการปฏิิบััติิที่่�โหดร้้าย
โดยหน่่วยงานระดัับภููมิิภาคและระดัับนานาชาติิ:
– SPT ยืืนยัันว่่าห้้ามทำำ�การตรวจทางช่่องคลอดและทวารหนัักที่่�ล่่วงล้ำำ�� 115
– ศาลสิิทธิิมนุุษยชนแห่่งยุุโรป (ECtHR) พบว่่าการตรวจค้้นเปลื้้อ� งผ้้าสามารถ
ถืือเป็็นการปฏิิบััติิที่่�ย่ำำ��ยีีเมื่่�อไม่่ได้้ให้้เหตุุผลด้้วยเหตุุผลด้้านความมั่่�นคง
ที่่�บัังคัับและ/หรืือเนื่่�องจากวิิธีีการดำำ�เนิินการดัังกล่่าว116 ศาลยัังยอมรัับ

115 See: the United Nations Subcommittee on the Prevention of Torture (SPT) reports on
the visits to Argentina, 27 November 2013, CAT/OP/ARG/1, para. 72; and to Brazil, 5 July
2012, CAT/OP/BRA/1, para. 119.
116 Iwanczuk v. Poland, Application no. 25196/94, 15 November 2001; Shennawy v. France,
Application no. 51246/08, 20 January 2011; Valasina v. Lithuania, Application no. 44558/98,
24 July 2001; Frerot v. France, Application no. 70204/01, 12 June 2007.
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ด้้วยว่่าการตรวจค้้นอาจทำำ�ให้้เสื่่�อมหรืือ อัับอาย “ก็็เพีียงพอแล้้วที่่�เหยื่่�อ
จะถูกู ดููหมิ่่น� ในสายตาของเขาเอง แม้้ว่่าจะไม่่ใช่่ในสายตาของผู้้อื่� น่� ก็็ตาม”117

2

– ศาลระหว่่างอเมริิกัันว่่าด้ว้ ยสิิทธิิมนุุษยชน (IACHR) ได้้พิิจารณาการตรวจ
ช่่องคลอดด้้วยนิ้้�วโดยเจ้้าหน้้าที่่�ที่่�สวมหน้้ากากหลายคนพร้้อม ๆ กััน
ในลัักษณะกะทัันหัันมาก “ถืือเป็็ น การข่่ ม ขืืนทางเพศที่่� เ ป็็ น ผลจาก
การทรมาน”118
– ผู้้�รายงานพิิเศษแห่่งสหประชาชาติิด้้านการทรมานพบว่่า การตรวจค้้น
ร่่างกาย โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�ง การตรวจค้้นร่่างกายและการบุุกรุุก สามารถ
ถืือเป็็นการปฏิิบััติที่่ิ โ� หดร้้ายได้้ เมื่่อ� ดำำ�เนิินการในลัักษณะที่่�ไม่่สมส่่วน ดููหมิ่่น�
หรืือเลืือกปฏิิบััติิ ผู้้�รายงานพิิเศษยัังระบุุแนวทางปฏิิบััติิที่่�ต้้องห้้ามอื่่�น ๆ
ซึ่่�งรวมถึึง กล่่าวคืือ การสััมผััสที่่�ไม่่เหมาะสม การจััดการกัับการล่่วงละเมิิด
ทางเพศระหว่่างการตรวจค้้น และการตรวจช่่องคลอดตามปกติิของสตรีี
ที่่�ถููกกล่่าวหาว่่ากระทำำ�ความผิิดเกี่่�ยวกัับยาเสพติิด การปฏิิบััติิเหล่่านี้้�
ส่่งผลกระทบอย่่างไม่่สมส่่วนกัับผู้้�หญิิง โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�งเมื่่�อดำำ�เนิินการ
โดยเจ้้าหน้้าที่่�ชาย เมื่่�อดำำ�เนิินการเพื่่�อวััตถุุประสงค์์ต้้องห้้ามหรืือด้้วย
เหตุุผลใด ๆ อัันเนื่่�องมาจากการเลืือกปฏิิบััติิและนำำ�ไปสู่่�ความเจ็็บปวด
หรืือความทุุกข์์ทรมานอย่่างรุุนแรง การตรวจค้้นร่่างกายที่่�ถููกเปลื้้�องผ้้า
และการบุุกรุุกจะถืือเป็็นการทรมาน119

117 Tyrer v. UK, Application no. 5856/72, 25 April 1978, para. 32.
118 Miguel Castro-Castro Prison v. Peru, Inter-American Court of Human Rights, 25 November
2006, para. 312 at www.corteidh.or.cr/docs/casos/ articulos/seriec_160_ing.pdf. See also:
para. 309 to 312: In para. 310, the Court considers that “sexual rape does not necessarily
imply a non-consensual sexual vaginal relationship, as traditionally considered. Sexual
rape must also be understood as act of vaginal or anal penetration, without the victim’s
consent, through the use of other parts of the aggressor’s body or objects”.
119 Report of the Special Rapporteur on torture, A/HRC/31/57, op. cit. 27, para. 23.
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– WMA อธิิบายการตรวจค้้นที่่�รุุกรานว่่าเป็็น “การทำำ�ร้้ายความเป็็นส่่วนตััว
และศัักดิ์์� ศ รีี ข องบุุ ค คลอย่่ า งร้้ายแรง” และชี้้� ใ ห้้เห็็ น ว่่ า พวกเขายัั ง มีี
ความเสี่่� ย งที่่� จ ะได้้รัับบาดเจ็็ บ ทางร่่ า งกายและจิิ ต ใจอยู่่�บ้้าง 120 WMA
ได้้แนะนำำ�โดยเฉพาะว่่าการ “นั่่�งยองเหนืือกระจกเพื่่�อตรวจสอบทวาร
ในขณะที่่�ทำำ�ให้้ผู้้ต้้� องขัังยอมจำำ�นน … ถืือเป็็นขั้้น� ตอนที่่�เสื่่อ� มทรามด้ว้ ยความ
น่่าเชื่่�อถืือที่่�น่่าสงสััยและต้้องถูกู ห้้าม”121

2

บริิบท (CONTEXT):
ทางเลืือกแทนการตรวจค้้นที่่�ล่่วงล้ำำ�� 
(ALTERNATIVES TO INTRUSIVE SEARCHES) [2.5]
กฎข้้อ 52 ระบุุชััดเจนว่่าควรส่่งเสริิมการบริิหารงานเรืือนจำำ�ให้้พััฒนาและใช้้
ทางเลืือกที่่�เหมาะสมในการตรวจค้้นตััวผู้้�ต้้องขัังที่่�ล่่วงล้ำำ�� ฝ่่ายบริิหารเรืือนจำำ�
ควรคิิดอย่่างกว้้าง ๆ เกี่่�ยวกัับวิิธีีการตรวจค้้นของพวกเขา เนื่่�องจากมีีความ
เป็็นไปได้้ที่่�จะลัักลอบขนสิ่่�งของด้้วยวิิธีีการอื่่�นที่่�ไม่่ใช่่ร่่างกาย เช่่น โดยใช้้
เทคโนโลยีีโดรนหรืือเจ้้าหน้้าที่่�เรืือนจำำ�
การใช้้ยาระบายไม่่ ใช่่ ท างเลืือกเหมาะสมในการตรวจค้้นภายในร่่ า งกาย
CPT แสดงความกัังวลเป็็นพิิเศษเกี่่�ยวกัับการใช้้ยาระบายที่่�ทำำ�ให้้ระคายเคืือง
เนื่่�องจากอาจทำำ�ให้้เยื่่�อบุุของห่่อยาที่่�กิินเข้้าไปแตกออกและส่่งผลให้้ผู้้�ต้้องขััง
เสีียชีวิี ิตได้้ CPT กลัับเสนอแนะว่่า “ผู้้�ต้้องขัังที่่�มีีเหตุุอัันควรสงสััยว่่าพยายาม
ลัักลอบขนยาเสพติิดเข้้าไปในสถานคุุมขััง อาจถููกขัังในห้้องขัังแยกเป็็นเวลา
48 ถึึง 72 ชั่่ว� โมง ซึ่่ง� เป็็นเวลาเพีียงพอที่่�วััตถุุแปลกปลอมทั้้ง� หมดจะผ่่านร่่างกาย
อย่่างเป็็นธรรมชาติิ”122
120 Statement on Body Searches of Prisoners, World Medical Association, op. cit., note 108.
121 Ibid.
122 Report to the Government of Greece on the visit to Greece carried out by the European
Committee for the Prevention of Torture, 10 January 2012, CPT/Inf(2012) 1, Para. 51.
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2

การทำำ�ความเข้้าใจปััญหาการลัักลอบนำำ�เข้้า
(Understanding the problem of smuggling):
เจ้้าหน้้าที่่�เรืือนจำำ�ควรพิิจารณาว่่าทำำ�ไมสิ่่�งของจึึงถููกลัักลอบเข้้าเรืือนจำำ�และ
พยายามแก้้ไขปััญหาที่่�ต้้นเหตุุ ในหลายกรณีี สิินค้้าถููกลัักลอบนำำ�เข้้ามาเพื่่�อ
วััตถุุ ป ระสงค์์ ท างอาญา อย่่ า งไรก็็ ต าม ไม่่ ไ ด้้มีี เจตนาทางอาญาเสมอไป
ตััวอย่่างเช่่น ในเรืือนจำำ�บางแห่่ง พบว่่าโทรศััพท์์มืือถืือถููกลัักลอบนำำ�เข้้าเนื่่อ� งจาก
ผู้้�ต้้องขัังไม่่ได้้รัับโอกาสเพีียงพอที่่�จะติิดต่่อกัับครอบครััวของพวกเขา ผู้้�ต้้องขััง
บางคนอาจถููกกดดัันให้้ลัักลอบขนสิินค้้า ซึ่่�งบ่่งชี้้�ว่่ามีีการกลั่่�นแกล้้งในเรืือนจำำ�
ซึ่่�งควรได้้รัับการแก้้ไข
การยุุติิการตรวจค้้นไม่่จำ�ำ เป็็น
(Ending unnecessary searches):
เจ้้าหน้้าที่่� เรืือนจำำ� ควรพิิ จ ารณาขั้้� น ตอนการประเมิิ น ความเสี่่� ย งที่่� มีี อ ยู่่�ซึ่่� ง
เกี่่ย� วข้้องกัับการตรวจค้้นร่่างกาย เพื่่อ� ดููว่่ามีีช่อ่ งว่่างสำำ�หรัับการปรัับปรุุงหรืือไม่่
และเพื่่�อลดการใช้้การตรวจค้้นที่่�ไม่่จำำ�เป็็น การตรวจค้้นที่่�ไม่่จำำ�เป็็นสามารถ
ลดลงได้้ด้้วยการทำำ�ให้้แน่่ใจว่่าการตรวจค้้นทั้้�งหมดได้้รัับการบัันทึึก ดัังนั้้�น
จึึงหลีีกเลี่่�ยงการทำำ�ซ้ำำ��ของกระบวนการโดยเจ้้าหน้้าที่่�แตกต่่างกััน และการใช้้
ขั้้�นตอนการตรวจค้้นที่่�เลืือกปฏิิบััติิ
วิิธีีธรรมชาติิ
(Natural means):
ได้้ตั้้�งข้้อสัังเกตว่่าเมื่่�อผู้้�ต้้องขัังซ่่อนบางสิ่่�งไว้้ภายในร่่างกาย “ในหลายกรณีี
อาจเพีียงพอแล้้วที่่�จะดููแลผู้้�ต้้องขัังอย่่างใกล้้ชิิดและรอให้้วััตถุุผิิดกฎหมาย
ถููกขัับออกโดยธรรมชาติิ”123 เรืือนจำำ�บางแห่่งมีี “ห้้องขัังแห้้ง” เพื่่อ� จุุดประสงค์์นี้้�
ห้้องที่่�ไม่่มีีสิ่่�งอำำ�นวยความสะดวกด้้านสุุขอนามััยภายใน เช่่น อ่่างล้้างหน้้า
หรืือห้้องส้้วม แต่่มีีภาชนะสำำ�หรัับใส่่อุุจจาระหรืือปััสสาวะให้้ผู้้�ต้้องขััง
123 Health in prisons, A WHO guide to the essentials in prison health, WHO Europe, 2007,
p. 36.
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การตรวจค้้นตััวห้้องขััง
(Cell searches)
กล่่าวคืือ แม้้ว่่าการตรวจค้้นห้้องขัังอาจละเมิิดสิทิ ธิิของผู้้ต้้� องขััง แต่่ในบางกรณีี
การตรวจค้้นห้้องขัังอาจมีีประสิิทธิิภาพในการตรวจหาสิ่่�งของที่่�ลัักลอบนำำ�เข้้า
มากกว่่าการตรวจค้้นภายในร่่างกายที่่�ล่่วงล้ำำ��
เครื่่�องสแกนร่่างกายและเครื่่�องตรวจจัับโลหะ
(Body scanners and metal detectors):

2

เครื่่�องสแกนร่่างกายอิิเล็็กทรอนิิกส์์และเครื่่�องตรวจจัับโลหะ รวมถึึงอุุปกรณ์์
มืือถืือ เป็็นทางเลืือกที่่�มีีประโยชน์์ในการตรวจค้้นร่่างกาย
อุุปกรณ์์อััลตร้้าซาวด์์
(Ultrasound devices):
กล่่าวคืือ WMA แนะนำำ�อััลตราซาวนด์์และการสแกนอื่่น� ๆ เป็็นวิิธีกี ารทางเลืือก
ที่่เ� ป็็นไปได้ใ้ นการตรวจค้้นภายในร่่างกาย124 อุุปกรณ์์เหล่่านี้้ส� ามารถใช้เ้ ป็็นทางเลืือก
แทนการตรวจค้้นในช่่องคลอดผู้้�ต้้องขัังหญิิงโดยมีีเงื่่�อนไขว่่าเจ้้าหน้้าที่่�ดููแล
สุุขภาพดำำ�เนิินการดัังกล่่าว การสแกนต้้องไม่่เกี่่�ยวข้้องกัับการจััดการเรืือนจำำ�
แอนโนสโคป ออโตสโคป และเครื่่�องตรวจช่่องคลอด
(Anoscopes, otoscopes and vaginal speculums):
กล่่าวคืือ คำำ�อธิิบายในกฎข้้อ 19 ของข้้อกำำ�หนดกรุุงเทพฯ ระบุุว่า่ “การตรวจค้้น
ภายในร่่างกายควรจำำ�กััดเฉพาะการบุุกรุุกทางดิิจิิทััลและการใช้้เครื่่�องมืือเช่่น
anoscope, otoscope, ถ่่างช่่องคลอด, ถ่่างจมููก, ใบมีีดลิ้้�นและคีีมธรรมดา”
เช่่นเดีียวกัับอุุปกรณ์์อื่่�น ๆ หากเจ้้าหน้้าที่่�ดููแลสุุขภาพมีีส่่วนร่่วมในกิิจกรรม
ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการจััดการเรืือนจำำ� พวกเขาต้้องไม่่เป็็นผู้้�ให้้การดููแลสุุขภาพ
แก่่ผู้้�ต้้องขััง
124 Statement on Body Searches of Prisoners, World Medical Association, op. cit., note 108.
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	การตรวจค้้นนำำ�โดยความชาญฉลาด
(Intelligence-led searches)

การตรวจค้้นต้้องอยู่่�บนพื้้� น ฐานของความถูู ก ต้้องตามกฎหมาย
ความจำำ�เป็็น และได้้สััดส่่วน การตััดสิินใจใช้้วิิธีีตรวจค้้นแบบล่่วงล้ำำ��
ควรอยู่่�บนพื้้� น ฐานของการประเมิิ น และ/หรืือกระบวนการของ
ปััจเจกบุุคคลอัันเป็็นผลจากข่่าวกรองที่่�เจาะจงและเชื่่�อถืือได้้ การใช้้
วิิ ธีีการรัักษาความมั่่� นคงแบบพลวััตจะช่่ วยอำำ�นวยความสะดวก
ในการตััดสิินใจดัังกล่่าว

22

เจ้้าหน้้าที่่� เรืือนจำำ� ควรตััดสิิ น ใจเกี่่� ย วกัับประเภทการตรวจค้้นที่่�
เหมาะสมสุุดในสถานการณ์์ที่่�กำำ�หนดโดยใช้้เกณฑ์์โปร่่งใสซึ่่�งตกลง
กัันไว้้ซึ่่�งใช้้อย่่างสม่ำำ��เสมอ ควรมีีกระบวนการติิดตามตรวจสอบ
อย่่างสม่ำำ��เสมอเพื่่�อให้้แน่่ใจว่่าเป็็นไปตามเกณฑ์์ที่่�ตกลงกัันไว้้

2

21

23	ส่่วนหนึ่่�งของเกณฑ์์เหล่่านี้้� เจ้้าหน้้าที่่�เรืือนจำำ�ควรถามตััวเองว่่า
จุุดประสงค์์เฉพาะของการตรวจค้้นแต่่ละครั้้ง� คืืออะไร และวิิธีกี ารใด
รบกวนน้้อยสุุดเพื่่�อให้้บรรลุุวััตถุุประสงค์์นี้้� พวกเขาควรพิิจารณาว่่า
พวกเขากำำ�ลัังตััดสิินใจโดยพิิจารณาจากความเสี่่�ยงเฉพาะที่่�เกิิดขึ้้�น
หรืือไม่่ และพิิจารณาว่่าการกระทำำ�ของพวกเขาอาจได้้รัับอิิทธิิพล
จากแบบแผนที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับกลุ่่�มผู้้�ต้้องขัังบางกลุ่่�มหรืือไม่่
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วางมาตรการป้้องกััน

(Putting safeguards in place)

24

2

เจ้้าหน้้าที่่�ทุุกคนที่่�ดำำ�เนิินการตรวจค้้นต้้องได้้รัับการคััดเลืือกมา
อย่่างดีีและได้้รัับการฝึึกอบรมอย่่างเหมาะสม การตรวจค้้นต้้องได้้
รัับการตรวจสอบอย่่างมีีประสิิทธิิภาพเพื่่�อให้้แน่่ใจว่่ามีีการใช้้กฎ
และระเบีียบที่่�ควบคุุมการตรวจค้้นอย่่างเป็็นธรรมและสม่ำำ��เสมอ
และเพื่่�อป้้องกัันการปฏิิบััติิที่่�โหดร้้ายและการเลืือกปฏิิบััติิ

25 	ถืือเป็็นแนวปฏิิบััติิดีีที่่�จะมีีเจ้้าหน้้าที่่�สองคนในระหว่่างการตรวจค้้น
เพื่่�อป้้องกัันผู้้�ต้้องขัังและเจ้้าหน้้าที่่� CPT ยัังยืืนยัันจุุดยืืนนี้้�ด้้วยว่่า
“ตามกฎแล้้ว ควรมีีเจ้้าหน้้าที่่�มากกว่่าหนึ่่�งคนในระหว่่างการตรวจค้้น
ใด ๆ เพื่่�อเป็็นการป้้องกัันผู้้�ถููกคุุมขัังและเจ้้าหน้้าที่่�เหมืือนกััน”125
อย่่างไรก็็ตาม ต้้องระมััดระวัังด้้วยว่่า ไม่่ทำำ�ให้้ผู้้�ถููกตรวจค้้นถููกดููถููก
เหยีียดหยามอีีกต่่อไป เมื่่�อมีีเจ้้าหน้้าที่่�สองคน คนหนึ่่�งควรทำำ�การ
ตรวจค้้นและอีีกคนควรสัังเกต
26 	ก่่อนดำำ�เนิินการตรวจค้้นประเภทใดก็็ตาม เป็็นการดีีที่่เ� จ้้าหน้้าที่่�เรืือนจำำ�
ต้้องอธิิบายให้้ผู้้�ต้้องขัังทราบถึึงเหตุุผลในการตรวจค้้น และสถานที่่�
และวิิธีีการตรวจค้้น เจ้้าหน้้าที่่�ควรระมััดระวัังเกี่่�ยวกัับการใช้้วาจา
และภาษากายก่่อนและระหว่่างการตรวจค้้น เนื่่อ� งจากปััจจััยเหล่่านี้้�
ส่่งผลกระทบอย่่างมีีนััยสำำ�คััญต่่อประสบการณ์์ของกระบวนการ
ตรวจค้้นของผู้้�ต้้องขััง การจััดการการตรวจค้้นและการใช้้ภาษา

125 Report to the United Nations Interim Administration Mission in Kosovo (UNMIK) on the
visit to Kosovo carried out by the European Committee for the Prevention of Torture,
6 October 2011, CPT/Inf(2011) 26, Para. 29.
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ที่่�เอาใจใส่่อย่่างสุุภาพและอย่่างมีีวิิชาชีีพช่่วยหลีีกเลี่่�ยงความขััดแย้้ง
ไม่่จำำ�เป็็นเพื่่�อประโยชน์์ของทั้้�งผู้้�ต้้องขัังและเจ้้าหน้้าที่่�เรืือนจำำ�

2

27

ผู้้�ต้้องขัังควรได้้รัับโอกาสในการเปิิดเผยหรืือมอบสิ่่�งของที่่�ซ่่อนอยู่่�
ก่่อนทำำ�การตรวจค้้นเสมอ และควรชี้้�แจงให้้ผู้้�ต้้องขัังทราบอย่่าง
ชััดเจนว่่ า พวกเขามีี โ อกาสนี้้� หากผู้้� ต้้ องขัังปฏิิ เ สธที่่� จ ะเข้้ารัับ
การตรวจค้้นร่่างกาย การใช้้กำำ�ลัังในการตรวจค้้นควรเป็็นทางเลืือก
สุุ ดท้้ าย โดยสอดคล้้องกัับหลัักความถูู ก ต้้องตามกฎหมาย
ความจำำ�เป็็นและความได้้สััดส่่วน และหลัังจากมีีความพยายาม
ในการแทรกแซงอื่่�น ๆ แล้้ว การแทรกแซงอื่่�น ๆ รวมถึึงเทคนิิคการ
ลดระดัับ เช่่น ให้้เวลาผู้้�ต้้องขัังในการพิิจารณาทางเลืือกของตน
หรืือช่่วงการเจรจาเพื่่�อให้้ได้้มาซึ่่�งการปฏิิบััติิตาม ผู้้�อำำ�นวยการเรืือนจำำ�
หรืือผู้้� ใ ต้้บัังคัับบััญชาที่่� ไ ด้้รัับมอบหมายควรได้้รัับแจ้้งหากมีี
การใช้้กำำ�ลััง และจะต้้องบัันทึึกไว้้ในแฟ้้มข้้อมููลผู้้ต้้� องขััง มีีการกล่่าวถึึง
การใช้้กำำ�ลัังโดยละเอีียดในบทที่่� 3 วรรคที่่� 41–67 ของเอกสาร
คำำ�แนะนำำ�นี้้�

28 ผู้้�ต้้องขัังทุุกคนควรมีีโอกาสร้้องเรีียนหากรู้้�สึึกว่่าความเป็็นส่่วนตััว
ศัักดิ์์�ศรีี หรืือสิิทธิิมนุุษยชนของตนถููกละเมิิดในระหว่่างขั้้�นตอน
การตรวจค้้น แนวทางเพิ่่�มเติิมเกี่่�ยวกัับกลไกการร้้องเรีียนสามารถ
พบได้้ในบทที่่� 1 วรรคที่่� 130–165 ของเอกสารคำำ�แนะนำำ�นี้้�
29
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	พื้้�นที่่�การตรวจค้้น

(Location of searches)

31

2

30 การตรวจค้้นเปลื้้� อ งผ้้าและการตรวจค้้นภายในร่่ า งกายจะต้้อง
ดำำ�เนิินการในสภาพถูกู สุุขอนามััยและเป็็นส่่วนตััว ในพื้้�นที่่�พ้้นสายตา
ผู้้�ต้้องขัังหรืือเจ้้าหน้้าที่่�คนอื่่�น ๆ แต่่จะไม่่โดดเดี่่�ยว นัักวางแผน
และนัักออกแบบกระบวนการยุุ ติิ ธ รรมทางอาญาที่่� เชี่่� ย วชาญ
เน้้นว่่ า การออกแบบพื้้� น ที่่� ต รวจค้้น “ต้้องสร้้างสมดุุ ล ระหว่่ า ง
ความเป็็นส่่วนตััวของภาพและการพิิจารณาความมั่่�นคงโดยไม่่ก่่อ
ให้้เกิิดความรู้้สึึ� กติิดอยู่่�หรืือตกเป็็นเหยื่่อ� ”126 ด้ว้ ยเหตุุนี้้� การใช้้ผ้้าม่่าน
และวิิธีกี ารอื่่น� ๆ ในการตรวจคััดกรองภายใน ห้้องเปิิดอาจเหมาะสม
กว่่าประตููที่่�ปิิดหรืือล็็อก ห้้องตรวจค้้นหรืือพื้้�นที่่�นั้้�นไม่่ควรตั้้�งอยู่่�ใน
ส่่วนแยกของเรืือนจำำ�
ในกรณีีที่่�ชายหญิิงถููกคุุมขัังในเรืือนจำำ�แยกกััน ก็็ควรมีีห้้องตรวจค้้น
แยกกััน อย่่างน้้อย ชายและหญิิงจะต้้องไม่่ถููกนำำ�ตััวไปยัังพื้้�นที่่�
ตรวจค้้นในเวลาเดีียวกััน หลัักการเดีียวกัันนี้้�ใช้้กัับผู้้�ใหญ่่และเด็็ก
ในเรืือนจำำ�

126 Laura Maiello and Stephen Carter, ‘Minus the urinals and painted pink?’ What should
a women’s prison look like?, Penal Reform International blog, 9 December 2015 at
www.penalreform.org/blog/10020.
เอกสารคำำ�แนะนำำ�เกี่่�ยวกัับกฎของเนลสััน แมนเดลา
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	การฝึึกอบรมและการดููแลเจ้้าหน้้าที่่�

2

(Staff training and supervision)

32 เจ้้าหน้้าที่่� ทุุ ก คนที่่� เ กี่่� ย วข้้องในกระบวนการรัักษาความมั่่� น คง
ควรได้้รัับการฝึึ ก อบรมอย่่ า งเต็็ ม ที่่� ใ นการดำำ� เนิิ น การตรวจค้้น
ภายในร่่ า งกายและห้้องขััง พวกเขาควรทราบว่่ า การตรวจค้้น
ประเภทใดที่่� อ นุุ ญ าตในสถานการณ์์ ที่่� กำำ� หนด วิิ ธีี ก ารประเมิิ น
ความจำำ�เป็็นและได้้สััดส่่วนของการตรวจค้้น วิิธีีการกำำ�หนดรููปแบบ
การตรวจค้้นที่่�เหมาะสมสุุดในแต่่ละกรณีี วิิธีีการอธิิบายขั้้�นตอน
การตรวจค้้นผู้้�ต้้องขัังและวิิธีีการดำำ�เนิินการ ตรวจค้้นด้ว้ ยความเคารพ
ในความเป็็นส่่วนตััวและศัักดิ์์�ศรีี
33 เจ้้าหน้้าที่่� ที่่� เ กี่่� ย วข้้องควรได้้รัับการฝึึ ก อบรมเกี่่� ย วกัับช่่ อ งโหว่่
ที่่� เ พิ่่� ม ขึ้้� น ซึ่่� ง พบโดยกลุ่่�มเฉพาะที่่� เ กี่่� ย วข้้องกัับการตรวจค้้น
การฝึึกอบรมนี้้�ควรรวมถึึงการพิิจารณาเกี่่�ยวกัับเพศ วััฒนธรรม
และศาสนา และระเบีี ย บปฏิิ บััติิ เ ฉพาะใด ๆ สำำ� หรัับขั้้� น ตอน
การตรวจค้้นที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับกลุ่่�มต่่าง ๆ ซึ่่�งอาจรวมถึึงแต่่ไม่่จำำ�กััด
เพีี ย ง สถานการณ์์ ข องผู้้� ห ญิิ ง เด็็ ก ในเรืือนจำำ� บุุ ค คล LGBTI
และชนพื้้�นเมืือง นอกจากนี้้� ยังั อาจรวมถึึงการเตรีียมการทางศาสนา
และวััฒนธรรมสำำ�หรัับการตรวจค้้นผู้้ต้้� องขัังด้ว้ ย
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34 PRI และ Association for the Prevention of Torture (APT)
ตั้้�งข้้อสัังเกตว่่า “การบัันทึึกวิิดีีโอการตรวจค้้นเปลื้้�องผ้้าเพื่่�อเป็็น
การคุ้้�มกัันและเพื่่�อให้้สามารถแสดงความรัับผิิดชอบได้้เป็็นเรื่่�อง
ต้้องถกเถีียงกััน ในขณะที่่�มีีศัักยภาพที่่�จะป้้องกัันการล่่วงละเมิิดได้้
ในขณะเดีี ย วกัันก็็ ล ะเมิิ ดสิิ ท ธิิ ค วามเป็็ น ส่่ ว นตััวและศัักดิ์์� ศ รีี ข อง
บุุคคล”127 ในกรณีีที่่�มีีการบัันทึึกวิิดีีโอ ต้้องมีีการป้้องกัันที่่�เหมาะสม
เพื่่�อปกป้้องความเป็็นส่่วนตััวและศัักดิ์์�ศรีีของผู้้ต้้� องขััง

2
127 See: Video-recording in police custody: Addressing factors to prevent torture and ill treatment,
Penal Reform International/Association for the Prevention of Torture, second edition, 2015.
เอกสารคำำ�แนะนำำ�เกี่่�ยวกัับกฎของเนลสััน แมนเดลา
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2. ความปลอดภััย ความมั่่�นคง และศัักดิ์์�ศรีีสำำ�หรัับทุุกคน

การปฏิิบััติิตามคำำ�มั่่�น (PROMISING PRACTICE):
การป้้องกัันเมื่่�อบัันทึึกการตรวจค้้นเปลื้้�องผ้้าในแคนาดา (SAFEGUARDS
EMPLOYED WHEN RECORDING STRIP SEARCHES IN CANADA) [2.6]
ในแคนาดา การตรวจค้้นเปลื้้�องผ้้าเป็็นวิิดีีโอที่่�บัันทึึกโดยมีีการป้้องกัันต่่อไปนี้้�
เพื่่�อปกป้้องความเป็็นส่่วนตััวและศัักดิ์์�ศรีีของผู้้�ต้้องขััง:

2

– เจ้้าหน้้าที่่�สองคนทำำ�การตรวจค้้นเปลื้้�องผ้้า (ผู้้�ดำำ�เนิินการกล้้องไม่่ถืือว่่า
เป็็นหนึ่่�งในนั้้�น)
–	ม่่านกั้้�นความเป็็นส่่วนตััว เช่่น ครึ่่�งผนััง ม่่านกั้้�นความเป็็นส่่วนตััว หรืือ
สิ่่� ง กีี ดข วางแบบพกพา ใช้้ เ พื่่� อ ป้้ อ งกัันไม่่ ใ ห้้มีี ก ารบัันทึึกอวััยวะเพศ
ของผู้้�ต้้องขััง
– เจ้้าหน้้าที่่�ราชทััณฑ์์เพีียงคนเดีียวเท่่านั้้�นที่่�ดำำ�เนิินการตรวจค้้นและให้้
คำำ�แนะนำำ�แก่่ผู้ต้้้� องขััง
– เจ้้าหน้้าที่่� ทุุ ก คนที่่� เ กี่่� ย วข้้อง รวมถึึงเจ้้าหน้้าที่่� ก ล้้องเป็็ น เพศเดีี ย วกัับ
ผู้้�ต้้องขััง
– เจ้้าหน้้าที่่�ต้้องดููแลให้้ผู้้�ต้้องขัังที่่�ได้้รัับการวิินิิจฉััยว่่าเป็็นโรคความรู้้�สึึก
ไม่่สบายทางเพศ (gender dysphoria) ได้้รัับการดููแลตามความจำำ�เป็็น
ด้้านความปลอดภััยและความเป็็นส่่วนตััว และ
– เจ้้าหน้้าที่่�กล้้องบัันทึึกวิิดีีโอการตรวจค้้นเปลื้้�องผ้้าในลัักษณะที่่�เจ้้าหน้้าที่่�
ดำำ�เนิินการตรวจค้้นและผู้้�ต้้องขัังถููกถ่่ายทำำ�พร้้อมกัันโดยเคารพความเป็็น
ส่่วนตััวและศัักดิ์์�ศรีีของผู้้�ต้้องขััง ในกรณีีที่่�ไม่่สามารถทำำ�ได้้ เจ้้าหน้้าที่่�กล้้อง
จะได้้รัับคำำ�สั่่�งให้้จัับภาพวิิดีีโอของเจ้้าหน้้าที่่�ที่่�ทำำ�การตรวจค้้นเปลื้้�องผ้้า
อย่่างเต็็มที่่�
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เก็็บบัันทึึก
(Record keeping)

2

35 กฎข้้อ 51 กำำ�หนดว่่าการบัันทึึกการตรวจค้้นในแฟ้้มข้้อมููลผู้้�ต้้องขััง
รวมทั้้�งเหตุุผลในการตรวจค้้น ตััวตนของผู้้ดำ� ำ�เนิินการ และผลใด ๆ
เป็็นสิ่่ง� จำำ�เป็็นสำำ�หรัับการติิดตามการปฏิิบััติติ ามกฎและแนวทางปฏิิบััติิ
เกี่่�ยวกัับขั้้�นตอนการตรวจค้้นของเจ้้าหน้้าที่่�และสามารถนำำ�มาใช้้ได้้
เพื่่�อตรวจสอบว่่าการตรวจค้้นไม่่ได้้ดำำ�เนิินการในลัักษณะการเลืือก
ปฏิิบััติิ การเก็็บบัันทึึกยัังสามารถทำำ�หน้้าที่่�เป็็นเครื่่�องป้้องกัันจาก
การสมรู้้ร่� ว่ มคิิดของเจ้้าหน้้าที่่�ในการลัักลอบขนสิินค้้า โดยทำำ�ให้้แน่่ใจ
ว่่าผู้้�ต้้องขัังหรืือผู้้�มาเยี่่�ยมทุุกคนต้้องถููกตรวจค้้น
36 	ข้้อกำำ�หนดของกฎข้้อ 51 ในการเก็็บบัันทึึกการตรวจค้้นที่่�เชื่่�อมโยง
อย่่างใกล้้ชิิดกัับกฎข้้อ 8 ซึ่่�งให้้ตััวอย่่างข้้อมููลที่่�ควรเก็็บไว้้ในระบบ
การจััดการแฟ้้มข้้อมููลผู้้�ต้้องขััง รวมถึึงข้้อมููลเกี่่�ยวข้้องกัับพฤติิกรรม
และวิินััย สำำ�หรัับวััตถุุประสงค์์ของความรัับผิิดชอบและการตรวจสอบ
ที่่�มีปี ระสิิทธิิภาพ จะเป็็นประโยชน์์หากข้้อมููลเกี่่ย� วข้้องกัับการตรวจค้้น
โดยเฉพาะอย่่ า งยิ่่� ง การตรวจค้้นเปลื้้� อ งผ้้าและการตรวจค้้น
โพรงร่่างกาย ไม่่ได้้บัันทึึกในแฟ้้มข้้อมููลผู้้�ต้้องขัังเท่่านั้้�น แต่่ยัังอยู่่�ใน
ทะเบีียนการตรวจค้้นส่่วนกลางด้้วย
37 	บัันทึึกผู้้�ต้้องขัังทั้้�งหมดควรถููกเก็็บเป็็นความลัับและ “เปิิดเผยต่่อ
ผู้้�มีีหน้้าที่่�รัับผิิดชอบในวิิชาชีีพจำำ�ต้้องเข้้าถึึงบัันทึึกดัังกล่่าวเท่่านั้้�น”
ตามที่่�ระบุุไว้้ในกฎข้้อ 9

เอกสารคำำ�แนะนำำ�เกี่่�ยวกัับกฎของเนลสััน แมนเดลา
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	การตรวจค้้นผู้้�ต้้องขัังหญิิง

2

(Searches of female prisoners)

38 การตรวจค้้นร่่างกาย โดยเฉพาะอย่่างยิ่่ง� การตรวจค้้นร่่างกายที่่�ล่ว่ งล้ำำ��
อาจนำำ�ไปสู่่�ความอััปยศและการล่่วงละเมิิดต่อ่ ผู้้ต้้� องขัังทั้้ง� ชายและหญิิง
อย่่างไรก็็ตาม เมื่่�อพิิจารณาจากลัักษณะทางกายวิิภาคของผู้้�หญิิง
วิิธีีการเข้้าสัังคม ความสััมพัันธ์์เชิิงอำำ�นาจ และอััตราการล่่วงละเมิิด
ในระดัับสููงที่่�ผู้้�ต้้องขัังหญิิงต้้องเผชิิญก่่อนหน้้านี้้� ผลกระทบของ
การตรวจค้้นผู้้�หญิิงดัังกล่่าวมีีมากกว่่าผู้้�ชายอย่่างไม่่สมส่่วน ดัังนั้้�น
ผู้้�ต้้องขัังหญิิงจึึงมีีความเสี่่�ยงเป็็นพิิเศษที่่�จะถููกปฏิิบััติิอย่่างโหดร้้าย
ระหว่่างการตรวจค้้นร่่างกาย128 วิิธีกี ารทำำ�การตรวจค้้นผู้้ห� ญิิงอาจเพิ่่�ม
ประสบการณ์์น่า่ อัับอาย รวมทั้้ง� หากพวกเขาต้้องยกหน้้าอก ก้้มตััวลง
ที่่�เอวและกางบั้้�นท้้ายออก หรืือหากมีีประจำำ�เดืือนในขณะที่่�ทำำ�การ
ตรวจค้้น
39 	ดัังนั้้น� จึึงควรมีีแนวทางปฏิิบััติมีิ คี วามเฉพาะเจาะจงในเรื่่อ� งเพศสภาพ
กฎข้้อ 19 ของข้้อกำำ�หนดกรุุงเทพฯ ฯ ชี้้�แจงว่่าการตรวจค้้นผู้้�หญิิง
และเด็็กหญิิงเป็็นการส่่วนตััวควร “ดำำ�เนิินการโดยเจ้้าหน้้าที่่�สตรีี
ที่่� ไ ด้้รัับการฝึึ ก อบรมอย่่ า งเหมาะสมเกี่่� ย วกัับวิิ ธีี ก ารตรวจค้้นที่่�
เหมาะสมและตามขั้้�นตอนที่่�กำำ�หนดไว้้”129

128 See for example: Andrea Huber in ‘Women and Children as Victims and Offenders:
Background, Prevention, Reintegration: Suggestions for Succeeding Generations (Volume
2)’, Women in Criminal Justice Systems and the Added Value of the UN Bangkok Rules,
Springer International Publishing, 2016, para. 5.9.
129 The Bangkok Rules, op. cit., note 28, Rule 19.
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40 	ข้้อกำำ�หนดกรุุงเทพฯ เรีียกร้้องให้้ทางการพััฒนาวิิธีกี ารคััดกรองทางเลืือก
เช่่น การสแกน เพื่่�อแทนที่่�การตรวจค้้นเปลื้้�องผ้้าและการตรวจค้้น
ร่่างกายที่่�ล่ว่ งล้ำำ�� เพื่่อ� หลีีกเลี่่ย� งผลกระทบทางจิิตใจและร่่างกายที่่�อาจ
เป็็นอัันตรายจากการตรวจค้้นร่่างกายที่่�ล่่วงล้ำำ�ต่
� ่อผู้้�หญิิง130

2

41 	ห้้ามมิิ ใ ห้้เจ้้าหน้้าที่่� ช ายทำำ� การตรวจค้้นตััวผู้้� ห ญิิ ง และเด็็ ก หญิิ ง
โดยเฉพาะ รวมถึึงการตรวจค้้นตบเบา ๆ ตามลำำ�ตััว การตรวจค้้น
เปลื้้�องผ้้าและการตรวจค้้นร่่างกายที่่�ล่่วงล้ำำ�� การตรวจค้้นผู้้�หญิิง
ควรดำำ�เนิินการให้้พ้้นจากการมีีอยู่่�และการมองเห็็นของผู้้ช� าย
42 	สตรีีมีีครรภ์์และเด็็กหญิิงไม่่ควรถูกู ตรวจค้้นทางช่่องคลอด
43 	ฝ่่ายบริิหารเรืือนจำำ�ควรตรวจสอบให้้แน่่ใจว่่ามีีเจ้้าหน้้าที่่�หญิิงที่่�ผ่่าน
การฝึึกอบรมเพีียงพอในการตรวจค้้นผู้้ต้้� องขัังหญิิง
	การตรวจค้้นเด็็ก

(Searches of children)

44

ตามปกติิแล้้ว มาตรฐานขั้้�นต่ำำ��และการป้้องกัันสำำ�หรัับการตรวจค้้น
ที่่�กล่่าวข้้างต้้นทั้้�งหมดจะใช้้กัับการตรวจค้้นเด็็กในเรืือนจำำ�อย่่าง
เท่่าเทีียมกััน

45 อย่่ างไรก็็ ตาม เนื่่� องจากความอ่่ อนแอเฉพาะตััวของเด็็ ก อาจมีี
การพิิ จ ารณามาตรการเพิ่่� ม เติิ ม สำำ� หรัับการตรวจค้้นดัังกล่่ า ว
โดยคำำ�นึึงถึึงอายุุ เพศ และบุุคลิิกภาพของเด็็ก ตััวอย่่างเช่่น เจ้้าหน้้าที่่�
ที่่� ดำำ� เนิิ น การตรวจค้้นดัังกล่่ า วควรได้้รัับการคััดเลืือกมาอย่่ า งดีี
เป็็นพิิเศษและได้้รัับการฝึึกอบรมเฉพาะด้้านในการจััดการกัับเด็็ก
130 Ibid, Rule 20.
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46

ไม่่ ค วรดำำ� เนิิ น การตรวจค้้นร่่ า งกายเด็็ ก ยกเว้้นในกรณีี พิิ เ ศษ
และต้้องได้้รัับความยิินยอมจากเด็็กและผู้้�ปกครองตามกฎหมาย
ก่่อนที่่�จะดำำ�เนิินการตรวจค้้นร่่างกายที่่�ล่่วงล้ำำ�� 131

47

ผู้้�รายงานพิิเศษแห่่งสหประชาชาติิด้้านการทรมานเรีียกร้้องให้้รััฐ
ไม่่ทำำ�การตรวจค้้นตััวเด็็กที่่�ถููกคุุมขััง เว้้นแต่่จะมีีความสงสััยตามเหตุุ
อัันสมควรที่่�จะบัังคัับให้้ทำำ�เช่่นนั้้�น132

48 เด็็กที่่�อาศััยอยู่่�ในเรืือนจำำ�กัับผู้้ป� กครองไม่่ควรได้้รัับการปฏิิบััติเิ หมืือน
เป็็นผู้้�ต้้องขััง (กฎข้้อ 29 (2)) และควรได้้รัับการตรวจค้้นเมื่่�อเห็็นว่่า
จำำ�เป็็นอย่่างยิ่่�งเท่่านั้้�นที่่�จะทำำ�เช่่นนั้้�น ควรอธิิบายเหตุุผลในการ
ตรวจค้้นเด็็กให้้ชััดเจนทั้้ง� กัับเด็็กและผู้้ป� กครอง ผู้้ป� กครองควรอยู่่�ด้ว้ ย
ในระหว่่างการตรวจค้้นและสามารถดููขั้้�นตอนได้้อย่่างเต็็มที่่�
49

หญิิงไม่่ควรถููกตรวจค้้นตััวโดยเจ้้าหน้้าที่่�ชาย

50 กฎข้้อ 21 ของข้้อกำำ�หนดกรุุงเทพฯ กำำ�หนดว่่าเจ้้าหน้้าที่่�เรืือนจำำ�
“ต้้องแสดงความสามารถ อย่่างมีีวิชิ าชีีพ และความอ่่อนไหว และต้้อง
รัักษาความเคารพและให้้เกีียรติิเมื่่อ� ตรวจค้้นตััวทั้้ง� เด็็กอยู่่�ในเรืือนจำำ�
กัับมารดาและเด็็กที่่�ไปเยี่่�ยมผู้้�ต้้องขัังซึ่�ง่ เป็็นมารดา”
131 Resource book on the use of force and firearms in law enforcement, United Nations
High Commissioner for Refugees (UNHCR) and United Nations Office on Drugs and Crime
(UNODC), 2017, p. 141, referring to Guidelines on the Conditions of Arrest, Police Custody
and Pre-trial Detention in Africa, African Commission on Human and Peoples’ Rights
(ACHPR), May 2014; see also: Protecting Children against Torture in Detention: Global
Solutions for a Global Problem, American University Washington College of Law’s Center
for Human Rights & Humanitarian Law, Anti-Torture Initiative, 2017, p. 51.
132 UN Special Rapporteur on torture and other cruel, inhuman or degrading treatment
or punishment, Report to the Human Rights Council, 5 March 2015, A/HRC/28/68,
para. 86 (f).
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	การตรวจค้้นร่่างกายบุุคคลมีีความหลากหลายทางเพศ
(Body searches of LGBTI individuals)

51

2

การตรวจค้้นร่่ า งกายอาจสร้้างความอัับอายให้้แก่่ บุุ ค คลมีี
ความหลากหลายทางเพศโดยเฉพาะ และอาจมีีความเสี่่ย� งสููงที่่�จะถูกู
ปฏิิบััติิอย่่างโหดร้้าย อัันเนื่่�องมาจากรสนิิยมทางเพศหรืืออััตลัักษณ์์
ทางเพศ ฝ่่ า ยบริิ ห ารเรืือนจำำ� ควรพััฒนาแนวทางเฉพาะสำำ� หรัับ
การตรวจค้้นผู้้�ต้้องขััง LGBTI โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�งสำำ�หรัับบุุคคล
ข้้ามเพศและบุุคคลระหว่่างเพศ

52 สำำ�หรัับผู้้�ต้้องขััง LGBTI ข้้อกำำ�หนดในการตรวจค้้นโดยเจ้้าหน้้าที่่�
เพศเดีียวกัันอาจไม่่ได้ใ้ ห้้ระดัับการป้้องกัันอย่่างเหมาะสม เนื่่�องจาก
ความเสี่่� ย งที่่� จ ะเกิิ ดอัั นตรายจากเจ้้าหน้้าที่่� ทั้้� ง ชายและหญิิ ง
อาจเท่่ากััน ควรถามบุุคคลข้้ามเพศว่่าต้้องการให้้เจ้้าหน้้าที่่�ชาย
หรืือหญิิงตรวจค้้นหรืือไม่่133
53 สำำ�หรัับบุุ คคลข้้ามเพศและระหว่่ างเพศ การกำำ�หนดเพศไม่่ ควร
ขึ้้�นอยู่่�กัับสถานะของพวกเขาตามที่่�บัันทึึกไว้้ในเอกสารทางการ แต่่
ขึ้้�นอยู่่�กัับเพศที่่�ตนเองรัับรู้้�ในขณะที่่�ทำำ�การตรวจค้้น (ดููกฎข้้อ 7 (ก))

133 LGBTI persons deprived of their liberty: a framework for preventive monitoring,PRI/APT,
op. cit., note 27.
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การปฏิิบััติิตามคำำ�มั่่�น (PROMISING PRACTICE):
การตรวจค้้นผู้้�ต้้องขัังแปลงเพศ -วิิดีีโอผลิิตโดยบริิการเรืือนจำำ�ของสก็็อต 
(SEARCHING TRANSGENDER PRISONERS – VIDEO PRODUCED BY
THE SCOTTISH PRISON SERVICE) [2.7]
The Scottish Prison Service ได้้ออกชุุดภาพยนตร์์สั้้�นที่่�ออกแบบมา
เพื่่� อ ให้้คำำ� แนะนำำ� แก่่ เจ้้าหน้้าที่่� เรืือนจำำ� ในการตรวจค้้นผู้้� ต้้ องขัังข้้ามเพศ
ภาพยนตร์์แสดงให้้เห็็นแนวปฏิิบััติิมีีแนวโน้้มว่่าจะแสดงให้้เห็็นอย่่างชััดเจนถึึง
ประเด็็นเกี่่�ยวกัับการมาถึึงของผู้้�ต้้องขัังข้้ามเพศ และชี้้�แจงให้้ชััดเจนว่่าเหตุุใด
วิิธีที่่ี มี� คี วามอ่่อนไหวทางเพศจึึงมีีความสำำ�คััญมาก ซีีรีส์ี นี้้์ ป� ระกอบด้้วยภาพยนตร์์
แยกกัันเพื่่�อแสดงการตรวจค้้นชายข้้ามเพศและหญิิงข้้ามเพศ ซึ่่�งผลิิตขึ้้�น
ร่่วมกัับ Scottish Trans Alliance (scottishtrans.org) และ Equality
Network (www.equality-network.org)134
นโยบายอััตลัักษณ์์ ท างเพศของเรืือนจำำ� แห่่ ง สกอตแลนด์์ แ ละนโยบาย
การกำำ�หนดเพศใหม่่กำำ�หนดว่่าผู้้�ถููกควบคุุมตััวควรได้้รัับการตรวจค้้นร่่างกาย
ตามความปรารถนาของพวกเขา ต้้องถามผู้้�ถููกควบคุุมตััวว่่าต้้องการตรวจค้้น
โดยเพศใด บัันทึึกคำำ�ตอบ และดำำ�เนิินการตรวจค้้นร่่างกายตามนั้้�น135

134 Extracts from the series can be viewed at vimeo.com/99916554.
135 Gender Identity and Gender Reassignment Policy, Scottish Prison Service, 12 March 2014
at www.sps.gov.uk/Corporate/Publications/ Publication-2561.aspx.
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2.2	การตรวจค้้นและขั้้�นตอนเข้้า
	สำำ�หรัับผู้้�มาเยี่่ย
� ม

(Search and entry procedures for visitors)

กฎที่่�เกี่่�ยวข้้อง (RELEVANT RULES):
การตรวจค้้นและขั้้�นตอนเข้้าสำำ�หรัับผู้้�มาเยี่่�ยม
(SEARCH AND ENTRY PROCEDURES FOR VISITORS)

2

กฎข้้อ 60
1. การรัับผู้้�มาเยี่่�ยมเข้้าไปในเรืือนจํําจะเกิิดขึ้้�นต่่อเมื่่�อได้้รัับความยิินยอมจาก
ผู้้�มาเยี่่�ยมให้้ตรวจค้้นได้้ ผู้้�มาเยี่่�ยมอาจเพิิกถอนความยิินยอมได้้ตลอดเวลา
ซึ่่�งเป็็นกรณีีที่่�การบริิหารงานเรืือนจํําอาจปฏิิเสธไม่่ให้้เข้้าได้้
2. ขั้้�นตอนการตรวจค้้นและการเข้้าสํําหรัับผู้้�มาเยี่่�ยมต้้องไม่่ย่ำำ��ยีีศัักดิ์์�ศรีี และ
ต้้องอยู่่�ภายใต้้หลัักการอย่่างน้้อยตามที่่�คุ้้ม� ครองไว้้ดัังที่่�แสดงไว้้ในกฎข้้อ 50
ถึึง 52 การหลีีกเลี่่ย� งการตรวจค้้นภายในร่่างกายและไม่่ควรนํําไปใช้้กัับเด็็ก

	ทำำ�ไมจึึงสำำ�คััญ?

(WHY IS IT IMPORTANT?)

54 อาจจำำ�ต้้องตรวจค้้นผู้้�มาเยี่่�ยมเรืือนจำำ�เพื่่�อปกป้้องความมั่่�นคงของ
สถานที่่� อาจมีีการตรวจค้้นผู้้ม� าเยี่่ย� มเพื่่อ� ป้้องกัันไม่่ให้้สิ่่�งของต้้องห้้าม
ถููกลัักลอบนำำ�เข้้าเรืือนจำำ�
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55 ผู้้ม� าเยี่่ย� มไม่่ใช่่ผู้ต้้้� องขัังและด้ว้ ยเหตุุนี้้จึึ� งไม่่อยู่่�ภายใต้้กฎของเรืือนจำำ�
ซึ่ง่� หมายความว่่าพวกเขาจะไม่่ถูกู บัังคัับให้้เข้้ารัับการตรวจค้้น แม้้ว่่า
ผู้้�บริิหารเรืือนจำำ�อาจเข้้าถึึงเรืือนจำำ�ได้้ภายใต้้กฎเกณฑ์์บางประการ
ระเบีี ย บการตรวจค้้นสำำ� หรัับผู้้� ม าเยี่่� ย มอย่่ า งน้้อยต้้องเข้้มงวด
พอ ๆ กัับผู้้�ต้้องขััง
56 ผู้้�มาเยี่่�ยมเรืือนจำำ�มัักรู้้�สึึกถููกข่่มขู่่� อัับอายขายหน้้า และหวาดกลััว
โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�งในระหว่่างการเยี่่�ยมครั้้�งแรกของพวกเขา และ
มีีแนวโน้้มว่่าการปฏิิสััมพัันธ์์ครั้้�งแรกกัับเจ้้าหน้้าที่่�เรืือนจำำ�จะอยู่่�ใน
บริิบทของการตรวจค้้นบุุคคล ผู้้ม� าเยี่่ย� มมัักพบว่่าขั้้น� ตอนการตรวจค้้น
ที่่�เป็็นการล่่วงล้ำำ��และเสื่่�อมเสีีย และยอมรัับขั้้�นตอนการตรวจค้้น
ดัังกล่่าวเท่่านั้้�นเพราะเป็็นเงื่่�อนไขเบื้้�องต้้นในการเยี่่�ยมเรืือนจำำ�
57

เมื่่� อ พิิ จ ารณาถึึงความสำำ�คัั ญสำำ� หรัับผู้้� ต้้ องขัังที่่� ไ ด้้รัับการเยี่่� ย ม
ในแง่่ ข องสวััสดิิ ภ าพของผู้้� ต้้ องขัังและการฟื้้� น ฟููสภาพในที่่� สุุ ด
เจ้้าหน้้าที่่�ควรตระหนัักว่่าประสบการณ์์เชิิงลบของขั้้น� ตอนการตรวจค้้น
อาจขััดขวางไม่่ให้้ผู้้�มาเยี่่�ยมกลัับมาเยี่่�ยมในอนาคต

58 หากผู้้�มาเยี่่�ยมมีีปฏิิสััมพัันธ์์เชิิงบวกกัับเจ้้าหน้้าที่่�เรืือนจำำ� รวมทั้้�ง
ในระหว่่างขั้้�นตอนการตรวจค้้น ความสััมพัันธ์์ระหว่่างเจ้้าหน้้าที่่�
กัับผู้้ต้้� องขัังโดยรวมมีีแนวโน้้มจะดีีขึ้น้� ในทางกลัับกััน หากผู้้ม� าเยี่่�ยม
บอกผู้้�ต้้องขัังเกี่่�ยวกัับประสบการณ์์น่่าอัับอายกัับเจ้้าหน้้าที่่�ในระหว่่าง
ขั้้�นตอนการตรวจค้้น ระดัับความไว้้วางใจระหว่่างผู้้�ต้้องขัังและ
เจ้้าหน้้าที่่�ก็็มีีแนวโน้้มลดลง
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นำำ�ไปปฏิิบััติิ

(PUTTING IT INTO PRACTICE)

	การป้้องกััน

(Safeguards)

60

การตรวจค้้นต้้องใช้ต้ ามหลัักความถูกู ต้้องตามกฎหมาย ความจำำ�เป็็น
และได้้สััดส่่วนเท่่านั้้น� ในกรณีีที่่มี� คี วามจำำ�เป็็นในการตรวจค้้น จะต้้อง
ดำำ� เนิิ น การในลัักษณะที่่� แ สดงให้้เห็็ น ถึึงความเคารพในศัักดิ์์� ศ รีี
และความเป็็นส่่วนตััวของผู้้�มาเยี่่�ยม

61

การตรวจค้้นไม่่สามารถบัังคัับผู้้�มาเยี่่�ยมได้้ ซึ่่�งสามารถเพิิกถอน
ความยิินยอมให้้ถููกตรวจค้้นได้้ทุุกเมื่่�อ ดัังที่่�กฎข้้อ 60 (1) กำำ�หนดไว้้
ปฏิิกิิริิยาที่่�อนุุญาตเพีียงอย่่างเดีียวต่่อผู้้�มาเยี่่�ยมที่่�ปฏิิเสธการตรวจค้้น
คืือการปฏิิเสธไม่่ให้้เข้้าไปในเรืือนจำำ� อย่่างไรก็็ตาม การปฏิิเสธ
การตรวจค้้นไม่่ได้ห้ มายความว่่าการมาเยี่่ย� มต้้องถูกู ระงัับโดยสิ้้�นเชิิง
ในทางกลัับกััน อาจมีีการแก้้ไขข้้อตกลงการเยี่่ย� ม เช่่น จััดให้้มีีการเยี่่ย� ม
โดยไม่่ติิดต่่อ ดัังนั้้�น จึึงไม่่มีีความเป็็นไปได้้ที่่�ผู้้�มาเยี่่�ยมและผู้้�ต้้องขััง
จะแลกเปลี่่�ยนสิ่่�งของต้้องห้้าม

เอกสารคำำ�แนะนำำ�เกี่่�ยวกัับกฎของเนลสััน แมนเดลา

2

59 กฎข้้อ 60 (2) สัังเกตว่่าขั้้�นตอนการตรวจค้้นและการเข้้าสำำ�หรัับ
ผู้้ม� าเยี่่ย� มอย่่างน้้อยต้้องมีีการป้้องกัันตามขั้้น� ตอนที่่�กำำ�หนดไว้้สำำ�หรัับ
ตััวผู้้�ต้้องขััง (กฎข้้อ 50-52) ผู้้�มาเยี่่�ยมต้้องไม่่เคยได้้รัับการปฏิิบััติิ
เหมืือนเป็็นผู้้ต้้� องขััง และเจ้้าหน้้าที่่�เรืือนจำำ�ควรมีีความรู้้�สึึกอ่่อนไหว
เป็็นพิิเศษกัับเด็็กที่่�มาเยี่่�ยม ขั้้�นตอนการตรวจค้้นควรได้้รัับการดููแล
อย่่างเหมาะสมเพื่่อ� ตรวจสอบว่่ามีีการใช้อ้ ย่่างยุุติธิ รรมและสม่ำำ��เสมอ
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62 	ต้้องใช้้มาตรการป้้องกัันและตรวจค้้นสำำ�หรัับกลุ่่�มเฉพาะ เช่่น ผู้้�หญิิง
เด็็ ก หรืือผู้้� ทุุ พพ ลภาพสำำ� หรัับผู้้� ม าเยี่่� ย ม กฎข้้อ 60 (2) ย้ำำ��ว่่ า
ควรหลีีกเลี่่�ยงการตรวจค้้นภายในร่่างกายและไม่่ควรดำำ�เนิินการ
กัับเด็็ก
หลีีกเลี่่�ยงการตรวจค้้นไม่่จำ�ำ เป็็น

2

(Avoiding unnecessary searches)

63 หากผู้้ม� าเยี่่ย� มได้้รัับการเตืือนถึึงมาตรการลงโทษและข้้อจำำ�กััดที่่อ� าจ
เกิิดขึ้้�น พวกเขาอาจถููกขััดขวางไม่่ให้้พยายามลัักลอบนำำ�เข้้าสิ่่�งของ
ต้้องห้้าม เจ้้าหน้้าที่่�เรืือนจำำ�ควรอธิิบายอย่่างชััดเจนว่่าสิ่่�งของใด
ที่่�ผู้้�มาเยี่่�ยมได้้รัับอนุุญาตให้้พกพาติิดตััวในระหว่่างการเยี่่�ยมและ
สิ่่�งของใดที่่�พวกเขาไม่่ได้้รัับอนุุญาตให้้มอบแก่่ผู้้�ต้้องขััง ควรอธิิบาย
บทลงโทษสำำ�หรัับการนำำ�สิ่่�งของต้้องห้้ามอย่่างชััดเจน สามารถทำำ�ได้้
โดยแสดงป้้ายมองเห็็นได้้ตรงทางเข้้าพื้้�นที่่�เยี่่�ยม และโดยการให้้
คำำ�อธิิบายด้้วยวาจาก่่อนเริ่่�มการตรวจค้้น ผู้้�มาเยี่่�ยมทุุกคนควรได้้รัับ
ตััวเลืือกให้้ส่่งมอบสิ่่�งของต้้องห้้ามใด ๆ ก่่อนเริ่่�มการตรวจค้้น
64
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เช่่ น เดีี ย วกัับการตรวจค้้นตััวผู้้� ต้้ องขััง เจ้้าหน้้าที่่� ค วรพิิ จ ารณา
อย่่างรอบคอบว่่าการตรวจค้้นผู้้ม� าเยี่่ย� มมีีพื้้น� ฐานทางกฎหมายหรืือไม่่
และจำำ�เป็็นและเหมาะสมหรืือไม่่ ตััวอย่่างเช่่น หากการเยี่่�ยมเป็็น
แบบไม่่ติิดต่่อ ผู้้�มาเยี่่�ยมจะไม่่มีีโอกาสส่่งมอบสิ่่�งของผิิดกฎหมาย
และการตรวจค้้นอาจไม่่ รัั บประกััน/จำำ� เป็็ น ในทำำ� นองเดีี ย วกััน
หากผู้้�ต้้องขัังได้้รัับการตรวจค้้นเป็็นกิิจวััตรหลัังจากการเยี่่�ยมจาก
ภายนอก เหตุุผลในการตรวจค้้นทั้้�งผู้้�มาเยี่่�ยมและผู้้�ต้้องขัังนั้้�นเป็็นที่่�
น่่าสงสััย
เอกสารคำำ�แนะนำำ�เกี่่�ยวกัับกฎของเนลสััน แมนเดลา
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ปฏิิบััติิการตรวจค้้น

(Conduct of searches)

66

เจ้้าหน้้าที่่�ควรได้้รัับการฝึึกอบรมเหมาะสมในการจััดการกัับผู้้�มาเยี่่�ยม
เรืือนจำำ� โดยคำำ�นึึงว่่าพวกเขาอาจวิิตกกัังวล เป็็นทุุกข์์ และหวาดกลััว
โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�งควรได้้รัับการฝึึกอบรมเกี่่�ยวกัับวิิธีีจััดการกัับเด็็ก
ที่่�มาเยี่่�ยม

67

คณะกรรมการสิิทธิิมนุุษยชนแห่่งสหประชาชาติิ (UNCRC) แนะนำำ�
ให้้วางมาตรการ “เพื่่อ� ให้้แน่่ใจว่่าบริิบทการเยี่่ย� มนั้้น� เคารพในศัักดิ์์�ศรีี
ของเด็็กและสิิทธิิในความเป็็นส่่วนตััว” และเรีียกร้้องให้้รััฐ “ตรวจสอบ
ให้้แน่่ ใ จว่่ า เรื่่� อ งความมั่่� น คงและนโยบายเกี่่� ย วกัับผู้้� ป กครอง
ที่่�ถููกจองจำำ� คำำ�นึึงถึึงสิิทธิิของเด็็กที่่�ได้้รัับผลกระทบ”136

2

65 เจ้้าหน้้าที่่�เรืือนจำำ�ควรอธิิบายให้้ผู้้ม� าเยี่่ย� มทราบอย่่างชััดเจนถึึงเหตุุผล
ที่่�ต้้องถูกู ตรวจค้้น วิิธีกี ารตรวจค้้น และอะไรจะเกิิดขึ้น้� หากผู้้ม� าเยี่่ย� ม
ปฏิิเสธที่่�จะให้้ความยิินยอมในการตรวจค้้น เจ้้าหน้้าที่่�เรืือนจำำ�ควรมีี
ทััศนคติิเป็็นมิิตรและเป็็นประโยชน์์ และพิิจารณาภาษากายและวาจา
อย่่างรอบคอบในการโต้้ตอบกัับผู้้�มาเยี่่�ยมเรืือนจำำ�

	พื้้�นที่่�ตรวจค้้นผู้้�มาเยี่่�ยม
(Visitor search areas)

68 	พื้้�นที่่�ตรวจค้้นผู้้�มาเยี่่�ยมควรได้้รัับการออกแบบและตั้้�งอยู่่�ในวิิธีีที่่�
พวกเขาปกป้้องศัักดิ์์�ศรีีและความเป็็นส่่วนตััวของบุุคคลที่่�ถูกู ตรวจค้้น
และให้้การป้้องกัันจากการปฏิิบััติิที่่�โหดร้้ายโดยเจ้้าหน้้าที่่�
136 Children of Incarcerated Parents, Committee on the Rights of the Child, op. cit.,
note 44, paras. 38 and 39.
เอกสารคำำ�แนะนำำ�เกี่่�ยวกัับกฎของเนลสััน แมนเดลา
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	การตรวจค้้นผู้ป
้� ระกอบวิิชาชีีพที่่�มาเยี่่�ยม
(Searches of visiting professionals)

การตรวจค้้นอาจมีีความจำำ�เป็็นไม่่เพีียงสำำ�หรัับผู้้�มาเยี่่�ยมครอบครััว
และเพื่่�อนในเรืือนจำำ�เท่่านั้้�น แต่่ยัังรวมถึึงผู้้�ให้้บริิการและผู้้�ประกอบ
วิิชาชีีพที่่ม� าเยี่่ย� ม รวมทั้้ง� ทนายความด้ว้ ย การตรวจค้้นมีีความจำำ�เป็็น
อย่่างยิ่่ง� หากมีีข้้อสงสััยว่่าผู้้ม� าเยี่่ย� มเหล่่านี้้�ลัักลอบขนสิ่่ง� ผิิดกฎหมาย
ไปยัั ง ผู้้� ต้้ องขััง หรืือสมรู้้� ร่่ ว มคิิ ด ในการพยายามหลบหนีี ห รืือ
การกระทำำ�อื่่�น ๆ ที่่�อาจกระทบต่่อความมั่่�นคงของเรืือนจำำ�และ
ความปลอดภััยของผู้้�อยู่่�ภายในสถานที่่�

70

ผู้้�ตรวจสอบเรืือนจำำ�และผู้้�ตรวจสอบอาจต้้องได้้รัับการตรวจสอบ
ความมั่่�นคง แต่่เนื่่�องจากหน้้าที่่�และบทบาทเฉพาะของพวกเขา
ขั้้น� ตอนการตรวจค้้นควรน้้อยที่่�สุดุ และต้้องเคารพการรัักษาความลัับ
ทางเอกสารของพวกเขา ตามหลัักการแล้้ว ผู้้�ตรวจสอบควรมีีระดัับ
การรัักษาความมั่่�นคงก่่อนถึึงระดัับเหมาะสมกัับบทบาทของตน
ทำำ�ให้้ไม่่ต้้องดำำ�เนิินการตรวจค้้นโดยละเอีียด

71

หากมีีเหตุุอัันควรสงสััยว่่าตััวแทนทางกฎหมายมีีส่่วนร่่วมในการนำำ�
สิ่่�งของต้้องห้้ามสำำ�หรัับผู้้�ต้้องขััง เจ้้าหน้้าที่่�เรืือนจำำ�มีีสิิทธิิตรวจค้้นตััว
บุุคคลนั้้�นตามหลัักการของกฎหมาย ความจำำ�เป็็น และได้้สััดส่่วน
อย่่างไรก็็ตาม ผู้้�ต้้องขัังต้้องสามารถสื่่�อสารกัับทนายความของตน
ได้้อย่่างอิิสระ โดยไม่่ต้้องมีีการสกััดกั้้�นหรืือเซ็็นเซอร์์

2

69
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การสื่่� อ สารระหว่่ า งผู้้� ต้้ องขัังและทนายความ รวมถึึงเอกสาร
ทางกฎหมาย จะต้้องเป็็นความลัับ ดัังนั้้�น ควรเปิิดเอกสารความลัับ
ต่่อเมื่่อ� มีีเหตุุผลอัันสมควรสงสััยว่่ามีีสิ่่ง� ผิิดกฎหมายหรืือวััตถุุอัันตราย
ซ่่อนอยู่่�ในเอกสารนั้้�น อย่่างไรก็็ตาม เจ้้าหน้้าที่่�เรืือนจำำ�ต้้องไม่่อ่่าน
เนื้้�อหาในเอกสาร
72

2

UNODC ตั้้ง� ข้้อสัังเกตว่่า “การโต้้ตอบระหว่่างผู้้ต้้� องขัังกัับทนายความ
ของเธอหรืือเขาควรได้้รัับการปฏิิบััติิเป็็นความลัับเสมอและไม่่ควรมีี
การตรวจสอบไม่่ว่่าในกรณีีใด เฉพาะกรณีีพิิเศษ เช่่น มีีความสงสััย
ว่่ามีีการใช้้จดหมายโต้้ตอบดัังกล่่าวเพื่่�อวััตถุุประสงค์์ผิิดกฎหมาย
ควรให้้เจ้้าหน้้าที่่� อ าวุุ โ สเปิิ ด จดหมายที่่� เข้้ามาต่่ อ หน้้าผู้้� ต้้ องขััง
ที่่�เกี่่�ยวข้้องเพื่่�อตรวจสอบสิ่่�งผิิดกฎหมายต่่าง ๆ ไม่่ควรอ่่านจดหมาย
ในทำำ�นองเดีียวกััน เอกสารที่่�ตััวแทนทางกฎหมายนำำ�เข้้ามาในเรืือนจำำ�
ต้้องได้้รัับการปฏิิบััติิเป็็นความลัับ และการตรวจค้้นทนายความ
ควรดำำ�เนิินการด้ว้ ยความละเอีียดอ่่อนเป็็นพิิเศษ”137

137 Handbook on the Management of High-Risk Prisoners, UNODC, op. cit., note 42, p. 139.
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2.3 เด็็กในเรืือนจำำ�กับบิิ
ั ดามารดา

(Children in prison with their parent)

2

73

SMR ที่่�แก้้ไขแล้้วได้้รวมบทบััญญััติิบางประการเกี่่�ยวข้้องกัับเด็็ก
ที่่� อ าศััยอยู่่�ในเรืือนจำำ�กัั บผู้้� ป กครอง ข้้อกำำ� หนดกรุุ ง เทพฯ
เสริิมกฎแมนเดลาด้้วยคำำ�แนะนำำ�โดยละเอีียดเพิ่่�มเติิมเกี่่�ยวกัับวิิธีี
ที่่�เด็็กและผู้้ป� กครองในเรืือนจำำ�ควรได้้รัับการสนัับสนุุน รวมถึึงในส่่วน
เกี่่�ยวกัับความจำำ�เป็็นทางอารมณ์์และพััฒนาการของเด็็ก ข้้อกำำ�หนด
กรุุงเทพฯ ยัังให้้แนวทางเพิ่่�มเติิมเกี่่�ยวกัับกระบวนการตััดสิินใจ
เกี่่�ยวกัับว่่าเด็็กควรได้้รัับอนุุญาตให้้อยู่่�ในเรืือนจำำ�หรืือถููกให้้ออกไป
ข้้อสัังเกตเบื้้�องต้้นข้้อ 12 ของข้้อกำำ�หนดกรุุงเทพฯ ระบุุว่า่ “กฎเหล่่านี้้�
บางข้้อกล่่ า วถึึงประเด็็ น ที่่� บัั งคัับใช้้กัับผู้้� ต้้ องขัังทั้้� ง ชายและหญิิ ง
รวมถึึงกฎที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับความรัับผิิดชอบของผู้้�ปกครอง (…) ดัังนั้้�น
กฎเหล่่ า นี้้� บ างข้้อจึึงมีี ผ ลบัังคัับใช้้กัับผู้้� ต้้ องขัังชายและผู้้� ก ระทำำ�
ความผิิดที่่�เป็็นบิิดาอย่่างเท่่าเทีียมกััน”
ผู้้� กำำ� หนดนโยบายควรจััดทำำ� แนวทางที่่� ชััด เจนและสม่ำำ�� เสมอ
เกี่่�ยวกัับกระบวนการตััดสิินใจในการอนุุญาตให้้เด็็กอยู่่�ในเรืือนจำำ�
กัับผู้้� ใ หญ่่ ต ลอดจนแนวทางว่่ า เด็็ ก สามารถอยู่่�ในเรืือนจำำ� ได้้
นานแค่่ไหน แนวทางควรรวมถึึงเวลาและวิิธีที่่ี �ควรแยกเด็็กออกจาก
บิิดามารดาหรืือผู้้�ดููแล รวมถึึงการพิิจารณาทางเลืือกอื่่�นที่่�เหมาะสม
และมีี ข้้ อกำำ� หนดเพื่่� อ ให้้แน่่ ใ จว่่ า การนำำ� ออกไปจะดำำ� เนิิ น การ
ด้ว้ ยความระมััดระวัังและความอ่่อนไหวที่่�เหมาะสม ผู้้�ดููแลควรได้้รัับ
แจ้้งล่่วงหน้้าถึึงขั้้�นตอนที่่�จะต้้องปฏิิบััติิตามในกรณีีนี้้�
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รายละเอีี ยดเพิ่่� มเติิ มเกี่่� ย วกัับเรื่่� องนี้้� สามารถพบได้้ในแนวทางที่่�
จััดพิิมพ์์ในข้้อกำำ�หนดกรุุงเทพฯ138
กฎที่่�เกี่่�ยวข้้อง (RELEVANT RULES):
เด็็กในเรืือนจำำ�กัับบิิดามารดาของเขา
(CHILDREN IN PRISON WITH THEIR PARENT)
กฎข้้อ 29

2

1. การตััดสิินใจอนุุญาตให้้เด็็กอยู่่�กัับบิิดามารดาของเด็็กในเรืือนจํําต้้องอยู่่�บน
พื้้�นฐานประโยชน์์สููงสุุดของเด็็กที่่�เกี่่�ยวข้้อง เมื่่�อเด็็กได้้รัับอนุุญาตให้้อยู่่�
ในเรืือนจํํากัับบิิดามารดา ต้้องจััดให้้มีี:
(ก)	สิ่่�งอํํานวยความสะดวกทั้้�งภายในและภายนอกสํําหรัับการดููแลเด็็ก
ที่่�จััดให้้มีีโดยผู้้�มีีคุุณสมบััติิในสถานที่่�ซึ่่�งเด็็กต้้องไปอยู่่�เมื่่�อไม่่ได้้อยู่่�ใน
ความดููแลของบิิดามารดา
(ข) บริิการดููแลสุุขภาพ (HEALTH-CARE) เฉพาะเด็็ก ตลอดจนการตรวจ
สุุขภาพเบื้้�องต้้นเมื่่�อรัับตััวและการติิดตามพััฒนาการของเด็็กอย่่าง
ต่่อเนื่่�องโดยผู้้�เชี่่�ยวชาญ
2. เด็็กที่่�อยู่่�ในเรืือนจํํากัับบิิดามารดาต้้องไม่่ถืือว่่าเป็็นผู้้�ต้้องขััง

138 See for example: Guidance Document: United Nations Rules on the treatment of Women
Prisoners and Non-Custodial measures for Women Offenders (‘Guidance Document
on the Bangkok Rules’), Penal Reform International/Thailand Institute of Justice, 2013.
เอกสารคำำ�แนะนำำ�เกี่่�ยวกัับกฎของเนลสััน แมนเดลา
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	ทำำ�ไมจึึงสำำ�คััญ?

2

74

(WHY IS IT IMPORTANT?)

ในหลายประเทศ เด็็กได้้รัับอนุุญาตให้้อยู่่�ในเรืือนจำำ�กัับบิิดามารดา
หรืือผู้้� ดูู แลหลััก ซึ่่� ง มัักเป็็ น มารดาหรืือญาติิ ผู้้� ห ญิิ ง คนอื่่� น ๆ 139
เด็็กมัักต้้องอยู่่�ในเรืือนจำำ�เพราะไม่่มีกี ารดููแลทางเลืือกอื่่น� หรืือเพราะ
พวกเขาเกิิดในขณะที่่�มารดาของพวกเขาอยู่่�ในเรืือนจำำ�

75 	สภาพแวดล้้อมในเรืือนจำำ�ทำ�ำ ให้้เด็็ก ๆ ขาดความเป็็นเด็็กเป็็นประจำำ�
และเป็็ น เรื่่� อ งยากสำำ� หรัับเจ้้าหน้้าที่่� เ รืือนจำำ�ที่่� จ ะตอบสนอง
ความจำำ�เป็็นของพวกเขา สภาพแวดล้้อมในเรืือนจำำ�มีีความเสี่่�ยง
เพิ่่�มขึ้้�น รวมถึึงการสััมผััสกัับความรุุนแรงในหมู่่�ผู้้�ต้้องขััง ในทาง
กลัับกััน การใช้้ชีีวิิตในเรืือนจำำ�กัับบิิดามารดาหรืือผู้้�ดููแลอาจเป็็น
ทางเลืือกดีีสุุดหรืือเป็็นทางเลืือกเดีียวสำำ�หรัับเด็็ก และเป็็นอัันตราย
น้้อยกว่่าหากแยกกัันอยู่่�

139 UN Commission on Crime Prevention and Criminal Justice (CCPCJ), Commentary to the
Draft UN Rules for the Treatment of Women Prisoners and Non-Custodial Measures
for Women Offenders, E/CN.15/2009/CRP.8, 9 April 2009, page 31 at www.unodc.org/
documents/justice-and-prison-reform/ Expert-group-meeting-Bangkok/ECN152009_CRP8.
pdf. This commentary on the Bangkok Rules makes it clear that some of the rules are
applicable to both men and women prisoners, including those relating to parental
responsibilities, and that there is therefore is a need to recognize the central role of both
parents in the lives of children. Accordingly, the rules which relate children living in prison
with their parents should apply equally to male prisoners and offenders who are fathers.
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เด็็ ก ที่่� อ าศััยอยู่่�กัับบิิ ด ามารดาหรืือผู้้� ดูู แลในเรืือนจำำ�ต้้ องไม่่ ไ ด้้รัับ
การปฏิิบััติิเหมืือนผู้้�ต้้องขัังและเจ้้าหน้้าที่่�เรืือนจำำ�มีีความรัับผิิดชอบ
ในการปกป้้องสุุขภาพและสวััสดิิภาพของตนเองขณะอยู่่�ในสถานที่่�
พวกเขาจำำ�ต้้องวางแผนและตอบสนองความจำำ�เป็็นของพวกเขา
ตามนั้้�น รวมถึึงผ่่านการวางแผนงบประมาณและทรััพยากร
(PUTTING IT INTO PRACTICE)

2

	น�ำไปปฏิบัติ

	การตััดสิินการอยู่่�ร่่วมกััน

(Decisions on co-habitation)

77

การตััดสิินใจเกี่่ย� วกัับการอยู่่�ร่ว่ มกัันควรทำำ�เป็็นรายกรณีีโดยหน่่วยงาน
สวััสดิิภาพเด็็ก โดยประสานงานกัับผู้้�เชี่่�ยวชาญด้้านการดููแลสุุขภาพ
กระบวนการตััดสิินใจควรครอบคลุุมทั้้�งผู้้�ดููแลและเด็็ก140

78

ตามที่่�กำำ�หนดไว้้ในข้้อกำำ�หนดกรุุงเทพฯ ฯ ข้้อ 52 การตััดสิินใจว่่าจะ
แยกเด็็กจากเธอหรืือผู้้�ดููแลเด็็กหรืือไม่่และเมื่่�อใด ต้้องขึ้้�นอยู่่�กัับ
การประเมิินรายบุุคคลและเพื่่�อปกป้้องผลประโยชน์์สููงสุุดของเด็็ก

140 Article 12 of the UN Convention on the Rights of the Child, adopted by the General
Assembly resolution 44/25 of 20 November 1989, provides that: “1. States Parties shall
assure to the child who is capable of forming his or her own views the right to express
those views freely in all matters affecting the child, the views of the child being given
due weight in accordance with the age and maturity of the child. 2. For this purpose
the child shall in particular be provided the opportunity to be heard in any judicial
and administrative proceedings affecting the child, either directly, or through a
representative or an appropriate body, in a manner consistent with the procedural rules
of national law”.
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การประเมิิ น รายบุุ ค คลควรได้้รัับการทบทวนอย่่ า งสม่ำำ�� เสมอ
เพื่่� อให้้เห็็ นถึึงสภาพแวดล้้อมของเรืือนจำำ�ที่่� เปลี่่� ย นแปลงไปและ
ความจำำ�เป็็นที่่�กำำ�ลัังพััฒนาของเด็็ก

80 ในขณะที่่�กฎแมนเดลาและข้้อกำำ�หนดกรุุงเทพฯ หมายถึึงมารดา
(หรืือผู้้�ปกครอง) ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับสถานะผู้้�ดููแล เด็็กอาจต้้องอยู่่�ใน
เรืือนจำำ�ร่่วมกัับผู้้�ดููแลอื่่�น ๆ เช่่น ปู่่�ย่่าตายายหรืือพี่่�น้้องที่่�มีีอายุุ
มากกว่่า โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�งถ้้าบิิดามารดาของพวกเขาไม่่มีีชีีวิิตอยู่่�
หรืือไม่่สามารถดููแลได้้
บริิบท (CONTEXT):
เด็็กในเรืือนจำำ�กัับบิิดามารดา - กระบวนการตััดสิินใจ (CHILDREN IN
PRISON WITH A PARENT – DECISION-MAKING PROCESSES) [2.8]
ในการประเมิินว่่าเด็็กควรอยู่่�ในเรืือนจำำ�อย่่างเหี่่�ยวเฉาหรืือบิิดามารดาของเขา
หรืือไม่่ และเมื่่�อใดที่่�เด็็กควรออกไป การพิิจารณาควรรวมถึึง:
– 	ผลประโยชน์์สููงสุุดของเด็็กและสิิทธิิของเด็็กในโอกาสการพััฒนา
– ประโยชน์์ของความสััมพัันธ์์ระหว่่างบิิดามารดาและบุุตรอย่่างต่่อเนื่่�อง
รวมถึึงกรณีีที่่�มีีการให้้นมบุุตร
– 	พััฒนาการของวุุฒิภิ าวะ สุุขภาพ และความสััมพัันธ์์กัับผู้้ป� กครองหรืือผู้้ดูู� แล
ทั้้�งในและนอกเรืือนจำำ�
– เงื่่� อ นไขในเรืือนจำำ� รวมถึึงการเข้้าถึึงบริิ ก ารด้้ า นสุุ ข ภาพ การศึึกษา
และโอกาสในการพัักผ่่อนหย่่อนใจที่่�เหมาะสม
– การมีีอยู่่�และคุุณภาพของการจััดการทางเลืือกอื่่�นนอกเรืือนจำำ�
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– ระยะเวลาที่่�เหลืืออยู่่�ตามคำำ�พิิพากษาของผู้้�ปกครองหรืือผู้้�ดููแล
– 	มุุมมองของเด็็ก ผู้้�ปกครอง และสมาชิิกในครอบครััวที่่�เกี่่�ยวข้้อง
– โอกาสที่่�เด็็กจะไปเยี่่�ยมบิิดามารดาหรืือผู้้ดูู� แลในเรืือนจำำ� และ
– 	พััฒนาการของเด็็ กและผลกระทบที่่� อาจเกิิ ดขึ้้�นจากการถูู กคุุ มขัังและ
การพลััดพรากจากกัันต่่อพััฒนาการนั้้�น

2

สภาพความเป็็นอยู่่�
(Living conditions)

81

เด็็กที่่�อาศััยอยู่่�ในเรืือนจำำ�กัับบิิดามารดาจะต้้องไม่่ถูกู ปฏิิบััติเิ หมืือนผู้้�
ต้้องขััง (กฎแมนเดลา ข้้อ 29 (2) และ ข้้อกำำ�หนดกรุุงเทพฯ ข้้อ 49)
พวกเขาควรอยู่่�ในสภาพแวดล้้อมใกล้้เคีียงกัับสภาพแวดล้้อมของ
เด็็กที่่�อยู่่�นอกเรืือนจำำ�มากสุุด (ข้้อกำำ�หนดกรุุงเทพฯ ข้้อ 51 (2)) เช่่น
เกี่่ย� วกัับที่่�พััก ปฏิิสััมพัันธ์์กัับผู้้อื่� น่� โอกาสในการเล่่นและอยู่่�กลางแจ้้ง

82 ความปลอดภััยของเด็็ ก ที่่� อ าศััยอยู่่�ในเรืือนจำำ�กัั บผู้้� ป กครอง
จะต้้องพิิจารณาเป็็นลำำ�ดัับแรกในสถานคุุมขัังผู้้�ปกครองให้้อยู่่�ใน
เรืือนจำำ� เฉพาะ ควรระมััดระวัังไม่่ ใ ห้้เด็็ ก สััมผััสกัับผู้้� ต้้ องขัังที่่� มีี
ความเสี่่� ย งต่่ อ พวกเขา ต้้องมีี ค วามปลอดภััยระหว่่ า งการขนส่่ ง
และการเคลื่่�อนย้้าย และเมื่่�ออยู่่�ในความดููแลของบุุคคลอื่่�นที่่�ไม่่ใช่่
บิิดามารดาหรืือผู้้�ดููแลหลััก
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2

83 ผู้้ต้้� องขัังต้้องได้้รัับโอกาสมากสุุดเท่่าที่่�เป็็นไปได้ใ้ นการใช้เ้ วลากัับเด็็ก
ที่่�อาศััยอยู่่�กัับพวกเขาในเรืือนจำำ� (ข้้อกำำ�หนดกรุุงเทพฯ ข้้อ 50)141
อย่่ า งไรก็็ ต าม นี่่� ไ ม่่ ไ ด้้ ห มายความว่่ า พวกเขาต้้องดููแลทารก/
เด็็กวััยหััดเดิินตลอดเวลา แต่่พวกเขาควรสามารถเข้้าร่่วมในหลัักสููตร
การศึึกษาหรืือฝึึกอบรม ไปพบแพทย์์ตามนััด และหยุุดพัักจาก
การดููแลเด็็กเป็็นครั้้�งคราว
	ความจำำ�เป็็นบริิการเฉพาะเด็็กและการคุ้้�มครอง
(Child-specific services and protection needs)

84 กฎข้้อ 28 ระบุุว่า่ ถ้้าเด็็กเกิิดในเรืือนจำำ� ข้้อเท็็จจริิงนี้้�จะไม่่ถูกู กล่่าวถึึง
ในสููติิบััตร
85 กฎแมนเดลากำำ�หนดให้้ในกรณีีที่่�เด็็กได้้รัับอนุุญาตให้้อยู่่�ในเรืือนจำำ�
กัับผู้้� ป กครอง ควรมีี บ ริิ ก ารดููแลสุุ ข ภาพสำำ� หรัับเด็็ ก โดยเฉพาะ
หากเป็็นไปได้้ เจ้้าหน้้าที่่�ควรสร้้างความเชื่่�อมโยงกัับผู้้�เชี่่�ยวชาญ
ในชุุมชนซึ่่�งอาจสามารถไปเยี่่�ยมเรืือนจำำ�เพื่่�อประเมิินผลกระทบของ
การจำำ�คุุกต่่อเด็็กที่่�เกี่่�ยวข้้องได้้ เจ้้าหน้้าที่่�ควรตรวจสอบให้้แน่่ใจว่่า
ทารกและเด็็กถูกู พาไปที่่�คลิินิิกพิิเศษเพื่่�อตรวจสุุขภาพเป็็นประจำำ�
86 หากเด็็กอาศััยอยู่่�ในเรืือนจำำ�กัับเธอหรืือบิิดามารดาหรืือผู้้�ดููแลหลััก
ข้้อมููลเกี่่ย� วกัับเด็็กควรถููกบัันทึึกไว้้ในแฟ้้มข้้อมููลผู้้ต้้� องขััง (กฎข้้อ 7 (ฉ)
ของกฎแมนเดลาและกฎข้้อ 3 ของข้้อกำำ�หนดกรุุงเทพฯ ฯ) ดัังนั้้�น
ที่่�ทางการสามารถตอบสนองและวางแผนความจำำ�เป็็นส่่วนบุุคคล
ของเด็็กได้้ดีียิ่่ง� ขึ้้น� อย่่างไรก็็ตาม ข้้อมููลนี้้�จะต้้องถูกู เก็็บเป็็นความลัับ
141 The Bangkok Rules, op. cit., note 28, Rule 50.
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	การฝึึกอบรมเจ้้าหน้้าที่่�และการเข้้าถึึงผู้้�เชี่่�ยวชาญอื่่�น ๆ
(Staff training and access to other specialists)

87

เอกสารคำำ�แนะนำำ�เกี่่�ยวกัับกฎของเนลสััน แมนเดลา

2

เจ้้าหน้้าที่่�เรืือนจำำ�ที่่�ติิดต่่อโดยตรงกัับเด็็กควรได้้รัับการฝึึกอบรม
เกี่่�ยวกัับพััฒนาการเด็็กและข้้อกำำ�หนดด้้านการดููแลสุุขภาพเพื่่�อให้้
สามารถตอบสนองได้้อย่่างเหมาะสมในยามจำำ�เป็็นและเหตุุฉุุกเฉิิน
ตามที่่�กำำ�หนดไว้้ในกฎข้้อ 76 (2) ควรกำำ�หนดเจ้้าหน้้าที่่�เฉพาะ
จุุดติิดต่่อสำำ�หรัับเด็็กและผู้้�ปกครอง/ผู้้�ดููแล เพื่่�อให้้พวกเขาสามารถ
ประสานงานกัับผู้้�เชี่่�ยวชาญที่่�เกี่่�ยวข้้องได้้ตามความเหมาะสม
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2.4 ผู้้�ต้้องขัังทุุพพลภาพ

2

(Prisoners with disabilities)

88 กฎแมนเดลาได้้รัับการปรัับปรุุ ง เพื่่� อ สะท้้อนถึึงสถานการณ์์
และความจำำ�เป็็นของผู้้ต้้� องขัังที่่�มีีความทุุพพลภาพ และเพื่่�อให้้แน่่ใจ
ว่่ า พวกเขาสามารถเข้้าถึึงชีี วิิ ต ในเรืือนจำำ� ได้้ อ ย่่ า งเท่่ า เทีี ย มและ
มีีประสิิทธิิภาพอย่่างเต็็มที่่� และได้้รัับการปฏิิบััติิตามความจำำ�เป็็น
ด้้านสุุขภาพของพวกเขา142
กฎที่่�เกี่่�ยวข้้อง (RELEVANT RULES):
ผู้้�ต้้องขัังทุุพพลภาพ
(PRISONERS WITH DISABILITIES)
กฎข้้อ 5
1. ระบบเรืือนจํําควรแสวงหาทางลดความแตกต่่างระหว่่างชีีวิิตในเรืือนจํํากัับ
ชีี วิิ ต ที่่� มีี เ สรีี ภ าพที่่� มีี แ นวโน้้มลดความรัับผิิ ดช อบของผู้้� ต้้ องขัังลงหรืือ
ความเคารพอัันเนื่่�องจากความมีีศัักดิ์์�ศรีีในความเป็็นมนุุษย์์
2. การบริิหารงานเรืือนจํําต้้องจััดที่่�พัักอาศััยอย่่างเหมาะสมทั้้�งหมด และ
ปรัับเปลี่่� ย นเพื่่� อ ให้้มั่่� น ใจว่่ า ผู้้� ต้้ องขัังที่่� มีี ค วามไม่่ ส ามารถทางร่่ า งกาย
จิิตใจ หรืือด้้านอื่่�นสามารถเข้้าถึึงชีีวิิตในเรืือนจํําได้้อย่่างสมบููรณ์์และ
มีีประสิิทธิิภาพบนพื้้�นฐานของความเสมอภาค

142 The Mandela Rules, op. cit., note 1: the first sentence of Rule 109 deals with the criminal
liability of those with mental disabilities and/or health conditions and therefore
goes beyond the remit of prison authorities. Decisions to imprison persons with mental
disabilities and/or health conditions are the responsibility of judicial officials.
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กฎข้้อ 39
1. ไม่่มีีผู้้�ต้้องขัังคนใดต้้องถููกลงโทษ เว้้นแต่่เป็็นไปตามเงื่่�อนไขของกฎหมาย
หรืือหลัักเกณฑ์์ที่่�อ้้างไว้้ในกฎข้้อ 37 และหลัักความยุุติิธรรมและวิิถีีทาง
ที่่�ชอบธรรม ผู้้ต้้� องขัังต้้องไม่่ถูกู ลงโทษซ้ำำ��สํําหรัับความผิิดเดีียวกััน
2. การบริิหารงานเรืือนจํําต้้องเป็็นประกัันความได้้สััดส่่วนระหว่่างการลงโทษ
ทางวิินััยและความผิิดที่่�ก่่อขึ้้�น และต้้องเก็็บบัันทึึกทุุกการลงโทษทางวิินััย
ที่่�กํําหนดอย่่างเหมาะสม

2

3.	ก่่อนการกํําหนดโทษทางวิินััย การบริิหารงานเรืือนจํําต้้องพิิจารณาว่่าอาการ
ป่่วยทางจิิตของผู้้�ต้้องขัังหรืือพััฒนาการความพิิการของผู้้�ต้้องขัังอาจนํํามา
ซึ่่�งความประพฤติิและการกระทํําความผิิด หรืือการกระทํําที่่�เป็็นเหตุุของ
ข้้อกล่่าวหาการกระทํําผิิดทางวิินััย การบริิหารงานเรืือนจํําต้้องไม่่ลงโทษ
ความประพฤติิใด ๆ ของผู้้�ต้้องขัังที่่�ถืือว่่าเป็็นผลโดยตรงจากอาการป่่วย
ทางจิิตหรืือความบกพร่่องทางสติิปััญญา
กฎข้้อ 109
1. ผู้้�ถููกพบว่่าไม่่ต้้องรัับผิิดทางอาญา หรืือผู้้�ซึ่่�งต่่อมาได้้รัับการวิินิิจฉััยว่่ามีี
ความพิิการทางจิิตใจอย่่างร้้ายแรง และ/หรืือภาวะสุุขภาพ สํําหรัับผู้้�อยู่่�ใน
เรืือนจํําอาจหมายถึึงอาการกํําเริิ บของโรคต้้องไม่่ ถููกคุุ มขัังในเรืือนจํํา
และต้้องจััดการเคลื่่�อนย้้ายบุุคคลเหล่่านั้้�นไปยัังสถานคุุมขัังสุุขภาพจิิต
โดยเร็็วสุุดเท่่าที่่�เป็็นไปได้้
2. กรณีีจํําเป็็น ผู้้�ต้้องขัังอื่่�นที่่�มีีความพิิการทางจิิตและหรืือภาวะสุุขภาพ
สามารถได้้รัับการตรวจและรัักษาในสถานคุุมขัังพิิเศษภายใต้้การควบคุุม
ดููแลของผู้้�ประกอบวิิชาชีีพดููแลสุุขภาพ (HEALTH-CARE) ที่่�มีีคุุณภาพ
3.	ต้้องจััดให้้มีีบริิการดููแลสุุขภาพ (HEALTH-CARE) สํําหรัับการรัักษาอาการ
ทางจิิตของผู้้�ต้้องขัังอื่่�นทั้้�งหมดที่่�จํําเป็็นต้้องได้้รัับการรัักษานั้้�น
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กฎข้้อ 110

2

เป็็นที่่�ปรารถนาว่่าขั้้�นตอนควรถููกดํําเนิินการโดยการจััดการของหน่่วยงาน
ที่่�เหมาะสม เพื่่�อให้้มั่่�นใจว่่าในกรณีีจํําเป็็น ความต่่อเนื่่�องของการรัักษาอาการ
ทางจิิตภายหลัังได้้รัับการปล่่อยตััว และมีีการให้้บริิการติิดตามดููแลด้า้ นสุุขภาพ
จิิตสัังคมภายหลัังการปล่่อยตััว

	ทำำ�ไมจึึงสำำ�คััญ?

(WHY IS IT IMPORTANT?)

89 ผู้้�ต้้องขัังที่่�มีีความทุุพพลภาพประเภทต่่าง ๆ มีีความจำำ�เป็็นเฉพาะ
เกี่่�ยวข้้องกัับความทุุพพลภาพ ซึ่่�งเรืือนจำำ�อาจไม่่มีีอุุปกรณ์์เพีียงพอ
เพื่่อ� รองรัับ เช่่น ความจำำ�เป็็นเรื่่อ� งเก้้าอี้้ร� ถเข็็น ไม้้เท้้าและกายอุุปกรณ์์
ล่่ามภาษามืือ และข้้อมููลรููปแบบที่่�บุุคคลที่่�สามารถเข้้าถึึงได้้ ตาบอด
หรืือพิิการทางสายตา
90
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เรืือนจำำ�มัั กไม่่ ส ามารถตอบสนองความจำำ� เป็็ น ทั่่� ว ไปสำำ� หรัับ
ผู้้ทุ� พพ
ุ ลภาพประเภทต่่าง ๆ ในทำำ�นองเดีียวกััน เรืือนจำำ�และเจ้้าหน้้าที่่�
เรืือนจำำ�มัั กไม่่ พร้้ อมที่่� จ ะรัับรู้้� แ ละจััดการกัับผู้้� ต้้ องขัังที่่� มีี ภ าวะ
สุุขภาพจิิต จำำ�นวนผู้้�ต้้องขัังสููงอายุุในหลายประเทศแสดงให้้เห็็นว่่า
จำำ� นวนผู้้� ทุุ พพ ลภาพในเรืือนจำำ� จะเพิ่่� ม ขึ้้� น และความจำำ� เป็็ น ของ
พวกเขาต้้องได้้รัับการพิิจารณามากขึ้้�น
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91 	คู่่�มืือ UNODC ว่่าด้้วยผู้้�ต้้องขัังที่่�มีีความจำำ�เป็็นพิิเศษมีีคำำ�แนะนำำ�
โดยละเอีียดเกี่่�ยวกัับวิิธีีการจััดการผู้้�ต้้องขัังที่่�มีีความพิิการ โดยชี้้�
ให้้เห็็นว่่า “ความลำำ�บากที่่�คนพิิการเผชิิญในสัังคมนั้้�นขยายใหญ่่ขึ้้�น
ในเรืือนจำำ� เนื่่�องจากธรรมชาติิของสภาพแวดล้้อมที่่�ปิิดและจำำ�กััด
และความรุุนแรงที่่�เกิิดขึ้้�นจากความแออััด การขาดการสร้้างความ
แตกต่่ า งและการควบคุุ ม ดููแลผู้้� ต้้ องขัังที่่� เ หมาะสม ความแออััด
ของเรืือนจำำ�เร่่งกระบวนการทุุพพลภาพ ด้ว้ ยความละเลย ความเครีียด
ทางจิิ ต ใจ และการขาดการดููแลทางการแพทย์์ ที่่� เ พีี ย งพอ
ลัักษณะเฉพาะของเรืือนจำำ�ที่่�แออััด (…) ดัังนั้้�น การจำำ�คุุกจึึงเป็็น
การลงโทษรุุ น แรงอย่่ า งไม่่ ส มส่่ ว นสำำ� หรัับผู้้� ก ระทำำ� ความผิิ ดที่่� มีี
ความทุุพพลภาพ ซึ่ง่� มัักทำำ�ให้้สถานการณ์์ของพวกเขาแย่่ลงและเป็็น
ภาระอย่่างมากต่่อทรััพยากรของระบบเรืือนจำำ�”143
การเลืือกปฏิิ บััติิ ต่่ อ ผู้้� ทุุ พพ ลภาพมีี แ นวโน้้มทวีี ค วามรุุ น แรงขึ้้� น
ในเรืือนจำำ� ตามที่่� UNODC ชี้้�ให้้เห็็น “ผู้้�ต้้องขัังที่่�มีีความทุุพพลภาพ
ประสบปััญหาในการเข้้าถึึงบริิการ ปฏิิบััติิตามกฎเกณฑ์์ และมีี
ส่่วนร่่วมในกิิจกรรมเรืือนจำำ�ที่่�ไม่่คำำ�นึึงถึึงความจำำ�เป็็นพิิเศษของ
พวกเขา เนื่่� อ งจากอุุ ป สรรคทางสถาปัั ต ยกรรม ผู้้� ต้้ องขัังที่่� มีี
ความบกพร่่ อ งในการเคลื่่� อ นไหวอาจไม่่ ส ามารถเข้้าถึึงพื้้� น ที่่�
รัับประทานอาหาร ห้้องสมุุด สิ่่�งอำำ�นวยความสะดวกด้้านสุุขอนามััย
ที่่� ทำำ� งาน นัันทนาการ และห้้องเยี่่� ย ม ผู้้� ต้้ องขัังที่่� มีี ค วามพิิ ก าร
ทางสายตาไม่่สามารถอ่่านจดหมายของตนเองหรืือกฎและระเบีียบ
ข้้อบัังคัับในเรืือนจำำ�โดยไม่่ได้้รัับความช่่วยเหลืือ เว้้นแต่่จะระบุุไว้้เป็็น

143 Handbook on Prisoners with Special Needs, UNODC, op. cit., note 87, p. 43.
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อัักษรเบรลล์์ พวกเขาไม่่สามารถใช้้ห้้องสมุุดได้้ เว้้นแต่่จะมีีเทป
หรืือหนัังสืืออัักษรเบรลล์์ ใ ห้้บริิ ก าร ผู้้� ต้้ องขัังที่่� มีี ค วามบกพร่่ อ ง
ทางการได้้ยิินหรืือพููดอาจถููกปฏิิเสธไม่่ให้้ล่่าม ทำำ�ให้้ไม่่สามารถ
เข้้าร่่วมในกิิจกรรมต่่าง ๆ ของเรืือนจำำ� รวมทั้้�งโปรแกรมการให้้
คำำ�ปรึึกษา ตลอดจนการพิิจารณาทััณฑ์์บนและการพิิจารณาลงโทษ
ทางวิินััยของตนเอง ผู้้�ต้้องขัังที่่�มีีความทุุพพลภาพอาจถููกปฏิิเสธ
ไม่่ให้้เข้้าร่่วมในโครงการทำำ�งานนอกเรืือนจำำ�เป็็นประจำำ� บางครั้้�ง
ก็็ทำำ�ให้้ระยะเวลาการจำำ�คุุกยาวนานขึ้้�นอย่่างมีีนััยสำำ�คััญ”144
93 ECtHR ตััดสิิ น ว่่ า การปฏิิ เ สธเงื่่� อ นไขที่่� เข้้าถึึงได้้ แ ละ/หรืือที่่� พัั ก
ที่่� เ หมาะสมแก่่ ผู้้� ทุุ พพ ลภาพขณะอยู่่�ในความดููแลนั้้� น ถืือเป็็ น
การปฏิิบััติิที่่�ไร้้มนุุษยธรรมหรืือที่่�ต่ำำ��ช้า้ 145

144 Ibid, p. 45.
145 See for example: Price v. the United Kingdom, Application no. 33394/96, 10 July 2001;
Vincent v. France, Application no. 6253/03, 24 October 2006; Grimailovs v. Latvia,
Application no. 6087/03, 25 June 2013; Semikhvostov v. Russia, Application no. 2689/12,
2014; Asalya v. Turkey, Application no. 43875/09, 15 April 2014 and Z.H. v. Hungary,
Application no. 28973/11, 8 November 2012.
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นำำ�ไปปฏิิบััติิ

(PUTTING IT INTO PRACTICE)

2

94 	คำำ�นำำ�ของอนุุสััญญาสหประชาชาติิว่า่ ด้ว้ ยสิิทธิิของคนพิิการ (CRPD)
ตระหนัักดีีว่่า “ความพิิการเป็็นแนวคิิดที่่�พััฒนา” และ “ความพิิการ
เป็็ น ผลมาจากปฏิิ สัั มพัันธ์์ ร ะหว่่ า งบุุ ค คลที่่� มีี ค วามบกพร่่ อ งและ
อุุ ป สรรคด้้ า นทััศนคติิ แ ละสิ่่� ง แวดล้้อมที่่� ขััดข วางการมีี ส่่ ว นร่่ ว ม
ในสัังคมอย่่างเต็็มที่่�และมีีประสิิทธิิภาพอย่่างเท่่าเทีียมกัับผู้้อื่� ่�น”146
95 มาตรา 14 (1)(ข) ของ CRPD ระบุุว่า่ “การมีีอยู่่�ของความทุุพพลภาพ
ไม่่ว่า่ ในกรณีีใดจะเป็็นการพิิสููจน์์การลิิดรอนเสรีีภาพ” มาตรา 14 (2)
ของอนุุสััญญากำำ�หนดว่่าหากคนพิิการถููกลิิดรอนเสรีีภาพ “พวกเขา
มีีสิิทธิิได้้รัับการประกัันตามกฎหมายสิิทธิิมนุุษยชนระหว่่างประเทศ
โดยเท่่าเทีียมกัันกัับผู้้อื่� น่� และจะต้้องได้้รัับการปฏิิบััติติ ามวััตถุุประสงค์์
และหลัักการของอนุุสััญญานี้้� รวมทั้้�งการจััดหาที่่�พัักที่่�เหมาะสม”147
96

กฎข้้อ 5 (2) ของกฎแมนเดลาควรอ่่านร่่วมกัับกฎข้้อ 4 (2) ซึ่่�ง
กำำ�หนดว่่าโปรแกรม บริิการ และความช่่วยเหลืือทั้้�งหมดต้้องจััดส่่ง
ให้้สอดคล้้องกัับความจำำ�เป็็ นในการปฏิิบััติิ ต่่อผู้้� ต้้ องขัังแต่่ ละคน
สิ่่� ง นี้้� เชื่่� อ มโยงอย่่ า งใกล้้ชิิ ดกัั บการประเมิิ น ความจำำ� เป็็ น และ
ความเสี่่�ยงของแต่่ละบุุคคลในขั้้�นต้้นและต่่อเนื่่�อง ซึ่่�งมีีรายละเอีียด
เพิ่่�มเติิมในบทที่่� 1 วรรคที่่� 64–67 ของเอกสารคำำ�แนะนำำ�นี้้�

146 UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD), General Assembly
resolution 61/106, 13 December 2006; and Guidelines on article 14 of the CRPD:
The right to liberty and security of persons with disabilities, UN Committee on the Rights
of Persons with Disabilities, September 2015.
147 Ibid.
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97 	ที่่�พัักและการปรัับเปลี่่ย� นที่่�เหมาะสม ตามที่่�กำำ�หนดไว้้ในกฎข้้อ 5 (2)
รวมถึึงการกำำ�จััดสิ่่� ง กีี ดข วางทางกายภาพสำำ� หรัับผู้้� ต้้ องขัังที่่� มีี
ความบกพร่่องในการเคลื่่�อนไหว การจััดหาเอกสารอัักษรเบรลล์์
หรืือเป็็นเทปสำำ�หรัับผู้้�ต้้องขัังที่่�มีีความบกพร่่องทางการมองเห็็น
และการเข้้าถึึงล่่ า มสำำ� หรัับผู้้� ต้้ องขัังที่่� มีี ค วามบกพร่่ อ งทาง
ประสาทสััมผััส มาตรา 2 ของ CRPD ให้้คำำ�จำำ�กััดความ “ที่่�พัักที่่�
เหมาะสม” ว่่าเป็็น “การปรัับเปลี่่�ยนและการปรัับเปลี่่�ยนที่่�จำำ�เป็็น
และเหมาะสม ไม่่เป็็นภาระที่่�ไม่่สมส่่วนหรืือเกิินสมควร ในกรณีี
จำำ� เป็็ น ในกรณีี พิิ เ ศษ เพื่่� อ ให้้ผู้้� ทุุ พพ ลภาพได้้รัับความสุุ ข หรืือ
ออกกำำ�ลัั งกายอย่่ า งเท่่ า เทีี ย มกัันกัับผู้้� อื่่� น ซึ่่� ง สิิ ท ธิิ ม นุุ ษ ยชนและ
เสรีีภาพขั้้�นพื้้�นฐานทั้้�งหมด”148
98 นอกเหนืือจากการพิิ จ ารณาสุุ ข ภาพจิิ ต และความพิิ ก ารทาง
พััฒนาการเมื่่� อ กำำ� หนดบทลงโทษทางวิิ นััย “ควรคำำ�นึึ งถึึงความ
ทุุพพลภาพในระบบการให้้รางวััลหรืือสิิทธิิพิิเศษใด ๆ ที่่�ตระหนัักถึึง
พฤติิกรรมดีีและการประเมิินการลดความเสี่่�ยงในการปล่่อยตััว (…)
หากโครงการหรืือกิิจกรรมบางอย่่างเข้้าถึึงได้้เฉพาะผู้้�ต้้องขัังที่่�มีี
ความก้้าวหน้้าในทางใดทางหนึ่่�ง ผู้้�ต้้องขัังที่่�มีีความบกพร่่องทางจิิต
สติิปััญญา หรืือการเรีียนรู้้�บางคนอาจถููกกีีดกัันออกไป ซึ่่�งถืือเป็็น
การเลืือกปฏิิบััติิ”149 สามารถดููข้้อมููลเพิ่่�มเติิมเกี่่�ยวกัับข้้อจำำ�กััด วิินััย
และการลงโทษได้้ในบทที่่� 4

148 See also: Essex paper 3, Penal Reform International and the University of Essex, op. cit.,
note 4, p. 19.
149 Ibid.
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99 	ดัังที่่�มาตรา 4 (3) ของ CRPD ชี้้�ให้้เห็็น เจ้้าหน้้าที่่�ควรปรึึกษาอย่่าง
ใกล้้ชิิ ด และมีี ส่่ ว นร่่ ว มอย่่ า งแข็็ ง ขัันกัับคนพิิ ก ารในการพััฒนา
และดำำ�เนิินการตามกฎหมายและนโยบายที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับพวกเขา
เพื่่�อให้้เข้้าใจและตอบสนองความจำำ�เป็็นของคนพิิการได้้อย่่างเต็็มที่่�
เจ้้าหน้้าที่่�เรืือนจำำ�ควรแสวงหาความร่่วมมืือกัับองค์์กรชุุมชนและ
ผู้้�เชี่่�ยวชาญเพื่่�อเรีียนรู้้�จากแนวปฏิิบััติิดีีในชุุมชน

2

100 กฎข้้อ 109 (2) ของกฎแมนเดลา กำำ�หนดให้้เจ้้าหน้้าที่่�เรืือนจำำ�ต้้อง
จััดหาสิ่่�งอำำ�นวยความสะดวกพิิเศษภายใต้้การดููแลของผู้้�เชี่่�ยวชาญ
ด้้านการดููแลสุุขภาพที่่�มีีคุุณสมบััติิเหมาะสมสำำ�หรัับผู้้�ต้้องขัังที่่�มีี
ความบกพร่่องทางจิิตและ/หรืือภาวะสุุขภาพ นอกจากนี้้� “ควรมีี
การประเมิินหรืือการรัักษาใด ๆ เฉพาะเมื่่�อผู้้�ต้้องขัังให้้ความยิินยอม
ที่่�ได้้รัับการบอกกล่่าวแล้้ว”150

150 Ibid.
เอกสารคำำ�แนะนำำ�เกี่่�ยวกัับกฎของเนลสััน แมนเดลา
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2.5	การจััดการศพผู้้�ต้้องขัังเสีียชีีวิิต

(Dealing with the body of a deceased
prisoner)

2

กฎที่่�เกี่่�ยวข้้อง (RELEVANT RULES):
การจััดการศพผู้้�ต้้องขัังเสีียชีีวิิต 
(DEALING WITH THE BODY OF A DECEASED PRISONER)
กฎข้้อ 72
การบริิหารงานเรืือนจํําต้้องจััดการกัับศพผู้้�ต้้องขัังที่่�เสีียชีีวิิตด้้วยความเคารพ
และความมีีศัักดิ์์�ศรีี ศพผู้้�ต้้องขัังที่่�เสีียชีีวิิตควรส่่งกลัับไปให้้แก่่ญาติิสนิิทของ
ผู้้�ต้้องขัังโดยเร็็วสุุดเท่่าที่่�สามารถทํําได้้ตามสมควรอย่่างช้้าที่่�สุุดเมื่่�อเสร็็จสิ้้�น
การตรวจสอบ การบริิหารงานเรืือนจํําต้้องช่่วยจััดงานศพตามความเหมาะสม
ตามประเพณีี ก รณีี ที่่� ไ ม่่ มีี ผู้้� ใ ดประสงค์์ รัั บผิิ ดช อบหรืือสามารถดํําเนิิ น การ
ดัังกล่่าวได้้ และต้้องเก็็บบัันทึึกเรื่่�องดัังกล่่าวไว้้
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	ทำำ�ไมจึึงสำำ�คััญ?

(WHY IS IT IMPORTANT?)

2

101 กฎข้้อ 72 เกี่่�ยวข้้องกัับกฎข้้อ 1 ของกฎแมนเดลา ซึ่่�งกำำ�หนดว่่า
ผู้้ต้้� องขัังทุุกคนได้้รัับการปฏิิบััติด้ิ ว้ ยความเคารพในศัักดิ์์�ศรีีและคุุณค่่า
โดยกำำ� เนิิ ดข องพวกเขาในฐานะมนุุ ษ ย์์ นอกจากนี้้� จำำ�ต้้ องมีี
ความอ่่อนไหวและความเคารพเมื่่�อเจ้้าหน้้าที่่�เรืือนจำำ�มีีปฏิิสััมพัันธ์์
กัับครอบครััวและเพื่่อ� นของผู้้ต้้� องขัังที่่�เสีียชีวิี ติ กฎข้้อ 72 ยังั เกี่่ย� วข้้อง
กัับกฎข้้อ 69 ซึ่ง่� เกี่่ย� วข้้องกัับกระบวนการแจ้้งญาติิสนิทิ ของผู้้ต้้� องขััง
หรืือการติิดต่่อฉุุกเฉิินในกรณีีที่่�เสีียชีีวิิต
102 	ข้้อกำำ� หนดสำำ� หรัับเรืือนจำำ� ในการเก็็ บ บัันทึึกงานศพที่่� จััด โดย
พวกเขาทั้้�งหมดเป็็นสิ่่�งสำำ�คััญเพื่่�อให้้แน่่ใจว่่าครอบครััวจะได้้รัับแจ้้ง
และเพื่่� อ ป้้ อ งกัันความเป็็ น ไปได้้ที่่� ศ พจะถูู ก กำำ�จััด โดยไม่่ ต้้ องมีี
การสอบสวนอย่่างเหมาะสม
103 อาจมีีข้้อกำำ�หนดเพิ่่�มเติิมเกี่่�ยวกัับวััฒนธรรม ศาสนา และ/หรืือเพศ
เกี่่�ยวกัับการปฏิิบััติิต่่อศพผู้้�ต้้องขัังที่่�เสีียชีวิี ิต
104 กฎข้้อ 72 รวมอยู่่�ในส่่วนของกฎแมนเดลาที่่�เกี่่ย� วข้้องกัับการสอบสวน
การเสีียชีวิี ติ จากการถูกู คุุมขััง การกำำ�หนดและบริิบทของกฎนี้้�แนะนำำ�
ว่่ากฎข้้อ 72 มีีผลบัังคัับใช้้ในทุุกกรณีี รวมถึึงกรณีีที่่�มีีการใช้้โทษ
ประหารชีีวิิต

เอกสารคำำ�แนะนำำ�เกี่่�ยวกัับกฎของเนลสััน แมนเดลา
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2

	น�ำไปปฏิบัติ

(PUTTING IT INTO PRACTICE)

105 เจ้้าหน้้าที่่� เรืือนจำำ� ควรได้้รัับการฝึึ ก อบรมเกี่่� ย วกัับวิิ ธีี จััด การกัับ
ศพผู้้�ต้้องขัังที่่�เสีียชีีวิิตในลัักษณะอ่่อนไหวต่่อเพศสภาพและด้้วย
ความเคารพต่่อบรรทััดฐานทางศาสนาและวััฒนธรรมของพวกเขา
วิิธีีปฏิิบััติิต่่อศพควรสอดคล้้องกัับขั้้�นตอนที่่�จะเกิิดขึ้้�นนอกบริิบท
ของเรืือนจำำ� เจ้้าหน้้าที่่�ควรได้้รัับคำำ�แนะนำำ�เกี่่�ยวกัับวิิธีีการสื่่�อสาร
กัับครอบครััวและเพื่่�อนของผู้้�ต้้องขัังที่่�เสีียชีีวิิตด้้วยความเคารพ
และละเอีียดอ่่อน
106 หากเป็็ น ไปได้้ การสืืบสวนที่่� จำำ� เป็็ น เช่่ น การชัันสููตรพลิิ ก ศพ
ควรดำำ�เนิินการอย่่างรวดเร็็วเพื่่อ� ไม่่ให้้เกิิดความล่่าช้า้ อย่่างไม่่สมควร
ในการส่่งศพผู้้�ต้้องขัังที่่�เสีียชีีวิิตไปให้้ญาติิสนิิท สิ่่�งนี้้�สำำ�คััญอย่่างยิ่่�ง
เนื่่�องจากความทุุกข์์ยากที่่�อาจทำำ�ให้้ครอบครััว/เพื่่�อน ๆ ล่่าช้้าได้้
โดยเฉพาะอย่่ า งยิ่่� ง ในวััฒนธรรมที่่� ป กติิ แ ล้้วงานศพจะจััดขึ้้� น
อย่่างรวดเร็็ว โดยปกติิแล้้ว ไม่่มีีเหตุุผลในการรัักษาศพหลัังจาก
การชัันสููตรพลิิกศพแล้้ว ในกรณีีที่่�ไม่่ทราบญาติิสนิิท ควรส่่งคืืนศพ
ไปยัังผู้้�ติิดต่่อฉุุกเฉิินที่่�มีชื่ี ่�อของผู้้ต้้� องขััง
107 UNOPS เสนอแนะว่่ า “เรืือนจำำ� อาจต้้องมีี สถ านที่่� ซึ่่� ง ผู้้� ต้้ องขััง
ที่่�เสีียชีีวิิตแล้้วสามารถเตรีียมการฝัังศพหรืือเผาศพ หรืือสถานที่่�
เก็็บศพเหล่่านั้้�นขณะรอการเตรีียมของครอบครััว ในกรณีีเช่่นนี้้�
ต้้องพิิจารณาเป็็นพิิเศษเพื่่�อป้้องกัันการแพร่่กระจายของโรค”151
151 Technical Guidance for Prison Planning, UNOPS, op. cit., note 84, p. 157.
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108 เมื่่�อศพผู้้�ต้้องขัังที่่�เสีียชีีวิิตถููกส่่งคืืนไปยัังญาติิสนิิทหรืือการติิดต่่อ
ในกรณีี ฉุุ ก เฉิิ น ทรััพย์์ สิิ น ของผู้้� ต้้ องขัังก็็ ค วรส่่ ง คืืนไปยัั ง บุุ ค คล
ที่่�ได้้รัับมอบหมายตามกฎข้้อ 67 ว่่าด้้วยการเก็็บรัักษาทรััพย์์สิิน
ของผู้้�ต้้องขััง

2
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2.6	ความเป็็นทาส
(Slavery)
กฎที่่�เกี่่�ยวข้้อง (RELEVANT RULES):
ความเป็็นทาส (SLAVERY)

2

กฎข้้อ 97
1. การทำำ�งานในเรืือนจำำ�ต้้องไม่่มีีลัักษณะทำำ�ให้้เจ็็บปวดหรืือเศร้้าหมอง
2. ผู้้� ต้้ องขัังต้้องไม่่ ถูู ก บัังคัับให้้เป็็ น ตกเป็็ น ทาสหรืือทำำ� งานหนัักเพื่่� อ เป็็ น
การลงโทษ
3. ไม่่มีีผู้้�ต้้องขัังคนใดจำำ�ต้้องทำำ�งานเพื่่�อประโยชน์์เฉพาะบุุคคลหรืือส่่วนตััว
ของเจ้้าหน้้าที่่�เรืือนจำำ�

	ทำำ�ไมจึึงสำำ�คััญ?

(WHY IS IT IMPORTANT?)

109 ปฏิิญญาสากลว่่าด้้วยสิิทธิิมนุุษยชน (UDHR) ระบุุว่่า “มนุุษย์์ทุุกคน
เกิิ ด มาอย่่ า งเสรีี แ ละเท่่ า เทีี ย มกัันในศัักดิ์์� ศ รีี แ ละสิิ ท ธิิ ” และ
“จะไม่่มีีใครถููกจัับเป็็นทาสหรืือทาส การเป็็นทาสและการค้้าทาส
จะต้้องห้้ามในทุุกรููปแบบ”152 กติิการะหว่่างประเทศว่่าด้้วยสิิทธิิ
พลเมืืองและสิิทธิิทางการเมืือง (ICCPR) ยัังระบุุด้้วยว่่า “จะไม่่มีีใคร
ถููกจัับเป็็นทาส การเป็็นทาสและการค้้าทาสในทุุกรููปแบบถืือเป็็น
152 Universal Declaration of Human Rights, General Assembly resolution 217 A(III), 10
December 1948, Articles 1 and 4.
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สิ่่�งต้้องห้้าม ไม่่มีีใครถููกคุุมขัังและไม่่มีีใครจะต้้องถููกทำำ�การบัังคัับ
หรืือแรงงานบัังคัับ”153
นำำ�ไปปฏิิบััติิ

(PUTTING IT INTO PRACTICE)

2

110 อนุุสััญญาขององค์์การแรงงานระหว่่างประเทศ (ILO) ฉบัับที่่� 29
ว่่าด้้วยแรงงานบัังคัับหรืือแรงงานบัังคัับ ซึ่่�งมีีขึ้้�นตั้้�งแต่่ปีี 1930
กำำ�หนดให้้รััฐที่่�ลงนามต้้องระงัับการใช้้แรงงานบัังคัับหรืือแรงงาน
บัังคัับในทุุกรููปแบบภายในระยะเวลาสั้้�นสุุด แต่่ยกเว้้นบางกรณีี
เช่่น การรัับราชการทหารภาคบัังคัับ และ “งานหรืือบริิการใด ๆ
ที่่�เรีียกร้้องจากบุุคคลใด ๆ อัันเป็็นผลมาจากการพิิพากษาลงโทษ
ในศาลยุุติิธรรม โดยงานหรืือบริิการดัังกล่่าวต้้องดำำ�เนิินการภายใต้้
การกำำ�กัับดููแลและการควบคุุมของสาธารณชน และบุุคคลดัังกล่่าว
ไม่่ได้้รัับการว่่าจ้้างหรืือจััดให้้อยู่่�ในการจำำ�หน่่ายส่่วนบุุคคล บริิษััท
หรืือสมาคม” อนุุ สัั ญญา ILO ชี้้� แจงว่่ า นี่่� เป็็ นเพราะ “ยกเว้้น
ในบางกรณีี ที่่� ไ ม่่ ค่่ อ ยเกิิ ดขึ้้� น ผู้้� ต้้ องขัังทำำ� งานภายใต้้การบัังคัับ
เขาไม่่สามารถเลืือกงานได้้เหมืือนคนงานอิิสระ แต่่โดยปกติิต้้อง
ทำำ�งานทุุกอย่่างที่่�ได้้รัับมอบหมาย เงื่่�อนไขในการดำำ�เนิินงานนี้้�ได้้รัับ
การแก้้ไขโดยการตััดสิินใจเพีียงฝ่่ายเดีียวของรััฐ ผู้้�ต้้องขัังไม่่มีีเสีียง
ในเรื่่�องนี้้�และไม่่สามารถอุุทธรณ์์ต่่อศาลตามกฎได้้หากเขาตกเป็็น
เหยื่่�อของความอยุุติธิ รรม”154
153 International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), General Assembly resolution
2200A (XXI), 16 December 1966, Article 8.
154 Memorandum on Prison Labour, International Labour Organization (ILO), International
Labour Review, Vol. XXV, 1932, pp. 313-314.
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111 คณะกรรมการผู้้เ� ชี่่ย� วชาญของ ILO ซึ่ง่� เป็็นหน่่วยงานมีีหน้้าที่่�ตีคี วาม
อนุุสััญญาของ ILO กำำ�หนดให้้มีีตััวบ่่งชี้้เ� ป็็นรููปธรรมและตรวจสอบได้้
อย่่างสม่ำำ��เสมอว่่าผู้้ต้้� องขัังที่่�ทำำ�งานให้้แก่่หน่่วยงานเอกชนทำำ�เช่่นนั้้น�
ด้้ ว ยความสมััครใจ โดยเฉพาะอย่่ า งยิ่่� ง คณะกรรมการระบุุ ว่่ า
มาตรา 2 (2)(ค) ของอนุุสััญญาฉบัับที่่� 29 อนุุญาตให้้ผู้้�ต้้องขัังทำำ�งาน
ให้้แก่่บริิษััทเอกชน “เฉพาะผู้้�ต้้องขัังที่่�ทำำ�งานในสภาพใกล้้เคีียงกัับ
ความสััมพัันธ์์ในการจ้้างงานโดยเสรีี”155 นอกจากนี้้� บนความสมดุุล
“สถานการณ์์ที่่� การใช้้แรงงานในเรืือนจำำ�ไม่่ควรต่ำำ��กว่่าตลาดเสรีี
อย่่างไม่่เป็็นสััดส่่วนจนอาจมีีลัักษณะเป็็นการแสวงประโยชน์์ได้”้ 156
บริิบท (CONTEXT):
ตััวบ่่งชี้้�ความสััมพัันธ์์จ้้างงานปราศจากค่่าจ้้างของ ILO
(ILO’S INDICATORS OF A FREE EMPLOYMENT RELATIONSHIP) [2.9]
จากข้้อมููลของ ILO ตััวบ่่งชี้้�ความสััมพัันธ์์ในการจ้้างงานโดยเสรีี ได้้แก่่:
1. ความยิินยอมอย่่างเป็็นทางการของผู้้�ต้้องขัังในการทำำ�งานเป็็นลายลัักษณ์์
อัักษร โดยมีีแบบฟอร์์มยิินยอมระบุุค่่าจ้้างและเงื่่�อนไขการทำำ�งาน
2. เงื่่�อนไขการทำำ�งานที่่�คล้้ายกัับงานนอกเรืือนจำำ� ได้แ้ ก่่
– 	ค่่าจ้้างเทีียบเท่่าแรงงานอิิสระที่่�มีทััี กษะและประสบการณ์์คล้้ายคลึึงกััน
ในอุุตสาหกรรมหรืืออาชีีพที่่�เกี่่�ยวข้้อง โดยคำำ�นึึงถึึงปััจจััยต่่าง ๆ เช่่น
ระดัับผลิิตภาพและค่่าใช้้จ่่ายใด ๆ ที่่�องค์์กรต้้องรัับผิิดชอบในการรัักษา
ความมั่่�นคงของเรืือนจำำ�ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการกำำ�กัับดููแลคนงาน
155 Eradication of forced labour, International Labour Organization (ILO), Forced Labour
Convention, 15 February 2007, Chapter II, para. 116.
156 General Report of the Committee of Experts on the Application of Conventions and
Recommendations, International Labour Organization Conference, 89th Session,, 2001,
p. 46, para. 143 at www.ilo.org/public/libdoc/ilo/P/09661/09661 (2001-89-1A).pdf.
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– 	ค่่าจ้้างที่่�จ่า่ ยให้้แก่่คนงานโดยตรง คนงานควรได้้รัับใบรัับค่่าจ้้างที่่�ชััดเจน
และละเอีียดซึ่่�งแสดงชั่่�วโมงทำำ�งาน ค่่าจ้้างที่่�ได้้รัับ และการหัักเงิินใด ๆ
ที่่�ได้้รัับอนุุญาตตามกฎหมายสำำ�หรัับอาหารและที่่�พััก
–	ชั่่�วโมงการทำำ�งานทุุกวัันตามกฎหมาย
– มาตรการด้า้ นความปลอดภััยและสุุขภาพตามกฎหมาย

2

– คนงานรวมอยู่่�ในโครงการประกัันสัังคม (ถ้้ามีี) สำำ�หรัับการคุ้้�มครอง
อุุบััติิเหตุุและสุุขภาพ
– คนงานได้้รัับผลประโยชน์์ เช่่น การเรีียนรู้้�ทัักษะใหม่่ๆ และโอกาส
ในการทำำ�งานร่่วมกัันในสภาพแวดล้้อมที่่�มีีการควบคุุม ทำำ�ให้้พวกเขา
พััฒนาทัักษะของทีีมได้้
– คนงานมีีความเป็็นไปได้้ที่่�จะทำำ�งานประเภทเดีียวกัันต่่อไปเมื่่�อได้้รัับ
การปล่่อยตััว และ
– ความสามารถในการเพิิ ก ถอนความยิิ น ยอมได้้ทุุ ก เมื่่� อ ขึ้้� น อยู่่�กัับ
ข้้อกำำ�หนดในการแจ้้งที่่�สมเหตุุผลเท่่านั้้�น
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(INCIDENT PREVENTION
AND RESPONSE)

3

01

กฎแมนเดลาได้้รัับการปรัับปรุุงเพื่่�อรวมวิิธีีการป้้องกัันความผิิด
ทางวิินััยหรืือเพื่่�อแก้้ไขความขััดแย้้งในเรืือนจำำ�โดยใช้้ “การป้้องกััน
ความขััดแย้้ง การไกล่่เกลี่่�ย หรืือกลไกการแก้้ไขข้้อพิิพาททางเลืือก
อื่่�นใด” (ดููกฎข้้อ 38 (1)) และยอมรัับแนวทางการรัักษาความมั่่�นคง
แบบพลวััต (ดููกฎข้้อ 76 (ค)) เพื่่�อป้้องกัันและแก้้ไขข้้อขััดแย้้ง
ก่่อนที่่�จะบานปลาย
ในกรณีี ที่่� วิิ ธีี ก ารดัังกล่่ า วยัั ง ไม่่ เ พีี ย งพอ ได้้มีี ก ารรวมคำำ� แนะนำำ�
เกี่่ย� วกัับการใช้เ้ ครื่่อ� งพัันธนาการด้ว้ ย บทบััญญััติิเกี่่ย� วกัับการใช้้กำำ�ลััง
และอาวุุธยังั ไม่่ได้้รัับการปรัับปรุุงใน SMR ฉบัับปรัับปรุุง ขอบเขตของ
กฎเกณฑ์์ในเรื่่�องนี้้�จึึงยัังคงถููกจำำ�กััดโดยเป็็นส่่วนหนึ่่�งของบทบััญญััติิ
ในส่่วนเกี่่�ยวข้้องกัับบุุคลากรของสถาบััน อย่่างไรก็็ตาม คำำ�แนะนำำ�
ที่่�รวมอยู่่�ในหลัักจรรยาบรรณของสหประชาชาติิสำำ�หรัับเจ้้าหน้้าที่่�
บัังคัับใช้้กฎหมาย157 และหลัักการพื้้�นฐานของสหประชาชาติิว่่าด้้วย

157 Code of Conduct for Law Enforcement Officials, General Assembly resolution 34/169,
17 December 1979.
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การใช้้กำำ�ลัังและอาวุุธปืืนโดยเจ้้าหน้้าที่่�บัังคัับใช้ก้ ฎหมาย (BPUFF)158
ยัังคงเสริิมกฎแมนเดลาว่่าด้้วยการใช้้กำำ�ลัังและอาวุุธ
นอกจากนี้้� บทบััญญััติิยังั ได้ร้ วมไว้้ในกฎเกณฑ์์เกี่่ย� วกัับการดำำ�เนิินการ
ในกรณีีที่่�เสีียชีีวิิต การหายสาบสููญ หรืือการบาดเจ็็บสาหััส รวมถึึง
ภาระหน้้าที่่�ในการรายงานและการสอบสวน กฎที่่�แก้้ไขแล้้วยัังสรุุป
ขั้้น� ตอนต่่าง ๆ ที่่�ต้้องปฏิิบััติติ ามทุุกครั้้ง� ที่่�มีกี ารทรมานหรืือการปฏิิบััติิ
ที่่�โหดร้้าย โดยไม่่คำำ�นึึงว่่าจะได้้รัับการร้้องเรีียนอย่่างเป็็นทางการ
หรืือไม่่

3

บริิบท (CONTEXT):
แนวทางรัักษาความมั่่�นคงแบบพลวััต 
(DYNAMIC SECURITY APPROACHES) [3.1]
ปััจจุุบัันเป็็นที่่�ยอมรัับกัันโดยทั่่�วไปว่่าการสร้้างบรรยากาศเชิิงบวกที่่�ส่่งเสริิม
ความร่่ ว มมืือระหว่่ า งผู้้� ต้้ องขัังสามารถช่่ ว ยปรัับปรุุ ง ความปลอดภััยและ
ความมั่่น� คงในเรืือนจำำ�ได้้ กล่่าวคืือ “การมีีส่ว่ นร่่วมกัับผู้้ต้้� องขัังและทำำ�ความรู้้จัั� ก
กัับพวกเขาจะช่่วยให้้เจ้้าหน้้าที่่�สามารถคาดการณ์์และเตรีียมตนเองให้้ดีีขึ้้�น
เพื่่อ� ตอบสนองต่่อสิ่่ง� ใด ๆ อย่่างมีีประสิิทธิิผล เหตุุการณ์์ที่่อ� าจคุุกคามความมั่่น� คง
ของเรืือนจำำ�และความปลอดภััยของเจ้้าหน้้าที่่�และผู้้�ต้้องขััง”159 วิิธีีการติิดต่่อ
กัับผู้้�ต้้องขัังโดยตรงนี้้�มัักเรีียกว่่าการรัักษาความมั่่�นคงแบบพลวััต กฎแมนเดลา
ยอมรัับแนวคิิดของการรัักษาความมั่่�นคงแบบพลวััตในกฎข้้อ 76 (ค)

158 Basic Principles on the Use of Force and Firearms by Law Enforcement Officials, 8th UN
Congress on Prevention of Crime and Treatment of Offenders, 7 September 1990.
159 Handbook for Prison Leaders, UNODC, op. cit., note 73, p. 106.
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UNODC ตั้้ง� ข้้อสัังเกตว่่า แม้้ว่่าการจััดเตรีียมการรัักษาความมั่่น� คงทางกายภาพ
และขั้้�นตอนเป็็น “ลัักษณะสำำ�คััญของเรืือนจำำ�ใด ๆ (…) แต่่ก็็ไม่่เพีียงพอ
ในตััวเองที่่�จะรัับประกัันได้้ว่่าผู้้�ต้้องขัังจะไม่่หลบหนีี การรัักษาความมั่่�นคง
ยัังขึ้้�นอยู่่�กัับกลุ่่�มเจ้้าหน้้าที่่�แจ้้งเตืือนที่่�มีีปฏิิสััมพัันธ์์กัับผู้้�ต้้องขัังและผู้้�รู้้�จััก
เจ้้าหน้้าที่่�พััฒนาความสััมพัันธ์์เชิิงบวกระหว่่างเจ้้าหน้้าที่่�กัับผู้้�ต้้องขััง เจ้้าหน้้าที่่�
ที่่�มีีความตระหนัักในสิ่่�งที่่�เกิิดขึ้้�นในเรืือนจำำ� การปฏิิบััติิอย่่างเป็็นธรรมและ
ความรู้้�สึึกเป็็นอยู่่�ที่่�ดีีของผู้้�ต้้องขััง และเจ้้าหน้้าที่่�ที่่�ทำำ�ให้้แน่่ใจว่่าผู้้�ต้้องขัังยัังคง
ยุ่่�งอยู่่�กัับการทำำ�กิจิ กรรมสร้้างสรรค์์และมีีเป้้าหมายที่่�นำำ�ไปสู่่�การกลัับคืืนสู่่�สัังคม
ในอนาคตของพวกเขา”160
วิิธีกี ารรัักษาความมั่่น� คงแบบพลวััตเกี่่ย� วข้้องกัับปฏิิสััมพัันธ์์เชิิงรุุกและบ่่อยครั้้ง�
ระหว่่างเจ้้าหน้้าที่่�เรืือนจำำ�และผู้้�ต้้องขััง ซึ่่�งช่่วยให้้เจ้้าหน้้าที่่�สามารถสัังเกต
ผู้้�ต้้องขัังและรวบรวมข้้อมููลได้้ ปฏิิสััมพัันธ์์ปกติิดัังกล่่าวเป็็นสััญญาณเตืือน
เกี่่ย� วกัับเหตุุการณ์์ที่่อ� าจเกิิดขึ้น้� และช่่วยให้้เจ้้าหน้้าที่่�เรืือนจำำ�สามารถคาดการณ์์
และป้้องกัันปััญหาก่่อนที่่�จะเกิิดขึ้้�นได้้
วิิธีีการดัังกล่่าวยัังหมายความด้้วยว่่าหากเกิิดเหตุุการณ์์ขึ้้�น เจ้้าหน้้าที่่�เรืือนจำำ�
รู้้จัั� กผู้้�ต้้องขัังเป็็นรายบุุคคลดีีพอที่่�จะตอบสนองได้้อย่่างมีีประสิิทธิิผล161

160 Handbook on Dynamic Security and Prison Intelligence, United Nations Office on Drugs
and Crime (UNODC), 2015, p. 29.
161 A Human Rights Approach to Prison Management, ICPS, op. cit., note 29, pp. 59, 70-71.
See also: Prison Incident Management Handbook, United Nations Department of
Peacekeeping Operations (DPKO), 2013, pp. 15 and 21 onwards; Handbook on Dynamic
Security and Prison Intelligence, UNODC, op. cit., note 160; and Human Rights and Prisons:
A Manual on Human Rights Training for Prison Officials, UN Office of the High
Commissioner for Human Rights (OHCHR), vol. I, Geneva, 2005, p. 98.
230

เอกสารคำำ�แนะนำำ�เกี่่�ยวกัับกฎของเนลสััน แมนเดลา

3. การป้้องกัันอุุบััติิภััยและการตอบสนอง

มีี ก ารแสดงวิิ ธีี ก ารรัักษาความมั่่� น คงแบบพลวััตเพื่่� อ ปรัับปรุุ ง ความมั่่� น คง
ตาม CPT ความสััมพัันธ์์ เชิิ ง สร้้างสรรค์์ ร ะหว่่ า งผู้้� ต้้ องขัังและเจ้้าหน้้าที่่�
“จะช่่วยลดความตึึงเครีียดที่่�เกิิดขึ้้�นในสภาพแวดล้้อมของเรืือนจำำ�ใด ๆ และ
ด้ว้ ยสััญลัักษณ์์เดีียวกัันนี้้�จะช่่วยลดโอกาสของเหตุุการณ์์รุุนแรงและการปฏิิบััติิ
ที่่�โหดร้้าย”162 UNDOC ยัังระบุุด้้วยว่่า “แนวทางการเข้้าถึึงของเจ้้าหน้้าที่่�
ปลููกฝัังความมั่่�นใจ สร้้างจิิตสำำ�นึึกและความปลอดภััย/ความมั่่�นคง” พบว่่า
ป้้องกัันความขััดแย้้งได้้163

162 2nd General Report on the CPT’s activities, op. cit., note 79, para 45.
163 Handbook on Dynamic Security and Prison Intelligence, UNODC, op. cit., note 160, p. 32.
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3.1 เครื่่�องพัันธนาการ
(Instruments of restraint)

3

02

เครื่่�องพัันธนาการถููกกำำ�หนดให้้เป็็น “อุุปกรณ์์กลไกภายนอกที่่�
ออกแบบมาเพื่่�อจำำ�กััดหรืือทำำ�ให้้การเคลื่่�อนไหวของร่่างกายของ
บุุ ค คลไม่่ ส ามารถเคลื่่� อ นไหวได้้ ไม่่ ว่่ า ทั้้� ง หมดหรืือบางส่่ ว น” 164
เครื่่�องพัันธนาการมีีหลายประเภท และเครื่่�องมืือใหม่่ยัังคงได้้รัับ
การพััฒนาอย่่างต่่อเนื่่�อง
การใช้้เครื่่�องพัันธนาการ รวมถึึงระหว่่างการเคลื่่�อนย้้ายควรได้้รัับ
การควบคุุ ม อย่่ า งเข้้มงวดโดยกฎหมาย และหน่่ ว ยงานต่่ า ง ๆ
ควรพััฒนานโยบายและขั้้�นตอนการใช้้งานที่่�ชััดเจน สอดคล้้องกัับ
กฎแมนเดลา หลัักจรรยาบรรณสำำ�หรัับเจ้้าหน้้าที่่�บัังคัับใช้้กฎหมาย
และ BPUFF อย่่างน้้อยควรรวมถึึงประเภทของการควบคุุมที่่�สามารถ
ใช้้ได้้และไม่่สามารถใช้้ได้้ และความเสี่่�ยงที่่�เกี่่�ยวข้้อง สถานการณ์์
ที่่�อาจนำำ�ไปใช้้ วิิธีีที่่�ควรใช้้เพื่่�อลดความเสี่่�ยงของการบาดเจ็็บและ
ความเจ็็บปวด เจ้้าหน้้าที่่�คนใดได้้รัับอนุุญาตให้้ใช้แ้ ละใครควรอนุุญาต
ให้้ใช้้ และข้้อกำำ�หนดการรายงานสำำ�หรัับการใช้้เครื่่�องพัันธนาการ
กฎหมาย นโยบาย และขั้้�นตอนเกี่่�ยวกัับการใช้้เครื่่�องพัันธนาการ
ควรเปิิดเผยต่่อสาธารณะและเข้้าถึึงได้้โดยเจ้้าหน้้าที่่� ผู้้�ตรวจสอบ
ภายในและภายนอก และผู้้ต้้� องขัังทุุกคน กฎหมาย นโยบาย และขั้้น� ตอน

164 Instruments of restraint: Addressing risk factors to prevent torture and ill treatment,
Penal Reform International/Association for the Prevention of Torture, second edition,
2015, p. 1.
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ดัังกล่่าวควรได้้รัับการตรวจสอบอย่่างสม่ำำ��เสมอ โดยมีีการวิิจััย
ทางการแพทย์์ใหม่่เกี่่�ยวกัับการใช้้งานโดยพิิจารณาอย่่างเหมาะสม
	ห้้ามใช้้เครื่่�องพัันธนาการที่่�ทำำ�ให้้เสื่่�อมเสีียโดยเนื้้�อแท้้หรืือเจ็็บปวด
หากกฎหมายหรืือข้้อบัังคัับมีีรายการสิ่่�งของต้้องห้้าม ไม่่ควรตีีความ
รายการนั้้น� อย่่างแคบ และควรมีีข้้อกำำ�หนดสำำ�หรัับรายการอื่่น� ๆ ที่่�จะ
ห้้ามหากมีีการเสื่่อ� มเสีียโดยเนื้้�อแท้้หรืือเจ็็บปวด รวมถึึงเทคโนโลยีีใหม่่
สิ่่�งนี้้�จะต้้องชี้้�แจงให้้เจ้้าหน้้าที่่�เรืือนจำำ�ทราบอย่่างชััดเจน

3

กฎที่่�เกี่่�ยวข้้อง (RELEVANT RULES):
เครื่่�องพัันธนาการ
(INSTRUMENTS OF RESTRAINT)
กฎข้้อ 47
1. 	ห้้ามมิิให้้ใช้้โช่่ ตรวน หรืือเครื่่�องพัันธนาการอื่่�นที่่�เป็็นการย่ำำ��ยีีศัักดิ์์�ศรีี
หรืือทํําให้้เจ็็บปวด
2. เครื่่� อ งพัันธนาการอื่่� น ต้้องใช้้ เ ฉพาะกรณีี ที่่� ก ฎหมายอนุุ ญ าตและกรณีี
ต่่อไปนี้้�เท่่านั้้�น
(ก) เพื่่�อป้้องกัันการหลบหนีีในช่่วงของการเคลื่่�อนย้้าย โดยมีีเงื่่�อนไขว่่า
ต้้องเอาเครื่่อ� งพัันธนาการออกเมื่่อ� ผู้้ต้้� องขัังปรากฏตััวต่่อหน้้าผู้้มี� อํํี านาจ
ทางตุุลาการหรืือทางปกครอง
(ข) โดยคํําสั่่ง� ของผู้้อํํ� านวยการเรืือนจํํา ถ้้าวิิธีคี วบคุุมอื่่น� ล้้มเหลว เพื่่อ� ป้้องกััน
ผู้้�ต้้องขัังจากการทํําร้้ายตััวเองหรืือผู้้�อื่่�น หรืือจากการทํําให้้ทรััพย์์สิิน
เสีียหาย ในกรณีีดัังกล่่าว ผู้้�อํํานวยการเรืือนจํําต้้องเตืือนให้้แพทย์์
และผู้้�ประกอบวิิชาชีีพดููแลสุุขภาพ (HEALTH-CARE) อื่่�นที่่�มีีคุุณภาพ
ทราบทัันทีีและรายงานไปยัังผู้้�มีีอํํานาจทางปกครองระดัับสููงขึ้้�น
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กฎข้้อ 48
1. เมื่่�อได้้รัับอนุุญาตให้้ใช้้เครื่่�องพัันธนาการตามวรรคที่่� 2 ของกฎข้้อ 47
ให้้นํําแนวปฏิิบััติิดัังต่่อไปนี้้�มาใช้้:
(ก)	ต้้องใช้้เครื่่�องพัันธนาการเฉพาะกรณีีที่่�ไม่่มีีการควบคุุมรููปแบบอื่่�น
ที่่เ� บากว่่าซึ่่ง� มีีประสิิทธิิภาพเพื่่อ� จััดการความเสี่่ย� งที่่มี� จี ากการเคลื่่อ� นไหว
โดยไร้้การควบคุุม

3

(ข)	วิิธีีพัันธนาการต้้องเป็็นวิิธีีล่่วงล้ำำ��น้้อยสุุดเท่่าที่่�จํําเป็็นและมีีเพื่่�อควบคุุม
การเคลื่่�อนไหวของผู้้�ต้้องขัังตามความเหมาะสมโดยขึ้้�นอยู่่�กัับระดัับ
และลัักษณะของความเสี่่�ยงที่่�เป็็นปััญหา
(ค) เครื่่�องพัันธนาการต้้องใช้้เฉพาะเวลาที่่�กํําหนดเท่่านั้้�น และต้้องเอาออก
โดยเร็็วสุุดเท่่าที่่�ทํําได้้ภายหลัังจากความเสี่่�ยงที่่�มีีจากการเคลื่่�อนไหว
โดยไร้้การควบคุุมไม่่ปรากฏอีีกต่่อไป
2.	ต้้องไม่่ใช้้เครื่่�องพัันธนาการกัับผู้้�หญิิงในช่่วงคลอดบุุตร ช่่วงให้้กํําเนิิดบุุตร
และทัันทีีหลัังจากการให้้กํําเนิิดบุุตรโดยเด็็ดขาด
กฎข้้อ 49
การบริิหารงานเรืือนจํําควรหาทางเข้้าถึึงและจััดให้้มีีการฝึึกอบรมด้้านการใช้้
เทคนิิคควบคุุมที่่�สามารถหลีีกเลี่่�ยงความจํําเป็็นในการใช้้เครื่่�องพัันธนาการ
หรืือลดการล่่วงล้ำำ�� ผู้้�ต้้องขัังลง
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กฎข้้อ 76
1. การฝึึกอบรมที่่�อ้้างถึึงตามวรรคที่่� 2 ของกฎข้้อ 75 อย่่างน้้อยให้้รวมถึึง
การฝึึกอบรมในด้้าน:
(ก) บทบััญญััติิ ข องกฎหมาย หลัักเกณฑ์์ และนโยบายของประเทศ
ที่่�เกี่่�ยวข้้อง รวมทั้้�งตราสารระหว่่างประเทศและภููมิิภาคที่่�บัังคัับใช้้
บทบััญญััติิดัังกล่่าวต้้องกํําหนดแนวทางการทํํางาน และปฏิิสััมพัันธ์์
ของเจ้้าหน้้าที่่�เรืือนจํําและผู้้�ต้้องขััง

3

(ข)	สิิ ท ธิิ แ ละหน้้าที่่� ข องเจ้้าหน้้าที่่� เรืือนจํําในการปฏิิ บััติิ ห น้้าที่่� ข องตน
ตลอดจนการเคารพต่่อศัักดิ์์�ศรีีความเป็็นมนุุษย์์ของผู้้�ต้้องขัังทุุกคน
และการห้้ามกระทํําการบางอย่่ า ง โดยเฉพาะที่่� เ ป็็ น การทรมาน
และการลงโทษหรืือการปฏิิบััติิอื่่�นที่่�โหดร้้าย ไร้้มนุุษยธรรม หรืือที่่�ย่ำำ��ยีี
ศัักดิ์์�ศรีี
(ค) ความมั่่�นคงและความปลอดภััย ตลอดจนแนวคิิดด้้านความมั่่�นคง
แบบพลวััต การใช้้กํําลัังและเครื่อ่� งพัันธนาการ และการจััดการผู้้ก� ระทํํา
ความผิิ ดรุุ น แรงโดยพิิ จ ารณาจากเทคนิิ ค การป้้ อ งกัันและขจััดภััย
เช่่น การเจรจาและการไกล่่เกลี่่�ย
(3) การให้้ความช่่วยเหลืือเบื้้�องต้้น ความจำำ�เป็็นด้้านจิิตสัังคมของผู้้ต้้� องขััง
และพลวััตซึ่่�งสอดคล้้องกัับสถานที่่�เรืือนจํํา ตลอดจนความช่่วยเหลืือ
และการดููแลทางสัังคม ตลอดจนการตรวจหาปััญหาสุุขภาพจิิตตั้้�งแต่่
แรก
2. เจ้้าหน้้าที่่� เรืือนจํําที่่� รัั บผิิ ดช อบการทํํางานกัับผู้้� ต้้ องขัังบางประเภท
หรืือผู้้�รัับมอบหมายหน้้าที่่�พิิเศษอื่่�นต้้องได้้รัับการฝึึกอบรมที่่�มีีจุุดสํําคััญ
สอดคล้้องกััน
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3

ท�ำไมจึงส�ำคัญ?

(WHY IS IT IMPORTANT?)

03 บทบััญญััติิใหม่่มากมายในกฎแมนเดลาเกิิดขึ้น้� จากพัันธกรณีีของรััฐใน
การป้้องกัันและห้้ามการทรมานและการปฏิิบััติิที่่�โหดร้้ายอื่่�น ๆ และ
เพื่่�อปกป้้องศัักดิ์์�ศรีีของมนุุษย์์ทุุกคน การใช้้กำำ�ลััง อาวุุธ และเครื่่�อง
พัันธนาการ ก่่อให้้เกิิดความเสี่่�ยงโดยเฉพาะในเรื่่�องนี้้� อย่่างไรก็็ตาม
ในบางครั้้ง� เจ้้าหน้้าที่่�เรืือนจำำ�จำำ�ต้้องใช้้เพื่่อ� ปกป้้องความปลอดภััยส่่วน
บุุคคลหรืือความมั่่�นคงของสถานที่่� เมื่่อ� วิิธีกี ารควบคุุมอื่่น� ๆ ล้้มเหลว
บทบััญญััติิที่่�รวมอยู่่�ในกฎที่่�แก้้ไขมีีขึ้้�นเพื่่�อให้้ผู้้�กำำ�หนดนโยบาย ผู้้�
บริิหารเรืือนจำำ� และเจ้้าหน้้าที่่� พร้้อมคำำ�แนะนำำ�เกี่่ย� วกัับวิิธีสร้้
ี างสมดุุล
ระหว่่างความจำำ�เป็็นในการใช้้กำำ�ลััง อาวุุธ และเครื่่�องพัันธนาการกัับ
ภาระหน้้าที่่�ในการเคารพศัักดิ์์�ศรีีของผู้้�อยู่่�ภายใต้้บัังคัับ
04

การใช้้เครื่่�องพัันธนาการต้้องได้้รัับการควบคุุมและตรวจสอบอย่่าง
รอบคอบเนื่่อ� งจากมีีความเสี่่ย� งสููงที่่�จะเกิิดความอััปยศ ความเจ็็บปวด
การทรมาน การปฏิิบััติิที่่�โหดร้้าย หรืืออัันตรายอื่่�น ๆ ที่่�ผู้้�ต้้องขัังอาจ
ได้้รัับจากการใช้เ้ ครื่่�องมืือดัังกล่่าว

05 เครื่่�องพัันธนาการบางอย่่างทำำ�ให้้เสื่่�อมเสีียหรืือเจ็็บปวดโดยเนื้้�อแท้้
ในขณะที่่�เครื่่�องมืืออื่่�น ๆ อาจเสี่่�ยงต่่อการบาดเจ็็บขึ้้�นอยู่่�กัับสาเหตุุ
และวิิธีกี ารใช้ง้ าน หากมีีการใช้เ้ ครื่่อ� งมืือดัังกล่่าวโดยเจตนาเพื่่อ� สร้้าง
ความเจ็็บปวดหรืือความทุุกข์์ทรมาน ถืือเป็็นการทรมาน

236

เอกสารคำำ�แนะนำำ�เกี่่�ยวกัับกฎของเนลสััน แมนเดลา

3. การป้้องกัันอุุบััติิภััยและการตอบสนอง

เครื่่�องพัันธนาการที่่�ไม่่ถืือว่่าเสื่่�อมทรามโดยเนื้้�อแท้้หรืือเจ็็บปวด
กระนั้้�นก็็ตาม อาจทำำ�ให้้ผู้้�เกี่่�ยวข้้องอัับอายขายหน้้า หรืือสามารถนำำ�
มาใช้ใ้ นลัักษณะที่่�เจ็็บปวดโดยไม่่จำำ�เป็็น ควรสัังเกตด้ว้ ยว่่าการคุุมขััง
อาจทำำ�ให้้ผู้้�ต้้องขัังบางคนเจ็็บปวดหรืืออัับอายมากกว่่าคนอื่่�น ๆ

07

ในเรืือนจำำ�ที่่�มีีการจััดการที่่�ดีี การใช้้เครื่่�องพัันธนาการควรเป็็นข้้อ
ยกเว้้นและไม่่ใช่่กฎ การใช้ง้ านอย่่างเป็็นระบบและสม่ำำ��เสมอสามารถ
สร้้างความตึึงเครีียดและความไม่่ไว้้วางใจระหว่่างเจ้้าหน้้าที่่�และผู้้ต้้� อง
ขััง และเน้้นย้ำำ��ถึึงความไม่่สมดุุลของอำำ�นาจภายในสถานคุุมขััง ขั้้�น
ตอนการใช้้กำำ�ลัังอย่่างเป็็นธรรมและโปร่่งใสช่่วยให้้ผู้้�ต้้องขัังเข้้าใจว่่า
เมื่่�อใดและภายใต้้สถานการณ์์ใดที่่�สามารถใช้ก้ ารควบคุุมได้้

3

06

08 ทางเลืือกอื่่�นแทนเครื่่�องพัันธนาการไม่่เพีียงมีีมนุุษยธรรมมากขึ้้�น
เท่่านั้้�น พวกเขาอาจมีีประสิิทธิิภาพมากกว่่าในระยะยาวและมีีแนว
โน้้มที่่�จะมีีความสััมพัันธ์์ที่่�ดีีระหว่่างผู้้ต้้� องขัังกัับเจ้้าหน้้าที่่�
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นำำ�ไปปฏิิบััติิ

(PUTTING IT INTO PRACTICE)

เครื่่�องพัันธนาการต้้องห้้าม

3

(Prohibited instruments of restraint)

09 	ข้้อห้้ามการใช้้โซ่่ ที่่�รองขา หรืือเครื่่�องพัันธนาการอื่่�น ๆ ที่่�ทำำ�ให้้
เสื่่�อมโทรมหรืือเจ็็บปวดโดยเนื้้�อแท้้ เกิิดจากการห้้ามโดยทั่่�วไป
ของการทรมานและการปฏิิบััติิที่่�โหดร้้ายอื่่�น ๆ ห้้ามใช้้เครื่่�องมืือ
ดัังกล่่ าวโดยเด็็ ดขาดและไม่่ สามารถพิิ สูู จน์์ ได้้ด้้วยการโต้้แย้้งถึึง
ความจำำ�เป็็นหรืือได้้สััดส่่วน
10

รายการสิ่่�งของต้้องห้้ามในกฎข้้อ 47 (1) เป็็นภาพประกอบมากกว่่า
จะครอบคลุุ ม กฎไม่่ ไ ด้้พยายามจััดทำำ� รายการสิ่่� ง ของต้้องห้้าม
ทั้้�งหมดเนื่่�องจากมีีการใช้้เทคโนโลยีีแตกต่่างกัันในประเทศต่่าง ๆ
และเนื่่อ� งจากรายการดัังกล่่าวจะล้้าสมััยอย่่างรวดเร็็วจากการพััฒนา
อย่่างรวดเร็็วของเทคโนโลยีีใหม่่ กฎข้้อนี้้�ระบุุว่า่ ยังั มีีเครื่่อ� งพัันธนาการ
อื่่�น ๆ ที่่�ทำำ�ให้้เสื่่�อมเสีียหรืือเจ็็บปวดโดยเนื้้�อแท้้ แต่่ไม่่ได้้กล่่าวถึึง
อย่่างเจาะจงในกฎข้้อ 47 (1) “เครื่่�องพัันธนาการที่่�เสื่่�อมทราม
โดยเนื้้�อแท้้หรืือเจ็็บปวด” ได้้รัับการตีีความหมายรวมถึึงอุุปกรณ์์
และการใช้ง้ าน ดัังอธิิบายด้า้ นล่่าง165

165 Monitoring Weapons and Restraints in Places of Detention: A Practical Guide, Omega
Research Foundation, 2018.
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บริิบท (CONTEXT):
วิิธีีต้้องห้้ามของเครื่่�องพัันธนาการ
(PROHIBITED MEANS OF RESTRAINT) [3.2]
พบว่่ามีีข้้อจำำ�กััดดัังต่่อไปนี้้�ที่่�ไร้้มนุุษยธรรมหรืือเสื่่�อมเสีีย:166
– เครื่่�องพัันธนาการแบบถ่่วงน้ำำ�� หนััก
		 (Weighted restraints)

3

ผู้้�รายงานพิิเศษแห่่งสหประชาชาติิด้้านการทรมานตั้้�งข้้อสัังเกตว่่าการใช้้
เหล็็กขาที่่�หนัักประมาณ 3 กิิโลกรััม 24 ชั่่�วโมงต่่อวัันนั้้�นไร้้มนุุษยธรรม
และเสื่่อ� มทราม167 ในบริิบทของการห้้ามการค้้าสิินค้้าที่่�อาจใช้้ในการทรมาน
หรืือโหดร้้ายอื่่�น ๆ สหภาพยุุโรป (EU) สั่่�งห้้ามการถ่่วงน้ำำ�� หนัักที่่�ขา โดยระบุุ
ว่่าอาจก่่อให้้เกิิดความเจ็็บปวดหรืือทรมานอย่่างรุุนแรง168
– พนัักพิิงที่่�มีีแถบแข็็งระหว่่างข้้อมืือ
(Restraints that have a fixed, rigid bar between cuffs)
	ตััวอย่่างเช่่น เครื่่�องพัันธนาการที่่�ขา “ตรึึงแท่่งเหล็็กไว้้ (...) กัับโซ่่ตรวน
โดยแยกขาของผู้้�ต้้องขัังออกจากกัันอย่่างถาวรตามความยาวของคาน”
ได้้รัับการอธิิบายโดยผู้้�รายงานพิิเศษแห่่งสหประชาชาติิด้้านการทรมาน169

166 For more information see also: A Visual Guide to Military, Security and Police Equipment
Prohibited or Controlled by the EU Torture Trade Regulation, Council Regulation (EC)
1236/2005, Omega Research Foundation, 2017.
167 UN Special Rapporteur on torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or
punishment, Report Mission to China, 10 March 2006, E/CN.4/2006/6/Add.6, Commission
on Human Rights 62nd session, p. 44.
168 Commission Implementing Regulation No 775/2014 amending council Regulation (EC)
No 1236/2005, European Union, 16 July 2014, para. 6.
169 United Nations Special Rapporteur on Torture, Study on the situation of trade in and
production of equipment which is specifically designed to inflict torture or other cruel,
inhuman or degrading treatment, its origin, destination and forms, 13 January 2003,
E/CN.4/2003/69, para. 9.
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– ปลอกสวมนิ้้�วหััวแม่่มืือ ปลอกนิ้้�วหััวแม่่มืือ สกรููนิ้้�วหััวแม่่มืือ
(Thumb-cuffs, finger-cuffs, thumbscrews and finger-screws)
เครื่่อ� งพัันธนาการเหล่่านี้้จััด
� อยู่่�ในหมวดหมู่่�ของสิินค้้าที่่� “ไม่่มีกี ารใช้้งานจริิง
นอกเหนืือจากวััตถุุประสงค์์ในการลงโทษประหารชีีวิติ หรืือเพื่่อ� การทรมาน
และการปฏิิบััติหิ รืือการลงโทษที่่�โหดร้้าย ไร้้มนุุษยธรรม หรืือที่่�ย่ำำ��ยีศััี กดิ์์ศ� รีี”
ตามระเบีียบของสหภาพยุุโรปที่่�ห้้ามการค้้าอุุปกรณ์์ดัังกล่่าว170

3

– เครื่่�องพัันธนาการแบบตายตััว
(Fixed restraints)
หมายถึึง ปลอกแขนที่่� “ออกแบบให้้ยึึดกัับผนััง พื้้�น หรืือเพดาน” สหภาพยุุโรป
วิินิิจฉััยว่่าการจำำ�กััดเหล่่านี้้� “ไม่่มีีการใช้ง้ านจริิงนอกจาก (...) จุุดประสงค์์
ของการทรมานและการปฏิิบััติิหรืือการลงโทษที่่�โหดร้้าย ไร้้มนุุษยธรรม
หรืือที่่�ย่ำำ��ยีีศัักดิ์์�ศรีี”171 CPT ตั้้ง� ข้้อสัังเกตว่่าการใส่่กุญุ แจมืือผู้้ถู� ูกคุุมขัังไปยััง
วััตถุุที่่�ตรึึงอยู่่�กัับที่่� “เป็็นเรื่่�องของความกัังวลที่่�มีีมาช้้านาน” และเรีียกร้้อง
ให้้ทางการถอดอุุปกรณ์์จัับยึึด เช่่น วงแหวนโลหะและแถบพื้้�นถึึงเพดาน
ที่่�ออกแบบมาอย่่างชััดเจนเพื่่�อการนี้้172
�
– เตีียงกรงและเตีียงตาข่่าย 
		 (Cage beds and net beds)
หมายถึึง เตีียงที่่�ประกอบด้้วยกรง (4 ด้้านและเพดาน) หรืือโครงสร้้าง
คล้้ายกัันล้้อมรอบมนุุ ษ ย์์ อ ยู่่�ภายในขอบเขตของเตีี ย ง เพดานหรืือ

170 Council Regulation 1236/2005 of 27 June 2005 concerning trade in certain goods which
could be used for capital punishment, torture or other cruel, inhuman or degrading
treatment or punishment, European Union, article 5 in connection with Annex III; and
Regulation No 775/2014, European Union, op. cit., note 168, para. 6.
171 Regulation No 775/2014, European Union, op. cit., note 168, Annex II, para. 2.4.
172 Report to the Government of the Slovak Republic on the visit carried out by European
Committee for the Prevention of Torture, 11 February 2010, 8-19 November 1999; 1-19
May 2000, CPT/Inf(2010) 1, para. 22.
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ด้้านใดด้้านหนึ่่�งหรืือหลายด้้านที่่�ติิดโลหะหรืือแถบอื่่�น ๆ และสามารถ
เปิิดได้้จากภายนอกเท่่านั้้�น (เตีียงกรง) คำำ�จำำ�กััดความยัังรวมถึึงโครงสร้้าง
คล้้ายกัันซึ่่�งเพดานหรืือด้้านหนึ่่�งหรืือหลายด้้านติิดมุ้้�ง และสามารถเปิิดได้้
จากภายนอกเท่่านั้้�น (เตีียงตาข่่าย) สหภาพยุุโรประบุุว่่า “เตีียงคุุก และ
เตีียงตาข่่ายไม่่ใช่่วิธีิ กี ารเหมาะสมสำำ�หรัับการควบคุุมผู้้ป่� ว่ ยหรืือผู้้ต้้� องขััง”173
สหภาพยุุโรปยัังห้้ามการค้้าสิ่่�งของเหล่่านี้้�
– เก้้าอี้้�รััด กระดานติิดกุุญแจมืือ และเตีียงที่่�มีีกุุญแจมืือ
		 (Restraint chairs, shackle boards and shackle beds)

3

หมายถึึง เก้้าอี้้� กระดาน หรืือเตีียงที่่�มีห่ี ว่ งหรืืออุุปกรณ์์อื่น่� ๆ ที่่�ใช้้บัังคัับมนุุษย์์
ควรยกเลิิกพร้้อมกัันตาม UNCAT ซึ่่�งระบุุว่่า “การใช้้งานเกืือบสม่ำำ��เสมอ
นำำ�ไปสู่่�การละเมิิดมาตราที่่� 16 ของอนุุสััญญา [ว่่าด้้วยการปฏิิบััติิที่่�โหดร้้าย
ไร้้มนุุ ษ ยธรรม หรืือที่่� ย่ำำ��ยีี ศัั กดิ์์� ศ รีี ] ” 174 สหภาพยุุ โรปตั้้� ง ข้้อสัังเกตว่่ า
“เก้้าอี้้พัั� นธนาการ แผงกุุญแจมืือ และเตีียงที่่�มีกุี ญุ แจมืือจำำ�กััดการเคลื่่อ� นไหว
ของผู้้�ต้้องขัังมากกว่่าการใช้้พร้้อมกััน เช่่น กุุญแจมืือและข้้อเท้้า ความเสี่่�ยง
โดยธรรมชาติิของการถููกทรมานหรืือการปฏิิบััติิที่่�ไร้้มนุุษยธรรมเพิ่่�มขึ้้�น
เมื่่�อใช้้เทคนิิคการควบคุุมนี้้�เป็็นเวลานาน ดัังนั้้�น จึึงจำำ�ต้้องห้้ามการค้้าเก้้าอี้้�
ที่่�มีีพนัักพิิง ไม้้กระดานที่่�มีีกุุญแจมืือ และเตีียงที่่�มีีกุุญแจมืือ ยกเว้้นเก้้าอี้้�
ที่่�มีีสายรััดหรืือเข็็มขััดเท่่านั้้�น”175

173 Regulation No 775/2014, European Union, op. cit., note 168, para. 12 and Annex II,
para. 2.7 and 2.8.
174 Report of the UN Committee against Torture (UN CAT), Consideration of reports
submitted by States Parties under article 19 of the Convention, A/55/44, Chapter IV.
M para. 180 (c).
175 Regulation No 775/2014, European Union, op. cit., note 168, para. 12 and Annex II,
para. 2.5 and 2.6.
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– อาวุุธไฟฟ้้าช็็อต
(Electric-shock weapons)
หมายถึึง อุุ ป กรณ์์ ไ ฟฟ้้ า ช็็ อ ตแบบพกพา รวมถึึง แต่่ ไ ม่่ จำำ�กััด เพีี ย ง
กระบองไฟฟ้้า แผงป้้องกัันไฟฟ้้าช็็อต ปืืนช็็อตไฟฟ้้าช็็อต ปืืนลููกดอกและ
อุุปกรณ์์ไฟฟ้้าช็็อต ยัังถููกประณามจากหน่่วยงานอีีกจำำ�นวนหนึ่่�ง รวมถึึง
UNCAT, ผู้้ร� ายงานพิิเศษด้า้ นการทรมานของ UN และ CPT176 สหภาพยุุโรป
กำำ�หนดให้้มีีการอนุุมััติิการส่่งออกอุุปกรณ์์ช็็อตไฟฟ้้าแบบพกพา และห้้าม
การส่่งออกและนำำ�เข้้าเข็็มขััดช็็อตไฟฟ้้าที่่�ออกแบบมาเพื่่�อยัับยั้้�งมนุุษย์์
ด้้วยการใช้้ไฟฟ้้าช็็อต177

3

เครื่่�องพัันธนาการล่่วงล้ำำ��น้้อยลง

(Less intrusive instruments of restraint)

11

กฎหมายระหว่่ า งประเทศอนุุ ญ าตให้้ใช้้ เ ครื่่� อ งพัันธนาการใน
สถานการณ์์ แ คบมากตามรายละเอีี ยด ในกฎข้้อ 47 การใช้้
เครื่่� อ งพัันธนาการใด ๆ ต้้องเป็็ น ไปตามหลัักการของกฎหมาย
ความจำำ�เป็็น และได้้สััดส่่วน และเป็็นมาตรการทางเลืือกสุุดท้้าย
เมื่่�อวิิธีีการอื่่�นล้้มเหลว เมื่่�อใดก็็ตามที่่�เป็็นไปได้้ ทางการควรใช้้กลไก
การลดระดัับ การไกล่่ เ กลี่่� ย และการแก้้ไขข้้อพิิ พ าททางเลืือก
(ดููกฎข้้อ 38 (1))

176 See for example: UN CAT, A/55/44, op. cit., note 174, para. 179 (e); Report of the Special
Rapporteur on Torture, A/68/295, op. cit. note 57, para. 58; 20th General Report of the
CPT, Council of Europe, 26 October 2010, paras. 65-84.
177 Council Regulation 1236/2005, European Union, op. cit., note 170, Articles 3 and 4 of
Annex II and Article 5 of Annex III; and Regulation No 775/2014, European Union,
op. cit., note 168, para. 16.
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แนวทางการรัักษาความมั่่�นคงแบบพลวััตช่่วยป้้องกัันสถานการณ์์ที่่�
เจ้้าหน้้าที่่�เรืือนจำำ�จำำ�ต้้องใช้้เครื่่�องพัันธนาการ กำำ�ลััง หรืืออาวุุธ
ในสถานคุุมขัังที่่�ได้้รัับการจััดการอย่่างดีี เจ้้าหน้้าที่่�เรืือนจำำ�จะสามารถ
ตรวจพบความเสี่่ย� งต่่าง ๆ (การหลบหนีี การฆ่่าตััวตาย และแนวโน้้ม
ความรุุนแรง) ได้้ตั้้�งแต่่ระยะเริ่่�มต้้น และอยู่่�ในฐานะที่่�จะดำำ�เนิินการ
แทรกแซงได้้ทัันท่่วงทีี

13

หากใช้้วิิธีอื่ี น่� ในการควบคุุมแต่่ไม่่สำ�ำ เร็็จ Penal Reform International
(PRI) และ Association for the Prevention of Torture (APT)
เสนอแนะว่่า “ผ้้าพัันขาที่่�ผ่า่ นการทดสอบและเลืือกมาอย่่างเหมาะสม
ตามมาตรฐานสิิทธิิมนุุษยชนสามารถเป็็นทางเลืือกที่่�มีีมนุุษยธรรม
มากขึ้้�น แต่่มีีประสิิทธิิภาพมากกว่่าการใช้้ ‘โลหะบนผิิวหนััง’178
สายรััดโลหะใด ๆ ที่่�ใช้้อยู่่�ควรล็็อก 2 ครั้้�งเพื่่�อลดความเสี่่�ยงที่่�จะ
ขัันแน่่นเกิินไป

3

12

	การป้้องกัันสำำ�หรัับการใช้้เครื่่�องพัันธนาการ
(Safeguards for the use of restraints)

14

ควรใช้้เครื่่�องพัันธนาการในลัักษณะมากกว่่าการลดความเจ็็บปวด
ที่่�เกิิดจากการใช้้ หากเป็็นไปได้้ และควรนำำ�เครื่่�องมืือเหล่่านี้้�ออก
โดยเร็็วสุุด ไม่่ควรนำำ�ไปใช้้หรืือยื่่�นขอยืืดเยื้้�อเพื่่�อเป็็นการลงโทษ

15

เมื่่�อผู้้�ต้้องขัังถููกคุุมขัังแล้้ว ไม่่ควรใช้้วิิธีีการอื่่�นใดกัับพวกเขา เว้้นแต่่
พวกเขาจะยัังคงเป็็นภััยคุุกคามในทัันทีีและร้้ายแรงซึ่่�งไม่่สามารถ
ควบคุุมได้้ด้้วยมาตรการรุุนแรงน้้อยกว่่านี้้�

178 Instruments of restraint: Addressing risk factors to prevent torture and ill treatment,
PRI/APT, op. cit., note 164, p. 1.
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3

16

ผู้้�ต้้องขัังที่่�ถููกคุุมขัังภายใต้้การควบคุุมทุุกรููปแบบควรได้้รัับการดููแล
อย่่างสม่ำำ��เสมอและเพีียงพอ ตามคำำ�แนะนำำ�ของ CPT179 การตรวจสอบ
ดัังกล่่าวมีีความสำำ�คััญในการป้้องกัันการบีีบรััดคอหรืืออัันตรายอื่่น� ๆ
ที่่�เชื่่�อมโยงกัับการใช้้เครื่่�องพัันธนาการ ต้้องใช้้ความระมััดระวััง
เป็็ น พิิ เ ศษเมื่่� อ ใช้้ เ ครื่่� อ งพัันธนาการกัับผู้้� ต้้ องขัังที่่� ป่่ ว ยหรืือ
ได้้รัับบาดเจ็็บ ผู้้ต้้� องขัังสููงอายุุ และผู้้มี� ภี าวะสุุขภาพร่่างกายหรืือจิิตใจ
และความพิิการเฉพาะเจาะจง

17 	ห้้ามใช้้ เ ครื่่� อ งพัันธนาการกัับผู้้� ต้้ องขัังในระหว่่ า งการเยี่่� ย มจาก
ครอบครััวหรืือเพื่่�อน ๆ หรืือระหว่่างการนััดหมายทางการแพทย์์
เว้้นแต่่จำำ�เป็็นอย่่างยิ่่ง� เพื่่อ� ปกป้้องทรััพย์์สินิ ของผู้้อื่� น่� หรืือเพื่่อ� ป้้องกััน
การหลบหนีี
18

ควรถอดเครื่่�องพัันธนาการออกก่่อนที่่�ผู้้�ต้้องขัังจะปรากฏตััวต่่อหน้้า
หน่่วยงานตุุลาการหรืือฝ่่ายปกครองเพื่่�อหลีีกเลี่่�ยงความอััปยศอดสูู
และเพื่่� อ ลดความเสี่่� ย งที่่� ผู้้� ต้้ องขัังจะถูู ก สัันนิิ ษ ฐานว่่ า มีี ค วามผิิ ด
หรืือเป็็นอัันตรายเพราะสวมเครื่่�องพัันธนาการ

19

องค์์การอนามััยโลกตั้้�งข้้อสัังเกตว่่าผู้้�ต้้องขัังที่่�ฆ่่าตััวตายอย่่างจริิงจััง
อาจต้้องการชุุดป้้องกัันหรืือเครื่่�องพัันธนาการ แต่่ตั้้�งข้้อสัังเกตว่่า
ในกรณีีเช่่นนี้้� “ต้้องมีีนโยบายและขั้้�นตอนชััดเจนหากต้้องการใช้้
สิ่่�งเหล่่านี้้�ต้้องสรุุปสถานการณ์์ที่่�เครื่่�องพัันธนาการมีีความเหมาะสม
และไม่่เหมาะสม วิิธีกี ารเพื่่อ� ให้้มั่่�นใจว่่ามีีการใช้ท้ างเลืือกที่่�มีข้้ี อจำำ�กััด

179 2nd General Report on the CPT’s activities, op. cit., note 79, para. 53.
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น้้อยสุุดก่่อน ปััญหาด้้านความปลอดภััย การจำำ�กััดเวลาสำำ�หรัับ
การใช้้ เ ครื่่� อ งพัันธนาการ ความจำำ� เป็็ น ในการติิ ด ตามและดููแล
ในขณะที่่�อยู่่�ในการควบคุุม และการเข้้าถึึงเจ้้าหน้้าที่่�สุุขภาพจิิต”180
20

หากผู้้อำ� ำ�นวยการเรืือนจำำ�ไม่่พร้้อมจะอนุุญาตให้้ใช้เ้ ครื่่อ� งพัันธนาการ
ก็็ควรมอบเจ้้าหน้้าที่่�อาวุุโสอีีกคนให้้รัับผิิดชอบในการอนุุญาตให้้
ดำำ�เนิินการดัังกล่่าว

	ขั้้�นตอนหลัังเกิิดเหตุุ

(Post-incident procedures)

3

21 	ทุุกครั้้�งที่่�มีีการใช้้เครื่่�องพัันธนาการ กระบวนการต้้องได้้รัับการดููแล
อย่่างเหมาะสมและบัันทึึกไว้้ในระบบการจััดการแฟ้้มข้้อมููลผู้้ต้้� องขััง
ตามกฎข้้อ 8 (ค) อย่่างน้้อยที่่�สุุด บัันทึึกควรระบุุประเภทของ
เครื่่�องพัันธนาการที่่�ใช้้ เหตุุใดจึึงใช้้เครื่่�องพัันธนาการ ระยะเวลาที่่�ใช้้
ใครเป็็นผู้้�บัังคัับใช้้และใครเป็็นผู้้�อนุุญาตให้้ใช้้ บัันทึึกควรรวมถึึง
รายละเอีียดของการบาดเจ็็บใด ๆ ที่่�ผู้้�ต้้องขัังได้้รัับ รายละเอีียด
เกี่่ย� วกัับเวลาที่่�ไม่่ต้้องการการควบคุุมอีีกต่่อไป และการร้้องเรีียนใด ๆ
ที่่� ผู้้� ต้้ องขัังอาจหยิิ บ ยกขึ้้� น มาเกี่่� ย วกัับการใช้้ เ ครื่่� อ งพัันธนาการ
(กฎข้้อ 8 (ง))181

180 Preventing Suicide in Jails and Prisons, World Health Organization/International
Association for Suicide Prevention, 2007, p. 17 at apps.who.int/iris/handle/10665/43678.
181 See for example: Report to the Polish Government on the visit to Poland carried out
by the European Committee for the Prevention of Torture, 2 June 2015, CPT/Inf(2014)
21, para. 104.
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22

นอกเหนืือจากการบัันทึึกการใช้้เครื่่�องพัันธนาการในแต่่ละแฟ้้มแล้้ว
ฝ่่ายบริิหารเรืือนจำำ�ควรเก็็บและวิิเคราะห์์สถิติิ แิ บบแยกส่่วนเกี่่ย� วกัับ
การใช้้งานของพวกเขา สิ่่�งนี้้�สามารถช่่วยให้้เรืือนจำำ�สามารถป้้องกััน
การเลืือกปฏิิ บััติิ ใช้้ เ ครื่่� อ งพัันธนาการ และทำำ� ให้้มั่่� น ใจได้้ว่่ า มีี
การจััดการการป้้องกัันอย่่างเหมาะสม การรวบรวมและการใช้้ข้้อมููล
ในเรืือนจำำ�มีีรายละเอีียดเพิ่่�มเติิมในบทที่่� 1 ของเอกสารคำำ�แนะนำำ�นี้้�

3

23 	ทุุกครั้้�งที่่�มีีการใช้้เครื่่�องพัันธนาการ ควรมีีกระบวนการซัักถามด้้วย
เป็็ น การดีี ที่่� จ ะรวมประสบการณ์์ ข องผู้้� ต้้ องขัังในกระบวนการ
ดัังกล่่าวด้้วย
24

หน่่วยตรวจสอบต้้องมีีสิิทธิิเข้้าถึึงบัันทึึกการใช้้เครื่่�องพัันธนาการ
อย่่างเต็็มรููปแบบ รวมถึึงการบัันทึึกเสีียงและวิิดีโี อของเครื่่อ� งพัันธนาการ
ที่่�ใช้้อยู่่�
การปฏิิบััติิตามคำำ�มั่่�น (PROMISING PRACTICE):
ผลการใช้้เครื่่�องพัันธนาการต่่อผู้้�ต้้องขัังเยาวชน- อัังกฤษและเวลส์์
(DEBRIEFING FOLLOWING THE USE OF RESTRAINTS ON JUVENILE
PRISONERS – ENGLAND AND WALES) [3.3]
ในอัังกฤษและเวลส์์ ทางการต้้องดำำ�เนิินการซัักถามเชิิงโครงสร้้างหลัังจาก
ใช้้กำำ�ลัังหรืือการควบคุุมตััวเด็็กและเยาวชนในเรืือนจำำ� รวมทั้้�งกัับเจ้้าหน้้าที่่�
ที่่�เกี่่�ยวข้้องโดยตรงในเหตุุการณ์์และเยาวชนที่่�อยู่่�ภายใต้้การใช้้กำำ�ลัังหรืือ
การใช้้เครื่่อ� งพัันธนาการ ผลการซัักถามทั้้ง� หมดควรบัันทึึกเป็็นลายลัักษณ์์อัักษร
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กระบวนการซัักถามมีี 2 ขั้้น� ตอน ขั้้น� ตอนที่่� 1 ประกอบด้ว้ ยการซัักถามเบื้้�องต้้น
โดยเร็็ ว สุุ ด หลัังจากใช้้กำำ�ลัั ง เพื่่� อ ตรวจสอบสวััสดิิ ภ าพของผู้้� ต้้ องขัังและ
เพื่่�อให้้แน่่ใจว่่าเธอหรืือเขาเข้้าใจถึึงสิ่่�งที่่�เกิิดขึ้้�น เหตุุใดจึึงจำำ�เป็็น และอะไร
จะเกิิดขึ้้�นต่่อไป ขั้้�นตอนที่่� 2 ประกอบด้้วยการซัักถามอย่่างเต็็มรููปแบบกัับ
ผู้้�ต้้องขััง ซึ่่�งควรเกิิดขึ้้�นภายใน 48 ชั่่�วโมงหลัังจากการใช้้กำำ�ลัังหรืือการใช้้
เครื่่�องพัันธนาการ และต่่อหน้้าทนายความหากผู้้�ต้้องขัังร้้องขอ วััตถุุประสงค์์
ของการซัักถามโดยสมบููรณ์์ คืื อการยอมรัับแผนปฏิิ บััติิ ก ารเพื่่� อ ส่่ ง เสริิ ม
พฤติิกรรมเชิิงบวก และเพื่่อ� ลดโอกาสที่่�จำำ�ต้้องใช้้เครื่่อ� งพัันธนาการทางกายภาพ
อีีกในอนาคต

3

เจ้้าหน้้าที่่�เรืือนจำำ�ต้้องผ่่านกระบวนการ 2 ขั้้�นตอนเพื่่�อซัักถามการใช้้กำำ�ลััง
การใช้้เครื่่�องพัันธนาการ ขั้้�นตอนที่่� 1 ประกอบด้ว้ ยการซัักถามเบื้้�องต้้นซึ่่�งจะ
จััดขึ้้�นทัันทีีที่่�ใช้้งานได้้จริิงหลัังการใช้้กำำ�ลััง เพื่่�อตรวจสอบว่่าเจ้้าหน้้าที่่�จำำ�ต้้อง
ได้้รัับการรัักษาพยาบาลหรืือไม่่ และเพื่่�อให้้แน่่ใจว่่าพวกเขารู้้�ว่่าจำำ�ต้้องรายงาน
เหตุุ ก ารณ์์ ใ ห้้ครบถ้้วนในขณะที่่� ร ายละเอีี ยด ยัั ง ชััดเจน ความทรงจำำ�ข อง
พวกเขา ขั้้�นตอนที่่� 2 ประกอบด้้วยการซัักถามอย่่างเต็็มรููปแบบซึ่่�งเกิิดขึ้้�น
หลัังจากเสร็็จสิ้้�นการแถลงการณ์์เกี่่�ยวกัับการใช้้กำำ�ลัังเพื่่�อให้้แน่่ใจว่่าเจ้้าหน้้าที่่�
ทุุกคนเข้้าใจบริิบทของเหตุุการณ์์และเพื่่�อสะท้้อนถึึงบทเรีียนใด ๆ ที่่�สามารถ
เรีียนรู้้�ได้้สำำ�หรัับการจััดการพฤติิกรรมที่่�ยากลำำ�บากในอนาคต182

182 Use of Force Implementation of Minimising and Managing Physical Restraint, Ministry of
Justice Prison Service Instruction, 21 February 2014.
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	การฝึึกอบรมการใช้้เครื่่�องพัันธนาการ
(Training on the use of restraints)

25 ควรมีีการปรัับปรุุงการฝึึกอบรมเกี่่�ยวกัับการใช้้เครื่่�องพัันธนาการ
อย่่ า งสม่ำำ�� เสมอเพื่่� อ สะท้้อนถึึงการแนะนำำ� เครื่่� อ งพัันธนาการ
รููปแบบใหม่่ วิิ ธีี ก ารควบคุุ ม ทางเลืือก และการศึึกษาใหม่่ ท าง
การแพทย์์เกี่่�ยวกัับผลกระทบ
กฎข้้อ 76 (1)(ค) ยังั กำำ�หนดว่่าเจ้้าหน้้าที่่�เรืือนจำำ�ที่่เ� กี่่ย� วข้้องควรได้้รัับ
การฝึึกอบรมเกี่่�ยวกัับการใช้้เครื่่�องพัันธนาการ “ด้้วยการพิิจารณา
อย่่างเหมาะสมถึึงเทคนิิคในการป้้องกัันและเลิิกใช้้ เช่่น การเจรจา
และการไกล่่เกลี่่ย� ” การฝึึกอบรมนี้้�ควรรวมถึึงสถานการณ์์ในชีีวิติ จริิง
และแบบฝึึกหััดภาคปฏิิบััติิ

27

เฉพาะเจ้้าหน้้าที่่�ที่่ไ� ด้้รัับการฝึึกอบรมเกี่่�ยวกัับการใช้เ้ ครื่่อ� งพัันธนาการ
เท่่านั้้�นที่่�ได้้รัับอนุุญาตให้้ใช้้

3

26
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บริิบท (CONTEXT):
การฝึึกอบรมการใช้้เครื่่�องพัันธนาการ
(TRAINING ON THE USE OF RESTRAINTS) [3.4]
เจ้้าหน้้าที่่� ค วรได้้รัับการฝึึ ก อบรมเกี่่� ย วกัับการใช้้ เ ครื่่� อ งพัันธนาการก่่ อ น
เข้้าประจำำ�การ ส่่วนหนึ่่�งของการฝึึกอบรมนั้้�นควรเกี่่�ยวข้้องกัับการใช้้อุุปกรณ์์
ควบคุุมต่่าง ๆ ที่่�ใช้้กัับตััวเอง พวกเขายัังต้้องการการปรัับปรุุงการฝึึกอบรม
ในระหว่่างการจ้้างงาน การฝึึกอบรมทั้้�งหมดควรรวมสถานการณ์์ในชีีวิิตจริิง
และการฝึึกปฏิิบััติิ และควรมีีอย่่างน้้อย:
– การฝึึกอบรมเกี่่�ยวกัับกฎหมาย นโยบาย และขั้้�นตอนเกี่่�ยวข้้องทั้้�งหมด
– เครื่่�องพัันธนาการที่่�ใช้้ได้้และไม่่ได้้ และความเสี่่�ยงที่่�เกี่่�ยวข้้อง

3

– เกณฑ์์สำ�ำ หรัับการปรัับใช้้
– 	วิิธีีการใช้้เครื่่�องพัันธนาการแบบต่่าง ๆ อย่่างปลอดภััย ถููกกฎหมาย
และได้้สััดส่่วน
– 	วิิ ธีี ก ารใช้้กำำ�ลัั งหรืืออาวุุ ธ ในระดัับต่ำำ��สุุ ดที่่� จำำ� เป็็ น และวิิ ธีี ก ารกำำ� หนด
เมื่่�อไม่่จำำ�ต้้องใช้้อีีกต่่อไป
– เทคนิิคการแทรกแซงทางเลืือก รวมทั้้�งเทคนิิคการเตรีียมการล่่วงหน้้า
และการลดระดัับ
– ขั้้�นตอนการอนุุญาตให้้ใช้้เครื่่�องพัันธนาการ
–	ข้้อกำำ�หนดสำำ�หรัับการบัันทึึกการใช้้เครื่่�องพัันธนาการ และ
– 	ผลที่่� ต ามมาสำำ� หรัับเจ้้าหน้้าที่่� ที่่� ฝ่่ า ฝืืนกฎหมายหรืือนโยบายเกี่่� ย วกัับ
การใช้้เครื่่�องพัันธนาการ
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	บทบาทของเจ้้าหน้้าที่่�ดููแลสุุขภาพ
(The role of health-care staff)

3

28 กฎแมนเดลามีี ค วามชััดเจนว่่ า บุุ ค ลากรทางการแพทย์์ ต้้ องไม่่ มีี
บทบาทใด ๆ ในการบัังคัับใช้้ ม าตรการทางวิิ นััย หรืือมาตรการ
พัันธนาการอื่่�น ๆ อย่่างไรก็็ตาม หากผู้้�อำำ�นวยการเรืือนจำำ�สั่่�งให้้
ใช้้เครื่่�องพัันธนาการเพื่่�อป้้องกัันการบาดเจ็็บหรืือความเสีียหาย
ต่่ อ ทรััพย์์ สิิ น ผู้้� อำำ� นวยการควรแจ้้งแพทย์์ ห รืือผู้้� เชี่่� ย วชาญทาง
การแพทย์์ที่่�มีีคุุณสมบััติิเหมาะสมทัันทีี สิ่่�งนี้้�มีีความสำำ�คััญอย่่างยิ่่�ง
เนื่่�องจากอาจมีีปััจจััยเสี่่�ยงที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการควบคุุมตััวผู้้�ต้้องขััง
บางราย โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�งสำำ�หรัับผู้้�มีีโรคประจำำ�ตััว
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29

เจ้้าหน้้าที่่�ดููแลสุุขภาพอาจแจ้้งเจ้้าหน้้าที่่�เรืือนจำำ�เกี่่�ยวกัับเงื่่�อนไข
ทางการแพทย์์ เ ฉพาะที่่� ผู้้� ต้้ องขัังต้้องทนทุุ ก ข์์ ท รมานจาก
“ความจำำ�เป็็นต้้องรู้้� (need to know basis)” เพื่่�อแจ้้งให้้พวกเขา
ทราบถึึงความเสี่่�ยงด้้านสุุขภาพที่่�อาจเกิิดขึ้้�นซึ่่�งเกี่่�ยวข้้องกัับการใช้้
การคุุมขัังในผู้้�ต้้องขัังบางคน ข้้อมููลนี้้�จััดทำำ�ขึ้้�นเพื่่�อปกป้้องสุุขภาพ
ของผู้้�ป่่วยเท่่านั้้�น และไม่่ถืือเป็็นการมีีส่่วนร่่วมของเจ้้าหน้้าที่่�ดููแล
สุุขภาพในการจััดการเรืือนจำำ� ข้้อมููลเพิ่่�มเติิมเกี่่�ยวกัับสิิทธิิในการรัักษา
ความลัับทางการแพทย์์และการให้้ข้้อมููลทางการแพทย์์บนพื้้�นฐาน
“ความจำำ�เป็็นต้้องรู้้� (need-to-know)” สามารถพบได้้ในบทที่่� 6
วรรคที่่� 108–132 ของเอกสารคำำ�แนะนำำ�นี้้�
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30 เจ้้าหน้้าที่่�ดููแลสุุขภาพควรรายงานต่่อผู้้อำ� ำ�นวยการถึึงผลกระทบใด ๆ
ที่่� พ วกเขาพบว่่ า มีี ม าตรการจำำ�กััดต่่ อ ผู้้� ต้้ องขััง และควรแนะนำำ�
ผู้้�อำำ�นวยการหากพวกเขาเห็็นว่่าจำำ�ต้้องหยุุดใช้้วิิธีีการจำำ�กััดดัังกล่่าว
ด้ว้ ยเหตุุผลด้า้ นสุุขภาพร่่างกายหรืือจิิตใจ มาตรการจำำ�กััดในบริิบทนี้้�
รวมถึึงการใช้้เครื่่�องพัันธนาการ
31

3

เจ้้าหน้้าที่่� ดูู แลสุุ ข ภาพควรตรวจสอบผู้้� ต้้ องขัังหลัังจากใช้้
อุุปกรณ์์ควบคุุม เพื่่�อตรวจสอบอาการบาดเจ็็บใด ๆ ที่่�เกิิดจาก
เครื่่�องพัันธนาการ หรืือสััญญาณใด ๆ ที่่�แสดงว่่าผู้้�ต้้องขัังได้้รัับ
การปฏิิ บััติิ ที่่� โ หดร้้ายในขณะที่่� ถูู ก ควบคุุ ม ตััว สััญญาณของการ
บาดเจ็็ บ ใด ๆ ที่่� เ กิิ ด จากการพัันธนาการควรถืือเป็็ น ส่่ ว นหนึ่่� ง
ของการทบทวนความเหมาะสมของเครื่่� อ งพัันธนาการเฉพาะ
อย่่างต่่อเนื่่�อง การบาดเจ็็บใด ๆ ที่่�ดููเหมืือนจะเกิิดขึ้้�นแก่่ผู้้�ต้้องขััง
โดยใช้้ เ ครื่่� อ งพัันธนาการต้้องรายงานต่่ อ ผู้้� อำำ� นวยการเรืือนจำำ�
โดยไม่่ชัักช้า้ (กฎข้้อ 46 (2))

32 The International Dual Loyalty Working Group 183
ตั้้� ง ข้้อสัังเกตว่่ า ผู้้� ป ระกอบวิิ ช าชีี พ ด้้ า นสุุ ข ภาพมัักถูู ก คาดหวัังให้้
เพิิกเฉยหรืือยอมรัับอย่่างเฉยเมยต่่อเครื่่�องพัันธนาการทางกายภาพ
ที่่�บัังคัับใช้้กัับผู้้ป่� ว่ ยของตน กลุ่่�มนี้้�แนะนำำ�ว่า่ นอกจากจะไม่่มีบี ทบาท
ในการใช้้เครื่่�องพัันธนาการแล้้ว บุุคลากรทางการแพทย์์ไม่่ควร
ทำำ�หน้้าที่่�ทางการแพทย์์ใด ๆ กัับผู้้�ป่่วยที่่�ถููกใส่่กุุญแจมืือหรืือปิิดตา
เว้้นแต่่ “เครื่่อ� งพัันธนาการบางรููปแบบจำำ�เป็็นสำำ�หรัับความปลอดภััย
183 The International Dual Loyalty Working Group is a collaborative initiative of the
organization Physicians for Human Rights and the School of Public Health and Primary
Health Care at the University of Cape Town, South Africa.
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ของแต่่ ล ะบุุ ค คล ผู้้� ป ระกอบวิิ ช าชีี พ ด้้ า นสุุ ข ภาพและ/หรืือผู้้� อื่่� น
และการรัักษาจะล่่ า ช้้ า ไม่่ ไ ด้้ จ นกว่่ า จะถึึงเวลาที่่� บุุ ค คลนั้้� น ไม่่ ก่่ อ
ให้้เกิิดอัันตรายอีีกต่่อไป ในสถานการณ์์เช่่นนี้้� ผู้้�ประกอบวิิชาชีีพ
ด้้านสุุขภาพอาจอนุุญาตให้้มีีการใช้เ้ ครื่่อ� งพัันธนาการขั้้น� ต่ำำ�ที่่
� �จำำ�เป็็น
184
เพื่่� อ ความปลอดภััย” ข้้อมููลเพิ่่� ม เติิ ม เกี่่� ย วกัับจริิ ยธ รรมทาง
การแพทย์์สามารถพบได้้ในบทที่่� 6 วรรคที่่� 102–124 ของเอกสาร
คำำ�แนะนำำ�นี้้�
เครื่่�องพัันธนาการระหว่่างการเคลื่่�อนย้้าย

3

(Restraint during transfer)

33 การใช้้เครื่่อ� งพัันธนาการระหว่่างการขนส่่งควรขึ้้น� อยู่่�กัับการประเมิิน
รายบุุคคล เป็็นรายกรณีี และหลัักการของความถูกู ต้้องตามกฎหมาย
ความจำำ�เป็็น และได้้สััดส่่วน การตััดสิินใจว่่าจะใช้้เครื่่�องพัันธนาการ
หรืือไม่่ แ ละควรใช้้ เ ครื่่� อ งพัันธนาการแบบใด ควรพิิ จ ารณาถึึง
ความเสี่่�ยงเฉพาะที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการใช้้เครื่่�องพัันธนาการในระหว่่าง
การขนส่่งผู้้ต้้� องขััง การใช้ง้ านระหว่่างการขนส่่งควรได้้รัับการบัันทึึก
และตรวจสอบอย่่างเหมาะสม
34 ในขณะที่่�การใช้้กุุญแจมืืออาจเป็็นบรรทััดฐานในระหว่่างการเคลื่่อ� นย้้าย
ข้้อเท็็จจริิงเพีียงว่่าการเคลื่่�อนย้้ายไม่่จำำ�ต้้องใช้้เครื่่�องพัันธนาการ
การตััดสิินใจใช้้เครื่่�องพัันธนาการต้้องได้้รัับแจ้้งจากการประเมิิน
ความเสี่่�ยงของผู้้�ต้้องขัังก่่อน ซึ่�ง่ ควรแจ้้งให้้เจ้้าหน้้าที่่�คุ้้�มกัันทราบ
184 Dual Loyalty & Human Rights In Health Professional Practice; Proposed Guidelines &
Institutional Mechanisms, International Dual Loyalty Working Group, 2002, para. 1 at
s3.amazonaws.com/PHR_Reports/dualloyalties-2002-report.pdf.

252

เอกสารคำำ�แนะนำำ�เกี่่�ยวกัับกฎของเนลสััน แมนเดลา

3. การป้้องกัันอุุบััติิภััยและการตอบสนอง

การใช้้เครื่่อ
� งพัันธนาการระหว่่างตั้้�งครรภ์์และการคลอดบุุตร
(The use of restraints during pregnancy and childbirth)

35 	ข้้อกำำ� หนดกรุุ ง เทพฯ และกฎแมนเดลาห้้ามไม่่ ใ ห้้ใช้้ ร ะหว่่ า ง
การคลอดบุุตร หรืือหลัังคลอดบุุตรทัันทีี เนื่่�องจากเป็็นการเสื่่�อมเสีีย
อััปยศ และเป็็นอัันตรายต่่อทั้้ง� มารดาและเด็็ก คำำ�อธิิบายในข้้อกำำ�หนด
กรุุงเทพฯ ข้้อ 24 อธิิบายว่่า “การใช้เ้ ครื่่อ� งพัันธนาการระหว่่างคลอด
อาจทำำ�ให้้เกิิดภาวะแทรกซ้้อนระหว่่างการคลอดบุุตร เช่่น เลืือดออก
หรืืออััตราการเต้้นของหััวใจของทารกในครรภ์์ลดลง หากจำำ�ต้้อง
ผ่่าท้้อง ความล่่าช้้าถึึง 5 นาทีีอาจส่่งผลให้้ทารกได้้รัับความเสีียหาย
ทางสมองอย่่างถาวร”185

3

36 นอกจากนี้้� ยัังมีีข้้อกัังวลทางการแพทย์์ในระหว่่างตั้้�งครรภ์์อีีกด้้วย
ตััวอย่่างเช่่น มีีข้้อสัังเกตโดยสหภาพเสรีีภาพพลเมืืองอเมริิกััน (ACLU)
ว่่า “การคุุมขัังผู้้�ต้้องขัังที่่�ตั้้�งครรภ์์เมื่่�อใดก็็ได้้ จะเพิ่่�มโอกาสในการ
ทำำ�ร้้ายร่่างกายจากการเดิินทางโดยบัังเอิิญหรืือหกล้้ม นอกจากนี้้�
ยัังก่่อให้้เกิิดความเสี่่�ยงที่่�จะเกิิดอัันตรายร้้ายแรงต่่อทารกในครรภ์์
ของสตรีี รวมทั้้�งโอกาสในการแท้้งบุุตร (…) การใช้เ้ ครื่่�องพัันธนาการ
ผู้้� ต้้ องขัังที่่� ตั้้� ง ครรภ์์ เ ป็็ น อัันตรายต่่ อ สุุ ข ภาพและความปลอดภััย
ของทั้้�งมารดาและทารกในครรภ์์ และแทบไม่่เคยได้้รัับการพิิสููจน์์
จากความจำำ�เป็็นต่่อความปลอดภััยและความมั่่�นคงสำำ�หรัับบุุคลากร
ทางการแพทย์์ ประชาชน หรืือเจ้้าหน้้าที่่�ราชทััณฑ์์”186
185 Commentary to the Draft United Nations Rules for the treatment of Women Prisoners
and non-custodial Measures for Women offenders, DOC E/CN.15/2009/CRP.8, 2009,
op. cit., 139, p. 25.
186 Briefing Paper: The Shackling of Pregnant Women & Girls in U.S. Prisons, Jails & Youth
Detention Centers, American Civil Liberties Union, 2013, p. 1.
เอกสารคำำ�แนะนำำ�เกี่่�ยวกัับกฎของเนลสััน แมนเดลา

253

3. การป้้องกัันอุุบััติิภััยและการตอบสนอง

37

CPT แสดงความเห็็นว่่าการใส่่กุญ
ุ แจมืือหรืือการใช้เ้ ครื่่อ� งพัันธนาการ
สตรีีมีีครรภ์์ไว้้กัับเตีียงหรืือสิ่่�งอื่่�น ๆ ของเฟอร์์นิิเจอร์์ในระหว่่าง
การตรวจทางนรีีเวชและ/หรืือการคลอดบุุตรนั้้�น “ไม่่เป็็นที่่�ยอมรัับ
โดยสิ้้� นเชิิ ง และอาจมีี คุุณสมบััติิ เป็็ นการปฏิิบััติิ ที่่� ไร้้มนุุ ษยธรรม
และเสื่่�อมเสีียได้้อย่่างแน่่นอน”187

3

38 ควรใช้้เครื่่�องพัันธนาการในช่่วงเวลาอื่่�นของการตั้้�งครรภ์์ รวมทั้้�ง
ระหว่่างการเดิินทางไปโรงพยาบาลเป็็นมาตรการสุุดท้้ายเมื่่�อไม่่มีี
มาตรการอื่่น� ใดที่่�เป็็นไปได้้ และควรขึ้้น� อยู่่�กัับการประเมิินความเสี่่ย� ง
ของแต่่ละบุุคคล
เด็็กในเรืือนจำำ�

(Children in prison)

39 	ต้้องใช้้ ค วามระมััดระวัังเป็็ น พิิ เ ศษเมื่่� อ พิิ จ ารณาถึึงการใช้้
เครื่่อ� งพัันธนาการกัับเด็็กเนื่่อ� งจากมีีความเปราะบาง UNCRC ระบุุว่า่
การคุุมขัังที่่�ใช้้กัับเด็็กจะต้้อง “ใช้้เป็็นทางเลืือกสุุดท้้ายเท่่านั้้�น และ
เพื่่อ� ป้้องกัันอัันตรายต่่อเด็็กหรืือผู้้อื่� น่� โดยเฉพาะ และควรยกเลิิกวิิธีกี าร
ใช้เ้ ครื่่อ� งพัันธนาการทางกายภาพทั้้ง� หมดเพื่่อ� จุุดประสงค์์ทางวิินััย”188

187 European Committee for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment
or Punishment (CPT), 10th General Report on the CPT’s activities, 18 August 2000, CPT/
Inf (2000) 13, para. 27.
188 Concluding observations on United Kingdom and Northern Ireland, Committee on
the Rights of the Child, 20 October 2008, CRC/C/GBR/CO/4, para. 39; see also: United
Nations Rules for the Protection of Juveniles Deprived of their Liberty, General Assembly
resolution A/RES/45/113, 14 December 1990, Rule 64; and Concluding observations on
the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, 6-31 May 2013, UN CAT, 24
June 2013, para. 28.
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กฎข้้อ 64 ของกฎฮาวานากำำ� หนดว่่ า ในกรณีี ข องเยาวชน
“เครื่่�องพัันธนาการและการใช้้กำำ�ลัังสามารถใช้้ได้้เฉพาะในกรณีี
พิิเศษเท่่านั้้�น ซึ่�ง่ วิิธีีการควบคุุมอื่่�น ๆ ทั้้�งหมดได้้หมดลงและล้้มเหลว
และเฉพาะตามที่่�ได้้รัับอนุุญาตและระบุุไว้้อย่่างชััดเจนโดยกฎหมาย
และระเบีี ย บข้้อบัังคัับ ไม่่ ค วรทำำ� ให้้เกิิ ด ความอััปยศอดสููหรืือ
ความเสื่่�อมทราม และควรใช้้อย่่างจำำ�กััดและเฉพาะในช่่วงเวลา
สั้้�นสุุดเท่่านั้้�น โดยคำำ�สั่่�งของผู้้�อำำ�นวยการฝ่่ายบริิหาร เครื่่�องมืือ
ดัังกล่่าวอาจใช้้เพื่่อ� ป้้องกัันมิิให้้เยาวชนทำำ�อัันตรายตนเอง ทำำ�ร้้ายผู้้อื่� น่�
หรืือทำำ�ลายทรััพย์์สิินอย่่างร้้ายแรง ในกรณีีเช่่นนี้้� ผู้้�อำำ�นวยการ
ควรปรึึกษาทางการแพทย์์และบุุคลากรที่่�เกี่่�ยวข้้องอื่่�น ๆ ในทัันทีี
และรายงานต่่อหน่่วยงานบริิหารระดัับสููง”
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3.2	การใช้้กำ�ลั
ำ ังและอาวุุธ
(Use of force and arms)

3

41

ในบริิบทนี้้� คำำ�ว่่า “อาวุุธ” ใช้้กัับอาวุุธปืืนทั่่�วไปทั้้�งหมด เช่่นเดีียวกัับ
อาวุุ ธอื่่� น ๆ ที่่� เจ้้าหน้้าที่่� เรืือนจำำ� อาจติิ ดตั้้� ง ไว้้ รวมถึึงกระบอง
สเปรย์์ระคายเคืือง อาวุุธปล่่อยไฟฟ้้า (EDW) และอาวุุธกระแทก
จลนศาสตร์์ สุุ นััข อาจถูู ก พิิ จ ารณาภายใต้้คำำ�จำำ�กััด ความนี้้� ซึ่่� ง ใช้้
เพื่่�อข่่มขู่่�หรืือโจมตีีผู้ต้้้� องขััง
หลัักการพื้้�นฐานที่่� 2 ของ BPUFF กำำ�หนดให้้หน่่วยงานบัังคัับใช้้
กฎหมาย “พััฒนาวิิธีีการต่่าง ๆ ให้้กว้้างสุุดเท่่าที่่�เป็็นไปได้้และ
จััดให้้มีี อ าวุุ ธ และกระสุุ น ประเภทต่่ า ง ๆ แก่่ เจ้้าหน้้าที่่� บัั งคัับใช้้
กฎหมายที่่� อ นุุ ญ าตให้้ใช้้กำำ�ลัั งและอาวุุ ธปืื นที่่� แ ตกต่่ า งกััน (...)
สิ่่�งเหล่่านี้้�ควรรวมถึึง การพััฒนาอาวุุธไร้้ความสามารถที่่�ไม่่ร้้ายแรง
สำำ�หรัับใช้้ในสถานการณ์์ที่่�เหมาะสม โดยมีีวััตถุุประสงค์์เพื่่�อจำำ�กััด
การใช้้วิิธีกี ารที่่�สามารถทำำ�ให้้บุุคคลเสีียชีีวิติ หรืือบาดเจ็็บมากขึ้้น� ”189
การใช้้กำำ�ลัังและอาวุุธในสถานคุุมขัังต้้องได้้รัับการควบคุุมอย่่าง
เข้้มงวดโดยกฎหมาย และหน่่ ว ยงานควรพััฒนาแนวทางและ
ขั้้�นตอนเฉพาะเกี่่�ยวกัับเงื่่�อนไขและสถานการณ์์ที่่�อาจใช้้กำำ�ลัังได้้190
ข้้อกำำ�หนดกรุุงเทพฯ ข้้อ 31 เสนอแนะว่่าควรมีีการพััฒนานโยบาย
และระเบีียบข้้อบัังคัับที่่�ชััดเจนและดำำ�เนิินการเพื่่�อเป็็นแนวทาง

189 Basic Principles on the Use of Force and Firearms, op. cit., note 158, Basic Principle 2.
190 See also: Resource Book on Use of force and Firearms, OHCHR/UNODC, op. cit.,
note 131, p. 144.
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ดำำ�เนิินการของเจ้้าหน้้าที่่�เรืือนจำำ�เพื่่�อให้้ความคุ้้�มครองสููงสุุดสำำ�หรัับ
ผู้้�ต้้องขัังหญิิงจากความรุุนแรงทางร่่างกายหรืือทางวาจา การล่่วง
ละเมิิด หรืือการล่่วงละเมิิดอิิงตามเพศ
หลัักการพื้้�นฐานที่่� 3 ของ BPUFF ยัังกำำ�หนดให้้ “การพััฒนาและ
การติิดตั้้�งอาวุุธไร้้ความสามารถที่่�ไม่่ร้้ายแรงควรได้้รัับการประเมิิน
อย่่ า งรอบคอบเพื่่� อ ลดความเสี่่� ย งที่่� จ ะเป็็ น อัันตรายต่่ อ บุุ ค คล
ไม่่เกี่่�ยวข้้อง และการใช้้อาวุุธดัังกล่่าวควรได้้รัับการควบคุุมอย่่าง
ระมััดระวััง”191

3

กฎหมาย ข้้อบัังคัับ และขั้้�นตอนที่่�บัังคัับใช้้ควรรวมถึึงประเภท
ของกำำ�ลััง/อาวุุธที่่�สามารถใช้ไ้ ด้้และไม่่สามารถใช้ไ้ ด้้ และความเสี่่�ยง
ที่่�เกี่่�ยวข้้องเป็็นอย่่างน้้อย สถานการณ์์ที่่�อาจใช้้กำำ�ลัังแต่่ละประเภท
สมาชิิ ก ของเจ้้าหน้้าที่่� ที่่� มีี สิิ ท ธิิ ใช้้กำำ�ลัั งประเภทต่่ า ง ๆ และใคร
ควรอนุุญาตให้้ใช้้ ระดัับอำำ�นาจที่่�จำำ�เป็็นก่่อนใช้้กำำ�ลัังใด ๆ ข้้อกำำ�หนด
การจััดทำำ�เอกสารและการรายงานเกี่่�ยวกัับการใช้้กำำ�ลัังและอาวุุธ
และผลที่่� ต ามมาสำำ�หรัับเจ้้าหน้้าที่่� ที่่� ฝ่่า ฝืืนกฎหมายหรืือขั้้� น ตอน
ดัังกล่่าว192
กฎเกณฑ์์ ที่่� กำำ� หนดประเภทกำำ�ลัั งและอาวุุ ธที่่� ใช้้ ไ ด้้ ห รืือไม่่ ไ ด้้
ควรได้้รัับการทบทวนและปรัับปรุุงอย่่างสม่ำำ��เสมอ โดยคำำ�นึึงถึึง
การวิิ จััย ใหม่่ เ กี่่� ย วกัับความเสี่่� ย งที่่� เ กี่่� ย วข้้องของวิิ ธีี ก ารเหล่่ า นั้้� น
และอาวุุธประเภทใหม่่

191 Basic Principles on the Use of Force and Firearms, op. cit., note 158, Basic Principle 3.
192 European Prison Rules, Council of Europe, op. cit., note 74, Rule 65.
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กฎที่่�เกี่่�ยวข้้อง (RELEVANT RULES):
การใช้้กำำ�ลัังและอาวุุธ
(USE OF FORCE AND ARMS)
กฎข้้อ 82

3

1. เจ้้าหน้้าที่่�เรืือนจํําต้้องไม่่ใช้้กํําลัังในความสััมพัันธ์์กัับผู้้�ต้้องขััง เว้้นแต่่กรณีี
การป้้องกัันตนหรืือในกรณีีพยายามหลบหนีี หรืือการต่่อต้้านทางร่่างกาย
โดยทางตรงหรืือทางอ้้อมต่่อคํําสั่่�งที่่�มีีขึ้้�นจากกฎหมายหรืือหลัักเกณฑ์์
เจ้้าหน้้าที่่�เรืือนจํําที่่�ขอความช่่วยเหลืือให้้ใช้้กํําลัังต้้องใช้้กํําลัังไม่่เกิินกว่่า
ที่่�จํําเป็็นอย่่างยิ่่�ง และต้้องรายงานเหตุุการณ์์ให้้ผู้้�อํํานวยการเรืือนจํําทราบ
ทัันทีี
2. เจ้้าหน้้าที่่�เรืือนจํําต้้องได้้รัับการฝึึกอบรมพิิเศษทางร่่างกายเพื่่�อให้้สามารถ
ยัับยั้้�งผู้้�ต้้องขัังที่่�ก้้าวร้้าวได้้
3. เว้้นแต่่กรณีีพิิเศษ เจ้้าหน้้าที่่�เรืือนจํําซึ่�่งปฏิิบััติิหน้้าที่่�ที่่�ทํําให้้เจ้้าหน้้าที่่�
เรืือนจํําต้้องติิดต่่อโดยตรงกัับผู้้�ต้้องขัังไม่่ควรมีีอาวุุธ นอกจากนี้้� เจ้้าหน้้าที่่�
เรืือนจํําไม่่ควรได้้รัับอาวุุธไม่่ว่่าในกรณีีใด เว้้นแต่่เจ้้าหน้้าที่่�เรืือนจํําเข้้ารัับ
การฝึึกอบรมการใช้อ้ าวุุธแล้้ว
ดููเพิ่่�มเติิมที่่� จรรยาบรรณแห่่งสหประชาชาติิสำำ�หรัับเจ้้าหน้้าที่่�บัังคัับใช้ก้ ฎหมาย
และหลัักการพื้้� น ฐานของสหประชาชาติิ ว่่ า ด้้ ว ยการใช้้กำำ�ลัั งและอาวุุ ธปืื น
โดยเจ้้าหน้้าที่่�บัังคัับใช้้กฎหมาย (โดยเฉพาะหลัักการที่่� 15-17 ว่่าด้้วยบุุคคล
ที่่�ถููกควบคุุมตััวหรืือคุุมขััง)
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	ทำำ�ไมจึึงสำำ�คััญ?
42

(WHY IS IT IMPORTANT?)

อาจจำำ�ต้้องใช้้กำำ�ลัังและอาวุุธในกรณีีพิเิ ศษ อย่่างไรก็็ตาม มีีความเสี่่ย� งสููง
ที่่�จะได้้รัับบาดเจ็็บและอาจส่่งผลให้้เสีียชีีวิิตได้้ โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�ง
หากดำำ�เนิินการกัับบุุคคลที่่�มีีภาวะสุุขภาพเฉพาะ อาวุุธบางอย่่าง
มีีแนวโน้้มทำำ�ให้้เกิิดความเจ็็บปวดและความอััปยศอดสูู บางครั้้�ง
มีีการใช้ใ้ นทางที่่�ผิดิ เพื่่อ� ทำำ�ร้้ายหรืือข่่มขู่่�ผู้ต้้้� องขััง ขณะที่่�คนอื่่น� พบว่่า
ไม่่มีีประโยชน์์อื่่�นใดนอกจากการทรมานหรืือการปฏิิบััติิที่่�โหดร้้าย

เอกสารคำำ�แนะนำำ�เกี่่�ยวกัับกฎของเนลสััน แมนเดลา

3

43 หากไม่่ได้้ควบคุุมการใช้้กำำ�ลัังและอาวุุธอย่่างเหมาะสม ก็็มีีแนวโน้้ม
ว่่าจะใช้้อย่่างไม่่เลืือกปฏิิบััติิและเมื่่�อไม่่จำำ�เป็็นอย่่างยิ่่�ง การขาด
กฎระเบีียบที่่�เหมาะสมอาจนำำ�ไปสู่่�วััฒนธรรมแห่่งความกลััวและ
ความไม่่ไว้้วางใจที่่�เกิิดขึ้้�นระหว่่างผู้้�ต้้องขัังและเจ้้าหน้้าที่่� ในกรณีี
ที่่�กฎของเรืือนจำำ�คลุุมเครืือเกี่่�ยวกัับการใช้้กำำ�ลัังและอาวุุธที่่�พร้้อมใช้้
มีีแนวโน้้มว่่าจะใช้ก้ ฎเหล่่านี้้�มากเกิินไปโดยไม่่คำำ�นึึงถึึงวิิธีกี ารควบคุุม
ทางเลืือกก่่ อ น แม้้ว่่ า จะมีี ป ระสิิ ท ธิิ ภ าพมากกว่่ า ทั้้� ง ในระยะสั้้� น
และระยะยาว
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44

แม้้ว่่าบางครั้้ง� เจ้้าหน้้าที่่�อาจต้้องใช้้กำำ�ลัังหรืืออาวุุธเพื่่อ� ความปลอดภััย
ของตนเอง แต่่สิ่่�งสำำ�คััญคืือต้้องตระหนัักว่่าการใช้้กำำ�ลัังหรืืออาวุุธ
อาจเป็็ นอัันตรายต่่ อเจ้้าหน้้าที่่� เนื่่� องจากอาจทำำ�ให้้สถานการณ์์
รุุนแรงขึ้้�นได้้ ตามที่่�ระบุุไว้้ในการสำำ�รวจของสหประชาชาติิปีี 2010
“การรัักษาความมั่่�นคงและการควบคุุมที่่�มากเกิินไป เลวร้้ายที่่�สุุด
สามารถนำำ� ไปสู่่�ความรู้้� สึึ กอยุุ ติิ ธ รรม และเพิ่่� ม ความเสี่่� ย งของ
ความล้้มเหลวของการควบคุุ ม และพฤติิ ก รรมที่่� รุุ น แรงหรืือไม่่
เหมาะสม”193
นำำ�ไปปฏิิบััติิ

(PUTTING IT INTO PRACTICE)

ข้้อห้้ามในการใช้้กำำ�ลัังและอาวุุธ

(Prohibitions on the use of force and arms)

45 เรืือนจำำ�ควรปลอดจากอุุปกรณ์์ใด ๆ ที่่�มุ่่�งหมายจะใช้้ในการทรมาน
หรืือการปฏิิบััติิที่่�โหดร้้าย194

193 Workshop 2: Survey of United Nations and other best practices in the treatment of prisoners
in the criminal justice system: Background Paper, Twelfth United Nations Congress on
Crime Prevention and Criminal Justice, 28 January 2010, 6A/CONF.213/13, para. 45.
194 United Nations Human Rights Committee, General Comment No. 20: Prohibition of
Torture, or Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (article 7
ICCPR), op. cit., note 18, para. 11; Resource Book on Use of force and Firearms, OHCHR/
UNODC, op. cit., note 131, p. 145.
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อาวุุธที่่�ไม่่ควรใช้้ ได้้แก่่ กระบองที่่�มีีหนามแหลม กระบองที่่�ทำ�ำ ด้้วย
โลหะหรืือเครื่่�องมืืออื่่�น ๆ ที่่�มีีด้้ามมีีหนามแหลมเป็็นโลหะและโล่่
มีีหนามแหลม ซึ่่ง� ถืือว่่าไม่่มีี “การใช้้งานจริิงนอกจาก (...) วััตถุุประสงค์์
ของการทรมาน และการปฏิิบััติิหรืือการลงโทษอื่่�น ๆ ที่่�โหดร้้าย
ไร้้มนุุ ษ ยธรรม หรืือที่่� ย่ำำ��ยีี ศัั กดิ์์� ศ รีี ” 195 และอุุ ป กรณ์์ ไ ฟฟ้้ า ช็็ อ ต
ที่่�สวมร่่างกาย ในทำำ�นองเดีียวกััน แส้้ที่่�ประกอบด้ว้ ยแส้้หรืือสายหนััง
หลายเส้้น และแส้้ที่่�มีีแส้้หรืือสายหนัังตั้้�งแต่่ 1 เส้้นขึ้้�นไปติิดด้้วย
หนาม ตะขอ หนามแหลม ลวดโลหะหรืือวััตถุุคล้้ายกัันซึ่่�งเสริิม
ผลกระทบของแส้้หรืือสายหนััง ก็็ถืือว่่าไม่่เหมาะสมสำำ�หรัับการใช้ง้ าน
โดยหน่่วยงานบัังคัับใช้้กฎหมายและการส่่งออกผลิิตภััณฑ์์เหล่่านี้้�
ถููกห้้ามภายในสหภาพยุุโรป196

47

ห้้ามใช้้กำำ�ลัังหรืืออาวุุธเพื่่�อจุุดประสงค์์ในการสร้้างความเจ็็บปวด

3

46

ใช้้กำำ�ลัังและอาวุุธได้้เมื่่�อใด

(When can force and arms be used?)

48 	ต้้องใช้้กำำ�ลัังเป็็นมาตรการสุุดท้้ายเท่่านั้้�น โดยเป็็นไปตามหลัักการ
ของกฎหมาย ความจำำ�เป็็น และได้้สััดส่่วน การใช้้งานจะมีีความ
สมเหตุุ สมผลในสถานการณ์์ พิิ เศษเท่่ านั้้� น “เมื่่� อจำำ�เป็็ นอย่่ างยิ่่� ง
สำำ�หรัับการรัักษาความมั่่�นคงและความสงบเรีียบร้้อยภายในสถาบััน
หรืือเมื่่�อความปลอดภััยส่่วนบุุคคลถูกู คุุกคาม”197

195 Regulation No 775/2014, European Union, op. cit., note 168, para. 1 and Annex II,
para. 3.
196 Ibid, Annex II, para. 4.
197 Basic Principles on the Use of Force and Firearms, op. cit., note 158, Basic Principle 15.
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49

หลัักการพื้้�นฐานที่่� 16 ของ BPUFF ระบุุว่า่ ไม่่ควรใช้อ้ าวุุธปืืนกัับบุุคคล
ยกเว้้นในการป้้องกัันตนเองหรืือการป้้องกัันผู้้�อื่่�นจากภััยคุุกคามใกล้้
จะถึึงแก่่ชีวิี ติ หรืือการบาดเจ็็บสาหััส เพื่่อ� ป้้องกัันการกระทำำ�ความผิิด
ทางอาญาร้้ายแรงโดยเฉพาะที่่� เ กี่่� ย วข้้องกัับภััยคุุ ก คามร้้ายแรง
ต่่อชีีวิิตหรืือเพื่่�อป้้องกัันมิิให้้บุุคคลแสดงอัันตรายดัังกล่่าวหลบหนีี
ไปได้้ อาวุุ ธปืื นควรใช้้ เมื่่� อวิิ ธีี การรุุ นแรงน้้อยกว่่ านั้้� นไม่่ เพีี ย งพอ
ต่่อการบรรลุุวััตถุุประสงค์์เหล่่านี้้� ในกรณีีใด ๆ อาวุุธปืืนสามารถใช้้
โดยเจตนาร้้ายแรงเมื่่อ� หลีีกเลี่่ย� งไม่่ได้อ้ ย่่างเคร่่งครััดเพื่่อ� ปกป้้องชีีวิติ
(หลัักการที่่� 16 และ 9 ของ BPUFF)198 ความเห็็นของมาตรา 3
ของจรรยาบรรณสำำ�หรัับเจ้้าหน้้าที่่�บัังคัับใช้ก้ ฎหมายระบุุว่่า “การใช้้
อาวุุธปืืนถืือเป็็นมาตรการรุุนแรง” และ “ควรทำำ�ทุกุ วิิถีที างเพื่่อ� ยกเว้้น
การใช้้อาวุุธปืืน”199

198 Ibid, Principle 16: “Law enforcement officials, in their relations with persons in custody
or detention, shall not use firearms, except in self-defence or in the defence of others
against the immediate threat of death or serious injury, or when strictly necessary to
prevent the escape of a person in custody or detention presenting the danger referred
to in principle 9”. Principle 9 BPUFF: “Law enforcement officials shall not use firearms
against persons except in self-defence or defence of others against the imminent threat
of death or serious injury, to prevent the perpetration of a particularly serious crime
involving grave threat to life, to arrest a person presenting such a danger and resisting
their authority, or to prevent his or her escape, and only when less extreme means are
insufficient to achieve these objectives. In any event, intentional lethal use of firearms
may only be made when strictly unavoidable in order to protect life”.
199 Code of Conduct for Law Enforcement Officials, UNGA, op. cit., note 157, article 3,
Commentary (c).
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50 หลัักการพื้้�นฐานที่่� 4 ของ BPUFF เน้้นการใช้้วิิธีีการควบคุุมอื่่�น ๆ
ก่่อนหัันไปใช้้กำำ�ลัังหรืืออาวุุธ โดยระบุุว่า่ เจ้้าหน้้าที่่�บัังคัับใช้ก้ ฎหมายจะ
“ใช้้วิิ ธีี ก ารไม่่ ใช้้ ค วามรุุ น แรงให้้มากสุุ ดก่่ อ นหัันไปใช้้กำำ�ลัั งและ
อาวุุธปืืน” และ อาจใช้้ “เฉพาะในกรณีีที่่�วิธีิ ีการอื่่�นยัังคงใช้ไ้ ม่่ได้้ผล
หรืือไม่่มีคำี ำ�มั่่�นว่่าจะบรรลุุผลตามที่่�ตั้้�งใจไว้้”200
51

ควรมีีกฎหมาย ข้้อบัังคัับ และขั้้น� ตอนเกี่่�ยวกัับการใช้้กำำ�ลัังและอาวุุธ
แก่่ เจ้้าหน้้าที่่� แ ละผู้้� ต้้ องขัังทุุ ก คน ขั้้� น ตอนเหล่่ า นี้้� ค วรเปิิ ด เผย
ต่่อสาธารณชนทั่่�วไปเพื่่�อให้้เกิิดความโปร่่งใส

3

52 ตามหลัักการ กฎข้้อ 82 (3) ระบุุว่่า “ยกเว้้นในกรณีีพิิเศษ เจ้้าหน้้าที่่�
เรืือนจำำ�ที่่�ปฏิิบััติิหน้้าที่่�ซึ่่�งนำำ�พวกเขาไปสััมผััสโดยตรงกัับผู้้�ต้้องขััง
ไม่่ควรติิดอาวุุธ” เจ้้าหน้้าที่่�ที่่�ติิดอาวุุธและมัักไม่่มีีการติิดต่่อโดยตรง
กัับผู้้ต้้� องขััง ควรต้้องมอบอาวุุธให้้ หากต้้องสััมผััสโดยตรงกัับผู้้ต้้� องขััง
53 นอกจากนี้้� กฎข้้อ 65 ของกฎฮาวานายัังตั้้�งข้้อสัังเกตว่่า “การพกพา
และการใช้้อาวุุธโดยบุุคลากรเป็็นสิ่่�งต้้องห้้ามในสถานที่่�ใด ๆ ที่่�มีี
การกัักกัันเยาวชน”201
54 ในทุุกกรณีีที่่�มีีการจำำ�หน่่ายอาวุุธปืืน ต้้องจััดทำำ�รายงานโดยทัันทีี
ไปยัังหน่่วยงานที่่�มีีอำำ�นาจ และควรได้้รัับการวิิเคราะห์์เพื่่�อประเมิิน
ความจำำ�เป็็นและความเหมาะสม และบทเรีียนใด ๆ ที่่�จะเรีียนรู้้�
ในอนาคต
200 Basic Principles on the Use of Force and Firearms, op. cit., note 158, Basic Principle 4.
201 See also: United Nations Model Strategies and Practical Measures on the Elimination
of Violence against Children in the Field of Crime Prevention and Criminal Justice,
26 January 2015, A/RES/69/194,para. 39 (d).
เอกสารคำำ�แนะนำำ�เกี่่�ยวกัับกฎของเนลสััน แมนเดลา

263

3. การป้้องกัันอุุบััติิภััยและการตอบสนอง

	ควรใช้้กำำ�ลัังและอาวุุธอย่่างไร

(How force and arms should be used)

55 เฉพาะเจ้้าหน้้าที่่�ที่่�ได้้รัับการฝึึกอบรมการใช้้กำำ�ลัังและอาวุุธเท่่านั้้�น
ที่่�ได้้รัับอนุุญาตให้้ใช้้
56 ควรใช้้กำำ�ลัังเพื่่อ� ลดความเสี่่ย� งต่่อการบาดเจ็็บ และควรใช้ใ้ นช่่วงเวลา
สั้้� น สุุ ด เท่่ า ที่่� จำำ� เป็็ น เท่่ า นั้้� น ควรยุุ ติิ ก ารใช้้กำำ�ลัั งและอาวุุ ธทัั นทีี
ที่่�พ้้นอัันตราย

3

57

หลัักการพื้้�นฐานที่่� 5 ของ BPUFF ระบุุว่่าหากการใช้้กำำ�ลัังอย่่าง
หลีีกเลี่่�ยงไม่่ได้้ เจ้้าหน้้าที่่�เกี่่�ยวข้้องควร “ใช้้ความยัับยั้้�งชั่่�งใจในการ
ใช้้ ง านดัังกล่่ า วและดำำ� เนิิ น การตามสััดส่่ ว นของความร้้ายแรง
ของความผิิดและวััตถุุประสงค์์ถููกต้้องตามกฎหมายที่่�จะบรรลุุ”
และควร “ลดหย่่อน” ความเสีียหายและการบาดเจ็็บ”202

58 การใช้้กำำ�ลัังและอาวุุธควรได้้รัับการบัันทึึกโดยกล้้องวงจรปิิดหรืือ
กล้้องติิ ดตัั วเพื่่� อ วััตถุุ ป ระสงค์์ ใ นความรัับผิิ ดช อบ โดยคำำ�นึึ งถึึง
การป้้องกัันที่่�จำำ�เป็็นเกี่่�ยวกัับสิิทธิิในความเป็็นส่่วนตััว203

202 Basic Principles on the Use of Force and Firearms, op. cit., note 158, Basic Principle 5.
203 For further information on concerns around the possible violations of the right to privacy
that body-worn cameras may generate, see for example: Report of the UN Special
Rapporteur on extrajudicial, summary or arbitrary executions, the Human Rights Council,
24 April 2015, A/HRC/29/37, paras. 59–63.
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ฝึึกการใช้้กำำ�ลัังและอาวุุธ

(Training on the use of force and arms)

59 กฎข้้อ 76 (1)(ค) กำำ�หนดว่่าเจ้้าหน้้าที่่�เรืือนจำำ�ที่่�เกี่่ย� วข้้องควรได้้รัับ
การฝึึกอบรมเกี่่�ยวกัับการใช้้กำำ�ลััง “ด้ว้ ยการพิิจารณาอย่่างเหมาะสม
ถึึงเทคนิิคในการป้้องกัันและระงัับข้้อพิิพาท เช่่น การเจรจาต่่อรอง
และการไกล่่เกลี่่ย� ” ก่่อนเข้้ารัับหน้้าที่่� แต่่ยังั ดำำ�เนิินการอย่่างต่่อเนื่่อ� ง
หลัักสููตรการฝึึกอบรมในบริิการ (กฎข้้อ 75 (3))
เจ้้าหน้้าที่่� ควรได้้รัับการฝึึ กอบรมเกี่่�ยวกัับการใช้้กำำ�ลัังและอาวุุธ
ก่่อนเข้้าประจำำ�การ พวกเขายัังต้้องเข้้ารัับการฝึึกอบรมเพื่่�อทบทวน
กฎระเบีียบและข้้อบัังคัับล่่าสุุดในช่่วงระยะเวลาการจ้้างงาน

61

การฝึึ ก อบรมเกี่่� ย วกัับการใช้้กำำ�ลัั งและอาวุุ ธ ควรมีี ก ารปรัับปรุุ ง
อย่่างสม่ำำ��เสมอเพื่่�อตอบสนองต่่อเหตุุการณ์์เฉพาะ และเพื่่�อสะท้้อน
ถึึงการพััฒนาหรืือการแนะนำำ� อาวุุ ธ ประเภทใหม่่ ห รืือวิิ ธีี ก ารอื่่� น
ในการควบคุุมและการตรวจค้้นพบใหม่่ รวมถึึงผลกระทบด้า้ นสุุขภาพ
ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการใช้้อาวุุธบางประเภทและวิิธีีการบัังคัับ
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บริิบท (CONTEXT):
การฝึึกใช้้กำำ�ลัังและอาวุุธ
(TRAINING ON THE USE OF FORCE AND ARMS) [3.5]
การฝึึ ก อบรมเกี่่� ย วกัับการใช้้กำำ�ลัั งและอาวุุ ธทั้้� ง หมดควรรวมสถานการณ์์
ในชีีวิิตจริิงและการฝึึกปฏิิบััติิ และควรรวมถึึง:
– การฝึึกอบรมเกี่่�ยวกัับกฎหมาย ข้้อบัังคัับ และขั้้�นตอนเกี่่�ยวข้้องทั้้�งหมด
รวมถึึงกฎหมายและมาตรฐานด้า้ นสิิทธิิมนุุษยชน

3

– เทคนิิ คการแทรกแซงทางเลืือกที่่� ไ ม่่ ใช้้ความรุุ นแรง ซึ่่� งรวมถึึงเทคนิิ ค
การเตรีียมการล่่วงหน้้าและการลดระดัับ
– ประเภทของกำำ�ลััง/อาวุุธที่่ส� ามารถใช้ไ้ ด้แ้ ละไม่่สามารถใช้้ได้้ และความเสี่่ย� ง
ที่่�เกี่่�ยวข้้อง
– เกณฑ์์สำำ�หรัับการปรัับใช้้
– 	วิิธีีการใช้้กำำ�ลัังและอาวุุธประเภทต่่าง ๆ อย่่างปลอดภััย ถููกกฎหมาย
และตามสััดส่่วน
– 	วิิธีีการใช้้กำำ�ลััง/อาวุุธอย่่างปลอดภััยในระดัับต่ำำ��สุุดที่่�จำำ�เป็็น และวิิธีีการ
ตรวจสอบว่่าเมื่่�อใดที่่�ไม่่จำำ�ต้้องใช้้อีีกต่่อไป
– ขั้้�นตอนการอนุุญาตให้้ใช้้กำำ�ลััง/อาวุุธ
– 	ข้้อกำำ�หนดสำำ�หรัับการบัันทึึกการใช้้กำำ�ลััง/อาวุุธ
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	ขั้้�นตอนหลัังเกิิดเหตุุ

(Post-incident procedures)

62

หากผู้้� อำำ� นวยการเรืือนจำำ� ไม่่ พร้้ อมให้้เจ้้าหน้้าที่่� เรืือนจำำ� รายงาน
การใช้้กำำ�ลัังทัันทีีหลัังจากที่่�ได้เ้ กิิดขึ้น้� ตามที่่�กำำ�หนดไว้้ในกฎข้้อ 82 (1)
แล้้ว ควรรายงานเหตุุการณ์์ดัังกล่่าวไปยัังเจ้้าหน้้าที่่�ระดัับสููงที่่�ได้้รัับ
มอบหมายอีีกคนหนึ่่�ง

64

3

63 การใช้้กำำ�ลัังและอาวุุธใด ๆ และเหตุุผลในการใช้้งาน จะต้้องได้้รัับ
การบัันทึึกอย่่ างถูู กต้้องในระบบการจััดการแฟ้้ มข้้อมููลผู้้� ต้้ องขััง
ตามกฎข้้อ 8 (ค) นี่่�เป็็นสิ่่�งสำำ�คััญเพื่่�อให้้แน่่ใจว่่ามีีการใช้้กำำ�ลัังและ
อาวุุธอย่่างถูกู กฎหมายและเป็็นไปตามขั้้�นตอนที่่�ตกลงกัันไว้้เท่่านั้้�น
อย่่างน้้อย บัันทึึกควรระบุุประเภทของกำำ�ลัังหรืืออาวุุธที่่�ใช้้ เหตุุผล
ในการใช้้งาน ใครใช้้ ใครอนุุญาตให้้ใช้้ และระยะเวลาของเหตุุการณ์์
ที่่�เกิิดขึ้้�น บัันทึึกควรมีีรายละเอีียดของการบาดเจ็็บใด ๆ ที่่�เกิิดขึ้้�น
จากการใช้้กำำ�ลัังหรืืออาวุุธ และผลของการใช้้กำำ�ลัังหรืืออาวุุธ

65 นอกเหนืือจากการบัันทึึกการใช้้กำำ�ลัังและอาวุุธในแฟ้้มแต่่ละแฟ้้ม
แล้้ว ฝ่่ า ยบริิ ห ารเรืือนจำำ� ควรเก็็ บ ทะเบีี ย นส่่ ว นกลางของข้้อมููล
ที่่�กระจััดกระจายเกี่่�ยวกัับการใช้้กำำ�ลัังและอาวุุธ ข้้อมููลนี้้�ควรใช้้เพื่่�อ
ตรวจสอบและลดการใช้้กำำ�ลัังและอาวุุธ การเก็็บบัันทึึกมีีความสำำ�คััญ
ต่่อการป้้องกัันการใช้้กำำ�ลัังและอาวุุธโดยเลืือกปฏิิบััติิ และช่่วยให้้
แน่่ใจว่่ามีีการจััดการการป้้องกัันอย่่างเหมาะสมในเรืือนจำำ�ทุุกแห่่ง
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อาวุุธต้้องเก็็บไว้้อย่่างปลอดภััยเพื่่อ� ให้้สามารถเข้้าถึึงได้โ้ ดยเจ้้าหน้้าที่่�
ผู้้�มีีอำำ�นาจของเรืือนจำำ�เท่่านั้้�น ทุุกครั้้�งที่่�นำำ�อาวุุธปืืนออกจากที่่�เก็็บ
และส่่งคืืน ควรมีีการบัันทึึกกระบวนการ รวมถึึงเวลาในการถอด
และคืืนอาวุุธปืืน และระบุุตััวตนของบุุคคลที่่�รัับและส่่งคืืน

67

หน่่ ว ยงานตรวจสอบจำำ�ต้้ องเข้้าถึึงบัันทึึกเกี่่� ย วกัับการใช้้กำำ�ลัั ง
และอาวุุ ธ อย่่ า งเต็็ ม รููปแบบ รวมถึึงการบัันทึึกเสีี ย งและวิิ ดีี โ อ
ของกำำ�ลัังหรืืออาวุุธที่่�ใช้้

3

66
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3.3	การสอบสวน
(Investigations)
68 	มีี ภ าระผููกพัันเฉพาะสำำ� หรัับรััฐในการสอบสวนการเสีี ยชีี วิิ ต
การบาดเจ็็ บ สาหััส และการหายสาบสููญที่่� เ กิิ ดขึ้้� น ในบริิ บ ทของ
การคุุมขััง เจ้้าหน้้าที่่�เรืือนจำำ�จำำ�ต้้องเปิิดการสอบสวนภายในในกรณีี
ดัังกล่่าว อย่่างไรก็็ตาม แม้้ว่่าจะเป็็นกรณีีนี้้ก็� ต็ าม การสอบสวนที่่�เป็็น
กลางและละเอีียดถี่่�ถ้้วนก็็จำำ�ต้้องดำำ�เนิินการโดยหน่่วยงานอิิสระ
เช่่นกััน เนื่่�องจากมีีความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์204

3

กฎแมนเดลาไม่่ได้้รวมคำำ�แนะนำำ�โดยละเอีียดเกี่่�ยวกัับการสอบสวน
ดัังกล่่ า ว เนื่่� อ งจากกฎดัังกล่่ า วให้้แนวทางแก่่ ฝ่่ า ยบริิ ห ารและ
เจ้้าหน้้าที่่�ในเรืือนจำำ�เท่่านั้้�น และเนื่่�องจากมาตรฐานสากลอื่่�น ๆ
จััดการกัับการดำำ�เนิินการสอบสวนที่่�เป็็นอิิสระในบริิบทดัังกล่่าว205
204 The UN Special Rapporteur on torture has clarified that, in cases of torture or other
ill treatment the investigative body must be “independent from those implicated in
the allegation and with no institutional or hierarchical connection between the
investigators and the alleged perpetrators”. See: Report of the Special Rapporteur on
torture, A/68/295, op. cit. note 57, para. 64.
205 Detailed guidance on the modalities of such investigations can be found in the UN
Principles on Effective Investigation and Documentation of Torture and Other Cruel,
Inhuman or Degrading Treatment or Punishment, General Assembly resolution 55/89,
4 December 2000; and the Principles on the Effective Prevention and Investigation of
Extra-legal, Arbitrary and Summary Executions, Economic and Social Council resolution
1989/65, 24 May 1989; the Manual on the Effective Investigation and Documentation
of Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (‘Istanbul
Protocol’), OHCHR, Professional Training series No. 8/Rev.1 (2004); the Minnesota Protocol
on the Investigation of Potentially Unlawful Death: the Revised United Nations Manual
on the Effective Prevention and Investigation of Extra-legal, Arbitrary and Summary
Executions, 2016; and the Council of Europe, Effective investigation of ill treatment
Guidelines on European standards, second edition 2014.
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กฎแมนเดลามุ่่�งเน้้นไปที่่�ภาระผููกพัันของฝ่่ายบริิหารเรืือนจำำ�และ
เจ้้าหน้้าที่่�เรืือนจำำ� หากมีีผู้้�เสีียชีีวิิต การสููญหาย หรืือการบาดเจ็็บ
สาหััส หรืือหากสงสััยว่่ ามีี การทรมานหรืือการปฏิิบััติิ ที่่� โหดร้้าย
ในสถานคุุมขััง

3

ในทุุกกรณีี รััฐต้้องแบกรัับภาระในการพิิสููจน์์หลัักฐานเพื่่�อหัักล้้าง
ข้้อสัันนิิษฐานความรัับผิิดชอบของตนในการละเมิิดสิิทธิิการมีีชีีวิิต
และการทรมานและการปฏิิบััติิที่่�โหดร้้ายต่่อผู้้�อยู่่�ในความดููแล206
กฎที่่�เกี่่�ยวข้้อง (RELEVANT RULES):
การสอบสวน
(INVESTIGATIONS)
กฎข้้อ 8
ข้้อมููลต่่อไปนี้้�ต้้องลงไว้้ในระบบบริิหารจััดการแฟ้้มข้้อมููลผู้้�ต้้องขัังในระหว่่าง
จํําคุุก หากมีี:
(ก)	ข้้อมููลเกี่่�ยวกัับกระบวนการพิิจารณาคดีี ตลอดจนวัันที่่�สืืบพยานของศาล
และผู้้�แทนทางกฎหมาย
(ข) การประเมิินเบื้้�องต้้นและรายงานการจํําแนกประเภท
(ค)	ข้้อมููลเกี่่�ยวกัับพฤติิกรรมและวิินััย
(ง) การร้้องขอและการร้้องเรีี ย น ตลอดจนการกล่่ า วหาว่่ า มีี ก ารทรมาน
หรืือการลงโทษ หรืือการปฏิิ บััติิ อื่่� น ที่่� โ หดร้้าย ไร้้มนุุ ษ ยธรรม หรืือที่่�
ย่ำำ��ยีีศัักดิ์์�ศรีี เว้้นแต่่กรณีีที่่�มีลััี กษณะเป็็นความลัับ

206 Report of the Special Rapporteur on torture, A/68/295, op. cit. note 57, para. 62.
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(จ)	ข้้อมููลเกี่่�ยวกัับการกํําหนดโทษทางวิินััย
(ฉ)	ข้้อมููลเกี่่� ย วกัับเหตุุ ก ารณ์์ แ ละสาเหตุุ ข องการบาดเจ็็ บ หรืือเสีี ยชีี วิิ ต
และในกรณีีเสีียชีีวิิต จุุดหมายปลายทางของศพ
กฎข้้อ 71

3

1. โดยไม่่คํํานึึงถึึงการเริ่่�มการตรวจสอบภายใน (Internal inspections)
ผู้้�อํํานวยการเรืือนจํําต้้องรายงานโดยไม่่ชัักช้้าถึึงการเสีียชีีวิิต การหายตััว
หรืือการบาดเจ็็ บ ร้้ายแรงซึ่่� ง เกิิ ด ในระหว่่ า งการคุุ ม ขัังต่่ อ ผู้้� มีี อํํ านาจ
ทางตุุลาการหรืือผู้้�มีีอํํานาจอื่่�นซึ่่�งเป็็นอิิสระจากการบริิหารงานเรืือนจํํา
และสั่่�งการให้้ตรวจสอบทัันทีีอย่่างเป็็นกลางและมีีประสิิทธิิภาพเกี่่�ยวกัับ
สถานการณ์์และสาเหตุุของกรณีีดัังกล่่าว การบริิหารงานเรืือนจํําต้้อง
ให้้ความร่่วมมืืออย่่างเต็็มที่่�กัับผู้้�มีีอํํานาจนั้้�น และทํําให้้มั่่�นใจว่่าหลัักฐาน
ทั้้�งหมดถูกู เก็็บรัักษาแล้้ว
2. หน้้าที่่�ตามวรรคที่่� 1 ของหลัักการนี้้�ต้้องนํําไปปรัับใช้้อย่่างเท่่าเทีียมกััน
เมื่่�อใดก็็ตามที่่�มีีเหตุุอัันควรเชื่่�อว่่าการกระทํําการทรมาน หรืือการลงโทษ
หรืือการปฏิิ บััติิ อื่่� น ที่่� โ หดร้้าย ไร้้มนุุ ษ ยธรรม หรืือที่่� ย่ำำ��ยีี ศัั กดิ์์� ศ รีี มีี ขึ้้� น
ในเรืือนจํํา โดยไม่่คํํานึึงว่่าจะได้้รัับการร้้องเรีียนอย่่างเป็็นทางการหรืือไม่่
3. เมื่่�อมีีเหตุุอัันควรเชื่่�อว่่าการกระทํําที่่�อ้้างถึึงตามวรรคที่่� 2 ของหลัักการนี้้�
มีี ขึ้้� น ขั้้� น ตอนต่่ า ง ๆ ต้้องได้้รัับการดํําเนิิ น การทัันทีี เ พื่่� อ ให้้มั่่� น ใจว่่ า
ผู้้�น่่าจะเกี่่�ยวข้้องไม่่มีีส่่วนเกี่่�ยวข้้องกัับการตรวจสอบ และไม่่ได้้ติิดต่่อ
กัับพยาน เหยื่่�อ หรืือครอบครััวของเหยื่่�อ
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	ทำำ�ไมจึึงสำำ�คััญ?

(WHY IS IT IMPORTANT?)

	ความรัับผิิดชอบและการระบุุข้้อบกพร่่องของสถาบััน

(Accountability and identification of institutional shortcomings)

การสอบสวนการเสีียชีีวิิต การหายสาบสููญ และการบาดเจ็็บสาหััส
มีี ค วามสำำ�คัั ญอย่่ า งยิ่่� ง ต่่ อ การพิิ จ ารณาข้้อเท็็ จ จริิ ง ของแต่่ ล ะคดีี
และเพื่่�อให้้ใครก็็ตามที่่�รัับผิิดชอบต้้องรัับผิิดชอบ สถาบัันยัังสามารถ
เรีียนรู้้�จากผลการสอบสวนดัังกล่่าว และปรัับปรุุงนโยบายและ
แนวปฏิิบััติิให้้สอดคล้้อง แม้้ว่่าการสอบสวนจะไม่่พบความล้้มเหลว
หรืือข้้อบกพร่่องร้้ายแรงในสถานคุุมขัังใดโดยเฉพาะ ผลการสอบสวน
สามารถช่่วยแจ้้งและปรัับปรุุงนโยบายและแนวทางปฏิิบััติิที่่�มีีอยู่่�
ในสถานที่่�อื่่�น ๆ หรืือเพื่่�อปรัับปรุุงทั้้�งระบบ

70

ภาระผููกพัันในการรายงานการเสีียชีีวิิตจากการถููกคุุมขััง การหาย
สาบสููญ และการบาดเจ็็บสาหััส สะท้้อนถึึงความรัับผิิดชอบที่่�เพิ่่�มขึ้้น�
ของรััฐต่่อบุุคคลที่่�ถูกู ลิิดรอนเสรีีภาพ กฎหมายสิิทธิิมนุุษยชนระบุุว่า่
รััฐมีี ห น้้าที่่� ต้้ องรัับผิิ ดช อบต่่ อ การเสีี ยชีี วิิ ต หรืือการบาดเจ็็ บ ของ
ผู้้� อ ยู่่�ในความดููแลของตน ไม่่ ว่่ า จะเกิิ ดขึ้้� น ได้้ อ ย่่ า งไร และต้้อง
รัับผิิดชอบให้้เจ้้าหน้้าที่่� รวมทั้้ง� เจ้้าหน้้าที่่�ราชทััณฑ์์มีคี วามรัับผิิดชอบ

3
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71 	จำำ�เป็็นอย่่างยิ่่�งที่่�การสอบสวนจะต้้องรวดเร็็วเพราะต้้องมีีการรัักษา
ความปลอดภััยของหลัักฐานโดยเร็็ว คำำ�ให้้การจะมีีรายละเอีียด
มากขึ้้�นเมื่่�อมีีความรู้้�สึึกสดชื่่�นในจิิตใจของพยาน และเนื่่�องจาก
สััญญาณการทรมานทางกายภาพอาจหายหรืือจางลงอย่่างรวดเร็็ว
ในกรณีี ข องการหายตััวไป การเริ่่� ม การสอบสวนมีี ค วามจำำ� เป็็ น
เพื่่�อให้้แน่่ใจว่่าความพยายามร่่วมกัันในการค้้นหาบุุคคลที่่�หายไป
สามารถเริ่่�มต้้นได้้โดยเร็็วสุุด
การมีีอยู่่�ของกลไกการสอบสวนที่่�เป็็นอิิสระสามารถทำำ�หน้้าที่่�เป็็น
ตััวยัับยั้้�งการละเมิิดสิิทธิิมนุุษยชน เนื่่�องจากเป็็นการส่่งสััญญาณ
ชััดเจนว่่ า จะไม่่ ย อมรัับการใช้้อำำ� นาจในทางที่่� ผิิ ด และผู้้� ก ระทำำ�
ความผิิดจะถููกดำำ�เนิินคดีี

73

ในกรณีีที่่�ผู้้�ต้้องขัังได้้รัับบาดเจ็็บก่่อนเข้้ารัับการรัักษาในเรืือนจำำ�
รวมทั้้ง� ระหว่่างการจัับกุุมและการควบคุุมตััวของตำำ�รวจ ฝ่่ายบริิหาร
เรืือนจำำ�ควรรายงานการบาดเจ็็บทัันทีีเพื่่�อสอบสวนเพื่่�อดำำ�เนิินคดีี
กัับผู้้รัั� บผิิดชอบและมิิใช่่ผู้ไ้� ม่่เกี่่ย� วข้้องอย่่างไม่่ถูกู ต้้อง ด้ว้ ยกฎข้้อ 7 (ง)
และ 30 (ข) กฎเหล่่านี้้�จะกล่่าวถึึงในบทที่่� 1 และบทที่่� 6 ตามลำำ�ดัับ
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	คืืนความไว้้วางใจและความเชื่่�อมั่่�นในระบบเรืือนจำำ�
(Restoring trust and confidence in the prison system)

การสอบสวนโดยอิิ ส ระเกี่่� ย วกัับการเสีี ยชีี วิิ ต การหายสาบสููญ
และการบาดเจ็็บสาหััสระหว่่างการควบคุุมตััวเป็็นกลไกสำำ�คััญสำำ�หรัับ
ผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีียทั้้�งหมด รวมทั้้�งครอบครััวและเพื่่�อนของผู้้�ต้้องขััง
พวกเขาช่่วยส่่งสััญญาณว่่าเหตุุการณ์์ดัังกล่่าวได้้รัับการดำำ�เนิินการ
อย่่างจริิงจััง มีีความมุ่่�งมั่่�นที่่�จะเปิิดเผยสาเหตุุและกระบวนการ
ที่่�กำำ�หนดไว้้สำำ�หรัับการดำำ�เนิินคดีีกัับผู้้�กระทำำ�ความผิิด

75

ความไว้้วางใจและความเชื่่�อมั่่�นของสาธารณชนในระบบเรืือนจำำ�
มีีแนวโน้้มที่่�จะได้้รัับผลกระทบจากกรณีีการเสีียชีวิี ติ การหายสาบสููญ
และการบาดเจ็็ บ สาหััสระหว่่ า งการควบคุุ ม ตััว อย่่ า งไรก็็ ต าม
หากเหตุุการณ์์เหล่่านี้้�ได้้รัับการตรวจสอบโดยอิิสระและอยู่่�ภายใต้้
การพิิจารณาของสาธารณชน และหากคำำ�แนะนำำ�ที่่�เป็็นผลลััพธ์์
ได้้รัับการปฏิิบััติิอย่่างจริิงจััง ความไว้้วางใจและความเชื่่�อมั่่�นอาจได้้รัับ
การฟื้้�นฟูู

3

74

	การป้้องกัันข้้อกล่่าวหาเท็็จ

(Protection against false allegations)

76
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การสอบสวนอย่่างถี่่�ถ้้วน มีีประสิิทธิิภาพ และเป็็นอิิสระปกป้้อง
เรืือนจำำ�และเจ้้าหน้้าที่่�จากข้้อกล่่าวหาเท็็จเกี่่�ยวกัับการปฏิิบััติิที่่�โหดร้้าย
โอกาสในการสอบสวนโดยละเอีี ยด อาจขััดขวางไม่่ ใ ห้้บุุ ค คล
ทำำ�การกล่่าวหาที่่�เป็็นเท็็จ แต่่ถ้้าดำำ�เนิินการอย่่างถููกต้้อง จะทำำ�ให้้
แน่่ใจด้้วยว่่าผู้้�ถููกกล่่าวหามีีสิิทธิิและความสามารถในการปกป้้อง
ตนเองจากข้้อกล่่าวหาผิิดพลาดใด ๆ
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นำำ�ไปปฏิิบััติิ (PUTTING IT INTO PRACTICE)
เหตุุการณ์์ใดต้้องรายงานและสอบสวน?

(Which incidents must be reported and investigated?)

77 	ข้้อกำำ�หนดในการรายงานการบาดเจ็็บสาหััสหรืือการทรมานใด ๆ หรืือ
การปฏิิบััติหิ รืือการลงโทษที่่�โหดร้้าย ไร้้มนุุษยธรรม หรืือที่่�ย่ำำ��ยีศััี กดิ์์�ศรีี
มีีผลบัังคัับใช้้กัับการบาดเจ็็บที่่�เกิิดขึ้้�นก่่อนมาถึึงเรืือนจำำ� รวมถึึง
การคุุมขัังของตำำ�รวจด้้วย
การบาดเจ็็บที่่�ร้้ายแรงรวมถึึงการบาดเจ็็บที่่�เกิิดจากความรุุนแรง
ทางเพศและทางเพศ

3

78

79 	ต้้องรายงานการเสีียชีีวิิตทั้้�งหมด ซึ่่�งรวมถึึงการเสีียชีีวิิตที่่�ถืือว่่า
น่่าสงสััยเท่่านั้้น� แต่่ยังั ต้้องรายงานผู้้เ� สีียชีวิี ติ ด้ว้ ยสาเหตุุตามธรรมชาติิ
และการฆ่่าตััวตายด้้วย นี่่�เป็็นสิ่่�งสำำ�คััญในการระบุุการเสีียชีวิี ิตที่่�เกิิด
จากการละเลยหรืือการละเลย เพื่่อ� ป้้องกัันการปกปิิดของการปฏิิบััติิ
ที่่�โหดร้้าย เพื่่�อตรวจสอบว่่าสามารถหลีีกเลี่่�ยงความตายได้้หรืือไม่่
และเพื่่�อป้้องกัันไม่่ให้้สถานการณ์์ที่่�เทีียบเคีียงเกิิดขึ้้�นอีีกในอนาคต
80 หลัักการที่่� 6 ของ BPUFF ยืืนยัันว่่าเจ้้าหน้้าที่่�บัังคัับใช้้กฎหมาย
ต้้องรายงานต่่อผู้้�บัังคัับบััญชาโดยทัันทีีในทุุกกรณีี “ที่่�การบาดเจ็็บ
หรืือเสีียชีวิี ติ เกิิดจากการใช้้กำำ�ลัังและอาวุุธปืืนโดยเจ้้าหน้้าที่่�บัังคัับใช้้
กฎหมาย”207
207 Basic Principles on the Use of Force and Firearms, op. cit., note 158, Basic Principle 6.
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3

81

การพยายามฆ่่ า ตััวตายหรืือการทำำ�ร้้ ายตััวเองซึ่่� ง ส่่ ง ผลให้้เกิิ ด
การบาดเจ็็ บ สาหััสยัั ง ต้้องได้้รัับการตรวจสอบด้้ ว ย สิ่่� ง นี้้� สำำ�คัั ญ
ไม่่เพีียงเพื่่�อให้้แน่่ใจว่่าไม่่มีีการปกปิิดการรัักษาที่่�โหดร้้าย แต่่ยัังรวมถึึง
การพิิ จ ารณาด้้ ว ยว่่ า เหตุุ ใ ดเจ้้าหน้้าที่่� จึึ งล้้มเหลวในการป้้ อ งกััน
รวมถึึงข้้อบกพร่่องใด ๆ ในบริิการสนัับสนุุนและการดููแลสุุขภาพจิิต

82 เนื่่� อ งจากกฎแมนเดลากล่่ า วถึึงการเสีี ยชีี วิิ ต การหายสาบสููญ
หรืือการบาดเจ็็ บ สาหััส ดัังนั้้� น การเสีี ยชีี วิิ ต การหายสาบสููญ
หรืือการบาดเจ็็บสาหััสของเจ้้าหน้้าที่่�ใด ๆ ในระหว่่างการปฏิิบััติหิ น้้าที่่�
หรืือการเสีี ยชีี วิิ ต การหายสาบสููญ หรืือการบาดเจ็็ บ สาหััส
ของผู้้� ม าเยี่่� ย มหรืือรัับราชการในเรืือนจำำ� ผู้้� ใ ห้้บริิ ก ารที่่� เ กิิ ดขึ้้� น
ในสภาพแวดล้้อมการควบคุุมตััวก็็ควรได้้รัับการตรวจสอบด้ว้ ย
83 	ข้้อกำำ�หนดในการรายงานข้้อกล่่าวหาเรื่่อ� งการทรมานหรืือการปฏิิบััติิ
ที่่�โหดร้้ายอื่่�น ๆ มีีการกล่่าวย้ำำ��ในกฎ 57 (3) ซึ่�ง่ ได้้กล่่าวถึึงในบทที่่� 1
วรรคที่่� 161–162 และในกฎข้้อ 71 (2) ซึ่่�งกล่่าวถึึงในบทที่่� 3
วรรคที่่� 84–101 ของเอกสารคำำ�แนะนำำ�นี้้�
การปฏิิบััติิตามคำำ�มั่่�น (PROMISING PRACTICE):
การสอบสวนการตายของบุุคคลเพิ่่�งพ้้นเรืือนจำำ� 
(INVESTIGATING DEATHS OF THOSE RECENTLY RELEASED FROM PRISON) [3.6]
ผู้้�ตรวจการแผ่่นดิินของเรืือนจำำ�และคุุมประพฤติิ (PPO) ในสหราชอาณาจัักร
สอบสวนการเสีียชีีวิิตในการควบคุุมตััวจากสาเหตุุใด ๆ รวมถึึงการฆ่่าตััวตาย
ที่่�ชััดเจนและสาเหตุุตามธรรมชาติิ ผู้้�ตรวจการแผ่่นดิินมีีอำำ�นาจในการพิิจารณา
สอบสวนการเสีี ยชีี วิิ ต ของผู้้� เ พิ่่� ง ได้้รัับการปล่่ อ ยตััวจากการถูู ก ควบคุุ ม ตััว
หากรู้้�สึึกว่่ามีีบทเรีียนพิิเศษที่่�ต้้องเรีียนรู้้�จากการปฏิิบััติิต่่อบุุคคลนั้้�น
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PPO รวบรวมหลัักฐานเกี่่�ยวกัับสิ่่�งที่่�เกิิดขึ้้�นแก่่ผู้้�ต้้องขัังหรืืออดีีตผู้้�ต้้องขััง
ก่่อนที่่�เธอหรืือเขาจะเสีียชีีวิิต ซึ่่�งรวมถึึงการตรวจสอบบัันทึึกและนโยบาย
ที่่�เกี่่�ยวข้้องทั้้�งหมด ร่่วมกัับการสััมภาษณ์์เจ้้าหน้้าที่่�ที่่�เกี่่�ยวข้้องและผู้้�ต้้องขััง
หรืือผู้้�อยู่่�อาศััย หากจำำ�เป็็น PPO ยัังทำำ�งานร่่วมกัับหน่่วยงานด้้านสุุขภาพ
เพื่่�อมอบหมายให้้มีีการทบทวนทางคลิินิิกอย่่างอิิสระเกี่่�ยวกัับการดููแลสุุขภาพ
ที่่�มอบให้้แก่่บุุคคลดัังกล่่าวก่่อนเสีียชีีวิิตระหว่่างที่่�พวกเขาถููกควบคุุมตััว
PPO แต่่งตั้้ง� เจ้้าหน้้าที่่�ประสานงานครอบครััวเพื่่อ� สนัับสนุุนครอบครััวที่่�เสีียชีวิี ติ
ผ่่านกระบวนการสอบสวนและแจ้้งความคืืบหน้้าของการสอบสวน เธอหรืือเขา
จะเปิิดโอกาสให้้พวกเขาถามคำำ�ถามและแจ้้งข้้อกัังวลใด ๆ เพื่่�อพิิจารณาว่่า
สิ่่�งเหล่่านี้้�เป็็นส่่วนหนึ่่�งของการสอบสวน

3

PPO ตั้้ง� ข้้อสัังเกตว่่าแม้้ว่่าการเสีียชีวิี ติ หลัังจากการปล่่อยตััวจากการควบคุุมตััว
“เป็็ น เพีี ย งส่่ ว นน้้อยของการสอบสวนของเรา แต่่ ยัั ง มีี ค วามเสี่่� ย งเฉพาะ
บางประการที่่� เ กี่่� ย วข้้องกัับผู้้� ต้้ องขัังที่่� เ พิ่่� ง ได้้รัับการปล่่ อ ยตััวจากเรืือนจำำ�
การวิิจััยชี้้ใ� ห้้เห็็นว่่า เมื่่อ� เทีียบกัับประชากรทั่่�วไป คนที่่�ออกจากเรืือนจำำ�มีโี อกาส
เสีียชีีวิิตเพิ่่�มขึ้้�น 40 เท่่าในสััปดาห์์แรกหลัังการออกจากเรืือนจำำ� และมากกว่่า
90% ของผู้้�เสีียชีีวิิตเหล่่านั้้�นเกี่่�ยวข้้องกัับยาเสพติิด”208

208 Nicola Singleton, Elizabeth Pendry, Colin Taylor, Michael Farrell, and John Marsden,
Findings 187: Drug-related mortality among newly released offenders, Home Office UK,
2003 at webarchive.nationalarchives.gov.uk/20110218135832/http:/rds.homeoffice.gov.
uk/rds/pdfs2/r187.pdf.
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เริ่่�มการสอบสวน

(Initiating an investigation)

3

84 ตามที่่�กฎข้้อ 71 ระบุุไว้้อย่่างชััดเจน การตาย การหายสาบสููญ
การบาดเจ็็บสาหััส หรืือข้้อกล่่าวหาเรื่่�องการทรมานและการปฏิิบััติิ
ที่่� โ หดร้้าย ทั้้� ง หมดจะต้้องได้้รัับการรายงาน “โดยไม่่ ชัั กช้้ า ”
โดยไม่่คำำ�นึึงถึึงการเริ่่�มต้้นการสอบสวนภายใน กฎข้้อ 57 (3) ระบุุว่่า
ข้้อกล่่าวหาเรื่่�องการทรมานหรืือการปฏิิบััติิที่่�โหดร้้ายอื่่�น ๆ จะต้้อง
“จััดการทัันทีี (dealt with immediately)”
85 UNCAT ชี้้แ� จงว่่าความหมายของ “การแจ้้ง” สำำ�หรัับการเริ่่ม� สอบสวน
โดยผู้้� อำำ� นวยการเรืือนจำำ� ควรหมายถึึง “ภายในไม่่ กี่่� ชั่่� ว โมงหรืือ
อย่่ า งมากสุุ ด ภายในไม่่ กี่่� วัั น” และความล่่ า ช้้ า ที่่� ค่่ อ นข้้างสั้้� น
อาจเป็็นการละเมิิดมาตรา 12 ของ CAT209
86 การไต่่สวนภายในสามารถดำำ�เนิินการควบคู่่�ไปกัับการตรวจสอบ
ภายนอกได้้ โดยต้้องไม่่รบกวนการสอบสวนภายนอก ข้้อเท็็จจริิง
ที่่�ว่่าอาจมีีการสอบสวนทางอาญาในเหตุุการณ์์ใดเหตุุการณ์์หนึ่่�ง
ไม่่ ไ ด้้กีี ดกัั นความจำำ� เป็็ น ที่่� เรืือนจำำ� จะต้้องดำำ� เนิิ น การสืืบสวน
เหตุุการณ์์นั้้�นด้้วยตนเอง ไม่่ควรมีีข้้อกำำ�หนดสำำ�หรัับการสอบสวน
ภายในให้้เสร็็จสิ้้�นก่่อนที่่�จะเริ่่�มการสอบสวนภายนอก

209 Report of the Special Rapporteur on torture, A/68/295, op. cit. note 57, para. 63; see
also: UN CAT, Blanco Abad v. Spain, Comm. No. 59/1996, CAT/C/20/D/59/1996, 14
May 1998, para. 8.5 at www.univie.ac.at/bimtor/dateien/cat_1996_abad_vs_spain.pdf.
See also: Manfred Nowak, UN Covenant on Civil and Political Rights: CCPR Commentary,
2nd edition, Kehl am Rhein, N. P. Engel Verlag, 2005, p. 434.
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87

เพื่่�อให้้ผู้้�อํํานวยการเรืือนจำำ�สามารถรายงานได้้ทัันท่่วงทีี เจ้้าหน้้าที่่�
ต้้องได้้รัับแจ้้งจากเจ้้าหน้้าที่่�ทัันทีีหลัังเกิิดเหตุุ หากไม่่มีีผู้้�อำำ�นวยการ
เรืือนจำำ� เจ้้าหน้้าที่่�ควรรายงานเหตุุการณ์์ต่่อรองผู้้�บัังคัับการเรืือนจำำ�
หรืือเจ้้าหน้้าที่่� เรืือนจำำ� อาวุุ โ สที่่� ไ ด้้รัับมอบอำำ� นาจให้้เป็็ น ตััวแทน
ของเธอหรืือเขา เจ้้าหน้้าที่่�คนนี้้�ควรทำำ�รายงาน

3

88 เจ้้าหน้้าที่่� ดูู แลสุุ ข ภาพสามารถเริ่่� ม การสอบสวนสััญญาณของ
การทรมานหรืือการปฏิิบััติิที่่�โหดร้้ายได้้ ตามกฎข้้อ 34 ซึ่่�งกำำ�หนด
ให้้พวกเขา “จััดทำำ�เอกสารและรายงานกรณีีดัังกล่่าวต่่อหน่่วยงาน
ทางการแพทย์์ การบริิหาร หรืือตุุลาการที่่�มีีอำ�ำ นาจ” มีีรายละเอีียด
เพิ่่�มเติิมในบทที่่� 6 วรรคที่่� 76–101 ของเอกสารคำำ�แนะนำำ�นี้้�
89 หลัักการที่่� 34 ของ UN Body of Principles for the Protection
of All Persons ภายใต้้รููปแบบใด ๆ ของการคุุมขัังหรืือจำำ�คุุก
(UN Body of Principles) ตั้้ง� ข้้อสัังเกตว่่าการไต่่สวนสามารถเริ่่ม� ต้้นได้้
“โดยผู้้�พิิพากษาหรืือผู้้�มีีอำำ�นาจอื่่�น ๆ ไม่่ว่่าจะด้้วยการเคลื่่�อนไหว
ของตนเองหรืือการยุุยงให้้สมาชิิกในครอบครััวของบุุคคลดัังกล่่าว
หรืือบุุคคลใดที่่�รู้้�เรื่่�องคดีี”210

210 Body of Principles for the Protection of All Persons under Any Form of Detention or
Imprisonment, General Assembly resolution 43/173, 9 December 1988, Principle 34.
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	ความรัับผิิดชอบของผู้้�บริิหารเรืือนจำำ�
และเจ้้าหน้้าที่่�เรืือนจำำ�

(The responsibilities of prison administrations
and prison staff)

เมื่่อ� มีีกรณีีต้้องมีีการสอบสวน ฝ่่ายบริิหารและเจ้้าหน้้าที่่�เรืือนจำำ�ต้้อง
รายงานเหตุุ ก ารณ์์ โ ดยทัันทีี เก็็ บ รัักษาหลัักฐานใด ๆ รวมทั้้� ง
ภาพจากกล้้องวงจรปิิด ตรวจสอบให้้แน่่ใจว่่าไม่่มีีการแทรกแซง
ในการสอบสวน ปกป้้ อ งผู้้� ถูู ก กล่่ า วหาและพยานใด ๆ และให้้
ความร่่วมมืือและสนัับสนุุนหน่่วยสืืบสวน

91

ผู้้�รายงานพิิเศษด้า้ นการทรมานของ UN เน้้นว่่า “ควรมีีระเบีียบการ
และแนวทางปฏิิบััติิสำำ�หรัับการบริิหารเรืือนจำำ�เกี่่�ยวกัับการร่่วมมืือ
กัับทางการ โดยไม่่ขััดขวางการสอบสวนและรวบรวมและรัักษา
หลัักฐาน” 211 ระเบีี ย บการและแนวปฏิิ บััติิ ดัั งกล่่ า วควรอยู่่�ใน
แนวเดีียวกัันกัับคนในชุุมชนนอกเรืือนจำำ� แนวทางสำำ�คััญควรรวมถึึง
ข้้อกำำ�หนดในการปิิดฉากเหตุุการณ์์ทัันทีีและเพื่่อ� ปกป้้องหลัักฐานใด ๆ
ข้้อกำำ�หนดในการปิิดผนึึกที่่�เกิิดเหตุุและปกป้้องหลัักฐานจะต้้องใช้้
อย่่างเท่่าเทีียมกัันหากเหตุุการณ์์เกิิดขึ้้�นในยานพาหนะ

92

เจ้้าหน้้าที่่�เรืือนจำำ�มีีความรัับผิิดชอบอย่่างต่่อเนื่่�องในการติิดตาม
และบัันทึึกเหตุุการณ์์ดัังกล่่าว และพยายามอย่่างต่่อเนื่่อ� งเพื่่อ� ป้้องกััน
ไม่่ให้้เกิิดขึ้้�นอีีก

3

90

211 Report of the Special Rapporteur on torture, A/68/295, op. cit. note 57, para. 65.
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93 ผู้้� ร ายงานพิิ เ ศษด้้ า นการทรมานของ UN ระบุุ ว่่ า “ผู้้� อ าจมีี
ส่่วนเกี่่�ยวข้้องกัับการทรมานหรืือการปฏิิบััติิที่่�โหดร้้าย ควรทัันทีี
และอย่่างน้้อยที่่�สุุดในช่่วงระยะเวลาของการสอบสวน หน้้าที่่�ใด ๆ
เกี่่�ยวข้้องกัับการเข้้าถึึงผู้้�ต้้องขัังเนื่่�องจากความเสี่่�ยงที่่�อาจบ่่อนทำำ�ลาย
หรืือขััดขวางการสอบสวน”212
94

3

ในขณะที่่�กฎข้้อ 71 (3) เกี่่�ยวข้้องโดยเฉพาะกัับกรณีีของการทรมาน
และการปฏิิบััติิที่่�โหดร้้าย ตามมาด้้วยว่่าทุุกคนที่่�อาจเกี่่�ยวข้้องกัับ
การเสีียชีวิี ิตจากการถููกคุุมขััง การหายตััวไป และการบาดเจ็็บสาหััส
ไม่่ควรมีีส่่วนร่่วมในการสอบสวนและไม่่มีีการติิดต่่อกัับพยาน เหยื่่�อ
หรืือครอบครััวของเหยื่่�อ

	คุ้้�มครองเหยื่่�อ / พยาน
(Protection for victims/witnesses)

95 กฎข้้อ 34 กำำ�หนดว่่าเมื่่�อผู้้�เชี่่�ยวชาญด้้านการดููแลสุุขภาพจััดทำำ�
เอกสารและรายงานสััญญาณของการทรมานหรืือการปฏิิ บััติิ
ที่่�โหดร้้ายอื่่�น ๆ “ต้้องปฏิิบััติิตามมาตรการป้้องกัันที่่�เหมาะสม
เพื่่�อไม่่ให้้ผู้้�ต้้องขัังหรืือบุุคคลที่่�เกี่่�ยวข้้องเสี่่�ยงภััยที่่�คาดการณ์์ได้้”
กฎข้้อ 57 (2) เรีียกร้้องให้้มีีการป้้องกััน “การตอบโต้้ การข่่มขู่่�
หรืือผลที่่�ตามมาในเชิิงลบอื่่�น ๆ อัันเป็็นผลมาจากการยื่่�นคำำ�ขอ
หรืือคำำ�ร้้องเรีี ย น” นี้้� กล่่ าวถึึงในรายละเอีี ยดเพิ่่� มเติิ มในบทที่่� 1
ของเอกสารคำำ�แนะนำำ�นี้้�

212 Ibid, para. 66.
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3

96 	พิิธีีสารอิิสตัันบููลแสดงให้้เห็็นชััดเจนว่่าในบริิบทของการสอบสวน
รััฐจะต้้องปกป้้องผู้้�ร้้องเรีียน พยาน ผู้้�ดำำ�เนิินการสอบสวนและ
ครอบครััวของพวกเขาจากความรุุนแรง การคุุกคามของความรุุนแรง
หรืือการข่่มขู่่�รููปแบบอื่่น� (…) หากคณะกรรมการ [ของการสอบสวน]
สรุุปว่่ามีีความหวาดกลััวอย่่างสมเหตุุสมผลว่่าจะถููกกดขี่่�ข่่มเหง
คุุกคามหรืือทำำ�ร้้ายพยานหรืือพยานที่่�คาดหวัังใด ๆ คณะกรรมการ
อาจเห็็ น ว่่ า แนะนำำ� ให้้รัับฟัั ง พยานหลัักฐานอย่่ า งเป็็ น ความลัับ
รัักษาข้้อมููลประจำำ�ตัั วของผู้้� ใ ห้้ข้้อมููลหรืือพยานเป็็ น ความลัับ
ใช้้พยานหลัักฐานที่่� ไม่่ เสี่่� ย งต่่ อการระบุุ ตัั วพยานเท่่ านั้้� น และใช้้
มาตรการเหมาะสมอื่่�น ๆ”213
97

ในระหว่่างการสอบสวน เจ้้าหน้้าที่่�ควรพิิจารณาถึึงวิิธีีที่่�พวกเขา
สามารถปกป้้ อ งผู้้� มีี ค วามเสี่่� ย งได้้ดีี สุุ ด ในลัักษณะไม่่ ตีี ต ราหรืือ
เลืือกปฏิิ บััติิ ต่่ อ พวกเขา หากไม่่ มีี ท างเลืือกอื่่� น ในการป้้ อ งกััน
การแยกจากกััน ควรใช้้ในช่่วงเวลาสั้้�นสุุดจนกว่่าจะมีีการเตรีียมการ
อื่่�น ๆ การแยกกัันเพื่่�อป้้องกัันควรกระทำำ�โดยตกลงกัับผู้้�ต้้องขััง
ที่่�เกี่่�ยวข้้องเท่่านั้้�น และควรได้้รัับการตรวจสอบอย่่างสม่ำำ��เสมอ
ในแต่่ละกรณีี

98 การคุ้้�มครองผู้้�เกี่่�ยวข้้องควรรวมถึึงเจ้้าหน้้าที่่�ที่่�ได้้เห็็นเหตุุการณ์์
อัันเป็็นปััญหา และในบางกรณีีอาจขยายไปถึึงสมาชิิกในครอบครััว
ของพยานด้้วย

213 Istanbul Protocol, OHCHR Professional Training Series No. 8/Rev.1, 2004, op. cit.,
note 205, para. 112.
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99

หากเหตุุที่่�ถููกสอบสวนเกิิดขึ้้�นระหว่่างผู้้�ต้้องขััง หรืือหากผู้้�ต้้องขััง
ถูู ก กล่่ า วหาว่่ า ทำำ�ร้้ ายเจ้้าหน้้าที่่� อาจจำำ�ต้้ องแยกผู้้� ต้้ องขัังที่่� เ คย
ตกเป็็นเหยื่่อ� ของการปฏิิบััติที่่ิ โ� หดร้้าย หรืือเคลื่่อ� นย้้ายผู้้ต้้� องหาไปยังั
สถานคุุมขัังอื่่�น หรืืออีีกส่่วนหนึ่่�งของสิ่่�งอำำ�นวยความสะดวกสำำ�หรัับ
การป้้ อ งกัันของตนเองที่่� อ ยู่่�ระหว่่ า งการตรวจสอบ รวมถึึงหาก
พวกเขาร้้องขอการเคลื่่�อนย้้ายอย่่างชััดเจน

3

100 อาจจำำ�ต้้องแยกหรืือเคลื่่อ� นย้้ายพยานเพื่่อ� วััตถุุประสงค์์ในการป้้องกััน
อย่่างไรก็็ตาม มาตรการดัังกล่่าวสามารถมีีผลในการลงโทษผู้้เ� สีียหาย
หรืือพยานได้้ ด้้วยเหตุุนี้้� เจ้้าหน้้าที่่�ควรตระหนัักถึึงศัักยภาพของ
ผู้้� ต้้ องขัังในการกล่่ า วหาที่่� เ ป็็ น เท็็ จ โดยมีี จุุ ด ประสงค์์ โ ดยเจตนา
ในการเคลื่่�อนย้้ายผู้้�ต้้องขััง ดัังนั้้�น ควรหลีีกเลี่่�ยงการเคลื่่�อนย้้าย
ดัังกล่่าว หรืือหากจำำ�เป็็นจริิง ๆ ให้้เกิิดขึ้้�นเพีียงชั่่�วคราวเท่่านั้้�น
101 ในทุุ ก กรณีี ไม่่ ค วรมีี ก ารติิ ดต่่ อ ระหว่่ า งผู้้� ถูู ก กล่่ า วหาว่่ า กระทำำ�
ความผิิดกัับเหยื่่�อที่่�รอผลการสอบสวน
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4. ข้้อจํํากััด วิินััย
และการลงโทษ

(RESTRICTIONS, DISCIPLINE
AND SANCTIONS)

4

01

กฎข้้อ 36 ระบุุไว้้ชััดเจนว่่าจะต้้องรัักษาระเบีียบวิินััยและความสงบ
เรีี ย บร้้อยโดยไม่่ มีี ข้้ อจำำ�กััด มากเกิิ น ความจำำ� เป็็ น เพื่่� อ ให้้แน่่ ใจว่่ า
มีี ก ารดููแลผู้้� ต้้ องขัังอย่่ า งปลอดภััย การดำำ� เนิิ น งานอย่่ า งมั่่� น คง
ของเรืือนจำำ� และชีีวิิตในชุุมชนที่่�มีีระเบีียบเรีียบร้้อย การใช้้การ
ลงโทษทางวิินััยมากเกิินไปและมาตรการจำำ�กััดเป็็นอัันตรายต่่อการ
ดำำ� เนิิ น การสถานคุุ ม ขัังอย่่ า งราบรื่่� น ซึ่่� ง ส่่ ง ผลกระทบในทางลบ
ต่่ อ ความสััมพัันธ์์ ร ะหว่่ า งผู้้� ต้้ องขัังกัับเจ้้าหน้้าที่่� และยัั ง ได้้รัับ
การพิิสููจน์์ว่่าไม่่มีีประสิิทธิิภาพในหลาย ๆ สถานการณ์์ โดยไม่่มีี
ผลประโยชน์์ชััดเจนสำำ�หรัับการจััดการเรืือนจำำ�

	ข้้อจำำ�กััด วิินััย และการลงโทษไม่่ควรเป็็นการตอบสนองครั้้�งแรก
ต่่อปััญหา แต่่ควรเป็็นข้้อยกเว้้น และกำำ�หนดเมื่่�อมาตรการอื่่�นที่่�มุ่่�ง
ป้้องกัันความขััดแย้้งล้้มเหลวเท่่านั้้�น214 ในการนี้้� การดำำ�เนิินการ
ทางวิินััยจะต้้องใช้้ในลัักษณะอย่่างเป็็นธรรม สม่ำำ��เสมอ และโปร่่งใส
ตามกฎและข้้อบัังคัับที่่�บัังคัับใช้้
214 Report of the Special Rapporteur on torture, A/68/295, op. cit. note 57, para. 57.
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บทบััญญััติิ ห ลายประการในกฎแมนเดลาครอบคลุุ ม การลงโทษ
ทางวิินััย (กฎข้้อ 39-41) ในขณะที่่�บทบััญญััติิอื่่�น ๆ มีีผลบัังคัับใช้้
ในวงกว้้างมากขึ้้�นกัับ “มาตรการจำำ�กััดอื่่�น ๆ” และ “ข้้อจำำ�กััด”215
	คำำ�ว่่า “มาตรการจำำ�กััดอื่่�น ๆ” ไม่่ได้้กำำ�หนดไว้้ในกฎแมนเดลา
แต่่บริิบทของกฎเกณฑ์์ชี้้ว่� า่ “อธิิบายข้้อจำำ�กััดในบริิบทของการติิดต่อ่
กัับโลกภายนอก (การเยี่่� ย ม) หมายถึึงมาตรการที่่� กำำ�หนดไม่่ ใช่่
การลงโทษทางวิินััย แต่่ในบริิบทของ “ความปลอดภััยและความมั่่�นคง”
อาจรวมถึึงมาตรการป้้ อ งกัันความรุุ น แรงระหว่่ า งผู้้� ต้้ องขัังและ
ความเสี่่�ยงของการทำำ�ร้้ายตนเองและการฆ่่าตััวตาย และใช้้ในบริิบท
ของการใช้้เครื่่�องพัันธนาการ”216

4

กฎหมายภายในประเทศจำำ�ต้้ องกำำ� หนดทั้้� ง “การกระทำำ� และ
การละเว้้นโดยผู้้�ต้้องขัังที่่�เป็็นความผิิดทางวิินััย”217 และความผิิด
ทางวิินััยประเภทใดที่่�สามารถนำำ�ไปใช้้กัับการละเมิิดดัังกล่่าวได้้
การปฏิิบััติิที่่�ไม่่ได้้รัับอนุุญาตภายใต้้กฎข้้อ 42 และ 43 จะต้้อง
ถูกู ห้้ามโดยชััดแจ้้งจากฝ่่ายบริิหารของเรืือนจำำ� เช่่นเดีียวกัับข้้อจำำ�กััด
อื่่�น ๆ และการลงโทษทางวิินััยที่่�เป็็นการทรมานหรืือการปฏิิบััติิ
หรืือการลงโทษที่่� โ หดร้้าย ไร้้มนุุ ษ ยธรรม หรืือที่่� ย่ำำ��ยีี ศัั กดิ์์� ศ รีี
(ดููกฎข้้อ 1) ด้ว้ ย ผลที่่�ตามมาสำำ�หรัับผู้้หัั� นไปใช้ก้ ารกระทำำ�ที่่ต้้� องห้้าม
ดัังกล่่าวจะต้้องได้้รัับการควบคุุมอย่่างชััดเจน นอกจากนี้้� ผู้้�ต้้องขััง

215 Note that the rules apply regardless of whether the restriction was imposed as a disciplinary
sanction or for other reasons, unless the text of the specific Rule states otherwise.
216 Essex paper 3, Penal Reform International and the University of Essex, op. cit., note 4,
p. 77.
217 European Prison Rules, Council of Europe, op. cit., note 74, Rule 57 (2).
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จะได้้รัับอนุุญาตให้้ปกป้้องตนเองด้ว้ ยตนเองหรืือผ่่านความช่่วยเหลืือ
ทางกฎหมาย และได้้รัับความช่่วยเหลืือจากล่่ามที่่�มีีความสามารถ
โดยไม่่เสีียค่่าใช้้จ่่าย ตามกฎข้้อ 41 (3) ดัังนั้้�น กฎหมายและระเบีียบ
ข้้อบัังคัับของประเทศจึึงควรกำำ�หนดเพิ่่�มเติิมเกี่่�ยวกัับการเข้้าถึึง
ความช่่วยเหลืือทางกฎหมาย รวมถึึงระเบีียบว่่าด้้วยความช่่วยเหลืือ
ทางกฎหมายโดยไม่่ มีี ค่่ า ใช้้จ่่ า ยและการเตรีี ย มการตีี ค วาม
ในทางปฏิิบััติิเมื่่�อมีีการลงโทษทางวิินััย

4

บทบััญญััติิถููกนำำ�มาใช้้ใน SMR ใหม่่เพื่่�อวางข้้อจำำ�กััดและข้้อห้้าม
ในการขัังเดี่่� ย ว โดยไม่่ คำำ�นึึ งว่่ า มาตรการดัังกล่่ า วจะถูู ก นำำ� ไปใช้้
เป็็นการลงโทษทางวิินััยหรืือเพื่่�อวััตถุุประสงค์์อื่่�น
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4.1	การลงโทษทางวิินััยและขั้้�นตอน

(Disciplinary sanctions and procedures)

กฎที่่�เกี่่�ยวข้้อง (RELEVANT RULES):
การลงโทษทางวิินััยและขั้้�นตอน
(DISCIPLINARY SANCTIONS AND PROCEDURES)
กฎข้้อ 36
วิินััยและคํําสั่่ง� ต้้องรัักษาไว้้ไม่่ให้้มีีข้้อจํํากััดมากเกิินความจํําเป็็นเพื่่อ� ทํําให้้มั่่�นใจ
ว่่ามีีการคุุมขัังอย่่างปลอดภััย การจััดการด้า้ นความมั่่น� คงของเรืือนจํํา และชีีวิติ
ในชุุมชนเป็็นไปอย่่างเรีียบร้้อย
กฎข้้อ 37
ประเด็็นดัังต่่อไปนี้้�ต้้องอยู่่�ภายใต้้อํํานาจของกฎหมายหรืือหลัักเกณฑ์์ของ
หน่่วยงานทางปกครองที่่�มีอํํี านาจเสมอ

4

(ก) ความประพฤติิที่่�เป็็นการกระทํําความผิิดทางวิินััย
(ข) ประเภทและระยะเวลาของการลงโทษที่่�อาจกํําหนด
(ค) หน่่วยงานที่่�มีอํํี านาจหน้้าที่่�กํําหนดโทษดัังกล่่าว
(ง)	รููปแบบการแยกขัังโดยไม่่สมััครใจออกจากประชากรในเรืือนจํําทั่่�วไป
เช่่น การขัังเดี่่�ยว (Solitary confinement) การแยกจากกััน การแยกตััว
ผู้้�ต้้องขััง แผนกดููแลพิิเศษ และการคุุมขัังที่่�บ้้าน ไม่่ว่่าในฐานะการลงโทษ
ทางวิินััยหรืือเพื่่�อการรัักษาระเบีียบและความมั่่�นคง ตลอดจนการประกาศ
นโยบายและขั้้�นตอนเกี่่�ยวกัับการใช้้และทบทวน การรัับตััวผู้้�ต้้องขัังและ
การปล่่อยตััวผู้้�ต้้องขัังออกจากการแยกขัังโดยไม่่สมััครใจในรููปแบบใด

เอกสารคำำ�แนะนำำ�เกี่่�ยวกัับกฎของเนลสััน แมนเดลา
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กฎข้้อ 39
1. ไม่่มีีผู้้�ต้้องขัังคนใดต้้องถููกลงโทษ เว้้นแต่่เป็็นไปตามเงื่่�อนไขของกฎหมาย
หรืือหลัักเกณฑ์์ที่่�อ้้างไว้้ในกฎข้้อ 37 และหลัักความเป็็นธรรมและวิิถีีทาง
ที่่�ชอบธรรม (fairness and due process) ผู้้�ต้้องขัังต้้องไม่่ถููกลงโทษซ้ำำ��
สํําหรัับความผิิดเดีียวกััน
2. การบริิหารงานเรืือนจํําต้้องเป็็นประกัันความได้้สััดส่่วนระหว่่างการลงโทษ
ทางวิินััยและความผิิดที่่�ก่่อขึ้้�น และต้้องเก็็บบัันทึึกทุุกการลงโทษทางวิินััย
ที่่�กํําหนดอย่่างเหมาะสม

4

3.	ก่่อนการกํําหนดโทษทางวิินััย การบริิหารงานเรืือนจํําต้้องพิิจารณาว่่า
อาการป่่วยทางจิิตของผู้้�ต้้องขัังหรืือพััฒนาการความพิิการของผู้้�ต้้องขััง
อาจนํํามาซึ่่�งความประพฤติิและการกระทํําความผิิด หรืือการกระทํํา
ที่่�เป็็นเหตุุของข้้อกล่่าวหากระทํําผิิดทางวิินััย การบริิหารงานเรืือนจํําต้้องไม่่
ลงโทษความประพฤติิ ใ ด ๆ ของผู้้� ต้้ องขัังที่่� ถืื อว่่ า เป็็ น ผลโดยตรงจาก
อาการป่่วยทางจิิตหรืือความบกพร่่องทางสติิปััญญา
กฎข้้อ 40
1. ไม่่มีีผู้้�ต้้องขัังคนใดต้้องถููกใช้้งานในบริิการของเรืือนจํําในสถานที่่�ลงโทษ
ทางวิินััย
2. อย่่างไรก็็ตาม หลัักการนี้้ต้้� องไม่่ขััดขวางการทํํางานอย่่างเหมาะสมของระบบ
ที่่�ขึ้้�นอยู่่�กัับการปกครองตนเอง โดยกิิจกรรมพิิเศษทางสัังคม การศึึกษา
หรืือกีีฬาหรืือความรัับผิิดชอบถููกมอบหมายภายใต้้การกํํากัับดููแลให้้แก่่
ผู้้ต้้� องขัังที่่�ตั้้�งกลุ่่�มขึ้้�นเพื่่�อวััตถุุประสงค์์ของการบํําบััด
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กฎข้้อ 41
1. การกล่่าวหาใด ๆ เกี่่ย� วกัับกระทํําความผิิดทางวิินััยโดยผู้้ต้้� องขััง ต้้องรายงาน
ให้้ผู้้� มีี อํํ านาจหน้้าที่่� ท ราบทัันทีี ซึ่่� ง ต้้องตรวจสอบโดยไม่่ ชัั กช้้ า เกิิ น
ความจํําเป็็น
2. ผู้้ต้้� องขัังต้้องได้้รัับแจ้้งโดยไม่่ชัักช้า้ และในภาษาที่่�ผู้ต้้้� องขัังเข้้าใจให้้ทราบถึึง
ลัักษณะของข้้อกล่่าวหาที่่�มีีต่่อผู้้�ต้้องขััง และต้้องให้้เวลาเพีียงพอและ
สิ่่�งอํํานวยความสะดวกสํําหรัับการเตรีียมต่่อสู้้�คดีีของผู้้�ต้้องขััง
3. ผู้้�ต้้องขัังต้้องได้้รัับอนุุญาตให้้ต่่อสู้้�คดีีด้้วยตนเอง หรืือโดยความช่่วยเหลืือ
ทางกฎหมายเมื่่�อประโยชน์์ของความยุุติิธรรมจํําเป็็นต้้องมีีโดยเฉพาะ
ในกรณีี เกี่่� ย วกัับความผิิ ดทางวิิ นััยร้้ ายแรง หากผู้้� ต้้ องขัังไม่่ เข้้าใจหรืือ
ไม่่พููดภาษาที่่�ใช้้ในขณะไต่่สวนทางวิินััย ผู้้�ต้้องขัังต้้องได้้รัับความช่่วยเหลืือ
จากล่่ามที่่�มีีความสามารถโดยไม่่เสีียค่่าใช้้จ่่าย

5. ในกรณีี ที่่� การกระทํําความผิิ ดทางวิิ นััย ถูู กฟ้้ องเป็็ นคดีี อาญา ผู้้�ต้้ องขััง
ต้้องมีี สิิ ท ธิิ ไ ด้้รัับทุุ ก หลัักประกัันแห่่ ง วิิ ถีี ท างที่่� ช อบธรรม (all due
process guarantees) ที่่�ใช้้ในวิิธีีพิิจารณาคดีีอาญา ตลอดจนการเข้้าถึึง
ที่่�ปรึึกษากฎหมายโดยไม่่ถููกขััดขวาง

4

4. ผู้้�ต้้องขัังต้้องได้้รัับโอกาสในการหาทางควบคุุมความชอบด้้วยกฎหมาย
ของการลงโทษทางวิินััยที่่�กํําหนดให้้ลงโทษแก่่ผู้ต้้้� องขััง

กฎข้้อ 42
สภาพความเป็็นอยู่่�ทั่่�วไปที่่�กํําหนดไว้้ในหลัักการนี้้� ตลอดจนสภาพเกี่่�ยวกัับ
แสงสว่่าง การระบายอากาศ อุุณหภููมิิ การสุุขาภิิบาล โภชนาการ น้ำำ��ดื่่�ม
การเข้้าถึึงที่่�แจ้้งและการออกกํําลัังกาย อนามััยส่่วนบุุคคล การดููแลสุุขภาพ
และพื้้� น ที่่� ส่่ ว นตััวที่่� เ พีี ย งพอต้้องนํําไปปรัับใช้้กัับผู้้� ต้้ องขัังทุุ ก คนโดยไม่่ มีี
ข้้อยกเว้้น
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กฎข้้อ 43
1. ไม่่มีกี รณีีใดที่่�อาจมีีข้้อจํํากััดหรืือการลงโทษทางวิินััยที่่เ� สมอการทรมานหรืือ
การลงโทษหรืือการปฏิิบััติิอื่่�นที่่�โหดร้้าย ไร้้มนุุษยธรรม หรืือที่่�ย่ำำ��ยีีศัักดิ์์�ศรีี
ห้้ามมิิให้้ใช้้แนวปฏิิบััติิโดยเฉพาะดัังต่่อไปนี้้�:
(ก) การขัังเดี่่�ยว (solitary confinement) อย่่างไม่่มีีกํําหนด
(ข) การขัังเดี่่�ยวที่่�ขยายกํําหนดเวลา
(ค) การให้้ผู้้�ต้้องขัังอยู่่�ในห้้องมืืดหรืือที่่�ต้้องจุุดไฟตลอดเวลา
(ง) การลงโทษทางร่่างกายหรืือการลดอาหารหรืือน้ำำ��ดื่่�มของผู้้ต้้� องขััง
(จ) การลงโทษแบบเหมารวม218

4

2. 	ต้้องไม่่นํําเครื่่�องพัันธนาการมาใช้้เป็็นการลงโทษสํําหรัับความผิิดทางวิินััย
อย่่างเด็็ดขาด 219
3. การลงโทษทางวิิ นััย หรืือมาตรการจํํากััดต้้องไม่่ ร วมถึึงการห้้ามติิ ดต่่ อ
ครอบครััว วิิธีีติดต่
ิ ่อครอบครััวอาจจํํากััดเฉพาะระยะเวลาที่่�จํํากััดไว้้เท่่านั้้�น
และเท่่าที่่�จํําเป็็นอย่่างยิ่่�งเพื่่�อการรัักษาความมั่่�นคงและระเบีียบ

218 “Collective punishment” refers to sanctions which affect the whole prison population or
a group of prisoners regardless of their individual responsibility. It includes sanctions
such as restricting the out-of-cell time or activities of all the occupants of particular
cells, or full prison lockdowns applied as punishments rather than purely for security
purposes. Some incidents may also result in policy changes which have the effect of
collective punishment, including the imposition of shorter visiting hours and restrictions
on bringing food to prisoners.
219 The use of restraints is discussed in more detail in Chapter 3 of this guidance document.
292

เอกสารคำำ�แนะนำำ�เกี่่�ยวกัับกฎของเนลสััน แมนเดลา

4. ข้้อจํํากััด วิินััย และการลงโทษ

ท�ำไมจึงส�ำคัญ?
02

(WHY IS IT IMPORTANT?)

เป็็นข้้อกำำ�หนดพื้้�นฐานของหลัักนิิติธิ รรม (the rule of law) เพื่่�อให้้
มีีพื้้น� ฐานทางกฎหมายและกระบวนการที่่�เหมาะสม (due process)
ในการลงโทษทางวิินััย การลงโทษดัังกล่่าวมีีขึ้้�นเพื่่�อให้้แน่่ใจว่่า
มีีการปฏิิบััติิตามกฎของเรืือนจำำ�และสภาพแวดล้้อมของเรืือนจำำ�
ที่่�ปลอดภััย มั่่�นคง และมีีระเบีียบเรีียบร้้อย พวกเขาไม่่ได้้มีีเจตนา
ที่่�จะกำำ�หนดโทษเพิ่่�มเติิมแก่่ผู้้�ต้้องขััง ปััญหามากมายในเรืือนจำำ�
สามารถแก้้ไขได้โ้ ดยไม่่ต้้องใช้้มาตรการทางวิินััย

4

03 การลงโทษทางวิินััยไม่่เพีียงเป็็นอัันตรายต่่อบุุคคลที่่�เกี่่ย� วข้้องเท่่านั้้น�
แต่่ยังั รวมถึึงสภาพแวดล้้อมในเรืือนจำำ�โดยรวมด้ว้ ย การลงโทษรุุนแรง
อาจสร้้างความไม่่ไว้้วางใจระหว่่างผู้้ต้้� องขัังและเจ้้าหน้้าที่่� โดยเฉพาะ
อย่่างยิ่่�งหากพวกเขาไม่่ได้้รัับการจััดการที่่�ดีี และอาจนำำ�ไปสู่่�ปััญหา
เพิ่่�มเติิมภายในสถานที่่� ตามที่่� SPT ชี้้�ให้้เห็็น ที่่�ซึ่�ง่ มาตรการทางวิินััย
ดููเหมืือนจะถูู ก นำำ� มาใช้้ “โดยพลการหรืือไม่่ ส อดคล้้องกััน”
และที่่�ผู้้�ต้้องขััง “ไม่่เคยได้้รัับข้้อมููลเกี่่�ยวกัับขั้้�นตอนและรููปแบบ
การอุุทธรณ์์ต่่อมาตรการทางวิินััยและไม่่มีีใครพิิจารณาทำำ�เช่่นนั้้�น”
ทััศนคติิโดยรวมคืือ “การยอมจำำ�นนและกลััวการตอบโต้้”220

220 UN Subcommittee for the Prevention of Torture, CAT/OP/UKR/1, op. cit., note 6,
paras. 123 and 124.
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4

04 	คำำ�จำำ�กััดความที่่�ชััดเจน กฎระเบีียบ และการใช้้บทลงโทษทางวิินััย
อย่่างสม่ำำ��เสมอจะเพิ่่�มการยอมรัับกฎของเรืือนจำำ�ในหมู่่�ผู้้�ต้้องขััง
และสามารถทำำ�หน้้าที่่�เป็็นตััวยัับยั้้�งการฝ่่าฝืืน จากข้้อมููลของ ICPS
“ผู้้�ต้้องขัังส่่วนใหญ่่จะต้้อนรัับการจััดการอย่่างมั่่�นคงและยุุติิธรรม
โดยเจ้้าหน้้าที่่� เพราะหากเจ้้าหน้้าที่่�ไม่่อยู่่�ในการควบคุุมของเรืือนจำำ�
ผลลััพท์์ ที่่� ไ ด้้ จ ะถูู ก เติิ ม เต็็ ม โดยผู้้� ต้้ องขัังที่่� มีี ค วามมุ่่�งมั่่� น อย่่ า ง
แรงกล้้า”221
05 กฎระเบีี ย บที่่� ชััด เจนและโปร่่ ง ใสของข้้อจำำ�กััด และการลงโทษ
ทางวิิ นััย และขั้้� น ตอนการป้้ อ งกัันการใช้้ ม าตรการดัังกล่่ า วโดย
ไม่่จำำ�เป็็น ไม่่สมส่่วน โดยพลการหรืือเลืือกปฏิิบััติิ หากการลงโทษ
ทางวิิ นััย ไม่่ ไ ด้้รัับการควบคุุ ม และปฏิิ บััติิ ต ามอย่่ า งถูู ก ต้้อง
มีีความเสี่่ย� งที่่�การลงโทษทางวิินััยจะถูกู นำำ�ไปใช้อ้ ย่่างไม่่สอดคล้้องกััน
และผู้้� ต้้ องขัังหรืือกลุ่่�มผู้้� ต้้ องขัังบางรายตกเป็็ นเป้้ าหมายภายใต้้
หน้้ากากของ “วิินััย”
06

ระเบีี ย บวิิ ธีีปฏิิ บััติิทางวิิ นััยก็็ มีีความสำำ�คัั ญเช่่ นกัันในการป้้ องกััน
ระบบการลงโทษไม่่เป็็นทางการซึ่่�งถููกควบคุุมโดยเจ้้าหน้้าที่่�หรืือ
ผู้้�ต้้องขัังคนอื่่�น ๆ

07

การเก็็ บ บัันทึึกข้้อจำำ�กััด และการลงโทษทางวิิ นััยที่่� บัั งคัับใช้้กัับ
ผู้้�ต้้องขัังถืือเป็็นสิ่่�งสำำ�คััญ กระบวนการดัังกล่่าวสามารถป้้องกััน
การลงโทษที่่�ไม่่เป็็นธรรมและการใช้้การลงโทษอย่่างไม่่เป็็นทางการ

221 A Human Rights Approach to Prison Management, ICPS, op. cit., note 29, p. 69.
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นำำ�ไปปฏิิบััติิ

(PUTTING IT INTO PRACTICE)

	การกำำ�กัับดููแลการใช้้ข้้อจำำ�กััด และการลงโทษทางวิินััย

(Regulating the use of restrictions and disciplinary sanctions)

08 การใช้้ บ ทลงโทษทางวิิ นััย โดยฝ่่ า ยบริิ ห ารของเรืือนจำำ�ต้้ องอยู่่�
บนพื้้� น ฐานของและผููกพัันตามกฎหมายและระเบีี ย บข้้อบัังคัับ
ที่่�ชััดเจนและโปร่่งใส ซึ่่�งรัับประกัันว่่าหลัักนิิติิธรรมจะถููกยึึดถืือ
และให้้การคุ้้�มครองตามขั้้�นตอนสำำ�หรัับผู้้�ถููกบัังคัับใช้้ สิ่่�งนี้้�ทำำ�ให้้
มั่่� น ใจได้้ว่่ า สามารถกำำ� หนดได้้ เ ฉพาะข้้อจำำ�กััด และการลงโทษ
ทางวิินััยที่่�บััญญััติิไว้้ในกฎหมายเท่่านั้้�น และเฉพาะในกรณีีที่่�กำ�ำ หนด
ไว้้ในกฎหมายและข้้อบัังคัับเท่่านั้้�น
กฎข้้อ 37 (ง) กำำ�หนดให้้รููปแบบใด ๆ ของการแยกตััวโดยไม่่ได้้
ตั้้� ง ใจจากประชากรในเรืือนจำำ�ทั่่� ว ไปต้้องอยู่่�ภายใต้้การอนุุ ญ าต
ของกฎหมาย โดยไม่่ คำำ�นึึ งว่่ า จะถึึงเกณฑ์์ ข อง “การขัังเดี่่� ย ว”
ตามที่่�กำำ�หนดไว้้ในกฎข้้อ 44 หรืือไม่่ กฎระบุุไว้้ชััดเจน ว่่าใช้้โดย
ไม่่ คำำ�นึึ งถึึงคำำ�ที่่� ใช้้ (“การขัังเดี่่� ย ว การแยก การแยกจากกััน
หน่่วยดููแลพิิเศษหรืือที่่�อยู่่�อาศััยที่่�ถููกจำำ�กััด”) และไม่่ว่่ามาตรการ
ดัังกล่่าวจะกำำ�หนดเป็็นการลงโทษทางวิินััยหรืือด้้วยเหตุุผลอื่่�น ๆ
เช่่น การรัักษาระเบีียบ และความมั่่�นคง

10

ข้้อบัังคัับจำำ�ต้้องระบุุอย่่างชััดเจนว่่าผู้้ต้้� องขัังต้้องไม่่ถูกู ลงโทษทางวิินััย
สองครั้้�งสำำ�หรัับการละเมิิดเดีียวกััน ตามกฎข้้อ 39 (1)

เอกสารคำำ�แนะนำำ�เกี่่�ยวกัับกฎของเนลสััน แมนเดลา
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เจ้้าหน้้าที่่�เรืือนจำำ�ต้้องรัับทราบอย่่างเต็็มที่่�ว่่าการกระทำำ�ใดที่่�ถืือเป็็น
ความผิิดทางวิินััยและการลงโทษที่่�อนุุญาตซึ่ง่� เกี่่ย� วข้้องกัับการละเมิิด
แต่่ละครั้้ง� พวกเขาต้้องได้้รัับการฝึึกอบรมเกี่่ย� วกัับกฎหมาย ข้้อบัังคัับ
และนโยบายที่่�เกี่่�ยวข้้องตามกฎข้้อ 75 และ 76 ข้้อมููลเพิ่่�มเติิม
เกี่่ย� วกัับการฝึึกอบรมเจ้้าหน้้าที่่�จะรวมอยู่่�ในบทที่่� 1 วรรคที่่� 187–220
ของเอกสารคำำ�แนะนำำ�นี้้�

12

การเปลี่่� ย นแปลงใด ๆ ในกฎระเบีี ย บว่่ าด้้วยการใช้้การลงโทษ
ทางวิิ นััย จะต้้องแจ้้งให้้เจ้้าหน้้าที่่� แ ละผู้้� ต้้ องขัังทุุ ก คนทราบ
อย่่างเหมาะสมในเวลาเหมาะสม นี่่�เป็็นสิ่่�งสำำ�คััญที่่�จะหลีีกเลี่่�ยง
ความเป็็นไปได้้ที่่�เจ้้าหน้้าที่่�จะดำำ�เนิินการลงโทษอย่่างไม่่เหมาะสม
เนื่่�องจากพวกเขาไม่่ทราบถึึงการเปลี่่�ยนแปลงล่่าสุุดของกฎระเบีียบ
หรืือเพราะพวกเขาไม่่เต็็มใจที่่�จะเปลี่่�ยนแปลงขั้้�นตอนที่่�กำ�ำ หนดไว้้

13 	ฝ่่ายบริิหารเรืือนจำำ�ควรเก็็บบัันทึึกการละเมิิดประเภทต่่าง ๆ และ
ข้้อจำำ�กััดและการลงโทษที่่�ใช้้ในทางปฏิิบััติิ สิ่่�งนี้้�สามารถช่่วยให้้
เจ้้าหน้้าที่่�เรืือนจำำ�ระบุุสาเหตุุที่่�ผู้้�ต้้องขัังหรืือกลุ่่�มผู้้�ต้้องขัังบางกลุ่่�ม
ละเมิิดกฎของเรืือนจำำ� มาตรการที่่�อาจนำำ�มาใช้เ้ พื่่อ� จััดการกัับเหตุุผล
เหล่่านี้้�และประสิิทธิิผลของการลงโทษและข้้อจำำ�กััดบางประเภท
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	ความจำำ�เป็็นและความได้้สััดส่่วน
(Necessity and proportionality)

14 	ข้้อจำำ�กััดและการลงโทษไม่่ได้้มีีขึ้้�นเพื่่�อกำำ�หนดการลงโทษเพิ่่�มเติิม
แต่่ให้้วััตถุุประสงค์์ที่่�อนุุญาตในการดููแลผู้้�ต้้องขัังอย่่างปลอดภััย
การดำำ�เนิินงานอย่่างมั่่�นคงของเรืือนจำำ� และชีีวิติ ในชุุมชนที่่�มีรี ะเบีียบ
เรีี ย บร้้อย ดัังนั้้� น กฎข้้อ 36 มีี ก ารปกป้้ อ งเป็็ น พิิ เ ศษถึึงหลััก
ความจำำ�เป็็นและความเหมาะสมตามข้้อกำำ�หนดในการปฏิิบััติิต่่อ
“ผู้้�ต้้องขัังทุุกคนด้้วยความเคารพในศัักดิ์์�ศรีีและคุุณค่่าโดยเนื้้�อแท้้
ของพวกเขาในฐานะมนุุษย์์”222

16

4

15 	สามารถกำำ� หนดได้้ เ ฉพาะบทลงโทษตามกฎหมายและระเบีี ย บ
ข้้อบัังคัับเท่่านั้้�น และจำำ�ต้้องเป็็นสััดส่่วนกัับการละเมิิดที่่�พวกเขา
กล่่าวถึึง (กฎข้้อ 39 (2)) ผู้้�รายงานพิิเศษเรื่่�องการทรมานของ
UN ระบุุ ว่่ า “การลงโทษที่่� ไ ม่่ ส มส่่ ว นกัับความผิิ ด ” จะเท่่ า กัับ
“การทำำ� ให้้ธรรมชาติิ ข องการลิิ ด รอนเสรีี ภ าพรุุ น แรงขึ้้� น อย่่ า ง
ไม่่เหมาะสม”223
หลัักการของสััดส่่วนต้้องพิิจารณาเป็็นรายกรณีีไป ในการตััดสิินใจ
ทางวิิ นััยทั้้� ง หมด ดัังนั้้� น ควรให้้ความสนใจกัับลัักษณะและ
ความรุุนแรงของความผิิดที่่�ถููกกล่่าวหา บทบาทของปััจเจกบุุคคล
ในความผิิดนั้้�น ปััจจััยบรรเทาหรืือทำำ�ให้้รุุนแรงขึ้้�น และผลกระทบ
ที่่�อาจเกิิดขึ้้�นจากการลงโทษต่่อพวกเขา

222 The Mandela Rules, op. cit., note 1, Rule 1; ICCPR, UNGA, op. cit., note 153, Article 10.
223 Report of the Special Rapporteur on torture, A/68/295, op. cit. note 57, para. 57.
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CPT เน้้นว่่าการจำำ�กััดสิิทธิิของผู้้�ต้้องขััง “ต้้องเชื่่�อมโยงกัับอัันตราย
ที่่� แ ท้้จริิ ง หรืือที่่� อ าจเกิิ ดขึ้้� น ที่่� ผู้้� ต้้ องขัังได้้ก่่ อ ขึ้้� น หรืือจะเกิิ ด จาก
การกระทำำ�ของเธอหรืือเขา (หรืืออัันตรายที่่�อาจเกิิดกัับผู้้�ต้้องขััง)
ในเรืือนจำำ�”224

18

การพิิจารณาคดีีเป็็นรายบุุคคลควรใช้แ้ ม้้ว่่าเหตุุการณ์์หรืือการละเมิิด
จะเกี่่�ยวข้้องกัับผู้้�คนจำำ�นวนมาก นี่่�เป็็นสิ่่�งสำำ�คััญสำำ�หรัับการกำำ�หนด
บทบาทเฉพาะของแต่่ ล ะบุุ ค คลรวมถึึงผลกระทบที่่� อ าจเกิิ ดขึ้้� น
จากการลงโทษเฉพาะบุุ ค คล จากตััวอย่่ า งนอกภููมิิ ภ าค OSCE
กฎบััตรแอฟริิกัันว่่าด้ว้ ยสิิทธิิมนุุษยชนและสิิทธิิมนุุษยชนชี้้�ให้้เห็็นว่่า
“การลงโทษเป็็นเรื่่�องส่่วนบุุคคลและสามารถบัังคัับใช้้กัับผู้้�กระทำำ�
ความผิิดเท่่านั้้�น”225

19

การตััดสิินใจเป็็นกรณีีๆ ไปต้้องคำำ�นึึงว่่าการฝ่่าฝืืนกฎของเรืือนจำำ�
อาจไม่่เป็็นผลของการไม่่เชื่่�อฟััง แต่่อาจเกิิดขึ้้�นได้้ ตััวอย่่างเช่่น
เกิิดจากการบอบช้ำำ�� ความเจ็็บป่่วยทางจิิต หรืือความทุุพพลภาพ
ทางพััฒนาการ กฎแมนเดลากำำ�หนดให้้ฝ่่ายบริิหารของเรืือนจำำ�
ต้้องพิิจารณาเหตุุผลพื้้�นฐานดัังกล่่าว และระบุุว่่าผู้้�ต้้องขัังจะไม่่ถููก
ลงโทษหากการละเมิิดเป็็นผลโดยตรงจากความเจ็็บป่่วยทางจิิต
หรืือความทุุพพลภาพทางพััฒนาการ (กฎข้้อ 39 (3))

224 European Committee for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment
or Punishment (CPT), 21st General Report of the CPT, Council of Europe, 10 November
2011, CPT/Inf (2011)28, para. 55 (a).
225 The African Charter on Human and People’s Rights the Banjul Charter, Organization of
African Unity, 27 June 1981, Article 7 (2).
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	การลงโทษและข้้อจำำ�กััดต้้องห้้าม

(Prohibited sanctions and restrictions)

เพื่่�อให้้สอดคล้้องกัับข้้อห้้ามโดยเด็็ดขาดในกฎหมายว่่าด้้วยการ
ทรมานระหว่่างประเทศหรืือการปฏิิบััติิที่่�โหดร้้าย (ดููกฎข้้อ 1 ของ
กฎแมนเดลาด้้ ว ย) ข้้อจำำ�กััด และการลงโทษจะต้้องไม่่ มีี ผ ลต่่ อ
การปฏิิ บััติิ ดัั งกล่่ า ว ด้้ ว ยเหตุุ นี้้� กฎข้้อ 43 ได้้จััดให้้มีี ร ายการ
การลงโทษที่่�ไม่่เฉพาะเจาะจงซึ่่�งได้้รัับการยอมรัับว่่าเป็็นส่่วนหนึ่่�ง
ของการปฏิิบััติิดัังกล่่าว

21

รายการที่่�ระบุุในกฎข้้อ 43 ไม่่ได้้จำำ�กััดเฉพาะ และข้้อห้้ามรวมถึึง
ข้้อจำำ�กััดและการลงโทษอื่่�น ๆ หากเจ้้าหน้้าที่่�ของรััฐจงใจสร้้าง
ความทุุกข์์ทรมานทางร่่างกายหรืือจิิตใจอย่่างรุุนแรงเพื่่อ� จุุดประสงค์์
ในการลงโทษ การข่่มขู่่�หรืือบัังคัับ การเลืือกปฏิิบััติิ หรืือเพื่่�อให้้ได้้มา
ซึ่่�งคำำ�สารภาพ

22

เป็็นไปได้้ว่่าการจำำ�กััดหรืือการลงโทษไม่่ถืือเป็็นการทรมานหรืือ
การปฏิิ บััติิ ที่่� โ หดร้้าย แต่่ ก ารใช้้ ม าตรการดัังกล่่ า วร่่ ว มกัันหรืือ
การบัังคัับใช้้มาตรการเหล่่านี้้�อย่่างต่่อเนื่่�องใกล้้ชิิดกััน เกิินเกณฑ์์
ของสิ่่�งที่่�เรีียกว่่าการทรมานหรืือการปฏิิบััติิที่่�โหดร้้ายได้้ ซึ่่�งอาจ
รวมถึึง ตััวอย่่ า งเช่่ น การเคลื่่� อ นย้้ายผู้้� ต้้ องขัังไปยัั ง สถานที่่� อื่่� น
บ่่อยครั้้�งเพื่่�อเป็็นการแก้้แค้้น นอกจากนี้้� ยัังอาจรวมถึึงมาตรการ
ทางวิินััยที่่�ต่่ออายุุบ่่อยครั้้�ง
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23 กฎข้้อ 42 ระบุุสภาพความเป็็นอยู่่�ที่่�ผู้้�ต้้องขัังมีีสิิทธิิได้้รัับโดยไม่่มีี
ข้้อยกเว้้น ดัังนั้้�น เงื่่�อนไขเหล่่านี้้� เช่่น แสงสว่่าง โภชนาการ น้ำำ��ดื่่�ม
หรืือการดููแลสุุ ข ภาพ จะต้้องไม่่ ถูู ก ระงัับหรืือลดจำำ� นวนลงตาม
การลงโทษทางวิินััย

4

24

กฎแมนเดลามีีความชััดเจนว่่าไม่่ควรขัังผู้้�ต้้องขัังในห้้องขัังมืืดมิิด
และไม่่ควรอยู่่�ในห้้องขัังที่่�มีแี สงสว่่างตลอดเวลา ด้ว้ ยเหตุุนี้้� คำำ�แนะนำำ�
ทางเทคนิิคของ UNOPS สำำ�หรัับการวางแผนเรืือนจำำ�ชี้้�ให้้เห็็นว่่า
“เป็็นสิ่่�งสำำ�คััญที่่�การออกแบบ การก่่อสร้้าง หรืือการฟื้้�นฟููสถานที่่�
ในเรืือนจำำ�ต้้องไม่่รวมถึึงสิ่่�งอำำ�นวยความสะดวกและอุุปกรณ์์ที่่�ขััดต่่อ
หลัักสิิทธิิมนุุษยชน โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�ง ไม่่ควรออกแบบ สร้้าง
หรืือฟื้้�นฟููสิ่่�งอำำ�นวยความสะดวกใด ๆ ให้้รวมถึึงการใช้้โซ่่หรืือเตารีีด
เป็็ น เครื่่� อ งพัันธนาการ หรืือห้้องขัังที่่� แ ยกจากความมืืดและ
ตััวกั้้�นห้้องขััง”226

25 	สููตรภาษาศาสตร์์ “การจำำ�กััดหรืือการลงโทษทางวิินััย” แสดงให้้เห็็น
ชััดเจนว่่าการปฏิิบััติิดัังกล่่าวเป็็นสิ่่�งต้้องห้้าม ไม่่ว่่าจะกำำ�หนดขึ้้�น
ในกระบวนการทางวิินััยหรืือในนามของความปลอดภััย ความมั่่�นคง
และความสงบเรีียบร้้อยในเรืือนจำำ�
26

ไม่่ ค วรมีี ก ารลงโทษทางวิิ นััยกัั บผู้้� ต้้ องขัังที่่� พย ายามฆ่่ า ตััวตาย
หรืือทำำ�ร้้ายตััวเอง บุุคคลเหล่่านี้้�ต้้องได้้รัับการดููแลและการรัักษา
ที่่�เหมาะสมแทน227

226 Technical Guidance for Prison Planning, UNOPS, op. cit., note 84, p. 32.
227 Preventing Suicide in Jails and Prisons, WHO/International Association for Suicide
Prevention, op. cit., note 180, p. 20.
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	สิิทธิิป้้องกัันตััวและตััวแทนทางกฎหมาย
ในการดำำ�เนิินการทางวิินััย

(The right to defence and legal representation
in disciplinary proceedings)

27

เพื่่�อให้้ทราบถึึงสิิทธิิและหน้้าที่่�ของตน ผู้้�ต้้องขัังต้้องได้้รัับข้้อมููลชััดเจน
และครอบคลุุมเกี่่�ยวกัับกฎเกณฑ์์และขั้้�นตอนที่่�เกี่่�ยวข้้องในภาษา
และรููปแบบที่่�พวกเขาเข้้าใจ บทที่่� 1 วรรคที่่� 116–129 ของเอกสาร
คำำ�แนะนำำ�นี้้�กล่่าวถึึงรายละเอีียดเพิ่่�มเติิมเกี่่�ยวกัับข้้อมููลที่่�ควรให้้แก่่
ผู้้�ต้้องขััง

28 เมื่่�อถููกกล่่าวหาว่่าละเมิิดกฎของเรืือนจำำ� ต้้องแจ้้งผู้้�ต้้องขัังเกี่่�ยวกัับ
ข้้อกล่่าวหาโดยไม่่ชัักช้้าและในภาษาที่่�พวกเขาเข้้าใจ (กฎข้้อ 41 (2))
จากนั้้�นพวกเขาจะต้้องได้้รัับเวลาและสิ่่�งอำำ�นวยความสะดวกเพีียงพอ
เพื่่�อเตรีียมพร้้อมสำำ�หรัับการป้้องกััน
เพื่่�อเตรีียมการป้้องกัันตััวอย่่างมีีประสิิทธิิผล “เวลาและสิ่่�งอำำ�นวย
ความสะดวกเพีียงพอ” ที่่�ให้้แก่่ผู้ต้้้� องขัังอย่่างน้้อยต้้องมีีรายละเอีียด
เป็็นลายลัักษณ์์อัักษรเกี่่ย� วกัับข้้อกล่่าวหาต่่อพวกเขา สำำ�เนากฎเกณฑ์์
และข้้อบัังคัับที่่�เกี่่�ยวข้้อง ความช่่วยเหลืือจากล่่าม และการเข้้าถึึง
ปากกาและกระดาษหรืือคอมพิิวเตอร์์

4

29

30 ผู้้�ต้้องขัังสามารถปกป้้องตนเองหรืือใช้้การเป็็นตััวแทนทางกฎหมาย
“หากต้้องการผลประโยชน์์ของความยุุติิธรรมโดยเฉพาะอย่่างยิ่่�ง
ในกรณีีเกี่่ย� วข้้องกัับการถูกู ลงโทษทางวิินััยอย่่างร้้ายแรง” การพิิจารณา
ว่่ า “เมื่่� อ ใดที่่� ผ ลประโยชน์์ ข องความยุุ ติิ ธ รรมต้้องการ” และ
“ข้้อกล่่าวหาทางวิินััยที่่�ร้้ายแรง” ควรคำำ�นึึงถึึง:
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– กรณีีมีีความซัับซ้้อนเป็็นพิิเศษ
–	ข้้อกล่่าวหาเกี่่�ยวข้้องกัับผู้้�ต้้องขัังที่่�ขาดความสามารถในการเข้้าใจ
ข้้อกล่่าวหาและกระบวนการ และผู้้ไ� ม่่มีคี วามสามารถในการปกป้้อง
ตนเอง
– ข้้อกล่่าวหามีีการลงโทษที่่�อาจนำำ�ไปสู่่�ผลร้้ายแรงต่่อผู้้�ต้้องขัังและ/หรืือ
การเปลี่่�ยนแปลงที่่�สำำ�คััญในเงื่่�อนไขการจำำ�คุุก
– กรณีีที่่�กฎหมายใช้้บัังคัับหรืือข้้อบัังคัับเรืือนจำำ�ไม่่ชััดเจน

4

– กฎหมายระดัับประเทศกำำ�หนดความผิิดทางวิินััยร้้ายแรงอย่่างไร
และ
– การกระทำำ�ดัังกล่่าวถืือเป็็นความผิิดที่่�จะถููกดำำ�เนิินคดีีโดยหน่่วยงาน
ตุุลาการมากกว่่าที่่�จะจััดการจากกฎภายในเรืือนจำำ�และขั้้�นตอน
ทางวิินััยหรืือไม่่
31	สิิ ท ธิิ ข องผู้้� ต้้ องขัังที่่� จ ะแก้้ต่่ า งให้้ตััวเองหมายความว่่ า ผู้้� ต้้ องหา
ต้้องมีี โ อกาสได้้ เข้้าร่่ ว มการพิิ จ ารณาคดีี แ ละให้้คณะผู้้� มีี อำำ� นาจ
พิิจารณารัับฟัังคดีี สิิทธิิเข้้าร่่วมการพิิจารณาคดีีใช้้ได้้ไม่่ว่่าจะเป็็น
ตััวแทนผ่่านความช่่วยเหลืือทางกฎหมายหรืือไม่่ พวกเขาควรมีี
โอกาสได้้ตรวจสอบพยานบุุคคลใด ๆ เกี่่�ยวกัับการละเมิิดที่่�ถููก
กล่่าวหา ถามคำำ�ถาม ขอคำำ�ชี้้�แจง และตรวจสอบหลัักฐานใด ๆ
เกี่่�ยวข้้องกัับข้้อกล่่าวหา
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32 UNCAT ให้้คำำ� แนะนำำ� เกี่่� ย วกัับหลัักประกัันการพิิ จ ารณาคดีี
อย่่างเป็็นธรรมสำำ�หรัับการดำำ�เนิินการทางวิินััยในเรืือนจำำ� รวมถึึงสิิทธิิ
“ได้้รัับการพิิ จารณาด้้ วยตนเอง เพื่่� อเรีี ย กพยานและตรวจสอบ
หลัักฐานที่่� ไ ด้้รัับ จะได้้รัับสำำ� เนาคำำ�ตััดสิิ น ทางวิิ นััย เกี่่� ย วข้้องกัับ
พวกเขาและคำำ�อธิิบายด้้วยวาจาของเหตุุผลสำำ�หรัับการตััดสิินใจ
และรููปแบบในการยื่่�นอุุทธรณ์์ และเพื่่�ออุุทธรณ์์ต่่อหน่่วยงานอิิสระ
ต่่อการลงโทษใด ๆ ที่่�กำำ�หนดไว้้”228
33 หากไม่่มีีความช่่วยเหลืือทางกฎหมายหรืือหากผู้้�ต้้องขัังไม่่สามารถ
ปกป้้ อ งตนเองได้้ พวกเขาควรได้้รัับอนุุ ญ าตให้้ขอให้้บุุ ค คลอื่่� น
ช่่วยเหลืือในการป้้องกัันตััว

4

34 ผู้้�ต้้องขัังต้้องได้้รัับแจ้้งเป็็นลายลัักษณ์์อัักษร และในเวลาเหมาะสม
เกี่่�ยวกัับผลของการดำำ�เนิินการทางวิินััยใด ๆ และจำำ�ต้้องเข้้าถึึง
การพิิจารณาของศาล (กฎข้้อ 41 (4))
	สิิทธิิตรวจสอบทางตุุลาการ
(The right to judicial review)

35 โอกาสการขอทบทวนคำำ�ตััดสิิ น ทางวิิ นััยข องศาลมีี ค วามสำำ�คัั ญ
เป็็นพิิเศษในกรณีีเกี่่�ยวข้้องกัับการลงโทษที่่�จะนำำ�ไปสู่่�ผลร้้ายแรง
ต่่อผู้้�ต้้องขัังและ/หรืือการเปลี่่�ยนแปลงสำำ�คััญในเงื่่�อนไขการจำำ�คุุก

228 UN Committee Against Torture, CAT/C/51/4, op. cit., note 63, para. 41; see also: European
Prison Rules, Council of Europe, op. cit., note 74, Rule 59.
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36 ศาลต้้องมีี ค วามสามารถเพีี ย งพอที่่� จ ะวิิ นิิ จ ฉััยคุุ ณ ธรรมและ
ความรุุนแรงของการลงโทษ และต้้องมีีอำำ�นาจในการพลิิกคำำ�ตััดสิิน
ของผู้้�บริิหารเรืือนจำำ�
37

ตามกฎแล้้ว การลงโทษทางวิินััยไม่่ควรถููกดำำ�เนิินการก่่อนกำำ�หนด
เวลาอุุทธรณ์์จะหมดอายุุ และก่่อนที่่�จะเสร็็จสิ้้น� กระบวนการพิิจารณา
ของศาลในกรณีีที่่�มีีการยื่่�นอุุทธรณ์์

	การเก็็บบัันทึึก

4

(Record keeping)

38 การลงโทษทางวิินััยควรบัันทึึกไว้้ในแฟ้้มข้้อมููลผู้้ต้้� องขััง (กฎข้้อ 8 (ค)
และ (จ)) และควรรวมถึึงรายละเอีียดของการละเมิิด รายละเอีียด
และผลของขั้้�นตอนทางวิินััย และรายละเอีียดและวัันที่่�ของการลงโทษ
ที่่�กำำ�หนด เจ้้าหน้้าที่่�เรืือนจำำ�ควรจััดให้้มีีทะเบีียนกลางของการลงโทษ
ทางวิิ นััย ตามกฎข้้อ 39 (2) ข้้อมููลดัังกล่่ า วอาจเป็็ น ประโยชน์์
ในการเฝ้้าติิดตามประสิิทธิิผลของการลงโทษทางวิินััยประเภทต่่าง ๆ
บัันทึึกที่่�คล้้ายกัันควรเก็็บไว้้โดยเชื่่อ� มโยงกัับข้้อจำำ�กััด การเก็็บบัันทึึก
มีีรายละเอีียดเพิ่่�มเติิมในบทที่่� 1 วรรคที่่� 01–63 ของเอกสาร
คำำ�แนะนำำ�นี้้�
39 ควรมีีการตรวจสอบการใช้้มาตรการลงโทษทางวิินััยอย่่างรอบคอบ
เพื่่� อ ให้้ฝ่่ า ยบริิ ห ารเรืือนจำำ� กลางสามารถระบุุ ก ารใช้้ข้้อจำำ�กััด
บางรููปแบบหรืือการลงโทษทางวิินััยที่่�ผิิดปกติิหรืือมากเกิินไป
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	การฝึึกอบรมเจ้้าหน้้าที่่�
(Staff training)

40

เจ้้าหน้้าที่่�ทุุกคนต้้องได้้รัับการฝึึกอบรมเกี่่�ยวกัับเทคนิิคการป้้องกััน
และลบล้้าง และการลงโทษและข้้อจำำ�กััดที่่ต้้� องห้้ามและได้้รัับอนุุญาต
รวมถึึงหน้้าที่่�เคารพศัักดิ์์�ศรีีความเป็็นมนุุษย์์ของผู้้� ต้้องขัังทุุกคน
และการห้้ามกระทำำ� การบางอย่่ า ง โดยเฉพาะการทรมานและ
การปฏิิบััติิที่่�โหดร้้าย ตามกฎข้้อ 76 (1)(ข) การฝึึกอบรมดัังกล่่าว
จำำ�ต้้ องได้้รัับการปรัับปรุุ ง เพื่่� อ สะท้้อนถึึงการเปลี่่� ย นแปลงใด ๆ
ในกฎหมายและนโยบาย และการตรวจค้้นพบใหม่่ใด ๆ เกี่่�ยวข้้อง
กัับผลกระทบของการลงโทษและข้้อจำำ�กััดต่่ อ มนุุ ษ ย์์ ทั้้� ง ในแง่่
ทางการแพทย์์และราชทััณฑ์์

41 	ต้้องแจ้้งการเปลี่่�ยนแปลงใด ๆ ในนโยบายทางวิินััยให้้เจ้้าหน้้าที่่�
ทุุกคนทราบโดยสมบููรณ์์ ก่่อนที่่�จะนำำ�ไปปฏิิบััติิ

4
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4.2	การขัังเดี่่ย
� ว

(Solitary confinement)

4

42

การแก้้ไข SMR พิิจารณาว่่าร่่างกฎหมายระหว่่างประเทศที่่�มีนััย
ี สำำ�คััญ
ได้้พััฒนาขึ้้� น ซึ่่� ง กำำ� หนดให้้มีี ก ฎระเบีี ย บและการจำำ�กััด การใช้้
การขัังเดี่่�ยว229 คำำ�ที่่�มัักใช้้สลัับกัันได้้กัับคำำ�ว่่า “การแยกตััว” และ
“การแยกจากกััน”
เนื่่� องจากผลกระทบเป็็ นอัันตรายของการแยกตััวต่่ อมนุุ ษย์์ และ
การใช้้แนวทางปฏิิบััติินี้้�ในทางที่่�ผิิด กฎข้้อ 37 (ง) ได้้รัับการแนะนำำ�
เพื่่� อ ชี้้� แจงว่่ า เจ้้าหน้้าที่่� เรืือนจำำ�ส ามารถแยกผู้้� ต้้ องขัังออกจาก
ผู้้� ต้้ องขัังในเรืือนจำำ�ทั่่� ว ไปได้้ก็็ ต่่ อ เมื่่� อ กฎหมายอนุุ ญ าตเท่่ า นั้้� น
ระยะเวลาของการแยกจากกัันและไม่่ คำำ�นึึ งถึึงคำำ�ที่่� ใช้้ สำำ� หรัับ
มาตรการดัังกล่่ า ว (การขัังเดี่่� ย ว การแยกตััว การแยกจากกััน
หน่่วยดููแลพิิเศษ หรืือที่่�พัักอาศััยแบบจำำ�กััด)
กฎนี้้�มีีผลบัังคัับใช้้โดยไม่่คำำ�นึึงว่่าการแยกจากประชากรในเรืือนจำำ�
ทั่่�วไปโดยไม่่สมััครใจจะใช้้เป็็นการลงโทษทางวิินััย เพื่่�อแยกบุุคคล
ที่่�ถููกคุุมขัังในระหว่่างการสอบสวนทางอาญาที่่�กำำ�ลัังดำำ�เนิินอยู่่� เป็็น
เครื่่�องมืือในการบริิหารจััดการสำำ�หรัับการจััดการกลุ่่�มผู้้�ต้้องขัังบางกลุ่่�ม
คำำ�พิิพากษา กฎเกณฑ์์ยัังใช้้โดยไม่่คำำ�นึึงถึึงว่่ามาตรการนั้้�นกำำ�หนด
โดยฝ่่ายบริิหารเรืือนจำำ� คณะกรรมการวิินััย หรืือศาล230

229 See for example: Basic Principles for the Treatment of Prisoners, General Assembly
resolution 45/111 of 14 December 1990, Principle 7; United Nations Human Rights
Committee, General Comment No. 20: Prohibition of Torture, or Other Cruel, Inhuman
or Degrading Treatment or Punishment (article 7 ICCPR), op. cit., note 10.
230 Including, for example, for prisoners on death row or those serving life sentences.
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	ทุุกรััฐควรหลีีกเลี่่�ยงการใช้้การขัังเดี่่�ยวหากเป็็นไปได้้และดำำ�เนิินการ
ตามขั้้� น ตอนสู่่�การยกเลิิ ก โดยสิ้้� น เชิิ ง 231 การใช้้ ก ารแยกจากกััน
โดยไม่่สมััครใจไม่่ว่่าในรููปแบบใด ๆ ไม่่ว่่าจะเป็็นการลงโทษทางวิินััย
หรืือเพื่่�อการรัักษาความสงบเรีียบร้้อยและความมั่่�นคง ต้้องได้้รัับ
อนุุญาตตามกฎหมาย หรืือตามระเบีียบของหน่่วยงานธุุรการที่่�มีี
อำำ�นาจตามที่่�กำำ�หนดไว้้ในกฎข้้อ 37 (ง)
การใช้ก้ ารขัังเดี่่�ยวต้้องได้้รัับการควบคุุมและปกป้้องโดยเป็็นส่่วนหนึ่่�ง
ของขั้้� นตอนทางวิิ นััย เป็็ นลายลัักษณ์์ อัั กษรที่่� กว้้างขึ้้� น กฎหมาย
และข้้อบัังคัับที่่�เกี่่�ยวข้้องควรกำำ�หนดข้้อห้้ามและข้้อจำำ�กััดในการใช้้
การขัังเดี่่�ยวไว้้อย่่างชััดเจน

4
231 Basic Principles for the Treatment of Prisoners, UNGA, op. cit., note 229, Principle 7;
UN Special Rapporteur on torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or
punishment, Interim Report to the General Assembly, 5 August 2011, A/66/268, paras.
82–101; Report of the Special Rapporteur on torture, A/68/295, op. cit. note 57, para.
60-61; The Istanbul statement on the use and effects of solitary confinement, International
Psychological Trauma Symposium, 9 December 2007.
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กฎที่่�เกี่่�ยวข้้อง (RELEVANT RULES):
การขัังเดี่่�ยว
(SOLITARY CONFINEMENT)
กฎข้้อ 38
1. การบริิหารงานเรืือนจํําต้้องได้้รัับการส่่งเสริิมให้้ใช้้ตามบริิบทที่่�เป็็นไปได้้
การป้้องกัันความขััดแย้้ง การไกล่่เกลี่่�ย หรืือกลไกการระงัับข้้อพิิพาท
ทางเลืือกอื่่�น (any other alternative dispute resolution) เพื่่�อป้้องกััน
การกระทํําความผิิดทางวิินััยหรืือการยุุติิข้้อขััดแย้้ง
2.	สํําหรัับผู้้�ต้้องขัังที่่�ถููกหรืือกํําลัังถููกแยกขััง การบริิหารงานเรืือนจํําต้้อง
ดํําเนิิ น มาตรการจํําเป็็ น เพื่่� อ บรรเทาผลกระทบอัันตรายที่่� อ าจเกิิ ดขึ้้� น
จากการแยกขัังต่่อตััวผู้้�ต้้องขัังและต่่อชุุมชนของผู้้�ต้้องขัังภายหลัังได้้รัับ
การปล่่อยตััวจากเรืือนจํํา

4

กฎข้้อ 44
เพื่่�อวััตถุุประสงค์์ของหลัักการเหล่่านี้้� การขัังเดี่่�ยว (solitary confinement)
หมายถึึง การคุุมขัังผู้้�ต้้องขัังเป็็นระยะเวลา 22 ชั่่�วโมงหรืือมากกว่่าต่่อวััน
โดยไม่่ได้้ติิดต่อ่ กัับผู้้อื่� น่� อย่่างมีีความหมาย การขัังเดี่่ย� ว (solitary confinement)
ที่่�ขยายกํําหนดเวลา หมายถึึง การขัังเดี่่�ยวเป็็นระยะเวลาเกิินกว่่า 15 วััน
ติิดต่่อกััน
กฎข้้อ 45
1. การขัังเดี่่�ยวต้้องถููกใช้้เฉพาะกรณีียกเว้้นเป็็นวิิธีีสุุดท้้ายเท่่านั้้�น โดยใช้้เวลา
สั้้�นสุุดเท่่าที่่�ทํําได้้ และต้้องมีีการตรวจสอบอย่่างอิิสระและเป็็นไปตาม
การรัับรองของเจ้้าหน้้าที่่�ที่่มี� อํํี านาจเท่่านั้้น� และต้้องไม่่ลงโทษตามการตััดสิิน
ให้้ต้้องรัับโทษของผู้้�ต้้องโทษ
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2. ควรห้้ามมิิให้้มีีการลงโทษขัังเดี่่�ยวในกรณีีของผู้้�ต้้องขัังที่่�มีีความผิิดปกติิ
ทางจิิ ต หรืือความพิิ ก ารทางร่่ า งกายเมื่่� อ สภาพของผู้้� ต้้ องขัังจะทรุุ ด ลง
จากมาตรการดัังกล่่าว การห้้ามใช้้โทษขัังเดี่่�ยวและมาตรการเหมืือนกััน
ในกรณีี เ กี่่� ย วข้้องกัับผู้้� ห ญิิ ง และเด็็ ก ตามที่่� อ้้ างอิิ ง ไว้้ในมาตรฐานและ
บรรทััดฐานอื่่� น ของสหประชาชาติิ ใ นการป้้ อ งกัันอาชญากรรมและ
ความยุุติิธรรมทางอาญาจะต้้องนํํามาปรัับใช้้ต่่อไป

	ทำำ�ไมจึึงสำำ�คััญ?

(WHY IS IT IMPORTANT?)

4

43 	ผลกระทบเชิิ ง ลบและอาจเกิิ ดขึ้้� น ในระยะยาวของการขัังเดี่่� ย ว
ต่่ อ สุุ ข ภาพร่่ า งกายและจิิ ต ใจและสวััสดิิ ภ าพของผู้้� ต้้ องขัังได้้รัับ
การบัันทึึกไว้้เป็็นอย่่างดีี การวิิจััยทางการแพทย์์ยืืนยัันว่่าการปฏิิเสธ
การติิดต่่อกัับมนุุษย์์ที่่�มีีความหมายสามารถนำำ�ไปสู่่� ”กลุ่่�มอาการ
โดดเดี่่�ยว” ซึ่�ง่ มีีอาการวิิตกกัังวล ซึึมเศร้้า ความโกรธ ความผิิดปกติิ
ของการรัับรู้้� การบิิ ดเบืือนการรัับรู้้� ความหวาดระแวง โรคจิิ ต
การทำำ�ร้้ายตััวเอง และการฆ่่าตััวตาย ซึ่�ง่ สามารถทำำ�ลายบุุคลิิกภาพ
ของบุุคคล232

232 More detailed information about the harmful impacts of solitary confinement can be
found in: Grassian S, ‘Psychiatric effects of solitary confinement’, Journal of Law and
Policy, Vol. 22, 2006, pp. 325-383; Craig Haney, ‘Mental health issues in long-term solitary
and supermax confinement’, Crime & Delinquency, Vol. 49, No. 1, 2003, pp. 124-156;
Sharon Shalev, ‘A sourcebook on solitary confinement’, Mannheim Centre for
Criminology – London School of Economics, 2008; Interim report of the Special
Rapporteur on torture, A/66/268, op. cit., note 231.
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44 	ถ้้อยแถลงอิิสตัันบููลเกี่่�ยวกัับการใช้้และผลกระทบของการขัังเดี่่�ยว
(คำำ�ชี้้�แจงอิิสตัันบููล) ได้้บัันทึึกสิ่่�งนี้้�ด้้วย โดยระบุุว่่า “การขัังเดี่่�ยว
อาจทำำ� ให้้เกิิ ดผ ลร้้ายทางจิิ ต ใจและบางครั้้� ง ทางสรีี ร วิิ ท ยาอย่่ า ง
ร้้ายแรง (…) ผลกระทบด้า้ นลบต่่อสุุขภาพสามารถเกิิดขึ้น้� ได้ห้ ลัังจาก
ผ่่านไปเพีียงไม่่กี่่�วััน การขัังเดี่่�ยวและความเสี่่�ยงเพิ่่�มขึ้้�นตามแต่่ละวััน
ที่่�ใช้้ไปในสภาพดัังกล่่าว (...) ลัักษณะอัันตรายหลัักของการขัังเดี่่�ยว
คืือลดการติิดต่่อทางสัังคมที่่�มีีความหมายไปสู่่�ระดัับของการกระตุ้้�น
ทางสัังคมและจิิตใจที่่�หลายคนจะประสบว่่าไม่่เพีียงพอจะรัักษา
สุุขภาพและความเป็็นอยู่่�ที่่�ดีี”233

4

45 การขัังเดี่่�ยว ในบางกรณีี อาจนัับว่่าเป็็นการปฏิิบััติิหรืือการลงโทษ
ที่่�โหดร้้าย ไร้้มนุุษยธรรม หรืือที่่�ย่ำำ��ยีีศัักดิ์์�ศรีี นอกจากนี้้� เนื่่�องจาก
การแยกขัังเดี่่�ยวโดยธรรมชาติิ จึึงมีีความเสี่่�ยงสููงที่่�จะมีีการละเมิิด
สิิทธิิมนุุษยชนอื่่�น ๆ เกิิดขึ้้�น
46

การขัังเดี่่�ยวสามารถเพิ่่�มความเสี่่ย� งของการฆ่่าตััวตายหรืือการทำำ�ร้้าย
ตััวเอง โดยเฉพาะอย่่ า งยิ่่� ง สำำ� หรัับผู้้� ต้้ องขัังมีี ภ าวะสุุ ข ภาพจิิ ต
ที่่� มีี อ ยู่่�ก่่ อ น ตามที่่� WHO ชี้้� ใ ห้้เห็็ น “การแยกทางสัังคมและ
ทางกายภาพและการขาดทรััพยากรสนัับสนุุ น ที่่� เข้้าถึึงได้้ทำำ� ให้้
ความเสี่่�ยงต่่อการฆ่่าตััวตายรุุนแรงขึ้้�น ดัังนั้้�น องค์์ประกอบสำำ�คััญ
ในการป้้องกัันการฆ่่าตััวตายในสถานที่่�ราชทััณฑ์์จึึงเป็็นปฏิิสััมพัันธ์์
ทางสัังคมที่่�มีีความหมาย”234 ผลกระทบระยะยาวที่่�อาจเกิิดขึ้้�นจาก

233 The Istanbul statement on the use and effects of solitary confinement, op. cit.,
note 231, p.2.
234 Preventing Suicide in Jails and Prisons, WHO/International Association for Suicide
Prevention, op. cit., note 180, p. 16.
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การแยกตััว ซึ่่�งรวมถึึงความเสี่่�ยงของการฆ่่าตััวตายและการทำำ�ร้้าย
ตััวเอง หมายความว่่ามีีความเสี่่�ยงไม่่เฉพาะในช่่วงแยกตััวออกมา
เท่่านั้้�น แต่่อาจส่่งผลทางจิิตวิิทยาที่่�ยาวนานซึ่่�งอาจคงอยู่่�ได้้นาน
หลัังจากการลงโทษครั้้�งแรกและแม้้กระทั่่�งหลัังจากปล่่อยตััวจาก
เรืือนจำำ�
47

การใช้้การขัังเดี่่�ยวโดยทั่่�วไปแล้้วเป็็นผลลบต่่อความสััมพัันธ์์ระหว่่าง
เจ้้าหน้้าที่่�กัับผู้้�ต้้องขัังและความสามััคคีีทางสัังคมภายในเรืือนจำำ�
อาจมีีผลในทางลบต่่อโอกาสของผู้้�ต้้องขัังในการกลัับคืืนสู่่�สภาพเดิิม
และการฟื้้�นฟููสภาพ ผู้้�รายงานพิิเศษแห่่งสหประชาชาติิด้้านการ
ทรมานระบุุว่่าการขัังเดี่่�ยวขััดต่่อการฟื้้�นฟูู ซึ่่�งเป็็นเป้้าหมายสููงสุุด
ของระบบการคุุมขััง235

4

48 หลัักการที่่� 7 ของหลัักการพื้้�นฐานของสหประชาชาติิว่่าด้้วยการ
ปฏิิ บััติิ ต่่ อ ผู้้� ต้้ องขัังเรีี ย กร้้องให้้มีี ค วามพยายามในการ “ยกเลิิ ก
การขัังเดี่่�ยวเป็็นการลงโทษ หรืือการจำำ�กััดการใช้้งาน”236

235 “‘Solitary confinement should be banned in most cases’, UN expert says”, UN News
Centre, 18 October 2011.
236 Basic Principles for the Treatment of Prisoners, UNGA, op. cit., note 229, Principle 7.
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นำำ�ไปปฏิิบััติิ

(PUTTING IT INTO PRACTICE)

	ความหมายการขัังเดี่่�ยว

(Definition of solitary confinement)

4

49	ข้้อห้้ามและข้้อจำำ�กััดของการขัังเดี่่�ยวที่่�รวมอยู่่�ในกฎแมนเดลาจะมีี
ผลบัังคัับใช้้ โดยไม่่คำำ�นึึงว่่ามาตรการดัังกล่่าวจะใช้้เป็็นการลงโทษ
ทางวิินััยหรืือเพื่่�อวััตถุุประสงค์์อื่่�น (ดููกฎข้้อ 37 (ง), กฎข้้อ 43 (1)
และคำำ�จำำ�กััดความในกฎข้้อ 44)
50 เอกสาร Essex พยายามชี้้�แจงคำำ�ว่่า “การติิดต่่อกัับมนุุษย์์อย่่างมีี
ความหมาย” ซึ่�ง่ ใช้้ในกฎข้้อ 44 เพื่่�อกำำ�หนดสิ่่�งที่่�ผู้้�ต้้องขัังถููกลิิดรอน
ในระหว่่างการขัังเดี่่�ยว การติิดต่่ออย่่างมีีความหมายถููกกำำ�หนด
ให้้เป็็น “ปริิมาณและคุุณภาพของปฏิิสััมพัันธ์์ทางสัังคมและการกระตุ้้น�
ทางจิิตวิิทยาที่่�มนุุษย์์ต้้องการสำำ�หรัับสุุขภาพจิิตและความเป็็นอยู่่�ที่่ดี� ี
ของพวกเขา ปฏิิสััมพัันธ์์ดัังกล่่าวต้้องการการติิดต่่อของมนุุษย์์แบบ
ตััวต่่อตััวและโดยตรง (โดยไม่่มีอุี ุปสรรคทางกายภาพ) และมากกว่่า
ที่่�จะหายวัับไปหรืือโดยบัังเอิิญ ทำำ�ให้้สามารถสื่่�อสารระหว่่างบุุคคล
ที่่�เห็็นอกเห็็นใจได้้ การติิดต่่อต้้องไม่่ถููกจำำ�กััดเฉพาะปฏิิสััมพัันธ์์
ที่่�กำำ�หนดโดยกิิจวััตรของเรืือนจำำ� กระบวนการสอบสวน (คดีีอาญา)
หรืือความจำำ�เป็็นทางการแพทย์์”237

237 Essex paper 3, Penal Reform International and the University of Essex, op. cit., note 4,
p. 89.
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51

การกระทำำ�ดัังกล่่าวไม่่ถืือเป็็น “การติิดต่อ่ กัับมนุุษย์์อย่่างมีีความหมาย”
หากเจ้้าหน้้าที่่� เรืือนจำำ� “ส่่ ง ถาดอาหาร ไปรษณีี ย์์ หรืือยาไปที่่�
ประตููห้้องขััง หรืือหากผู้้ต้้� องขัังสามารถตะโกนใส่่กัันผ่่านผนัังห้้องขััง
หรืือช่่องระบายอากาศ เพื่่�อให้้เป็็นไปตามเหตุุผลของกฎ การติิดต่่อ
จำำ�ต้้องจััดเตรีียมสิ่่�งเร้้าที่่�จำำ�เป็็นสำำ�หรัับความเป็็นอยู่่�ที่่�ดีีของมนุุษย์์
ซึ่่� ง หมายถึึงการแลกเปลี่่�ย นความเห็็ น อกเห็็ น ใจและปฏิิ สัั มพัันธ์์
ทางสัังคมที่่�ยั่่�งยืืน การติิดต่่อของมนุุษย์์ที่่�มีีความหมายนั้้�นโดยตรง
มากกว่่าการไกล่่เกลี่่ย� ต่่อเนื่่อ� งมากกว่่าทัันทีีทัันใด และต้้องเกี่่�ยวข้้อง
กัับการสนทนาที่่�แท้้จริิง อาจมีีการจััดหาโดยเรืือนจำำ�หรืือเจ้้าหน้้าที่่�
ภายนอก ผู้้�ต้้องขัังรายบุุคคล ครอบครััว เพื่่�อนหรืือผู้้�อื่่�น หรืือโดย
ผสมผสานกััน”238
ใช้้ในสถานการณ์์พิิเศษเท่่านั้้�น

(Use in exceptional circumstances only)

4

52 กฎข้้อ 45 ระบุุว่่า “การขัังเดี่่�ยวจะใช้้เฉพาะในกรณีีพิิเศษเป็็น
ทางเลืือกสุุดท้้าย เป็็นเวลาสั้้�นสุุดเท่่าที่่�จะทำำ�ได้้ (…)” สภาพนี้้�
ได้้รัับการเน้้นย้ำำ�� โดยองค์์ ก รระหว่่ า งประเทศหลายแห่่ ง รวมถึึง
ผู้้�รายงานพิิเศษด้า้ นการทรมานแห่่งสหประชาชาติิและ UNCAT239
53 การขัังเดี่่�ยวถืือเป็็นทางเลืือกสุุดท้้าย เฉพาะใช้้เมื่่�อมีีการลองใช้้
มาตรการอื่่�นและล้้มเหลวในครั้้�งแรกเท่่านั้้�น

238 Ibid, p. 89.
239 See also: European Prison Rules, Council of Europe, op. cit., note 74, Rule 60.5.
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การปฏิิบััติิตามคำำ�มั่่�น (PROMISING PRACTICE):
สหรััฐอเมริิกา - ทางเลืือกที่่�ปลอดภััยสำำ�หรัับการริิเริ่่�มการแยกออก
(UNITED STATES – THE SAFE ALTERNATIVES TO SEGREGATION
INITIATIVE) [4.1]

4

Vera Institute of Justice ซึ่�ง่ เป็็นสถาบัันวิิจััยของสหรััฐอเมริิกากำำ�ลัังร่่วมมืือ
กัับระบบการแก้้ไขในประเทศเพื่่อ� ลดการพึ่่�งพา “ที่่�อยู่่�อาศััยแยก” (การขัังเดี่่ย� ว)
ผ่่านการพััฒนาทางเลืือกที่่�ปลอดภััยและมีีประสิิทธิิภาพในโครงการที่่�มีีชื่่�อว่่า
Safe Alternatives to Segregation (SAS) Initiative240
ด้้วยความร่่วมมืือกัับแผนกราชทััณฑ์์ในเนแบรสกา นอร์์ทแคโรไลนา และ
โอเรกอน และหน่่วยงานท้้องถิ่่�นในมิิดเดิิลเซ็็กซ์์ นิิวเจอร์์ซีีย์์ และนิิวยอร์์กซิิตี้้�
Vera ดำำ� เนิิ น การ “ทบทวนนโยบายและแนวทางปฏิิ บััติิ ฉบัั บสมบููรณ์์ ”
และการวิิเคราะห์์ข้้อมููลเพื่่อ� “กำำ�หนดปััจจััยขัับเคลื่่อ� นและลัักษณะของผู้้ต้้� องขััง
แบบแยกส่่วน” Vera ยัังจััดให้้มีี “ข้้อเสนอแนะเกี่่�ยวกัับการเปลี่่�ยนแปลง
นโยบายและแนวปฏิิบััติิที่่�สามารถลดการใช้้ที่่�อยู่่�อาศััยแยกจากกัันทั่่�วทั้้�งระบบ
ได้้อย่่างปลอดภััยและมีีประสิิทธิิภาพ และจะช่่วยนำำ�คำำ�แนะนำำ�เหล่่านี้้�ไป
ปฏิิบััติิ”241
นอกจากนี้้� Safe Alternatives to Segregation Resource Center ออนไลน์์
ยัังให้้ข้้อมููลการวิิจััย รายงาน สรุุปนโยบาย และข้้อมููลล่่าสุุดเกี่่�ยวกัับการปฏิิรููป
ที่่�กำำ�ลัังดำำ�เนิินการในสหรััฐอเมริิกา โดยมีีวััตถุุประสงค์์เพื่่�อแจ้้งเจ้้าหน้้าที่่�
ราชทััณฑ์์ ผู้้�กำำ�หนดนโยบาย ผู้้�สนัับสนุุน สื่่�อ และประชาชนทั่่�วไปเกี่่�ยวกัับ
การใช้้การแบ่่งแยกในสหรััฐอเมริิกาในปััจจุุบััน ผลกระทบ และสิ่่�งที่่�สามารถ
ทำำ�ได้้เพื่่�อแก้้ไขปััญหา

240 For more information, see: www.vera.org and www.safealternativestosegregation.org.
241 See: Safe Alternatives to Segregation Initiative, VERA Institute for Justice at www.
safealternativestosegregation.org/about.
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การปฏิิบััติิตามคำำ�มั่่�น (PROMISING PRACTICE):
การศึึกษาเกี่่�ยวกัับหน่่วยการแยกออกในอัังกฤษและเวลส์์
(STUDY ON SEGREGATION UNITS IN ENGLAND AND WALES) [4.2]
การศึึกษาเกี่่�ยวกัับการแบ่่งแยกและศููนย์์ควบคุุมดููแลอย่่างใกล้้ชิิดในอัังกฤษ
และเวลส์์242 ระบุุตััวอย่่างการปฏิิบััติิที่่�มีีแนวโน้้มดีีดัังต่่อไปนี้้�:
หน่่ ว ยแยกหนึ่่� ง มีี พัั นธกิิ จ แสดงไว้้ในสถานที่่� โ ดดเด่่ น ซึ่่� ง ผู้้� ต้้ องขัังสามารถ
มองเห็็นได้้ พัันธกิิจของหน่่วยนี้้�คืือ “ท้้าทายพฤติิกรรมเชิิงลบและส่่งเสริิม
การมีีส่ว่ นร่่วมในเชิิงบวกโดยมีีเป้้าหมายในการกลัับสู่่�สัังคมของผู้้ต้้� องขัังกลัับคืืน
สู่่�การเป็็นประชากรทั่่�วไปได้้สำำ�เร็็จ”

4

อีี ก หน่่ ว ยหนึ่่� ง พยายามหาสาเหตุุ แ ท้้จริิ ง ที่่� ทำำ� ให้้ผู้้� ต้้ องขัังต้้องแยกจากกััน
เจ้้าหน้้าที่่� ห น่่ ว ยแยกส่่ ว นร่่ ว มมืือกัับผู้้� ต้้ องขัังเพื่่� อ ระบุุ แ ละแก้้ไขปัั ญ หา
ในพฤติิกรรมที่่�นำำ�ไปสู่่�การตััดสิินใจแยกตััวออกจากกััน รวมถึึงการทำำ�งานร่่วมกัับ
ผู้้�ต้้องขัังในเรื่่�องทััศนคติิและพฤติิกรรม คณะกรรมการตรวจสอบการแบ่่งแยก
บางแห่่งตรวจสอบสาเหตุุของการแบ่่งแยกและจััดการปััญหาเหล่่านี้้�ในฐานะ
ปััญหาที่่�สามารถแก้้ไขได้้ แทนที่่�จะเป็็นเหตุุผลสำำ�หรัับการแยกกัันเพิ่่�มเติิม
ในหน่่วยหนึ่่�ง มีีการทบทวนอย่่างสม่ำำ��เสมอ (อย่่างน้้อยสััปดาห์์ละครั้้�ง) โดยมีี
ตััวแทนจากการทดลอง การดููแลที่่�ปลอดภััยยิ่่�งขึ้้�น จิิตวิิทยา สุุขภาพจิิตที่่�
เข้้าถึึงได้้ หน่่วยบริิการสุุขภาพและภาคทััณฑ์์ คณะกรรมการตรวจสอบอิิสระ
ยัังเข้้าร่่วมการทบทวนรายสััปดาห์์อีีกด้้วย
มีีการใช้้วิิธีีการหลากหลายในหน่่วยต่่าง ๆ เพื่่�อสื่่�อสารรายละเอีียดเกี่่�ยวกัับ
การแยกตััวกัับผู้้�ต้้องขััง สิ่่�งเหล่่านี้้�รวมถึึง:
– 	คำำ�ชี้้�แจงวััตถุุประสงค์์แสดงอย่่างเด่่นชััดในหน่่วยเดีียว

242 Sharon Shalev and Kimmett Edgar, Deep Custody: Segregation units and close supervision
centres in England and Wales, The Prison Reform Trust, 2015, pp. vii-viii.
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– โปสเตอร์์มีรี ายการพฤติิกรรมที่่�คาดหวัังและสิิทธิิที่่แ� สดงโดยโทรศััพท์์ในอีีก
หน่่วยหนึ่่�ง และ
– หนัังสืือแนะนำำ�เกี่่�ยวกัับกฎเกณฑ์์และความคาดหวัังของสถานที่่�แยก
ในหน่่วยหนึ่่�ง สมาชิิกคนหนึ่่�งของทีีมคััดแยกมีีหน้้าที่่�รัับผิิดชอบพื้้�นที่่�กิิจกรรม
ที่่�ตั้้�งใจไว้้สำำ�หรัับผู้้�ต้้องขัังที่่�ถููกละเลยอย่่างมาก การทำำ�งานแบบตััวต่่อตััวกัับ
ผู้้�อยู่่�อาศััยแต่่ละคน พวกเขาวางแผนและจััดเตรีียมหลัักสููตร งานอดิิเรก
งานในห้้องขััง และกิิจกรรมอื่่�น ๆ ที่่�ปรัับให้้เข้้ากัับความจำำ�เป็็น ความสนใจ
และความสามารถส่่วนบุุคคลสำำ�หรัับผู้้�ต้้องขัังแยก
ในเรืือนจำำ�แห่่งหนึ่่�งที่่�ไปเยี่่�ยม ผู้้�ต้้องขัังที่่�เพิ่่�งแยกใหม่่ได้้รัับหนัังสืือปฐมนิิเทศ
ซึ่ง่� แจ้้งพวกเขาว่่าพวกเขา “อาจขอทรััพยากรและอุุปกรณ์์การศึึกษาหลากหลาย
เพื่่�อช่่วยพวกเขาในการศึึกษาต่่อ” ขณะอยู่่�ในหน่่วย

4

ข้้อห้้ามเด็็ดขาด

(Absolute prohibitions)

54 กฎแมนเดลาห้้ามมิิ ใ ห้้ใช้้ 243 อย่่ า งไม่่ มีี กำำ� หนดและการขัังเดี่่� ย ว
เป็็นเวลานาน ซึ่่�งทั้้�งสองอย่่างนี้้�ถืือเป็็นการทรมานหรืือการปฏิิบััติิ
ที่่�โหดร้้ายอื่่�น ๆ244

243 The term “indefinite” solitary confinement means that the prisoner concerned does not
know when this type of confinement will end.
244 Interim Report of the Special Rapporteur on Torture, A/66/268, op. cit., note 231, paras.
57–61 and 81.
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55 ตามที่่� ชี้้� แจงไว้้ในกฎข้้อ 44 การขัังเดี่่� ย วเป็็ น เวลานานหมายถึึง
การคุุมขัังกิินเวลานานเกิินกว่่า 15 วัันต่่อเนื่่อ� งกััน เหตุุผลของข้้อห้้าม
แสดงนััยว่่ า สิ่่� ง นี้้� ยัั ง มีี ผ ลบัังคัับใช้้ เ มื่่� อ มีี ก ารกำำ� หนดระยะเวลา
การแยกตััวอย่่างใกล้้ชิิด UNCAT แนะนำำ�ว่า่ ควรมีีข้้อห้้ามการลงโทษ
ทางวิินััยต่อ่ เนื่่อ� งส่่งผลให้้มีีการขัังเดี่่�ยวเป็็นเวลานานโดยไม่่ขาดตอน
เกิินระยะเวลาสููงสุุด245 ผู้้�รายงานพิิเศษของ UN ด้้านการทรมาน
ตั้้�งข้้อสัังเกตในทำำ�นองเดีียวกัันว่่าข้้อห้้ามควรรวมถึึง “มาตรการ
ที่่� ต่่ออายุุ บ่่อยครั้้� ง การขัังเดี่่� ย วเป็็ นเวลานาน”246 หากผู้้� ต้้ องขััง
ที่่�ถููกขัังเดี่่�ยวถููกเคลื่่�อนย้้ายจากสถานที่่�หนึ่่�งไปยัังอีีกสถานที่่�หนึ่่�ง
ระยะเวลาสููงสุุดคืือ 15 วัันติิดต่่อกัันยัังคงมีีผลบัังคัับใช้้

4

56 ผู้้�รายงานพิิเศษด้า้ นการทรมานของ UN ระบุุว่่า “หากใช้โ้ ดยเจตนา
เพื่่�อจุุดประสงค์์ เช่่น การลงโทษ การข่่มขู่่� บัังคัับ หรืือรัับข้้อมููลหรืือ
คำำ�ส ารภาพ หรืือด้้ ว ยเหตุุ ผ ลใดตามการเลืือกปฏิิ บััติิ และหาก
ความเจ็็บปวดหรืือความทุุกข์์ทรมานที่่�เกิิดขึ้น้� นั้้น� รุุนแรง การขัังเดี่่�ยว
จำำ�นวนการทรมาน”247

245 See: Concluding observations: Portugal, UN CAT, 23 December 2013, CAT/C/PRT/CO/5–6,
para. 12.
246 Report of the Special Rapporteur on torture, A/68/295, op. cit. note 57, para. 61.
247 Ibid, para. 60.
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4

57

กฎข้้อ 45 (2) ย้ำำ��ข้้อห้้ามการใช้ก้ ารขัังเดี่่ย� ว “และมาตรการคล้้ายกััน”
ในกรณีี เ กี่่� ย วข้้องกัับผู้้� ห ญิิ ง และเด็็ ก ตามที่่� อ้้ างถึึงในมาตรฐาน
และบรรทััดฐานอื่่�น ๆ ของสหประชาชาติิ ซึ่่�งรวมถึึงกฎข้้อ 22
ของข้้อกำำ�หนดกรุุงเทพฯ ซึ่่�งระบุุว่่า “การลงโทษด้้วยการคุุมขััง
อย่่ า งใกล้้ชิิ ด หรืือการแยกทางวิิ นััย จะไม่่ นำำ� ไปใช้้กัับสตรีี มีี ค รรภ์์
ผู้้�หญิิงที่่�มีีทารก และมารดาที่่�เลี้้�ยงบุุตรด้้วยนมในเรืือนจำำ�” ทั้้�งนี้้�
เนื่่�องจากภาวะแทรกซ้้อนทางสุุขภาพที่่�อาจเกิิดขึ้้�นจากผู้้�ตั้้�งครรภ์์
และการที่่�เด็็กต้้องถูกู ลงโทษด้ว้ ยการพรากจากบิิดามารดา กฎข้้อ 67
ของกฎฮาวานาห้้ามไม่่ให้้มีีการคุุมขัังเด็็กและเยาวชนไว้้คนเดีียว
เพื่่�อเป็็นมาตรการทางวิินััย UNCRC และผู้้�รายงานพิิเศษของ UN
เกี่่� ย วกัับการทรมานเรีี ย กร้้องให้้รััฐต่่ า ง ๆ ไม่่ ใช้้ ก ารคุุ ม ขัังเด็็ ก
เพีียงลำำ�พััง248

58 	ห้้ามมิิ ใ ห้้ใช้้ ก ารขัังเดี่่� ย วโดยเด็็ ดข าดสำำ� หรัับผู้้� ต้้ องขัังที่่� มีี ปัั ญ หา
สุุ ข ภาพจิิ ต เนื่่� อ งจากความสามารถทางจิิ ต ลดลงและเนื่่� อ งจาก
การขัังเดี่่� ย วมัักส่่ ง ผลให้้สภาพสุุ ข ภาพจิิ ต ที่่� มีี อ ยู่่�เดิิ ม กำำ� เริิ บ
รุุนแรงขึ้้�น249

248 See for example: Consideration of Reports Submitted by States Parties Under Article 44
of the Convention, Concluding observations: Denmark, Committee of the Rights of the
Child, 23 November 2005, CRC/C/ DNK/CO/3, para. 59 (a); Interim Report of the Special
Rapporteur on Torture, A/66/268, op. cit., note 231, para. 86.
249 Istanbul Statement on the use and effects of solitary confinement, op. cit., note 231,
p. 4; see also: Report of the Special Rapporteur on torture, A/66/268, op. cit., note 231,
paras. 67–68 and 78; Report of the Special Rapporteur on torture, A/68/295, op. cit. note
57, para. 61. For more information on the impact of solitary confinement on mental
health, see: Sharon Shalev, A sourcebook on solitary confinement, op. cit., note 232.
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ข้้อจำำ�กััดเพิ่่�มเติิม

(Further limitations)

59 หากนำำ� ไปใช้้ เ ป็็ น การลงโทษทางวิิ นััย ขั้้� น ตอนเกี่่� ย วข้้องทั้้� ง หมด
และการป้้องกัันสำำ�คััญตามรายละเอีียดในกฎข้้อ 39 จะมีีผลบัังคัับใช้้
รวมถึึงหลัักการของกระบวนการที่่�เหมาะสม (the principles of
due process) สำำ�หรัับการขัังเดี่่�ยวและได้้สััดส่่วนตามสััดส่่วน CPT
กล่่าวว่่า “การขัังเดี่่�ยวเป็็นการจำำ�กััดสิิทธิิของผู้้�ต้้องขัังอย่่างร้้ายแรง
ซึ่ง่� เกี่่�ยวข้้องกัับความเสี่่�ยงโดยกำำ�เนิิดต่อ่ ผู้้ต้้� องขััง ระดัับของอัันตราย
ที่่�เกิิดขึ้น้� จริิงหรืือที่่�จะเกิิดขึ้น้� ได้้ต้้องมีีความร้้ายแรงและมีีความสามารถ
เฉพาะตััวเป็็นอย่่างน้้อยของการถูกู กล่่าวถึึงด้้วยวิิธีีนี้้�”250
60

4

ในบางประเทศ การขนส่่งระหว่่างสถานคุุมขัังอาจใช้้เวลาหลายวััน
หรืือหลายสััปดาห์์ และผู้้� ต้้ องขัังอาจถูู ก ขนส่่ ง ในสภาพเท่่ า กัับ
การขัังเดี่่� ย ว ในสถานการณ์์ เช่่ น นี้้� ต้้องใช้้ ก ารคุ้้� ม ครองทั้้� ง หมด
ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการขัังเดี่่�ยว

250 21st General Report, CPT, op. cit., note 224, para. 55.
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การปฏิิบััติิตามคำำ�มั่่�น (PROMISING PRACTICE):
เครื่่�องมืือเพื่่�อยุุติิการขัังเดี่่�ยวเด็็ก
(TOOLKIT TO END THE SOLITARY CONFINEMENT OF CHILDREN)
[4.3]

4

ACLU พััฒนาชุุ ด เครื่่� อ งมืือที่่� จััด หาทรััพยากรอย่่ า งครอบคลุุ ม เพื่่� อ ยุุ ติิ
การขัังเดี่่ย� วเด็็ก ชุุดเครื่่อ� งมืือนี้้ม� าพร้้อมกัับรายงานของ ACLU เรื่่อ� ง Alone and
Afraid: Children in Confinement and Isolation in Juvenile Detention
and Correctional Facility251 ซึ่�ง่ ให้้ข้้อมููลพื้้�นฐานโดยสัังเขปเกี่่�ยวกัับปััญหา
การขัังเดี่่�ยวเยาวชนในสถานคุุมขัังเยาวชนและแนวทางแก้้ไข
ชุุดเครื่่�องมืือประกอบด้้วยข้้อมููลเกี่่�ยวกัับการมีีส่่วนร่่วมของเยาวชนที่่�ได้้รัับ
ผลกระทบในการอภิิปรายเกี่่ย� วกัับการขัังเดี่่ย� ว เอกสารสนัับสนุุน และกฎหมาย
ตััวอย่่ า งเพื่่� อ จำำ�กััด การขัังเดี่่� ย วและรููปแบบอื่่� น ๆ ของการแยกตััวใน
สถานคุุมขัังเด็็กและเยาวชน ตลอดจนรายละเอีียดของมาตรฐานระดัับชาติิ
และระดัับนานาชาติิเกี่่�ยวกัับการคุุมขัังเด็็กและเยาวชน ACLU ยัังให้้คำำ�แนะนำำ�
เกี่่�ยวกัับทางเลืือกอื่่�นนอกเหนืือจากการขัังเดี่่�ยวเด็็ก252

251 Alone and Afraid: Children Held in Solitary Confinement and Isolation in Juvenile
Detention and Correctional Facilities, American Civil Liberties Union (ACLU), June 2014.
252 The toolkit can be accessed at www.aclu.org/report/alone-afraid.
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	การป้้องกัันเพิ่่�มเติิม

(Additional safeguards)

61 	สิิ ท ธิิ ใ นการขอทบทวนคำำ�ตััดสิิ น ให้้ขัังเดี่่� ย วโดยอิิ ส ระนั้้� น ใช้้ โ ดย
ไม่่ขึ้้�นกัับเหตุุผลที่่�มีีการกำำ�หนด
62

หน่่ ว ยงานตรวจสอบต้้องสามารถเข้้าถึึงสิ่่� ง อำำ� นวยความสะดวก
การแยกและผู้้ต้้� องขัังที่่�ถูกู คุุมขัังได้โ้ ดยไม่่จำำ�กััด สิ่่ง� นี้้�ใช้โ้ ดยไม่่คำำ�นึึงถึึง
เหตุุผลที่่�กำำ�หนดให้้แยกออก หน่่วยงานตรวจสอบควรมีีการเข้้าถึึง
เอกสารที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการขัังเดี่่�ยว บทบาทของหน่่วยงานตรวจสอบ
ภายในและหน่่ ว ยงานตรวจสอบภายนอกได้้ ร ะบุุ ไว้้ในบทที่่� 1
วรรคที่่� 221–232 และบทที่่� 7 วรรคที่่� 01–24 ของเอกสารคำำ�แนะนำำ�นี้้�
ตามลำำ�ดัับ

4

63 การใช้้ ก ารขัังเดี่่� ย วจะต้้องมีี ก ารจััดทำำ� เอกสารอย่่ า งรอบคอบใน
แฟ้้มข้้อมููลผู้้�ต้้องขัังแต่่ละราย และการตรวจสอบการปรัับใช้้ใน
สถาบัันต่่าง ๆ และภายในการบริิหารงานของเรืือนจำำ�โดยรวม
ในเรื่่�องนี้้� ผู้้�รายงานพิิเศษด้า้ นการทรมานของ UN ระบุุว่่า:
“การประเมิินและการตััดสิินใจทั้้�งหมดเกี่่�ยวข้้องกัับการขัังเดี่่�ยว
จะต้้องมีีการจััดทำำ�เป็็นเอกสารอย่่างชััดเจนและพร้้อมสำำ�หรัับบุุคคล
ที่่�ถูกู คุุมขัังและที่่�ปรึึกษาทางกฎหมายของพวกเขา ซึ่ง่� รวมถึึงการระบุุ
ตััวตนและตำำ�แหน่่งของผู้้�มีีอำำ�นาจในการขัังเดี่่�ยว แหล่่งที่่�มาของ
คุุณลัักษณะทางกฎหมายของเธอหรืือเขาที่่�จะกำำ�หนด คำำ�ชี้้แ� จงเหตุุผล
พื้้�นฐานสำำ�หรัับการจััดเก็็บ ระยะเวลา เหตุุผลที่่�การขัังเดี่่ย� วถูกู กำำ�หนด
ให้้เหมาะสมกัับสุุขภาพจิิตและร่่างกายของผู้้�ถููกคุุมขััง เหตุุผลที่่�
การขัังเดี่่�ยวถููกกำำ�หนดให้้ได้้สััดส่่วนกัับการละเมิิด รายงานจาก
เอกสารคำำ�แนะนำำ�เกี่่�ยวกัับกฎของเนลสััน แมนเดลา
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การทบทวนเหตุุผลสำำ�หรัับการขัังเดี่่�ยวเป็็นประจำำ� และการประเมิิน
ทางการแพทย์์เกี่่�ยวกัับสุุขภาพจิิตและร่่างกายของผู้้�ถูกู คุุมขััง”253
การปฏิิบััติิตามคำำ�มั่่�น (PROMISING PRACTICE):
ทีีมงานสหวิิทยาการในหน่่วยงานแยกออก
(MULTIDISCIPLINARY TEAM WORK IN SEGREGATION UNITS) [4.4]

4

การทบทวนแนวทางปฏิิ บััติิ เ กี่่� ย วกัับความสัันโดษและการยัั บ ยั้้� ง ชั่่� ง ใจ
ในนิิวซีีแลนด์์254 พบว่่าความก้้าวหน้้าจากสภาพแวดล้้อมที่่�แยกจากกัันมัักได้้รัับ
การสนัับสนุุนจากการทำำ�งานเป็็นทีีมจากสหสาขาวิิชาชีีพและการมีีส่่วนร่่วม
ในครอบครััว มีีการทำำ�งานเป็็นทีีมของสหสาขาวิิชาชีีพในเรืือนจำำ�ส่่วนใหญ่่
ที่่�เข้้าเยี่่�ยม โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�งในการตรวจสอบการแยกผู้้�ต้้องขัังที่่�มีีความเสี่่�ยง
บทวิิจารณ์์เหล่่านี้้�มัักเกี่่�ยวข้้องกัับเจ้้าหน้้าที่่�ควบคุุมดููแล เจ้้าหน้้าที่่�ด้้านสุุขภาพ
และสุุขภาพจิิต นัักกิิจกรรมบำำ�บััด และตััวแทนจากสถานสุุขภาพจิิตชุุมชน
ตััวอย่่างเช่่น ที่่�เรืือนจำำ�ชายโอ๊๊คแลนด์์ มีีการประชุุมทุุกสััปดาห์์เพื่่อ� หารืือเกี่่ย� วกัับ
ผู้้ต้้� องขัังที่่�มีคี วามจำำ�เป็็นซัับซ้้อน ซึ่ง่� รวมถึึงสุุขภาพจิิต การศึึกษา และเจ้้าหน้้าที่่�
ควบคุุมดููแล ตลอดจนตััวแทนจากคลิินิิกนิิติิเวช ในทำำ�นองเดีียวกััน ผู้้�หญิิง
ทุุกคนที่่�หน่่วย At Risk ในเรืือนจำำ�สตรีีไครสต์์เชิิร์์ชได้้รัับการประเมิินทุุกวััน
โดยทีีมสหสาขาวิิชาชีีพ ซึ่่�งรวมถึึงเจ้้าหน้้าที่่�พยาบาล เจ้้าหน้้าที่่�ดููแลอาวุุโส
เจ้้าหน้้าที่่�หน่่วย และตััวผู้้�ต้้องขัังด้้วย การพิิจารณาแยกจากกัันในเรืือนจำำ�
โอ๊๊คแลนด์์ใต้้นั้้�นรวมถึึงตััวผู้้�ต้้องขัังเองด้้วย เช่่นเดีียวกัับตััวแทนทางวััฒนธรรม
ผู้้�ปฏิิบััติิงานด้า้ นสุุขภาพจิิต และเจ้้าหน้้าที่่�คุุมขััง

253 Interim Report of the Special Rapporteur on Torture, A/66/268, op. cit., note 231,
para. 93.
254 Sharon Shalev, ‘Thinking Outside the Box?’ A review of seclusion and restraint practices
in New Zealand, New Zealand Human Rights Commission, April 2017.
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	การลดผลกระทบด้้านลบของการขัังเดี่่ย
� วและการลงโทษอื่่น
� ๆ

(Reducing the negative impact of solitary confinement and other
sanctions)

64

เจ้้าหน้้าที่่�เรืือนจำำ�ควรพยายามทุุกวิิถีีทางเพื่่�อบรรเทาผลกระทบ
ที่่�อาจเป็็นอัันตรายต่่อการคุุมขััง (กฎข้้อ 38 (2)) โดยจััดให้้มีีการติิดต่อ่
ทางสัังคมทางเลืือกและโดยการรัับรองมาตรการชดเชยเมื่่�อสิ้้�นสุุด
ระยะเวลาการแยกตััว

65 การลงโทษทางวิิ นััย หรืือมาตรการจำำ�กััดต้้ องไม่่ ร วมถึึงการห้้าม
การติิดต่่อกัับครอบครััว
66

ควรทำำ�ความพยายามทั้้�งหมดเพื่่�อให้้ผู้้�ถููกขัังเดี่่�ยวมีีส่่วนร่่วมในแง่่มุุม
อื่่�น ๆ ของชีีวิิตในเรืือนจำำ� รวมถึึงการทำำ�งาน การศึึกษาและกิิจกรรม
สัันทนาการ

4
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บริิบท (CONTEXT):
มาตรการลดผลกระทบของการคุุมขััง
(MEASURES TO ALLEVIATE THE IMPACT OF CONFINEMENT) [4.5]
มาตรการเพื่่�อบรรเทาผลกระทบที่่�อาจเป็็นอัันตรายจากการคุุมขััง ดัังที่่�ระบุุไว้้
ในกฎข้้อ 38 (2) อาจรวมถึึง:
– เพิ่่�มการติิดต่่อกัับโลกภายนอก
– ปรัับปรุุงการเข้้าถึึงกิิจกรรมด้า้ นอาชีีวศึึกษาและนัันทนาการ
– อนุุญาตให้้ผู้้�ต้้องขัังโดดเดี่่�ยวออกกำำ�ลัังกายหรืือมีีส่่วนร่่วมในกิิจกรรม
นัันทนาการร่่วมกััน

4

– การจััดหาผู้้�ต้้องขัังที่่�ถููกแยกจากกัันซึ่่�งประสงค์์ทำำ�งานโดยมีีโอกาสที่่�จะทำำ�
เช่่นนั้้�น ไม่่ว่่าจะอยู่่�ในห้้องขััง หรืือหากเป็็นไปได้้ ในพื้้�นที่่�ที่่�กำำ�หนดร่่วมกัับ
ผู้้�อื่่�น
– อนุุญาตให้้ผู้้�ต้้องขัังถููกแยกจากกัันในระยะยาวได้้แสดงออกผ่่านงานศิิลปะ
– ให้้สิิทธิิการเข้้าใช้้ห้้องออกกำำ�ลัังกาย และ
–	จััดหาเครื่่�องดนตรีีและวััสดุุหััตถกรรม
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	การป้้องกัันและการกลัับสู่่�สัังคม
(Prevention and reintegration)

67

เจ้้าหน้้าที่่�เรืือนจำำ�ควรมุ่่�งหวัังป้้องกัันหรืือขจััดการใช้้การแยกตััว
โดยเน้้นยัังต้้นเหตุุของเหตุุการณ์์ที่่�นำำ�ไปสู่่�การใช้้ เมื่่�อผู้้�ต้้องขัังถููก
ขัังเดี่่�ยว ต้้องเน้้นที่่�การกลัับมาและกลัับเข้้าสู่่�สัังคมของเธอหรืือเขา
กัับผู้้�ต้้องขัังทั่่�วไปตั้้�งแต่่แรกเริ่่�ม

68 ผู้้�ต้้องขัังที่่�ถููกขัังเดี่่�ยวควรได้้รัับการสนัับสนุุนให้้ซัักถามกัับเจ้้าหน้้าที่่�
และได้้รัับการดููแลและการสนัับสนุุ น เป็็ น พิิ เ ศษเพื่่� อ ป้้ อ งกััน
ความจำำ�เป็็นในการขัังเดี่่�ยวเพื่่�อใช้้กัับพวกเขาอีีกในอนาคต
หลัังจากคุุมขัังเป็็นเวลานาน ควรจััดให้้มีีการทยอยกลัับคืืนสู่่�เรืือนจำำ�
ทั่่�วไปทีีละขั้้�น ประสบการณ์์แสดงให้้เห็็นว่่าปััญหาอาจเกิิดขึ้้�นได้้
เมื่่�อผู้้�ต้้องขัังได้้รัับการปล่่อยตััวเข้้าเรืือนจำำ�ทั่่�วไปโดยตรงจากการถููก
ขัังเดี่่�ยว

70

กฎแมนเดลาไม่่ ไ ด้้กำำ� หนดกรณีี ที่่� ผู้้� ต้้ องขัังร้้องขอให้้แยกตััวจาก
ประชากรในเรืือนจำำ�ทั่่�วไป (การแยกโดยสมััครใจ) ขอแนะนำำ�ว่่า
ในกรณีี ดัั งกล่่ า ว เจ้้าหน้้าที่่� ค วรพยายามทำำ� ความเข้้าใจสาเหตุุ
ที่่�ผู้้�ต้้องขัังต้้องการแยกจากกัันเสีียก่่อน และพยายามแก้้ไขปััญหา
ด้้วยวิิธีอื่ี น่� หากมีีความกลััวต่่อความปลอดภััยของบุุคคลนั้้น� เจ้้าหน้้าที่่�
ควรพิิจารณาว่่าพวกเขาสามารถจััดหาสภาพแวดล้้อมปลอดภััย
ให้้แก่่ผู้้�ต้้องขัังโดยไม่่ต้้องแยกตััวเธอหรืือเขาออกจากกััน หากการ
แยกกัันถืือเป็็นหนทางเดีียวที่่�เป็็นไปได้้ ควรใช้้ในช่่วงเวลาจำำ�เป็็น
ในการแก้้ไขสถานการณ์์เท่่านั้้�น

เอกสารคำำ�แนะนำำ�เกี่่�ยวกัับกฎของเนลสััน แมนเดลา

4

69

325

4. ข้้อจํํากััด วิินััย และการลงโทษ

	การวางแผนและออกแบบห้้องขัังแยก

(The planning and design of isolation cells)

UNOPS กำำ�หนดข้้อกำำ�หนดขั้้�นต่ำำ��บางประการสำำ�หรัับการวางแผน
และการออกแบบห้้องคุุมขััง และตั้้�งข้้อสัังเกตว่่า “การรวมห้้องขััง
แยกในการออกแบบเรืือนจำำ� ควรได้้รัับการพิิ สูู จน์์ โ ดยประวััติิ
ความเสี่่� ย งของผู้้� ต้้ องขััง และไม่่ ถืื อว่่ า เป็็ น เรื่่� อ งของหลัักสููตร
โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�งในเรืือนจำำ�ที่่�มีีความมั่่�นคงต่ำำ�� ห้้องขัังแยกอาจ
ไม่่จำำ�เป็็น”255 ในการออกแบบห้้องขัังแยก คำำ�แนะนำำ�ทางเทคนิิค
สำำ�หรัับการวางแผนเรืือนจำำ�ชี้้�ให้้เห็็นว่่าลัักษณะขั้้�นต่ำำ�อื่
� ่�น ๆ ทั้้�งหมด
ของห้้องขัังที่่� พัั กมีี ผ ลบัังคัับใช้้ “รวมถึึงข้้อกำำ� หนดสำำ� หรัับพื้้� น ที่่�
แสงสว่่าง และการระบายอากาศ ความร้้อนและความเย็็น จำำ�ต้้องมีี
การจััดลานภายนอกโดยเฉพาะเพื่่�อให้้ผู้้�ต้้องขัังสามารถออกกำำ�ลัังกาย
แยกกัันได้้ และอาจต้้องมีี การจััดเตรีียมสิ่่� งอำำ�นวยความสะดวก
ด้า้ นสุุขอนามััย การรัับประทานอาหาร การทำำ�อาหาร และสิ่่ง� อำำ�นวย
ความสะดวกทางการแพทย์์แยกต่่างหาก”256

72

แนวทางทางเทคนิิ ค สำำ� หรัับการวางแผนเรืือนจำำ� ยัั ง ชี้้� ว่่ า ห้้องขััง
ไม่่ควรถืือว่่าเป็็นส่่วนหนึ่่�งของความจุุของเรืือนจำำ�โดยรวม ดัังนั้้�น
หากผู้้�ต้้องขัังถููกเคลื่่�อนย้้ายออกจากประชากรทั่่�วไปและถููกคุุมขัังไว้้
จะต้้องมีีที่่�ว่่างสำำ�หรัับพวกเขาที่่�จะกลัับไปภายหลัังระยะเวลาของ
การแยกตััว ไม่่ควรใช้้ห้้องขัังแยกเพื่่�อบรรเทาความแออััด257

4

71

255 Technical Guidance for Prison Planning, UNOPS, op. cit., note 84, p. 111.
256 Ibid, p. 112.
257 Ibid, p. 111.
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4.3	บทบาทของผู้้�ดููแลสุุขภาพ

(The role of health-care personnel)

กฎที่่�เกี่่�ยวข้้อง (RELEVANT RULES):
บทบาทของผู้้�ดููแลสุุขภาพ
(THE ROLE OF HEALTH-CARE PERSONNEL)
กฎข้้อ 46
1.	บุุคลากรดููแลสุุขภาพ (Health-care personnel) ต้้องไม่่มีีบทบาทใด
ในการกํําหนดการลงโทษทางวิินััยหรืือมาตรการจํํากััดอื่่�น อย่่างไรก็็ตาม
บุุคลากรเหล่่านี้้�ต้้องให้้ความสนใจต่่อสุุขภาพของผู้้�ต้้องขัังที่่�อยู่่�ภายใต้้
รููปแบบการแยกขัังโดยไม่่สมััครใจ ตลอดจนการเยี่่�ยมผู้้�ต้้องขัังดัังกล่่าว
เป็็นรายวัันและการจััดให้้มีีความช่่วยเหลืือทางการแพทย์์และการรัักษาทัันทีี
เมื่่�อมีีการร้้องขอจากผู้้�ต้้องขัังดัังกล่่าวหรืือเจ้้าหน้้าที่่�เรืือนจํํา

4

2.	บุุคลากรดููแลสุุขภาพต้้องรายงานผู้้�อํํานวยการเรืือนจํําโดยไม่่ชัักช้้าถึึง
ผลกระทบอย่่างร้้ายแรงของการลงโทษทางวิินััยและมาตรการจํํากััดอื่่�น
ต่่อสุุขภาพกายและจิิตของผู้้�ต้้องขัังที่่�รัับการลงโทษหรืือมาตรการเหล่่านั้้�น
และต้้องแนะนํําผู้้�อํํานวยการเรืือนจํํากรณีีที่่�บุุคลากรเหล่่านี้้�เห็็นว่่าจํําเป็็น
ต้้องเลิิกหรืือเปลี่่�ยนแปลงเพื่่�อเหตุุผลด้้านสุุขภาพของร่่างกายหรืือจิิตใจ
3. 	บุุ ค ลากรดููแลสุุ ข ภาพต้้องมีี อํํ านาจทบทวนและเสนอแนะให้้มีี
การเปลี่่�ยนแปลงการแยกขัังผู้้�ต้้องขัังโดยไม่่สมััครใจได้้เพื่่�อทํําให้้มั่่�นใจว่่า
การแยกขัังดัังกล่่าวไม่่ทํําให้้ภาวะอาการหรืือความผิิดปกติิทางจิิตหรืือ
ความพิิการทางร่่างกายของผู้้ต้้� องขัังทรุุดลง

เอกสารคำำ�แนะนำำ�เกี่่�ยวกัับกฎของเนลสััน แมนเดลา
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	ทำำ�ไมจึึงสำำ�คััญ?

(WHY IS IT IMPORTANT?)

4

73 	ดัังที่่� ก ล่่ า วไว้้ในบทที่่� 6 วรรคที่่� 103 ของเอกสารคำำ� แนะนำำ�นี้้�
หลัักจรรยาบรรณทางการแพทย์์ของ UN (หลัักข้้อ 3) ชี้้�ให้้เห็็นว่่า
“เป็็นการฝ่่าฝืืนจริิยธรรมทางการแพทย์์สำำ�หรัับบุุคลากรด้า้ นสุุขภาพ
โดยเฉพาะแพทย์์ ที่่�จะมีีส่่วนร่่วมในความสััมพัันธ์์ทางวิิชาชีีพกัับ
ผู้้� ต้้ องขัังหรืือผู้้� ถูู ก คุุ ม ขัังซึ่่� ง มิิ ไ ด้้มีี วัั ตถุุ ป ระสงค์์ เ พีี ย งเพื่่� อ ประเมิิ น
ปกป้้อง หรืือปรัับปรุุงสุุขภาพร่่างกายและจิิตใจเท่่านั้้�น”
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74

กฎข้้อ 32 (ง) ของกฎแมนเดลาย้ำำ��ถึึงการห้้ามโดยเด็็ดขาดสำำ�หรัับ
แพทย์์และผู้้�เชี่่�ยวชาญด้า้ นการดููแลสุุขภาพอื่่�น ๆ จากการมีีส่่วนร่่วม
อย่่างแข็็งขัันหรืือเชิิงรัับ ในการกระทำำ�ที่่�อาจเป็็นการทรมานหรืือ
การปฏิิบััติิที่่�โหดร้้าย

75

การเยี่่� ย มผู้้� ต้้ องขัังในแต่่ ล ะวัันโดยแยกจากกัันโดยไม่่ สมัั ครใจมีี
ความสำำ�คััญต่่อการประเมิินผลกระทบของการแยกจากกัันต่่อสุุขภาพ
ร่่างกายและจิิตใจของผู้้ต้้� องขััง รวมถึึงการบ่่งชี้้แ� นวโน้้มการฆ่่าตััวตาย
หรืือการทำำ�ร้้ายตนเอง และเพื่่อ� ตรวจหาสััญญาณการทรมานหรืืออื่่น� ๆ
การปฏิิบััติที่่ิ โ� หดร้้าย การที่่�เจ้้าหน้้าที่่�ทางการแพทย์์ไปเยี่่ย� มผู้้�ต้้องขััง
ที่่�ได้้รัับโทษเป็็นประจำำ�ทุุกวัันสามารถทำำ�หน้้าที่่�เป็็นเครื่่�องยัับยั้้�ง
การปฏิิบััติิที่่�โหดร้้ายได้้
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นำำ�ไปปฏิิบััติิ

(PUTTING IT INTO PRACTICE)

เจ้้าหน้้าที่่�ดููแลสุุขภาพควรให้้ความสนใจเป็็นพิิเศษกัับสุุขภาพของ
ผู้้�ต้้องขัังในการแบ่่งแยกและถููกลงโทษในรููปแบบอื่่�น ๆ ด้้วยเหตุุนี้้�
เจ้้าหน้้าที่่�ดููแลสุุขภาพต้้องได้้รัับแจ้้งทุุกครั้้�งที่่�มีีผู้้�ต้้องขัังถููกขัังเดี่่�ยว
และเจ้้าหน้้าที่่�เรืือนจำำ�ต้้องให้้เจ้้าหน้้าที่่�ดููแลสุุขภาพเข้้าถึึงผู้้�ต้้องขััง
ที่่�แยกจากกัันทั้้�งหมดโดยไม่่มีสิ่่ี �งกีีดขวาง

77

การเยี่่�ยมสถานพยาบาลทุุกวัันสำำ�หรัับผู้้�ถููกแยกจากกัันโดยไม่่สมััครใจ
จะต้้องเป็็นส่่วนตััวเพื่่อ� ให้้แน่่ใจว่่ามีีการรัักษาความลัับทางการแพทย์์
อย่่างครบถ้้วน ดัังนั้้น� ผู้้ต้้� องขัังควรสามารถสนทนาอย่่างเป็็นความลัับ
กัับเจ้้าหน้้าที่่�ดููแลสุุขภาพได้้ การสนทนาดัังกล่่ าวมีี ความสำำ�คััญ
อย่่างยิ่่�งในการตรวจหาภาวะสุุขภาพจิิต

78

ในกรณีี ที่่� ไ ม่่ มีี ผู้้� อำำ� นวยการเรืือนจำำ� บุุ ค ลากรทางการแพทย์์
ควรรายงานข้้อกัังวลใด ๆ ต่่อเจ้้าหน้้าที่่�อาวุุโสที่่�ได้้รัับมอบหมาย

79

นอกเหนืือจากการเยี่่ย� มตามกำำ�หนดเวลาทุุกวััน เจ้้าหน้้าที่่�ดููแลสุุขภาพ
ควรพร้้อมเยี่่� ย มผู้้� ต้้ องขัังที่่� ถูู ก ลงโทษได้้ ต ลอดเวลาของวััน
ซึ่่�งอาจเป็็นการตอบสนองต่่อคำำ�ขอโดยตรงจากผู้้�ต้้องขัังหรืือตาม
คำำ�แนะนำำ�ของเจ้้าหน้้าที่่�

4

76

80 	คำำ�แนะนำำ�ของเจ้้าหน้้าที่่�ดููแลสุุขภาพเกี่่�ยวกัับสุุขภาพของผู้้�ต้้องขััง
ต้้องกระทำำ� ตามโดยผู้้� อำำ� นวยการเรืือนจำำ� หรืือเจ้้าหน้้าที่่� ที่่� ไ ด้้รัับ
มอบหมาย
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4.4	การระงัับข้้อพิิพาททางเลืือก
(Alternative dispute resolution)

กฎที่่�เกี่่�ยวข้้อง (RELEVANT RULES):
การระงัับข้้อพิิพาททางเลืือก
(ALTERNATIVE DISPUTE RESOLUTION)
กฎข้้อ 38

4

1. การบริิหารงานเรืือนจํําต้้องได้้รัับการส่่งเสริิมให้้ใช้้ตามบริิบทที่่�เป็็นไปได้้
การป้้องกัันความขััดแย้้ง การไกล่่เกลี่่�ย หรืือกลไกการระงัับข้้อพิิพาท
ทางเลืือก (Alternative dispute resolution) อื่่�นเพื่่�อป้้องกัันการกระทํํา
ความผิิดทางวิินััยหรืือการยุุติิข้้อขััดแย้้ง
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81 	มีี ห ลายวิิ ธีี ที่่� มีี ป ระสิิ ท ธิิ ภ าพและได้้รัับการพิิ สูู จน์์ แ ล้้วอย่่ า งดีี
ในการจััดการกัับการรัักษาความมั่่� นคงและความสงบเรีี ย บร้้อย
ในสถานคุุมขััง เช่่น การกำำ�หนดโครงร่่างภายนอกและโครงสร้้าง
พื้้�นฐานของสถานคุุมขััง มีีจำำ�นวนเจ้้าหน้้าที่่�ที่่�ผ่่านการฝึึกอบรม
เพีียงพอ มีีระบบการจำำ�แนกและการแยกตััวผู้้ต้้� องขัังที่่�มีปี ระสิิทธิิภาพ
มีี ค วามสััมพัันธ์์ เชิิ ง บวกระหว่่ า งเจ้้าหน้้าที่่� กัั บผู้้� ต้้ องขัังที่่� ช่่ ว ยให้้
เจ้้าหน้้าที่่�เรืือนจำำ�สามารถคาดการณ์์และจััดการกัับปััญหาในเชิิงรุุก
และมีีเครื่่อ� งมืือรัักษาความมั่่�นคงแบบพลวััตและการแก้้ไขข้้อขััดแย้้ง
เช่่น การไกล่่เกลี่่�ย อยู่่�ในมืือ258

4

82 	ฝ่่ายบริิหารเรืือนจำำ�มีีตััวเลืือกมากมายในการแก้้ไขปััญหาโดยไม่่ต้้อง
ใช้้การลงโทษทางวิินััย ซึ่่�งรวมถึึงการป้้องกัันความขััดแย้้ง การเตืือน
อย่่างไม่่เป็็นทางการสำำ�หรัับการละเมิิดวิินััยเล็็กน้้อยและเทคนิิค
การไกล่่เกลี่่�ย เช่่นเดีียวกัับขั้้�นตอนทางวิินััย ควรใช้้ความระมััดระวััง
เพื่่� อ ให้้แน่่ ใจว่่ า มีี ก ารใช้้ ม าตรการดัังกล่่ า วอย่่ า งเป็็ น ธรรมและ
สม่ำำ��เสมอ

258 Second Report of Essex Expert Group on the Review of the Standard Minimum Rules
for the Treatment of Prisoners, Penal Reform International and the University of Essex,
20 March 2014, para. 43 at www.penalreform.org/resource/report-essex-experts-reviewstandard-minimum-rules-treatment.
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4

83 ผู้้ร� ายงานพิิเศษเรื่่อ� งการทรมานแห่่งสหประชาชาติิย้ำำ��ถึึงความสำำ�คััญ
ของการระงัับข้้อพิิพาททางเลืือก โดยระบุุว่่า “จำำ�เป็็นอย่่างยิ่่�ง
ที่่� ก ฎเกณฑ์์ กำำ� หนดให้้มีี ภ าระหน้้าที่่� ใ ห้้เจ้้าหน้้าที่่� เรืือนจำำ�ต้้ องใช้้
มาตรการทางวิิ นััย บนพื้้� น ฐานพิิ เ ศษ และเฉพาะเมื่่� อ มีี ก ารใช้้
การไกล่่เกลี่่�ยและวิิธีีการห้้ามปรามอื่่�น ๆ การแก้้ไขข้้อพิิพาทพิิสููจน์์
ได้้ว่่าไม่่เพีียงพอต่่อการรัักษาความสงบเรีียบร้้อย”259
84 หากเจ้้าหน้้าที่่�เรืือนจำำ�ได้้รัับการฝึึกฝนมาเป็็นอย่่างดีีในด้้านเทคนิิค
การรัักษาความมั่่�นคงแบบพลวััต พวกเขาพร้้อมที่่�จะรัับรู้้�สััญญาณ
เตืือนล่่ ว งหน้้าของความผิิ ด ทางวิิ นััย และคลี่่� ค ลายสถานการณ์์
ก่่อนบานปลาย วิิธีีการป้้องกัันดัังกล่่าวต้้องใช้้ทรััพยากรน้้อยกว่่า
กระบวนการทางวิินััยที่่�เป็็นทางการ และสามารถนำำ�ไปสู่่�การพััฒนา
ความสััมพัันธ์์ระหว่่างผู้้ต้้� องขัังและเจ้้าหน้้าที่่� แนวคิิดเรื่่�องการรัักษา
ความมั่่�นคงแบบพลวััต ซึ่่�งเป็็นแนวทางในการรัักษาความมั่่�นคง
ซึ่่�งรวมความสััมพัันธ์์เชิิงบวกระหว่่างเจ้้าหน้้าที่่�กัับผู้้�ต้้องขัังเข้้ากัับ
การปฏิิบััติิที่่�เป็็นธรรมและกิิจกรรมที่่�มุ่่�งหมายนำำ�ไปสู่่�การกลัับคืืนสู่่�
สัังคมในอนาคต มีีการสำำ�รวจในรายละเอีียดเพิ่่�มเติิมในบทที่่� 3
วรรคที่่� 01 ของเอกสารคำำ�แนะนำำ�นี้้�

259 Report of the Special Rapporteur on torture, A/68/295, op. cit. note 57, para. 57.
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(PUTTING IT INTO PRACTICE)

85 	ข้้อกำำ�หนดในการใช้้กลไกการระงัับข้้อพิิพาททางเลืือกเชื่่�อมโยง
กลัับไปยัังกฎข้้อ 75 และ 76 (1)(ค) ซึ่่�งกำำ�หนดให้้เจ้้าหน้้าที่่�เรืือนจำำ�
ต้้องได้้รัับการฝึึกอบรมอย่่างต่่อเนื่่�องเกี่่�ยวกัับแนวคิิดของการรัักษา
ความมั่่�นคงแบบพลวััตและเทคนิิคการป้้องกัันและการแก้้ปััญหา
เช่่น การเจรจาและการไกล่่เกลี่่�ย
86 	วิิธีีการรัักษาความมั่่�นคงแบบพลวััตที่่�สร้้างความสััมพัันธ์์เชิิงบวก
ระหว่่ า งเจ้้าหน้้าที่่� เรืือนจำำ� และผู้้� ต้้ องขัังเป็็ น องค์์ ป ระกอบสำำ�คัั ญ
ในการสามารถใช้ก้ ารระงัับข้้อพิิพาททางเลืือก
87

4

เพื่่�อให้้การจััดการเรืือนจำำ�ประสบความสำำ�เร็็จ ผู้้�กำำ�หนดนโยบาย
ผู้้�จััดการเรืือนจำำ� และเจ้้าหน้้าที่่�ต้้องมีีส่่วนร่่วมอย่่างเต็็มที่่�และมุ่่�งมั่่�น
ที่่� จ ะปฏิิ บััติิ ต ามหลัักการของการรัักษาความมั่่� น คงแบบพลวััต
และการระงัับข้้อพิิพาททางเลืือก เจ้้าหน้้าที่่�ทุุกระดัับจึึงต้้องได้้รัับ
การคััดเลืือกอย่่างรอบคอบโดยคำำ�นึึงถึึงเรื่่�องนี้้�

88 วลีี “เท่่าที่่�เป็็นไปได้้ (to the extent possible)” ในกฎข้้อ 38 (1)
ตระหนัักว่่าขั้้น� ตอนทางวิินััยมีคี วามจำำ�เป็็นในบางโอกาส อย่่างไรก็็ตาม
การใช้้ถ้้อยคำำ�ไม่่ควรนำำ�ไปสู่่�การตีีความบทบััญญััติินี้้อ� ย่่างแคบ ควรใช้้
กลไกการระงัับข้้อพิิพาททางเลืือกก่่อนขั้้น� ตอนทางวิินััยเป็็นทางการ
เสมอ ยกเว้้นในกรณีีที่่มี� กี ารพิิจารณาอย่่างน่่าเชื่่อ� ถืือว่่ามาตรการอื่่น� ๆ
จะไม่่ได้้ผล หรืือหากการละเมิิดนั้�้นร้้ายแรงพอที่่�จะส่่งตรงไปยััง
ขั้้�นตอนเป็็นทางการ
เอกสารคำำ�แนะนำำ�เกี่่�ยวกัับกฎของเนลสััน แมนเดลา
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การบริิหารเรืือนจำำ�สามารถช่่วยผู้้�ต้้องขัังสร้้าง รัักษา และพััฒนา
การติิ ดต่่ อ กัับโลกภายนอกได้้ ห ลายวิิ ธีี พวกเขาสามารถช่่ ว ยให้้
ผู้้�ต้้องขัังเข้้าใจถึึงคุุณค่่าของการเชื่่�อมต่่อภายนอกและมีีบทบาทสำำ�คััญ
ในการอำำ�นวยความสะดวกในการติิดต่่อโดยเฉพาะสำำ�หรัับผู้้�ประสบ
ปััญหาในการดำำ�เนิินการดัังกล่่าว
กฎแมนเดลากำำ� หนดสิิ ท ธิิ ข องผู้้� ต้้ องขัังในการติิ ดต่่ อ สื่่� อ สารกัับ
ครอบครััวและเพื่่�อน ๆ เป็็นระยะ ๆ และให้้การป้้องกัันจากการห้้าม
หรืือจำำ�กััดการติิดต่่อกัับครอบครััว กฎชุุดใหม่่นี้้�ยัังมีีรายละเอีียด
เกี่่�ยวกัับสิิทธิิของผู้้�ต้้องขัังและบุุคคลที่่� 3 ในการได้้รัับแจ้้งเกี่่�ยวกัับ
การคุุมขััง การเคลื่่�อนย้้าย การบาดเจ็็บสาหััส การเจ็็บป่่วย หรืือ
การเสีียชีีวิิตของสมาชิิกในครอบครััว

เอกสารคำำ�แนะนำำ�เกี่่�ยวกัับกฎของเนลสััน แมนเดลา
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ในส่่ ว นที่่� เ กี่่� ย วกัับคำำ� แนะนำำ� ทางกฎหมายและการเป็็ น ตััวแทน
กฎแมนเดลายืืนยัันสิิทธิิของผู้้�ต้้องขัังที่่�จะได้้รัับเวลาและสิ่่�งอำำ�นวย
ความสะดวกเพีี ย งพอสำำ�หรัับการเยี่่� ย มและปรึึกษากัับที่่� ปรึึกษา
กฎหมายโดยไม่่ชัักช้้า การสกััดกั้้�น หรืือการเซ็็นเซอร์์ และการรัักษา
ความลัับอย่่ า งครบถ้้วน สิิ ท ธิิ นี้้� ไ ม่่ เ พีี ย งใช้้กัับผู้้� ต้้ องขัังก่่ อ น
การพิิจารณาคดีีเกี่่�ยวข้้องกัับการแก้้ต่่าง (กฎข้้อ 119, 120) แต่่กัับ
ผู้้�ต้้องขัังทุุกคนในเรื่่�อง “เรื่่�องทางกฎหมาย” (กฎข้้อ 61 (1))

5

การยอมรัับการไร้้ความสามารถของผู้้�ต้้องขัังจำำ�นวนมากในการ
จััดหาตััวแทนทางกฎหมายในบริิบทของการดำำ�เนิินการทางอาญา
กฎได้้รัับการปรัับปรุุงเพื่่�อรวมบทบััญญััติิเกี่่�ยวข้้องของหลัักการ
และแนวทางปฏิิบััติิของสหประชาชาติิปีี 2012 ว่่าด้้วยการเข้้าถึึง
ความช่่วยเหลืือทางกฎหมายในระบบยุุติธิ รรมทางอาญา (the 2012
UN Principles and Guidelines on Access to Legal Aid in
Criminal Justice Systems, หลัักการและแนวทางการช่่วยเหลืือ
ทางกฎหมายของสหประชาชาติิ)260 พวกเขาเรีียกร้้องให้้รััฐออก
กฎหมายเฉพาะเพื่่�อกำำ�หนดแผนความช่่วยเหลืือทางกฎหมาย261
ที่่� “เข้้าถึึงได้้ มีีประสิิทธิิภาพ ยั่่�งยืืน และน่่าเชื่่�อถืือ (accessible,
effective, sustainable and credible)” โดยจััดสรร “ทรััพยากร
มนุุษย์์และการเงิินที่่�จำำ�เป็็น (necessary human and financial

260 United Nations Principles and Guidelines on Access to Legal Aid in Criminal Justice
Systems, General Assembly resolution 67/187, 28 March 2013, A/RES/67/187.
261 The Principles (Ibid) clarify that legal aid comprises: “legal advice, assistance and
representation for persons detained, arrested or imprisoned, suspected or accused of,
or charged with a criminal offence (...) that is provided at no cost for those without
sufficient means or when the interests of justice so require”, para. 8.
เอกสารคำำ�แนะนำำ�เกี่่�ยวกัับกฎของเนลสััน แมนเดลา
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resources)” 262 การเยีี ย วยาและการป้้ อ งกัันที่่� มีี ป ระสิิ ท ธิิ ภ าพ
ยังั จำำ�เป็็นหากการเข้้าถึึงความช่่วยเหลืือทางกฎหมายถูกู บ่่อนทำำ�ลาย
ล่่าช้้า หรืือถููกปฏิิเสธ หรืือหากผู้้�ต้้องขัังไม่่ได้้รัับแจ้้งสิิทธิิในการ
ช่่วยเหลืือทางกฎหมายอย่่างเพีียงพอ263

5

	สถาบัันต่่าง ๆ ที่่�สามารถมีีส่่วนร่่วมในโครงการดัังกล่่าว ได้้แก่่
องค์์กรพััฒนาเอกชน องค์์กรชุุมชน องค์์กรการกุุศลทางศาสนา
และนอกศาสนา องค์์กรวิิชาชีีพและสมาคม และสถาบัันการศึึกษา264
รายละเอีียดเพิ่่�มเติิมสำำ�หรัับผู้้�กำำ�หนดนโยบายเกี่่�ยวกัับการจััดตั้้�ง
โครงการความช่่ ว ยเหลืือทางกฎหมาย ในการดำำ� เนิิ น คดีี อ าญา
สามารถพบได้้ในหลัักการและแนวทางการช่่วยเหลืือทางกฎหมาย
ของ UN และในคู่่�มืือ UNODC/ UNDP ชื่่�อ Early Access to Legal
Aid in Criminal Justice Processes: a Handbook for
Policymakers and Practitioners265

262
263
264
265
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Ibid, Principle 2, para. 15.
Ibid, Principle 9, para. 31.
Ibid, para. 9.
Early Access to Legal Aid in Criminal Justice Processes: a handbook for policymakers
and practitioners, United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) and United Nations
Development Programme (UNDP), February 2014.
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5.1	การติิดต่่อกัับครอบครััวและเพื่่�อน
(Contact with family and friends)

กฎที่่�เกี่่�ยวข้้อง (RELEVANT RULES):
ติิดต่่อกัับครอบครััวและเพื่่�อน
(CONTACT WITH FAMILY AND FRIENDS)
กฎข้้อ 58
1. ผู้้�ต้้องขัังต้้องได้้รัับอนุุญาตให้้ติิดต่่อสื่่�อสารกัับครอบครััวและเพื่่�อนของ
ผู้้�ต้้องขัังเป็็นระยะอย่่างสม่ำำ�� เสมอภายใต้้การควบคุุมดููแลที่่�จํําเป็็น
(ก) โดยการโต้้ตอบเป็็นลายลัักษณ์์อัักษรและใช้้การสื่่�อสารโทรคมนาคม
อิิเล็็กทรอนิิกส์์ และวิิธีีอื่่�นที่่�มีี และ
(ข) โดยการเข้้าเยี่่�ยม

เอกสารคำำ�แนะนำำ�เกี่่�ยวกัับกฎของเนลสััน แมนเดลา

5

2. เมื่่�อได้้รัับอนุุญาตให้้มีีการเข้้าเยี่่�ยมจากสามีีหรืือภริิยา สิิทธิินี้้�ต้้องปรัับใช้้
โดยไม่่เลืือกปฏิิบััติิ และผู้้�ต้้องขัังหญิิงต้้องสามารถใช้้สิิทธิินี้้�บนพื้้�นฐาน
เท่่าเทีียมกัับผู้้ช� าย และต้้องกํําหนดขั้้น� ตอนและจััดให้้มีีสถานที่่�เพื่่อ� ให้้มั่่�นใจ
ว่่ามีีการเข้้าถึึงได้อ้ ย่่างเป็็นธรรมและเท่่าเทีียมกัันโดยคงไว้้ซึ่่ง� ความปลอดภััย
และความมีีศัักดิ์์�ศรีี
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	ทำำ�ไมจึึงสำำ�คััญ?

(WHY IS IT IMPORTANT?)

	การฟื้้�นฟููและการกลัับสู่่�สัังคม

(Rehabilitation and reintegration)

5
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การติิ ดต่่ อ กัับโลกภายนอกเป็็ น สิ่่� ง สำำ�คัั ญสำำ� หรัับการฟื้้� น ฟููและ
การกลัับสู่่�สัังคมของผู้้ต้้� องขััง ปฏิิสััมพัันธ์์ที่่มี� คี วามหมายกัับครอบครััว
เพื่่�อน และตััวแทนในชุุมชนช่่วยให้้แต่่ละคนจิินตนาการถึึงชีีวิิต
ของตนเองหลัังจากได้้รัับการปล่่อยตััว และช่่วยให้้พวกเขาเตรีียมตััว
ให้้พร้้อมทั้้�งในทางปฏิิบััติิและด้้านจิิตใจ สิ่่�งนี้้�สามารถทำำ�หน้้าที่่�เป็็น
แรงกระตุ้้�นสำำ�คััญให้้พวกเขาประพฤติิตนดีีขึ้น้� ขณะอยู่่�ในเรืือนจำำ� และ
สามารถลดความเสี่่�ยงของการกระทำำ�ผิิดซ้ำำ��ได้้ การเยี่่�ยมครอบครััว
ใกล้้กัับเวลาปล่่อยตััวสามารถมีีบทบาทสำำ�คััญในการช่่วยเหลืือผู้้�ต้้องขััง
และครอบครััวของพวกเขาในการวางแผนหลัังการปล่่อยตััว

03 การติิดต่อ่ กัับครอบครััวและเพื่่อ� น ๆ เป็็นประจำำ�ยังั ช่่วยเตืือนผู้้ต้้� องขััง
ว่่ า พวกเขามีี ห น้้าที่่� รัั บผิิ ดช อบนอกเรืือนจำำ� และเพื่่� อ เสริิ ม สร้้าง
ความมุ่่�งมั่่�นในการปฏิิบััติติ ามกฎและขั้้น� ตอนของเรืือนจำำ� การติิดต่อ่
ช่่วยให้้พวกเขามีีส่่วนร่่วมในการอภิิปรายและการตััดสิินใจเกี่่�ยวข้้อง
กัับชีีวิิตครอบครััวและชุุมชน เพื่่�อให้้พวกเขารู้้�สึึกโดดเดี่่�ยวน้้อยลง
และมีีส่่วนร่่วมกัับสัังคมในวงกว้้างมากขึ้้�น นี่่�เป็็นสิ่่�งสำำ�คััญ ไม่่เพีียง
สำำ�หรัับความสััมพัันธ์์ระหว่่างบุุคคลเท่่านั้้�น แต่่ยัังรวมถึึงสวััสดิิภาพ
ทางจิิตวิิทยาของผู้้�ต้้องขัังด้้วย การติิดต่่อกัับสมาชิิกในครอบครััว
เป็็นประจำำ�ผ่่านการเยี่่�ยมยัังช่่วยลดความเสี่่�ยงที่่�ครอบครััวจะพัังทลาย
จากการถููกคุุมขััง
เอกสารคำำ�แนะนำำ�เกี่่�ยวกัับกฎของเนลสััน แมนเดลา
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04

เป็็นสิ่่�งสำำ�คััญโดยเฉพาะอย่่างยิ่่�งสำำ�หรัับผู้้�ปกครองในเรืือนจำำ�ที่่�จะ
สามารถรัักษาการติิดต่อ่ กัับบุุตรของพวกเขานอกเรืือนจำำ� และเพื่่อ� ให้้
สามารถตััดสิินใจเกี่่�ยวกัับการจััดการด้้านการศึึกษา สุุขภาพ และ
การดููแล เมื่่�อไม่่สามารถติิดต่่อได้้ มีีแนวโน้้มว่่าสวััสดิิภาพของทั้้�ง
ผู้้ป� กครองและเด็็กจะได้้รัับผลกระทบ จากการศึึกษาพบว่่าการติิดต่อ่
ผู้้ป� กครองในเรืือนจำำ�มีคี วามสำำ�คััญต่่อการศึึกษาของเด็็ก การเข้้าสัังคม
และสุุขภาพจิิต266

	สิิทธิใิ นชีีวิิตครอบครััว

(The right to family life)

05 การติิดต่่อกัับครอบครััวถืือเป็็นสิิทธิิ ไม่่ใช่่สิิทธิิพิิเศษ (Contact with
family is a right, not a privilege.) และมีีผลกัับผู้้ต้้� องขัังทุุกคน
และสมาชิิกในครอบครััว สิิทธิินี้้�ระบุุไว้้ในมาตรา 23 ของ ICCPR
สิิ ท ธิิ ข องเด็็ ก ที่่� จ ะได้้ติิ ดต่่ อ กัับสมาชิิ ก ในครอบครััวของตนมีี ก าร
ปกป้้องเป็็นพิิเศษอยู่่�ใน CRC267
06

5

UNODC ชี้้ใ� ห้้เห็็นว่่าเนื่่อ� งจากการติิดต่อ่ ของผู้้ต้้� องขัังกัับโลกภายนอก
จะต้้องถููกมองว่่าเป็็นสิิทธิิมากกว่่าที่่�จะเป็็นสิิทธิิพิิเศษ ไม่่ควรใช้้
การระงัับหรืือให้้การติิดต่่อดัังกล่่าวเป็็นรางวััลหรืือการลงโทษ268

266 See for example: Children of prisoners maintaining family ties, Social Care Institute for
Excellence, April 2008.
267 Convention on the Rights of the Child, op. cit., note 140, Article 16 (1): No child shall be
subjected to arbitrary or unlawful interference with his or her privacy, family, home or
correspondence.
268 Handbook on Dynamic Security and Prison Intelligence, UNODC, op. cit., note 160, p. 22.
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07

การปฏิิเสธไม่่ให้้ครอบครััวไปเยี่่�ยมผู้้�ถููกคุุมขัังอาจเป็็นการปฏิิบััติิ
ที่่�โหดร้้าย ไร้้มนุุษยธรรม หรืือที่่�ย่ำำ��ยีีศัักดิ์์�ศรีี ตััวอย่่างเช่่น ผู้้�รายงาน
พิิเศษแห่่งสหประชาชาติิด้า้ นการทรมานสรุุปในรายงานข้้อสัังเกตว่่า
สิิทธิิของบุุคคลที่่�ถููกคุุมขัังก่่อนการพิิจารณาคดีีถููกละเมิิดเนื่่�องจาก
“การปฏิิเสธการเยี่่ย� มครอบครััวของผู้้�อยู่่�ในความดููแล” โดยระบุุว่่า
“อยู่่�ภายใต้้เงื่่� อ นไขเหล่่ า นี้้� สถานการณ์์ การปฏิิ บััติิ ที่่� โ หดร้้าย
ไร้้มนุุษยธรรม หรืือที่่�ย่ำำ��ยีศััี กดิ์์ศ� รีี ซึ่ง่� เป็็นการละเมิิดมาตรฐานสากล”269

08 เนื่่อ� งจากพวกเขาถูกู ลิิดรอนเสรีีภาพ ผู้้ต้้� องขัังจึึงต้้องพึ่่�งพาเจ้้าหน้้าที่่�
เรืือนจำำ�เพื่่�อให้้สามารถและสนัับสนุุนพวกเขาในการรัักษาและพััฒนา
ความสััมพัันธ์์กัับครอบครััวและเพื่่อ� น ๆ เจ้้าหน้้าที่่�มีหี น้้าที่่�รัับผิิดชอบ
ในการดำำ�เนิินการนี้้� ดัังนั้้น� เจ้้าหน้้าที่่�ควรพยายามในเชิิงรุุกและมุ่่�งเน้้น
ที่่�การส่่งเสริิมการติิดต่่อดัังกล่่าว แทนที่่�จะจำำ�กััดการติิดต่่อ
	การปรัับปรุุงสุุขภาพและความเป็็นอยู่่�ของผู้้�ต้้องขััง
(Improving prisoner health and wellbeing)

5

09

ไม่่ต้้องสงสััยเลยว่่าการติิดต่่อกัับครอบครััวและเพื่่�อน ๆ จะเป็็น
ประโยชน์์ ต่่ อ สุุ ข ภาพจิิ ต และสวััสดิิ ภ าพโดยรวมของผู้้� ต้้ องขััง
การติิดต่่อดัังกล่่าวสามารถบรรเทาความวิิตกกัังวลที่่�ผู้้�ต้้องขัังรู้้�สึึก
เกี่่�ยวกัับตััวเขาหรืือสถานการณ์์และความรัับผิิดชอบของครอบครััว
การติิดต่่อเป็็นแหล่่งของความสะดวกสบายและความมั่่�นใจ แต่่ก็็
สามารถบรรเทาความเบื่่อ� หน่่ายและเป็็นช่่องทางให้้ผู้้ต้้� องขัังได้แ้ สดง
ปััญหา ความกลััว และความคัับข้้องใจ

269 UN Special Rapporteur on torture, Report to the Human Rights Council on observations
on communications transmitted to Governments and replies received, 12 March 2013,
A/HRC/22/53/Add.4, para. 20.
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การติิ ดต่่ อ กัับโลกภายนอกทำำ� ให้้เกิิ ด ความปกติิ ใ นระดัับหนึ่่� ง
เพื่่�อถ่่วงดุุลผลกระทบด้้านลบของชีีวิิตในเรืือนจำำ� และผู้้�มีีการติิดต่่อ
ดัังกล่่าวมีีแนวโน้้มที่่�จะรัับมืือกัับการถููกคุุมขัังได้้ดีีกว่่าผู้้�อยู่่�โดดเดี่่�ยว
มากกว่่า ด้้วยเหตุุนี้้� หน่่วยงานบริิหารเรืือนจำำ�อาจพบว่่าผู้้�ต้้องขััง
สามารถจััดการและประสบปััญหาทางจิิตได้้ง่า่ ยขึ้้น� และอาจลดระดัับ
ความรุุนแรงลงได้้

11

การติิ ดต่่ อ กัับครอบครััวหรืือเพื่่� อ นเป็็ น ประจำำ� ยัั ง ช่่ ว ยลดโอกาส
ในการฆ่่าตััวตายและการทำำ�ร้้ายตนเอง270 ไม่่เพีียงเพราะการให้้
ความมั่่�นใจเท่่านั้้�น แต่่เนื่่�องจากผู้้�มาเยี่่�ยมอาจรัับรู้้�ถึึงอาการซึึมเศร้้า
หรืือสััญญาณเตืือนอื่่น� ๆ ในระยะเริ่่ม� ต้้น ผู้้ต้้� องขัังอาจบอกผู้้ม� าเยี่่�ยม
เกี่่�ยวกัับสภาพร่่างกายหรืือจิิตใจ

12

ในหลายประเทศ เป็็นเรื่่�องปกติิที่่�ผู้้�มาเยี่่�ยมจะนำำ�เสบีียงอาหาร
เครื่่�องดื่่�ม สุุขภััณฑ์์ และยามาให้้แก่่ผู้ต้้้� องขััง แม้้ว่่าการจััดหาเสบีียง
ดัังกล่่าวเป็็นความรัับผิิดชอบของเจ้้าหน้้าที่่�เรืือนจำำ� และผู้้�ต้้องขััง
ทุุกคนควรมีีสิิทธิิเข้้าถึึงอุุปกรณ์์ดัังกล่่าวอย่่างเท่่าเทีียมกััน ความจริิง
ก็็คืือ ผู้้�ต้้องขัังบางคนต้้องอาศััยผู้้�มาเยี่่�ยมเพื่่�อปฏิิบััติิตามข้้อกำำ�หนด
ด้้านโภชนาการและสุุขภาพร่่างกายขั้้�นพื้้�นฐาน

5

10

270 See for example: ‘Great Expectations?’: A Review of the Role of Prisoners’ Families in
England and Wales, Dr. Alice Mills, University of Southampton, 2005 at www.britsoccrim.
org/volume7/001.pdf.
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การปฏิิบััติิตามคำำ�มั่่�น (PROMISING PRACTICE):
เจ้้าหน้้าที่่�ติิดต่่อครอบครััวในสกอตแลนด์์
(FAMILY CONTACT OFFICERS IN SCOTLAND) [5.1]
ในสกอตแลนด์์ เรืือนจำำ�ทุกุ แห่่งมีีเจ้้าหน้้าที่่�ติดต่
ิ อ่ ครอบครััว ซึ่่ง� มีีหน้้าที่่�รัับผิิดชอบ
ในการส่่งเสริิมและรัักษาความเชื่่อ� มโยงกัับครอบครััว บทบาทหลัักของเจ้้าหน้้าที่่�
คืือการให้้การสนัับสนุุนและคำำ�แนะนำำ�แก่่ญาติิที่่�อาจมีีความกัังวลเกี่่�ยวกัับ
ผู้้� ต้้ องขััง นอกจากทำำ� หน้้าที่่� เ ป็็ น จุุ ด ประสานงานระหว่่ า งผู้้� ม าเยี่่� ย มและ
ผู้้�ต้้องขัังแล้้ว เจ้้าหน้้าที่่�ติิดต่่อยัังสามารถให้้ผู้้�มาเยี่่�ยมติิดต่่อกัับหน่่วยงาน
พัันธมิิตรที่่�เหมาะสมเพื่่�อขอคำำ�แนะนำำ�และการสนัับสนุุน271
	การป้้องกัันการปฏิบั
ิ ัติิที่่�ไม่่ดีี

5

(Safeguard against ill‑treatment)

13

การติิดต่่อกัับโลกภายนอกเป็็นกุุญแจสำำ�คััญในการป้้องกัันการทรมาน
และการปฏิิบััติิที่่�โหดร้้ายอื่่�น ๆ สามารถป้้องกัันไม่่ให้้เกิิดการละเมิิด
สิิทธิิมนุุษยชน แต่่ยัังให้้โอกาสในการรายงานการปฏิิบััติิที่่�โหดร้้าย
และการดำำ�เนิินการ

14

ความรู้้�ที่่�ผู้้�ต้้องขัังมีีคนคุุยด้้วยสามารถเป็็นเครื่่�องยัับยั้้�งการทรมาน
และการปฏิิบััติิที่่�โหดร้้ายได้้ ยิ่่�งกว่่านั้้�น ผู้้�มาเยี่่�ยมเรืือนจำำ�อาจสัังเกต
เห็็นสััญญาณบ่่งชี้้�ถึึงการปฏิิบััติิที่่�โหดร้้ายหรืือความทุุกข์์ทางจิิตใจ
และถามผู้้�ต้้องขัังว่่าเกิิดอะไรขึ้้�น ผู้้�มาเยี่่�ยมอาจสามารถแจ้้งเตืือน
เจ้้าหน้้าที่่�ถึึงความเสี่่ย� งของการปฏิิบััติที่่ิ โ� หดร้้าย หรืือแนะนำำ�ผู้้ต้้� องขััง
เกี่่�ยวกัับวิิธีีดีีสุุดในการรัับมืือ

271 www.sps.gov.uk/Families/WhereCanIGetSupport/Family-Contact-Officers.aspx.
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15

ผู้้�มีีการติิดต่่อกัับครอบครััวและเพื่่�อน ๆ เป็็นประจำำ�ก็็มีีความเสี่่�ยง
น้้อยกว่่าเช่่นกััน เนื่่�องจากพวกเขาได้้รัับการสนัับสนุุนด้้านวััตถุุ
และจิิตใจ เพราะพวกเขารู้้�ว่่าตนเองมีีช่่องทางในการสื่่�อสารซึ่่�ง
พวกเขามัักรู้้สึึ� กและแสดงออกมาอย่่างเข้้มแข็็งทางอารมณ์์ ซึ่ง่� จะช่่วย
ลดความเสี่่�ยงของการปฏิิบััติิที่่�โหดร้้ายได้้ แม้้ว่่าพวกเขาจะรู้้�สึึกว่่า
ไม่่สามารถบ่่นกัับผู้้บ� ริิหารเรืือนจำำ�ได้้ แต่่อย่่างน้้อยพวกเขาก็็สามารถ
ไว้้วางใจคนที่่�พวกเขาไว้้ใจได้้

	การร้้องเรีียน

(Making complaints)

17

5

16 	ถ้้าผู้้�ต้้องขัังไม่่สามารถร้้องขอหรืือร้้องเรีียนได้้ สมาชิิกในครอบครััว
หรืือบุุคคลอื่่�นใดที่่�มีีความรู้้�ในกรณีีนี้้� สามารถทำำ�ได้้ในนามของเธอ
หรืือเขา ตามกฎข้้อ 56 (4) สิ่่ง� นี้้�จะเกิิดขึ้น้� ได้้ก็็ต่อ่ เมื่่อ� ผู้้ต้้� องขัังสามารถ
สื่่� อ สารกัับสมาชิิ ก ในครอบครััวหรืือบุุ ค คลอื่่� น ได้้ อ ย่่ า งปลอดภััย
และสม่ำำ�� เสมอ ความเป็็ น ไปได้้นี้้� ขย ายออกไปนอกเหนืือจาก
การรายงานการปฏิิบััติิที่่�โหดร้้าย ซึ่่�งรวมถึึงคำำ�ขอและการร้้องเรีียน
อื่่�น ๆ ที่่�ผู้้�ต้้องขัังไม่่สามารถยกระดัับตนเองได้้ แนวทางเพิ่่�มเติิม
เกี่่� ย วกัับคำำ�ข อและกลไกการร้้องเรีี ย นสามารถพบได้้ ใ นบทที่่� 1
วรรคที่่� 130–165 ของเอกสารคำำ�แนะนำำ�นี้้�
ผู้้�มาเยี่่�ยมอาจสามารถอำำ�นวยความสะดวกในการเข้้าถึึงคำำ�ปรึึกษา
และการรัับรองทางกฎหมายที่่�เหมาะสม และติิดตามความคืืบหน้้า
ของการร้้องเรีียน
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18

เมื่่� อ มีี ก ารรายงานการทรมานและการปฏิิ บััติิ ที่่� โ หดร้้ายอื่่� น ๆ
การเข้้าถึึงโลกภายนอกเป็็ น สิ่่� ง สำำ�คัั ญในการป้้ อ งกัันการกระทำำ�
ที่่�เป็็นการตอบโต้้
บริิบท (CONTEXT):
ประเภทของการเยี่่�ยมเรืือนจำำ� 
(TYPES OF PRISON VISITS) [5.2]
การเยี่่ย� มเรืือนจำำ�มีหี ลายประเภทที่่ใ� ช้้กัันในประเทศและสถานคุุมขัังแตกต่่างกััน
และการเตรีี ย มการบางอย่่ า งอาจแตกต่่ า งกัันไปตามวััฒนธรรมท้้องถิ่่� น
รายการด้้านล่่างไม่่ได้ล้ ะเอีียดถี่่�ถ้้วน แต่่มีจุี ุดประสงค์์เพื่่�อบ่่งชี้้�ถึึงรููปแบบต่่าง ๆ
ของการเยี่่�ยมเรืือนจำำ�ที่่�สามารถทำำ�ได้้

5

การเยี่่�ยมแบบไม่่สััมผััส / การเยี่่�ยมแบบปิิด
(Non-contact/closed visits)
สิ่่ง� เหล่่านี้้�เกิิดขึ้น้� โดยผู้้ต้้� องขัังและผู้้ม� าเยี่่ย� มถูกู คั่่น� ด้้วยกระจกหรืือสิ่่ง� กีีดขวางอื่่น�
พวกเขามัักเกี่่�ยวข้้องกัับการสััมผััสทางร่่างกายอย่่างจำำ�กััดหรืือไม่่มีีเลย แม้้ว่่า
บางครั้้�งผู้้�ต้้องขัังและครอบครััวอาจสััมผััสหรืือจัับมืือกัันได้้ในบางครั้้�ง ทั้้�งนี้้�
ขึ้้�นอยู่่�กัับการจััดวางเครื่่�องกีีดขวาง การเยี่่�ยมเหล่่านี้้�เป็็นการจำำ�กััดมากสุุด
และมีีประโยชน์์น้้อยสุุดในแง่่ของสวััสดิิภาพของผู้้�ต้้องขัังและโอกาสในการ
กลัับคืืนสู่่�สัังคม การเข้้าชมแบบไม่่ ติิ ดต่่ อ ควรกำำ� หนดเมื่่� อ มีี เ หตุุ ผ ลด้้ า น
ความมั่่�นคงเฉพาะเจาะจงสำำ�หรัับการดำำ�เนิินการดัังกล่่าวเท่่านั้้�น
การเยี่่�ยมแบบสััมผััส / การเยี่่�ยมแบบเปิิด
(Contact/open visits)
การเยี่่�ยมประเภทนี้้�อนุุญาตให้้มีีการสััมผััสทางกายภาพบางรููปแบบระหว่่าง
ผู้้ต้้� องขัังและผู้้ม� าเยี่่ย� ม และโดยปกติิแล้้วไม่่เกี่่ย� วข้้องกัับรููปแบบการกีีดขวางใด ๆ
โดยปกติิแล้้วจะเกิิดขึ้้�นในสายตา แต่่ไม่่อยู่่�ในการได้้ยิินของผู้้�คุุมเรืือนจำำ�
346

เอกสารคำำ�แนะนำำ�เกี่่�ยวกัับกฎของเนลสััน แมนเดลา

5. การติิดต่่อกัับโลกภายนอก

ขยายการเยี่่�ยมเพิ่่�มเติิม
(Extended visits)
สิ่่�งเหล่่านี้้�เป็็นการเยี่่�ยมปกติิที่่�ขยายออกไปเพื่่�อพิิจารณาสถานการณ์์ส่่วนตััว
เช่่น วิิกฤตการณ์์ในครอบครััวหรืือโอกาสพิิเศษ การเยี่่�ยมต่่อเนื่่�องควรได้้รัับ
การพิิ จ ารณาสำำ� หรัับการเยี่่� ย มเกี่่� ย วข้้องกัับเด็็ ก สำำ� หรัับผู้้� ม าเยี่่� ย มที่่� ต้้ อง
เดิินทางไกลและสำำ�หรัับผู้้ต้้� องขัังหญิิงซึ่ง่� มัักได้้รัับการเยี่่ย� มน้้อยกว่่าผู้้ต้้� องขัังชาย
การเยี่่�ยมส่่วนตััว
(Private visits)
สิ่่�งเหล่่านี้้�เป็็นการเยี่่�ยมที่่�ผู้้�ต้้องขัังสามารถอยู่่�ตามลำำ�พัังกัับครอบครััวหรืือ
บุุคคลอื่่�นที่่�พวกเขามีีความสััมพัันธ์์ใกล้้ชิิด มัักเกิิดขึ้้�นในสถานที่่�กำำ�หนดและมััก
เกี่่�ยวข้้องกัับเด็็ก เพื่่�อให้้การเยี่่�ยมดัังกล่่าวประสบความสำำ�เร็็จ ต้้องมีีขั้้�นตอน
การประเมิินมีีประสิิทธิิภาพเพื่่�อกำำ�หนดความเสี่่�ยงที่่�อาจเกิิดขึ้้�นแก่่ผู้้�ต้้องขััง
หรืือผู้้�มาเยี่่�ยม
การเยี่่�ยมใกล้้ชิิด
(Conjugal/intimate visits)

5

สิ่่�งเหล่่านี้้�เป็็นการเยี่่�ยมที่่�ผู้้�ต้้องขัังอาจใช้้เวลาอยู่่�คนเดีียวกัับผู้้�มาเยี่่�ยมและ
มีีส่่วนร่่วมในกิิจกรรมทางเพศ พวกเขาช่่วยรัักษาความสััมพัันธ์์ทางอารมณ์์
และความสนิิทสนมระหว่่างคู่่�รัักและช่่วยให้้ความสััมพัันธ์์เป็็นปกติิช่่วยฟื้้�นฟูู
และการกลัับสู่่�สัังคมใหม่่
การเยี่่�ยมครอบครััว / การเยี่่�ยมเวลานาน
(Family visits/long visits)
การเยี่่�ยมดัังกล่่าวเกี่่�ยวข้้องกัับผู้้�ต้้องขัังและครอบครััว รวมทั้้�งเด็็ก ๆ ได้ใ้ ช้เ้ วลา
ร่่วมกัันเป็็นเวลาหลายวัันในสถานที่่�เฉพาะบางรููปแบบซึ่่�งบริิหารจััดการโดย
ฝ่่ายบริิหารของเรืือนจำำ� การเยี่่�ยมครอบครััวไม่่ควรจำำ�กััดเฉพาะผู้้�มีีบุุตร
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ลากลัับบ้้าน
(Home leave)
ซึ่่�งเป็็นระบบที่่�ปล่่อยผู้้�ต้้องขัังชั่่�วคราวเพื่่�อใช้้เวลาอยู่่�ที่่�บ้้าน บางครั้้�งใช้้สำำ�หรัับ
ผู้้�ต้้องขัังที่่�ใกล้้วัันปล่่อยตััวเพื่่�อช่่วยในการกลัับประเทศ แต่่อาจใช้้เพื่่�อเหตุุผล
ทางการแพทย์์ การศึึกษา หรืือการประกอบอาชีีพ หรืือในโอกาสพิิเศษ
นอกจากนี้้� ยัังสามารถพิิจารณาได้้เมื่่�อสมาชิิกในครอบครััวหรืือบุุคคลที่่� 3
อื่่�น ๆ ป่่วยหรืือไม่่สามารถไปเยี่่�ยมผู้้ต้้� องขัังได้้
การเยี่่�ยมเสมืือนจริิง
(Virtual visits)
ซึ่ง่� รวมถึึงการประชุุมทางวิิดีโี อและการสื่่อ� สารทางไกลในรููปแบบอื่่น� ๆ อาจเป็็น
ประโยชน์์ อ ย่่ า งยิ่่� ง สำำ� หรัับชาวต่่ า งชาติิ แ ละครอบครััวที่่� อ าศััยอยู่่�ห่่ า งไกล
แต่่ไม่่ควรใช้้แทนการเยี่่�ยมด้ว้ ยตนเองหากเป็็นไปได้้

นำำ�ไปปฏิิบััติิ

(PUTTING IT INTO PRACTICE)

	การจััดสรรสิ่่�งอำำ�นวยความสะดวกในเรืือนจำำ�

5

(Allocation to prison facilities)
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19 	ง่่ายกว่่ามากสำำ�หรัับผู้้�ต้้องขัังในการติิดต่่อกัับครอบครััวและเพื่่�อน ๆ
หากสถานคุุมขัังเข้้าถึึงได้้ง่่ายและอยู่่�ใกล้้บ้้านหรืือสถานที่่�พัักฟื้้�น
ทางสัังคม ตามกฎข้้อ 59 ที่่�ตั้้�งของครอบครััวและผู้้�ติิดต่่ออื่่�น ๆ
จึึงควรเป็็นข้้อพิิจารณาสำำ�คััญสำำ�หรัับการพิิจารณาจััดสรรผู้้�ต้้องขััง
รายบุุคคล
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20

ผู้้� ต้้ องขัังควรสามารถขอเคลื่่� อ นย้้ายไปยัั ง สถานที่่� ใ กล้้บ้้านหรืือ
ที่่�อยู่่�อาศััยตามปกติิได้้ ผู้้ต้้� องขัังทุุกคนควรได้้รัับข้้อมููลเกี่่ย� วกัับวิิธีกี าร
ขอเคลื่่�อนย้้าย และหากพวกเขาไม่่สามารถร้้องขอได้้ด้้วยตนเอง
ผู้้อื่� น่� ควรสามารถยื่่น� คำำ�ร้้องแทนพวกเขาได้้ ขั้้น� ตอนการประเมิินคำำ�ขอ
ดัังกล่่าวต้้องเป็็นธรรมและโปร่่งใส

21

ไม่่ควรจััดสรรหรืือเคลื่่�อนย้้ายผู้้�ต้้องขัังไปยัังสถานอำำ�นวยความสะดวก
ที่่�ห่่างไกลจากครอบครััวหรืือเพื่่�อน ๆ เพื่่�อเป็็นการลงโทษ ในเรื่่�องนี้้�
CPT ตั้้�งข้้อสัังเกตว่่า “การเคลื่่�อนย้้ายผู้้�ต้้องขัังอย่่างต่่อเนื่่�องจาก
สถานคุุมขัังแห่่งหนึ่่�งไปยัังอีีกสถานหนึ่่�งอาจส่่งผลเสีียอย่่างมาก
ต่่อความผาสุุกทางจิิตใจและร่่างกายของเขา ยิ่่�งไปกว่่านั้้�น ผู้้�ต้้องขััง
ในสภาพดัังกล่่าวจะมีีปััญหาในการรัักษาการติิดต่่อที่่�เหมาะสมกัับ
ครอบครััวและทนายความของเขา ผลกระทบโดยรวมต่่อผู้้�ต้้องขััง
ที่่�ถููกเคลื่่�อนย้้ายโดยต่่อเนื่่�องอาจอยู่่�ภายใต้้สถานการณ์์บางอย่่าง
เป็็นการปฏิิบััติิที่่�ไร้้มนุุษยธรรมและเสื่่�อมเสีีย”272

5

272 2nd General Report on the CPT’s activities, op. cit., note 79, para. 57.
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การปฏิิบััติิตามคำำ�มั่่�น (PROMISING PRACTICE):
การช่่วยเหลืืออำำ�นวยความสะดวกในการเยี่่�ยมครอบครััว
(ASSISTANCE WITH FACILITATING FAMILY VISITS) [5.3]

5

แนวปฏิิบััติิดีีสำ�ำ หรัับเจ้้าหน้้าที่่�เรืือนจำำ�ในเชิิงรุุกกระตุ้้�นให้้มีีการเยี่่�ยมผู้้�ต้้องขััง
เรืือนจำำ�อาจพิิจารณาให้้ความช่่วยเหลืือด้้านการขนส่่งและที่่�พัักค้้างคืืนสำำ�หรัับ
ผู้้�เดิินทางไกล พวกเขายัังสามารถสร้้างการเชื่่�อมโยงกัับองค์์กรพััฒนาเอกชน
ในท้้องถิ่่น� ที่่�อาจสามารถช่่วยพวกเขาในเรื่่อ� งนี้้� การเตรีียมการแบ่่งปัันการขนส่่ง
สำำ�หรัับผู้้�มาจากส่่วนอื่่�น ๆ ของประเทศอาจเป็็นประโยชน์์หรืือเจ้้าหน้้าที่่�อาจ
พิิจารณาแผนบััตรกำำ�นััลหรืือส่่วนลดการขนส่่งสำำ�หรัับผู้้ม� าเยี่่ย� มเรืือนจำำ� องค์์กร
พััฒนาเอกชนอาจอำำ�นวยความสะดวกในการติิดต่่อกัับครอบครััวด้้วยวิิธีีอื่่�น ๆ
เช่่น การตรวจค้้นสมาชิิกในครอบครััวหรืือการส่่งจดหมาย
ในประเทศกััมพููชา องค์์กร This Life Cambodia ทำำ�งานร่่วมกัับเด็็กในเรืือนจำำ�
และผู้้�ปกครองที่่�ฝ่่าฝืืนต่่อกฎหมาย โดยเป็็นส่่วนหนึ่่�งของงาน พวกเขาอำำ�นวย
ความสะดวกในการเยี่่�ยมครอบครััวของเด็็กชายในเรืือนจำำ�ทุุกเดืือน ซึ่�ง่ เข้้าร่่วม
ในโครงการฝึึกอบรมสายอาชีีพกัับองค์์กร หลายครอบครััวที่่�ได้้รัับการสนัับสนุุน
จาก This Life Cambodia จะไม่่สามารถไปเยี่่�ยมเด็็ก ๆ ในเรืือนจำำ�ได้้โดย
ไม่่ได้้รัับการสนัับสนุุนจากองค์์กร ซึ่่�งจััดการค่่าใช้้จ่่ายในการเดิินทางจากบ้้าน
ของพวกเขา ซึ่่�งมัักตั้้�งอยู่่�ในพื้้�นที่่�ชนบทและห่่างไกล ไปยัังเรืือนจำำ� ครอบครััว
ส่่วนใหญ่่สามารถไปเยี่่ย� มเรืือนจำำ�อย่่างน้้อยเดืือนละครั้้ง� โดยได้้รัับการสนัับสนุุน
จากองค์์กร
การประเมิินผลโครงการพบว่่า “(...) นัักเรีียน [เด็็กชายในเรืือนจำำ�] เห็็นด้้วย
ว่่าการได้้เห็็นครอบครััวของพวกเขาทำำ�ให้้พวกเขามีีความหวัังที่่�จะเรีียนต่่อ
เพื่่�ออนาคตที่่�สดใส ครููยัังสัังเกตเห็็นนัักเรีียนที่่�มีีความสุุขมากขึ้้�นหลัังจาก
การเยี่่�ยมครอบครััว ผู้้�ฝึึกสอนอาชีีวศึึกษารายงานว่่าเมื่่�อนัักเรีียนไม่่ได้้เห็็น
ครอบครััวของพวกเขา พวกเขามัักเครีี ยด มากขึ้้� น และไม่่ ส ามารถมีี ส มาธิิ
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หรืือจดจ่่อกัับการเรีียนได้้…เมื่่�อนัักเรีียนได้้เห็็นครอบครััวของพวกเขา ผู้้�สอน
มัักได้้ยิินนัักเรีียนพููดคุุยกัันเกี่่�ยวกัับการเยี่่�ยมซึ่่�งทำำ�ให้้บรรยากาศเป็็นบวก
มากขึ้้�นในศููนย์์ฝึึกอบรม”
องค์์กรยัังระบุุด้้วยว่่า “สิ่่�งสำำ�คััญสุุดประการหนึ่่�งของการเยี่่�ยมครอบครััว
ของเด็็กชายคืือกำำ�ลัังใจที่่�พวกเขาได้้รัับจากบิิดามารดาให้้ตั้้�งใจเรีียนต่่อไป
สิ่่�งนี้้�ช่่วยให้้เด็็กผู้้�ชายคิิดบวก”273
ใครควรไปเยี่่ย
� มได้้

(Who should be able to visit?)

22

เนื่่�องจากแนวคิิดของ “ครอบครััว” แตกต่่างจากวััฒนธรรมหนึ่่�ง
ไปอีีกวััฒนธรรมหนึ่่�ง จึึงไม่่ควรตีีความอย่่างเข้้มงวด และควรรวมถึึง
สมาชิิกในครอบครััวที่่�ไม่่ได้้อยู่่�ในทัันทีี (non-immediate family
members) เช่่นเดีียวกัับในโครงสร้้างครอบครััวที่่�ไม่่ใช่่แบบดั้้�งเดิิม

5
273 This Life Beyond Bars: 3 Year Program Evaluation 2014, This Life Cambodia, August 2014,
p. 31 at www.thislifecambodia.org/wp-content/ uploads/2015/01/2014-TLBB-3yrProgram-Evaluation.pdf.
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การปฏิิบััติิตามคำำ�มั่่�น (PROMISING PRACTICE):
การเยี่่�ยมครอบครััวในจอร์์เจีีย
(FAMILY VISITS IN GEORGIA) [5.4]
จนถึึงปีี 2010 กฎหมายว่่าด้ว้ ยการจำำ�คุุกของจอร์์เจีียกำำ�หนดให้้เฉพาะสมาชิิก
ในครอบครััวใกล้้ชิิดเพื่่�อเยี่่�ยมญาติิในเรืือนจำำ�เท่่านั้้�น อย่่างไรก็็ตาม การนำำ�
ประมวลกฎหมายว่่าด้้วยการจำำ�คุุกปีี 2010 มาใช้้ได้้ขยายขอบเขตการเยี่่�ยม
ครอบครััว โดยมาตรา 17.2 อนุุญาตให้้ผู้้�ต้้องขัังคนใดก็็ได้้พบ “ญาติิสนิิท”
สำำ�หรัับการเยี่่�ยมเป็็นเวลาหนึ่่�งถึึงสองชั่่�วโมง การเยี่่�ยมเกิิดขึ้้�นภายใต้้การเฝ้้าระวััง
ทางอิิเล็็กทรอนิิกส์์หรืือทางสายตาโดยตรง แต่่เจ้้าหน้้าที่่�จะไม่่รัับฟััง การปฏิิเสธ
สิิทธิินี้้�ต้้องได้้รัับการพิิสููจน์์เป็็นลายลัักษณ์์อัักษรถึึงผู้้�ต้้องขััง

5

ญาติิสนิิทหมายถึึงบุุตรชายและบุุตรสาว คู่่�สมรส บุุคคลที่่�เป็็นบิิดามารดา
ของบุุตรของผู้้�ต้้องขััง บิิดามารดา (รวมถึึงบิิดามารดาบุุญธรรม), มารดาเลี้้�ยง,
บิิดาเลี้้�ยง, บิิดามารดาของหุ้้�นส่่วน, บุุตรของหุ้้�นส่่วน, บุุตรบุุญธรรมและ
บุุตรหลาน, หลาน, พี่่�สาวและน้้องชาย, หลานชาย, หลานสาวและบุุตรของ
พวกเขา; ปู่่�ย่่าตายาย บิิดามารดาของปู่่�ย่่าตายาย ลุุงป้้าน้้าอา บุุตรพี่่�บุุตรน้้อง
และบุุคคลใด ๆ ที่่�ผู้้�ต้้องขัังอาศััยอยู่่�ด้้วยและมีีครอบครััวร่่วมกััน
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จากการเปลี่่�ยนแปลงล่่าสุุดของประมวลกฎหมายจำำ�คุุก ในฐานะรููปแบบหนึ่่�ง
ของแรงจููงใจ ผู้้�ต้้องขัังสามารถพบปะกัับผู้้�อื่่�นที่่�ไม่่รวมอยู่่�ในรายชื่่�อญาติิสนิิท
ตามคำำ�แนะนำำ�ของผู้้�อำำ�นวยการเรืือนจำำ�และการตััดสิินใจของหััวหน้้าแผนก
คุุมขััง
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23 ควรตีีความแนวคิิดเรื่่�อง “เพื่่�อน” อย่่างกว้้าง ๆ ให้้รวมถึึงบุุคคล
ที่่�ผู้้�ต้้องขัังต้้องการเห็็น การเข้้าถึึงควรได้้รัับการอำำ�นวยความสะดวก
ด้้วยเจ้้าหน้้าที่่� NGO ตััวแทนทางศาสนา274 และอาสาสมััครที่่�มาเยี่่ย� ม
จากชุุมชน ควรมีีความพยายามเป็็นพิิเศษเพื่่�ออำำ�นวยความสะดวก
ในการเยี่่� ย มดัังกล่่ า วสำำ� หรัับผู้้� ไ ม่่ มีี ค รอบครััวหรืือไม่่ ต้้ องการให้้
ครอบครััวและเพื่่�อน ๆ มาเยี่่�ยม หรืือผู้้�ครอบครััวและเพื่่�อน ๆ
ไม่่สามารถหรืือไม่่เต็็มใจมาเยี่่�ยมพวกเขา
บริิบท (CONTEXT):
สิิทธิิในชีีวิิตส่่วนตััวและครอบครััว – คำำ�ตััดสิินของศาลสิิทธิิมนุุษยชนยุุโรป 
(THE RIGHT TO PRIVATE AND FAMILY LIFE – ECTHR) [5.5]

5

ECtHR ตีีความสิิทธิิในชีีวิติ ส่่วนตััวและชีีวิติ ครอบครััวในมาตรา 8 ของอนุุสััญญา
ว่่าด้้วยสิิทธิิมนุุษยชนแห่่งยุุโรป (ECHR) ว่่าไม่่ได้้จำำ�กััดอยู่่�เพีียงความสััมพัันธ์์
ที่่� ไ ด้้รัับการยอมรัับทางกฎหมาย กล่่ า วคืือ “รููปแบบการอยู่่�ร่่ ว มกัันหรืือ
ความสััมพัันธ์์ส่่วนตััวที่่�ไม่่ได้้รัับการยอมรัับว่่าตกอยู่่�ในความมุ่่�งหมายของ
‘ชีีวิติ ครอบครััว’ ในเขตอำำ�นาจของรััฐภาคีียังั คงได้้รัับการคุ้้ม� ครองตามมาตรา 8
ชีี วิิ ต ครอบครััวไม่่ ไ ด้้จำำ�กััด อยู่่�แค่่ ค วามสััมพัันธ์์ ที่่� ย อมรัับได้้ ต ามกฎหมาย
ศาลยึึดถืือโดยปััจจััยทางสัังคม อารมณ์์ และชีีวภาพมากกว่่าการพิิจารณา
ทางกฎหมายในการประเมิินว่่าความสััมพัันธ์์จะถืือเป็็น ‘ชีีวิิตครอบครััว’275

274 See: The Mandela Rules, op. cit., note 1, Rules 65 and 66 for more information on access
to religious representatives.
275 Right to Family Life, European Convention on Human Rights at echr-online.info/right-tofamily-life.
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24 	ฝ่่ายบริิหารเรืือนจำำ�ควรพิิจารณาอย่่างรอบคอบถึึงข้้อกำำ�หนดสำำ�หรัับ
การเสนอชื่่�อบุุคคลในเอกสารราชการในฐานะสมาชิิกในครอบครััว
ของผู้้� ต้้ องขัังหรืือแสดงหลัักฐานความสััมพัันธ์์ ใ นครอบครััว
การเตรีียมการดัังกล่่าวอาจก่่อให้้เกิิดปัญ
ั หาในประเทศที่่�ทุกุ คนไม่่ได้้
มีี เ อกสารประจำำ�ตัั วและอาจส่่ ง ผลกระทบอย่่ า งไม่่ ส มส่่ ว นกัับ
ชนกลุ่่�มน้้อย ผู้้�ลี้้�ภััย และคนไร้้สััญชาติิ
25 	ข้้อกำำ�หนดกรุุงเทพฯ ระบุุว่่า “ในมุุมมองของผู้้ต้้� องขัังหญิิงที่่�ประสบ
กัับความรุุนแรงในครอบครััวอย่่างไม่่สมส่่วน จะต้้องปรึึกษาหารืือ
อย่่างเหมาะสมว่่าใคร ซึ่่�งรวมถึึงสมาชิิกในครอบครััวใดบ้้างที่่�ได้้รัับ
อนุุญาตให้้เยี่่�ยมพวกเธอ”276 การป้้องกัันดัังกล่่าวสามารถนำำ�ไปใช้้
กัับผู้้�ต้้องขัังทุุกคน โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�งผู้้�รู้้�ว่่าเคยตกเป็็นเหยื่่�อของ
การล่่วงละเมิิดก่่อนถููกคุุมขััง

5

26

หากเจ้้าหน้้าที่่�เรืือนจำำ�มีข้้ี อสงสััยเกี่่�ยวกัับความถููกต้้องของผู้้ม� าเยี่่�ยม
พวกเขาควรตรวจสอบกัับผู้้� ต้้ องขัังก่่ อ นอนุุ ญ าตให้้การเยี่่� ย มนั้้� น
ดำำ�เนิินต่่อไป ผู้้�ต้้องขัังยัังสามารถเริ่่�มต้้นคำำ�ขอสำำ�หรัับผู้้�มาเยี่่�ยม
ที่่�มีีชื่่�อหรืือขอคำำ�ปรึึกษาจากรายชื่่�อผู้้�มาเยี่่�ยมที่่�ได้้รัับอนุุมััติิ ไม่่ว่่าจะ
อยู่่�ในระบบใด การตััดสิินว่่าใครสามารถเยี่่�ยมได้้หรืือไม่่ ควรอยู่่�กัับ
ผู้้�ต้้องขััง เว้้นแต่่เจ้้าหน้้าที่่�จะมีีข้้อกัังวลอย่่างดีีต่่อผู้้�มาเยี่่�ยมรายใด
รายหนึ่่�ง

276 The Bangkok Rules, op. cit., note 28, rule 44.
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การปฏิิบััติิตามคำำ�มั่่�น (PROMISING PRACTICE):
การสื่่�อสารระหว่่างเรืือนจำำ�และการเยี่่�ยม
(INTER-PRISON COMMUNICATION AND VISITS) [5.6]
ควรพิิจารณาว่่าผู้้�ต้้องขัังสามารถไปเยี่่�ยมผู้้�ต้้องขัังคนอื่่�นได้้หรืือไม่่ โดยเฉพาะ
อย่่างยิ่่�งถ้้าเป็็นสมาชิิกในครอบครััวที่่�ใกล้้ชิิด
โทรศััพท์์ระหว่่างเรืือนจำำ� กล่่าวคืือ ในอัังกฤษและเวลส์์มีรี ะบบโทรศััพท์์ระหว่่าง
เรืือนจำำ�ในกรณีีที่่ผู้� ต้้้� องขัังมีีคู่่�ครองหรืือญาติิสนิทิ ในเรืือนจำำ�อื่น่� ภายใต้้ข้้อตกลงนี้้�
หน่่ ว ยงานบริิ ห ารเรืือนจำำ�ทั้้� ง สองต้้องตกลงให้้ผู้้� ต้้ องขัังคนหนึ่่� ง สามารถ
รัับสายโทรศััพท์์อย่่างเป็็นทางการในเวลาสะดวกสำำ�หรัับเรืือนจำำ�ทั้้�งสองแห่่ง277
เรืือนจำำ�บางแห่่งยัังอนุุญาตให้้มีีลิิงก์์วิิดีีโอสำำ�หรัับ ‘การเยี่่�ยม’ ระหว่่างเรืือนจำำ�
ด้้วย

5

การเยี่่ย� มระหว่่างเรืือนจำำ� กล่่าวคืือ ในเบลเยีียม ผู้้ต้้� องขัังสามารถขอเคลื่่อ� นย้้าย
ชั่่�วคราวไปยัังสถานที่่�อื่่�นเพื่่�อเยี่่�ยมสมาชิิกในครอบครััวที่่�ใกล้้ชิิด รวมทั้้�งคู่่�รััก
เพศเดีียวกัันหรืือเพศตรงข้้ามซึ่่�งอยู่่�ในเรืือนจำำ�ด้้วย ภายใต้้ระบบนี้้� ผู้้�ต้้องขััง
ทั้้�งสองต้้องร้้องขอ หากได้้รัับความเห็็นชอบจากฝ่่ายบริิหารเรืือนจำำ�และ
ขึ้้�นอยู่่�กัับความพร้้อมของพื้้�นที่่� ผู้้ต้้� องขัังสามารถใช้เ้ วลาร่่วมกัันได้้ถึึง 2 สััปดาห์์
ในสถานที่่�แห่่งเดีียว เมื่่�อผู้้�ต้้องขัังที่่�เป็็นคู่่�ชีีวิิตอยู่่�ในสถานที่่�เดีียวกััน พวกเขา
สามารถไปเยี่่�ยมกัันได้้สััปดาห์์ละครั้้�งในพื้้�นที่่�เยี่่�ยมปกติิ และสามารถพบกัับ
สมาชิิกครอบครััวที่่�มาเยี่่�ยมได้้ในเวลาเดีียวกััน พัันธมิิตรในสถานที่่�เดีียวกััน
สามารถขอใช้้เวลาร่่วมกัันในห้้องขัังเดีียว การตััดสิินใจตามคำำ�ขอดัังกล่่าว
ขึ้้�นอยู่่�กัับการประเมิินส่่วนบุุคคลและการพิิจารณาด้า้ นความมั่่�นคง278

277 Prison Service Instruction 49/2011, Prisoner Communications Services UK Ministry of
Justice, 26 September 2011, Para. 6.20.
278 As discussed during the ODIHR/PRI regional consultation with prison administrators and
staff on 19 and 20 April 2017 in Warsaw, Poland.
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ประเภทและความถี่่�ของการสื่่�อสาร

(Types and frequency of communication)

27

เรืือนจำำ�สามารถทำำ�ให้้เกิิดการติิดต่่อที่่�มีีความหมายกัับโลกภายนอก
ได้ห้ ลายวิิธีี นอกเหนืือจากระบบมาตรฐานของการเยี่่ย� ม การโทรศััพท์์
อีีเมลหรืือจดหมายแล้้ว ฝ่่ายบริิหารเรืือนจำำ�อาจพิิจารณาปรึึกษา
สมาชิิกในครอบครััวหรืือเพื่่�อน ๆ หากผู้้�ต้้องขัังมีีอาการซึึมเศร้้า
หรืือฆ่่าตััวตาย หรืือหากผู้้�ต้้องขัังมีีปััญหาด้า้ นพฤติิกรรม

28 การใช้้อีีเมลและโปรแกรมแชทและโทรทางอิินเทอร์์เน็็ตที่่�เพิ่่�มขึ้้�น
เช่่น Skype แทนการส่่งจดหมายทั่่�วไป อาจเป็็นประโยชน์์ต่อ่ ผู้้ต้้� องขััง
และครอบครััวในแง่่ของค่่าใช้้จ่่าย ความเร็็ว และความถี่่ใ� นการสื่่อ� สาร
อย่่างไรก็็ตาม ควรสัังเกตว่่าจดหมาย การโทรศััพท์์ และการสื่่�อสาร
ทางไกลในรููปแบบอื่่�น ๆ ไม่่สามารถใช้แ้ ทนการเยี่่�ยมด้้วยตนเองได้้

5

29

ความสม่ำำ�� เสมอในการสื่่� อ สารกัับครอบครััวและเพื่่� อ น ๆ ควร
เพีียงพอเพื่่�อให้้ผู้้�ต้้องขัังได้้รัับสิิทธิิในชีีวิิตครอบครััว CPT เน้้นย้ำำ��ว่่า
“ความจำำ� เป็็ น ความยืืดหยุ่่�นบางประการในการประยุุ ก ต์์ ใช้้ ก ฎ
การเยี่่�ยมและการติิดต่่อทางโทรศััพท์์” สำำ�หรัับครอบครััวที่่�อาศััย
อยู่่�ห่่างไกลจากผู้้�ต้้องขััง279

279 2nd General Report on the CPT’s activities, op. cit., note 79, para. 121.
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30 ตารางการเยี่่�ยมมาตรฐานมีีความสำำ�คััญสำำ�หรัับการจััดการเรืือนจำำ�
ตลอดจนสำำ�หรัับผู้้�ต้้องขัังและผู้้�มาเยี่่�ยม อย่่างไรก็็ตาม ฝ่่ายบริิหาร
เรืือนจำำ�ควรให้้ระดัับความยืืดหยุ่่�นในตารางเวลาเหล่่านี้้� โดยคำำ�นึึงถึึง
การเตรีียมการในการทำำ�งาน เวลาเรีียน หรืือการพิิจารณาส่่วนตััวอื่่น� ๆ
เช่่น การดููแลเด็็ก หากผู้้�ต้้องขัังมีีเวลาอยู่่�นอกห้้องขัังอย่่างจำำ�กััด
การใช้้โทรศััพท์์หรืือคอมพิิวเตอร์์สำ�ำ หรัับอีีเมลของผู้้�ต้้องขัังก็็ไม่่ควร
จำำ�กััดอยู่่�เพีียงเวลานอกห้้องขัังเท่่านั้้�น
31

เป็็นแนวปฏิิบััติิดีีที่่�จะยอมให้้ผู้้�ต้้องขัังซึ่่�งครอบครััวสามารถเยี่่�ยมได้้
ไม่่ บ่่ อ ยนัักเพื่่� อ สะสมการเยี่่� ย มเรืือนจำำ� เพื่่� อ พวกเขาจะได้้ เ ยี่่� ย ม
เป็็นเวลานานขึ้้�น หรืือเยี่่�ยมเป็็นเวลาหลายวััน

5
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การปฏิิบััติิตามคำำ�มั่่�น (PROMISING PRACTICE):
แนวทางเชิิงรุุกต่่อการติิดต่่อครอบครััว
(PROACTIVE APPROACHES TO FAMILY CONTACT) [5.7]
เจ้้าหน้้าที่่�เรืือนจำำ�สามารถอนุุญาตให้้ผู้้�ต้้องขัังมีีส่่วนร่่วมในประเด็็นสำำ�คััญ
ในครอบครััวหรืือชุุมชนในเชิิงรุุก ทั้้�งแบบตััวต่่อตััวหรืือผ่่านการสื่่�อสารทางไกล
ซึ่ง่� อาจรวมถึึง ตััวอย่่างเช่่น การเข้้าร่่วมผ่่าน Skype หรืือซอฟต์์แวร์์แอปพลิิเคชััน
โทรคมนาคมที่่� ค ล้้ายคลึึงกััน ในเรื่่� อ งเกี่่� ย วข้้องกัับการศึึกษา สุุ ข ภาพ
และการพััฒนาของบุุตรหลาน
ในจอร์์เจีีย เนื่่อ� งจากโดยทั่่�วไปแล้้วมีีเพีียงสมาชิิกในครอบครััวเท่่านั้้น� ที่่�สามารถ
ไปเยี่่ย� มผู้้ต้้� องขัังได้้ (ดููการปฏิิบััติติ ามคำำ�มั่่น� 5.4) เทคโนโลยีีการประชุุมทางวิิดีโี อ
ถููกนำำ�มาใช้้เพื่่�อให้้โอกาสผู้้�ต้้องขัังได้้พููดคุุยกัับผู้้�ติิดต่่อคนอื่่�น ๆ280

5

ในเบลเยีียม บิิดาที่่�ถูกู คุุมขัังจะได้้รัับการสนัับสนุุนให้้ติิดต่อ่ กัับบุุตรของพวกเขา
ผ่่านการเล่่าเรื่่�องผ่่านวิิดีีโอ ผู้้�ต้้องขัังเรีียนรู้้�เทคนิิคการเล่่าเรื่่�องผ่่านแบบฝึึกหััด
กลุ่่�ม ฝึึกพููดหน้้ากล้้อง และออกแบบปกดีีวีีดีีด้้วยตนเอง พวกเขาสามารถ
เลืือกบัันทึึกเรื่่�องราวเกี่่�ยวกัับชีีวิิตของตนเอง เรื่่�องราวที่่�เขีียนเอง หรืือเรื่่�องราว
ของเด็็ ก ที่่� มีี อ ยู่่� บิิ ด าสามารถตรวจสอบสิ่่� ง ที่่� บัั นทึึกได้้ จากนั้้� น จะใส่่ ดีี วีี ดีี
และมอบให้้แก่่ บุุ ต รหลานของตน 281 มีี ค วามคิิ ดริิ เริ่่� ม คล้้ายกัันที่่� เรีี ย กว่่ า
Storybook Dads และ Storybook Mums ในสหราชอาณาจัักร282

280 Global Prison Trends 2017, Penal Reform International and Thailand Institute of Justice,
May 2017.
281 ODIHR/PRI regional consultation 19 and 20 April 2017, op. cit., note 278.
282 For more information, see: www.storybookdads.org.uk.
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	การประเมิินรายบุุคคล

(Individual assessments)

32 ในหลายประเทศ ประเภทและความถี่่ข� องการเยี่่ย� มที่่�อนุุญาตสำำ�หรัับ
ผู้้�ต้้องขัังแต่่ละคนนั้้�นพิิจารณาจากการจััดประเภทความมั่่�นคงของ
ผู้้�ต้้องขััง (prisoner’s security classification) อย่่างไรก็็ตาม
ในขณะที่่�เจ้้าหน้้าที่่�เรืือนจำำ�อาจมีีข้้อกัังวลด้้านความมั่่�นคงที่่�ถููกต้้อง
ตามกฎหมายสำำ� หรัับผู้้� ต้้ องขัังที่่� มีี ค วามมั่่� น คงสููง ไม่่ ค วรปฏิิ เ สธ
การเยี่่�ยมอย่่างสมบููรณ์์ การปฏิิเสธการเยี่่�ยมจะถืือเป็็นรููปแบบ
การลงโทษเพิ่่�มเติิมและอาจเป็็นอัันตรายอย่่างยิ่่�งต่่อความสััมพัันธ์์
ในครอบครััวและโอกาสในการฟื้้�นฟููของผู้้�ต้้องขััง เพื่่�อแก้้ไขปััญหานี้้�
ควรมีีสิิทธิิในการเยี่่ย� มขั้้�นต่ำำ��ซึ่่�งใช้้กัับผู้้�ต้้องขัังทุุกคน โดยไม่่คำำ�นึึงถึึง
การจััดประเภทการรัักษาความมั่่�นคง

5

33 ผู้้ต้้� องขัังที่่�มีคี วามมั่่�นคงสููงไม่่จำำ�ต้้องมีีความเสี่่ย� งในระหว่่างการเยี่่ย� ม
มากกว่่าผู้้�ต้้องขัังคนอื่่�น ๆ เสมอไป และที่่�จริิงแล้้ว พวกเขาอาจมีี
ความจำำ�เป็็นการเยี่่�ยมมากกว่่าปกติิ โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�งหากพวกเขา
ได้้รัับโทษจำำ�คุกุ เป็็นเวลานาน ดัังนั้้น� สิิทธิิในการเยี่่ย� มจึึงควรขึ้้น� อยู่่�กัับ
ความเสี่่�ยงเกี่่�ยวข้้องกัับการเยี่่�ยมเฉพาะมากกว่่าการจััดประเภท
ความมั่่�นคงของผู้้ต้้� องขััง
34 	สิิ ท ธิิ ก ารเยี่่� ย มมัักเชื่่� อ มโยงกัับพฤติิ ก รรม แต่่ เจ้้าหน้้าที่่� เรืือนจำำ�
ควรตระหนัักว่่าผู้้�ต้้องขัังที่่�มีีปััญหาด้้านพฤติิกรรมอาจเป็็นผู้้�จะได้้รัับ
ประโยชน์์สููงสุุดจากการเยี่่�ยมครอบครััวหรืือผู้้�อื่่�นเป็็นประจำำ�หรืือ
เป็็นเวลานาน
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35 UNOPS ชี้้� ใ ห้้เห็็ น ว่่ า ในเรืือนจำำ�ที่่� มีี ค วามมั่่� น คงต่ำำ�� ไม่่ ค วรมีี
สิ่่�งอำำ�นวยความสะดวกในการเยี่่�ยมแบบไม่่สััมผััส การเยี่่�ยมแบบ
ไม่่สััมผััสไม่่ควรเป็็นการจััดการเยี่่�ยมโดยปริิยาย283
การปฏิิบััติิตามคำำ�มั่่�น (PROMISING PRACTICE):
การประเมิินการเยี่่�ยมความมั่่�นคงสููงในสวีีเดน
(ASSESSMENTS FOR HIGH SECURITY VISITS IN SWEDEN) [5.8]
เจ้้าหน้้าที่่�เรืือนจำำ�ของสวีีเดนตระหนัักดีีว่่าผู้้�ต้้องขัังที่่�มีีความมั่่�นคงสููงอาจมีี
ความจำำ�เป็็นในการเยี่่�ยมเป็็นประจำำ�มากกว่่าผู้้�ต้้องขัังคนอื่่�น ๆ ด้้วยเหตุุนี้้�
การเยี่่�ยมผู้้�ต้้องขัังที่่�มีีความมั่่�นคงสููงจึึงได้้รัับการประเมิินโดยใช้้เกณฑ์์เดีียวกััน
กัับผู้้�ต้้องขัังคนอื่่�น ๆ ทั้้�งหมด เพื่่�อลดผลกระทบในเชิิงลบจากการถููกตััดสิิน
โทษจำำ�คุุ ก เป็็ น เวลานาน และคำำ�นึึ งถึึงหลัักการสำำ�คัั ญของการฟื้้� น ฟููและ
การกลัับคืืนสู่่�สัังคม284

5

คำำ�สั่่�งของรััฐบาลระบุุว่่าผู้้�ต้้องขัังที่่�มีีโทษจำำ�คุุกนานซึ่่�งไม่่ได้้รัับอนุุญาตให้้ลา
ควรได้้รัับสิิทธิิพิิเศษในคำำ�ขอใช้้ห้้องชุุดของผู้้�มาเยี่่�ยมพร้้อมกัับผู้้�ต้้องขัังที่่�มีี
เด็็กก่่อน

283 Technical Guidance for Prison Planning, UNOPS, op. cit., note 84, p. 131.
284 ODIHR/PRI regional consultation 19 and 20 April 2017, op. cit., note 278.
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	การเข้้าถึึงและไม่่เลืือกปฏิิบััติิ

(Accessibility and non-discrimination)

36 เพื่่อ� ให้้วิิธีกี ารสื่่อ� สารต่่าง ๆ มีีประสิิทธิิภาพและเข้้าถึึงได้สำ้ ำ�หรัับทุุกคน
เจ้้าหน้้าที่่� เรืือนจำำ�ต้้ องตรวจสอบให้้แน่่ ใจว่่ า มีี ร ะบบการทำำ� งาน
ที่่�พร้้อมสำำ�หรัับการใช้ง้ าน พวกเขาต้้องตรวจสอบให้้แน่่ใจว่่าโทรศััพท์์
ใช้้งานได้้และทุุกคนสามารถเข้้าถึึงได้้ หากจำำ�ต้้องลงทะเบีียนเยี่่�ยม
เรืือนจำำ� และต้้องจองการเยี่่�ยมล่่วงหน้้า ระบบควรเข้้าใจง่่ายและ
ใช้้งานได้้จริิง
37	ต้้องให้้สิิทธิิการติิดต่่อกัับครอบครััวและเพื่่�อน ๆ โดยไม่่เลืือกปฏิิบััติิ
ผู้้�ต้้องขัังยากไร้้ควรได้้รัับการสนัับสนุุนที่่�เหมาะสม (รวมถึึงเอกสาร
การเขีี ย น ซองจดหมาย ไปรษณีี ย ากร และบััตรโทรศััพท์์ )
เพื่่�อไม่่ให้้ขาดการติิดต่่อกัับครอบครััวและเพื่่�อน ๆ โดยพฤติินััย
ควรมีี ก ารดำำ� เนิิ น การในเชิิ ง บวกอื่่� น ๆ เพื่่� อ ช่่ ว ยผู้้� ต้้ องการ
ความช่่ วยเหลืือในการติิ ดต่่ อครอบครััว ผู้้� ไม่่ รู้้� หนัังสืือควรได้้รัับ
วิิธีีการอื่่�นในการสื่่�อสารนอกเหนืือจากเป็็นลายลัักษณ์์อัักษร
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5

38 ควรพิิจารณาตำำ�แหน่่งของโทรศััพท์์ในเรืือนจำำ� ตู้้�ไปรษณีีย์์ ห้้องสมุุด
และวิิธีีการสื่่�อสารอื่่�น ๆ ในขั้้�นตอนการวางแผนเรืือนจำำ�เพื่่�อให้้มั่่�นใจ
ว่่าการเข้้าถึึงจะเท่่าเทีียมกััน โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�งในกรณีีที่่�ผู้้�ต้้องขััง
ประเภทต่่าง ๆ อยู่่�ในสถานที่่�เดีียวกััน การจััดวางและการออกแบบ
พื้้� น ที่่� โ ทรศััพท์์ ใ นเรืือนจำำ� ควรคำำ�นึึ งถึึงความจำำ� เป็็ น ในความเป็็ น
ส่่วนตััวด้ว้ ย
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39 ไม่่ว่า่ ในกรณีีใด ๆ ผู้้ต้้� องขัังหรืือครอบครััวของผู้้ต้้� องขัังไม่่ต้้องจ่่ายเงิิน
เพื่่� อ สิิ ท ธิิ ใ นการเยี่่� ย มเรืือนจำำ� หรืือต้้องนำำ�สิ่่� ง ของมาสู่่�ผู้้� ต้้ องขััง
เพื่่�อหลีีกเลี่่�ยงการใช้้สิินบน ฝ่่ายบริิหารเรืือนจำำ�ควรพิิจารณาแสดง
ป้้ า ยโดดเด่่ น นอกพื้้� น ที่่� เ ยี่่� ย มที่่� ร ะบุุ ว่่ า ไม่่ ไ ด้้ ค าดหวัังการจ่่ า ยเงิิ น
และไม่่ต้้องการ
40 	ข้้อมููลเกี่่�ยวกัับวิิธีีการจััดเยี่่�ยมเรืือนจำำ� รวมทั้้�งกฎและระเบีียบของ
เรืือนจำำ�ที่่� ค วบคุุ ม การเยี่่� ย มเรืือนจำำ� ควรให้้ข้้อมููลแก่่ ผู้้� ม าเยี่่� ย ม
ก่่ อ นเข้้าเรืือนจำำ� ข้้อมููลดัังกล่่ า วสามารถแสดงไว้้อย่่ า งเด่่ น ชััด
ที่่�ทางเข้้าอาคารสถานที่่� และหากผู้้�มาเยี่่�ยมเรืือนจำำ�ไม่่รู้้�หนัังสืือ
เจ้้าหน้้าที่่�เรืือนจำำ�สามารถอธิิบายขั้้�นตอนและกฎเกณฑ์์ด้้วยวาจาได้้
หากผู้้�มาเยี่่�ยมทราบถึึงบทลงโทษสำำ�หรัับการลัักลอบนำำ�สิ่่�งผิิดกฎหมาย
เข้้ามาในสถานที่่� พวกเขาอาจถูกู ขััดขวางไม่่ให้้ทำำ�เช่่นนั้้�น

5

41

EPR ระบุุว่่า เว้้นแต่่จะมีีข้้อห้้ามเฉพาะสำำ�หรัับช่่วงเวลาที่่�กำำ�หนด
โดยหน่่ ว ยงานตุุ ล าการในแต่่ ล ะกรณีี ผู้้� ต้้ องขัังที่่� ยัั ง ไม่่ ไ ด้้รัับ
การพิิจารณาคดีี “จะได้้รัับการเยี่่�ยมและได้้รัับอนุุญาตให้้สื่่�อสาร
กัับครอบครััวและบุุคคลอื่่�นในลัักษณะเดีียวกัับผู้้�ต้้องขัังที่่�ถููกตััดสิิน
ว่่ า ผิิ ด ” และ “อาจได้้รัับการเยี่่� ย มเพิ่่� ม เติิ ม และสามารถเข้้าถึึง
การสื่่�อสารรููปแบบอื่่�นเพิ่่�มเติิมได้”้ 285

285 Technical Guidance for Prison Planning, UNOPS, op. cit., note 84, p. 144.
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การปฏิิบััติิตามคำำ�มั่่�น (PROMISING PRACTICE):
โครงการปล่่อยชั่่�วคราวในสหราชอาณาจัักร
(TEMPORARY RELEASE SCHEMES IN THE UNITED KINGDOM) [5.9]
บริิการเรืือนจำำ�ไอร์์แลนด์์เหนืือให้้ข้้อมููลออนไลน์์เกี่่�ยวกัับแผนการปล่่อยตััว
ชั่่�วคราวตามความเห็็นอกเห็็นใจ การเยี่่�ยมบ้้าน การลาก่่อนการปล่่อยตััว
และการเคลื่่�อนย้้ายถิ่่�นฐาน การลากลัับบ้้านในวัันคริิสต์์มาส และการปล่่อยตััว
ชั่่ว� คราวเพื่่อ� วััตถุุประสงค์์ทางการแพทย์์286 โดยสรุุปแล้้ว โครงการที่่�มีอี ยู่่�มีีดัังนี้้:�
โครงการปล่่อยตััวชั่่�วคราวที่่�เห็็นอกเห็็นใจ
(Compassionate temporary release scheme)
ผู้้ต้้� องขัังที่่�ถูกู ตััดสิินจำำ�คุกุ ทุุกคนอาจขอปล่่อยตััวชั่่ว� คราวด้้วยความเห็็นอกเห็็นใจ
ซึ่่� ง จะได้้รัับการประเมิิ น ความเสี่่� ย งน่่ า พอใจ การปล่่ อ ยตััวชั่่� ว คราวด้้ ว ย
ความเห็็นอกเห็็นใจได้้รัับการพิิจารณาในกรณีีการเสีียชีวิี ติ หรืือเจ็็บป่่วยร้้ายแรง
ของสมาชิิกในครอบครััวใกล้้ชิิดของผู้้�ต้้องขััง
โครงการเยี่่�ยมบ้้าน
(Home visits scheme)

5

การปล่่ อ ยตััวชั่่� ว คราวอาจทำำ� ได้้ใ นสถานการณ์์ ที่่� ส มาชิิ ก ในครอบครััวของ
ผู้้�ต้้องขัังป่่วยเรื้้�อรัังหรืือทุุพพลภาพ ถููกกัักตััวอยู่่�ที่่�บ้้าน และร่่างกายไม่่สามารถ
ไปเยี่่�ยมผู้้�ต้้องขัังได้้ อยู่่�ภายใต้้การประเมิินความเสี่่�ยงน่่าพอใจ และคำำ�ขอ
จะได้้รัับการพิิจารณาสำำ�หรัับการเยี่่�ยมหนึ่่�งครั้้�งทุุก ๆ หกเดืือนโดยเป็็นไป
ตามเกณฑ์์บางประการ

286 For more information, see: Temporary Release Schemes, Department of Justice Northern
Ireland Executive at www.justice-ni.gov.uk/articles/ temporary-release-schemes.
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การลากลัับบ้้านและการตั้้�งถิ่่�นฐานก่่อนปล่่อย 
(Pre-release home and resettlement leave)
จุุดประสงค์์ของการกลัับบ้้านก่่อนปล่่อยตััวและการลาเพื่่�อไปตั้้�งถิ่่�นฐานใหม่่
คืือเพื่่�อช่่วยให้้ผู้้�ต้้องขัังมีีความมั่่�นใจในตนเองโดยไว้้วางใจผู้้�ต้้องขัังภายใต้้
เงื่่�อนไขของเสรีีภาพอย่่างสมบููรณ์์และเพื่่�อช่่วยให้้เธอหรืือเขาปรัับตััวเข้้ากัับ
ชีีวิิตนอกเรืือนจำำ�โดยให้้โอกาสก่่อนการปล่่อยตััวครั้้�งสุุดท้้าย เพื่่�อต่่ออายุุ
ความสััมพัันธ์์ที่่�บ้้านและติิดต่่อกัับนายจ้้างที่่�คาดหวััง การลาก่่อนการปล่่อยตััว
เป็็นสิิทธิิพิิเศษที่่�จะได้้รัับ แทนที่่�จะเป็็นสิิทธิิ และขึ้้�นอยู่่�กัับเกณฑ์์เฉพาะ
ลากลัับบ้้านในวัันคริิสต์์มาส 
(Home leave at Christmas)
การลากลัับบ้้านในช่่ ว งคริิ สต์์ ม าสอาจมอบให้้แก่่ ผู้้� ต้้ องขัังที่่� มีี คุุ ณ สมบััติิ
ตรงตามเกณฑ์์และมีีประวััติิการประเมิินความเสี่่�ยงน่่าพอใจ ต้้องได้้รัับอนุุมััติิ
จากรััฐมนตรีีทุุกปีีสำำ�หรัับการลากลัับบ้้านในโครงการคริิสต์์มาส

5

การปล่่อยชั่่�วคราวเพื่่�อวััตถุุประสงค์์ทางการแพทย์์
(Temporary release for medical purposes)
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ผู้้�ต้้องขัังทุุกคนนอกเหนืือจากผู้้�ถููกควบคุุมตััวโดยศาลใด ๆ ที่่�ถููกคุุมขัังเพื่่�อ
การพิิจารณาคดีีหรืือไม่่ถููกตััดสิินจำำ�คุุกสามารถได้้รัับการพิิจารณาให้้ปล่่อย
ชั่่� ว คราวสำำ� หรัับการรัักษาผู้้� ป่่ ว ยในหรืือผู้้� ป่่ ว ยนอกเมื่่� อ การดููแลดัังกล่่ า ว
ไม่่สามารถล่่าช้้าได้้จนกว่่าผู้้�ป่่วยจะได้้รัับการปล่่อยตััว หรืือไม่่สามารถจััด
ให้้อยู่่�ในเรืือนจำำ�ได้้ ผู้้�ต้้องขัังที่่�ถููกปฏิิเสธการลาป่่วยควรจััดให้้มีีการรัักษา
ความมั่่� น คงและการจััดการเหมาะสมเพื่่� อ ให้้พวกเขาได้้รัับการดููแลใน
โรงพยาบาลผู้้�ป่่วยในหรืือผู้้�ป่่วยนอกที่่�จำำ�เป็็น
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สภาพแวดล้้อมการเยี่่�ยม

(The visiting environment)

42	สภาพแวดล้้อมการเยี่่�ยมเรืือนจำำ�ขึ้้�นอยู่่�กัับประเภทของการเยี่่�ยม
ที่่�อนุุญาต แต่่แม้้กระทั่่�งการเยี่่�ยมที่่�มีีการควบคุุมอย่่างเข้้มงวดสุุด
ก็็สามารถปรัับปรุุงได้้ด้้วยสภาพแวดล้้อมและพฤติิกรรมของเจ้้าหน้้าที่่�
ที่่� มีี ต่่ อ ผู้้� ม าเยี่่� ย ม เจ้้าหน้้าที่่� เรืือนจำำ�ต้้ องให้้ความมั่่� น คงแก่่ ทั้้� ง
ผู้้�ต้้องขัังและผู้้�มาเยี่่�ยม ในขณะเดีียวกัันก็็เคารพในสิิทธิิในความเป็็น
ส่่วนตััวและชีีวิิตครอบครััว เจ้้าหน้้าที่่�เรืือนจำำ�จะได้้รัับประโยชน์์
จากการให้้คำำ�ปรึึกษาผู้้�ต้้องขัังและผู้้�มาเยี่่�ยมของพวกเขาเพื่่�อปรัับปรุุง
สภาพแวดล้้อมการเยี่่�ยม
43	สภาพแวดล้้อมในการเยี่่� ย มเรืือนจำำ� ควรมีี ค วามสะดวกสบาย
และใกล้้เคีียงกัับชีีวิิตปกติิมากสุุด ดัังนั้้�น เจ้้าหน้้าที่่�ควรพิิจารณา
การจััดที่่�นั่่ง� การตกแต่่ง ไฟ ระบบทำำ�ความร้้อน และการระบายอากาศ
พวกเขาควรจััดให้้มีีห้้องน้ำำ��สำำ�หรัับทั้้ง� ผู้้ต้้� องขัังและผู้้ม� าเยี่่ย� ม พวกเขา
ยัังสามารถทำำ�น้ำ�ำ� และ/หรืือเครื่่�องดื่่�มอื่่�น ๆ ได้้ในระหว่่างการเยี่่�ยม
44
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5

เจ้้าหน้้าที่่�ควรได้้รัับการฝึึกอบรมเกี่่�ยวกัับวิิธีีการโต้้ตอบในเชิิงบวก
กัับผู้้�มาเยี่่�ยมเรืือนจำำ� รวมทั้้�งเด็็กด้้วย หากผู้้�มาเยี่่�ยมประสบกัับ
ความเกลีียดชัังจากเจ้้าหน้้าที่่� สิ่่ง� นี้้�ย่อ่ มส่่งผลกระทบต่่อความสััมพัันธ์์
ระหว่่างเจ้้าหน้้าที่่�และผู้้�ต้้องขัังอย่่างหลีีกเลี่่�ยงไม่่ได้้
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การปฏิิบััติิตามคำำ�มั่่�น (PROMISING PRACTICE):
การส่่งเสริิมสิิทธิิบุุตรของผู้้�ต้้องขัังในอิิตาลีี 
(PROMOTING THE RIGHTS OF CHILDREN OF PRISONERS IN ITALY)
[5.10]

5

องค์์กร Bambinisenzasbarre Onlus ของอิิตาลีีลงนามในบัันทึึกความเข้้าใจ
กัับกระทรวงยุุติิธรรมของอิิตาลีีและผู้้�ตรวจการแผ่่นดิินของอิิตาลีีเพื่่�อเด็็ก
ในปีี 2016 เพื่่�อจััดตั้้�งกฎบััตรสิิทธิิเด็็กซึ่่�งผู้้�ปกครองถููกคุุมขััง287 ภายหลััง
การลงนามในบัันทึึกความเข้้าใจ Bambinisenzasbarre Onlus ได้้พััฒนา
โปรแกรมการฝึึกอบรมกัับกรมคุุมขัังอิิตาเลี่่�ยนและผู้้อำ� ำ�นวยการฝึึกอบรมทั่่�วไป
เพื่่�อส่่งเสริิมและให้้ความรู้้�แก่่เจ้้าหน้้าที่่�เรืือนจำำ�ที่่�ได้้รัับมอบหมายให้้พบปะ
กัับครอบครััว หลัักสููตรการฝึึ ก อบรมได้้รัับการออกแบบมาเพื่่� อ ปรัับปรุุ ง
ความสััมพัันธ์์ระหว่่างเจ้้าหน้้าที่่�เรืือนจำำ� ผู้้�ต้้องขััง ครอบครััวและบุุตรหลาน
ตลอดจนพััฒนามาตรฐานวิิชาชีีพด้้านหน้้าที่่�และพฤติิกรรมของเจ้้าหน้้าที่่�
ต่่อสมาชิิกในครอบครััว

287 The text of the Memorandum can be accessed here: www.bambinisenzasbarre.org/
text-rights-charter-of-children-of-prisoners.
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ข้้อจำำ�กััดและการตรวจสอบการเยี่่�ยม
(Restrictions and monitoring of visits)

45 บทบาทของเจ้้าหน้้าที่่� เ รืือนจำำ� ในการส่่ ง เสริิ ม การติิ ดต่่ อ กัับ
โลกภายนอกจะต้้องสมดุุลกัับความเสี่่ย� งของการมาเยี่่ย� มโดยเฉพาะ
คำำ�ว่า่ “ภายใต้้การดููแลที่่�จำำ�เป็็น” (กฎข้้อ 58) “หมายถึึงการประเมิิน
การประเมิิ น ความเสี่่� ย งสำำ� หรัับการเยี่่� ย มเฉพาะและประเภท
การสื่่�อสารเฉพาะ (…) ในบริิบทของการเยี่่�ยมส่่วนใหญ่่ การกำำ�กัับ
ดููแลจะบ่่งบอกถึึงการควบคุุมด้ว้ ยภาพโดยเฉพาะ”288 การตรวจสอบ
ด้้วยภาพในเรืือนจำำ�ความมั่่�นคงต่ำำ��อาจเพีียงพอและไม่่จำำ�ต้้องทำำ�
การประเมิินรายบุุคคลสำำ�หรัับการเยี่่�ยมทุุกครั้้�ง
46

อาจจำำ�ต้้ องมีี ก ารกำำ�กัั บดููแลในระหว่่ า งการเยี่่� ย ม เช่่ น ในกรณีี
มีีข้้อกัังวลเรื่่�องการคุ้้�มครองเด็็ก เพื่่�อป้้องกัันอาชญากรรม หรืือเพื่่�อ
ป้้องกัันการลัักลอบขนสิ่่�งของต้้องห้้ามและหลบหนีี สำำ�หรัับผู้้�ต้้องขััง
ก่่อนการพิิจารณาคดีี อาจจำำ�ต้้องป้้องกัันไม่่ให้้พวกเขามีีอิิทธิิพล
ต่่อพยาน

5

47 	ข้้อจำำ�กััดและการติิดตามทั้้�งหมดต้้องได้้รัับแจ้้งจากการประเมิิน
ความเสี่่�ยงส่่วนบุุคคล ตามที่่� UNODC ชี้้�ให้้เห็็น “เพื่่�อบัังคัับให้้
ผู้้�ต้้องขัังมีีความเสี่่�ยงสููงถูกู จำำ�กััดการติิดต่อ่ ที่่�รุนุ แรงในฐานะนโยบาย
ทั่่�วไป (ซึ่่�งตรงข้้ามกัับข้้อจำำ�กััดที่่�อิิงจากผลการประเมิินความเสี่่�ยง
ส่่วนบุุคคล) เป็็นผลร้้ายต่่อเป้้าหมายการฟื้้น� ฟููสภาพของการจำำ�คุกุ ”289

288 Essex paper 3, Penal Reform International and the University of Essex, op. cit., note 4,
p. 47.
289 Handbook on the Management of High-Risk Prisoners, UNODC, op. cit., note 42, p. 128.
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EPR ระบุุ ว่่ า การเยี่่� ย มสามารถถูู ก จำำ�กััด หรืือติิ ด ตามได้้ก็็ ต่่ อ เมื่่� อ
และเท่่าที่่� “จำำ�เป็็นสำำ�หรัับข้้อกำำ�หนดของการสอบสวนคดีีอาญา
อย่่างต่่อเนื่่�อง การรัักษาความสงบเรีียบร้้อย ความปลอดภััยและ
ความมั่่�นคง การป้้องกัันการกระทำำ�ความผิิดทางอาญา และการ
คุ้้�มครองผู้้เ� สีียหายจากอาชญากรรม” EPR ยังั ระบุุด้ว้ ยว่่า “ข้้อจำำ�กััด
ดัังกล่่าวจะยัังคงอนุุญาตให้้มีีการติิดต่อ่ ขั้้น� ต่ำำ�� ในระดัับยอมรัับได้”้ 290
48 	ข้้อจำำ�กััดและการตรวจสอบทุุกรููปแบบควรสอดคล้้องกัับข้้อกัังวล
ด้้านความมั่่�นคง และต้้องนำำ�ไปใช้้อย่่างเป็็นธรรมและปราศจาก
การเลืือกปฏิิบััติิ สิ่่�งนี้้�ใช้้กัับการเยี่่�ยมเรืือนจำำ�ตลอดจนการควบคุุม
โทรศััพท์์ จดหมาย และวิิธีีการสื่่�อสารทางอิิเล็็กทรอนิิกส์์

5

49

UNODC ระบุุ ว่่ า “การตรวจสอบควรได้้สััดส่่ ว นกัับภััยคุุ ก คาม
ที่่�เกิิดจากรููปแบบการสื่่อ� สารเฉพาะ และไม่่ควรใช้เ้ ป็็นวิิธีกี ารทางอ้้อม
ในการจำำ�กััด การสื่่� อ สาร” 291 การใช้้ข้้อจำำ�กััด และวิิ ธีี กำำ�กัั บดููแล
ที่่�ใช้้ควรเป็็นการตรวจสอบเพื่่�อให้้แน่่ใจว่่าระบบมีีความเป็็นธรรม
และไม่่ถููกละเมิิด

50 ผู้้�ต้้องขัังควรได้้รัับแจ้้งเมื่่�อยอมรัับว่่าวิิธีีการสื่่�อสารกัับครอบครััว
และเพื่่�อน ๆ อาจถููกเฝ้้าติิดตาม แนวทางปฏิิบััติิที่่�ดีีในการแสดง
การแจ้้งเตืือนใกล้้โทรศััพท์์ทุุกเครื่่�องเกี่่�ยวกัับการตรวจสอบที่่�อาจ
เกิิดขึ้้�น

290 European Prison Rules, Council of Europe, op. cit., note 74, Rule 24 (2).
291 Handbook on Dynamic Security and Prison Intelligence, UNODC, op. cit., note 160, p. 50.
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การปฏิิบััติิตามคำำ�มั่่�น (PROMISING PRACTICE):
การเยี่่�ยมของครอบครััวสำำ�หรัับผู้้�ต้้องขัังความมั่่�นคงสููงใน COLORADO
(FAMILY VISITS FOR HIGH SECURITY PRISONERS IN COLORADO)
[5.11]
โครงการที่่�เรืือนจำำ�รััฐโคโลราโดในสหรััฐอเมริิกาได้้รัับการออกแบบมาเพื่่�อช่่วย
ผู้้�ปกครองในเรืือนจำำ�จััดการกัับความรู้้สึึ� กล้้มเหลวและสร้้างความมั่่�นใจ รวมถึึง
การพููดคุุยเกี่่�ยวกัับประสบการณ์์ของพวกเขาเองในวััยเด็็ก
ความสมบููรณ์์ของโครงการนี้้�เชื่่�อมโยงกัับเหตุุการณ์์การรวมครอบครััวระหว่่าง
ผู้้�กระทำำ�ความผิิดและครอบครััว/บุุตรของเธอหรืือเขา292

5

292 See for example: www.asca.net/news/cdoc-highlights--accomplishments.
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ข้้อจำำ�กััดการเยี่่�ยมครอบครััว
(Restrictions on family visits)

51

การปฏิิ เ สธหรืือข้้อจำำ�กััด การเยี่่� ย มครอบครััวอาจส่่ ง ผลเสีี ยต่่ อ
สุุขภาพจิิตและสวััสดิิภาพของผู้้�ต้้องขัังและสมาชิิกในครอบครััว
รวมถึึงบุุตรของพวกเขาโดยเฉพาะ การกำำ�หนดข้้อจำำ�กััดดัังกล่่าว
ยัังเป็็นการลงโทษทางอ้้อมต่่อสมาชิิกในครอบครััว

5

52 ห้้ามมิิให้้มีีการติิดต่่อกัับครอบครััวเพื่่�อเป็็นมาตรการทางวิินััยหรืือด้้วย
เหตุุผลด้้านความมั่่�นคง ในทางกลัับกััน วิิธีีการติิดต่่อในครอบครััว
เช่่น ประเภทของการเยี่่�ยมหรืือวิิธีีการติิดต่่อสื่่�อสารอาจถููกจำำ�กััด
แต่่ในระยะเวลาที่่�จำำ�กััดและตามความจำำ�เป็็นอย่่างเคร่่งครััดสำำ�หรัับ
การรัักษาความมั่่�นคงและความสงบเรีียบร้้อย สิ่่�งนี้้�ใช้้กัับการติิดต่่อ
ในครอบครััวทุุกรููปแบบ รวมถึึงการเยี่่ย� ม จดหมาย และการโทรศััพท์์
การจำำ�กััดการเยี่่�ยมควรกำำ�หนดให้้แก่่สมาชิิกในครอบครััวที่่�มีีปััญหา
เท่่านั้้�น ไม่่ใช่่ทั้้�งครอบครััว หรืือผู้้�มาเยี่่�ยมโดยทั่่�วไป การตััดสิินใจ
จำำ�กััดการเยี่่ย� มควรทำำ�เป็็นรายกรณีีและให้้เหตุุผลตามเกณฑ์์โปร่่งใส
การตััดสิินใจดัังกล่่าวต้้องมีีกำำ�หนดเวลาและต้้องได้้รัับการทบทวน
เป็็นประจำำ�
53 	คำำ�ว่่า “ตามที่่�กำำ�หนดอย่่างเคร่่งครััด (as strictly required)”
ในกฎข้้อ 43 (3) กำำ�หนดมาตรฐานสููงสำำ�หรัับการกำำ�หนดข้้อจำำ�กััด
ในการติิ ดต่่ อ กัับครอบครััว และกำำ� หนดให้้เจ้้าหน้้าที่่� เรืือนจำำ�
ต้้องประกัันความจำำ�เป็็นและได้้สััดส่่วนของข้้อจำำ�กััดดัังกล่่าว293
293 Essex paper 3, Penal Reform International and the University of Essex, op. cit., note 4,
p. 47.
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54 UNODC ย้ำำ��ว่่า “การกีีดกัันผู้้�ต้้องขัังจากการติิดต่่อเช่่นการลงโทษ
ทางวิินััยนั้้�นไม่่เป็็นที่่�ยอมรัับ ยกเว้้นในกรณีีที่่�การละเมิิดโดยเฉพาะ
อย่่างยิ่่�งในการติิดต่่อที่่�แน่่นอนเป็็นความผิิด การลงโทษไม่่ควร
รวมถึึงการกีีดกัันโดยสิ้้�นเชิิงจากการติิดต่่อกัับครอบครััว”294 ดัังนั้้�น
ควรจำำ�กััดการเยี่่�ยมหากละเมิิดกฎและระเบีียบของเรืือนจำำ� เช่่น
หากสมาชิิกในครอบครััวหรืือเพื่่�อนพยายามลัักลอบนำำ�สิ่่�งผิิดกฎหมาย
เข้้ามาในเรืือนจำำ�หรืือเป็็นการล่่วงละเมิิดต่่อเจ้้าหน้้าที่่�
55 ไม่่ควรใช้้คำำ�จำำ�กััดความของครอบครััวในกฎข้้อ 43 (3) อย่่างจำำ�กััด
และควรรวมถึึงสมาชิิกในครอบครััวที่่�ไม่่ได้้อยู่่�ในทัันทีี เช่่นเดีียวกัับ
ในโครงสร้้างครอบครััวที่่�ไม่่ใช่่แบบดั้้ง� เดิิม การป้้องกัันมิิให้้มีีการติิดต่อ่
กัับครอบครััวและการจำำ�กััดวิิธีีการติิดต่่อทางครอบครััวควรใช้้กัับ
ผู้้�ไม่่ได้้รัับการเยี่่�ยมครอบครััว แต่่อาศััยการเยี่่�ยมจากเพื่่�อนหรืือผู้้�อื่่�น
	การเยี่่ย
� มใกล้้ชิิด / การเยี่่ย
� มคู่่�สมรส
(Intimate/conjugal visits)

5

56 ในประเทศที่่�ไม่่อนุุญาตให้้มีีการเยี่่�ยมคู่่�สมรส (conjugal visits)
ในปััจจุุบััน เจ้้าหน้้าที่่�ควรพิิจารณาแนะนำำ�พวกเขา การเยี่่ย� มดัังกล่่าว
อาจส่่งผลดีีต่่อผู้้�ต้้องขัังและโอกาสในการฟื้้�นฟููและรวมตััวของเธอ
หรืือผู้้� ต้้ องขััง ในกรณีี ไ ม่่ มีี สิ่่� ง อำำ� นวยความสะดวกเหมาะสม
ในปััจจุุบััน อาจรวมห้้องที่่�กำำ�หนดไว้้เป็็นส่่วนหนึ่่�งของการพััฒนา
หรืือการยกระดัับเรืือนจำำ�ในอนาคต

294 Handbook on Dynamic Security and Prison Intelligence, UNODC, op. cit., note 160, p. 22.
เอกสารคำำ�แนะนำำ�เกี่่�ยวกัับกฎของเนลสััน แมนเดลา

371

5. การติิดต่่อกัับโลกภายนอก

57

เจ้้าหน้้าที่่�ควรพิิจารณาว่่าการปฏิิเสธหรืือข้้อจำำ�กััดของการเยี่่�ยม
คู่่�สมรสอาจขััดแย้้งกัับสิิทธิิความเป็็นส่่วนตััวและชีีวิิตครอบครััว295
และสิิทธิิก่่อตั้้�งครอบครััว296 สำำ�หรัับทั้้�งผู้้�ต้้องขัังและคู่่�สมรสหรืือ
คู่่�ครอง โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�งในกรณีีที่่�ต้้องโทษจำำ�คุุกระยะยาวหรืือ
ต้้องโทษจำำ�คุุกตลอดชีีวิิต

58 การปฏิิเสธการเยี่่�ยมคู่่�สมรสยัังขััดแย้้งกัับหลัักการที่่�ว่่าการจำำ�กััด
การเยี่่� ย มดัังกล่่ า วควรเป็็ น เพีี ย งการ “จำำ� เป็็ น อย่่ า งชััดแจ้้งจาก
การถููกจองจำำ� (demonstrably necessitated by the fact
of incarceration)”297 ซึ่่�งหมายความว่่าเสรีีภาพเพีียงอย่่างเดีียว
ที่่�จำำ�กััดควรเป็็นสิ่่ง� หลีีกเลี่่ย� งไม่่ได้้อัันเป็็นผลมาจากการอยู่่�ในเรืือนจำำ�
มิิฉะนั้้�น ผู้้�ต้้องขัังยัังคงรัักษาสิิทธิิมนุุษยชนและเสรีีภาพขั้้�นพื้้�นฐาน
ทั้้�งหมดไว้้

5

59 เพื่่� อ ให้้ผู้้� ต้้ องขัังหญิิ ง มีี สิิ ท ธิิ ก ารเยี่่� ย มคู่่�สมรสเช่่ น เดีี ย วกัับผู้้� ช าย
สถานคุุมขัังของคู่่�สมรส (conjugal facilities) จะต้้องจััดให้้มีีขึ้้�น
ในสถานคุุมขัังของสตรีี (women’s facilities) ด้ว้ ย

295 ICCPR, UNGA, op. cit., note 153, Article 17.
296 Ibid, Article 23.
297 Basic Principles for the Treatment of Prisoners, UNGA, op. cit., note 229, Principle 5,
referring to the rights set out in (among others) the Universal Declaration of Human Rights,
the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, the International
Covenant on Civil and Political Rights and its Optional Protocol.
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60

หน่่ ว ยงานเรืือนจำำ� บางแห่่ ง ปฏิิ เ สธการเยี่่� ย มคู่่�สมรสเนื่่� อ งจาก
กัังวลเรื่่�องการตั้้�งครรภ์์ นโยบายดัังกล่่าวถืือเป็็นการเลืือกปฏิิบััติิ
นอกจากนี้้� ผลที่่� ต ามมาของการจำำ�กััด การเยี่่� ย มคู่่�สมรสของ
ผู้้� ต้้ องขัังหญิิ ง ด้้ ว ยเหตุุ ผ ลเหล่่ า นี้้� อ าจเป็็ น ผลถาวรโดยพฤติิ นััย
อาจทำำ�ให้้สตรีีไม่่มีีบุุตรโดยสิ้้�นเชิิงโดยพฤติินััย ยิ่่�งกว่่านั้้�น ข้้อจำำ�กััด
ดัังกล่่ าวปฏิิ เสธสิิ ทธิิ การมีี ครอบครััวและชีี วิิตส่่ วนตััว ไม่่ เฉพาะ
ผู้้�ต้้องขัังหญิิงเท่่านั้้�น แต่่ยัังรวมถึึงคู่่�ครองของเธอด้ว้ ย298

61 	สิิทธิิการเยี่่�ยมคู่่�สมรสควรใช้้อย่่างเท่่าเทีียมกัันกัับทุุกความสััมพัันธ์์
โดยไม่่คำำ�นึึงถึึงสถานะทางกฎหมาย299
62

เจ้้าหน้้าที่่�ควรให้้ข้้อมููลเกี่่�ยวกัับสุุขภาพทางเพศ (sexual health)
การมีีเพศสััมพัันธ์์อย่่างปลอดภััย (safe sex) และการคุุมกำำ�เนิิด
แก่่ผู้้�ต้้องขััง

5
298 Essex paper 3, Penal Reform International and the University of Essex, op. cit., note 4,
p. 49.
299 The ECtHR has interpreted the right to private and family life as not confined to legally
acknowledged relationships. See for example: Keegan v. Ireland, 26 May 1994, Series
A no. 290, pp. 17-18, para. 44; Kroon and others v. The Netherlands, Application
no. 18535/91, Judgment of 27 October 1994, para. 30; Mikulic v. Croatia, Application
no. 53176/99, 7 February 2002, para. 51.
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63 การเยี่่�ยมคู่่�สมรสควรเกิิดขึ้้�นในที่่�ส่่วนตััวและสิ่่�งอำำ�นวยความสะดวก
ควรติิดตั้้�งสิ่่�งอำำ�นวยความสะดวกด้้านสุุขอนามััยและเตีียง300 ควรมีี
มาตรการเพื่่�อป้้องกัันคู่่�สมรสหรืือคู่่�ที่่�มาเยี่่ย� มจากการถููกผู้้ต้้� องขัังคนอื่่�น
ทำำ� ให้้ขายหน้้า เช่่ น เมื่่� อ ผ่่ า นเรืือนจำำ� และ คุ้้� ม ครองผู้้� ต้้ องขััง
โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�งในสถานการณ์์ที่่�ผู้้�อื่่�นไม่่ทราบเพศของผู้้�ต้้องขััง
ควรใช้้มาตรการเพื่่�อความปลอดภััยและศัักดิ์์�ศรีี รวมถึึงศัักยภาพ
ของความสััมพัันธ์์ที่่�ไม่่เหมาะสมโดยไม่่คำำ�นึึงถึึงเพศ รสนิิยมทางเพศ
และอััตลัักษณ์์ทางเพศของผู้้ต้้� องขัังและผู้้�มาเยี่่�ยม
หญิิงตั้้�งครรภ์์ บิิดามารดาและบุุตรของผู้้�ต้้องขััง

(Pregnant women, parents and the children of prisoners)

5

64

ตระหนัักถึึงความสำำ�คััญของความสััมพัันธ์์ระหว่่างมารดาและเด็็ก
กฎข้้อ 26 ของข้้อกำำ� หนดกรุุ ง เทพฯ กำำ� หนดให้้ “การติิ ดต่่ อ
ของผู้้�ต้้องขัังหญิิงกัับครอบครััว รวมทั้้�งบุุตรธิิดา ผู้้�ปกครองและ
ตััวแทนทางกฎหมายของบุุ ต รธิิ ด าจะต้้องได้้รัับการสนัับสนุุ น
และอำำ� นวยความสะดวกโดยทุุ ก วิิ ธีี ที่่� เ หมาะสม หากเป็็ น ไปได้้
จะต้้องดำำ�เนิินมาตรการเพื่่�อถ่่วงดุุลความเสีียเปรีียบที่่�สตรีีซึ่่�งถููก
คุุ ม ขัังในสถานที่่� ห่่ า งไกลจากบ้้านต้้องเผชิิ ญ ” 301 ซึ่่� ง อาจรวมถึึง
ตััวอย่่างเช่่น เวลาเยี่่�ยมยืืดหยุ่่�นและนานมากขึ้้�น

300 Technical Guidance for Prison Planning, UNOPS, op. cit., note 84, p. 126; see also:
Guidance Document on the UN Bangkok Rules, Penal Reform International, 2013,
Rule 27, p. 74: “Prison authorities should establish accommodation suitable for conjugal
visits in women’s prisons, with a bed, bedding, sanitary facilities, table and chairs, and
a pleasant, non-institutional environment, where women can spend time with their
spouses or partners in private”.
301 The Bangkok Rules, op. cit. note 28, Rule 26.
374

เอกสารคำำ�แนะนำำ�เกี่่�ยวกัับกฎของเนลสััน แมนเดลา

5. การติิดต่่อกัับโลกภายนอก

65 	ข้้อสัังเกตเบื้้�องต้้นของข้้อกำำ�หนดกรุุงเทพฯ ระบุุว่่ากฎเกณฑ์์บางข้้อ
ใช้้บัังคัับอย่่างเท่่าเทีียมกัันกัับผู้้�ต้้องขัังชายและผู้้�กระทำำ�ความผิิด
ที่่�เป็็นบิิดา302 ดัังนั้้�น ควรใช้ค้ วามสััมพัันธ์์พิิเศษระหว่่างบิิดาและบุุตร
หรืือผู้้ดูู� แลเด็็กที่่�เป็็นชายด้ว้ ยมาพิิจารณาในการอำำ�นวยความสะดวก
ในการติิดต่่อกัับครอบครััว CRC ย้ำำ�� “สิิทธิิของเด็็กที่่�ถููกพรากจาก
บิิ ด ามารดาคนเดีี ย วหรืือทั้้� ง คู่่�ในการรัักษาความสััมพัันธ์์ ส่่ ว นตััว
และการติิ ดต่่ อ โดยตรงกัับผู้้� ป กครองทั้้� ง สองเป็็ น ประจำำ� เว้้นแต่่
จะขััดต่่อผลประโยชน์์สููงสุุดของเด็็ก”303
ความหมายของ “เด็็ก” ควรนำำ�ไปใช้้อย่่างกว้้าง ๆ เพื่่�อให้้ครอบคลุุม
เด็็กทุุกคนที่่�ผู้้�ต้้องขัังเป็็นผู้้�ดููแลหลััก ซึ่่�งอาจรวมถึึงเด็็กที่่�ไม่่เกี่่�ยวข้้อง
กัับชีีววิิทยาและผู้้�ต้้องพึ่่�งพาผู้้�ถููกคุุมขััง ไม่่ควรมีีข้้อกำำ�หนดในการ
พิิ สูู จน์์ ค วามสััมพัันธ์์ ท างชีี ว ภาพหรืือทางกฎหมายระหว่่ า งเด็็ ก
กัับผู้้�ต้้องขััง เว้้นแต่่จะมีีความกัังวลเกี่่�ยวกัับความสััมพัันธ์์ระหว่่าง
ผู้้�ต้้องขัังกัับเด็็ก หรืือเพื่่�อความปลอดภััยของเด็็ก

67

อาจมีีความสำำ�คััญเป็็นพิิเศษสำำ�หรัับสตรีีมีคี รรภ์์ที่่จ� ะรัักษาการติิดต่อ่
ใกล้้ชิิดกัับสมาชิิกในครอบครััวของตน ไม่่เพีียงเพื่่�อการสนัับสนุุน
ในระหว่่างตั้้ง� ครรภ์์ แต่่ยังั เพื่่อ� ให้้พวกเธอสามารถพิิจารณาการจััดการ
ดููแลเด็็กอย่่างเหมาะสมเมื่่�อบุุตรของตนเกิิด และเพื่่�อให้้สามารถ
จััดการจดทะเบีียนเกิิดกัับหน่่วยงานท้้องถิ่่น� การเยี่่ย� มบ้้านควรได้้รัับ
การพิิจารณาสำำ�หรัับผู้้�หญิิงที่่�อาศััยอยู่่�ในเรืือนจำำ�พร้้อมกัับบุุตรด้ว้ ย

5

66

302 The Bangkok Rules, op. cit., note 28, para. 12.
303 Convention on the Rights of the Child, UNGA, op. cit., note 140, article 9 (3).
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68 ในกรณีี ที่่� เ ด็็ ก ถูู ก คุุ ม ขัังในเรืือนจำำ�กัั บบิิ ด ามารดา เป็็ น สิ่่� ง สำำ�คัั ญ
ที่่�พวกเขาจะต้้องสััมผััสทางร่่างกายกัับพี่่�น้้องของตน ในสถานการณ์์
เหล่่านี้้� เจ้้าหน้้าที่่�เรืือนจำำ�ควรพยายามเป็็นพิิเศษเพื่่�ออนุุญาตให้้มีี
การเยี่่�ยมติิดต่่อกัันในสภาพแวดล้้อมเหมาะสม
เจ้้าหน้้าที่่�เรืือนจำำ�ควรจััดให้้มีีความยืืดหยุ่่�นเป็็นพิิเศษในเรื่่�องเวลา
การเยี่่� ย มเด็็ ก โดยคำำ�นึึ งถึึงชั่่� ว โมงเรีี ย น ข้้อกำำ� หนดการบ้้าน
และข้้อเท็็ จ จริิ ง ที่่� ว่่ า เด็็ ก บางคนต้้องรัับผิิ ดช อบอื่่� น ๆ ภายหลััง
การจัับกุุมผู้้�ดููแล เช่่น งานที่่�ได้้รัับค่่าจ้้าง หรืืองานบ้้าน เด็็กอาจ
ต้้องเคลื่่� อ นย้้ายบ้้านหลัังจากผู้้� ดูู แลถูู ก จัับกุุ ม และอาจต้้องการ
ความช่่วยเหลืือทางการเงิินหรืือความช่่วยเหลืืออื่่�น ๆ เพื่่�อไปเยี่่�ยม
เรืือนจำำ�

5
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การปฏิิบััติิตามคำำ�มั่่�น (PROMISING PRACTICE):
การสร้้างสภาพแวดล้้อมการเยี่่�ยมเชิิงบวกสำำ�หรัับเด็็ก
(CREATING A POSITIVE VISITING ENVIRONMENT FOR CHILDREN)
[5.12]
การเยี่่�ยมติิดต่่อมีีความสำำ�คััญเป็็นพิิเศษสำำ�หรัับเด็็กและผู้้�ปกครอง และควร
อนุุ ญ าตให้้มีี ก ารเยี่่� ย มต่่ อ ไปหากเป็็ น ไปได้้ การเยี่่� ย มเด็็ ก ควรเกิิ ดขึ้้� น
“ในสภาพแวดล้้อมที่่�เอื้้�อต่่อประสบการณ์์การเยี่่�ยมเชิิงบวก รวมถึึงทััศนคติิ
ของเจ้้าหน้้าที่่�”304 เจ้้าหน้้าที่่�เรืือนจำำ�ควรพิิจารณาจััดหาของเล่่น สนามเด็็กเล่่น
หรืือพื้้�นที่่�กลางแจ้้งสำำ�หรัับเด็็ก
องค์์กร Bambinisenzasbarre ของอิิตาลีีสร้้าง “พื้้�นที่่�สีีเหลืือง” ขึ้้�นในเรืือนจำำ�
ของอิิตาลีีทุกุ แห่่งซึ่ง่� ทำำ�หน้้าที่่�เป็็นพื้้�นที่่�ต้้อนรัับทางสัังคมและการศึึกษาสำำ�หรัับ
เด็็กที่่�มาเยี่่�ยมเรืือนจำำ� “พื้้�นที่่�สีีเหลืือง” เหล่่านี้้�เป็็นสถานที่่�ให้้เด็็ก ๆ ได้้เล่่น
แสดงความคิิดเห็็นเกี่่�ยวกัับความจำำ�เป็็นหรืือความท้้าทายที่่�พวกเขามีีทั้้�งก่่อน
และหลัังการเยี่่�ยม และทำำ�ความเข้้าใจกัับประสบการณ์์โดยรวม305
ในเบลเยีียม หนัังสืือสำำ�หรัับเด็็กได้้รัับการพััฒนาขึ้้น� เพื่่อ� ช่่วยเตรีียมเด็็กให้้พร้้อม
สำำ�หรัับการเยี่่ย� มบิิดามารดาในเรืือนจำำ� และเพื่่อ� อธิิบายการเยี่่ย� มประเภทต่่าง ๆ
เรืือนจำำ� เบลเยีี ย มหลายแห่่ ง มีี ห นัังสืือฉบัับของตััวเองซึ่่� ง สอดคล้้องกัับ
สถานที่่�นั้้�น ๆ

5

ในฟิินแลนด์์ กฎหมายปีี 2015 กำำ�หนดให้้เรืือนจำำ�ทุุกแห่่งมีีห้้องพิิเศษสำำ�หรัับ
เด็็กที่่�มาเยี่่�ยมบิิดามารดา อนุุญาตให้้เด็็ก ๆ สััมผััสบิิดามารดา กอดและนั่่�ง
บนตัักได้ใ้ นระหว่่างการเยี่่ย� ม ผู้้ป� กครองในเรืือนจำำ�สามารถขอเยี่่ย� มครอบครััวได้้
ซึ่่ง� อาจใช้เ้ วลาสองสามวััน การเยี่่ย� มเหล่่านี้้เ� กิิดขึ้น้� ในห้้องที่่�คล้้ายกัับห้้องนั่่ง� เล่่น
โดยมีีโต๊๊ะ โซฟา และของเล่่นสำำ�หรัับเด็็กและผู้้�ปกครองที่่�จะเล่่นด้้วย

304 The Bangkok Rules, op. cit., note 28, Rule 28.
305 For more information, see: www.bambinisenzasbarre.org/english
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ข้้อมููลเพิ่่�มเติิมเกี่่�ยวกัับแนวปฏิิบััติิดีีสำ�ำ หรัับเด็็กที่่�ไปเยี่่�ยมผู้้�ต้้องขัังในหลาย
ประเทศในยุุโรปสามารถดููได้้ที่่�เว็็บไซต์์ขององค์์กร Children of Prisoners
Europe (COPE)306
การปฏิิบััติิตามคำำ�มั่่�น (PROMISING PRACTICE):
การส่่งเสริิมวิิธีีแก้้ปััญหาสำำ�หรัับเด็็กสำำ�หรัับปรัับปรุุงการเยี่่�ยมเรืือนจำำ� 
(PROMOTING CHILDREN’S SOLUTIONS FOR IMPROVING PRISON
VISITS) [5.13]
ทุุก ๆ ปีี Children of Prisoners Europe (COPE) จะจััดกิิจกรรมรณรงค์์
ทั่่� ว ยุุ โรปที่่� เรีี ย กว่่ า “ไม่่ ใช่่ อ าชญากรรมของฉัั น ยัั ง คงเป็็ น โทษของฉัั น ”
ซึ่่�งมีีเป้้าหมายเพื่่�อสร้้างความตระหนัักรู้้�เกี่่�ยวกัับสิิทธิิและความจำำ�เป็็นของเด็็ก
ที่่� ถูู ก พลััดพรากจากบิิ ด ามารดาในเรืือนจำำ� ในปีี 2017 เป้้ า หมายหลััก
ประการหนึ่่�งของการรณรงค์์คืือเพื่่�อให้้เด็็กมีีพื้้�นที่่�สื่่�อสารความคิิดเห็็นของตน
กัับผู้้อำ� ำ�นวยการเรืือนจำำ�เพื่่�อปรัับปรุุงประสบการณ์์การเยี่่�ยมเรืือนจำำ�

5

COPE ได้้รัับคำำ�ตอบจากเด็็ก ๆ ทั่่�วยุุโรปซึ่่�งถููกส่่งไปยัังผู้้�อำำ�นวยการเรืือนจำำ�
เพื่่�อช่่วยให้้พวกเขาเข้้าใจดีีขึ้้�นว่่าเด็็ก ๆ มีีประสบการณ์์การเยี่่�ยมอย่่างไร
และนำำ�สิ่่�งนี้้�ไปร่่วมในการปรัับปรุุงการเยี่่�ยมในอนาคต307

306 For more information, see: childrenofprisoners.eu/2016/06/10/child-friendly-visits.
307 Some of the children’s ideas can be viewed here: Not my crime, still my sentence: A
selection of the children’s comments from across Europe, Children of Prisoners Europe,
2017 at childrenofprisoners.eu/wp-content/uploads/2017/05/COPE-campaign-childrensquotes-external_31.05.2017.pdf.
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เด็กในเรือนจ�ำ

(Children in prison)

การติิดต่่อกัับโลกภายนอกมีีความสำำ�คััญอย่่างยิ่่�งต่่อความเป็็นอยู่่�ที่่�ดีี
การฟื้้� น ฟูู และการกลัับคืืนสู่่�สัังคมของเด็็ ก ในเรืือนจำำ� และมีี
บทบาทหลัักในการปกป้้องเนื่่�องจากความเปราะบางเฉพาะของ
พวกเขา เจ้้าหน้้าที่่�เรืือนจำำ�จึึงควรพยายามเป็็นพิิเศษเพื่่�ออำำ�นวย
ความสะดวกในการติิ ดต่่ อ กัับครอบครััว อนุุ ญ าตให้้มีี ก ารเยี่่� ย ม
เยี่่�ยมบ้้าน และส่่งเสริิมการสื่่�อสารในรููปแบบอื่่�น ๆ สำำ�หรัับเด็็ก
ในเรืือนจำำ� มาตรา 47 (3) ของ CRC ระบุุว่่าสิิทธิิที่่�จะถููกคุุมขััง
ในลัักษณะเหมาะสมกัับวััยนั้้�นรวมถึึง โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�ง สิิทธิิที่่�จะ
คงการติิ ดต่่ อ กัับครอบครััวผ่่ า นการติิ ดต่่ อ สื่่� อ สารและการเยี่่� ย ม
นอกเหนืือจากในสถานการณ์์พิิเศษ

71

กฎข้้อ 60 ของกฎฮาวานาระบุุว่่า “เยาวชนทุุกคนควรมีีสิิทธิิได้้รัับ
การเยี่่�ยมเป็็นประจำำ�และบ่่อยครั้้�ง โดยหลัักการแล้้วสััปดาห์์ละครั้้�ง
และอย่่างน้้อยเดืือนละครั้้�ง ในสถานการณ์์ที่่�เคารพต่่อความจำำ�เป็็น
ของเยาวชนเพื่่�อความเป็็นส่่วนตััว การติิดต่่อและการสื่่�อสารกัับ
ครอบครััวและทนายฝ่่ายจำำ�เลยอย่่างไม่่มีีข้้อจำำ�กััด” กฎข้้อ 61
ของกฎฮาวานาตั้้�งข้้อสัังเกตว่่า “เยาวชนทุุกคนควรมีีสิิทธิิสื่่�อสาร
เป็็นลายลัักษณ์์อัักษรหรืือทางโทรศััพท์์อย่่างน้้อยสััปดาห์์ละ 2 ครั้้ง� กัับ
บุุคคลที่่�ตนเลืือก เว้้นแต่่จะถููกจำำ�กััดทางกฎหมาย และควรได้้รัับ
ความช่่ ว ยเหลืือตามความจำำ� เป็็ น เพื่่� อ ให้้ได้้รัับสิิ ท ธิิ นี้้� อ ย่่ า งมีี
ประสิิทธิิผล” กฎข้้อ 62 ของกฎฮาวานายัังระบุุด้้วยว่่าเยาวชนควร
ได้้รัับ “การเยี่่� ย มจากตััวแทนของสโมสรหรืือองค์์ ก รชอบด้้ ว ย
กฎหมายซึ่่�งเยาวชนสนใจ”

เอกสารคำำ�แนะนำำ�เกี่่�ยวกัับกฎของเนลสััน แมนเดลา
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ผู้้� ร ายงานพิิ เ ศษแห่่ ง สหประชาชาติิ ด้้ า นการทรมานกล่่ า วว่่ า
การสนัับสนุุนที่่�มอบให้้แก่่เด็็กที่่�ถููกคุุมขัังเพื่่�อติิดต่่อกัับผู้้�ปกครอง
และครอบครััวผ่่านทางโทรศััพท์์ อิิเล็็กทรอนิิกส์์ หรืือการติิดต่่อ
ผ่่านช่่องทางอื่่�น ๆ และการเยี่่�ยมอย่่างสม่ำำ��เสมอตลอดเวลาเป็็น
การป้้องกัันสำำ�คััญต่่อการทรมานและรููปแบบอื่่�น ๆ ของการปฏิิบััติิ
ที่่�ไม่่ดีี เขาแนะนำำ�ว่่า “ควรให้้เด็็ก ๆ อยู่่�ในสถานที่่�ใกล้้กัับที่่�อยู่่�อาศััย
ของครอบครััวมากสุุด ข้้อยกเว้้นใด ๆ ของข้้อกำำ�หนดนี้้�ควรอธิิบายไว้้
อย่่ า งชััดเจนในกฎหมาย และไม่่ ป ล่่ อ ยให้้อยู่่�ในดุุ ล ยพิิ นิิ จ ของ
หน่่ ว ยงานผู้้� มีี อำำ� นาจ นอกจากนี้้� ควรอนุุ ญ าตให้้เด็็ ก ออกจาก
สถานกัักกัันเพื่่� อ เยี่่� ย มบ้้านและครอบครััว และด้้ ว ยเหตุุ ผ ล
ด้้านการศึึกษา อาชีีพ หรืือเหตุุผลสำำ�คััญอื่่�น ๆ การติิดต่่อของเด็็ก
กัับโลกภายนอกเป็็นส่่วนสำำ�คััญของสิิทธิิมนุุษยชนในการปฏิิบััติิ
อย่่ า งมีี ม นุุ ษ ยธรรม และไม่่ ค วรถูู ก ปฏิิ เ สธว่่ า เป็็ น มาตรการทาง
วิินััย”308

5

72

308 Special Rapporteur on Torture, A/HRC/28/68 (2015), op. cit., note 132, para. 77.
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ผู้้�ต้้องขัังก่่อนการพิิจารณาคดีี
(Pre-trial detainees)

โดยหลัักการแล้้ว ผู้้ต้้� องขัังก่่อนการพิิจารณาคดีีควรมีีสิทิ ธิิเช่่นเดีียวกััน
ในแง่่ของการติิดต่อ่ กัับโลกภายนอกในฐานะผู้้ต้้� องขัังที่่�ถูกู ตััดสิินจำำ�คุกุ
การใช้้ข้้อจำำ�กััดสำำ�หรัับการเยี่่ย� มและการติิดต่อ่ โดยไม่่เลืือกปฏิิบััติต่ิ อ่
ผู้้�ต้้องขัังที่่�ถููกคุุมขัังทั้้�งหมดนั้้�นไม่่เป็็นที่่�ยอมรัับ ในทางตรงกัันข้้าม
ข้้อจำำ�กััดใด ๆ จะต้้องขึ้้�นอยู่่�กัับการประเมิินความเสี่่�ยงที่่�ผู้้�ต้้องขััง
อาจถููกนำำ�เสนออย่่างละเอีียดเป็็นรายบุุคคล309

74

ข้้อจำำ�กััดในการสื่่�อสารและ/หรืือการเยี่่�ยมผู้้�ต้้องขัังก่่อนการพิิจารณาคดีี
เพื่่�อจุุดประสงค์์ปกป้้องการสอบสวนทางอาญาที่่�กำำ�ลัังดำำ�เนิินอยู่่�
(เช่่น ความเสี่่ย� งของการสมรู้้ร่� ว่ มคิิด (risk of collusion)) อาจกำำ�หนดได้้
เฉพาะในแต่่ละกรณีี และโดยหน่่วยงานตุุลาการที่่�มีีอำำ�นาจ

75

ตามที่่� CPT เน้้นย้ำำ�� การควบคุุมตััวผู้้�ต้้องขัังควรมีีสิิทธิิได้้รัับการเยี่่�ยม
และโทรศััพท์์ตามหลัักการ แทนที่่�จะต้้องได้้รัับอนุุญาตจากผู้้มี� อำี ำ�นาจ
ตุุลาการในทุุกกรณีี ตาม CPT กล่่าว “การปฏิิเสธใด ๆ ในกรณีี
ที่่� กำำ� หนดอนุุ ญ าตให้้มีี ก ารติิ ดต่่ อ ดัังกล่่ า วควรได้้รัับการพิิ สูู จน์์
โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�งตามความจำำ�เป็็นของการสอบสวน ต้้องได้้รัับ
อนุุมััติจิ ากหน่่วยงานตุุลาการและมีีผลบัังคัับใช้ใ้ นช่่วงระยะเวลาหนึ่่�ง
หากพิิ จ ารณาว่่ า มีี ค วามเสี่่� ย งต่่ อ การสมรู้้� ร่่ ว มคิิ ด อย่่ า งต่่ อ เนื่่� อ ง
สามารถตรวจสอบการเยี่่�ยม (หรืือโทรศััพท์์) เป็็นการเฉพาะได้้”310

5

73

309 European Prison Rules, Council of Europe, op. cit., note 74, Rule 99; European Committee
for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (CPT),
26th General Report of the CPT, Council of Europe, April 2017, CPT/Inf (2017) 5,
para. 59 et sqq.
310 Ibid, paras. 60, 61.
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76

สำำ�หรัับรายละเอีียดเพิ่่�มเติิมเกี่่ย� วกัับข้้อจำำ�กััดที่่อ� นุุญาต (permissible
restrictions) ซึ่่�งรวมถึึงการแบ่่งแยกหรืือการขัังเดี่่�ยว ดููบทที่่� 4
วรรคที่่� 01–72311

	ชาวต่่างชาติิ

(Foreign nationals)

77

ผู้้ต้้� องขัังชาวต่่างชาติิมัักเสีียเปรีียบเนื่่อ� งจากสถานะของพวกเขาเป็็น
ชาวต่่างชาติิและความจริิงที่่�ว่า่ พวกเขาไม่่สามารถพููดภาษาท้้องถิ่่น� ได้้
ซึ่่�งหมายความว่่าพวกเขามัักถููกแยกออกจากโลกภายนอก
กฎที่่�เกี่่�ยวข้้อง (RELEVANT RULES):
ชาวต่่างชาติิ (FOREIGN NATIONALS)
กฎข้้อ 62

5

1. ผู้้�ต้้องขัังที่่�เป็็นชาวต่่างชาติิต้้องได้้รัับอนุุญาตให้้มีีสิ่่�งอํํานวยความสะดวก
ตามความเหมาะสมเพื่่�อสื่่�อสารกัับผู้้�แทนทางการทููตหรืือกงสุุลของรััฐ
ที่่�ผู้้�ต้้องขัังอยู่่�ในความคุ้้�มครอง
2. ผู้้�ต้้องขัังที่่�เป็็นชนชาติิของรััฐที่่�ไม่่มีีผู้้�แทนทางการทููตหรืือกงสุุลในประเทศ
และผู้้� อ พยพหรืือผู้้� ไ ร้้สััญชาติิ ต้้ องได้้รัับอนุุ ญ าตให้้ได้้รัับสิ่่� ง อํํานวย
ความสะดวกเหมืือนกัันเพื่่�อสื่่�อสารกัับผู้้�แทนทางการทููตของรััฐที่่�ทํําหน้้าที่่�
ดููแลประโยชน์์ของผู้้�ต้้องขัังหรืือผู้้�มีีอํํานาจแห่่งชาติิหรืือระหว่่างประเทศ
ที่่�มีีภาระการคุ้้�มครองบุุคคลเหล่่านั้้�น

311 As Section C (Prisoners under arrest or awaiting trial) does not contain specific provisions
regarding contact with the outside world, the general provisions set out in Part 1 apply
also to untried prisoners (see: Preliminary observation 3 (1) and 3 (2)).
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78

มาตรา 36 ของอนุุสััญญาเวีียนนาว่่าด้้วยความสััมพัันธ์์ทางกงสุุล
(the Vienna Convention on Consular Relations) ระบุุว่่า
ชาวต่่ า งชาติิ ที่่� ถูู ก จัับกุุ ม หรืือถูู ก คุุ ม ขัังต้้องได้้รัับการแจ้้งเตืือน
“โดยไม่่ชัักช้้า (without delay)” เกี่่�ยวกัับสิิทธิิของตนในการแจ้้ง
ให้้สถานทููตหรืือสถานกงสุุลได้้รัับแจ้้งการจัับกุุมนั้้�น ศาลยุุติิธรรม
ระหว่่ า งประเทศชี้้� แจงว่่ า “โดยไม่่ ชัั กช้้ า ” ไม่่ ไ ด้้ ห มายความถึึง
การจัับกุุมทัันทีีเสมอไป “อย่่างไรก็็ตาม หน่่วยงานที่่�จัับกุุมมีีหน้้าที่่�
ให้้ข้้อมููลนั้้�นแก่่ผู้้�ถูกู จัับทัันทีีที่่�รู้้�ว่่าบุุคคลนั้้�นถูกู จัับกุุม หรืือเมื่่�อมีีเหตุุ
ให้้คิิ ดว่่ า บุุ ค คลนั้้� น น่่ า จะเป็็ น ชาวต่่ า งชาติิ ” 312 อย่่ า งไรก็็ ต าม
ควรปรึึกษาผู้้� ต้้ องขัังก่่ อ นติิ ดต่่ อ กัับตััวแทนดัังกล่่ า ว พวกเขายัั ง
สามารถสละสิิทธิิในการติิดต่่อตััวแทนกงสุุล

79

ผู้้� ลี้้� ภััย หรืือคนไร้้สััญชาติิ ใ นเรืือนจำำ� ควรได้้รัับอนุุ ญ าตให้้อำำ� นวย
ความสะดวกในการสื่่� อ สารกัับหน่่ ว ยงานระดัับชาติิ ห รืือระดัับ
นานาชาติิที่่�มีีหน้้าที่่�ปกป้้องพวกเขา โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�งสำำ�นัักงาน
ข้้าหลวงใหญ่่ผู้ลี้้้� ภััย
� แห่่งสหประชาชาติิ (UNHCR) เนื่่อ� งจากการติิดต่อ่
กัับตััวแทนกงสุุลไม่่ได้เ้ หมาะสมกัับพวกเขา

5

80 เจ้้าหน้้าที่่�เรืือนจำำ�ควรแจ้้งให้้ชาวต่่างชาติิทราบถึึงสิิทธิิในการบอก
ครอบครััว ผู้้�แทนทางกฎหมายและกงสุุล หรืือบุุคคลอื่่�น ๆ เกี่่�ยวกัับ
การจำำ�คุุก และให้้ความช่่วยเหลืือหากพวกเขาต้้องการ

312 Case Concerning Avena and Other Mexican Nationals: Mexico v. United States of America,
International Court of Justice, 31 March 2004, para. 87-88 at www.icj-cij.org/en/case/128/
judgments.
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81

เรืือนจำำ�ควรเก็็บบัันทึึกการเยี่่�ยมกงสุุลและการตััดสิินใจใด ๆ ที่่�จะ
สละสิิทธิิในการติิดต่่อตััวแทนกงสุุล

82 ผู้้� ต้้ องขัังชาวต่่ า งชาติิ มีี แ นวโน้้มต้้องการความช่่ ว ยเหลืือและ
การสนัับสนุุ น เพิ่่� ม เติิ ม ในการรัักษาความสััมพัันธ์์ ใ นครอบครััว
ผู้้�ไม่่สามารถสื่่�อสารกัับครอบครััวและเพื่่�อน ๆ เป็็นประจำำ�สามารถ
ได้้รัับประโยชน์์จากผู้้ม� าเยี่่ย� มคนอื่่น� ๆ ที่่�พููดภาษาของพวกเขา ดัังนั้้น�
ควรให้้ความสนใจเป็็นพิิเศษในการช่่วยเหลืือชาวต่่างชาติิในการก่่อตั้้�ง
และรัักษาการติิดต่่อดัังกล่่าว รวมถึึงการให้้การสนัับสนุุนและข้้อมููล
แก่่สมาชิิกในครอบครััวเกี่่�ยวกัับการขนส่่งในการเยี่่�ยมเรืือนจำำ�313

5

83 ควรให้้ความสนใจเป็็นพิิเศษในการช่่วยให้้ชาวต่่างชาติิติิดต่่อกัับ
บุุตรหลานของตนนอกเรืือนจำำ�อย่่างสม่ำำ��เสมอและมีีความหมาย
เหนืือสิ่่�งอื่่�นใด การติิดต่่อดัังกล่่าวจะช่่วยให้้พวกเขาสามารถหารืือ
เกี่่�ยวกัับการจััดการดููแลเด็็กในระยะสั้้�นและระยะยาวที่่�เป็็นไปได้้
84 	ชาวต่่างชาติิและคนอื่่�น ๆ ที่่�ไม่่รู้้�จัักภาษาหลัักใด ๆ ที่่�ใช้ใ้ นเรืือนจำำ�
ควรสามารถสื่่�อสารกัับโลกภายนอกด้้วยภาษาที่่�พวกเขาเลืือกได้้
เว้้นแต่่ จ ะมีี ข้้ อกัังวลด้้ า นความปลอดภััยหรืือความมั่่� น คง
เฉพาะเจาะจงที่่�ขััดขวางไม่่ให้้พวกเขาทำำ�เช่่นนั้้น� 314 ไม่่ควรใช้้ข้้อจำำ�กััด
ทางภาษาเป็็นวิิธีีทางอ้้อมในการจำำ�กััดการสื่่�อสารของชาวต่่างชาติิ
กัับโลกภายนอก และการตรวจสอบใด ๆ ควรเป็็นไปตามสััดส่่วน
กัับปััญหาด้้านความมั่่�นคง
313 Recommendation CM/Rec(2012) 12 of the Committee of Ministers to member States
concerning foreign prisoners, Council of Europe, 10 October 2012, Section 22.1.
314 Ibid, Section 22.2.
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85	ข้้อมููลเกี่่� ย วกัับกฎการเยี่่� ย มผู้้� ต้้ องขัังควรมีี ใ นภาษาอื่่� น รวมทั้้� ง
เพื่่�อประโยชน์์ของผู้้�มาเยี่่�ยมเรืือนจำำ�
86 เจ้้าหน้้าที่่�เรืือนจำำ�ควรอนุุญาตให้้มีีความยืืดหยุ่่�นในชั่่�วโมงการเยี่่�ยม
สำำ�หรัับชาวต่่างชาติิ โดยคำำ�นึึงถึึงการเดิินทางไกลที่่�ผู้้�มาเยี่่�ยมบางคน
อาจมีีขึ้้�น หากมีีกำำ�หนดเวลาในการโทรศััพท์์ ชาวต่่างชาติิต้้องมีี
ความยืืดหยุ่่�นเพื่่�อให้้มีีเวลาต่่างกััน315
87

หากเป็็นไปได้้ ควรพิิจารณาจััดการประชุุมทางวิิดีีโอและการสื่่�อสาร
ทางไกลในรููปแบบอื่่� น ๆ กัับเพื่่� อ นและครอบครััวที่่� อ ยู่่�ห่่ า งไกล
จากเรืือนจำำ�
ผู้้�ต้้องขัังมีีภาวะสุุขภาพจิิตหรืือกาย

(Prisoners with mental or physical health conditions)

88 ควรพิิ จ ารณาถึึงความง่่ า ยในการเข้้าถึึงพื้้� น ที่่� เ ยี่่� ย มเมื่่� อ วางแผน
การเยี่่�ยมเรืือนจำำ�โดยคำำ�นึึงถึึงความจำำ�เป็็นของผู้้ต้้� องขัังหรืือผู้้ม� าเยี่่�ยม
ที่่�มีีความพิิการทางร่่างกาย

5

89 ควรให้้ความสนใจเป็็นพิิเศษในการก่่อตั้้�งและอำำ�นวยความสะดวก
ในการติิดต่่อกัับโลกภายนอกสำำ�หรัับผู้้�ต้้องขัังที่่�มีีภาวะสุุขภาพจิิต
ผู้้� ต้้ องขัังดัังกล่่ า วอาจไม่่ ส ามารถติิ ดต่่ อ ด้้ ว ยตนเองได้้ ห รืืออาจ
ไม่่เข้้าใจขั้้�นตอนการติิดต่่อและควรได้้รัับการสนัับสนุุนให้้มากสุุด
ผู้้�ไม่่มีีครอบครััวหรืือเพื่่�อน ๆ อาจได้้รัับประโยชน์์จากการได้้รัับ
การเยี่่�ยมจากอาสาสมััครจากชุุมชน
315 Ibid, Section 22.3.
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5.2	การเข้้าถึึงคำำ�แนะนำำ�ทางกฎหมาย
	การเป็็นตััวแทน และความช่่วยเหลืือ
ทางกฎหมาย
(Access to legal advice, representation
and legal aid)

กฎที่่�เกี่่�ยวข้้อง (RELEVANT RULES):
การเข้้าถึึงคำำ�แนะนำำ�ทางกฎหมาย การเป็็นตััวแทน และความช่่วยเหลืือ
ทางกฎหมาย
(Access to legal advice, representation and legal aid)
กฎข้้อ 53
ผู้้� ต้้ องขัังต้้องสามารถเข้้าถึึง หรืือได้้รัับอนุุ ญ าตให้้เก็็ บ เอกสารเกี่่� ย วกัับ
กระบวนการพิิจารณาคดีีตามกฎหมายของผู้้�ต้้องขัังเองไว้้ในความครอบครอง
ของผู้้�ต้้องขัังโดยไม่่มีีการเข้้าถึึงจากการบริิหารงานเรืือนจํํา

5

กฎข้้อ 61
1. ผู้้�ต้้องขัังต้้องได้้รัับโอกาส เวลา และสิ่่�งอํํานวยความสะดวกอย่่างเพีียงพอ
เพื่่อ� การเข้้าเยี่่ย� มหรืือเพื่่อ� สื่่อ� สารและปรึึกษากัับที่่�ปรึึกษากฎหมายตามที่่�ตน
เลืือกเองหรืือผู้้�ให้้ความช่่วยเหลืือทางกฎหมายโดยไม่่ชัักช้้า ปราศจาก
การสกััดกั้้น� หรืือการตรวจสอบก่่อน และเป็็นความลัับอย่่างเต็็มที่่�ในประเด็็น
ด้้านกฎหมายโดยสอดคล้้องกัับกฎหมายภายในประเทศที่่�ใช้้บัังคัับ การให้้
คํําปรึึกษาอาจทํําโดยอยู่่�ในสายตาของเจ้้าหน้้าที่่�เรืือนจํํา แต่่ไม่่ต้้องได้้ยิิน
2. ในกรณีี ที่่� ผู้้� ต้้ องขัังไม่่ พููด ภาษาท้้องถิ่่� น การบริิ ห ารงานเรืือนจํําต้้อง
อํํานวยความสะดวกให้้สามารถเข้้าถึึงบริิการของล่่ามซึ่่�งมีีความสามารถ
ที่่�เป็็นอิิสระ
386
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3. ผู้้�ต้้องหาควรเข้้าถึึงความช่่วยเหลืือทางด้้านกฎหมายที่่�มีีประสิิทธิิภาพ
กฎข้้อ 119
1. ผู้้� ถูู ก คุุ ม ขัังระหว่่ า งการดํําเนิิ น คดีี ทุุ ก คนมีี สิิ ท ธิิ ไ ด้้รัับแจ้้งทัันทีี เ กี่่� ย วกัับ
สาเหตุุที่่�ถููกคุุมขััง และเกี่่�ยวกัับข้้อหาที่่�มีีต่่อตน
2. กรณีีที่่�ผู้้�ถููกคุุมขัังระหว่่างการดํําเนิินคดีีไม่่มีีที่่�ปรึึกษากฎหมายที่่�เลืือกเอง
เธอหรืือเขามีีสิิทธิิมีีที่่�ปรึึกษากฎหมายที่่�ได้้รัับมอบหมายจากผู้้�มีีอํํานาจ
ทางตุุ ล าการหรืือผู้้� มีี อํํ านาจอื่่� น ในทุุ ก กรณีี ที่่� จํํ าต้้องมีี เ พื่่� อ ประโยชน์์
แห่่งความยุุติธิ รรม และไม่่ต้้องเสีียค่า่ ใช้้จ่่ายกรณีีไม่่มีที รััพย์์สินิ เพีียงพอชํําระ
การปฏิิเสธการเข้้าถึึงที่่�ปรึึกษากฎหมายต้้องมีีการทบทวนอย่่างอิิสระโดย
ไม่่ชัักช้้า
กฎข้้อ 120
1. การมีี สิิ ท ธิิ แ ละวิิ ธีี ก ารเกี่่� ย วกัับการเข้้าถึึงที่่� ป รึึกษากฎหมายหรืือผู้้� ใ ห้้
ความช่่วยเหลืือด้้านกฎหมายของผู้้�ถููกคุุมขัังระหว่่างการดํําเนิินคดีีเพื่่�อ
วััตถุุประสงค์์การต่่อสู้้�คดีีต้้องอยู่่�ภายใต้้หลัักการเดีียวกัับที่่�กํําหนดไว้้ใน
กฎข้้อ 61

5

2. เมื่่�อมีีการร้้องขอ ผู้้�ถููกคุุมขัังระหว่่างการดํําเนิินคดีีต้้องได้้รัับเครื่่�องเขีียน
สํําหรัับจััดเตรีียมเอกสารเกี่่�ยวข้้องกัับการต่่อสู้้�คดีี รวมทั้้�งคํําสั่่�งอย่่างเป็็น
ความลัับสํําหรัับที่่�ปรึึกษากฎหมายหรืือผู้้�ให้้ความช่่วยเหลืือด้้านกฎหมาย
ดููเพิ่่� ม เติิ ม ที่่� หลัักการและแนวทางของสหประชาชาติิ ว่่ า ด้้ ว ยการเข้้าถึึง
ความช่่วยเหลืือทางกฎหมายในระบบยุุติิธรรมทางอาญา (UN Principles and
Guidelines on Access to Legal Aid in Criminal Justice Systems)

เอกสารคำำ�แนะนำำ�เกี่่�ยวกัับกฎของเนลสััน แมนเดลา
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	ทำำ�ไมจึึงสำำ�คััญ?

(WHY IS IT IMPORTANT?)

ดููแลให้้มีีการพิิจารณาคดีีอย่่างเป็็นธรรมและหลัักนิิติิธรรม
(Ensuring fair trial and the rule of law)

5

90 	สิิ ท ธิิ ใ นการให้้คำำ� แนะนำำ� ทางกฎหมายและการเป็็ น ตััวแทนเป็็ น
องค์์ประกอบพื้้�นฐานของสิิทธิิในการพิิจารณาคดีีอย่่างเป็็นธรรม
ตามที่่�กำำ�หนดไว้้ในมาตรา 9 (3) และ 14 ของ ICCPR
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91

ผู้้ต้้� องขัังที่่�เข้้าถึึงคำำ�แนะนำำ�และการสนัับสนุุนด้า้ นกฎหมายมีีแนวโน้้ม
ที่่�จะรัับรู้้�และได้้รัับประโยชน์์จากโทษที่่�มิิใช่่การคุุมขัังและ/หรืือ
ทางเลืือกอื่่�นนอกเหนืือจากการควบคุุมตััวก่่อนการพิิจารณาคดีี
เนื่่�องจากทนายความสามารถสนัับสนุุนมาตรการดัังกล่่าวในนาม
ของพวกเขา ทนายความและผู้้�ให้้ความช่่วยเหลืือด้้านกฎหมาย
จึึงมีีบทบาทสำำ�คััญในการหลีีกเลี่่�ยงการใช้้การจำำ�คุุกโดยไม่่จำำ�เป็็น
ซึ่่�งอาจช่่วยลดความแออััดของเรืือนจำำ�และช่่วยให้้มั่่�นใจว่่ามีีการใช้้
ทรััพยากรของรััฐอย่่างมีีประสิิทธิิภาพ

92

ผู้้�ต้้องขัังต้้องสามารถเข้้าถึึงคำำ�แนะนำำ�ทางกฎหมาย ไม่่เพีียงในขั้้�น
ก่่ อนการพิิ จารณาคดีี และการพิิ จารณาคดีี เท่่ านั้้� น แต่่ ยัั งรวมถึึง
การอุุทธรณ์์และเรื่่�องอื่่�น ๆ หลัังการพิิจารณาคดีี รวมทั้้�งคำำ�แนะนำำ�
ในการขอให้้ปล่่อยตััวก่่อนกำำ�หนด ทั้้�งผู้้�ต้้องขัังก่่อนการพิิจารณาคดีี
และผู้้� ต้้ องขัังที่่� ถูู ก ตััดสิิ น ว่่ า มีี ค วามผิิ ด อาจต้้องการคำำ� แนะนำำ�
ทางกฎหมายสำำ� หรัับการดำำ� เนิิ น คดีี ท างแพ่่ ง เช่่ น การแต่่ ง งาน
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การหย่่าร้้าง และกิิจการเกี่่�ยวข้้องกัับการดููแลเด็็ก ตลอดจนเรื่่�อง
ส่่วนตััวอื่่�น ๆ เกี่่�ยวกัับทรััพย์์สิินและมรดก
93 อาจมีีการขอคำำ�แนะนำำ�และการรัับรองทางกฎหมายเกี่่�ยวข้้องกัับ
การร้้องเรีียนเกี่่�ยวกัับเงื่่�อนไขการคุุมขััง การทรมาน และการปฏิิบััติิ
ที่่�โหดร้้าย การเลืือกปฏิิบััติิในบริิบทของการดำำ�เนิินการทางวิินััย
หรืือเรื่่�องอื่่�น ๆ ที่่�มีีผลกระทบต่่อบุุคคลอัันเป็็นผลมาจากการถููก
จำำ�คุุก นอกจากนี้้� ยัังควรสามารถขอคำำ�แนะนำำ�ทางกฎหมายสำำ�หรัับ
การละเมิิ ดที่่� เ กิิ ดขึ้้� น ก่่ อ นส่่ ง บุุ ค คลดัังกล่่ า วเข้้าเรืือนจำำ� รวมถึึง
การล่่วงละเมิิดในครอบครััวและการละเมิิดสิิทธิิมนุุษยชนที่่�เกิิดขึ้้�น
ระหว่่างการจัับกุุมหรืือในการควบคุุมตััวของตำำ�รวจ
94

5

การเข้้าถึึงคำำ�แนะนำำ�ทางกฎหมายและข้้อมููลเกี่่�ยวกัับกระบวนการ
ทางกฎหมายต้้องจััดให้้โดยไม่่ คำำ�นึึ งถึึงความมั่่� ง คั่่� ง ส่่ ว นบุุ ค คล
ของผู้้�ต้้องขััง ผู้้�ต้้องขัังจำำ�ต้้องเข้้าถึึงการเป็็นตััวแทนทางกฎหมาย
ไม่่ว่่าพวกเขาจะสามารถจ้้างทนายความได้้หรืือไม่่ก็็ตาม การรวม
บทบััญญััติิเกี่่�ยวกัับความช่่วยเหลืือทางกฎหมายไว้้ในกฎแมนเดลา
(กฎข้้อ 54 (ข), 61 และ 120) เน้้นย้ำำ��ถึึงข้้อกำำ�หนดในการให้้
ความช่่วยเหลืือแก่่ผู้้�ไม่่สามารถจ่่ายค่่าตอบแทนทางกฎหมายได้316
้

316 ICCPR, UNGA, op. cit., note 153, Article 14.3: states that “In the determination of any
criminal charge against him, everyone shall be entitled to the following minimum
guarantees, in full equality (...) (d) To be tried in his presence, and to defend himself in
person or through legal assistance of his own choosing; to be informed, if he does not
have legal assistance, of this right; and to have legal assistance assigned to him, in any
case where the interests of justice so require, and without payment by him in any such
case if he does not have sufficient means to pay for it”.
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95 โครงการช่่วยเหลืือทางกฎหมายเป็็นเครื่่�องมืือพื้้�นฐานในการสร้้าง
หลัักประกัันความเสมอภาคต่่ อ หน้้ากฎหมาย การคุ้้� ม ครอง
โดยกฎหมายที่่�เท่่าเทีียมกััน สิิทธิิในการพิิจารณาคดีีอย่่างเป็็นธรรม
และสิิ ท ธิิ ใ นการเยีี ย วยาที่่� มีี ป ระสิิ ท ธิิ ภ าพสำำ� หรัับการละเมิิ ด
สิิทธิิมนุุษยชน หลัักการและแนวทางการช่่วยเหลืือทางกฎหมายของ
UN ยอมรัับว่่า “ความช่่วยเหลืือทางกฎหมายเป็็นองค์์ประกอบสำำ�คััญ
ของระบบยุุติิธรรมทางอาญาอย่่างเป็็นธรรม มีีมนุุษยธรรม และมีี
ประสิิทธิิภาพ ซึ่่�งตั้้�งอยู่่�บนหลัักนิิติิธรรม และเป็็นรากฐานสำำ�หรัับ
การได้้รัับสิิทธิิอื่่�น ๆ รวมถึึงสิิทธิิการพิิจารณาคดีีอย่่างเป็็นธรรม
เป็็นเงื่่�อนไขเบื้้�องต้้นในการใช้้สิิทธิิดัังกล่่าวและการป้้องกัันสำำ�คััญ
ที่่�รัับรองความเป็็นธรรมขั้้�นพื้้�นฐานและความไว้้วางใจของสาธารณชน
ในกระบวนการยุุติิธรรมทางอาญา”317
	ป้้องกัันการละเมิิดสิิทธิิมนุุษยชน

5

(Safeguard against human rights violations)

96 	คำำ�แนะนำำ�ทางกฎหมายและการเป็็นตััวแทนมีีประสิิทธิิภาพเป็็น
การป้้ อ งกัันขั้้� น พื้้� น ฐานต่่ อ การทรมานและการปฏิิ บััติิ ที่่� โ หดร้้าย
และสามารถขััดขวางการละเมิิดสิิทธิิมนุุษยชน รวมถึึงการคุุมขััง
ตามอำำ�เภอใจและการบัังคัับให้้หายสาบสููญ
97 	ตััวแทนทางกฎหมายสามารถให้้คำำ�แนะนำำ�ผู้้�ต้้องขัังเกี่่�ยวกัับขั้้�นตอน
การร้้องเรีียนและช่่องทางอื่่�น ๆ ในการดำำ�เนิินการ หากผู้้�ต้้องขััง
รู้้�สึึกว่่าไม่่สามารถยื่่�นคำำ�ร้้องได้้ด้้วยตนเอง ตััวแทนทางกฎหมาย
สามารถดำำ�เนิินการแทนพวกเขาได้้
317 United Nations Principles and Guidelines on Access to Legal Aid in Criminal Justice
Systems, op. cit., note 260, preambular para. 9.
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การปฏิิบััติิตามคำำ�มั่่�น (PROMISING PRACTICE):
การเข้้าถึึงความช่่วยเหลืือทางกฎหมาย (ACCESS TO LEGAL AID) [5.14]
ในมาลาวีี สถาบััน Paralegal Advisory Service Institute (PASI)318
ให้้ความช่่วยเหลืือทางกฎหมายระดัับแนวหน้้าในสถานคุุมขัังเพื่่�อจััดการกัับ
การพึ่่� ง พาการควบคุุ ม ตััวก่่ อ นการพิิ จ ารณาคดีี ข องประเทศมากเกิิ น ไป
และเพื่่� อ ส่่ ง เสริิ ม การเข้้าถึึงความช่่ ว ยเหลืือทางกฎหมายมากขึ้้� น องค์์ ก ร
ยัังสนัับสนุุนการปฏิิรููปและแสวงหาแนวทางในการจััดตั้้ง� ระบบความช่่วยเหลืือ
ด้้านทนายความอย่่างยั่่�งยืืน

5

ความคิิดริิเริ่่�มของ PASI รวมถึึงการสร้้าง “ศาลค่่าย (camp courts)”
ในเรืือนจำำ�ที่่�ทนายความจะกลั่่�นกรองคดีีของผู้้�ถููกคุุมขัังก่่อนการพิิจารณาคดีี
ช่่ ว ยผู้้� ต้้ องสงสััยกรอกแบบฟอร์์ ม การประกัันตััวและเตรีี ย มพร้้อมสำำ� หรัับ
การพิิจารณาก่่อนการพิิจารณาคดีี ทนายความจััดทำำ�รายชื่่�อผู้้�ต้้องขัังก่่อน
การพิิจารณาคดีีซึ่ง่� ถูกู ควบคุุมตััวโดยไม่่ชอบด้ว้ ยกฎหมาย ซึ่ง่� ถูกู ควบคุุมตััวเกิิน
ระยะเวลาที่่�กฎหมายกำำ�หนดสำำ�หรัับการคุุมขัังก่่อนการพิิจารณาคดีีและผู้้ไ� ด้้รัับ
การประกัันตััวแต่่ไม่่สามารถจ่่ายตามเงื่่�อนไขที่่�ศาลกำำ�หนด ผู้้�พิิพากษาไปศาล
ร่่วมกัับเสมีียนศาล อััยการ ตำำ�รวจ และดำำ�เนิินการตามรายการ ให้้ประกัันตััว
บางส่่วน ลดจำำ�นวนเงิินประกัันที่่�ศาลกำำ�หนดก่่อนหน้้านี้้� ยกฟ้้องคดีีที่่�ผู้ต้้้� องหา
ควรได้้รัับการปล่่ อ ยตััวแล้้ว หรืือกำำ� หนดวัันที่่� จำำ� เลยต้้องปรากฏตััวเพื่่� อ
การพิิจารณาคดีี
ตลอดระยะเวลา 10 ปีี สถาบััน Paralegal Advisory Service Institute (PASI)
ของมาลาวีีมีีส่่วนในการลดเปอร์์เซ็็นต์์ของผู้้�ถููกควบคุุมตััวที่่�ถููกคุุมขัังก่่อน
การพิิจารณาคดีีจากประมาณ 60 เปอร์์เซ็็นต์์เป็็น 12 เปอร์์เซ็็นต์์319

318 For more information, see: pasimalawi.org.
319 See: Improving Pre-trial Justice in Malawi, Open Society Justice Initiative and PASI Paralegal
Advisory Service, 2013.
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ลดความตึึงเครีียดในสถานที่่�และเสริิมสร้้าง
	ความไว้้วางใจของประชาชน

(Reducing tension in the facility and strengthening
public trust)

98 เจ้้าหน้้าที่่� เ รืือนจำำ� รายงานว่่ า เมื่่� อ ผู้้� ต้้ องขัังได้้รัับแจ้้งเกี่่� ย วกัับ
สถานการณ์์ทางกฎหมายของพวกเขา จะส่่งผลดีีต่่อความประพฤติิ
และสุุขภาพจิิตของพวกเขา ซึ่่�งช่่วยลดความเสี่่�ยงของการทำำ�ร้้าย
ตััวเองและการพยายามฆ่่าตััวตาย ตััวแทนทางกฎหมายยัังสามารถ
อธิิ บ ายหรืือส่่ ง เสริิ ม กฎและข้้อบัังคัับของเรืือนจำำ� แก่่ ผู้้� ต้้ องขััง
และผลกระทบที่่�น่่าเป็็นไปได้้ของการละเมิิดกฎ พวกเขาสามารถ
อธิิบายสิิทธิิและความรัับผิิดชอบ และวิิธีีที่่�การกระทำำ�ของผู้้�ต้้องขััง
อาจส่่งผลต่่อระยะเวลาในเรืือนจำำ�ในที่่�สุดุ ส่่งผลให้้พฤติิกรรมโดยรวม
ของพวกเขาดีีขึ้้�น

5

99

ตามที่่�หลัักการและแนวทางการช่่วยเหลืือทางกฎหมายของ UN
ชี้้� ใ ห้้เห็็ น ความช่่ ว ยเหลืือทางกฎหมายมีี บ ทบาทส่่ ง เสริิ ม การมีี
ส่่วนร่่วมของชุุมชนมากขึ้้�นในระบบยุุติิธรรมทางอาญา320 หลัักการ
และแนวปฏิิบััติิยัังระบุุด้้วยว่่าระบบความช่่วยเหลืือทางกฎหมาย
สามารถสนัับสนุุนระบบยุุติิธรรมทางอาญาที่่�ทำำ�งานอย่่างถููกต้้อง
ได้้อย่่างไร321

320 United Nations Principles and Guidelines on Access to Legal Aid in Criminal Justice
Systems, op. cit., note 260, para. 4.
321 Ibid, para. 11.
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นำำ�ไปปฏิิบััติิ

(PUTTING IT INTO PRACTICE)

	การสร้้างโครงการช่่วยเหลืือทางกฎหมาย
(Establishing legal aid schemes)

100 The UN Legal Aid Principles and Guidelines กำำ�หนดผู้้ใ� ห้้บริิการ
ความช่่วยเหลืือทางกฎหมายในวงกว้้าง ซึ่่�งรวมถึึง “ผู้้�มีีส่่วนได้้
ส่่วนเสีียหลากหลายในฐานะผู้้ใ� ห้้บริิการความช่่วยเหลืือทางกฎหมาย
ในรููปแบบขององค์์กรพััฒนาเอกชน องค์์กรชุุมชน องค์์กรการกุุศล
ทางศาสนาและนอกศาสนา องค์์กรและสมาคมผู้้�ประกอบวิิชาชีีพ
และสถาบัันการศึึกษา”322

5

101 ควรมีี ก ารช่่ ว ยเหลืือทางกฎหมายในกระบวนการทางอาญา
ในทุุ กกรณีี โดยไม่่ คำำ�นึึ งถึึงลัักษณะของอาชญากรรม หลัักการ
และแนวทางการช่่วยเหลืือทางกฎหมายของ UN ยังั ระบุุด้ว้ ยว่่าคำำ�ว่า่
“ความช่่วยเหลืือทางกฎหมาย” นั้้�น “มีีจุุดมุ่่�งหมายเพื่่�อรวมแนวคิิด
ของการศึึกษากฎหมาย การเข้้าถึึงข้้อมููลทางกฎหมาย และบริิการอื่่น� ๆ
ที่่� จััด หาให้้สำำ� หรัับบุุ ค คลผ่่ า นกลไกการระงัับข้้อพิิ พ าททางเลืือก
และกระบวนการฟื้้�นฟููความยุุติิธรรม”323

322 United Nations Principles and Guidelines on Access to Legal Aid in Criminal Justice
Systems, op. cit., note 260, annex, para. 9.
323 Ibid, para. 8.
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102 แม้้ว่่าหลัักการและแนวทางการช่่วยเหลืือทางกฎหมายของ UN
จะครอบคลุุมความช่่วยเหลืือทางกฎหมายเกี่่�ยวข้้องกัับการดำำ�เนิิน
คดีีอาญา แผนความช่่วยเหลืือทางกฎหมายก็็อาจมีีสำำ�หรัับเรื่่�อง
ทางกฎหมายอื่่�น ๆ ด้ว้ ย เจ้้าหน้้าที่่�เรืือนจำำ�ควรอำำ�นวยความสะดวก
ในการเข้้าถึึงแผนการดัังกล่่าว
103 หลัักการและแนวทางการช่่วยเหลืือทางกฎหมายของ UN ยัังระบุุ
ด้้ ว ยว่่ า เจ้้าหน้้าที่่� ค วรจััดให้้มีี ก ารเยีี ย วยาและการป้้ อ งกัันที่่� มีี
ประสิิ ท ธิิ ภ าพซึ่่� ง มีี ผ ลบัังคัับใช้้ หากการเข้้าถึึงความช่่ ว ยเหลืือ
ทางกฎหมายถูู ก บ่่ อ นทำำ� ลาย ล่่ า ช้้ า หรืือถูู ก ปฏิิ เ สธ หรืือหาก
ผู้้�ถููกคุุมขัังไม่่ได้้รัับแจ้้งอย่่างเพีียงพอเกี่่�ยวกัับสิิทธิิในการช่่วยเหลืือ
ทางกฎหมาย
	การเข้้าถึึงคำำ�แนะนำำ�ทางกฎหมาย การเป็็นตััวแทน
และความช่่วยเหลืือทางกฎหมาย

5
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104 	ข้้อกำำ�หนดในการแจ้้งเหตุุผลการคุุมขัังและข้้อกล่่าวหาต่่อผู้้�ต้้องขััง
ที่่�ยัังไม่่ได้้พิิจารณาโดยทัันทีีนั้้�นเป็็นหน้้าที่่�ของตำำ�รวจและหน่่วยงาน
ตุุ ล าการโดยหลััก อย่่ า งไรก็็ ต าม ฝ่่ า ยบริิ ห ารเรืือนจำำ�มีี ห น้้าที่่�
ต้้องประกัันว่่าผู้้ต้้� องขัังได้้รัับข้้อมููลนี้้� และต้้องดำำ�เนิินการหากไม่่เป็็น
เช่่ น นั้้� น ซึ่่� ง อาจรวมถึึงการตรวจสอบกัับผู้้� ต้้ องขัังว่่ า ได้้รัับแจ้้ง
เกี่่�ยวกัับสิิทธิิการเป็็นทนายความและบัันทึึกคำำ�ตอบ ผู้้�มีีทนายความ
อยู่่�แล้้วต้้องสามารถแจ้้งให้้ทนายความทราบถึึงสถานการณ์์
ของตนได้้

เอกสารคำำ�แนะนำำ�เกี่่�ยวกัับกฎของเนลสััน แมนเดลา
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105 เจ้้าหน้้าที่่�เรืือนจำำ�ควรมีีบทบาทอย่่างแข็็งขัันในการให้้คำำ�แนะนำำ�
ทางกฎหมายและเป็็นตััวแทนที่่�ทุุกคนเข้้าถึึงได้้ ในส่่วนที่่�เกี่่�ยวกัับ
การปฏิิบััติต่ิ อ่ พวกเขา เงื่่อ� นไขการคุุมขััง และเรื่่อ� งทางกฎหมายอื่่น� ๆ
กฎข้้อ 54 (ข) กำำ�หนดให้้เจ้้าหน้้าที่่�เรืือนจำำ�ต้้องให้้ข้้อมููลแก่่ผู้ต้้้� องขััง
ทุุกคนเกี่่ย� วกัับสิิทธิิของตน รวมถึึงการเข้้าถึึงคำำ�แนะนำำ�ทางกฎหมาย
และความช่่วยเหลืือทางกฎหมาย324 เจ้้าหน้้าที่่�เรืือนจำำ�ควรแจ้้งสิิทธิิ
ในการสื่่� อ สารและปรึึกษากัับที่่� ป รึึกษากฎหมายที่่� ต นเลืือกเอง
ให้้ผู้้�ต้้องขัังทราบ หรืือผู้้�ให้้บริิการช่่วยเหลืือทางกฎหมาย ไม่่เพีียง
ในบริิบทของกระบวนการทางอาญาเท่่านั้้�น แต่่ยัังรวมถึึงประเด็็น
ทางกฎหมายด้้วย ข้้อมููลไม่่ควรเปิิดเผยเมื่่�อรัับตััวผู้้�ต้้องขัังเท่่านั้้�น
แต่่ยัังต้้องเปิิดเผยตลอดระยะเวลาจำำ�คุุกด้้วย เจ้้าหน้้าที่่�เรืือนจำำ�
ควรแจ้้งให้้ผู้้�ต้้องขัังทราบถึึงผลที่่�อาจตามมาหากพวกเขาเลืือกที่่�จะ
สละสิิทธิิการมีีตััวแทนทางกฎหมาย

5

106 ในขณะที่่�การจััดตั้้�งโครงการความช่่วยเหลืือทางกฎหมายตกอยู่่�ที่่�
ผู้้�กำำ�หนดนโยบาย เจ้้าหน้้าที่่�เรืือนจำำ�จำำ�ต้้องอำำ�นวยความสะดวก
ในการเข้้าถึึงโครงการดัังกล่่าว รวมถึึงการให้้ข้้อมููลเกี่่�ยวกัับโครงการ
ดัังกล่่าว และทำำ�ให้้ผู้้ต้้� องขัังสามารถขอความช่่วยเหลืือทางกฎหมาย
ผ่่านโครงการดัังกล่่าวได้้

324 For more information on legal aid, see: Global Study on Legal Aid, UNODC and UNDP,
October 2016; and Model Law on Legal Aid in Criminal Justice Systems with Commentaries,
UNODC, March 2017.
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107 ในประเทศที่่�ไม่่มีีระบบช่่วยเหลืือทางกฎหมายหรืือถููกจำำ�กััด รวมถึึง
ในพื้้� น ที่่� ข องประเทศที่่� ไ ม่่ มีี ท นายความช่่ ว ยเหลืือทางกฎหมาย
เจ้้าหน้้าที่่�เรืือนจำำ�ควรส่่งเสริิมและอำำ�นวยความสะดวกในการสื่่อ� สาร
กัับผู้้� อื่่� น ที่่� ส ามารถให้้คำำ� แนะนำำ� ด้้ า นกฎหมาย รวมถึึงองค์์ ก ร
พััฒนาเอกชน
108 CPT เน้้นย้ำำ��ว่่ า “สิิ ท ธิิ ก ารเข้้าถึึงทนายความควรมีี แ ก่่ ทุุ ก คน
ที่่�ถููกตััดสิิทธิิเสรีีภาพ ไม่่ว่่าพวกเขาจะถููกสงสััยว่่ากระทำำ�ความผิิด
‘เล็็กน้้อย’ เพีียงใด”325

5

109 เจ้้าหน้้าที่่� เรืือนจำำ� ควรพููดคุุ ย เชิิ ง รุุ ก กัับผู้้� ต้้ องขัังโดยตรงว่่ า ได้้รัับ
การสนัับสนุุนทางกฎหมายหรืือไม่่ และหากไม่่ได้้รัับความช่่วยเหลืือ
พวกเขาต้้องการความช่่ ว ยเหลืือเพิ่่� ม เติิ ม อะไรบ้้างเพื่่� อ เข้้าถึึง
การสนัับสนุุ น ดัังกล่่ า ว รวมถึึงช่่ อ งทางในการติิ ดต่่ อ ตััวแทน
ทางกฎหมาย
110 ขั้้� น ตอนการติิ ดต่่ อ ทนายความและผู้้� ใ ห้้บริิ ก ารความช่่ ว ยเหลืือ
ทางกฎหมายควรแสดงให้้เห็็ น อย่่ า งชััดเจนในบริิ เวณเรืือนจำำ�
ที่่�ผู้ต้้้� องขัังทุุกคนสามารถมองเห็็นได้้ ผู้้ไ� ม่่สามารถอ่่านได้จ้ ะต้้องได้้รัับ
ข้้อมููลในรููปแบบอื่่�น

325 21st General Report, CPT, op. cit., note 224, para. 20.
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111 เพื่่� อ วิิ เ คราะห์์ ค วามพร้้อมใช้้ ง านและการเข้้าถึึงการสนัับสนุุ น
ทางกฎหมาย แนวปฏิิบััติิดีีสำำ�หรัับผู้้�บริิหารเรืือนจำำ�ในการรวบรวม
ข้้อมููลเกี่่� ย วกัับจำำ� นวนทนายความที่่� เ ป็็ น ตััวแทนของผู้้� ต้้ องขััง
รวมถึึงผู้้�ให้้บริิการความช่่วยเหลืือทางกฎหมาย326 ข้้อมููลดัังกล่่าว
มีี ป ระโยชน์์ สำำ� หรัับผู้้� กำำ� หนดนโยบายในการวิิ เ คราะห์์ ช่่ อ งว่่ า ง
ในการสนัับสนุุนทางกฎหมาย รวมถึึงความช่่วยเหลืือทางกฎหมาย
สำำ�หรัับสตรีี เด็็ก และกลุ่่�มอื่่�น ๆ อย่่างเท่่าเทีียมกัันหรืือไม่่ ข้้อมููล
ยัังสามารถให้้ข้้อมููลเป็็นประโยชน์์เกี่่�ยวกัับความพร้้อมของบริิการ
ทางกฎหมายในพื้้�นที่่�ชนบท ห่่างไกล เศรษฐกิิจ และสัังคมด้อ้ ยโอกาส
ของประเทศ และสามารถแจ้้งการกำำ�หนดนโยบายและการวางแผน
ในกระทรวงที่่�เกี่่�ยวข้้องได้้ดีีขึ้้�น
	การรัักษาความลัับของการสื่่�อสาร
(Confidentiality of communication)

5

112 โทรศััพท์์สำำ�หรัับโทรหาตััวแทนทางกฎหมายต้้องอยู่่�ในพื้้�นที่่�ที่่�สามารถ
รัับประกัันความเป็็นส่่วนตััวและความลัับได้้ ผู้้�ต้้องขัังต้้องสามารถ
เขีียนจดหมายถึึงตััวแทนของตนได้้โดยไม่่ต้้องมีีการเซ็็นเซอร์์หรืือ
สอดส่่องการติิดต่่อโต้้ตอบ รวมทั้้�งทางอีีเมลหรืือรููปแบบการสื่่�อสาร
ทางอิิเล็็กทรอนิิกส์์อื่่�น ๆ

326 The Mandela Rules, op. cit., note 1, Rule 8 (a): states that ‘Information related to the
judicial process, including dates of court hearings and legal representation’ should be
entered in the prisoner file management system.
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113	สิ่่�งอำำ�นวยความสะดวกสำำ�หรัับผู้้�ต้้องขัังในการพบปะกัับตััวแทนทาง
กฎหมายต้้องได้้รัับการออกแบบในลัักษณะช่่วยให้้ผู้้�ต้้องขัังสามารถ
สื่่�อสารความเป็็นส่่วนตััวและความลัับกัับตััวแทนทางกฎหมายของตน
ได้้อย่่างครบถ้้วน ในขณะที่่�อนุุญาตให้้เจ้้าหน้้าที่่�ตรวจสอบหากจำำ�เป็็น
เพื่่�อความมั่่�นคง เช่่น การประกััน ความปลอดภััยของทนายความ
ในกรณีีส่่วนใหญ่่ ไม่่จำำ�ต้้องมีีเจ้้าหน้้าที่่�เรืือนจำำ�อยู่่�ด้้วย ประตููและ
หน้้าต่่างของห้้องประชุุมสำำ�หรัับทนายความต้้องปิิดอย่่างแน่่นหนา
และห้้องต้้องตั้้�งอยู่่�หรืือออกแบบให้้กัันเสีียง

5

114 การติิ ดตั้้� ง แผ่่ น กระจกกัันเสีี ย งระหว่่ า งห้้องทนายความและ
ผู้้�สัังเกตการณ์์สามารถอนุุญาตให้้มีีการปรึึกษาหารืือในสายตาได้้
แต่่ไม่่อยู่่�ในการได้้ยิินของเจ้้าหน้้าที่่�เรืือนจำำ� ควรเฝ้้าสัังเกตการสัังเกตใด ๆ
เพื่่�อให้้แน่่ใจว่่าเจ้้าหน้้าที่่�เรืือนจำำ�ไม่่มีีส่่วนร่่วมในพฤติิกรรมคุุกคาม
หรืือข่่มขู่่�ทางสายตา
115 ผู้้� ต้้ องขัังควรได้้รัับเอกสารสำำ� หรัับการประชุุ ม และเรื่่� อ งทาง
กฎหมายอื่่�น ๆ เพื่่�อให้้พวกเขาสามารถให้้คำำ�แนะนำำ�ที่่�เป็็นความลัับ
แก่่ทนายความและจดบัันทึึกการประชุุมหากต้้องการทำำ�เช่่นนั้้�น327
บทที่่� 2 วรรคที่่� 69–72 ของเอกสารคำำ� แนะนำำ�นี้้� เ กี่่� ย วกัับ
การตรวจค้้นตััวแทนทางกฎหมาย
327 Ibid, Rule 120 (2): states that “an untried prisoner shall, upon request, be provided
with writing material for the preparation of documents related to his or her defence,
including confidential instructions for his or her legal adviser or legal aid provider”. Rule 61,
in requiring “adequate opportunity, time and facilities” also makes clear that such
materials must be made available to all prisoners for any legal matter; the Commentary
on European Prison Rules, Council of Europe, op. cit., note 74: also states that “prisoners
should be provided with writing materials to make notes and with postage for letters
to lawyers when they are unable to afford it themselves” (Commentary on Rule 23,
with reference to ECtHR, Cotlet v Romania, 3 June 2003, appl. Nr. 38565/97).
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	วิิธีีการสื่่�อสาร

(Means of communication)

116 แม้้ว่่าการโทรศััพท์์และรููปแบบการสื่่�อสารทางไกลอื่่�น ๆ เป็็นวิิธีีการ
สำำ�คัั ญในการสื่่� อ สารกัับตััวแทนทางกฎหมาย พวกเขาจะต้้อง
ไม่่ถูกู พิิจารณาให้้มาแทนที่่�การประชุุมแบบตััวต่่อตััว เว้้นแต่่ผู้ต้้้� องขััง
ร้้องขอให้้ใช้้เครื่่�องมืือสื่่�อสารดัังกล่่าวโดยเฉพาะ การติิดต่่อโดยตรง
กัับทนายความหรืือผู้้�ให้้บริิการช่่วยเหลืือทางกฎหมายเป็็นสิ่่�งสำำ�คััญ
สำำ�หรัับการสร้้างความไว้้วางใจระหว่่ างลููกความกัับทนายความ
และเพื่่�อการเป็็นตััวแทนที่่�มีีประสิิทธิิภาพ
117 	จำำ� นวนและที่่� ตั้้� ง ของห้้องส่่ ว นตััวที่่� จำำ� เป็็ น สำำ� หรัับการประชุุ ม กัับ
ตััวแทนทางกฎหมาย ควรพิิจารณาในระยะแรกสุุดของการวางแผน
การก่่อสร้้างเรืือนจำำ� และพิิจารณาจากจำำ�นวนผู้้�ต้้องขัังที่่�จะถูกู คุุมขััง
ที่่�นั่่�น เปอร์์เซ็็นต์์ของผู้้�ต้้องขัังก่่อนการพิิจารณาคดีีที่่�คุุมขัังไว้้ใน
สถานที่่�นั้้�นถืือเป็็นการพิิจารณาเกี่่�ยวข้้องในขั้้�นตอนการวางแผนนี้้�
เนื่่อ� งจากพวกเขามัักต้้องปรึึกษากัับตััวแทนทางกฎหมายเป็็นประจำำ�
มากกว่่าผู้้�ถููกพิิพากษาแล้้ว ตำำ�แหน่่งของโทรศััพท์์เพื่่�อเปิิดใช้้งาน
การสนทนาที่่�เป็็นความลัับควรพิิจารณาในขั้้�นตอนการวางแผน

เอกสารคำำ�แนะนำำ�เกี่่�ยวกัับกฎของเนลสััน แมนเดลา
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118	ที่่�ตั้ง้� ของห้้องประชุุมและโทรศััพท์์สำำ�หรัับติิดต่อ่ ตััวแทนทางกฎหมาย
ควรคำำ�นึึงถึึงความจำำ�เป็็นของผู้้�ต้้องขัังที่่�มีีความพิิการทางร่่างกาย
ด้้วย
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119	ต้้องไม่่มีีการจำำ�กััดจำำ�นวนการเยี่่�ยมหรืือโทรศััพท์์ที่่�ผู้้�ต้้องขัังสามารถ
มีีกัับตััวแทนทางกฎหมาย หรืือระยะเวลาที่่�พวกเขาต้้องปรึึกษากัับ
ผู้้ต้้� องขััง ไม่่ควรมีีความล่่าช้า้ อย่่างไม่่สมเหตุุสมผลในการอนุุญาตให้้มีี
การสื่่อ� สารระหว่่างผู้้ต้้� องขัังกัับตััวแทนทางกฎหมายของเธอหรืือเขา
มาตรการป้้องกัันอื่่�น ๆ
(Other safeguards)

120 เจ้้าหน้้าที่่�เรืือนจำำ�ต้้องอนุุญาตให้้ทนายความและผู้้ใ� ห้้บริิการช่่วยเหลืือ
ทางกฎหมายทำำ�งานโดยไม่่มีีการข่่มขู่่� การคุุกคาม การล่่วงละเมิิด
หรืืออุุปสรรค

5

121 การเข้้าถึึงพิิเศษมีีผลกัับที่่�ปรึึกษากฎหมายและผู้้ใ� ห้้บริิการช่่วยเหลืือ
ทางกฎหมายทั้้�งหมด รวมถึึงในกรณีีที่่�ผู้้�ให้้บริิการช่่วยเหลืือทาง
กฎหมายเป็็ น เจ้้าหน้้าที่่� NGO ตามที่่� กำำ� หนดไว้้ในหลัักการ
และแนวทางการช่่วยเหลืือทางกฎหมายของ UN
122 เจ้้าหน้้าที่่�ควรอนุุญาตให้้ผู้้�ต้้องขัังสามารถแจ้้งที่่�ปรึึกษากฎหมาย
ของตนก่่อนถูกู ส่่งตััวไปยัังเรืือนจำำ�อื่่�นหรืือไปที่่�โรงพยาบาล และควร
ให้้พวกเขาติิดต่่อกัันเมื่่�อมาถึึงสถานที่่�ใหม่่
123 เจ้้าหน้้าที่่�ควรตรวจสอบให้้แน่่ใจว่่าผู้้�ต้้องขัังไม่่ต้้องเปิิดเผยเหตุุผล
ที่่� ต้้ องการพบหรืือสื่่� อ สารกัับตััวแทนทางกฎหมาย การเปิิ ด เผย
เหตุุผลเหล่่านี้้�อาจทำำ�ให้้พวกเขาเสี่่ย� งต่่ออัันตราย โดยเฉพาะอย่่างยิ่่ง�
หากพวกเขาต้้องการร้้องเรีียนเกี่่�ยวกัับการปฏิิบััติิในเรืือนจำำ�หรืือ
สภาพการคุุมขััง
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	การจำำ�กััดการเข้้าถึึง

(Restriction of access)

124 การเข้้าถึึงและสื่่� อ สารกัับตััวแทนทางกฎหมายไม่่ ค วรถูู ก ระงัับ
หรืือจำำ�กััด โดยเจ้้าหน้้าที่่� เรืือนจำำ� เว้้นแต่่ จ ะมีี คำำ�สั่่� ง เฉพาะจาก
หน่่วยงานตุุลาการให้้ทำำ�เช่่นนั้้น� หลัักการที่่� 18 (3) ของกลุ่่�มหลัักการ
แห่่งสหประชาชาติิ (UN Body of Principles) ระบุุว่่าสิิทธิิในการ
ปรึึกษาหารืือและสื่่อ� สารกัับตััวแทนทางกฎหมาย “ไม่่อาจระงัับหรืือ
จำำ�กััดได้้ เว้้นแต่่ในสถานการณ์์พิิเศษ ซึ่่�งกำำ�หนดโดยกฎหมายหรืือ
ข้้อบัังคัับทางกฎหมาย เมื่่อ� ถืือว่่าจำำ�เป็็นโดยตุุลาการหรืืออำำ�นาจอื่่น� ๆ
เพื่่�อรัักษาความมั่่�นคงและความสงบเรีียบร้้อย” หลัักนิิติิศาสตร์์
(Jurisprudence) ชี้้�แจงด้้วยว่่าข้้อจำำ�กััดในหลัักการของการรัักษา
ความลัับนั้้�นสมเหตุุสมผลก็็ต่่อเมื่่�อมีี “เหตุุผลบัังคัับ (compelling
reasons)” เท่่านั้้�นและจะต้้องได้้รัับการตรวจสอบ328

5
328 See: Ibid, commentary on Rule 23, with reference to jurisprudence of the European Court
of Human Rights.
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125 ผู้้� ร ายงานพิิ เ ศษแห่่ ง สหประชาชาติิ ด้้ า นการทรมานชี้้� แจงอย่่ า ง
ชััดเจนว่่า “ในสถานการณ์์พิิเศษ ภายใต้้การโต้้แย้้งว่่าการติิดต่่อกัับ
ทนายความของผู้้� ถูู ก คุุ ม ขัังโดยทัันทีี อ าจก่่ อ ให้้เกิิ ด ความกัังวล
ด้้านความมั่่�นคงอย่่างแท้้จริิง และหากการจำำ�กััดการติิดต่่อดัังกล่่าว
ได้้รัับการอนุุ มััติิ จ ากศาล อย่่ า งน้้อยก็็ ค วรเป็็ น ไปได้้ เพื่่� อ ให้้มีี
การประชุุมกัับทนายความอิิสระ เช่่น สมาคมเนติิบััณฑิิตยสภา
แนะนำำ�”329 ในทำำ�นองเดีียวกััน CPT ระบุุว่า่ หากมีีความจำำ�เป็็นอย่่างยิ่่ง�
ที่่� จ ะต้้องชะลอการเข้้าถึึงทนายความ สิ่่� ง นี้้� จ ะต้้องไม่่ ส่่ ง ผลให้้
ทนายความถูกู ปฏิิเสธและ ในกรณีีดัังกล่่าว บุุคคลควรมีี “การเข้้าถึึง
ทนายความอิิสระอีีกคนที่่�สามารถเชื่่�อถืือได้้ว่่าจะไม่่เป็็นอัันตราย
ต่่อผลประโยชน์์ชอบด้้วยกฎหมายของการสอบสวน”330
ผู้้�หญิิง

5

(Women)

126 เจ้้าหน้้าที่่�เรืือนจำำ�ควรให้้ความสนใจเป็็นพิิเศษกัับการช่่วยเหลืือ
ผู้้�ต้้องขัังหญิิงเพื่่�อรัับความช่่วยเหลืือทางกฎหมาย ความเห็็นของ
กฎข้้อ 26 ของข้้อกำำ� หนดกรุุ ง เทพฯ ระบุุ ว่่ า ผู้้� ห ญิิ ง ต้้องการ
ความช่่วยเหลืือเป็็นพิิเศษ “เนื่่อ� งจากสถานะทางการศึึกษา เศรษฐกิิจ
และสัังคมที่่�ต่ำำ��กว่่าในสัังคมส่่วนใหญ่่ เช่่นเดีียวกัับการละทิ้้�งครอบครััว
จากการถููกคุุมขัังผู้้�หญิิงจำำ�นวนมากในประเทศต่่าง ๆ”331

329 UN Special Rapporteur on torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or
punishment, Interim report to the General Assembly, 3 July 2001, A/56/156, para. 39 (f).
330 21st General Report, CPT, op. cit., note 224, para. 22; Report to the Turkish government
on the visit to Turkey carried out by the CPT, 13 March 2014, CPT/Inf (2014) 7, para. 19.
331 The Bangkok Rules, op. cit., note 28, Commentary to Rule 26.
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เด็็กในเรืือนจำำ�

(Children in prison)

127 เด็็กในเรืือนจำำ�อาจต้้องการความช่่วยเหลืือเฉพาะจากเจ้้าหน้้าที่่�
เรืือนจำำ�เพื่่�อให้้เข้้าใจถึึงสิิทธิิที่่�จะได้้รัับการสนัับสนุุนทางกฎหมาย
และในการก่่อตั้้ง� และคงการติิดต่อ่ กัับตััวแทนของพวกเขา เจ้้าหน้้าที่่�
เรืือนจำำ�ควรให้้ข้้อมููลเกี่่�ยวกัับสิิทธิิทางกฎหมายของตนในลัักษณะ
เหมาะสมกัับอายุุและวุุฒิิภาวะ และใช้้ภาษาที่่�พวกเขาสามารถ
เข้้าใจได้้
128 เด็็ กที่่� อยู่่�ในเรืือนจำำ�มีีสิิทธิิ ที่่� จะมีี การพิิ จารณาเรื่่� องทางกฎหมาย
ต่่อหน้้าบิิดามารดาหรืือผู้้�ปกครองตามกฎหมาย เว้้นแต่่จะไม่่ถืือว่่า
เป็็นผลประโยชน์์สููงสุุดของเด็็ก เจ้้าหน้้าที่่�เรืือนจำำ�อาจต้้องให้้ข้้อมููล
แก่่บิดิ ามารดา ผู้้ป� กครอง หรืือผู้้ดูู� แลเด็็ก เพื่่อ� เสริิมข้้อมููลที่่�ให้้โดยตรง
แก่่เด็็ก

5
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5.3	การบอกกล่่าว
(Notifications)

กฎที่่�เกี่่�ยวข้้อง (RELEVANT RULES):
การบอกกล่่าว (Notifications)
กฎข้้อ 68
ผู้้�ต้้องขัังทุุกคนต้้องมีีสิิทธิิ และต้้องได้้รัับความสามารถและวิิธีีการแจ้้งให้้
ครอบครััวของผู้้ต้้� องขัังหรืือบุุคคลอื่่น� ที่่�กํําหนดให้้เป็็นผู้้ติ� ดต่
ิ อ่ เกี่่ย� วกัับการคุุมขััง
ทราบทัันที่่�เกี่่�ยวกัับการเคลื่่�อนย้้ายผู้้�ต้้องขัังไปยัังเรืือนจํําอื่่�นและเกี่่�ยวกัับ
อาการเจ็็บป่่วยร้้ายแรงหรืือการบาดเจ็็บ การแบ่่งปัันข้้อมููลส่่วนตััวของผู้้ต้้� องขััง
ต้้องเป็็นไปตามบทบััญญััติิของกฎหมายภายในประเทศ

5

กฎข้้อ 69
กรณีีผู้้�ต้้องขัังเสีียชีีวิิต ผู้้�อํํานวยการเรืือนจํําต้้องแจ้้งให้้ญาติิสนิิทหรืือผู้้�ติิดต่่อ
กรณีีฉุุกเฉิินทราบทัันทีี ผู้้�กํําหนดไว้้โดยผู้้�ต้้องขัังให้้รัับข้้อมููลด้้านสุุขภาพของ
ผู้้�ต้้องขัังต้้องรัับการแจ้้งโดยผู้้�อํํานวยการเรืือนจํําให้้ทราบถึึงอาการเจ็็บป่่วย
ร้้ายแรง การบาดเจ็็บ หรืือการเคลื่่�อนย้้ายไปยัังสถาบัันสุุขภาพ การร้้องขอ
อย่่างชััดแจ้้งของผู้้�ต้้องขัังไม่่ให้้คู่่�สมรสของผู้้�ต้้องขัังหรืือญาติิสนิิททราบถึึง
กรณีีการเจ็็บป่่วยหรืือบาดเจ็็บต้้องได้้รัับการเคารพ
กฎข้้อ 70
การบริิ ห ารงานเรืือนจํําต้้องแจ้้งให้้ผู้้� ต้้ องขัังทราบอาการเจ็็ บ ป่่ ว ยร้้ายแรง
หรืือการเสีียชีีวิิตของญาติิสนิิทหรืือบุุคคลสํําคััญทัันทีี เมื่่�อสถานการณ์์อนุุญาต
ผู้้�ต้้องขัังควรได้้รัับอนุุญาตทั้้�งภายใต้้การติิดตามหรืือตามลํําพััง ให้้ไปข้้างเตีียง
ของญาติิสนิทิ หรืือบุุคคลสํําคััญที่่�ป่ว่ ยขั้้น� วิิกฤต หรืือไปร่่วมงานศพของญาติิสนิทิ
หรืือบุุคคลสํําคััญ
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	ทำำ�ไมจึึงสำำ�คััญ?

(WHY IS IT IMPORTANT?)

129 การติิดต่่อกัับครอบครััวหรืือผู้้�อื่่�นในระยะแรกหลัังการจัับกุุมและ
คุุมขัังสามารถให้้ความมั่่�นใจและทำำ�ให้้ผู้้�ต้้องขัังสงบลงในช่่วงเวลา
ตึึงเครีียด ครอบครััวและเพื่่�อน ๆ จำำ�เป็็นต้้องรู้้� (need-to-know)
ที่่�อยู่่�ของพวกเขา และผู้้�ถููกจัับกุุมอาจต้้องสืืบหาว่่าเกิิดอะไรขึ้้�นกัับ
บุุตรของพวกเขาและผู้้�ติิดตามคนอื่่�น ๆ การแจ้้งการจัับกุุมและ
การคุุมขัังแต่่เนิ่่�น ๆ ยัังช่่วยให้้ครอบครััวและเพื่่�อน ๆ สามารถเยี่่�ยม
โดยเร็็วสุุดเพื่่�อรัับการสนัับสนุุนทางอารมณ์์และทางวััตถุุ
130 	สิิทธิิในการแจ้้งครอบครััวหรืือจุุดติิดต่่ออื่่�น ๆ เกี่่�ยวกัับการจำำ�คุุก
หรืือการเคลื่่อ� นย้้ายเป็็นการป้้องกัันหลัักจากการทรมานและการปฏิิบััติิ
ที่่�โหดร้้าย การคุุมขัังโดยไม่่ได้้สื่อ่� สาร และการบัังคัับบุุคคลให้้สููญหาย
ความสามารถในการแจ้้งครอบครััวเกี่่� ย วกัับการบาดเจ็็ บ สาหััส
ยังั สามารถใช้เ้ ป็็นมาตรการป้้องกัันการปฏิิบััติที่่ิ โ� หดร้้ายในการคุุมขััง

5
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นำำ�ไปปฏิิบััติิ

(PUTTING IT INTO PRACTICE)

	การบัันทึึกผู้้�ติิดต่่อ

(Recording contact persons)

131 เพื่่�อให้้สามารถแจ้้งหรืือให้้ผู้้�ต้้องขัังสามารถแจ้้งการติิดต่่อฉุุกเฉิิน
ในกรณีีเสีียชีวิี ติ เจ็็บป่่วย บาดเจ็็บหรืือเคลื่่อ� นย้้ายออก เจ้้าหน้้าที่่�เรืือน
จำำ�ต้้องเก็็บบัันทึึกรายละเอีียดการติิดต่่อในกรณีีฉุุกเฉิินของผู้้�ต้้องขััง
และข้้อมููลเกี่่ย� วกัับญาติิใกล้้ชิิดอย่่างถููกต้้องซึ่ง่� กำำ�หนดโดยกฎข้้อ 7 (ช)

5

132	ต้้องเก็็บรายละเอีียดการติิดต่่อต่่าง ๆ ตามกฎแมนเดลา รวมถึึง
“รายละเอีี ยด การติิ ดต่่ อ ในกรณีี ฉุุ ก เฉิิ น และญาติิ ข องผู้้� ต้้ องขััง”
(กฎข้้อ 7) “ครอบครััว (หรืือบุุคคลที่่�ติิดต่่อโดยเฉพาะ)” (กฎข้้อ 68)
“ญาติิสนิิท หรืืออื่่�น ๆ ที่่�สำำ�คััญ” (กฎข้้อ 70) และ “บุุคคลที่่�กำำ�หนด
โดยผู้้ต้้� องขััง” (กฎข้้อ 69) ในทุุกกรณีี ควรมีีการกำำ�หนดคำำ�จำำ�กััดความ
ของครอบครััวและเพื่่� อนอย่่ างกว้้าง ๆ ตามที่่� ระบุุ ไว้้ในบทที่่� 5
วรรคที่่� 22–26 ของเอกสารคำำ�แนะนำำ�นี้้�
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133 ควรปรึึกษาผู้้� ต้้ องขัังในช่่ ว งเริ่่� ม ต้้นของการคุุ ม ขัังว่่ า ใครเป็็ น คน
ติิดต่่อฉุุกเฉิินและญาติิใกล้้ชิิด หากพวกเขาไม่่ต้้องการให้้ผู้้�ติิดต่่อ
ได้้รัับแจ้้งถึึงการถููกจองจำำ� หรืือในกรณีีที่่�ได้้รัับบาดเจ็็บ เจ็็บป่่วย
เสีียชีีวิิต หรืือเคลื่่�อนย้้ายออกไป ความปรารถนาของพวกเขาก็็ควร
ได้้รัับการเคารพ ผู้้�ต้้องขัังควรได้้รัับโอกาสในการแก้้ไขรายละเอีียด
เหล่่านี้้�หากพวกเขาต้้องการเปลี่่ย� นการตััดสิินใจครั้้ง� แรกของพวกเขา
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	วิิธีีการบอกกล่่าว

(Means of notification)

134 เมื่่�อผู้้�ต้้องขัังถููกส่่งไปยัังสถานคุุมขัังอื่่�นหรืือไปที่่�โรงพยาบาล สมาชิิก
ในครอบครััวหรืือผู้้�ติิดต่่อในกรณีีฉุุกเฉิินอื่่�น ๆ ควรได้้รัับแจ้้งก่่อน
การเคลื่่�อนย้้ายจริิงจะเกิิดขึ้้�น การแจ้้งการเคลื่่�อนย้้ายควรบัันทึึก
ไว้้ในแฟ้้มคดีีผู้้�ต้้องขััง ในกรณีีของการบาดเจ็็บสาหััสหรืือเจ็็บป่่วย
แนวปฏิิบััติิดีีที่่�ฝ่า่ ยบริิหารเรืือนจำำ�ต้้องแจ้้งผู้้ติ� ิดต่อ่ ฉุุกเฉิินที่่�เกี่่�ยวข้้อง
เนื่่�องจากผู้้�ต้้องขัังไม่่น่่าจะสามารถทำำ�เช่่นนั้้�นได้ด้้ ้วยตนเอง
135 กรณีีการเคลื่่�อนย้้าย ควรแจ้้งให้้สมาชิิกในครอบครััวทราบล่่วงหน้้า
เพื่่�อหลีีกเลี่่�ยงความเป็็นไปได้้ที่่�ผู้้�เยี่่�ยมจะมาถึึงสถานคุุมขัังเพีียงเพื่่�อ
จะพบว่่ า ผู้้� ต้้ องขัังถูู ก เคลื่่� อ นย้้าย นอกจากนี้้� ยัั ง ช่่ ว ยให้้สมาชิิ ก
ในครอบครััวสามารถนััดหมายการเยี่่�ยมหรืือโทรหาผู้้�ต้้องขัังทัันทีี
หลัังจากที่่� ม าถึึงสถานที่่� แ ห่่ ง ใหม่่ ในกรณีี ที่่� รูู ปแบบการสื่่� อ สาร
ไม่่เกิิดขึ้้�นทัันทีี เช่่น กัับบริิการไปรษณีีย์์ ควรให้้เวลาเพีียงพอเพื่่�อให้้
ครอบครััวได้้รัับการสื่่�อสารก่่อนการเคลื่่�อนย้้ายจะเกิิดขึ้้�น

เอกสารคำำ�แนะนำำ�เกี่่�ยวกัับกฎของเนลสััน แมนเดลา
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136 ผู้้ต้้� องขัังต้้องได้้รัับอนุุญาตให้้เข้้าถึึงโทรศััพท์์ สื่่อ� การเขีียน และวิิธีกี าร
สื่่�อสารทางอิิเล็็กทรอนิิกส์์ (ถ้้ามีี) เพื่่�อติิดต่่อกัับครอบครััวหรืือผู้้�อื่่�น
ในกรณีีที่่�ถููกจำำ�คุุก เคลื่่�อนย้้าย และเจ็็บป่่วยหรืือได้้รัับบาดเจ็็บ
ร้้ายแรง เป็็นความรัับผิิดชอบของฝ่่ายบริิหารเรืือนจำำ�ในการจััดหา
ความสามารถและวิิธีีการแจ้้งให้้ผู้้�ต้้องขัังทราบ และให้้ความช่่วยเหลืือ
หากพวกเขาไม่่สามารถจ่่ายได้้ หรืือขาดความสามารถในการทำำ�
เช่่นนั้้�นโดยไม่่ได้้รัับความช่่วยเหลืือ
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137 กฎข้้อ 70 ระบุุว่่าผู้้�บริิหารเรืือนจำำ�ควรแจ้้งให้้ผู้้�ต้้องขัังทราบทัันทีี
เกี่่�ยวกัับการเจ็็บป่่วยร้้ายแรงหรืือการเสีียชีีวิิตของญาติิสนิิทหรืือ
บุุ คคลอื่่� นที่่� มีีนััย สำำ�คัั ญ เพื่่� อให้้ข่่ าวใกล้้ชิิ ดดัั งกล่่ าวถููกส่่ งออกไป
อย่่ า งละเอีี ยดอ่่ อ น ฝ่่ า ยบริิ ห ารของเรืือนจำำ�ส ามารถให้้โอกาส
ครอบครััวหรืือผู้้�ติิดต่่อใกล้้ชิิดแจ้้งผู้้�ต้้องขัังโดยตรง
138 มติิ คณะมนตรีีสิิทธิิ มนุุ ษยชนแห่่ งสหประชาชาติิว่่าด้้วยสิิ ทธิิ เด็็ ก
ซึ่่ง� รัับเมื่่อ� เดืือนมีีนาคม 2012 เน้้นย้ำำ��ถึึงความจำำ�เป็็นในการประกัันว่่า
เด็็ ก ที่่� อ ยู่่�นอกเรืือนจำำ� หรืือผู้้� ป กครองตามกฎหมายจะได้้รัับแจ้้ง
สถานคุุมขัังบิิดามารดา ตลอดจนการเคลื่่อ� นย้้ายหรืือ พััฒนาการอื่่น� ๆ332
อยู่่�ข้้างเตีียงนอนและงานศพ

(Attending bedsides and funerals)

5

139 	คำำ�ว่่ า “เมื่่� อ ใดก็็ ต ามที่่� สถ านการณ์์ เ อื้้� อ อำำ� นวย” ในกฎข้้อ 70
ควรตีี ค วามอย่่ า งเหมาะสมและคำำ�นึึ งถึึงความสำำ�คัั ญทางสัังคม
และอารมณ์์ของการดููแลญาติิที่่�ป่่วย โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�งในกรณีีที่่�
เจ็็บป่่วยรุุนแรงและงานศพ
140 ในการจััดเตรีียมการขนส่่งผู้้�ต้้องขัังเพื่่�อไปอยู่่�เคีียงข้้างญาติิสนิิท
หรืือคนที่่� รัั ก เจ้้าหน้้าที่่� ค วรคำำ�นึึ งถึึงบรรทััดฐานทางวััฒนธรรม
และความหมายเช่่นเวลาปกติิที่่�บุุคคลอาจนั่่�งกัับผู้้�ป่่วย หรืือคนที่่�รััก
ที่่�กำำ�ลัังจะตายและการไว้้ทุุกข์์และงานศพประเภทต่่าง ๆ
141 ผู้้� ต้้ องขัังควรสวมใส่่ เ สื้้� อ ผ้้าของตนเองได้้ เ มื่่� อ ไปร่่ ว มเตีี ย งผู้้� ป่่ ว ย
หรืืองานศพ
332 Rights of the child, General Assembly resolution 19.37, 19 April 2012.
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บริิบท (CONTEXT):
การเข้้าร่่วมงานศพของครอบครััว – ศาลสิิทธิิมนุุษยชนแห่่งยุุโรป 
(The European Court of Human Rights)
(ATTENDING FAMILY FUNERALS – ECTHR CASE) [5.15]
ในกรณีีของ Kanalas กัับโรมาเนีีย ECtHR พบว่่าทางการละเมิิดสิิทธิิของ
ผู้้�ยื่่�นคำำ�ร้้องในการเคารพชีีวิิตส่่วนตััวและชีีวิิตครอบครััวโดยปฏิิเสธคำำ�ขอลา
เพื่่� อ ไปงานศพของมารดา ผู้้� อำำ� นวยการเรืือนจำำ� ปฏิิ เ สธคำำ�ข อของเขาโดย
อ้้างว่่ามีีโทษจำำ�คุุกนานเกิินไป และเขาได้้รัับรางวััลในเดืือนเดีียวกัันสำำ�หรัับ
ความประพฤติิของเขา ที่่�สำำ�คััญ ศาลพบว่่า “มาตรการการลาชั่่�วคราวอาจนำำ�
ไปสู่่�การฟื้้�นฟููทางสัังคมของผู้้�ต้้องขััง แม้้จะเคยถููกตััดสิินว่่ามีีความผิิดฐานก่่อ
อาชญากรรมรุุนแรง” และ “หลัักการจำำ�กััดรางวััลเดืือนละ 1 ครั้้�ง ไม่่ใช้้บัังคัับ
ในกรณีี ที่่� ไ ด้้รัับอนุุ ญ าตเพื่่� อ การลาจากเรืือนจำำ� ไปร่่ ว มงานศพของสมาชิิ ก
ในครอบครััว” ศาลยัังตั้้�งข้้อสัังเกตอีีกว่่าฝ่่ายบริิหารเรืือนจำำ�ไม่่ได้้ตรวจสอบ
ความเป็็นไปได้้ที่่�จะให้้ Kanalas มีีผู้คุ้้้� �มกัันไปยัังสถานที่่�จััดงานศพ และสรุุปว่่า
“เจ้้าหน้้าที่่�ระดัับชาติิไม่่ได้้ชั่่�งน้ำำ��หนัักผลประโยชน์์ต่่าง ๆ สิิทธิิของ Kanalas
ในการเคารพชีีวิิตครอบครััวของเขาในด้้านหนึ่่�ง และความปลอดภััยสาธารณะ
หรืือการป้้องกัันความผิิดปกติิหรืืออาชญากรรมในอีีกด้้านหนึ่่�ง”333

5
333 European Court of Human Rights, Kanalas v. Romania, Application no. 20323/14,
6 December 2016.
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6. การดููแลสุุขภาพ
(HEALTH–CARE)
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มนุุ ษ ย์์ ทุุ ก คนมีี สิิ ท ธิิ ที่่� จ ะได้้รัับมาตรฐานสููงสุุ ดข องสุุ ข ภาพกาย
และสุุ ขภาพจิิ ต เมื่่� อรััฐลิิ ดรอนเสรีี ภาพของบุุ คคลใดบุุ คคลหนึ่่� ง
ก็็ มีี ห น้้าที่่� ดูู แลในการรัักษาพยาบาลกัับปกป้้ อ งและส่่ ง เสริิ ม
สุุขภาพกายและสุุขภาพจิิตของเขารวมทั้้ง� ความเป็็นอยู่่�ที่่ดี� ี เจ้้าหน้้าที่่�
จึึงต้้องทุ่่�มเททรััพยากรที่่�เพีียงพอเพื่่�อให้้แน่่ใจว่่าการดููแลสุุขภาพ
ในเรืือนจำำ�มีีความเพีียงพอโดยสััมพัันธ์์กัับขนาดและความจำำ�เป็็น
ของประชากรในเรืือนจำำ�
ผู้้�อยู่่�ในเรืือนจำำ�มีีสิิทธิิได้้รัับมาตรฐานการรัักษาพยาบาลเช่่นเดีียวกัับ
ที่่�จััดให้้ในชุุมชนนอกเรืือนจำำ� เช่่นเดีียวกัับในชุุมชน ความรัับผิิดชอบ
หลัักของบุุคลากรทางการแพทย์์ทุุกคนคืือการดููแลและการรัักษา
ผู้้�ป่่วย โดยพิิจารณาจากการประเมิินความจำำ�เป็็นทางการแพทย์์
ของแต่่ละคน ภาระผููกพัันทางจริิยธรรมขั้้�นพื้้�นฐานของพวกเขา
คืือการเคารพในความเป็็ น อิิ ส ระและผลประโยชน์์ สูู งสุุ ดข อง
ผู้้�ป่่วย ประเมิิน ส่่งเสริิม ปกป้้อง และปรัับปรุุงสุุขภาพร่่างกาย
และจิิตใจของผู้้�ต้้องขััง และเพื่่�อหลีีกเลี่่�ยงอัันตรายที่่�จะเกิิดขึ้้�นแก่่
พวกเขา
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การจััดตั้้ง� สถานพยาบาลในเรืือนจำำ�จะแตกต่่างกัันไปตามสถานพยาบาล
แห่่งหนึ่่�ง แต่่ต้้องรวมถึึงแพทย์์ พยาบาล จิิตแพทย์์ นัักจิิตวิิทยา
และทัันตแพทย์์ ทั้้� ง นี้้� ขึ้้� น อยู่่�กัับจำำ� นวนประชากรในเรืือนจำำ�
อาจจำำ�ต้้ องมีี ผู้้� เ ชี่่� ย วชาญอื่่� น ๆ เช่่ น ผดุุ ง ครรภ์์ นรีี แ พทย์์
และกุุ ม ารแพทย์์ สำำ� หรัับเงื่่� อ นไขทางการแพทย์์ ห รืือการตรวจ
บางอย่่าง และในสถานการณ์์ฉุุกเฉิิน ผู้้�ต้้องขัังจะต้้องถููกส่่งไปยััง
โรงพยาบาลหรืือคลิินิิกเฉพาะทาง
กฎแมนเดลาได้้รัับการแก้้ไขเพื่่� อ ให้้บทบััญญััติิ เ กี่่� ย วข้้องกัับ
การดููแลสุุขภาพสอดคล้้องกัับมาตรฐานสมััยใหม่่ รวมถึึงที่่�เกี่่�ยวกัับ
จริิ ยธรรมทางการแพทย์์ กฎใหม่่ นี้้� ให้้คำำ�แนะนำำ�เฉพาะเกี่่� ย วกัับ
วิิธีีการจััดบริิการด้้านสุุขภาพในเรืือนจำำ�และหน้้าที่่�และความรัับผิิดชอบ
เฉพาะของเจ้้าหน้้าที่่� ดูู แลสุุ ข ภาพ นอกจากนี้้� กฎเกณฑ์์ ยัั ง ให้้
รายละเอีียดเพิ่่�มเติิมเกี่่�ยวกัับการตอบสนองความจำำ�เป็็นของผู้้�มีีภาวะ
สุุ ข ภาพจิิ ต หรืือความจำำ� เป็็ น ด้้ า นการดููแลสุุ ข ภาพเฉพาะอื่่� น ๆ
กฎเกณฑ์์ดัังกล่่าวยัังย้ำำ��ถึึงการห้้ามมิิให้้มีีการทรมานหรืือการปฏิิบััติิ
ที่่�โหดร้้ายโดยเด็็ดขาดโดยเจ้้าหน้้าที่่�ดููแลสุุขภาพ และหน้้าที่่�ในการ
จััดทำำ�เอกสารและรายงานกรณีีต่่าง ๆ ที่่�พวกเขาได้้รัับรู้้�

6
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กฎที่่�เกี่่�ยวข้้อง (RELEVANT RULES):
การดููแลสุุขภาพ
(HEALTH-CARE)
กฎข้้อ 24
1. การจััดให้้มีีการดููแลสุุขภาพแก่่ผู้ต้้้� องขัังเป็็นความรัับผิิดชอบของรััฐ ผู้้ต้้� องขััง
ควรมีีความสุุขจากมาตรฐานการดููแลสุุขภาพเดีียวกัันกัับที่่�มีีในชุุมชน
และควรเข้้าถึึงบริิการดููแลสุุขภาพที่่�จํําเป็็นโดยไม่่เสีียค่่าใช้้จ่่าย ปราศจาก
การเลืือกปฏิิบััติิบนพื้้�นฐานของสถานะทางกฎหมายของผู้้�ต้้องขััง
2. บริิ ก ารดููแลสุุ ข ภาพ (Health-care services) ควรจััดตั้้� ง ขึ้้� น โดยมีี
ความสััมพัันธ์์ใกล้้ชิิดกัับการจััดการสาธารณสุุขทั่่ว� ไป และในประการที่่�ทํําให้้
มั่่�นใจว่่าได้้รัับการรัักษาและดููแลอย่่างต่่อเนื่่�อง ตลอดจนโรคที่่�เกิิดจาก
การติิดเชื้้�อไวรััสเอชไอวีี วััณโรค และโรคจากการติิดเชื้้�ออื่่�น ๆ รวมทั้้�ง
การพึ่่�งพายาเสพติิดด้้วย
กฎข้้อ 25

6

1. เรืือนจํําทุุกแห่่งต้้องมีีบริิการดููแลสุุขภาพอยู่่�ในสถานที่่�ซึ่่�งปฏิิบััติิภารกิิจ
ในการประเมิิน ส่่งเสริิม คุ้้�มครอง และพััฒนาสุุขภาพกายและจิิตของ
ผู้้ต้้� องขััง โดยให้้ความสํําคััญอย่่างยิ่่ง� ไปที่่�ผู้ต้้้� องขัังที่่�จำำ�ต้้องมีีการดููแลสุุขภาพ
เป็็นพิิเศษหรืือมีีปััญหาสุุขภาพเป็็นอุุปสรรคต่่อการฟื้้�นฟูู
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2. บริิการดููแลสุุขภาพต้้องประกอบไปด้้วยคณะทํํางานสหวิิทยาการซึ่่�งมีี
บุุคลากรมีีคุุณสมบััติิเหมาะสมดํําเนิินการรัักษาอย่่างอิิสระได้้อย่่างเต็็มที่่�
และต้้องรวมทั้้�งผู้้�เชี่่�ยวชาญด้้านจิิตใจและจิิตเวชอย่่างเหมาะสม บริิการ
ของทัันตแพทย์์มีีคุุณภาพต้้องจััดไว้้สํําหรัับผู้้�ต้้องขัังทุุกคน
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กฎข้้อ 27
1. ผู้้�ต้้องขัังทุุกคนต้้องมั่่�นใจว่่าสามารถเข้้าถึึงการรัักษาทางการแพทย์์ได้้ทัันทีี
ในกรณีีฉุุกเฉิิน ผู้้�ต้้องขัังที่่�จํําต้้องได้้รัับการรัักษาหรืือการผ่่าตััดต้้องส่่งตััว
ไปยัังสถาบัันเฉพาะทางหรืือโรงพยาบาลของพลเรืือน กรณีีที่่�บริิการของ
เรืือนจํํามีีโรงพยาบาลของตนเอง ต้้องมีีคณะทํํางานและอุุปกรณ์์อย่่างเพีียงพอ
เพื่่�อให้้ผู้้�ต้้องขัังที่่�ถููกส่่งตััวมาได้้รัับการรัักษาและการดููแลอย่่างเหมาะสม
2. การตััดสิินใจด้้านการรัักษาอาจดํําเนิินการโดยผู้้�เชี่่�ยวชาญดููแลสุุขภาพ
ที่่�รัับผิิดชอบเท่่านั้้น� และไม่่อาจถูกู ปฏิิเสธหรืือเพิิกเฉยจากเจ้้าหน้้าที่่�เรืือนจํํา
ที่่�มิิใช่่ทางการแพทย์์
กฎข้้อ 30
แพทย์์หรืือผู้้�ประกอบวิิชาชีีพอื่่�นดููแลสุุขภาพที่่�มีีคุุณภาพไม่่ว่่าจํําต้้องรายงาน
ต่่อแพทย์์หรืือไม่่ ต้้องตรวจดูู พููดคุุย และตรวจสอบผู้้ต้้� องขัังทุุกคนอย่่างเร็็วสุุด
เท่่ า ที่่� เ ป็็ น ไปได้้ ห ลัังจากการรัับตััวผู้้� ต้้ องขัังและในภายหลัังเมื่่� อ จํําเป็็ น
การให้้ความสนใจเฉพาะเจาะจงต้้องมีีต่่อ:
(ก) การระบุุความจํําเป็็นต่่อการดููแลสุุขภาพและดํําเนิินมาตรการจํําเป็็นทั้้ง� หมด
เพื่่�อการรัักษา
(ข) การระบุุ ก ารรัักษาอาการป่่ ว ยซึ่่� ง ผู้้� ต้้ องขัังที่่� ม าถึึงอาจต้้องประสบมา
ก่่อนเข้้ารัับการรัักษา
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(ค) การระบุุสััญญาณใด ๆ ของความเครีียดทางจิิตหรืือความเครีียดอื่่�นจาก
ความเป็็นจริิงของการจํําคุุก โดยอาจรวมถึึง แต่่ไม่่จํํากััดที่่�ความเสี่่�ยงของ
การฆ่่าตััวตายหรืือทํําร้้ายตััวเอง และอาการถอนยาจากการใช้้ยาเสพติิด
การใช้้ยา หรืือแอลกอฮอล์์ และดํําเนิินมาตรการหรืือการรัักษาที่่�เหมาะสม
ทั้้�งหมด
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(ง) ในกรณีีที่่�ผู้้�ต้้องขัังถููกสงสััยว่่าเป็็นโรคติิดต่่อ ต้้องจััดให้้แยกการรัักษาทาง
การแพทย์์และการรัักษาผู้้ต้้� องขัังเหล่่านั้้น� อย่่างเหมาะสมในช่่วงเวลาที่่ติ� ดิ เชื้้อ�
(จ)	กํําหนดความเหมาะสมของผู้้�ต้้องขัังในการทํํางาน การออกกํําลัังกาย
และการเข้้าร่่วมในกิิจกรรมอื่่�นตามความเหมาะสม
กฎข้้อ 31
แพทย์์หรืือผู้้�ประกอบวิิชาชีีพอื่่�นซึ่่�งดููแลสุุขภาพที่่�มีีคุุณภาพต้้องเข้้าถึึงผู้้�ต้้องขััง
ที่่�ป่่วยทั้้�งหมด ผู้้ต้้� องขัังทั้้�งหมดที่่�ร้้องเรีียนปััญหาสุุขภาพร่่างกายหรืือจิิตใจหรืือ
การบาดเจ็็บ และผู้้ต้้� องขัังที่่�จํําต้้องมีีการดููแลเอาใจใส่่โดยตรงเป็็นพิิเศษได้้ทุุกวััน
การตรวจสุุขภาพทั้้�งหมดต้้องดํําเนิินการโดยเป็็นความลัับอย่่างสิ้้�นเชิิง
กฎข้้อ 33

6

แพทย์์ต้้องรายงานให้้ผู้้�อํํานวยการเรืือนจํําทราบเมื่่�อแพทย์์พิิจารณาเห็็นว่่า
สุุขภาพร่่างกายและจิิตใจของผู้้�ต้้องขัังได้้รัับหรืือจะเป็็นผลบาดเจ็็บร้้ายแรง
จากการจํําคุุกต่่อไปหรืือจากสภาพการณ์์ของการจํําคุุก

416

เอกสารคำำ�แนะนำำ�เกี่่�ยวกัับกฎของเนลสััน แมนเดลา

6. การดููแลสุุขภาพ

6.1 ข้้อกำำ�หนดการดููแลสุุขภาพ
(Health-care provision)

	ทำำ�ไมจึึงสำำ�คััญ?

(WHY IS IT IMPORTANT?)

	ตอบสนองความจำำ�เป็็นด้้านสุุขภาพกายและจิิต
(Addressing physical and mental health needs)

02

ผู้้�ต้้องขัังรายใหม่่อาจมีีภาวะสุุขภาพที่่�เป็็นอยู่่�ก่่อนแล้้วซึ่่�งไม่่ได้้รัับ
การรัักษา และ/หรืือภาวะสุุ ข ภาพจิิ ต ที่่� ไ ม่่ ไ ด้้รัับการวิิ นิิ จ ฉััย
สภาพร่่างกายและจิิตใจมีีแนวโน้้มที่่�จะรุุนแรงขึ้้�นจากการถููกจำำ�คุุก
ดัังนั้้�น ควรระบุุโดยเร็็วสุุดหลัังจากเข้้ารัับการรัักษา เพื่่�อให้้ผู้้�ต้้องขััง
สามารถรัับการรัักษาที่่�เหมาะสม หากไม่่ได้้รัับการจััดการอย่่างเหมาะสม
แม้้แต่่ผู้้�ไม่่มีีปััญหาสุุขภาพในขณะรัับเข้้า อาจเกิิดปััญหาสุุขภาพ
ระหว่่างถูกู จองจำำ�ซึ่่�งพวกเขาอาจไม่่เคยประสบมาก่่อน
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03 ผู้้�ต้้องขัังมัักมาจากพื้้�นเพยากจนและเป็็นคนชายขอบ ด้้วยเหตุุนี้้�
พวกเขาอาจมีี ป ระสบการณ์์ ม ากขึ้้� น ในการสััมผััสกัับโรคติิ ดต่่ อ
โภชนาการไม่่เพีียงพอ และมีีโอกาสน้้อยลงในการเข้้าถึึงบริิการ
สุุขภาพที่่�มีคุี ณ
ุ ภาพดีี นอกจากนี้้� พวกเขาอาจมีีประวััติิการใช้้สารเสพติิด
และอาจมีีการพึ่่�งพาสารในระดัับสููง ดัังนั้้น� ในเรืือนจำำ�จึึงอาจมีีอาการ
ถอนได้้ พวกเขาอาจละเลยสุุขภาพร่่างกายโดยทั่่�วไป และผู้้�ต้้องขััง
บางคนอาจไม่่เคยได้้รัับการรัักษาโดยแพทย์์ผู้้�ทรงคุุณวุุฒิิก่่อนถููก
จองจำำ� โดยเฉพาะอย่่างยิ่่ง� หากพวกเขามาจากพื้้�นที่่�ห่า่ งไกลในชนบท
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04

การวิินิิจฉััยและการรัักษาโรคติิดต่่อ เช่่น วััณโรค (TB) ตัับอัักเสบ
และเอชไอวีี / เอดส์์ ใ นเรืือนจำำ� ช่่ ว ยลดโอกาสที่่� โรคดัังกล่่ า วจะ
แพร่่กระจายในเรืือนจำำ�และในชุุมชนในวงกว้้างเนื่่�องจากการติิดเชื้้�อ
ของผู้้�ต้้องขััง เจ้้าหน้้าที่่� ผู้้�มาเยี่่�ยม หรืือเมื่่�อปล่่อยตััวผู้้�ต้้องขััง

6

05 การตรวจสุุขภาพเบื้้�องต้้นของผู้้�ต้้องขัังเป็็นโอกาสสำำ�คััญในการระบุุ
ตััวผู้้�ต้้องขัังที่่�เสี่่�ยงต่่อการฆ่่าตััวตายหรืือทำำ�ร้้ายตนเอง สิ่่�งสำำ�คััญ
อย่่ า งยิ่่� ง คืือต้้องตรวจหาสััญญาณเหล่่ า นี้้� ตั้้� ง แต่่ ร ะยะเริ่่� ม ต้้น
เนื่่� อ งจากความเสี่่� ย งต่่ อ การฆ่่ า ตััวตายหรืือการทำำ�ร้้ ายตนเอง
มีีมากกว่่าปกติิในช่่วงวัันแรกของการจำำ�คุุก นอกจากนี้้� การระบุุ
ความเสี่่�ยงดัังกล่่าวตั้้�งแต่่เนิ่่�น ๆ ยัังช่่วยในการกำำ�หนดสถานคุุมขััง
และการควบคุุมดููแลผู้้�ต้้องขัังที่่�ปลอดภััยและเหมาะสม ซึ่่�งได้้รัับ
การเตืือนถึึงการฆ่่าตััวตาย/ทำำ�ร้้ายตััวเอง
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กี่ารดูแลด้านำสุข้ภัาพคำวรจััดในำเร่อนำจัำาอย่่างไร?
(HOW SHOULD HEALTH-CARE BE
ORGANIZED IN PRISONS?)
ความเป็็นอิสระข้องเจั้าหน้าที่่�ดูแลสุข้ภาพ
(INDEPENDENCE OF HEALTH-CARE STAFF) [6.1]

เจ�าหน�าที�ด้�านการแพื่ทยั์ที�ปฏิิบ้ติงานในเร่อนจำาควรเป็นอิสำระจาก
ฝึ่ า ยับริ ห ารขั้องเร่ อ นจำา เพื่่� อ ให� แ น่ ใจว่ า การประเมิ น ทางคลิ นิ ก
และสำุขั้ภาพื่ขั้องผู้้�ต�องขั้้งจะขั้้�นอยั้่ก้บเกณฑ์ทางการแพื่ทยั์เท่าน้�น
เพื่่�อร้บประก้นความเป็นอิสำระขั้องแพื่ทยั์ที�ปฏิิบ้ติงานในเร่อนจำา
หร่อสำถูานีตำารวจ ควรหลีกเลี�ยังความสำ้มพื่้นธิ์แบบลำาด้้บช้้�นโด้ยัตรง
หร่ อ แม� แ ต่ ต ามสำ้ ญ ญาก้ บ ผู้้� บ ริ ห ารเร่ อ นจำา เจ� า หน� า ที� พื่ ยัาบาล
อาจได้�ร้บคำาแนะนำาทางการแพื่ทยั์จากแพื่ทยั์ที�เขั้�าร่วมเท่าน้�น
โด้ยัไม่คำาน้งถู้งสำภาพื่การจ�างงาน (ไม่วา่ จะเป็นขั้�าราช้การ เจ�าหน�าที�
ขั้องร้ฐ หร่อผู้้�ร้บเหมาเอกช้น) แพื่ทยั์จะต�องไม่ขั้้�นก้บตำารวจหร่อ
เจ�าหน�าที�เร่อนจำาเสำมอ องค์การอนาม้ยัโลกและ UNODC โต�แยั�ง
ว่าวิธิีด้ีสำุด้ในการปกป้องความเป็นอิสำระขั้องเจ�าหน�าที�ด้้แลสำุขั้ภาพื่
ค่อต�องแน่ใจว่าพื่วกเขั้าได้�ร้บการว่าจ�างจากหน่วยังานด้�านการด้้แล
สำุขั้ภาพื่มากกว่าหน่วยังานราช้ท้ณฑ์334

6
334 Good Governance for Prison Health in the 21st Century: A policy brief on the organization
of prison health, United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) and World Health
Organization (WHO), 2013.
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WMA ระบุว่าแพื่ทยั์แต่ละคนควร “มีอิสำระที�จะใช้�วิจารณญาณ
อยั่างเป็นผู้้ม� วี ช้ิ าช้ีพื่ในการด้้แลและการร้กษาผู้้ป� ว่ ยัขั้องตนโด้ยัไม่ได้�
ร้บอิทธิิพื่ลจากบุคคลภายันอก” และ “ความเป็นอิสำระทางคลินิก
[ค่อ] ไม่เพื่ียัง [สำำาค้ญ] เป็นองค์ประกอบสำำาค้ญขั้องการร้กษาพื่ยัาบาล
คุณภาพื่สำ้งและเป็นประโยัช้น์ต่อผู้้�ป่วยัที�ต�องธิำารงไว� แต่ยั้งเป็น
หล้กการสำำาค้ญขั้องความมีวิช้าช้ีพื่ทางการแพื่ทยั์ด้�วยั”335

6

หากเจ�าหน�าที�ด้้แลสำุขั้ภาพื่ไม่เป็นอิสำระจากการจ้ด้การขั้องเร่อนจำา
พื่วกเขั้าอาจประสำบก้ บ ผู้ลประโยัช้น์ ท้ บ ซึ่� อ นและร้� สำ้ ก ถู้ ง ความ
ร้บผู้ิด้ช้อบต่อการบริหารงานเร่อนจำาในฐานะนายัจ�างมากกว่าผู้้ป� ว่ ยั
พื่วกเขั้าอาจด้ำาเนินการด้�วยัความกล้วผู้ลด้�านลบ รวมถู้งการเลิกจ�าง
หากพื่วกเขั้าไม่ปฏิิบ้ติตามคำาขั้อจากเจ�าหน�าที�เร่อนจำา และอาจ
ถู้กลงโทษด้�วยัการตอบโต�
ความเป็ น อิ สำ ระขั้องเจ� า หน� า ที� ด้้ แ ลสำุ ขั้ ภาพื่เป็ น สำิ� ง สำำา ค้ ญ สำำา หร้ บ
ผู้้ต� อ� งขั้้งทีจ� ะร้สำ� ก้ ว่าพื่วกเขั้าสำามารถูไว�วางใจผู้้ใ� ห�บริการด้�านสำุขั้ภาพื่
เกี�ยัวก้บสำภาพื่สำุขั้ภาพื่ขั้องพื่วกเขั้า แต่ยั้งสำามารถูพื่้ด้คุยัก้บพื่วกเขั้า
อยั่างเปิด้เผู้ยัเพื่่�อรายังานการทรมานหร่อการปฏิิบ้ติที�โหด้ร�ายัอ่�น ๆ
หากเจ� าหน� าที� ด้้แลสำุ ขั้ภาพื่ได้� ร้บการว่ าจ� างโด้ยัตรงจากเร่ อนจำา
หร่อหากพื่วกเขั้าด้้เหม่อนจะเป็นมิตรก้บเจ�าหน�าที�ประจำาเร่อนจำา
มากเกินไป ผู้้�ต�องขั้้งไม่น่าจะไว�วางใจพื่วกเขั้า โด้ยัเฉัพื่าะอยั่างยัิ�ง
หากพื่วกเขั้าได้�ร้บการปฏิิบ้ติอยั่างไม่ด้ีจากเจ�าหน�าที�เร่อนจำา

335 Declaration of Seoul on Professional Autonomy and Clinical Independence, 59th World
Medical Association General Assembly, October 2008 at www.wma.net/policies-post/
wma-declaration-of-seoul-on-professional-autonomy-and-clinical-independence.
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ความรับผู้ิดชอบข้องรัฐ
(STATE RESPONSIBILITY) [6.2]

การให� บ ริ ก ารด้้ แ ลสำุ ขั้ ภาพื่ผู้้� ต� อ งขั้้ ง เป็ น ความร้ บ ผู้ิ ด้ ช้อบขั้องร้ ฐ
ร้ ฐ มี ห น� า ที� ด้้ แ ลผู้้� ถู้ ก คุ ม ขั้้ ง โด้ยัเฉัพื่าะเน่� อ งจากผู้้� ต� อ งขั้้ ง ไม่ มี
ทางเล่อกอ่�นนอกจากต�องพื่้�งพื่าเจ�าหน�าที�เร่อนจำาในการสำ่งเสำริม
และปกป้ อ งสำุ ขั้ ภาพื่ขั้องพื่วกเขั้า ผู้้� ต� อ งขั้้ ง ในฐานะที� เ ป็ น มนุ ษ ยั์
ยั้งคงร้กษาสำิทธิิด้า� นสำุขั้ภาพื่ตามทีบ� ญ
้ ญ้ตไิ ว�ในมาตรา 12 ขั้อง ICCPR
และหล้กการที� 9 ขั้องหล้กการพื่่น� ฐานสำำาหร้บการปฏิิบต้ ติ อ่ ผู้้ต� อ� งขั้้ง
WHO และ UNODC ช้ี� ว่ า “การจ้ ด้ การและการประสำานงาน
ขั้องหน่วยังานและทร้พื่ยัากรเกี�ยัวขั้�องท้�งหมด้ที�มีสำ่วนต่อสำุขั้ภาพื่
และสำว้สำด้ิภาพื่ขั้องผู้้ต� อ� งขั้้งเป็นความร้บผู้ิด้ช้อบขั้องร้ฐบาลท้ง� หมด้”
และ “กระทรวงสำาธิารณสำุ ขั้ ควรจ้ ด้ ให� มี แ ละร้ บ ผู้ิ ด้ ช้อบต่ อ
การด้้แลสำุขั้ภาพื่ บริการในเร่อนจำาและสำน้บสำนุนสำภาพื่เร่อนจำา
ที�มีสำุขั้ภาพื่ด้ี”336
ความเที่่าเที่่ยมกันข้องการดูแลสุข้ภาพ
(EQUIVALENCE OF HEALTH-CARE) [6.3]

6

บุคลากรทางการแพื่ทยั์มีหน�าที�ที�ต�องจ้ด้ให�มีการด้้แลเท่าเทียัมก้น
ซึ่้� ง หมายัความว่ า พื่วกเขั้าจะต� อ งจ้ ด้ ให� มี ม าตรฐานด้� า นการด้้ แ ล
สำุขั้ภาพื่ทีผู้� ต้� อ� งขั้้งคาด้หว้งจะได้�รบ้ จากโลกภายันอก ตามทีอ� ธิิบายัไว�
ในหล้ ก การจรรยัาบรรณทางการแพื่ทยั์ ขั้ อง UN “บุ ค ลากร
336 Good Governance for Prison Health in the 21st Century, UNODC and WHO, op. cit.,
note 334, p. viii.
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ด้�านสำุขั้ภาพื่ โด้ยัเฉัพื่าะแพื่ทยั์ ซึ่้�งมีหน�าที�ด้้แลน้กโทษและผู้้�ต�องขั้้ง
มีหน�าที�ให�ความคุ�มครองสำุขั้ภาพื่ร่างกายัและจิตใจและการร้กษา
โรคในล้ ก ษณะเด้ี ยั วก้ บ คุ ณ ภาพื่และมาตรฐานที� สำ ามารถูให� แ ก่
ท้�งผู้้�ไม่ถู้กคุมขั้้งหร่อถู้กคุมขั้้ง”337
หากฝึ่ายับริหารเร่อนจำาต�องจ้ด้ให�มีมาตรฐานการร้กษาพื่ยัาบาล
แบบเด้ียัวก้บที�มีอยั้่ในโลกภายันอก พื่วกเขั้าจะต�องสำามารถูจ�าง
เจ�าหน�าที�ที�ได้�ร้บการฝึึกอบรมอยั่างเหมาะสำมจำานวนเพื่ียังพื่อ
สำิ� ง นี� จ ะเกิ ด้ ขั้้� น ได้� ก็ ต่ อ เม่� อ เงิ น เด้่ อ นและขั้� อ กำา หนด้และเง่� อ นไขั้
ขั้องเจ� า หน� า ที� ด้้ แ ลสำุ ขั้ ภาพื่ในเร่ อ นจำา ด้ี พื่ อที� จ ะด้้ ง ด้้ ด้ และร้ ก ษา
เจ�าหน�าที�มีท้กษะเหล่าน้�นไว� เพื่่�อให�การด้้แลเท่าเทียัมก้น บริการ
ด้้แลสำุขั้ภาพื่ในเร่อนจำาต�องมีอุปกรณ์และเงินทุนอยั่างเพื่ียังพื่อ

6

กฎขั้�อ 24 (1) ช้้ด้เจนว่าผู้้ต� อ� งขั้้งควรได้�รบ้ บริการด้�านสำุขั้ภาพื่ทีจ� ำาเป็น
โด้ยัไม่ คิ ด้ ค่ า ใช้� จ่ า ยั กลุ่ ม หล้ ก การแห่ ง สำหประช้าช้าติ ร ะบุ ใ น
ทำานองเด้ียัวก้นว่าหล้งจากการตรวจร่างกายัเบ่�องต�นขั้องผู้้�ต�องขั้้ง
“การด้้แลและการร้กษาพื่ยัาบาลจะต�องจ้ด้ให�เม่�อจำาเป็น การด้้แล
และการร้กษานี�จะไม่มีค่าใช้�จ่ายั”

337 Principles of Medical Ethics relevant to the Role of Health Personnel, particularly
Physicians, in the Protection of Prisoners and Detainees against Torture and Other Cruel,
Inhuman or Degrading Treatment or Punishment, General Assembly resolution 37/194,
18 December 1982, Principle 1.
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ความต้่อเน่�องข้องการดูแล
(CONTINUITY OF CARE) [6.4]

ความต่ อ เน่� อ งขั้องการด้้ แ ลมี ค วามสำำา ค้ ญ ไม่ เ พื่ี ยั งแค่ ก ารร้ บ เขั้� า
เร่ อ นจำา เท่ า น้� น แต่ ยั้ ง รวมถู้ ง เม่� อ ได้� ร้ บ การปล่ อ ยัต้ ว ด้� ว ยั
และโด้ยัท้� ว ไปจะจ้ ด้ การได้� ง่ า ยักว่ า เม่� อ ผู้้� ต� อ งขั้้ ง ถู้ ก คุ ม ขั้้ ง ใน
สำถูานคุมขั้้งใกล�ก้บที�อยั้่อาศ้ยัตามปกติ
ขั้� อ กำา หนด้เพื่่� อ ให� ก ารด้้ แ ลต่ อ เน่� อ งรวมถู้ ง หน� า ที� จ้ ด้ การและ
เคล่� อ นยั� า ยัแฟ้ ม ทางการแพื่ทยั์ ขั้ องผู้้� ต� อ งขั้้ ง อยั่ า งเหมาะสำม
กฎขั้�อ 26 (2) ระบุช้ด้้ เจนว่าต�องเคล่อ� นยั�ายัแฟ้มทางการแพื่ทยั์ไปยั้ง
บริการด้�านสำุขั้ภาพื่ขั้องสำถูาบ้นที�ร้บเม่�อเคล่�อนยั�ายัผู้้�ต�องขั้้งและ
ต�องอยั้่ภายัใต�การร้กษาความล้บทางการแพื่ทยั์
เม่อ� บุคคลทีม� โี รคประจำาต้วออกจากเร่อนจำา บุคลากรทางการแพื่ทยั์
ควรพื่ิจารณาว่าจำาต�องจ้ด้หายัาให�หร่อไม่ โด้ยัคำาน้งถู้งระยัะเวลา
ที� อ าจต� อ งใช้� เ พื่่� อ ปร้ ก ษาทางการแพื่ทยั์ เ พื่ิ� ม เติ ม และจ้ ด้ หายัา
ให�เป็นประจำา
หล้ ก การขั้องการด้้ แ ลเท่ า เที ยั มก้ น ไม่ ไ ด้� ห มายัความว่ า เร่ อ นจำา
มี ภ าระหน� า ที� ต่ อ ผู้้� ต� อ งขั้้ ง น� อ ยัลงในชุ้ ม ช้นที� ไ ม่ มี สำ ถูานสำุ ขั้ ภาพื่
ในท�องถูิ�น หร่อสำถูานพื่ยัาบาลที�ยัากจนเป็นพื่ิเศษ

เอกี่สารคำำาแนำะนำำาเกี่่�ย่วกี่ับักี่ฎข้องเนำลสันำ แมนำเดลา

6

วิธิีมีประสำิทธิิภาพื่มากสำุด้ในการประก้นความต่อเน่�องขั้องการด้้แล
ค่ อ การกำา หนด้ความร้ บ ผู้ิ ด้ ช้อบในการจ้ ด้ หาการด้้ แ ลสำุ ขั้ ภาพื่
ในเร่อนจำาให�แก่หน่วยังานด้�านสำุขั้ภาพื่แห่งช้าติ หากไม่สำามารถูทำาได้�
ควรมีการเช้่�อมโยังอยั่างใกล�ช้ิด้ระหว่างผู้้�ให�บริการด้�านสำุขั้ภาพื่
ในชุ้มช้นและในเร่อนจำา

423
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การฝึึกอบรมเฉพาะสำาหรับเจั้าหน้าที่่�เร่อนจัำาและผูู้้ให้บริการดูแลสุข้ภาพ
(SPECIFIC TRAINING FOR PRISON STAFF AND HEALTH-CARE
PROVIDERS) [6.5]

เพื่่�อตอบสำนองความจำาเป็นด้�านการด้้แลสำุขั้ภาพื่ในเร่อนจำาอยั่าง
เพื่ี ยั งพื่อ ท้� ง เจ� า หน� า ที� เร่ อ นจำา และผู้้� ใ ห� บ ริ ก ารด้� า นสำุ ขั้ ภาพื่ใน
เร่ อ นจำา อาจต� อ งการโอกาสำฝึึ ก อบรมและบริ ก ารสำน้ บ สำนุ น
เฉัพื่าะเจาะจง นี�เป็นสำิ�งสำำาค้ญโด้ยัเฉัพื่าะอยั่างยัิ�งเน่�องจากสำภาพื่
การทำา งานยัากลำา บากซึ่้� ง เจ� า หน� า ที� ด้้ แ ลสำุ ขั้ ภาพื่อาจเผู้ช้ิ ญ ใน
สำถูานคุมขั้้งและโด้ยัเฉัพื่าะอยั่างยัิ�งในสำถูานที�ห่างไกล

6

เจ�าหน�าที�สำถูานพื่ยัาบาลในเร่อนจำาควรได้�ร้บการฝึึกอบรมเกี�ยัวก้บ
วิธิีการรายังานการทรมานหร่อการปฏิิบ้ติที�โหด้ร�ายัภายัในระบบ
เร่อนจำา รวมถู้งในกรณีที�อาจเกิด้ขั้้�นนอกเร่อนจำาและต�องระบุได้�
เม่�อผู้้�ต�องขั้้งมาถู้ง ด้�วยัเหตุนี� เจ�าหน�าที�ด้้แลสำุขั้ภาพื่ทุกคนควรได้�ร้บ
สำำาเนาพื่ิธิสำี ารอิสำต้นบ้ลและได้�รบ้ การฝึึกอบรมในการนำาไปใช้� UNSPT
ระบุวา่ การตรวจสำุขั้ภาพื่ควร “ด้ำาเนินการในทีสำ� ว่ นต้วโด้ยัผู้้เ� ช้ียั� วช้าญ
ด้�านสำุขั้ภาพื่ที�ได้�ร้บการฝึึกอบรมในการอธิิบายัและการรายังาน
การบาด้เจ็บ รวมถู้งการตรวจสำุขั้ภาพื่และจิตใจที�เป็นอิสำระและ
ละเอียัด้ถูี�ถู�วน และผู้ลล้พื่ธิ์จะถู้กเก็บไว�เป็นความล้บจากตำารวจ
หร่อเจ�าหน�าที�เร่อนจำา และแบ่งปันเฉัพื่าะก้บผู้้�ถู้กคุมขั้้งและ/หร่อ
ทนายัความขั้องผู้้�ถู้กคุมขั้้ง ตามพื่ิธิีสำารอิสำต้นบ้ล”338

338 Report on the visit of the Subcommittee on Prevention of Torture and Other Cruel,
Inhuman or Degrading Treatment or Punishment to Kyrgyzstan, 28 February 2014, CAT/
OP/KGZ/1, para. 57.
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เจ�าหน�าที�สำถูานพื่ยัาบาลในเร่อนจำาทุกคนควรได้�ร้บการฝึึกอบรม
เกี� ยั วก้ บ สำิ ท ธิิ ม นุ ษ ยัช้นและจริ ยั ธิรรมทางการแพื่ทยั์ รวมถู้ ง
ความท�าทายัที�อาจเผู้ช้ิญในสำถูานคุมขั้้ง
ตามกฎขั้�อ 76 (ง) เจ�าหน�าที�เร่อนจำาทุกคนควรได้�ร้บการฝึึกอบรม
เกี�ยัวก้บการปฐมพื่ยัาบาล นี�เป็นสำิ�งสำำาค้ญเน่�องจากพื่วกเขั้าม้กเป็น
ผู้้�เผู้ช้ิญเหตุคร้�งแรกในกรณีที�เกิด้สำถูานการณ์ฉัุกเฉัินด้�านสำุขั้ภาพื่
กฎขั้�อ 76 (ง) ยั้งกำาหนด้ให�เจ�าหน�าที�ทุกคนได้�ร้บการฝึึกอบรม
เกี�ยัวก้บความจำาเป็นทางจิตสำ้งคมขั้องผู้้�ต�องขั้้ง การด้้แลทางสำ้งคม
และความช้่วยัเหล่อ รวมถู้งการตรวจหาภาวะสำุขั้ภาพื่จิตในระยัะ
เริม� แรก บทที� 1 วรรคที� 167–220 ขั้องเอกสำารคำาแนะนำานีเ� กียั� วขั้�อง
ก้บการฝึึกอบรมและการพื่้ฒนาเจ�าหน�าที�โด้ยัละเอียัด้

6
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06

การตรวจคััดกรองทางการแพทย์์เบื้้�องต้้นช่่วยให้้บุุคลากรด้้านสุุขภาพ
สามารถตรวจจัับและบัันทึึกการบาดเจ็็บใด ๆ รวมถึึงสััญญาณ
การทรมานและการปฏิิบััติิที่่�โหดร้้ายอื่่�น ๆ ที่่�อาจเกิิดขึ้้�นได้้

07

การเข้้าถึึงผู้้�เชี่่�ยวชาญทางการแพทย์์โดยเร็็วสุุดเมื่่�อเข้้ารัับการรัักษา
จะช่่วยให้้ผู้้�ต้้องขัังซึ่่�งมีีภาวะสุุขภาพอยู่่�ก่่อนยัังคงได้้รัับการดููแล
ที่่�พวกเขาต้้องการและสามารถเข้้าถึึงยาที่่�เหมาะสมและการรัักษาอื่่น� ๆ
ผู้้ต้้� องขัังรายใหม่่ไม่่น่า่ จะได้้รัับยา หรืืออาจสัับสนและเครีียดเกิินกว่่า
จะจำำ�ว่่าต้้องกิินยาตามความจำำ�เป็็น อาจเป็็นไปได้้ว่่าบริิการทาง
การแพทย์์ในเรืือนจำำ�ต้้องใช้้เวลาในการจััดหาและจััดหาเวชภััณฑ์์
เฉพาะประเภทและปริิมาณที่่�ผู้้�ต้้องขัังแต่่ละคนต้้องการ

6

08 โรคติิดต่่อ (communicable diseases)339 จำำ�ต้้องระบุุ จััดให้้มีี
การรัักษา และกำำ�หนดมาตรการจำำ�เป็็นเพื่่อ� ป้้องกัันไม่่ให้้โรคดัังกล่่าว
แพร่่กระจายภายในเรืือนจำำ� ความเสี่่�ยงที่่�โรคติิดต่่อจะแพร่่กระจาย
ในเรืือนจำำ�มีีสููงเนื่่�องจากการคุุมขัังอย่่างใกล้้ชิิดของคนกลุ่่�มใหญ่่
ความแออััดเพิ่่� ม ความเสี่่� ย งของการติิ ด เชื้้� อ และเพิ่่� ม โอกาส
ในการมองข้้ามโรค ผู้้�ต้้องขัังอาจมีีประวััติิพฤติิกรรมมีีความเสี่่�ยงสููง
รวมทั้้� ง การใช้้ยาเสพติิ ด การสัักตััวเอง และการมีี เ พศสััมพัันธ์์
โดยไม่่ได้้ป้้องกััน ซึ่่�งอาจยัังคงอยู่่�ในเรืือนจำำ�และมีีส่่วนทำำ�ให้้เกิิด
การแพร่่กระจายของโรค

339 Communicable or infectious diseases are those that can be spread from one person to
another, by pathogenic microorganisms, such as bacteria, viruses, parasites or fungi. Defined
by Health topics: Infectious Diseases, WHO at www.who.int/topics/infectious_diseases/
en ; and Health topics: Communicable Diseases, WHO Europe at www.euro.who.int/en/
health-topics/communicable-diseases.
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09

ผู้้�ต้้องขัังมีีแนวโน้้มที่่�จะพััฒนาภาวะสุุขภาพจิิตมากขึ้้�นเนื่่�องจาก
การคุุมขััง ดัังนั้้�น ควรระบุุพััฒนาการดัังกล่่าวโดยเร็็วสุุดเพื่่�อให้้
ผู้้�ต้้องขัังได้้รัับการรัักษาที่่�เหมาะสม

10

การขาดการเข้้าถึึงอาหารที่่�มีีคุุณค่่าทางโภชนาการเพีียงพอ น้ำำ��ดื่่�ม
ที่่�ปลอดภััย และโอกาสเพีียงพอสำำ�หรัับการออกกำำ�ลัังกาย ซึ่่�งพบ
ได้้ทั่่� ว ไปในเรืือนจำำ� เป็็ น ปัั จ จััยเพิ่่� ม เติิ ม ทำำ� ให้้สุุ ข ภาพทรุุ ด โทรม
สภาพสุุขาภิิบาลที่่�ไม่่ดีีภายในสถานคุุมขัังเพิ่่�มโอกาสของโรคผิิวหนััง
หรืือโรคปรสิิต และการขาดแสงแดด อากาศบริิสุุทธิ์์� ความร้้อน
หรืือการระบายอากาศอาจส่่ ง ผลกระทบร้้ายแรงต่่ อ สุุ ข ภาพ
ของผู้้�ต้้องขััง

11

ในจดหมายร่่ ว มถึึงประธานคณะกรรมาธิิ ก ารว่่ า ด้้ ว ยยาเสพติิ ด
แห่่งสหประชาชาติิ สมััยที่่� 52 ผู้้�รายงานพิิเศษด้้านการทรมานของ
UN และผู้้�รายงานพิิเศษด้้านสิิทธิิด้้านสุุขภาพของ UN ระบุุว่่า
“ความล้้มเหลวในการรัับประกัันการเข้้าถึึงยาควบคุุ ม สำำ� หรัับ
การบรรเทาความเจ็็ บ ปวดและความทุุ ก ข์์ ท รมานคุุ ก คามสิิ ท ธิิ
ขั้้� น พื้้� น ฐานด้้ า นสุุ ข ภาพและการป้้ อ งกัันการปฏิิ บััติิ ที่่� โ หดร้้าย
ไร้้มนุุษยธรรม และที่่�ย่ำำ��ยีีศัักดิ์์�ศรีี”340

6
340 UN Special Rapporteur on torture and other cruel, inhuman or degrading treatment
or punishment, Report to the Human Rights Council, 1 February 2013, A/HRC/22/53,
para 56.
เอกสารคำำ�แนะนำำ�เกี่่�ยวกัับกฎของเนลสััน แมนเดลา
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	การฟื้้�นฟููและการกลัับสู่่�สัังคม

(Rehabilitation and reintegration)

การเจ็็ บ ป่่ ว ยและ/หรืือสภาวะสุุ ข ภาพจิิ ต ทำำ� ให้้การฟื้้� น ฟููยากขึ้้� น
เมื่่อ� ได้้รัับการปล่่อยตััวจากเรืือนจำำ� ผู้้ต้้� องขัังที่่�มีกี ารเจ็็บป่่วยดัังกล่่าว
อาจพบว่่าเป็็นการยากที่่�จะจััดหางานและที่่�อยู่่�อาศััยที่่�เหมาะสม
และยั่่�งยืืน และความสามารถในการมีีส่่วนร่่วมกัับโลกภายนอก
เรืือนจำำ� อาจลดลง โดยเฉพาะอย่่ า งยิ่่� ง หากสภาพของพวกเขา
ยัังไม่่ได้้รัับการวิินิิจฉััยและ/หรืือไม่่ได้้รัับการรัักษา

13

การระบุุอย่่างทัันท่่วงทีีและการรัักษาปััญหาสุุขภาพอย่่างเหมาะสม
รวมถึึงการติิดยาและแอลกอฮอล์์ ภาวะสุุขภาพจิิต และประวััติิ
การล่่ ว งละเมิิ ด ครั้้� ง ก่่ อ น ๆ อาจมีี บ ทบาทสำำ�คัั ญในการฟื้้� น ฟูู
สภาพผู้้�ต้้องขัังที่่�ประสบความสำำ�เร็็จ แม้้จะยัังไม่่มีีการสนัับสนุุน
เฉพาะทางในเรืือนจำำ� การระบุุความจำำ�เป็็นเฉพาะของผู้้�ต้้องขััง
สามารถช่่วยแจ้้งแผนการรัักษาเฉพาะบุุคคลได้้ นอกจากนี้้� ยังั สามารถ
ช่่ ว ยเหลืือในวงกว้้างมากขึ้้� น เกี่่� ย วกัับความจำำ� เป็็ น ในการฟื้้� น ฟูู
และการกลัับคืืนสู่่�สัังคมของผู้้� ต้้ องขััง รวมถึึงในส่่ ว นที่่� เ กี่่� ย วกัับ
สถานคุุมขััง การติิดต่่อกัับครอบครััว และโครงการงานและการฝึึก
อบรมที่่�เหมาะสม

6

12
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	การจััดการเรืือนจำำ�และการวางแผนทรััพยากร
(Prison management and resource planning)

การระบุุความจำำ�เป็็นด้้านสุุขภาพหลัังจากเข้้ารัับการรัักษาไม่่นาน
จะช่่วยให้้ฝ่่ายบริิหารของเรืือนจำำ�สามารถวางแผนการจััดหาบริิการ
ด้้ า นสุุ ข ภาพที่่� เ กี่่� ย วข้้อง การจััดหาบุุ ค ลากร และข้้อกำำ� หนด
ด้้านทรััพยากรอื่่�น ๆ รวมถึึงความจำำ�เป็็นพิิเศษด้้านอาหารของ
ผู้้�ต้้องขััง นอกจากนี้้� ยัังจะช่่วยผู้้�บริิหารเรืือนจำำ�ในการวางแผน
การขนส่่ง การจััดหาบุุคลากร และการจััดการด้้านลอจิิสติิกส์์อื่่�น ๆ
สำำ�หรัับการเข้้ารัับการตรวจในโรงพยาบาลตามกำำ�หนดเวลา

15

การวิินิจิ ฉััยปััญหาสุุขภาพหรืือปััญหาสุุขภาพที่่�อาจเกิิดขึ้น้� โดยเร็็วสุุด
หลัังจากรัับเข้้าเรืือนจำำ� การบริิหารงานของเรืือนจำำ�สามารถประหยััด
ทรััพยากรทางการเงิินโดยการป้้องกัันการเจ็็บป่่วยหรืือสภาวะสุุขภาพ
ที่่� แ ย่่ ล ง และด้้ ว ยการป้้ อ งกัันไม่่ ใ ห้้โรคติิ ดต่่ อ แพร่่ ก ระจายไปยัั ง
ผู้้�ต้้องขัังหรืือเจ้้าหน้้าที่่�คนอื่่�น ๆ

16

เมื่่อ� ทราบสถานการณ์์ด้า้ นสุุขภาพของผู้้ต้้� องขัังแต่่ละคน ฝ่่ายบริิหาร
ของเรืือนจำำ�สามารถวางแผนแผนการฟื้้น� ฟููสภาพเฉพาะบุุคคลได้้ดีีขึ้น้�
รวมถึึงการฝึึกอบรมและโอกาสในการทำำ�งานที่่�เหมาะสม อาจเป็็นไป
ได้้ว่่าผู้้มี� ปัี ญ
ั หาสุุขภาพไม่่สามารถเข้้าร่่วมในโครงการการทำำ�งานที่่�จััด
ตั้้�งขึ้้�นหรืือโปรแกรมดัังกล่่าวอาจจำำ�ต้้องปรัับให้้เข้้ากัับความจำำ�เป็็น
ของพวกเขา

6

14

17 	สภาพแวดล้้อมในเรืือนจำำ�ที่่ดี� ต่ี อ่ สุุขภาพทำำ�ให้้สถานที่่�ทำำ�งานมีีสุขุ ภาพ
ดีีขึ้น้� สำำ�หรัับเจ้้าหน้้าที่่� ซึ่ง่� จะช่่วยปรัับปรุุงความสััมพัันธ์์ระหว่่างผู้้ต้้� อง
ขัังและเจ้้าหน้้าที่่�
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บริิบท (CONTEXT):
หลัักการพื้้�นฐานของบทบััญญััติิการดููแลสุุขภาพในเรืือนจำำ� 
(FUNDAMENTAL PRINCIPLES OF HEALTH-CARE PROVISION
IN PRISONS) [6.1]
การป้้องกััน (Protection)
ความเท่่าเทีียมกัันของการดููแล (Equivalence of care)
การดููแลสุุขภาพที่่�มีีอยู่่�ในเรืือนจำำ�ควรเทีียบเท่่ากัับการดููแลสุุขภาพในชุุมชน
นอกเรืือนจำำ�
สิิทธิิในมาตรฐานด้้านสุุขภาพสููงสุุดที่่�สามารถบรรลุุได้้
(The right to the highest attainable standard of health)
เพื่่อ� ให้้เป็็นไปตามสิิทธิิขั้น้� พื้้�นฐานของมนุุษย์์ทุกุ คน สถานคุุมขัังมีีสุขุ ภาพ สิินค้้า
และบริิการทางการแพทย์์จะต้้องมีีในปริิมาณเพีียงพอ ทุุกคนสามารถเข้้าถึึงได้้
โดยไม่่มีีการเลืือกปฏิิบััติิ สอดคล้้องกัับหลัักจริิยธรรมทางการแพทย์์และมีี
ความเหมาะสมทางวััฒนธรรม ต้้องมีี ค วามเหมาะสมทางวิิ ท ยาศาสตร์์
และทางการแพทย์์และมีีคุุณภาพดีีด้ว้ ย341

6

ความเป็็นอิิสระ
(Independence)
บุุคลากรทางการแพทย์์ต้้องสามารถปฏิิบััติิงานด้้วยความเป็็นอิิสระทางคลิินิิก
ได้อ้ ย่่างเต็็มที่่� โดยพิิจารณาจากความจำำ�เป็็นของผู้้ป่� ่วย การตััดสิินใจทางคลิินิิก
ต้้องทำำ�บนพื้้�นฐานของเหตุุผลทางการแพทย์์เท่่านั้้�น และไม่่อาจเพิิกเฉยหรืือ
เพิิกเฉยได้้โดยเจ้้าหน้้าที่่�เรืือนจำำ�ที่่�ไม่่ใช่่แพทย์์ (กฎข้้อ 28 (2)) ซึ่่�งรวมถึึง
การตััดสิินใจเกี่่�ยวกัับความจำำ�เป็็นในการรัักษาหรืือการผ่่าตััดฉุุกเฉิิน
341 General Comment No. 14: The Right to the Highest Attainable Standard of Health
(Art. 12), Twenty-second Session of the Committee on Economic, Social and Cultural
Rights, 11 August 2000, E/C.12/2000/4.
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การไม่่เลืือกปฏิิบััติิ
(Non-discrimination)
กฎข้้อ 24 (1) ระบุุว่่าผู้้�ต้้องขัังควรเข้้าถึึงบริิการด้้านสุุขภาพที่่�จำำ�เป็็นโดยไม่่มีี
การเลืือกปฏิิบััติิอัันเนื่่�องมาจากสถานะทางกฎหมาย หลัักการไม่่เลืือกปฏิิบััติิ
ที่่�กำำ�หนดไว้้ในกฎข้้อ 2 ยัังใช้้กัับข้้อกำำ�หนดด้้านการดููแลสุุขภาพด้้วย นี่่�ไม่่ได้้
หมายความว่่าผู้้ต้้� องขัังทุุกคนควรได้้รัับการปฏิิบััติิเหมืือนกััน แต่่หมายความว่่า
ผู้้�ต้้องขัังกลุ่่�มต่่าง ๆ ควรได้้รัับการดููแลด้้านสุุขภาพเหมาะสมตามความจำำ�เป็็น
ของพวกเขา
การรัักษาความลัับ
(Confidentiality)
ผู้้�ต้้องขัังควรสามารถเข้้าถึึงบริิการด้้านสุุขภาพได้้อย่่างปลอดภััยและเป็็น
ความลัับอย่่างเต็็มที่่�
ความยิินยอม
(Informed consent)
หลัักการของการให้้ความยิินยอมโดยอิิสระและได้้รัับการบอกกล่่าวต่่อการรัักษา
และการใช้้ยาจะต้้องนำำ�มาใช้อ้ ย่่างเท่่าเทีียมกัันในการคุุมขััง
ความเชื่่�อมโยงไปยัังบริิการสุุขภาพชุุมชนและความต่่อเนื่่�องของการดููแล
(Links to community health services and continuity of care)
ผู้้�ให้้บริิการด้้านสุุขภาพควรมีีความสััมพัันธ์์ใกล้้ชิิดกัับฝ่่ายบริิหารสาธารณสุุข
เพื่่�อให้้การรัักษาและการดููแลมีีความต่่อเนื่่�อง

6

ความรัับผิิดชอบของรััฐ
(State responsibility)
รััฐมีีหน้้าที่่�รัับผิิดชอบให้้การรัักษาพยาบาลแก่่ผู้้�ต้้องขัังโดยไม่่คิิดค่่าใช้้จ่่าย
รวมทั้้�งคุ้้�มครองและส่่งเสริิมสุุขภาพกาย จิิตใจ และสวััสดิิภาพของผู้้ต้้� องขััง
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นำำ�ไปปฏิิบััติิ

(PUTTING IT INTO PRACTICE)

	การตรวจคััดกรองทางการแพทย์์เบื้้�องต้้น

6

(Initial medical screening)

18

หลัักการที่่� 24 ของกลุ่่�มหลัักการแห่่งสหประชาชาติิ (UN Body of
Principles) สะท้้อนกฎแมนเดลา โดยกำำ�หนดว่่า “การตรวจสุุขภาพ
ที่่�ถููกต้้องจะต้้องเสนอให้้แก่่ผู้้�ถููกคุุมขัังหรืือถููกจำำ�คุุกโดยเร็็วสุุดเท่่าที่่�
เป็็นไปได้ห้ ลัังจากที่่�เขาเข้้ารัับการคุุมขัังหรืือจำำ�คุกุ ” การตรวจร่่างกาย
ผู้้�ต้้องขัังทุุกคนในทัันทีีอาจเป็็นไปไม่่ได้้เสมอไป โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�ง
หากผู้้�ต้้องขัังกลุ่่�มใหญ่่มาถึึงพร้้อมกััน CPT ชี้้�แจงว่่า “โดยเร็็วสุุด
(as soon as possible)” ควรเข้้าใจว่่าหมายถึึงภายใน 24 ชั่่�วโมง
นัับจากการรัับเข้้า342

19

เมื่่�อระบุุถึึงการปฏิิบััติิที่่�โหดร้้ายใด ๆ ซึ่่�งอาจเกิิดขึ้้�นก่่อนการส่่ง
ผู้้ต้้� องขัังเข้้าเรืือนจำำ� รวมทั้้ง� การเผชิิญความรุุนแรงทางเพศและ/หรืือ
ในครอบครััวก่่อนหน้้านี้้� สััญญาณของความเครีียดทางจิิตใจหรืืออื่่น� ๆ
และความเสี่่� ย งที่่� จ ะฆ่่ า ตััวตาย/ทำำ�ร้้ ายตััวเอง เป็็ น สิ่่� ง สำำ�คัั ญว่่ า
ผู้้� ป ระกอบวิิ ช าชีี พ ด้้ า นสุุ ข ภาพได้้สนทนากัับผู้้� ต้้ องขัังเกี่่� ย วกัับ
ตััวเธอ/เขาหรืือประวััติิสุุขภาพและสุุขภาพในปััจจุุบัันของเธอ/เขา
ข้้อมููลเกี่่� ย วกัับข้้อกำำ� หนดในการจััดทำำ� เอกสารและการรายงาน

342 European Committee for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment
or Punishment (CPT), 23rd General Report of the CPT – CPT/Inf (2013) 29, Council of
Europe, 6 November 2013, para. 73 at www.refworld.org/docid/528490ba4.html.
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สััญญาณการทรมานหรืือการปฏิิบััติิที่่�โหดร้้ายอื่่�น ๆ มีีอยู่่�ในบทที่่� 1
วรรคที่่� 161–162 บทที่่� 3 วรรคที่่� 77–83 และบทที่่� 6 วรรคที่่� 76–101
ของเอกสารคำำ�แนะนำำ�นี้้�
20

เป็็ น แนวปฏิิ บััติิ ดีี ที่่� จ ะให้้นัักจิิ ต วิิ ท ยามีี ส่่ ว นร่่ ว มในการประเมิิ น
ทางการแพทย์์ เ บื้้� อ งต้้น โดยเฉพาะอย่่ า งยิ่่� ง เนื่่� อ งจากสััญญาณ
ของการทรมานและการปฏิิ บััติิ ที่่� โ หดร้้ายและการฆ่่ า ตััวตาย/
การทำำ�ร้้ายตััวเองมัักไม่่ชััดเจนเสมอไป

21

การประเมิิ น ความเครีี ยด หรืือภาวะสุุ ข ภาพจิิ ต อื่่� น ๆ ตลอดจน
ความเสี่่�ยงของการฆ่่าตััวตายหรืือการทำำ�ร้้ายตนเอง และการพึ่่�งพา
ยาเสพติิ ด หรืือแอลกอฮอล์์ ควรเป็็ น ส่่ ว นหนึ่่� ง ของความจำำ� เป็็ น
โดยรวมของผู้้�ต้้องขัังและการประเมิินความเสี่่�ยง และควรรวมไว้้ใน
แฟ้้มข้้อมููลการรัักษาพยาบาลของผู้้ต้้� องขััง

22

การตรวจคััดกรองทางการแพทย์์ เ บื้้� อ งต้้นควรรวมถึึงการตรวจ
คััดกรองวััณโรคอย่่างเป็็นระบบ และผู้้�ต้้องขัังควรได้้รัับการเสนอ
การทดสอบโดยสมััครใจสำำ�หรัับโรคติิ ดต่่ ออื่่� น ๆ (เช่่ น เอชไอวีี
หรืือไวรััสตัับอัักเสบบีีและซีี)

เอกสารคำำ�แนะนำำ�เกี่่�ยวกัับกฎของเนลสััน แมนเดลา

6

23 ในระหว่่างการคััดกรองเบื้้�องต้้น เจ้้าหน้้าที่่�เรืือนจำำ�ควรตรวจสอบว่่า
ต้้องมีีมาตรการการเข้้าถึึงใด ๆ เพื่่�อรองรัับความทุุพพลภาพของ
ผู้้�ต้้องขัังหรืือไม่่ ซึ่่�งอาจรวมถึึงความพิิการประเภทต่่าง ๆ เช่่น
ความพิิการทางร่่างกาย จิิตใจ สติิปััญญา หรืือประสาทสััมผััส
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24

อาจเป็็นไปไม่่ได้้เสมอไปที่่�แพทย์์ผู้้�ทรงคุุณวุุฒิิจะทำำ�การตรวจคััดกรอง
ทางการแพทย์์ เบื้้� องต้้น ในกรณีี เหล่่ านี้้� การตรวจคััดกรองควร
ดำำ�เนิินการโดยพยาบาลผู้้�ทรงคุุณวุุฒิิแทน อย่่างไรก็็ตาม พยาบาล
ควรดำำ�เนิินการภายใต้้การดููแลของแพทย์์ในเรืือนจำำ�และนำำ�ผู้้�ต้้องขััง
ที่่�มีีปััญหาสุุขภาพหรืืออาการบาดเจ็็บมาพบแพทย์์

25 	ข้้อกำำ�หนดในการมีีบุุคลากรมีีคุุณสมบััติิเพีียงพอในแต่่ละเรืือนจำำ�
ตามที่่�กำำ�หนดไว้้ในกฎข้้อ 25 (2) ต้้องคำำ�นึึงถึึงความจำำ�เป็็นบุุคลากร
สำำ�หรัับการตรวจสุุขภาพเบื้้�องต้้น

6
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หากผู้้�ต้้องขัังถููกควบคุุมตััวกลัับเข้้าการควบคุุมตััวของตำำ�รวจเพื่่�อ
สอบสวนเพิ่่�มเติิมเกี่่�ยวกัับคดีีที่่�กระทำำ�ต่่อพวกเขา พวกเขาควรได้้รัับ
การตรวจสุุขภาพโดยเร็็วสุุดหลัังจากกลัับเข้้าเรืือนจำำ� ซึ่่�งถืือเป็็น
หลัักการป้้องกัันการทรมานและการปฏิิบััติิที่่�โหดร้้าย โดยเฉพาะ
อย่่างยิ่่ง� เนื่่อ� งจากความเสี่่�ยงที่่�มัักถูกู บัังคัับให้้สารภาพและถ้้อยแถลง
ในระหว่่ า งการสอบสวนผ่่ า นการปฏิิ บััติิ ที่่� โ หดร้้ายหรืือกระทั่่� ง
การทรมาน นอกจากนี้้� ยัังเป็็นประโยชน์์ต่่อเจ้้าหน้้าที่่�เรืือนจำำ�ที่่�จะ
ระบุุการล่่วงละเมิิดดัังกล่่าวเพื่่�อไม่่ให้้ถููกกล่่าวหาว่่าปฏิิบััติิอย่่าง
โหดร้้าย

27 	บุุคลากรทางการแพทย์์ควรเปิิดแฟ้้มข้้อมููลทางการแพทย์์สำำ�หรัับ
ผู้้�ต้้องขัังที่่�มาใหม่่ทุุกคน แฟ้้มทางการแพทย์์มีีรายละเอีียดเพิ่่�มเติิม
ในบทที่่� 6 วรรคที่่� 125–132 ของเอกสารคำำ�แนะนำำ�นี้้�
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บริิบท (CONTEXT):
การทดสอบ HIV (HIV TESTING343) [6.2]
การเสนอการทดสอบเอชไอวีีและการให้้คำำ�ปรึึกษาในเรืือนจำำ�ถืือเป็็นแนวทาง
ปฏิิบััติิที่่�ดีี แต่่ไม่่ควรบัังคัับ
ผู้้�ต้้องขัังที่่�ติิดเชื้้�อเอชไอวีี/เอดส์์ไม่่จำำ�ต้้องแยกตััวออกไป เพราะปกติิแล้้ว
การติิ ด เชื้้� อ ไม่่ ไ ด้้ เ กิิ ดขึ้้� น จากการสััมผััสร่่ า งกายทุุ ก วััน แต่่ เ กิิ ด จากการมีี
เพศสััมพัันธ์์ที่่ไ� ม่่มีกี ารป้้องกัันหรืือเข็็มที่่�ปนเปื้้อ� น ความเสี่่ย� งนี้้ส� ามารถจััดการได้้
ด้้วยการให้้ข้้อมููลและวิิธีีการเหมาะสมในการลดอัันตราย เช่่น ถุุงยางอนามััย
การบำำ�บััดทดแทนสำำ�หรัับผู้้�ต้้องพึ่่�งพาสารและวััสดุุฉีีดที่่�สะอาด
ผู้้�ต้้องขัังที่่�อาศััยอยู่่�ร่่วมกัับเอชไอวีี/เอดส์์จะไม่่ก่่อให้้เกิิดความเสี่่�ยงต่่อผู้้�ต้้องขััง
คนอื่่�น ๆ ตราบใดที่่�ผู้้�ต้้องขัังได้้รัับแจ้้งอย่่างเหมาะสมเกี่่�ยวกัับวิิธีีการป้้องกััน
ตนเองและได้้รัับวิิธีีการป้้องกัันและบรรเทาอัันตรายที่่�เหมาะสม นอกจากนี้้�
เมื่่� อ รัักษาด้้ ว ยยาต้้านไวรััสซึ่่� ง จะทำำ� ให้้การแพร่่ ก ระจายของเชื้้� อ เอชไอวีี
ในร่่างกายช้้าลง ผู้้ต้้� องขัังที่่�ติดิ เชื้้อ� เอชไอวีีจะไม่่ติดิ เชื้้อ� อีีกต่่อไปและไม่่ก่อ่ ให้้เกิิด
ความเสี่่�ยงต่่อเชื้้�อเอชไอวีีต่่อบุุคคลที่่� 3

เอกสารคำำ�แนะนำำ�เกี่่�ยวกัับกฎของเนลสััน แมนเดลา

6

343 For more information on HIV testing and HIV in prisons, see: HIV prevention, treatment
and care in prisons and other closed settings: a comprehensive package of interventions,
UNODC/WHO/UNDP/ILO/UNAIDS, June 2013; Consolidated Guidelines on HIV Prevention,
Diagnosis, Treatment and Care For Key Populations, WHO, July 2014 at www.who.int/
hiv/pub/guidelines/keypopulations/en; WMA Statement on HIV/AIDS and the Medical
Profession, 57th WMA General Assembly, October 2006 (amended October 2017) at www.
wma.net/policies-post/wma-statement-on-hivaids-and-the-medical-profession; UN Special
Rapporteur on torture, A/HRC/22/53, op. cit., note 340, para. 71.
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	การกำำ�หนดความเหมาะสมในการทำำ�งาน
(Fitness to work determinations)

28 ควรพิิ จ ารณาความเหมาะสมในการทำำ� งานเป็็ น รายบุุ ค คล
โดยคำำ�นึึงถึึงสุุขภาพร่่างกายและจิิตใจของผู้้�ต้้องขัังในการประเมิิน
ความสามารถในการปฏิิบััติิงานเฉพาะด้า้ น
29 	ข้้อกำำ� หนดในการพิิ จ ารณาความเหมาะสมในการทำำ� งานได้้รัับ
การยกขึ้้�นในกฎข้้อ 4 (2) ซึ่่�งระบุุว่่าโปรแกรม กิิจกรรม และบริิการ
ทั้้�งหมดจะต้้องสอดคล้้องกัับความจำำ�เป็็นในการปฏิิบััติิของผู้้�ต้้องขััง
เป็็นรายบุุคคล
30 กฎข้้อ 96 ถึึง 103 ให้้รายละเอีียดข้้อกำำ�หนดและเงื่่�อนไขของ
การใช้้ แรงงานในเรืือนจำำ� เกี่่� ย วข้้องกัับผู้้� ต้้ องขัังที่่� ถูู ก พิิ พ ากษา
กฎข้้อ 96 ระบุุว่า่ พวกเขาควรมีีโอกาสที่่�จะทำำ�งานและ/หรืือมีีส่ว่ นร่่วม
ในการฟื้้�นฟููสภาพของพวกเขา “ขึ้้�นอยู่่�กัับการกำำ�หนดสมรรถภาพ
ทางร่่างกายและจิิตใจโดยแพทย์์หรืือผู้้�เชี่่�ยวชาญด้้านการดููแลสุุขภาพ
ที่่�มีีคุุณสมบััติิเหมาะสมอื่่�น ๆ”
	การให้้บริิการดููแลสุุขภาพอย่่างต่่อเนื่่�อง
(Ongoing health-care provision)

6
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กฎแมนเดลาให้้ความชััดเจนว่่าผู้้�เชี่่�ยวชาญด้้านการดููแลสุุขภาพ
ควรเห็็น พููดคุุย และตรวจสอบผู้้ต้้� องขัังทุุกคน ไม่่เพีียงในการรัับผู้้ป่� ว่ ย
เท่่านั้้�น แต่่ยัังจำำ�เป็็นอีีกด้้วย เพื่่�อให้้สามารถเข้้าถึึงผู้้�ต้้องขัังทั้้�งหมด
ได้้อย่่างเต็็มที่่� จะต้้องแจ้้งเจ้้าหน้้าที่่�ทางการแพทย์์ว่า่ พวกเขาอยู่่�ที่่ไ� หน
รวมถึึงผู้้�ถููกลงโทษทางวิินััยด้้วย
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32 ผู้้�ต้้องขัังต้้องมีีโอกาสแสวงหาการรัักษาพยาบาลและต้้องสามารถ
เข้้าถึึงบริิการดููแลสุุขภาพที่่�เป็็นความลัับได้้ พวกเขาไม่่ควรต้้องให้้
เหตุุผลที่่�ต้้องการพบผู้้เ� ชี่่ย� วชาญด้า้ นการดููแลสุุขภาพ การเตรีียมการ
เพื่่�อประกัันการเข้้าถึึงบริิการสุุขภาพต้้องคำำ�นึึงว่่าการเข้้าถึึงการรัักษา
ความลัับในหอพัักจะยากขึ้้�น ควรหลีีกเลี่่�ยงการเข้้าไปพััวพัันกัับ
“ยามเฝ้้าประตูู (gatekeepers)” เช่่น หััวหน้้าห้้องขัังหรืือเจ้้าหน้้าที่่�
เรืือนจำำ�ในกระบวนการให้้ผู้้ต้้� องขัังได้้รัับการนััดหมายทางการแพทย์์
33 	ต้้องมีี การรัักษาพยาบาลตลอดเวลา รวมทั้้� งเมื่่� อห้้องขัังถููกล็็ อก
และระดัับบุุคลากรจะลดลง ซึ่ง่� อาจเป็็นปััญหาเฉพาะในตอนกลางคืืน
ในช่่วงวัันหยุุดสุุดสััปดาห์์ และวัันหยุุดนัักขััตฤกษ์์ ข้้อกำำ�หนดสำำ�หรัับ
การให้้บริิการด้้านสุุขภาพตลอดเวลายัังสััมพัันธ์์กัับความจำำ�เป็็น
ระดัับบุุคลากรที่่�เพีียงพอของทั้้�งเจ้้าหน้้าที่่�เรืือนจำำ�และบุุคลากร
ทางการแพทย์์ตลอดเวลา
34 เจ้้าหน้้าที่่�เรืือนจำำ�ควรแจ้้งเจ้้าหน้้าที่่�ดููแลสุุขภาพ หากรู้้สึึ� กว่่าผู้้ต้้� องขััง
รายใดรายหนึ่่�งต้้องการการรัักษาพยาบาล
35 เจ้้าหน้้าที่่�เรืือนจำำ�ต้้องอนุุญาตให้้ผู้้มี� ส่ี ว่ นร่่วมในโครงการงานเรืือนจำำ�
การฝึึกอบรม หรืือกิิจกรรมอื่่�น ๆ เข้้าถึึงบริิการด้้านสุุขภาพ แม้้ว่่า
โดยปกติิแล้้วพวกเขาจะทำำ�งานในช่่วงเวลาทำำ�การของคลิินิิกปกติิ
ก็็ตาม

6
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36 เพื่่� อ ให้้ผู้้� ต้้ องขัังทุุ ก คนสามารถเข้้าถึึงบริิ ก ารด้้ า นสุุ ข ภาพได้้
ควรพิิจารณาอย่่างรอบคอบถึึงที่่�ตั้้�งของสถานพยาบาล สิ่่�งอำำ�นวย
ความสะดวกควรสามารถเข้้าถึึงได้้ง่่าย รวมถึึงผู้้�พิิการทางร่่างกาย
ในสถานคุุมขัังที่่�มีผู้ี ต้้้� องขัังทั้้ง� ชายและหญิิง หรืือทั้้ง� ผู้้ต้้� องขัังทั้้ง� ผู้้ใ� หญ่่
และเด็็ก ควรมีีสถานคุุมขัังแยกกััน หรืือกำำ�หนดเวลาที่่�ผู้้�ต้้องขัังหญิิง
และเด็็กสามารถเข้้าถึึงบริิการด้้านการดููแลสุุขภาพโดยไม่่ต้้องผสมกัับ
ผู้้�ต้้องขัังชายหรืือผู้้�ใหญ่่ตามลำำ�ดัับ
37

เจ้้าหน้้าที่่� เรืือนจำำ� ไม่่ ค วรมีี ส่่ ว นร่่ ว มในการให้้การดููแลสุุ ข ภาพ
นอกเหนืือจากการปฐมพยาบาล หากไม่่มีีเจ้้าหน้้าที่่�ดููแลสุุขภาพ

6

38 เจ้้าหน้้าที่่� เรืือนจำำ� ควรดููแลให้้ผู้้� ต้้ องขัังที่่� ไ ด้้รัับการฝึึ ก อบรมทาง
การแพทย์์มีีส่่วนร่่วมเฉพาะในการดููแลสุุขภาพของผู้้�ต้้องขัังรายอื่่�น
ในกรณีีฉุุกเฉิินเมื่่�อไม่่มีีเจ้้าหน้้าที่่�ดููแลสุุขภาพอื่่�น ๆ อย่่างไรก็็ตาม
ผู้้ต้้� องขัังดัังกล่่าวอาจเป็็นผู้้นำ� ำ�หรืือมีีส่ว่ นสนัับสนุุนโครงการสุุขศึึกษา
ในเรืือนจำำ�
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การปฏิิบััติิตามคำำ�มั่่�น (PROMISING PRACTICE):
การเข้้าถึึงการดููแลสุุขภาพ
(ACCESS TO HEALTH-CARE) [6.3]
ในประเทศเซอร์์เบีีย ห้้องขัังในเรืือนจำำ�ส่่วนใหญ่่มีีปุ่่�มฉุุกเฉิินสำำ�หรัับให้้ผู้้�ต้้องขััง
โทรหาเจ้้าหน้้าที่่�เรืือนจำำ� รวมถึึงกรณีีที่่ผู้� ต้้้� องขัังจำำ�ต้้องเข้้าถึึงบริิการด้า้ นสุุขภาพ
ระบบในเบลเยีียมที่่�เรีียกว่่า PrisonCloud ช่่วยให้้ผู้้�ต้้องขัังมีีโอกาสจอง
การนััดหมายทางการแพทย์์จากห้้องขััง ระบบออนไลน์์ที่่�ปลอดภััยช่่วยให้้
ผู้้ต้้� องขัังจองการนััดหมายทางการแพทย์์และจััดการกัับปััญหาอื่่น� ๆ ของเรืือนจำำ�
จากคอมพิิวเตอร์์ในห้้องขัังผ่่านระบบเวิิร์์กโฟลว์์ (a workflow system)
ข้้อความดัังกล่่าวเป็็นความลัับ ดัังนั้้�น มีีเพีียงเจ้้าหน้้าที่่�ทางการแพทย์์เท่่านั้้�น
ที่่�สามารถเข้้าถึึงข้้อมููลที่่�ส่่งถึึงพวกเขาได้้
ตามคำำ�แนะนำำ�จากกลไกการป้้องกัันแห่่งชาติิของฝรั่่�งเศส (NPM) เรืือนจำำ�
ส่่ ว นใหญ่่ ใ นฝรั่่� ง เศสมีี ตู้้� ไ ปรษณีี ย์์ พิิ เ ศษที่่� อ นุุ ญ าตให้้ผู้้� ต้้ องขัังสามารถขอ
คำำ�ปรึึกษาทางการแพทย์์ได้้อย่่างเป็็นความลัับ เฉพาะบุุคลากรทางการแพทย์์
เท่่ า นั้้� น ที่่� ไ ด้้รัับอนุุ ญ าตให้้เปิิ ด กล่่ อ งเหล่่ า นี้้� ซึ่่� ง มีี ก ารตรวจสอบเป็็ น ประจำำ�
ทุุกวััน344

6

344 ODIHR/PRI regional consultation 19 and 20 April 2017, op. cit., note 278.
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การปฏิิบััติิตามคำำ�มั่่�น (PROMISING PRACTICE):
สุุขภาพที่่�ชุุมชนเป็็นฐานและการดำำ�เนิินการช่่วยเหลืือครั้้�งแรก
(COMMUNITY-BASED HEALTH AND FIRST AID IN ACTION) [6.4]
โครงการ Community Based Health and First Aid เดิิมได้้รัับการออกแบบ
โดยสหพัันธ์์สภากาชาดและสภาเสี้้�ยววงเดืือนแดงระหว่่างประเทศ เพื่่�อนำำ�
ไปใช้้ในชุุมชนต่่าง ๆ ทั่่�วโลก ไอร์์แลนด์์เป็็นประเทศแรกที่่�นำำ�โครงการนี้้�ไปใช้้
ในเรืือนจำำ� และขณะนี้้� ไ ด้้ดำำ� เนิิ น การโครงการนี้้� ใ นเรืือนจำำ�ทั้้� ง 14 แห่่ ง
ในไอร์์แลนด์์ผ่่านกลุ่่�มผู้้�ต้้องขัังอาสาสมััครของสภากาชาดไอริิช (IRC)345
โปรแกรมนี้้�ดำำ�เนิินการภายใต้้ความร่่วมมืือระหว่่างสภากาชาดไอริิช เรืือนจำำ�ไอริิช
(IPS) และคณะกรรมการฝึึกอบรมการศึึกษา (ETBs) ในส่่วนหนึ่่ง� ของโครงการนี้้�
กลุ่่�มผู้้�ต้้องขัังอาสาสมััครในแต่่ละเรืือนจำำ�เข้้าร่่วมการฝึึกอบรมทุุกสััปดาห์์
ตลอดระยะเวลา 4 ถึึง 6 เดืือน
เมื่่�อผู้้�ต้้องขัังเสร็็จสิ้้�นหลัักสููตร (module) การประเมิินชุุมชนของโปรแกรม
แล้้ว พวกเขาสามารถทำำ�งานแบบเพื่่�อนต่่อเพื่่�อน และด้้วยการสนัับสนุุน
จากเจ้้าหน้้าที่่� เ พื่่� อ สร้้างความตระหนัักและดำำ� เนิิ น โครงการที่่� มุ่่� งปรัับปรุุ ง
สุุขภาพโดยรวมและสวััสดิิภาพของผู้้ต้้� องขัังในชุุมชนของตน
โครงการนี้้�ได้้คััดเลืือกผู้้�ต้้องขัังอาสาสมััครมากกว่่า 577 คนตั้้�งแต่่ปีี 2009
และให้้ประโยชน์์แก่่ผู้้�ต้้องขัังมากกว่่า 4,000 คนโดยตรงทุุกวััน โครงการ
ที่่�ดำ�ำ เนิินการสำำ�เร็็จภายใต้้โปรแกรม ได้แ้ ก่่ :

6

– การตระหนัักรู้้�ด้า้ นสุุขอนามััยส่่วนบุุคคล ในห้้องขััง และในเรืือนจำำ� รวมทั้้�ง
เทคนิิคการล้้างมืือที่่�ดีี

345 For more information, see: www.redcross.ie/CBHFA.
440

เอกสารคำำ�แนะนำำ�เกี่่�ยวกัับกฎของเนลสััน แมนเดลา

6. การดููแลสุุขภาพ

– การให้้ความรู้้� เ กี่่� ย วกัับวััณโรค ไข้้หวััดใหญ่่ ต ามฤดููกาล โรคอาเจีี ย น
ในฤดููหนาว โรคตัับอัักเสบ โภชนาการ การออกกำำ�ลัังกาย สุุขอนามััย
ทางทัันตกรรม ความสำำ�คััญของการตรวจสอบความดัันโลหิิตและการรัับรู้้�
คอเลสเตอรอล
– การรณรงค์์ เรื่่� อ ง HIV และ AIDS และการต่่ อ ต้้านการตีี ต รารวมถึึง
การทดสอบ HIV โดยสมััครใจ
– โครงการป้้องกัันการใช้้ยาเกิินขนาด
– หลัักสููตรเพื่่�อช่่วยให้้ผู้้�ต้้องขัังเลิิกสููบบุุหรี่่�
– ความตระหนัักด้้านสุุขภาพจิิตและความเป็็นอยู่่�ที่่�ดีี รวมถึึงความเสี่่�ยง
ของการทำำ�ร้้ายตนเองและการป้้องกัันการฆ่่าตััวตาย
– การส่่งเสริิมความตระหนัักด้้านสุุขภาพของผู้้ช� าย
– โครงการออกกำำ�ลัังกายและลดน้ำำ�� หนััก และ
– 	ทำำ�งานเพื่่�อดููแลผู้้�ต้้องขัังสููงอายุุ รวมทั้้�งให้้ ‘อาหารบนล้้อ (meals on
wheels) ‘ การทำำ�ความสะอาดห้้องขััง และกิิจกรรมทางสัังคม

6
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6.2 หน้้าที่่�ที่่�ปรึึกษาของผู้้�ดููแลสุุขภาพ

(Advisory duties of health-care personnel)

กฎที่่�เกี่่�ยวข้้อง (RELEVANT RULES):
หน้้าที่่�ที่่�ปรึึกษาของผู้้�ดููแลสุุขภาพ
(ADVISORY DUTIES OF HEALTH-CARE PERSONNEL)
กฎข้้อ 35
1. แพทย์์หรืือหน่่วยงานด้้านสาธารณสุุขที่่�มีีอํํานาจต้้องตรวจสอบเป็็นประจํํา
และแนะนํําผู้้�อํํานวยการเรืือนจํําในด้้าน:
(ก) ปริิมาณ คุุณภาพ การจััดเตรีียม และบริิการด้้านอาหาร
(ข) อนามััยและความสะอาดของเรืือนจํําและผู้้�ต้้องขััง
(ค) 	สุุขาภิิบาล อุุณหภููมิิ แสงสว่่าง และการระบายอากาศของเรืือนจํํา
(ง) ความเหมาะสมและความสะอาดของเสื้้�อผ้้าและเครื่่�องหลัับนอนของ
ผู้้�ต้้องขััง

6

(จ) การปฏิิบััติิตามหลัักการเกี่่�ยวกัับพลศึึกษาและการกีีฬาในกรณีีที่่�ไม่่มีี
บุุคลากรทางเทคนิิคที่่�รัับผิิดชอบในกิิจกรรมเหล่่านี้้�
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2. ผู้้อํํ� านวยการเรืือนจํําต้้องพิิจารณาคํําแนะนํําและรายงานที่่�ให้้ไว้้ตามวรรคที่่� 1
ของหลัักการข้้อนี้้แ� ละข้้อ 33 และต้้องดํําเนิินการโดยทัันทีีเพื่่อ� ให้้คํําแนะนํํา
และข้้อเสนอแนะในรายงานมีีผลใช้้บัังคัับ หากคํําแนะนํําหรืือข้้อเสนอแนะ
ไม่่อยู่่�ภายใต้้อํํานาจของผู้้อํํ� านวยการเรืือนจํํา หรืือหากผู้้อํํ� านวยการเรืือนจํํา
ไม่่เห็็นด้้วยกัับคํําแนะนํําหรืือข้้อเสนอแนะนั้้�น ผู้้�อํํานวยการเรืือนจํําต้้องส่่ง
รายงานของตนและคํําแนะนํําหรืือข้้อเสนอแนะของแพทย์์หรืือหน่่วยงาน
ด้้านสาธารณสุุขที่่�มีอํํี านาจไปยัังผู้้�มีอํํี านาจหน้้าที่่�ระดัับสููงกว่่าทัันทีี
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	ทำำ�ไมจึึงสำำ�คััญ?

(WHY IS IT IMPORTANT?)

39 นอกเหนืือจากการให้้การรัักษาแก่่ผู้้�ต้้องขัังแล้้ว ฝ่่ายบริิหารเรืือนจำำ�
มีี ห น้้าที่่� ดูู แลให้้สภาพการจำำ�คุุ ก และชีี วิิ ต ประจำำ�วัั นของผู้้� ต้้ องขััง
ไม่่ส่่งผลเสีียต่่อสุุขภาพร่่างกายและจิิตใจของผู้้� ต้้องขััง ผู้้�ต้้องขััง
จำำ�นวนมากต้้องพึ่่� งพาเจ้้าหน้้าที่่� เรืือนจำำ�ในการจััดหาสุุ ขอนามััย
โภชนาการที่่�ดีแี ละน้ำำ��ดื่ม่� เพื่่อ� รัักษาหรืือปรัับปรุุงสุุขภาพของพวกเขา
40 	สภาวะที่่� ผู้้� ค นถูู ก คุุ ม ขัังมีี ผ ลกระทบอย่่ า งมากต่่ อ สุุ ข ภาพและ
สวััสดิิ ภ าพของพวกเขา ผู้้� ที่่� มีี ปัั ญ หาสุุ ข ภาพอยู่่�มัักประสบกัับ
สถานการณ์์แย่่ลงและภาวะแทรกซ้้อนที่่�อาจเกิิดขึ้น้� โดยเฉพาะอย่่างยิ่่ง�
หากพวกเขาอยู่่�ในสภาพไม่่ดีีและหากพวกเขาไม่่สามารถเข้้าถึึงอาหาร
มีีคุณ
ุ ค่่าทางโภชนาการและน้ำำ��ดื่ม่� สะอาดเพีียงพอ ผู้้มี� สุี ขุ ภาพแข็็งแรง
เมื่่� อ เข้้ารัับการรัักษาในเรืือนจำำ� อาจเกิิ ดปัั ญ หาสุุ ข ภาพได้้ ห าก
สภาพของเรืือนจำำ�ไม่่เป็็นไปตามข้้อกำำ�หนดขั้้�นพื้้�นฐานในการรัักษา
สุุขภาพที่่�ดีี
41
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6

เป็็นสิ่่ง� สำำ�คััญโดยเฉพาะอย่่างยิ่่ง� ที่่�เจ้้าหน้้าที่่�สถานพยาบาลในเรืือนจำำ�
สามารถตรวจสอบและให้้คำำ�แนะนำำ�แก่่ผู้อำ้� ำ�นวยการเรืือนจำำ�เกี่่ย� วกัับ
สภาพการคุุมขัังและการจััดหาสิ่่�งของพื้้�นฐานได้้ เนื่่�องจากผู้้�ต้้องขัังเอง
ไม่่สามารถบ่่นเกี่่�ยวกัับปััญหาเหล่่านี้้�หรืือรู้้�สึึกไม่่ปลอดภััยที่่�จะทำำ�
เช่่นนั้้�นเพราะกลััวการตอบโต้้ การบริิหารเรืือนจำำ�มีีแนวโน้้มที่่�จะ
ดำำ�เนิินการอย่่างมีีประสิิทธิิภาพเพื่่�อแก้้ไขข้้อบกพร่่องหากพวกเขา
ได้้รัับคำำ�แนะนำำ�จากเจ้้าหน้้าที่่�ดููแลสุุขภาพ
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นำำ�ไปปฏิิบััติิ
42

(PUTTING IT INTO PRACTICE)

ในการประเมิิ น สภาพการคุุ ม ขัังเกี่่� ย วกัับสุุ ข ภาพของผู้้� ต้้ องขััง
แพทย์์ ค วรให้้ความใส่่ ใจเป็็ น พิิ เ ศษกัับสถานการณ์์ ข องผู้้� ต้้ องขััง
ที่่�มีีความจำำ�เป็็นด้้านการดููแลสุุขภาพโดยเฉพาะ ได้้แก่่ สตรีีมีีครรภ์์
และมารดาที่่�เลี้้�ยงบุุตรด้้วยนมมารดา เด็็กในเรืือนจำำ�กัับบิิดามารดา
ผู้้�ต้้องขัังเด็็ก ผู้้�สููงอายุุ ผู้้�ต้้องขัังและอื่่�น ๆ ที่่�มีีภาวะสุุขภาพร่่างกาย
และจิิตใจที่่�เฉพาะเจาะจง

43 เพื่่� อ ให้้เจ้้าหน้้าที่่� ท างการแพทย์์ ใ นเรืือนจำำ�ส ามารถตรวจสอบ
และให้้คำำ�แนะนำำ�ในทุุกด้้านของการคุุมขัังที่่�มีีผลกระทบต่่อสุุขภาพ
ได้้ อ ย่่ า งมีี ป ระสิิ ท ธิิ ภ าพ ทีี ม แพทย์์ ใ นเรืือนจำำ� ควรประกอบด้้ ว ย
เจ้้าหน้้าที่่�ที่่�ได้้รัับการฝึึกอบรมด้้านโภชนาการ สุุขาภิิบาล พลศึึกษา
และวิิชาเฉพาะทางอื่่�น ๆ อย่่างเพีียงพอ ถ้้าเจ้้าหน้้าที่่�เรืือนจำำ�ไม่่มีี
ความเชี่่�ยวชาญดัังกล่่าว ควรจะสามารถขอข้้อมููลจากผู้้�เชี่่�ยวชาญ
ภายนอกได้้

6

44

444

เมื่่�อประเมิินสภาพการคุุมขััง เจ้้าหน้้าที่่�ดููแลสุุขภาพต้้องแน่่ใจว่่า
ได้้ตรวจสอบทุุกพื้้�นที่่�ของสถานคุุมขัังที่่�ผู้้�ต้้องขัังถููกคุุมขััง รวมทั้้�ง
สภาพในห้้องขััง การตรวจสอบยัังต้้องครอบคลุุมทุุกพื้้�นที่่�ในเรืือนจำำ�
ที่่�ผู้ต้้้� องขัังใช้เ้ วลา รวมทั้้ง� บริิเวณเตรีียมอาหารและรัับประทานอาหาร
ร้้านค้้าในเรืือนจำำ� พื้้�นที่่�ทางการแพทย์์ พื้้�นที่่�ตรวจค้้นและทำำ�งาน
ห้้องฝึึกอบรม และห้้องสมุุด
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45 ในการประเมิินสภาพการคุุมขััง เจ้้าหน้้าที่่�ดููแลสุุขภาพควรคำำ�นึึงถึึง
กฎข้้อ 12 ถึึง 23 ซึ่่�งทั้้�งหมดนี้้�เป็็นแนวทางเกี่่�ยวกัับชีีวิิตในเรืือนจำำ�
ที่่�อาจส่่งผลกระทบต่่อสุุขภาพ รวมทั้้�งที่่�พััก สุุขอนามััยส่่วนบุุคคล
เสื้้�อผ้้าและเครื่่�องนอน อาหาร การออกกำำ�ลัังกาย และการกีีฬา
ตััวอย่่างเช่่น กฎข้้อ 13 ระบุุว่า่ “ที่่�พัักทั้้ง� หมดที่่�จััดให้้สำำ�หรัับผู้้ต้้� องขััง
และโดยเฉพาะอย่่ า งยิ่่� ง ที่่� พัั กอาศััยทั้้� ง หมดจะต้้องเป็็ น ไปตาม
ข้้อกำำ�หนดด้้านสุุขภาพทั้้�งหมด โดยคำำ�นึึงถึึงสภาพภููมิิอากาศและ
โดยเฉพาะอย่่างยิ่่ง� กัับปริิมาณอากาศ พื้้�นที่่�ขั้น้� ต่ำำ�� แสงสว่่าง ความร้้อน
และการระบายอากาศ”
46

ผู้้�ตรวจสอบสิ่่�งอำำ�นวยความสะดวกในเรืือนจำำ�ควรพิิจารณาประเมิิน
ทุุกพื้้�นที่่�ของเรืือนจำำ�ที่่เ� จ้้าหน้้าที่่�ใช้เ้ วลา รวมทั้้ง� ห้้องพัักของเจ้้าหน้้าที่่�
และห้้องประชุุมเจ้้าหน้้าที่่�

47

เจ้้าหน้้าที่่� ดูู แลสุุ ขภาพควรได้้รัับข้้อมููลเกี่่� ย วกัับข้้อร้้องเรีี ย นของ
ผู้้�ต้้องขัังที่่�เกี่่�ยวข้้อง เพื่่�อให้้พวกเขาสามารถมุ่่�งเน้้นการตรวจสอบ
ในส่่วนที่่�กัังวลเป็็นพิิเศษ ซึ่่�งรวมถึึง ตััวอย่่างเช่่น การร้้องเรีียน
เกี่่�ยวกัับคุุณภาพและปริิมาณของอาหาร

6

เอกสารคำำ�แนะนำำ�เกี่่�ยวกัับกฎของเนลสััน แมนเดลา

445

6. การดููแลสุุขภาพ

การปฏิิบััติิตามคำำ�มั่่�น (PROMISING PRACTICE):
การปรัับปรุุงอาหารของผู้้�ต้้องขััง
(IMPROVING THE DIET OF PRISONERS) [6.5]

6

ในรััฐจอร์์ เจีี ย กระทรวงราชทััณฑ์์ แ ละกระทรวงสาธารณสุุ ข แรงงาน
และประกัันสัังคมได้้ลงนามในระเบีียบร่่วมในปีี 2015 ซึ่่�งกำำ�หนดมาตรฐาน
สำำ�หรัับความจำำ�เป็็นทางโภชนาการของผู้้�ต้้องขัังและรวมถึึงข้้อกำำ�หนดพิิเศษ
ด้้านอาหาร ระเบีียบร่่วมนี้้�ควบคุุมจำำ�นวนอาหารที่่�ผู้้�ต้้องขัังควรได้้รัับทุุกวััน
คุุณค่่าทางโภชนาการ และรวมถึึงข้้อกำำ�หนดแยกต่่างหากสำำ�หรัับแต่่ละกลุ่่�ม
รวมทั้้�งเด็็กและเยาวชน สตรีีมีีครรภ์์ และมารดาที่่�เลี้้�ยงบุุตรด้้วยนม นอกจากนี้้�
ยัั ง เป็็ น ปัั จ จััยในผู้้� มีี ค วามจำำ� เป็็ น ด้้ า นการดููแลสุุ ข ภาพเป็็ น พิิ เ ศษเกี่่� ย วกัับ
สภาวะต่่าง ๆ เช่่น โรคเบาหวาน โรคตัับ และปััญหาทางเดิินอาหาร346

346 Imprisonment Code, Law of Georgia, Article 23 at www.ombudsman.ge/uploads/
other/1/1476.pdf.
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6.3	การดููแลฉุุกเฉิินและการดููแลเฉพาะด้้าน
(Emergency and specialized care)

	ทำำ�ไมจึึงสำำ�คััญ?

(WHY IS IT IMPORTANT?)

48 การเข้้าถึึงการรัักษาพยาบาลทัันทีี ใ นกรณีี เร่่ ง ด่่ ว นเป็็ น สิ่่� ง สำำ�คัั ญ
ในการป้้องกัันการเสีียชีวิี ติ หรืือภาวะแทรกซ้้อนทางสุุขภาพที่่�ร้้ายแรง
ในเรืือนจำำ� การตรวจ การรัักษา และการผ่่าตััดในกรณีีฉุุกเฉิิน
ส่่วนใหญ่่ไม่่สามารถจััดให้้อยู่่�ในเรืือนจำำ�ได้้ และจำำ�ต้้องเคลื่่�อนย้้าย
ไปยัังสถาบัันเฉพาะทางหรืือโรงพยาบาลพลเรืือน
49

เมื่่�อมีีการระบุุความจำำ�เป็็นด้้านการดููแลสุุขภาพเฉพาะทางตั้้�งแต่่
ระยะเริ่่� ม ต้้นและส่่ ง ต่่ อ เจ้้าหน้้าที่่� ดูู แลสุุ ข ภาพภายนอก ภาระ
การบริิ ก ารด้้ า นสุุ ข ภาพในเรืือนจำำ� และผลกระทบด้้ า นสุุ ข ภาพ
ในระยะยาวต่่อผู้้�ต้้องขัังจะลดลง

6
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นำำ�ไปปฏิิบััติิ

(PUTTING IT INTO PRACTICE)

50 ในขณะที่่�เรืือนจำำ�บางแห่่งมีีสิ่่�งอำำ�นวยความสะดวกในโรงพยาบาล
เต็็ ม รููปแบบและมีี เ จ้้าหน้้าที่่� ผู้้� เชี่่� ย วชาญหลายคน ในสถานที่่�
บางแห่่ ง สามารถให้้บริิ ก ารดููแลสุุ ข ภาพขั้้� น พื้้� น ฐานได้้ เ ท่่ า นั้้� น
และจะต้้องเคลื่่อ� นย้้ายผู้้�ต้้องขัังไปยัังเจ้้าหน้้าที่่�ดููแลสุุขภาพภายนอก
ให้้บ่่อยขึ้้�นเพื่่�อรัับการรัักษาฉุุกเฉิินหรืือการรัักษาเฉพาะทาง

6

51
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เพื่่� อ ให้้แน่่ ใจว่่ า ผู้้� ต้้ องขัังสามารถเข้้าถึึงการรัักษาพยาบาลอย่่ า ง
เร่่ ง ด่่ ว น การรัักษาเฉพาะทาง หรืือการผ่่ า ตััดได้้ทัันท่่ ว งทีี แ ละ
ปราศจากโรคแทรกซ้้อนเกิินควร ฝ่่ายบริิหารของเรืือนจำำ�ควรพััฒนา
ความเชื่่�อมโยงอย่่างใกล้้ชิิดกัับบริิการสุุขภาพชุุมชนและผู้้�ให้้บริิการ
ด้้านสุุขภาพอื่่น� ๆ การเชื่่อ� มโยงดัังกล่่าวมีีความสำำ�คััญต่่อวััตถุุประสงค์์
ในการดููแลความต่่อเนื่่�อง

52 เมื่่�อวางแผนสถานคุุมขัังใหม่่ เจ้้าหน้้าที่่�ควรพิิจารณาถึึงความจำำ�เป็็น
ทางการแพทย์์ ที่่� ป ระชากรในเรืือนจำำ�น่่ า จะมีี แ ละวิิ ธีี ต อบสนอง
ความจำำ�เป็็นเหล่่านี้้� ไม่่ว่่าจะโดยการวางแผนสำำ�หรัับการให้้บริิการ
ที่่�เกี่่�ยวข้้องในเรืือนจำำ�แห่่งใหม่่ หรืือโดยการทำำ�ให้้แน่่ใจว่่าพวกเขา
อยู่่�ใกล้้สถานพยาบาลที่่�มีีอยู่่�หรืือในสถานที่่�ที่่�สามารถเดิินทางไปถึึง
สถานพยาบาลได้้อย่่างง่่ายดายและรวดเร็็ว
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53 เมื่่� อ ขนส่่ ง ผู้้� ต้้ องขัังที่่� มีี ค วามจำำ� เป็็ น ด้้ า นการรัักษาพยาบาล
อย่่างเร่่งด่่วน ยานพาหนะที่่�ใช้้ควรมีีอุุปกรณ์์ทางการแพทย์์ฉุุกเฉิิน
และผู้้�ต้้องขัังควรมาพร้้อมกัับผู้้�เชี่่�ยวชาญด้้านการดููแลสุุขภาพ
54 ตามที่่�ระบุุไว้้ในบทที่่� 5 วรรคที่่� 129–141 ของเอกสารคำำ�แนะนำำ�นี้้�
ผู้้�อำำ�นวยการเรืือนจำำ�ควรแจ้้งบุุคคลที่่�ได้้รัับมอบหมายเมื่่�อผู้้�ต้้องขััง
ถููกเคลื่่�อนย้้ายไปยัังสถาบัันดููแลสุุขภาพ
55 ผู้้�ต้้องขัังควรได้้รัับอนุุญาตให้้สวมใส่่เสื้้�อผ้้า (พลเรืือน) ของตนเอง
เมื่่� อ ถูู ก เคลื่่� อ นย้้ายไปโรงพยาบาลหรืือคลิิ นิิ ก เพื่่� อ รัับการรัักษา
ตามกฎข้้อ 19 (3) นี่่�เป็็นสิ่่�งสำำ�คััญในการรัักษาศัักดิ์์�ศรีีและป้้องกััน
ความสนใจที่่�ไม่่สมควร

6
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บริิบท (CONTEXT):
การดููแลสุุขภาพเชิิงป้้องกัันเกี่่�ยวกัับยาเสพติิด
(DRUG-RELATED PREVENTIVE HEALTH-CARE) [6.6]
คู่่�มืือนโยบายยาเสพติิดของสมาคมนโยบายยาเสพติิดระหว่่างประเทศ (The
Drug Policy Guide of the International Drug Policy Consortium)
ได้้จััดทำำ�ชุุดคำำ�แนะนำำ�สำำ�หรัับเจ้้าหน้้าที่่�เรืือนจำำ�ในการส่่งมอบการรัักษาแก่่
ผู้้ต้้� องขัังที่่�ใช้้ยาเสพติิด ซึ่ง่� รวมถึึงการป้้องกัันการติิดเชื้้อ� และการใช้้ยาเกิินขนาด
โดยสัังเกตว่่าเจ้้าหน้้าที่่�เรืือนจำำ�มัักต้้องจััดการกัับสิ่่�งที่่�รุุนแรงสุุด ด้้านปััญหา
สุุขภาพที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับยา

6

คู่่�มืือชี้้�ให้้เห็็นว่่า “เจ้้าหน้้าที่่�เรืือนจำำ�มัักมุ่่�งเน้้นไปที่่�การป้้องกัันการใช้้ยาเสพติิด
ในเรืือนจำำ�ผ่่ า นมาตรการรัักษาความมั่่� น คงอย่่ า งเข้้มงวดและโปรแกรม
การทดสอบยาเสพติิด ในขณะที่่�ให้้ความสนใจเพีียงเล็็กน้้อยและทรััพยากร
ในการจััดหาบริิการด้้านสุุขภาพ การรัักษาผู้้�ติิดยาเสพติิด และโครงการ
ลดอัันตราย [... ] อย่่างไรก็็ตาม การปฏิิบััติิแสดงให้้เห็็นปััญหาหลายประการ
รวมถึึงการเบี่่�ยงเบนทรััพยากรทางการเงิินและเจ้้าหน้้าที่่�ไปจากบริิการการรัักษา
และป้้องกัันตามหลัักฐาน ผลกระทบด้้านลบต่่อระบบการคุุมขัังของเรืือนจำำ�
และความเสี่่�ยงที่่�ผู้้�ต้้องขัังเปลี่่�ยนไปเป็็นอัันตรายมากขึ้้�น เพราะยาเสพติิด
ไม่่ได้้ถููกทดสอบหรืือตรวจพบได้้ยากขึ้้�น”347
UNODC, องค์์การแรงงานระหว่่างประเทศ (ILO), โครงการพััฒนาแห่่ง
สหประชาชาติิ (UNDP), WHO และโครงการร่่วมสหประชาชาติิว่า่ ด้ว้ ยเอชไอวีี/
เอดส์์ (UNAIDS) แนะนำำ�แพคเกจ (package) ครอบคลุุมสำำ�หรัับการป้้องกััน
การรัักษา และการดููแลเอชไอวีีในเรืือนจำำ�และสถานที่่ปิ� ดอื่
ิ น่� ๆ อัันประกอบด้้วย
การแทรกแซงสำำ�คััญ 15 ประการ มีีรายละเอีียดอยู่่�ในคู่่�มืือนโยบายยาเสพติิด
โดยสรุุปดัังนี้้�
347 Drug and Policy Guide, International Drug Policy Consortium, Edition 3, 2016, p. 101
at fileserver.idpc.net/library/IDPC-drug-policy-guide_3-edition_FINAL.pdf.
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การศึึกษาและข้้อมููล
(Education and information)
ผู้้�ต้้องขัังหลายคนไม่่ทราบถึึงความเสี่่�ยงด้้านสุุขภาพและการติิดเชื้้�อ พวกเขา
กำำ�ลัังรัับข้้อมููลง่่าย ๆ เกี่่�ยวกัับความเสี่่�ยงของการติิดเชื้้�อและขั้้�นตอนที่่�ผู้ต้้้� องขััง
สามารถดำำ�เนิินการเพื่่�อป้้องกัันตนเองและผู้้�อื่่�นควรเผยแพร่่ให้้กว้้างขวาง
แก่่ผู้ต้้้� องขัังโดยใช้สำ้ �ำ นวนเหมาะสมกัับทัักษะทางภาษาและการศึึกษา หน่่วยงาน
เรืือนจำำ�บางแห่่งยัังใช้้วิิดีีโอการศึึกษาหรืือการบรรยายเพื่่�อส่่งข้้อความเดีียวกััน
นำำ�ไปสู่่�ระดัับการรัับรู้้�ที่่�สููงขึ้้�น
โปรแกรมการฉีีดวััคซีีน
(Vaccination programmes)
มีีการฉีีดวััคซีีนมีีประสิิทธิิภาพเพื่่�อป้้องกัันโรคตัับอัักเสบบีี และการจำำ�คุุก
เป็็นระยะเวลาหนึ่่�งเป็็นโอกาสในการสนัับสนุุนให้้ผู้้�คน (หลายคนไม่่ใช้้บริิการ
ด้า้ นสุุขภาพเชิิงป้้องกัันในชุุมชน) ให้้ฉีีดวััคซีีน การฉีีดวััคซีีนประกอบด้้วยการฉีีด
2 ครั้้�ง ห่่างกััน 6 เดืือน หน่่วยงานเรืือนจำำ�หลายแห่่งตั้้�งเป้้าโครงการฉีีดวััคซีีน
ตัับอัักเสบให้้แก่่ผู้้�ต้้องขัังที่่�ใช้้ยาเสพติิด ซึ่่�งเป็็นกลุ่่�มเสี่่�ยงเฉพาะ และรายงาน
การมีีส่่วนร่่วมและการปฏิิบััติิตามข้้อกำำ�หนดในระดัับสููง
เข้้าถึึงมาตรการทางเพศสััมพัันธ์์ที่่�ปลอดภััยยิ่่�งขึ้้�น
(Access to safer sex measures)

เอกสารคำำ�แนะนำำ�เกี่่�ยวกัับกฎของเนลสััน แมนเดลา

6

หน่่วยงานเรืือนจำำ�หลายแห่่งอนุุญาตให้้จำำ�หน่่ายถุุงยางอนามััยแก่่ผู้้�ต้้องขััง
โดยเสนอให้้ผู้้�ต้้องขัังได้้รัับความคุ้้�มครองแบบเดีียวกัับที่่�หาได้้นอกเรืือนจำำ�
มาตรการเพิ่่�มเติิมยัังรวมถึึงการให้้ข้้อมููล โปรแกรมการศึึกษา และการสื่่�อสาร
แก่่ ผู้้� ต้้ องขัังและเจ้้าหน้้าที่่� เรืือนจำำ� เกี่่� ย วกัับโรคติิ ดต่่ อ ทางเพศสััมพัันธ์์
ซึ่่� ง ประกอบด้้ ว ยการให้้คำำ� ปรึึกษาโดยสมััครใจและการทดสอบผู้้� ต้้ องขััง
หรืือมาตรการป้้องกัันการข่่มขืืน ความรุุนแรงทางเพศ และการบัังคัับขู่่�เข็็ญ
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โปรแกรมเข็็มและหลอดฉีีดยา
(Needle and syringe programmes)
โครงการเกี่่�ยวข้้องกัับการแจกจ่่ายอุุปกรณ์์ฉีีดสะอาดให้้แก่่ผู้้�ฉีีดยาเสพติิด
มีี ป ระสิิ ท ธิิ ภ าพในการป้้ อ งกัันการติิ ด เชื้้� อ เอชไอวีี แ ละไวรััสตัับอัักเสบ
อย่่างไรก็็ตาม มีีความลัังเลอย่่างมากที่่�จะแนะนำำ�โครงการด้้านสาธารณสุุข
เหล่่านี้้�ในเรืือนจำำ� อย่่างไรก็็ตาม ผลการศึึกษาพบว่่าในประเทศต่่าง ๆ ที่่�นำำ�
โปรแกรมเข็็มและหลอดฉีีดย ามาใช้้ในเรืือนจำำ� ผลลััพธ์์เป็็นไปในเชิิงบวก
อย่่างมากและการแบ่่งปัันอุุปกรณ์์ฉีีดก็็ลดลงอย่่างมาก
ป้้องกัันการใช้้ยาเสพติิดเกิินขนาด
(Preventing drug overdose)

6

ผู้้ต้้� องขัังที่่�ใช้้ยาเสพติิดเป็็นกลุ่่�มมีีความเสี่่ย� งสููงมากในการให้้ยาเสพติิดเกิินขนาด
โดยไม่่ได้้ตั้้�งใจ โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�งในช่่วงหลัังการปล่่อยตััวทัันทีี เนื่่�องจากผู้้�ติิด
ยาเสพติิดลดการใช้้ขณะอยู่่�ในเรืือนจำำ� พวกเขาจึึงสููญเสีียความอดทนต่่อยาเสพติิด
ซึ่่�งหมายความว่่าร่่างกายของพวกเขาไม่่สามารถรัับมืือกัับปริิมาณที่่�เคยใช้้
ก่่อนอยู่่�ในเรืือนจำำ�ได้้อีีกต่่อไป และหากพวกเขากลัับมาใช้้ปริิมาณใกล้้เคีียงกััน
เมื่่�อได้้รัับการปล่่อยตััว พวกเขามีีความเสี่่�ยงสููงที่่�จะให้้ยาเสพติิดเกิินขนาด
และเสีี ยชีี วิิ ต โครงการป้้ อ งกัันการให้้ยาเสพติิ ด เกิิ น ขนาดจึึงต้้องกำำ� หนด
เป้้าหมายไปที่่�ผู้้�ต้้องขััง และควรเกี่่�ยวข้้องกัับข้้อมููล การเพิ่่�มความตระหนััก
และมาตรการเชิิงปฏิิบััติิ เช่่น การแจกจ่่าย naltrexone ยาที่่�สกััดกั้น้� ผลกระทบ
ของยาเสพติิดได้้ชั่่�วคราว
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การบำำ�บััดยาเสพติิดและฟื้้�นฟูู
(Drug treatment and rehabilitation)
ในบางครั้้�ง เรืือนจำำ�สามารถจััดเตรีียมสถานที่่�เป็็นประโยชน์์สำ�ำ หรัับโปรแกรม
การบำำ�บััดตามหลัักฐานต่่าง ๆ เพื่่�อทำำ�ลายวงจรของการพึ่่�งพาสารเสพติิด
และอาชญากรรม
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56 นอกจากแผนการบำำ�บััดและฟื้้�นฟููผู้้�ติิดยาเสพติิดแล้้ว ควรมีีรููปแบบ
การดููแลแบบบููรณาการเพื่่�อแก้้ไขปััญหาแอลกอฮอล์์ในผู้้�ต้้องขััง
ด้้วย348
ผู้้�ต้้องขัังหญิิง การตั้้�งครรภ์์ และการคลอดบุุตร
(Female prisoners, pregnancy and childbirth)

57	ข้้อกำำ�หนดกรุุงเทพฯ (กฎข้้อ 6-18) เสริิมกฎแมนเดลาด้ว้ ยคำำ�แนะนำำ�
โดยละเอีียดเพิ่่�มเติิมเกี่่�ยวกัับข้้อกำำ�หนดด้า้ นการดููแลสุุขภาพสำำ�หรัับ
สตรีีและเด็็กในเรืือนจำำ� ทำำ�ให้้ชััดเจนว่่าความจำำ�เป็็นด้้านการดููแล
สุุขภาพเฉพาะของผู้้�หญิิงต้้องไม่่จำำ�กััดเฉพาะก่่อน และการดููแล
หลัังคลอด กฎข้้อ 48 ของข้้อกำำ�หนดกรุุงเทพฯ ยังั ให้้แนวทางเพิ่่�มเติิม
เกี่่�ยวกัับความจำำ�เป็็นทางการแพทย์์และโภชนาการของสตรีีมีีครรภ์์
มารดาที่่�เลี้้ย� งบุุตรด้้วยนมมารดา และมารดาที่่�มีบุี ตุ รในเรืือนจำำ�ด้ว้ ย349
สถานการณ์์ของเด็็กในเรืือนจำำ�กัับผู้้�ปกครองได้้รัับการจััดการใน
บทที่่� 2 วรรคที่่� 63–87 ของเอกสารคำำ�แนะนำำ�นี้้�
58 เพื่่�อตอบสนองความจำำ�เป็็นด้้านการดููแลสุุขภาพของผู้้�ต้้องขัังหญิิง
อย่่างเพีียงพอ จำำ�ต้้องจััดให้้มีีบริิการเฉพาะสำำ�หรัับสตรีี รวมทั้้�ง
การดููแลทางเพศและการเจริิญพัันธุ์์� และการดููแลสุุขภาพเชิิงป้้องกััน
อััตราที่่�สููงขึ้้�นของการพึ่่�งพาสารเสพติิดและปััญหาสุุขภาพจิิตของ
ผู้้�ต้้องขัังหญิิงมัักต้้องนำำ�มาพิิจารณาในบุุคลากรทางการแพทย์์ด้้วย

6
348 For more guidance, see for example: Alcohol problems in the criminal justice system:
an opportunity for intervention, Lesley Graham, Tessa Parkers, Andrew McAuley and
Lawrence Doi, World Health Organisation (WHO), Regional Office for Europe, 2013.
349 For more information, see: Guidance Document on the UN Bangkok Rules, PRI/Thailand
Institute of Justice, op. cit., note 138.
เอกสารคำำ�แนะนำำ�เกี่่�ยวกัับกฎของเนลสััน แมนเดลา
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กฎข้้อ 15 ของข้้อกำำ�หนดกรุุงเทพฯ ระบุุว่่าบริิการด้้านสุุขภาพ
ในเรืือนจำำ�ต้้ องจััดให้้มีี ห รืืออำำ� นวยความสะดวกซึ่่� ง โปรแกรม
การรัักษาเฉพาะทางที่่� อ อกแบบมาสำำ� หรัับสตรีี ที่่� ติิ ดส ารเสพติิ ด
โดยคำำ�นึึงถึึงการเคยตกเป็็นเหยื่่�อมาก่่อน ความจำำ�เป็็นพิิเศษสำำ�หรัับ
สตรีี มีี ค รรภ์์ แ ละสตรีี ที่่� มีี บุุ ต ร ตลอดจนภููมิิ ห ลัังทางวััฒนธรรม
หลากหลาย ผู้้�ต้้องขัังหญิิงยัังมีีแนวโน้้มที่่�จะมีีปััญหาสุุขภาพที่่�มีี
อยู่่�ก่่อนมากกว่่าผู้้ช� ายเนื่่อ� งจากอุุปสรรคในการเข้้าถึึงบริิการสุุขภาพ
ในชุุมชน
กฎที่่�เกี่่�ยวข้้อง (RELEVANT RULES):
ผู้้�ต้้องขัังหญิิง การตั้้�งครรภ์์ และการคลอดบุุตร
(FEMALE PRISONERS, PREGNANCY AND CHILDBIRTH)
กฎข้้อ 28
ในเรืือนจํําหญิิงต้้องมีีที่่�พัักอาศััยพิิเศษสํําหรัับการดููแลและการรัักษาก่่อน
และหลัังคลอดบุุตรที่่�จํําเป็็นทั้้�งหมด การดํําเนิินการต้้องจััดไว้้ในทุุกที่่�ที่่�ใช้้ได้้
สํําหรัับเด็็กเกิิดในโรงพยาบาลนอกเรืือนจํํา หากเด็็กเกิิดในเรืือนจํํา ข้้อเท็็จจริิงนี้้�
ต้้องไม่่ระบุุไว้้ในสููติิบััตร

6

ดููข้้อกำำ�หนดกรุุงเทพฯ ข้้อ 5, 15, 39 และ 48 ด้ว้ ย

454

เอกสารคำำ�แนะนำำ�เกี่่�ยวกัับกฎของเนลสััน แมนเดลา

6. การดููแลสุุขภาพ

59 ผู้้�ต้้องขัังหญิิงในสััดส่่วนสููงเคยประสบกัับความรุุนแรงซ้ำำ��แล้้วซ้ำำ��เล่่า
ในช่่ ว งชีี วิิ ต ของพวกเธอ รวมทั้้� ง ความรุุ น แรงในครอบครััวและ
การล่่ ว งละเมิิ ด ทางเพศ และมีี ค วามเสี่่� ย งสููงที่่� จ ะถูู ก ล่่ ว งละเมิิ ด
ขณะถููกคุุมขััง รวมทั้้�งความรุุนแรงทางเพศและอิิงเพศ (sexual
and gender-based violence)
60

หากผู้้�ต้้องขัังหญิิงขอให้้แพทย์์หญิิงเข้้ารัับการตรวจร่่างกาย ควรมีี
แพทย์์หรืือพยาบาลสตรีีให้้บริิการในทุุกที่่�ที่่�ทำำ�ได้้ หากไม่่มีีแพทย์์
หรืือพยาบาลหญิิง เจ้้าหน้้าที่่�หญิิงควรอยู่่�ด้้วยในระหว่่างการตรวจ
โดยผู้้�เชี่่�ยวชาญด้้านสุุขภาพซึ่่�งเป็็นชาย ด้้วยเหตุุนี้้� จึึงควรแต่่งตั้้�ง
เจ้้าหน้้าที่่�ดููแลสุุขภาพหญิิงให้้ทำำ�งานในเรืือนจำำ�ที่่�มีีผู้้�ต้้องขัังหญิิง
อย่่างเพีียงพอ

61 	สตรีีมีีสิิทธิิปฏิิเสธการตรวจทางช่่องคลอดและปฏิิเสธที่่�จะให้้ข้้อมููล
เกี่่ย� วกัับประวััติิอนามััยการเจริิญพัันธุ์์�ของตน ผู้้ต้้� องขัังหญิิงต้้องไม่่อยู่่�
ภายใต้้ “การทดสอบความบริิสุุทธิ์์� (virginity testing)” ไม่่ว่่า
ในกรณีีใด (ข้้อกำำ�หนดกรุุงเทพฯ กฎข้้อ 8)
62

ผู้้�ต้้องขัังหญิิงต้้องได้้รัับผ้้าอนามััยที่่�เพีียงพอโดยไม่่เสีียค่่าใช้้จ่่าย
(ข้้อกำำ�หนดกรุุงเทพฯ กฎข้้อ 5) ซึ่่�งเป็็นส่่วนหนึ่่�งของสุุขอนามััย
เฉพาะสตรีี แ ละการดููแลสุุ ข ภาพ และเคารพในศัักดิ์์� ศ รีี ข อง
ผู้้�ต้้องขัังหญิิง

6
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เด็็กในเรืือนจำำ�

(Children in prisons)

63 	ดัังที่่�ผู้้�รายงานพิิเศษแห่่งสหประชาชาติิด้้านการทรมานชี้้�ให้้เห็็น
“ผลการศึึกษาจำำ�นวนหนึ่่�งแสดงให้้เห็็นว่่า การควบคุุมตััวมีีผลกระทบ
อย่่ า งลึึกซึ้้� ง และในเชิิ ง ลบต่่ อ สุุ ข ภาพและพััฒนาการของเด็็ ก
โดยไม่่คำำ�นึึงถึึงสภาพที่่�เด็็กจะถููกคุุมขััง แม้้แต่่การคุุมขัังในช่่วงเวลาสั้้น� ๆ
ก็็สามารถบ่่อนทำำ�ลายความผาสุุกทางจิิตใจและร่่างกายของเด็็ก
และกระทบต่่ อ การพััฒนาความรู้้� ค วามเข้้าใจ เด็็ ก ที่่� ถูู ก คุุ ม ขััง
มีีความเสี่่�ยงต่่อโรคเครีียดหลัังเหตุุการณ์์สะเทืือนใจ และอาจแสดง
อาการต่่าง ๆ เช่่น นอนไม่่หลัับ ฝัันร้้าย และปััสสาวะรดที่่�นอน
ความรู้้�สึึกสิ้้�นหวัังและความคัับข้้องใจสามารถแสดงออกได้้ด้้วยการ
ใช้้ความรุุนแรงต่่อตนเองหรืือผู้้�อื่่�น
รายงานเกี่่� ย วกัับผลกระทบของการคุุ ม ขัังในเด็็ ก พบว่่ า อััตรา
การฆ่่าตััวตาย การพยายามฆ่่าตััวตายและการทำำ�ร้้ายตนเอง ความผิิดปกติิ
ทางจิิต และปััญหาพััฒนาการต่่าง ๆ สููงขึ้้�น รวมถึึงความผิิดปกติิ
ของการผููกพัันอย่่างรุุนแรง (severe attachment disorder)”350

6

64

เด็็ ก ทุุ ก คนในเรืือนจำำ�ต้้ องได้้รัับการสััมภาษณ์์ อ ย่่ า งเหมาะสม
และตรวจร่่างกายโดยแพทย์์ (ควรเป็็นกุุมารแพทย์์) หรืือพยาบาล
ที่่�มีีคุุณสมบััติิตามรายงานของแพทย์์โดยเร็็วสุุดเท่่าที่่�เป็็นไปได้้เมื่่�อเข้้า
สถานกัักกััน โดยเฉพาะอย่่ า งยิ่่� ง ในวัันที่่� เ ดิิ น ทางมาถึึง ในกรณีี
ของเด็็กหญิิง จะต้้องจััดให้้มีีสููติินรีีแพทย์์และให้้ความรู้้�ด้้านการดููแล
สุุขภาพสตรีี351

350 UN Special Rapporteur on torture, A/HRC/28/68, op. cit., note 132, para. 33.
351 Ibid, para. 28; The Bangkok Rules, op. cit., note 28, Rules 6-18.
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65 ผู้้ต้้� องขัังทั้้ง� ชายและหญิิงอาจมาจากครอบครััวหรืือภููมิิหลัังทางสัังคม
ยากลำำ�บาก พวกเขาอาจถูกู ล่่วงละเมิิดทางเพศและความรุุนแรงอื่่น� ๆ
และอาจมีีการพึ่่�งพาสารเสพติิดและ/หรืือความจำำ�เป็็นด้า้ นสุุขภาพจิิต
บางคนตกเป็็ น เหยื่่� อ ของการแสวงประโยชน์์ ท างเพศ ผู้้� ต้้ องขััง
อายุุ น้้ อยยัั งมีี ความเสี่่� ย งสููงที่่� จะถูู กปฏิิบััติิอย่่ างโหดร้้าย รวมถึึง
การล่่วงละเมิิดทางเพศภายในเรืือนจำำ�
66

กฎข้้อ 38 และ 39 ของข้้อกำำ�หนดกรุุงเทพฯ กล่่าวถึึงความจำำ�เป็็น
ด้้านการดููแลสุุขภาพเฉพาะของผู้้�ต้้องขัังหญิิงที่่�เป็็นเยาวชน รวมถึึง
ความจำำ� เป็็ น ในโปรแกรมและบริิ ก ารเฉพาะอายุุ แ ละเพศ เช่่ น
การให้้คำำ� ปรึึกษาเรื่่� อ งการล่่ ว งละเมิิ ด ทางเพศ นี่่� เ ป็็ น สิ่่� ง สำำ�คัั ญ
โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�งเนื่่�องจากความจำำ�เป็็นของผู้้�ต้้องขัังหญิิงวััยเยาว์์
มัักถููกมองข้้ามเนื่่�องจากมีีจำำ�นวนน้้อยในระบบเรืือนจำำ�หลายแห่่ง

67

หน่่ ว ยงานบริิ ห ารเรืือนจำำ� ควรจััดให้้มีี ก ารรัักษาและการดููแล
เฉพาะที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับสุุขภาพและสวััสดิิภาพของเด็็กหญิิงในเรืือนจำำ�
โดยกุุ ม ารแพทย์์ ซึ่่� ง ควรรวมถึึงการศึึกษาครอบคลุุ ม เกี่่� ย วกัับ
สุุขภาพทางเพศและอนามััยการเจริิญพัันธุ์์�

6
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	ชาวต่่างชาติิ

(Foreign nationals)

68 เพื่่�อตอบสนองความจำำ�เป็็นด้้านการดููแลสุุขภาพของชาวต่่างชาติิ
และคนอื่่น� ๆ ที่่�ไม่่ได้้พููดภาษาหลัักของเรืือนจำำ� ข้้อมููลเกี่่ย� วกัับบริิการ
ด้้านสุุขภาพที่่�มีีควรอธิิบายด้้วยภาษาที่่�พวกเขาเข้้าใจทั้้�งทางวาจา
และเป็็นลายลัักษณ์์อัักษร
69

เนื่่�องจากปััญหาด้้านสุุขภาพต้้องใช้้คำำ�ศััพท์์ทางเทคนิิคเฉพาะใน
ภาษาต่่างประเทศ จึึงควรพยายามจ้้างผู้้�เชี่่�ยวชาญด้้านการดููแล
สุุขภาพที่่�สามารถสื่่�อสารในภาษาอื่่�น ๆ ที่่�ใช้้กัันทั่่�วไปในเรืือนจำำ�
ในกรณีีที่่�เป็็นไปไม่่ได้้ ควรมีีล่่ามอิิสระโดยได้้รัับความยิินยอมจาก
ผู้้ต้้� องขััง โดยปกติิแล้้ว ผู้้ต้้� องขัังคนอื่่น� ๆ ไม่่ควรใช้เ้ ป็็นล่่ามในระหว่่าง
การปรึึกษาทางการแพทย์์
ผู้้�ต้้องขัังเลสเบี้้�ยน เกย์์ ไบเซ็็กชวล คนข้้ามเพศ
และ/หรืือ อิินเตอร์์เซ็็กส์์

(Lesbian, gay, bisexual, trans- and/or intersex, LGBTI)
(LGBTI prisoners)

6

70

เจ้้าหน้้าที่่�ดููแลสุุขภาพในเรืือนจำำ�ควรได้้รัับการฝึึกอบรมเกี่่�ยวกัับ
ความจำำ�เป็็นด้้านการดููแลสุุขภาพที่่�อาจเกิิดขึ้้�นของผู้้�ต้้องขััง LGBTI
รวมถึึงภาวะสุุขภาพจิิตและความเสี่่�ยงของการปฏิิบััติิที่่�โหดร้้าย
ในเรืือนจำำ�”352

352 For more guidance, see: Handbook on Prisoners with Special Needs, UNODC, op. cit.,
note 87, p. 115.
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71

หลัักการของความเท่่ า เทีี ย มกัันของการดููแลสุุ ข ภาพยัั ง นำำ� มาใช้้
ในบริิบทนี้้� และผู้้�ต้้องขััง LGBTI ควรสามารถเข้้าถึึงบริิการดููแล
สุุขภาพเฉพาะทางที่่�มีอี ยู่่�ในชุุมชนนอกเรืือนจำำ� รวมถึึงการมอบหมาย
เพศใหม่่สำำ�หรัับบุุคคลข้้ามเพศ”353
ผู้้�ต้้องขัังสููงอายุุและป่่วยระยะสุุดท้้าย
(Elderly and terminally ill prisoners)

72

ในหลายประเทศ มีีจำำ�นวนผู้้�ต้้องขัังสููงอายุุเพิ่่�มขึ้้�น ซึ่่�งมีีแนวโน้้ม
ว่่ า จะมีี ค วามจำำ� เป็็ น ด้้ า นการดููแลสุุ ข ภาพเฉพาะ ซึ่่� ง รวมถึึง
การเคลื่่� อ นไหว ภาวะสมองเสื่่� อ ม สุุ ข ภาพจิิ ต และการสููญเสีี ย
ความสามารถด้า้ นต่่าง ๆ รวมถึึงสายตา การได้้ยิิน และความสามารถ
ทางปัั ญญา ผู้้� ต้้ องขัังเหล่่ านี้้� มีีความจำำ�เป็็ นด้้านการดููแลสุุ ขภาพ
เพิ่่�มขึ้้�นอย่่างมากและอาจต้้องมีีการตรวจสุุขภาพบ่่อยครั้้�งขึ้้�น

73

องค์์ ก ารอนามััยโลกชี้้� ว่่ า “ภาวะสุุ ข ภาพร่่ า งกายและจิิ ต ใจของ
ผู้้� ต้้ องขัังสููงอายุุ ค วรได้้รัับการประเมิิ น โดยเน้้นที่่� ก ลุ่่�มอาการ
ในผู้้�สููงอายุุ เช่่น ความบกพร่่องทางประสาทสััมผััส ความบกพร่่อง
ในการทำำ�งาน การไม่่หยุุดยั้้�ง และความบกพร่่องทางสติิปััญญา
ซึ่่�งพบได้้บ่่อยและอาจก่่อให้้เกิิดความเสี่่�ยงเฉพาะในเรืือนจำำ�”354

6

353 Ibid, p. 117.
354 Prisons and Health, WHO, Regional Office for Europe, 2014, pp. 165–172.
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ผู้้�ต้้องขัังป่่วยระยะสุุดท้้ายยัังมีีความจำำ�เป็็นด้้านการดููแลสุุขภาพ
เฉพาะในเรืือนจำำ� รวมทั้้� ง การรัักษาแบบประคัับประคองและ
การเฝ้้าติิดตามอย่่างต่่อเนื่่�อง

75

ผู้้�ต้้องขัังเข้้าสู่่�ระยะหลัังของการเจ็็บป่่วยเรื้้�อรัังหรืือระยะสุุดท้้าย
ซึ่่�งรวมถึึงแต่่ไม่่จำำ�กััดเพีียงเอชไอวีีและโรคเอดส์์ ต้้องได้้รัับการดููแล
เฉพาะทางในระยะสุุดท้้าย ตามที่่� WHO ชี้้ใ� ห้้เห็็น บ่่อยครั้้ง� ที่่�เรืือนจำำ�
ไม่่พร้้อมจะให้้การดููแลดัังกล่่าว เจ้้าหน้้าที่่�เรืือนจำำ�ขาดการฝึึกอบรม
และทรััพยากรที่่�จำำ�เป็็น และสภาพแวดล้้อมของเรืือนจำำ�ก็็ไม่่เอื้้�อ
ต่่อการดููแลในระยะสุุดท้้ายของชีีวิิต ด้้วยเหตุุผลนี้้� ระบบเรืือนจำำ�
หลายแห่่ ง จึึงเสนอโครงการปล่่ อ ยตััวด้้ ว ยความเห็็ น อกเห็็ น ใจ
เพื่่อ� ให้้ผู้้ต้้� องขัังป่่วยหนัักได้้รัับการปล่่อยตััวจากเรืือนจำำ�ก่อ่ นกำำ�หนด
โครงการปล่่ อ ยตััวก่่ อ นกำำ� หนดดัังกล่่ า วมีี บ ทบาทเห็็ น อกเห็็ น ใจ
แต่่ยัังตระหนัักด้้วยว่่าอายุุขััยของผู้้�ต้้องขัังป่่วยหนัักอาจยืืดเยื้้�อขึ้้�น
อัันเป็็นผลมาจากการรัับการดููแลในชุุมชน355

6

74

355 Health in prisons: A WHO guide to the essentials in prison health, op. cit., note 123.
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การปฏิิบััติิตามคำำ�มั่่�น (PROMISING PRACTICE):
การปรัับสภาพเรืือนจำำ�เข้้ากัับความจำำ�เป็็นของผู้้�ต้้องขัังสููงอายุุ
(ADAPTING PRISONS TO THE NEEDS OF ELDERLY PRISONERS)
[6.7]
ในบทความชื่่�อ Old Age Behind Bars: เรืือนจำำ�สามารถปรัับตััวให้้เข้้ากัับ
ความจำำ�เป็็นของประชากรสููงอายุุที่่เ� พิ่่�มขึ้้น� ได้อ้ ย่่างไร HelpAge International
กล่่าวถึึงความท้้าทายบางประการที่่�ผู้้�สููงอายุุต้้องเผชิิญในเรืือนจำำ�356
ซึ่�ง่ รวมถึึง:
– แผนผัังของเรืือนจำำ� รวมทั้้�งบัันได ทางเข้้าสุุขาภิิบาลและเตีียงชั้้�นบน
– โปรแกรมการฟื้้�นฟููสภาพไม่่เหมาะสมซึ่่�งมีีแนวโน้้มจะรองรัับผู้้�กระทำำ�
ความผิิดอายุุน้้อยกว่่า
– เผยแพร่่ โ ปรแกรมที่่� อ าจไม่่ ส ามารถจััดการกัับความท้้าทายในการตั้้� ง
ถิ่่�นฐานใหม่่ของผู้้�กระทำำ�ความผิิดในวััยสููงอายุุได้้
– 	ขาดการดููแลสุุขภาพที่่�เหมาะสม และ
– 	ช่่วยเหลืือกิิจกรรมประจำำ�วััน เช่่น การรัับประทานอาหาร การแต่่งตััว
และการเข้้าห้้องน้ำำ��
ตััวอย่่างเช่่น เรืือนจำำ� Whatton ในสหราชอาณาจัักรมีีประชากรผู้้ต้้� องขัังสููงอายุุ
จำำ�นวนมาก357 และได้้รัับคำำ�ชมจาก United Kingdom Prisons Inspectorate
สำำ�หรัับการจััดการและการสนัับสนุุนผู้้ต้้� องขัังสููงอายุุ358 ซึ่ง่� รวมถึึงการสนัับสนุุน
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6

356 See: Old age behind bars: how can prisons adapt to the needs of increasingly elderly
populations?, Bridget Sleap, Penal Reform International blog, 25 September 2014 at
www.penalreform.org/blog/age-bars-prisons-adapt-increasingly-elderly-populations.
357 Report on an unannounced inspection of HMP Whatton, HM Chief Inspector of Prisons,
2017. The report noted that in 2016, one in five of the prisoners at HMP Whatton were
over the age of 50.
358 For more information, see: www.justiceinspectorates.gov.uk/hmiprisons/inspections/
hmp-whatton.
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เพื่่�อนตลอดทั่่�วทั้้�งเรืือนจำำ� ผู้้�สนัับสนุุนด้้านสัังคมสงเคราะห์์ และกลุ่่�มกิิจกรรม
และการเรีียนรู้้�ผู้้�สููงอายุุของผู้้�ต้้องขััง (OPAL)

6

โครงการ OPAL มีีกิจิ กรรมหลายอย่่างในแต่่ละวัันธรรมดาที่่�ได้้รัับการสนัับสนุุน
จากอาสาสมััครจาก Age UK และสมาคมทหารและทหารเรืือ (SSAFA)
เรืือนจำำ� Whatton บางหน่่วยได้้รัับการดััดแปลงโดยเฉพาะสำำ�หรัับผู้้�ต้้องขััง
สููงอายุุ รวมถึึงสิ่่� ง อำำ� นวยความสะดวกและกิิ จ กรรมในโรงยิิ ม ที่่� ดััด แปลง
นอกจากนี้้� ยัั ง มีี ห้้ องชุุ ดดูู แลภาวะสมองเสื่่� อ ม ศููนย์์ รัั บเข้้าและบริิ ก าร
ก่่ อ นปล่่ อ ยตััวสำำ� หรัับผู้้� ต้้ องขัังสููงอายุุ นอกจากนี้้� เรืือนจำำ� ยัั ง มีี สิ่่� ง อำำ� นวย
ความสะดวกและบริิการการดููแลแบบประคัับประคอง
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6.4	การจััดทำำ�เอกสารและรายงาน
	สััญญาณการทรมาน

(Documenting and reporting signs of torture)

76	รััฐมีีหน้้าที่่�ต้้องดำำ�เนิินการสอบสวนอย่่างมีีประสิิทธิิภาพเมื่่อ� ใดก็็ตาม
ที่่�มีีข้้อบ่่งชี้้�ของการทรมานหรืือการปฏิิบััติิที่่�โหดร้้าย (มาตรา 12
ของ CAT) ผู้้กำ� ำ�หนดนโยบายควรตรวจสอบให้้แน่่ใจว่่ามีีการสอบสวน
ข้้อกล่่าวหาเรื่่�องการทรมานและการปฏิิบััติิที่่�โหดร้้าย เมื่่�อใดก็็ตาม
ที่่� มีี เ หตุุ อัั นควรสงสััยว่่ า ได้้ เ กิิ ดขึ้้� น แล้้ว แม้้จะไม่่ มีี ก ารร้้องเรีี ย น
เป็็นทางการก็็ตาม359
เจ้้าหน้้าที่่�ดููแลสุุขภาพมีีบทบาทสำำ�คััญ ไม่่เพีียงในการรัักษาผู้้�ต้้องขััง
ที่่�ได้้รัับบาดเจ็็บทั้้�งทางร่่างกายและจิิตใจ แต่่ยัังเนื่่�องจากเอกสาร
เกี่่�ยวกัับการบาดเจ็็บและสััญญาณอื่่�น ๆ ของการรัักษาดัังกล่่าว
เป็็ น ข้้อกำำ� หนดเบื้้� อ งต้้นสำำ� หรัับการตรวจสอบที่่� มีี ป ระสิิ ท ธิิ ภ าพ
และความรัับผิิดชอบที่่�ตามมา
โดยเฉพาะอย่่ า งยิ่่� ง ในเรืือนจำำ� บุุ ค ลากรทางการแพทย์์ อ าจเป็็ น
คนเดีียวที่่�รู้้�ว่่าผู้้�ต้้องขัังถููกทรมานหรืือได้้รัับการปฏิิบััติิที่่�โหดร้้าย
พวกเขาอาจตรวจพบสััญญาณของการปฏิิ บััติิ ที่่� ไ ม่่ ดีี ใ นระหว่่ า ง
การตรวจสุุขภาพเบื้้�องต้้นหรืือในระหว่่างการตรวจสุุขภาพครั้้ง� ต่่อไป

6
359 UN Special Rapporteur on torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or
punishment, Interim report to the General Assembly, 23 September 2014, A/69/387,
para. 22.
เอกสารคำำ�แนะนำำ�เกี่่�ยวกัับกฎของเนลสััน แมนเดลา
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ผู้้� ต้้ องขัังอาจบอกพวกเขาเกี่่� ย วกัับการทรมานและการปฏิิ บััติิ
ที่่�โหดร้้าย ในขณะที่่�ในกรณีีอื่่�น ๆ เจ้้าหน้้าที่่�ดููแลสุุขภาพอาจสัังเกต
เห็็นสััญญาณการทรมานทางกายภาพ หรืือความผิิดปกติิทางจิิต
หรืือทางจิิตเวชที่่�บ่่งชี้้�ว่่าผู้้ต้้� องขัังได้้รัับการปฏิิบััติิที่่�โหดร้้าย
กฎที่่�เกี่่�ยวข้้อง (RELEVANT RULES):
การจััดทำำ�เอกสารและรายงานสััญญาณการทรมาน
(DOCUMENTING AND REPORTING SIGNS OF TORTURE)
กฎข้้อ 34

6

หากในการตรวจผู้้�ต้้องขัังเมื่่�อเข้้ารัับการรัักษาหรืือให้้การดููแลทางการแพทย์์
แก่่ผู้ต้้้� องขัังในเวลาต่่อมา ผู้้ป� ระกอบวิิชาชีีพดููแลสุุขภาพตระหนัักถึึงสััญญาณใด ๆ
ของการทรมานหรืือการลงโทษหรืือการปฏิิบััติิอื่่�นที่่�โหดร้้าย ไร้้มนุุษยธรรม
หรืือที่่�ย่ำำ��ยีีศัักดิ์์�ศรีี ผู้้�ประกอบวิิชาชีีพนั้้�นต้้องทํําเอกสารและรายงานกรณีี
ดัังกล่่าวต่่อหน่่วยงานทางการแพทย์์ ทางปกครอง หรืือตุุลาการที่่�มีอํํี านาจหน้้าที่่�
กระบวนการคุ้้�มครองที่่�เหมาะสมต้้องได้้รัับการปฏิิบััติิเพื่่�อมิิให้้ผู้้�ต้้องขัังหรืือ
ผู้้�เกี่่�ยวข้้องมีีความเสี่่�ยงต่่ออัันตรายที่่�คาดการณ์์ได้้

464

ดููเพิ่่�มเติิมที่่�พิิธีีสารอิิสตัันบููล (คู่่�มืือการสอบสวนที่่�มีีประสิิทธิิภาพและเอกสาร
ประกอบการทรมานและการปฏิิบััติิหรืือการลงโทษที่่�โหดร้้าย ไร้้มนุุษยธรรม
หรืือที่่�ย่ำำ��ยีีศัักดิ์์�ศรีี (the Istanbul Protocol (Manual on the Effective
Investigation and Documentation of Torture and Other Cruel,
Inhuman or Degrading Treatment or Punishment))) และหลัักการของ
จริิยธรรมทางการแพทย์์ของสหประชาชาติิเกี่่�ยวข้้องกัับบทบาทของบุุคลากร
ด้้านสุุขภาพ โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�งแพทย์์ ในการคุ้้�มครองนัักโทษและผู้้�ต้้องขััง
ต่่อต้้านการทรมานและการปฏิิบััติหิ รืือการลงโทษอื่่น� ๆ ที่่�โหดร้้าย ไร้้มนุุษยธรรม

เอกสารคำำ�แนะนำำ�เกี่่�ยวกัับกฎของเนลสััน แมนเดลา
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หรืือที่่�ย่ำำ��ยีีศัักดิ์์�ศรีี (the UN Principles of Medical Ethics relevant to the
Role of Health Personnel, particularly Physicians, in the Protection
of Prisoners and Detainees against Torture and Other Cruel,
Inhuman or Degrading Treatment or Punishment)

	ทำำ�ไมจึึงสำำ�คััญ?

(WHY IS IT IMPORTANT?)

	การป้้องกัันการปฏิิบััติิที่่�ไม่่ดีีต่่อไป
(Preventing further ill‑treatment)

77

เจ้้าหน้้าที่่�ดููแลสุุขภาพที่่�ทำำ�งานในเรืือนจำำ�มีภี าระหน้้าที่่�ทางจริิยธรรม
และความเป็็ นผู้้� มีีวิิชาชีีพในการจััดทำำ�เอกสารและรายงานกรณีี
การทรมานและการปฏิิบััติิที่่�โหดร้้ายอื่่�น ๆ ที่่�พวกเขาได้้รัับรู้้� ไม่่มีี
ภาระผููกพัันต่่อบุุคคลที่่� 3 ที่่�สามารถแทนที่่�หน้้าที่่�ในการปกป้้องบุุคคล
จากการทรมานหรืือการปฏิิบััติิที่่�โหดร้้ายอื่่�น ๆ และการรายงาน
กรณีีดัังกล่่าว360

เอกสารคำำ�แนะนำำ�เกี่่�ยวกัับกฎของเนลสััน แมนเดลา

6

360 World Medical Association (WMA) Declaration of Tokyo Guidelines for physicians con
cerning torture and other cruel, inhuman, or degrading treatment or punishment in
relation to detention and imprisonment, 29th WMA, October 1975, Article 1: states that
“The physician shall not countenance, condone or participate in the practice of torture
or other forms of cruel, inhuman or degrading procedures”. The WMA resolution on the
responsibility of physicians in the documentation and denunciation of acts of torture
or cruel or inhuman or degrading treatment, 54th WMA General Assembly, September
2003, sets out in more detail the obligations of doctors in relation to evidence of torture
at www.wma.net/policies-post/wma-resolution-on-the-responsibility-of-physicians-in-thedocumentation-and-denunciation-of-acts-of-torture-or-cruel-or-inhuman-or-degradingtreatment.
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78

หากผู้้� กระทำำ�ความผิิ ดจากการทรมานหรืือการปฏิิบััติิ ที่่� โหดร้้าย
รวมถึึงเจ้้าหน้้าที่่�บัังคัับใช้้กฎหมาย รู้้�ว่่าผู้้�ต้้องขัังสามารถรายงาน
การละเมิิดดัังกล่่าวต่่อเจ้้าหน้้าที่่�ดููแลสุุขภาพ และอาจส่่งผลให้้เกิิด
การสอบสวนและรัับผิิดชอบ พวกเขาอาจถููกขััดขวางไม่่ให้้กระทำำ�
การดัังกล่่าว
เอกสารมีีประสิิทธิิภาพและการสนัับสนุุนเหยื่่�อ
(Effective documentation and victim support)

เอกสารแสดงการบาดเจ็็บเป็็นหลัักฐานสำำ�คััญสำำ�หรัับการร้้องเรีียน
ของผู้้�เสีียหายและการสอบสวนข้้อกล่่าวหาเรื่่�องการทรมานและ
การปฏิิบััติิที่่�โหดร้้าย การตอบสนองอย่่างรวดเร็็วโดยผู้้�เชี่่�ยวชาญ
ด้้านการดููแลสุุขภาพมีีความสำำ�คััญอย่่างยิ่่�งต่่อการรัับรองเอกสาร
เกี่่� ย วกัับการปฏิิ บััติิ ที่่� โ หดร้้ายเนื่่� อ งจากสััญญาณของการปฏิิ บััติิ
ที่่�โหดร้้ายอาจมองเห็็นได้้ในช่่วงเวลาสั้้�น ๆ เท่่านั้้�น361

80

เมื่่�อมีีการบัันทึึกและรายงานการปฏิิบััติิที่่�โหดร้้ายในเวลาเหมาะสม
จะเป็็นการง่่ายกว่่าที่่�จะจััดให้้มีีโปรแกรมการดููแล การสนัับสนุุน
และการฟื้้น� ฟููที่่�เหมาะสมแก่่ผู้เ้� สีียหาย สิ่่ง� นี้้�ใช้้กัับผู้้เ� คยถูกู ล่่วงละเมิิด
ก่่อนถููกคุุมขัังและผู้้�ถูกู คุุมขัังอย่่างโหดร้้าย

6

79

361 For more information on the role of forensic and medical science in the investigation,
prosecution and prevention of torture and other ill treatment, see: UN Special Rapporteur
on torture, A/69/387, op. cit., note 359.
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นำำ�ไปปฏิิบััติิ

(PUTTING IT INTO PRACTICE)

81 	บุุ ค ลากรทางการแพทย์์ มีี ห น้้าที่่� จััดทำำ� เอกสารสััญญาณของ
การทรมานหรืือการปฏิิบััติิที่่�โหดร้้าย พวกเขาต้้องขอความยิินยอม
จากเหยื่่�อก่่อนการตรวจสอบและแจ้้งให้้เหยื่่�อทราบอย่่างครบถ้้วน
เกี่่� ย วกัับความเสี่่� ย งและประโยชน์์ ข องการรายงานการทรมาน
และการปฏิิบััติที่่ิ โ� หดร้้ายต่่อหน่่วยงานที่่�เกี่่ย� วข้้อง WMA ย้ำำ��นโยบาย
ของตนอย่่างต่่อเนื่่�องเกี่่�ยวกัับความรัับผิิดชอบของแพทย์์ในการ
ประณามการทรมานหรืือการปฏิิ บััติิ ห รืือการลงโทษที่่� โ หดร้้าย
ไร้้มนุุษยธรรม หรืือที่่�ย่ำำ��ยีีศัักดิ์์�ศรีีซึ่่�งพวกเขาตระหนัักดีี362
	ความยิินยอมของเหยื่่�อในการรายงานการทรมาน
(Consent of the victim for reporting torture)

82 ในทุุ ก กรณีี ที่่� เจ้้าหน้้าที่่� ดูู แลสุุ ข ภาพจััดทำำ� เอกสารและรายงาน
การปฏิิบััติิที่่�โหดร้้าย พวกเขาควรทำำ�ในลัักษณะเคารพความเป็็น
ส่่วนตััวและความลัับของบุุคคลหรืือบุุคคลที่่�เกี่่�ยวข้้อง

6

362 See: WMA Resolution on the Responsibility of Physicians, op. cit., note 360.
เอกสารคำำ�แนะนำำ�เกี่่�ยวกัับกฎของเนลสััน แมนเดลา
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83 	มีี ประเด็็ นขััดแย้้งด้้ านจริิ ยธรรมในกรณีี ที่่� เจ้้าหน้้าที่่� ดูู แลสุุ ขภาพ
พบว่่ า ตนเองกำำ�ลัั งสร้้างสมดุุ ล ในหลัักการให้้ความยิิ น ยอม
พร้้อมข้้อมููลกัับหน้้าที่่� ใ นการรายงานการทรมาน จรรยาบรรณ
ทางการแพทย์์ กำำ� หนดให้้เจ้้าหน้้าที่่� ดูู แลสุุ ข ภาพต้้องได้้รัับ
ความยิินยอมจากผู้้�ป่่วยก่่อนส่่งข้้อมููลใด ๆ เกี่่�ยวข้้องกัับสุุขภาพ
รวมถึึงการบาดเจ็็บที่่�เกิิดจากการทรมานหรืือการปฏิิบััติิที่่�โหดร้้าย
ข้้อกำำ�หนดกรุุงเทพฯ (กฎข้้อ 7) ซึ่่�งกำำ�หนดไว้้อย่่างชััดแจ้้งเกี่่�ยวกัับ
การปฏิิบััติต่ิ อ่ ผู้้ต้้� องขัังหญิิง เสนอแนะว่่าควรดำำ�เนิินการทางกฎหมาย
ต่่อเมื่่�อผู้้�ต้้องขัังหญิิงยิินยอมเท่่านั้้�น

6

84 อย่่างไรก็็ตาม CPT เสนอแนะว่่า เพื่่�อประโยชน์์ในการป้้องกััน
การละเมิิดสิทิ ธิิมนุุษยชนที่่�ร้้ายแรงพอ ๆ กัับการทรมาน การรายงาน
ภาคบัังคัับควรเป็็นหลัักการที่่�ล้้มล้้างเพื่่�อป้้องกัันไม่่ให้้การทรมาน
ถููกตรวจจัับไม่่ได้้และอาจกลายเป็็นระบบได้้363

363 23rd General Report, CPT/Inf (2013) 29, op. cit., note 342, paras. 77-80.
468

เอกสารคำำ�แนะนำำ�เกี่่�ยวกัับกฎของเนลสััน แมนเดลา

6. การดููแลสุุขภาพ

85 	พิิธีีสารอิิสตัันบููลสรุุปความขััดแย้้งที่่�อาจเกิิดขึ้้�นของภาระผููกพััน
ทางจริิยธรรมทั้้ง� สองนี้้� และชี้้ใ� ห้้เห็็นว่่าข้้อโต้้แย้้งทางศีีลธรรมสำำ�หรัับ
แพทย์์ในการประณามการปฏิิบััติิที่่�โหดร้้ายที่่�เห็็นได้้ชััดนั้้�นรุุนแรง
เนื่่�องจากตััวผู้้�ต้้องขัังเองมัักไม่่สามารถทำำ�ได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ364
ได้้อธิิบายเพิ่่�มเติิมว่่า ในบางกรณีี ผู้้�ป่่วยอาจปฏิิเสธที่่�จะยิินยอม
ให้้เข้้ารัับการตรวจเพื่่�อวััตถุุประสงค์์ดัังกล่่าว หรืือขอข้้อมููลเกี่่�ยวกัับ
การตรวจที่่�ได้้รัับจากการตรวจที่่�เปิิดเผยต่่อผู้้�อื่่�น เนื่่�องจากเกรงว่่า
จะถููกลงโทษสำำ�หรัับตนเองหรืือครอบครััว “ในสถานการณ์์เช่่นนี้้�
ผู้้ป� ระกอบวิิชาชีีพด้า้ นสุุขภาพมีีความรัับผิิดชอบ 2 ประการ กล่่าวคืือ
ต่่ อ ผู้้� ป่่ ว ยและต่่ อ สัังคมโดยรวม ซึ่่� ง มีี ส่่ ว นได้้ เ สีี ย ในการสร้้าง
หลัักประกัันว่่ า ความยุุ ติิ ธ รรมจะบัังเกิิ ด (justice is done)
และผู้้� ก ระทำำ�ผิิ ด ในการปฏิิ บััติิ ที่่� โ หดร้้ายจะถูู ก นำำ�ตัั วเข้้าสู่่�
กระบวนการยุุติิธรรม หลัักการพื้้�นฐานของการหลีีกเลี่่�ยงอัันตราย
ต้้องให้้ความสำำ�คััญอย่่างเด่่นชััดในการพิิจารณาประเด็็นขััดแย้้ง
ดัังกล่่ า ว” 365 ผู้้� เชี่่� ย วชาญด้้ า นการดููแลสุุ ข ภาพควรปรึึกษากัับ
หน่่วยงานที่่�เชื่่�อถืือได้้ เช่่น สมาคมการแพทย์์ระดัับประเทศหรืือ
NGO ในการปรึึกษาหารืือกัับหน่่วยงานทางการแพทย์์ระดัับชาติิ
หรืือองค์์กรพััฒนาเอกชน

6

364 The Istanbul Protocol, op. cit., note 205, para. 72.
365 Ibid, para. 69.
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86 ในการขอความยิิ น ยอมจากผู้้� ต้้ องขััง เจ้้าหน้้าที่่� ดูู แลสุุ ข ภาพ
ควรอธิิบายกระบวนการติิดตามผลอย่่างเหมาะสม และให้้ผู้้�ต้้องขััง
มีีเวลาเพีียงพอในการพิิจารณาการตััดสิินใจของตนอย่่างเหมาะสม
เจ้้าหน้้าที่่� ดูู แลสุุ ข ภาพควรระลึึกไว้้เสมอว่่ า ผู้้� ไ ด้้รัับการปฏิิ บััติิ
ที่่�โหดร้้ายอาจหวาดกลััว ละอายใจ และสัับสน และพวกเขาอาจพบว่่า
เป็็นการยากที่่�จะเข้้าใจกระบวนการเกี่่�ยวข้้อง หรืือตััดสิินใจเกี่่�ยวกัับ
ความยิินยอม พวกเขาอาจอยู่่�ภายใต้้แรงกดดัันจากผู้้อื่� น่� ไม่่ให้้รายงาน
การปฏิิ บััติิ ที่่� โ หดร้้าย มีี อุุ ป สรรคเพิ่่� ม เติิ ม สำำ� หรัับผู้้� เ สีี ย หายจาก
การล่่ ว งละเมิิ ด ทางเพศเนื่่� อ งจากความอััปยศและความอัับอาย
เกี่่ย� วข้้องกัับการล่่วงละเมิิดทางเพศและการข่่มขืืนในหลายวััฒนธรรม
และเนื่่�องจากผู้้�ต้้องขัังไม่่เต็็มใจที่่�จะเข้้ารัับการตรวจร่่างกายหรืือ
คำำ�ถามทดสอบที่่�อาจสร้้างความอัับอายให้้แก่่เหยื่่�อ (ดููข้้อกำำ�หนด
กรุุงเทพฯ กฎข้้อ 7)

6

87

470

อาจเป็็นไปได้้ว่่าผู้้�ปฏิิเสธไม่่ให้้ความยิินยอมในตอนแรกเปลี่่�ยนใจ
ในภายหลัังหากพวกเขาสามารถไตร่่ ต รองทางเลืือกของตนได้้
และหากพวกเขาสามารถวางใจในการรัับรองว่่าพวกเขาจะได้้รัับ
ความคุ้้�มครองจากการตอบโต้้ ผู้้�ต้้องขัังควรได้้รัับทางเลืือกในการ
หารืือการตััดสิินใจร่่วมกัับสมาชิิกในครอบครััว เพื่่อ� น หรืือผู้้เ� ชี่่ย� วชาญ
ที่่�เกี่่�ยวข้้อง

88 ผู้้�เคยถููกทรมานและการปฏิิบััติิที่่�โหดร้้ายไม่่ควรรู้้�สึึกว่่าถููกบัังคัับ
ให้้ดำำ�เนิินการตามความประสงค์์ โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�งหากเจ้้าหน้้าที่่�
ไม่่สามารถปกป้้องพวกเขาจากการปฏิิบััติิที่่�โหดร้้ายต่่อไป หรืือหาก
พวกเขาไม่่สามารถจััดการกัับข้้อกล่่าวหาได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ
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หากไม่่ ได้้รัับความยิิ นยอม เจ้้าหน้้าที่่� ดูู แลสุุ ขภาพอาจพิิ จารณา
รายงานเหตุุ ก ารณ์์ ด้้ ว ยข้้อมููลไม่่ เ ปิิ ด เผยชื่่� อ โดยสามารถให้้
รายละเอีี ยด เพีี ย งพอโดยไม่่ ต้้ องระบุุ ตัั วเหยื่่� อ ได้้ ในทุุ ก กรณีี
เจ้้าหน้้าที่่�ดููแลสุุขภาพต้้องจััดทำำ�เอกสารการปฏิิบััติที่่ิ �โหดร้้าย แม้้ว่่า
จะไม่่รายงานต่่อเจ้้าหน้้าที่่�ก็็ตาม
89 เมื่่� อ มีี ก ารรายงานการปฏิิ บััติิ ดัั งกล่่ า ว เจ้้าหน้้าที่่� ดูู แลสุุ ข ภาพ
ควรเลืือกช่่ องทางการรายงานซึ่่� งลดความเสี่่�ย งที่่� ผู้้�ต้้ องขัังจะถููก
ตอบโต้้ (ดููกฎข้้อ 34 “รายงานกรณีีดัังกล่่าวต่่อหน่่วยงานทาง
การแพทย์์ การบริิหาร หรืือตุุลาการที่่�มีอำี ำ�นาจ”) และควรตรวจสอบ
ให้้แน่่ใจว่่ามีีการใช้้ทุุกมาตรการอัันเป็็นไปได้้เพื่่�อปกป้้องผู้้�ต้้องขััง
จากการแก้้แค้้นอัันเป็็นผลมาจากการรายงานการปฏิิบััติิที่่�โหดร้้าย
90 	ข้้อกำำ� หนดกรุุ ง เทพฯ ข้้อ 7 ยืืนยัั น จุุ ดยืื นว่่ า “หากพบว่่ า มีี
การล่่วงละเมิิดทางเพศหรืือความรุุนแรงในรููปแบบอื่่�นก่่อนหรืือ
ระหว่่ า งการควบคุุ ม ตััว ให้้แจ้้งผู้้� ต้้ องขัังหญิิ ง ทราบถึึงสิิ ท ธิิ ที่่� จ ะ
ขอความช่่วยเหลืือจากหน่่วยงานตุุลาการ ผู้้ต้้� องขัังหญิิงควรได้้รัับแจ้้ง
กระบวนการและขั้้�นตอนเกี่่�ยวข้้องอย่่างเต็็มที่่�”
91
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6

ในเรื่่�องความยิินยอม ข้้อกำำ�หนดกรุุงเทพฯ กำำ�หนดให้้เจ้้าหน้้าที่่�ดููแล
สุุ ข ภาพต้้องได้้รัับความยิิ น ยอมจากเหยื่่� อ ก่่ อ นจะรายงาน
การล่่ ว งละเมิิ ด โดยระบุุ ว่่ า สามารถแจ้้งเจ้้าหน้้าที่่� ที่่� เ หมาะสม
และกรณีีส่ง่ ให้้เจ้้าหน้้าที่่�ผู้มี้� อำี ำ�นาจสอบสวนได้้ก็็ต่อ่ เมื่่อ� ผู้้ต้้� องขัังหญิิง
ยิินยอมดำำ�เนิินการทางกฎหมาย
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	การป้้องกัันการตอบโต้้ – บทบาทของเจ้้าหน้้าที่่ดู
� แ
ู ลสุุขภาพ
(Protection against reprisals – the role of health-care staff)

92

เพื่่�อหลีีกเลี่่�ยงการทำำ�ให้้บุุคคลตกอยู่่�ในอัันตรายจากการตอบโต้้
พิิ ธีี ส ารอิิ สตัั นบููลแนะนำำ� ให้้แพทย์์ ร ายงานการปฏิิ บััติิ ที่่� โ หดร้้าย
ต่่ อ หน่่ ว ยงานรัับผิิ ดช อบนอกเขตอำำ� นาจศาลทัันทีี ห รืือรายงาน
ในลัักษณะไม่่สามารถระบุุตััวตนได้366
้

93 ผู้้�รายงานพิิเศษด้้านการทรมานของ UN เสนอว่่าเพื่่�อ “รัับประกััน
การรัักษาความลัับและการคุ้้� มครองอย่่ างเพีี ย งพอ (ของเหยื่่� อ)
รายงานทางการแพทย์์ ข องผู้้� ต้้ องขัังที่่� ร ายงานกรณีี ก ารทรมาน
หรืือการปฏิิบััติิที่่�โหดร้้ายอื่่�น ๆ เป็็นทรััพย์์สิินของผู้้�ต้้องขัังและ
ควรส่่ ง โดยตรงถึึงผู้้� พิิ พ ากษา อััยการ หรืือองค์์ ก รอิิ ส ระอื่่� น ๆ
ตามกฎแห่่งชาติิ”367
ในการรายงานการทรมานและการปฏิิบััติิที่่�โหดร้้ายต่่อเจ้้าหน้้าที่่�
เจ้้าหน้้าที่่�ดููแลสุุขภาพควรพิิจารณาถึึงผลกระทบต่่อความปลอดภััย
ของตนเอง โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�งหากผู้้�ถููกกล่่าวหาว่่ากระทำำ�ความผิิด
เป็็นสมาชิิกของเจ้้าหน้้าที่่�เรืือนจำำ�

6

94

366 Ibid, para. 73.
367 UN Special Rapporteur on torture, A/69/387, op. cit., note 359, para. 30.
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	การบัันทึึกการปฏิิบััติิที่่�ไม่่ดีีและการปกป้้องหลัักฐาน

(Documenting ill‑treatment and the protection of evidence)

6

95 CPT ระบุุว่่า “บัันทึึกที่่�ร่่างขึ้้�นหลัังจากการคััดกรองทางการแพทย์์
(…) ควรมีี กล่่าวคืือ i) บััญชีีคำำ�ให้้การของผู้้�เกี่่�ยวข้้องกัับการตรวจ
สุุขภาพ (รวมถึึงคำำ�อธิิบายของเธอหรืือเขา) สภาพสุุขภาพของเธอ
และข้้อกล่่าวหาใด ๆ เกี่่ย� วกัับการปฏิิบััติที่่ิ โ� หดร้้าย) ii) ข้้อมููลทั้้ง� หมด
เกี่่� ย วกัับผลการวิิ จััย ทางการแพทย์์ ที่่� มีี วัั ตถุุ ป ระสงค์์ โ ดยอิิ ง จาก
การตรวจร่่างกายอย่่างละเอีียด และ iii) การสัังเกตของผู้้�เชี่่�ยวชาญ
ด้้ า นการดููแลสุุ ข ภาพในแง่่ ข อง i) และ ii) แสดงให้้เห็็ น ถึึง
ความสม่ำำ��เสมอระหว่่างข้้อกล่่าวหาใด ๆ ที่่�เกิิดขึ้้�นกัับผลการวิิจััย
ทางการแพทย์์ที่่มี� วััี ตถุุประสงค์์ บัันทึึกควรประกอบด้ว้ ยผลการตรวจ
เพิ่่�มเติิมที่่�ดำำ�เนิินการ ข้้อสรุุปโดยละเอีียดของการปรึึกษาหารืือ
เฉพาะทางและคำำ�อธิิบายของการรัักษาสำำ�หรัับการบาดเจ็็บและ
ขั้้�นตอนเพิ่่�มเติิมใด ๆ ที่่�ดำำ�เนิินการ การบัันทึึกการตรวจร่่างกาย
ในกรณีี ที่่� ไ ด้้รัับบาดเจ็็ บ ควรทำำ� ในรููปแบบพิิ เ ศษที่่� มีี ไว้้เพื่่� อ การนี้้�
โดยมีี แ ผนภููมิิ ร่่ า งกายสำำ� หรัับทำำ� เครื่่� อ งหมายการบาดเจ็็ บ ที่่�
กระทบกระเทืือนจิิตใจที่่�จะเก็็บไว้้ในแฟ้้มทางการแพทย์์ของผู้้ต้้� องขััง
นอกจากนี้้� ควรถ่่ายภาพผู้้ไ� ด้้รัับบาดเจ็็บ และควรใส่่รููปถ่่ายลงในแฟ้้ม
ทางการแพทย์์ด้ว้ ย นอกจากนี้้� ควรเก็็บบัันทึึกการบาดเจ็็บพิิเศษไว้้ซึ่ง่�
ควรบัันทึึกการบาดเจ็็บทุุกประเภท”368 หลัักฐานอาจรวมถึึงภาพถ่่าย
ของการบาดเจ็็บที่่�มองเห็็นได้้

368 23rd General Report, CPT/Inf (2013) 29, op. cit., note 342.
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เจ้้าหน้้าที่่�เรืือนจำำ�มีีหน้้าที่่�รัับผิิดชอบในการปกป้้องหลัักฐานใด ๆ
เกี่่ย� วข้้องกัับการทรมานและการปฏิิบััติที่่ิ โ� หดร้้าย โดยเฉพาะอย่่างยิ่่ง�
ในเหตุุการณ์์เกิิดขึ้น้� ทัันทีีก่อ่ นที่่�หน่่วยงานสอบสวนจะเข้้ารัับหน้้าที่่�ได้้
พวกเขาควรตรวจสอบให้้แน่่ ใจว่่ า แฟ้้ ม ดัังกล่่ า วถูู ก เก็็ บ ไว้้อย่่ า ง
ปลอดภััยและเป็็ นความลัับ เจ้้าหน้้าที่่� ดูู แลสุุ ขภาพต้้องแน่่ ใจว่่ า
หลัักฐานทางการแพทย์์ใด ๆ รวมทั้้�งตััวอย่่างทางนิิติิเวช ถููกเก็็บไว้้
อย่่ า งปลอดภััยและไม่่ ส ามารถเข้้าถึึงได้้ โ ดยบุุ ค คลที่่� ไ ม่่ ไ ด้้รัับ
อนุุญาต369

6

96

369 For more information on the role of forensic and medical science in the investigation,
prosecution and prevention of torture and other ill treatment, see: UN Special Rapporteur
on torture, A/69/387, op. cit., note 359.
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บริิบท (CONTEXT):
คู่่�มืือการสอบสวนที่่�มีีประสิิทธิิภาพและเอกสารประกอบการทรมาน
และการปฏิิบััติิหรืือการลงโทษที่่�โหดร้้าย ไร้้มนุุษยธรรมหรืือที่่�ย่ำำ��ยีีศัักดิ์์�ศรีี,
พิิธีีสารอิิสตัันบููล
(MANUAL ON THE EFFECTIVE INVESTIGATION AND
DOCUMENTATION OF TORTURE AND OTHER CRUEL, INHUMAN OR
DEGRADING TREATMENT OR PUNISHMENT
(ISTANBUL PROTOCOL)370 [6.8]
คู่่�มืือการสอบสวนที่่� มีี ป ระสิิ ท ธิิ ภ าพและเอกสารประกอบการทรมาน
และการปฏิิบััติิหรืือการลงโทษที่่�โหดร้้าย ไร้้มนุุษยธรรมหรืือที่่�ย่ำำ��ยีีศัักดิ์์�ศรีี
(Istanbul Protocol) เป็็นชุุดของแนวทางสากลสำำ�หรัับการประเมิินบุุคคล
ที่่�กล่่าวหาว่่ามีีการทรมานและการปฏิิบััติิที่่�โหดร้้าย สำำ�หรัับการสืืบสวนกรณีี
มีีการกล่่าวหาว่่ามีีการทรมานและเพื่่อ� รายงานผลการพิิจารณาดัังกล่่าวต่่อศาล
และหน่่วยงานสืืบสวนอื่่�น ๆ
พิิธีีสารอิิสตัันบููลสะท้้อนให้้เห็็นถึึงพัันธกรณีีที่่�มีีอยู่่�ของรััฐภายใต้้สนธิิสััญญา
ระหว่่างประเทศและกฎหมายจารีีตประเพณีีระหว่่างประเทศ โดยเฉพาะอย่่างยิ่่ง�
พิิธีีสารให้้แนวทางเกี่่�ยวกัับภาระผููกพัันทางจริิยธรรมระดัับวิิชาชีีพสำำ�หรัับ
แพทย์์และนัักกฎหมายที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการบัันทึึกการทรมานและการปฏิิบััติิ
ที่่�โหดร้้ายอื่่�น ๆ นอกจากนี้้� ยัังให้้ข้้อมููลเกี่่�ยวกัับผลกระทบทางการแพทย์์
และจิิตวิิทยาของการทรมานและการปฏิิบััติิที่่�โหดร้้าย การประเมิินผลกระทบ
เหล่่านั้้�น และข้้อควรพิิจารณาสำำ�คััญเมื่่�อสััมภาษณ์์ผู้้�ถูกู กล่่าวหา

6

370 The Istanbul Protocol, op. cit., note 205, p. 1.
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พิิธีีสารยัังประกอบด้้วยมาตรฐานและขั้้�นตอนในการระบุุและจััดทำำ�เอกสาร
สััญญาณการทรมาน เพื่่� อให้้เอกสารสามารถใช้้ เป็็ นหลัักฐานถูู กต้้องและ
มีีประโยชน์์ในศาล และให้้มาตรฐานสำำ�หรัับการนำำ�เสนอและประเมิินผล รายงาน
ด้้านการแพทย์์และกฎหมายเพื่่�อใช้้เป็็นหลัักฐานและการสอบสวน นอกจากนี้้�
ยังั ให้้คำำ�แนะนำำ�แก่่รััฐเกี่่ย� วกัับขั้้น� ตอนที่่�จำำ�ต้้องจััดตั้้ง� ขึ้้น� ในสถานคุุมขัังและที่่�อื่น่� ๆ
เพื่่� อ ให้้มีี เ อกสารทางการแพทย์์ มีี ป ระสิิ ท ธิิ ภ าพสำำ� หรัับข้้อกล่่ า วหาเรื่่� อ ง
การทรมานและการปฏิิบััติที่่ิ โ� หดร้้ายอื่่น� ๆ ตามพัันธกรณีีของรััฐภายใต้้กฎหมาย
สิิทธิิมนุุษยชนระหว่่างประเทศ

นอกเหนืือจากการบัันทึึกสััญญาณการปฏิิ บััติิ ที่่� โ หดร้้ายและ
การสัังเกตเกี่่� ย วข้้องของเจ้้าหน้้าที่่� ท างการแพทย์์ ใ นแฟ้้ ม ข้้อมููล
การรัักษาพยาบาลของผู้้�ต้้องขัังแต่่ละรายแล้้ว CPT ขอแนะนำำ�
ว่่าบริิการดููแลสุุขภาพควรรวบรวมสถิิติิเป็็นระยะของการบาดเจ็็บ
ที่่�พบในเรืือนจำำ�เพื่่�อให้้ฝ่่ายบริิหารเรืือนจำำ�และกระทรวงที่่�เกี่่�ยวข้้อง
ให้้ความสนใจ371 สถิิติิดัังกล่่าวต้้องไม่่มีีรายละเอีียดใด ๆ ที่่�ทำำ�ให้้
สามารถระบุุตััวผู้้�ต้้องขัังได้้

6

97

371 CPT Standards, CPT/Inf/E (2002) 1 Rev. 2011, op. cit., note 15, para. 62.
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โปรแกรมการสนัับสนุุนและการดููแล
(Support and care programmes)

98 ในทุุกกรณีีของการปฏิิบััติิที่่�โหดร้้าย เหยื่่�อควรได้้รัับการสนัับสนุุน
และการให้้คำำ� ปรึึกษาทางจิิ ต วิิ ท ยาที่่� เ หมาะสมและความเป็็ น
ผู้้มี� วิี ชิ าชีีพทัันทีี กฎข้้อ 7 (2) ของข้้อกำำ�หนดกรุุงเทพฯ มีีความชััดเจน
ว่่าต้้องมีีการสนัับสนุุนดัังกล่่าว ไม่่ว่า่ ผู้้ห� ญิิงที่่�เกี่่ย� วข้้องจะเลืือกดำำ�เนิิน
การทางกฎหมายหรืือไม่่ ก็็ ต าม เอกสารแนะแนวของ PRI/TIJ
ว่่ า ด้้ ว ยข้้อกำำ� หนดกรุุ ง เทพฯ ฯ อธิิ บ ายรายละเอีี ยด เกี่่� ย วกัับ
ความรัับผิิดชอบของเจ้้าหน้้าที่่�หากตรวจพบความรุุนแรงทางเพศ372
การสนัับสนุุนดัังกล่่าวควรขยายไปถึึงผู้้�ต้้องขัังชายที่่�ตกเป็็นเหยื่่�อ
ของการล่่วงละเมิิด373
99

หากตรวจพบการล่่วงละเมิิดทางเพศในระหว่่างการตรวจร่่างกาย
ผู้้�เชี่่�ยวชาญในการบัันทึึกการล่่วงละเมิิดทางเพศและการตอบสนอง
ต่่อผู้้�ตกเป็็นเหยื่่�อควรมีีส่่วนร่่วม

6
372 Guidance Document on the UN Bangkok Rules, PRI/Thailand Institute of Justice, op. cit.,
note 138, p. 38.
373 The Bangkok Rules, op. cit., note 28, para. 12 of preliminary observations suggests that
some of the rules “address issues applicable to both men and women prisoners” and
suggest application of some rules to male prisoners.
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100 UNCAT เน้้นย้ำำ��ถึึงความจำำ�เป็็นในการจััดหาวิิธีกี ารฟื้้น� ฟููผู้้ป� ระสบภััย
จากการทรมานหรืือการปฏิิบััติิที่่�โหดร้้ายให้้เป็็นไปอย่่างสมบููรณ์์
และทัันท่่วงทีี ซึ่่�งรวมถึึง กล่่าวคืือ “ขั้้�นตอนสำำ�หรัับการประเมิิน
และประเมิินการรัักษาของแต่่ละบุุคคลและความจำำ�เป็็นอื่่�น ๆ (…)
และอาจรวมถึึงมาตรการสหวิิทยาการหลากหลาย374 “มาตรการ
ฟื้้� น ฟููควรคำำ�นึึ งถึึงความแข็็ ง แกร่่ ง และความยืืดหยุ่่�นของเหยื่่� อ
รวมถึึงความเสี่่ย� งที่่�จะเกิิดบาดแผลซ้ำำ��โดยการกระทำำ�ที่่เ� ตืือนพวกเขา
ถึึงการทรมานหรืือการปฏิิบััติิที่่�โหดร้้ายซึ่่�งพวกเขาต้้องทน ดัังนั้้�น
ควรให้้ความช่่วยเหลืือในลัักษณะเป็็นความลัับ

6

101 ในกรณีีไม่่มีโี ครงการฟื้้น� ฟููเฉพาะทางสำำ�หรัับผู้้เ� สีียหายจากการทรมาน
ภายในเรืือนจำำ� ผู้้�ให้้บริิการภายนอก เช่่น ศููนย์์ฟื้้�นฟููสภาพผู้้�เสีียหาย
ระดัับชาติิควรได้้รัับอนุุญาตให้้เข้้าถึึงเรืือนจำำ�

374 These can include medical, physical and psychological rehabilitative services; re-integrative
and social services; community and family-oriented assistance and services; vocational
training and education. See: UN Committee against Torture (UN CAT), General Comment
No. 3: Implementation of article 14 by States parties, 13 December 2012, A/69/387,
CAT/C/GC/3.
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6.5 มาตรฐานทางจริิยธรรมและวิิชาชีีพ
(Ethical and professional standards)

กฎที่่�เกี่่�ยวข้้อง (RELEVANT RULES):
มาตรฐานทางจริิยธรรมและวิิชาชีีพ
(Ethical and professional standards)
กฎข้้อ 31
แพทย์์หรืือผู้้�ประกอบวิิชาชีีพดููแลสุุขภาพอื่่�นที่่�มีีคุุณภาพต้้องเข้้าถึึงผู้้�ต้้องขััง
ที่่�ป่่วยทั้้�งหมด ผู้้�ต้้องขัังทั้้�งหมดที่่�ร้้องเรีียนปััญหาสุุขภาพร่่างกายหรืือจิิตใจ
หรืือการบาดเจ็็บ และผู้้�ต้้องขัังที่่�จํําต้้องมีีการดููแลเอาใจใส่่โดยตรงเป็็นพิิเศษ
ได้้ทุุกวััน การตรวจสุุขภาพทั้้ง� หมดต้้องดํําเนิินการโดยเป็็นความลัับอย่่างสิ้้น� เชิิง
กฎข้้อ 32
1. ความสััมพัันธ์์ระหว่่างแพทย์์หรืือผู้้�ประกอบวิิชาชีีพดููแลสุุขภาพอื่่�นและ
ผู้้�ต้้องขัังต้้องอยู่่�ภายใต้้มาตรฐานทางจริิยธรรมและวิิชาชีีพ (Ethical and
professional standards) เช่่ น เดีี ย วกัันกัับที่่� ใช้้กัับผู้้� ป่่ ว ยในชุุ ม ชน
โดยเฉพาะ:
(ก) หน้้าที่่�การคุ้้�มครองสุุขภาพกายและจิิตของผู้้�ต้้องขััง และการป้้องกััน
และการรัักษาโรคบนพื้้�นฐานของการรัักษาเท่่านั้้�น
(ข) การยึึดเจตจํํานงอิิ ส ระของผู้้� ต้้ องขัังด้้ า นสุุ ข ภาพของผู้้� ต้้ องขัังเอง
และความยิินยอมที่่แ� จ้้งให้้ทราบในความสััมพัันธ์์ระหว่่างผู้้ป่� ว่ ยและแพทย์์
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6

(ค) การรัักษาความลัับของข้้อมููลทางการแพทย์์ เว้้นแต่่การรัักษาความลัับนั้้น�
อาจส่่งผลให้้มีีการคุุกคามจริิงหรืือใกล้้จะเกิิดขึ้้�นต่่อผู้้ป่� ่วยหรืือผู้้อื่� ่�น
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(ง) การห้้ามเด็็ดขาดในการเข้้าร่่วมทั้้�งทางตรงและทางอ้้อมในการกระทํํา
ที่่�อาจก่่อให้้เกิิดการลงโทษหรืือการปฏิิบััติอื่ิ ่�นที่่�โหดร้้าย ไร้้มนุุษยธรรม
หรืือที่่�ย่ำำ��ยีศััี กดิ์์ศ� รีี ตลอดจนการทดลองทางการแพทย์์หรืือวิิทยาศาสตร์์
ที่่�อาจเป็็นอัันตรายต่่อสุุขภาพของผู้้ต้้� องขััง เช่่น การนํําเซลล์์ เนื้้�อเยื่่�อ
หรืืออวััยวะของผู้้ต้้� องขัังออกมา

6

2. โดยไม่่เสื่่อ� มเสีียต่อ่ วรรคที่่� 1 (ง) ของหลัักการข้้อนี้้� ผู้้ต้้� องขัังอาจได้้รัับอนุุญาต
เมื่่�อมีีความยิินยอมโดยอิิสระและได้้รัับแจ้้งแล้้วและเป็็นไปตามกฎหมาย
ที่่�ใช้้บัังคัับ ให้้เข้้าร่่วมในการศึึกษาทางการแพทย์์และการวิิจััยด้้านสุุขภาพ
อื่่�น ๆ ที่่�เข้้าถึึงได้้ในชุุมชน หากคาดหวัังว่่าจะเป็็นประโยชน์์โดยตรง
และสํําคััญแก่่สุุขภาพของผู้้�ต้้องขััง และบริิจาคเซลล์์ เนื้้�อเยื่่�อ หรืืออวััยวะ
ให้้แก่่ญาติิได้้
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	ทำำ�ไมจึึงสำำ�คััญ?

(WHY IS IT IMPORTANT?)

102 เจ้้าหน้้าที่่� ดูู แลสุุ ข ภาพทุุ ก คนที่่� ดูู แลผู้้� ต้้ องขััง รวมทั้้� ง พยาบาล
นัักจิิ ต วิิ ท ยา และจิิ ต แพทย์์ อยู่่�ภายใต้้มาตรฐานทางจริิ ยธ รรม
และวิิชาชีีพเดีียวกััน
103 หลัักการที่่� 3 ของหลัักจรรยาบรรณทางการแพทย์์ของ UN ชี้้ใ� ห้้เห็็นว่่า
“เป็็ น การฝ่่ า ฝืืนจรรยาบรรณทางการแพทย์์ สำำ� หรัับบุุ ค ลากร
ด้า้ นสุุขภาพ โดยเฉพาะอย่่างยิ่่ง� แพทย์์ ที่่�จะมีีส่ว่ นร่่วมในความสััมพัันธ์์
ทางวิิชาชีีพกัับนัักโทษหรืือผู้้ต้้� องขััง โดยมีีวััตถุุประสงค์์ที่่ไ� ม่่เพีียงเพื่่อ�
ประเมิิน ปกป้้อง หรืือปรัับปรุุงสุุขภาพร่่างกายและจิิตใจ”
104 ความยิินยอมที่่�ได้้รัับแจ้้ง ความเป็็นอิิสระของผู้้�ป่่วย และการรัักษา
ความลัับของข้้อมููลทางการแพทย์์เป็็นองค์์ประกอบสำำ�คััญของสิิทธิิ
ด้า้ นสุุขภาพ และต้้องใช้อ้ ย่่างเท่่าเทีียมกัันกัับผู้้ต้้� องขัังในฐานะผู้้ป่� ว่ ย
หลัักการดัังกล่่าวมีีความสำำ�คััญต่่อการสร้้างความไว้้วางใจระหว่่าง
ผู้้�ป่่วยและเจ้้าหน้้าที่่�ดููแลสุุขภาพ

เอกสารคำำ�แนะนำำ�เกี่่�ยวกัับกฎของเนลสััน แมนเดลา
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105 หากผู้้�ต้้องขัังไม่่ไว้้วางใจเจ้้าหน้้าที่่�ดููแลสุุขภาพในเรืือนจำำ� พวกเขา
อาจลัังเลที่่�จะติิดต่่อพวกเขาเกี่่�ยวกัับภาวะสุุขภาพ หรืืออาจเพิิกเฉย
ต่่อคำำ�แนะนำำ�ทางการแพทย์์ นำำ�ไปสู่่�ภาวะแทรกซ้้อนของภาวะสุุขภาพ
หรืือเป็็นอัันตรายต่่อสุุขภาพของผู้้อื่� น่� ในเรืือนจำำ� ผู้้ต้้� องขัังอาจปฏิิเสธ
การรัักษาพยาบาล ไม่่ใช่่เพราะไม่่ต้้องการรัับ แต่่เพราะพวกเขา
ไม่่ไว้้วางใจเจ้้าหน้้าที่่�ทางการแพทย์์ในเรืือนจำำ�
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การปฏิิบััติิตามคำำ�มั่่�น (PROMISING PRACTICE):
สิิทธิิมนุุษยชนและประเด็็นขััดแย้้งทางจริิยธรรมสำำ�หรัับแพทย์์ทำำ�งาน
ในเรืือนจำำ� -เครื่่�องมืือการเรีียนรู้้�ออนไลน์์
(HUMAN RIGHTS AND ETHICAL DILEMMAS FOR DOCTORS
WORKING IN PRISONS –ONLINE LEARNING TOOL) [6.9]
สมาคมการแพทย์์ แห่่ งนอร์์ เวย์์ ร่่วมมืือกัับสมาคมการแพทย์์ โลกได้้พััฒนา
หลัักสููตรทางเว็็บ Doctors Working in Prison: Human Rights and Ethical
Dilemmas375

นำำ�ไปปฏิิบััติิ

(PUTTING IT INTO PRACTICE)

	ความลัับทางการแพทย์์
(Medical confidentiality)

6

106 ผู้้� ต้้ องขัังมีี สิิ ท ธิิ ใ นการรัักษาความลัับของข้้อมููลทางการแพทย์์
เช่่นเดีียวกัับผู้้�ป่่วยในชุุมชน ดัังนั้้�น การรัักษาความลัับจึึงควรได้้รัับ
การประกัันตลอดเวลา เว้้นแต่่ ต ามที่่� กำำ� หนดไว้้ในกฎแมนเดลา
การรัักษาความลัับดัังกล่่ า วจะส่่ ง ผลให้้เกิิ ดภััยคุุ ก คามที่่� แ ท้้จริิ ง
และที่่�ใกล้้จะเกิิดขึ้้�นต่่อผู้้�ป่่วยหรืือต่่อผู้้�อื่่�น แม้้แต่่ในกรณีีดัังกล่่าว
ข้้อมููลทางการแพทย์์ ก็็ ค วรเปิิ ด เผยตาม “ความจำำ� เป็็ น ที่่� ต้้ องรู้้�
(need to know)” เท่่านั้้�น

375 Doctors Working in Prison: Human Rights and Ethical Dilemmas, Norwegian Medical
Association, 2014, at nettkurs.legeforeningen.no/ enrol/index.php?id=39.
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107 เจ้้าหน้้าที่่�ที่่�ไม่่ใช่่แพทย์์ รวมถึึงผู้้�อำำ�นวยการเรืือนจำำ� ไม่่จำำ�ต้้องทราบ
รายละเอีียดเกี่่�ยวกัับสภาพ/ภาวะทางการแพทย์์เฉพาะของผู้้�ต้้องขััง
หรืือข้้อมููลที่่�อยู่่�ในแฟ้้มทางการแพทย์์ อย่่างไรก็็ตาม เจ้้าหน้้าที่่�
อาจจำำ�เป็็นต้้องรู้้� (need-to-know) วิิธีีป้้องกัันตนเองและผู้้�อื่่�น
จากภาวะสุุ ข ภาพที่่� เ ป็็ น อัันตรายต่่ อ ผู้้� ต้้ องขััง ดัังนั้้� น เจ้้าหน้้าที่่�
ที่่�ไม่่ใช่่แพทย์์ควรได้้รัับการศึึกษาด้้านสุุขภาพเชิิงป้้องกัันและวิิธีีการ
ป้้ อ งกัันตนเองจากอัันตราย ซึ่่� ง อาจรวมถึึงตััวอย่่ า งเช่่ น ถุุ ง มืือ
เพื่่�อป้้องกัันไม่่ให้้ได้้รัับบาดเจ็็บจากเข็็มที่่�ปนเปื้้�อนขณะตรวจค้้น
ห้้องขััง
108 เจ้้าหน้้าที่่� ที่่� ไ ม่่ ใช่่ แ พทย์์ จำำ�ต้้ องทราบถึึงความเสี่่� ย งที่่� อ าจเกิิ ดขึ้้� น
จากการทำำ�ร้้ ายตนเอง พวกเขาอาจจำำ�ต้้ องทราบถึึงความเสี่่� ย ง
ทางการแพทย์์เกี่่ย� วข้้องกัับผู้้ต้้� องขัังรายใดรายหนึ่่�ง และวิิธีรััี บมืือ เช่่น
ความเสี่่�ยงที่่�จะเกิิดอาการชัักกะทัันหัันของผู้้ป่� ่วยเป็็นโรคลมบ้้าหมูู

6

109 WMA Declaration of Lisbon on the Rights of the Patient
กำำ� หนดว่่ า ควรรัักษาความลัับสำำ� หรัับ “ข้้อมููลที่่� ร ะบุุ ไ ด้้ทั้้� ง หมด
เกี่่�ยวกัับภาวะสุุขภาพของผู้้�ป่่วย ภาวะทางการแพทย์์ การวิินิิจฉััย
การพยากรณ์์โรค และการรัักษา และข้้อมููลอื่่�น ๆ ทั้้�งหมดที่่�เป็็นส่่วน
บุุคคล”376 คำำ�ประกาศเสริิมว่่าข้้อมููลดัังกล่่าวควรถูกู เก็็บเป็็นความลัับ
แม้้หลัังจากเสีียชีีวิิต ยกเว้้นในกรณีีพิิเศษ หากผู้้สืื� บสกุุลมีีสิิทธิิเข้้าถึึง
ข้้อมููลที่่�จะแจ้้งให้้ทราบถึึงความเสี่่�ยงต่่อสุุขภาพของตนเอง (เช่่น
หากมีีความบกพร่่องทางพัันธุุกรรมสำำ�หรัับการเจ็็บป่่วยโดยเฉพาะ)
376 WMA Declaration of Lisbon on the rights of the Patient, reaffirmed by the 200th WMA
Council Session, April 2015, para. 8 at www.wma.net/policies-post/wma-declarationof-lisbon-on-the-rights-of-the-patient.
เอกสารคำำ�แนะนำำ�เกี่่�ยวกัับกฎของเนลสััน แมนเดลา
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110 อาจต้้องมีีมาตรการรัักษาความมั่่�นคงพิิเศษในระหว่่างการตรวจ
สุุขภาพ โดยเฉพาะอย่่างยิ่่ง� เมื่่อ� เจ้้าหน้้าที่่�ทางการแพทย์์มองว่่าผู้้ต้้� องขััง
เป็็นภััยคุุกคาม อย่่างไรก็็ตาม ตามที่่� CPT เน้้นย้ำำ�� ไม่่มีีเหตุุผลใดที่่�
เจ้้าหน้้าที่่�คุุมขัังจะปรากฏตััวอย่่างเป็็นระบบในระหว่่างการตรวจ
สุุขภาพดัังกล่่าว การปรากฏตััวของพวกเขาเป็็นอัันตรายต่่อการสร้้าง
ความสััมพัันธ์์ระหว่่างแพทย์์กัับผู้้�ป่่วยที่่�เหมาะสม และโดยปกติิ
ไม่่จำำ�เป็็นจากมุุมมองด้้านความมั่่�นคง การแก้้ปััญหาทางเลืือกสามารถ
และควรพบเพื่่� อ ให้้สอดคล้้องกัับข้้อกำำ� หนดด้้ า นความมั่่� น คงที่่�
ถููกต้้องตามกฎหมายด้้วยหลัักการรัักษาความลัับทางการแพทย์์
ความเป็็ น ไปได้้ ป ระการหนึ่่� ง อาจเป็็ น การติิ ดตั้้� ง ระบบเรีี ย กเข้้า
โดยแพทย์์สามารถแจ้้งเตืือนเจ้้าหน้้าที่่�เรืือนจำำ�ได้้อย่่างรวดเร็็วในกรณีี
ที่่�ผู้้�ต้้องขัังกระวนกระวายหรืือข่่มขู่่�ระหว่่างการตรวจสุุขภาพ377

6

111 WHO และ CPT เน้้นย้ำำ��ว่่าไม่่ควรใส่่กุุญแจมืือระหว่่างผู้้�ต้้องขััง
ในระหว่่างการปรึึกษาทางการแพทย์์ การปฏิิบััติินี้้�ละเมิิดศัักดิ์์�ศรีี
ของพวกเขา ยัับยั้้�งการพััฒนาความสััมพัันธ์์ระหว่่างแพทย์์กัับผู้้�ป่่วย
ที่่�เหมาะสม และอาจเป็็นอัันตรายต่่อความเที่่�ยงธรรมของผลการวิิจััย
ทางการแพทย์์ของผู้้�ประกอบวิิชาชีีพด้า้ นการแพทย์์378

377 Report on the visit to Armenia carried out by the European Committee for the
Prevention of Torture from 2 to 12 April 2006, 13 December 2007, CPT/Inf (2007) 47,
paras. 19 and 91.
378 Prisons and Health, op. cit., note 354, 2014, p. 11; and Report on the authorities of the
Kingdom of the Netherlands on the visit carried out by the CPT, European Committee
for the Prevention of Torture in June 2007, 5 February 2008, CPT/Inf(2008) 2, para. 18.
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	การแบ่่งปัันข้้อมููลโดยใช้้ “พื้้�นฐานจำำ�เป็็นต้้องรู้้�”
(Sharing information on a “need to know basis”)

112 หากมีีเหตุุให้้เชื่่�อว่่าการรัักษาความลัับของข้้อมููลทางการแพทย์์
อาจส่่งผลให้้เกิิดภััยคุุกคามต่่อผู้้�ป่่วยหรืือผู้้�อื่่�นที่่�แท้้จริิงหรืือที่่�ใกล้้จะ
เกิิดขึ้้�น ตามที่่�กำำ�หนดไว้้ในกฎข้้อ 32 (1)(ค) เจ้้าหน้้าที่่�ทางการแพทย์์
ควรขอความยิินยอมก่่อนโดยชััดแจ้้งของผู้้�ป่่วยพร้้อมทั้้�งอธิิบาย
เหตุุผลในการเปิิดเผยข้้อมููลให้้ชััดเจนและจะเปิิดเผยข้้อมููลได้อ้ ย่่างไร
113 เฉพาะข้้อมููลเกี่่�ยวข้้องเท่่านั้้น� ที่่�ควรเปิิดเผยบนพื้้�นฐาน “จำำ�เป็็นต้้องรู้้�
(need-to-know)” การพิิจารณาว่่าใครจำำ�เป็็นต้้องรู้้� (need-to-know)
และสิ่่�งที่่�พวกเขาจำำ�เป็็นต้้องรู้้� (need-to-know) ควรดำำ�เนิินการ
โดยผู้้�เชี่่�ยวชาญทางการแพทย์์ของสถานพยาบาล และควรเกี่่�ยวข้้อง
กัับการประเมิินภาวะทางการแพทย์์เฉพาะที่่�ผู้ต้้้� องขัังได้้รัับความทุุกข์์
ทรมานและความเสี่่�ยงต่่อผู้้�ป่่วยหรืือผู้้อื่� ่�นที่่�เกิิดจากภาวะนั้้�น
114 เฉพาะผู้้� เชี่่� ย วชาญทางการแพทย์์ เ ท่่ า นั้้� น ที่่� ส ามารถตััดสิิ น ใจ
เปิิดเผยข้้อมููลทางการแพทย์์โดยไม่่ได้้รัับความยิินยอมจากผู้้�ป่่วย
ผู้้� ต้้ องขัังควรได้้รัับแจ้้งล่่ ว งหน้้าว่่ า จะมีี ก ารเปิิ ด เผยข้้อมููลทาง
การแพทย์์เพื่่�อปกป้้องสุุขภาพของพวกเขาหรืือสุุขภาพของผู้้�อื่่�น
และควรอธิิบายว่่าข้้อมููลจะถููกแบ่่งปัันบนพื้้�นฐาน “จำำ�เป็็นต้้องรู้้�
(need-to-know)” เท่่านั้้�น

6
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115 ควรมีีห้้องที่่�กำำ�หนดไว้้สำำ�หรัับการตรวจสุุขภาพที่่�รัับรองการรัักษา
ความลัับอย่่างสมบููรณ์์ ตามที่่�กำำ�หนดไว้้ในกฎแมนเดลา หากผู้้ต้้� องขััง
หรืือผู้้�ประกอบวิิชาชีีพทางการแพทย์์ร้้องขอให้้ผู้้�คุุมอยู่่�ในระหว่่าง
การตรวจสุุขภาพด้้วยเหตุุผลด้้านความปลอดภััย ผู้้�คุุมก็็อาจอยู่่�ด้้วย
มิิ ฉ ะนั้้� น การปรึึกษาทางการแพทย์์ ใ นเรืือนจำำ� ควรดำำ� เนิิ น การ
นอกการได้้ยิิน และ – เว้้นแต่่แพทย์์ที่่เ� กี่่ย� วข้้องจะร้้องขออย่่างชััดแจ้้ง
เป็็ น อย่่ า งอื่่� น ในกรณีี ที่่� กำำ� หนด – ให้้พ้้นสายตาของเจ้้าหน้้าที่่�
ที่่�ไม่่ใช่่แพทย์์
	ความยิินยอมที่่�ได้้รัับแจ้้งและความเป็็นอิิสระ
(Informed consent and autonomy)

6

116 เช่่ น เดีี ย วกัับผู้้� ป่่ ว ยในชุุ ม ชน ผู้้� ต้้ องขัังทุุ ก คนมีี สิิ ท ธิิ ตััดสิิ น ใจ
ในเรื่่�องเกี่่�ยวข้้องกัับสุุขภาพของตนเอง แม้้ว่่าในบริิบทของเรืือนจำำ�
การเลืือกแพทย์์มีีจำำ�กััด พวกเขามีีสิิทธิิตััดสิินใจอย่่างชาญฉลาด
เกี่่�ยวกัับการดููแลสุุขภาพ รวมทั้้�งสิิทธิิปฏิิเสธการรัักษา หลัักการ
ให้้ความยิิ น ยอมโดยเสรีี แ ละแจ้้งให้้ทราบเป็็ น หลัักการพื้้� น ฐาน
ในสถานพยาบาลทั้้�งหมด (all medical care settings) ควรอธิิบาย
วััตถุุประสงค์์กัับประโยชน์์และความเสี่่�ยงเป็็นไปได้้ของขั้้�นตอน
ที่่�แนะนำำ�และขอความยิินยอมจากผู้้�ป่่วย
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117 	ก่่อนเริ่่�มการตรวจคััดกรองทางการแพทย์์ เจ้้าหน้้าที่่�ดููแลสุุขภาพ
ควรอธิิบายให้้ผู้้�ต้้องขัังทราบอย่่างชััดเจนถึึงเหตุุผลในการตรวจ
และเหตุุใดจึึงมีีความสำำ�คััญ ไม่่เพีียงต่่อสุุขภาพของตนเองเท่่านั้้�น
แต่่ยัังรวมถึึงสุุขภาพของผู้้�อื่่�นด้้วย ผู้้�ต้้องขัังมีีสิิทธิิปฏิิเสธการตรวจ
สุุขภาพ แต่่ถ้้าเห็็นด้้วย พวกเขาจำำ�ต้้องได้้รัับแจ้้งถึึงผลเสีียที่่�อาจ
เกิิดขึ้น้� หากผู้้ต้้� องขัังปฏิิเสธที่่�จะให้้ความยิินยอมในการตรวจสุุขภาพ
เจ้้าหน้้าที่่� ด้้ า นการแพทย์์ ค วรหารืือถึึงเหตุุ ผ ลของผู้้� ต้้ องขััง
ในการปฏิิเสธเพื่่อ� จััดการกัับข้้อกัังวลใด ๆ ที่่�พวกเขาอาจมีี เจ้้าหน้้าที่่�
ดููแลสุุขภาพควรชี้้�แจงให้้ชััดเจนแก่่ผู้้�ต้้องขัังที่่�ปฏิิเสธการประเมิิน
สุุขภาพเบื้้�องต้้นว่่าสามารถตรวจภายหลัังได้้ทุุกเมื่่�อ ควรจััดให้้มีี
การตรวจสุุขภาพดัังกล่่าวแก่่ผู้ต้้้� องขัังอย่่างสม่ำำ��เสมอ

6

118 ตามที่่�กำำ�หนดไว้้ในปฏิิญญาลิิสบอน (the Lisbon Declaration)
หากผู้้� ต้้ องขัังหมดสติิ ห รืือไม่่ ส ามารถแสดงเจตจำำ� นงของตนได้้
จะต้้องได้้รัับความยิินยอมที่่�ได้้รัับการบอกกล่่าวจากผู้้�แทนที่่�มีีสิิทธิิ
ตามกฎหมาย และ “หากไม่่ มีี ตัั วแทนที่่� มีี สิิ ท ธิิ ต ามกฎหมาย
แต่่จำำ�ต้้องมีีการแทรกแซงทางการแพทย์์อย่่างเร่่งด่่วน ผู้้�ป่่วยอาจถูกู
สัันนิิษฐานได้้ เว้้นแต่่จะชััดเจนและปราศจากข้้อสงสััยใด ๆ บนพื้้�นฐาน
ของการแสดงออกอย่่างมั่่�นคงก่่อนหน้้าของผู้้�ป่่วยหรืือความเชื่่�อมั่่�น
ว่่าเธอหรืือเขาจะปฏิิเสธที่่�จะยิินยอมให้้การแทรกแซงในสถานการณ์์
นั้้�น” ปฏิิญญาลิิสบอนเสริิมว่่าแพทย์์ควรพยายามช่่วยชีีวิิตผู้้�ป่่วย
ที่่�หมดสติิเนื่่�องจากการพยายามฆ่่าตััวตายเสมอ379

379 WMA Declaration of Lisbon on the rights of the Patient, reaffirmed by the 200th WMA
Council Session, op. cit., note 376, Principle 4 (c).
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บริิบท (CONTEXT):
การประท้้วงอดอาหารและการบัังคัับให้้อาหาร
(HUNGER STRIKES AND FORCED FEEDING) [6.10]
ในกรณีีที่่�ผู้้�ต้้องขัังหยุุดรัับประทานอาหารโดยมีีเจตนาประท้้วงเพื่่�อให้้เกิิด
การเปลี่่ย� นแปลงในระบบการคุุมขัังหรืือเพื่่อ� ให้้ได้ม้ าซึ่ง่� สิิทธิิที่่รัั� บรู้้ห� รืือที่่�แท้้จริิง
สิิทธิิมนุุษยชนต่่าง ๆ ตกอยู่่�ในความเสี่่�ยง เช่่น สิิทธิิด้้านสุุขภาพ สิิทธิิการมีีชีีวิิต
และการห้้ามทรมานโดยสิ้้�นเชิิง และการปฏิิบััติิที่่�โหดร้้าย สำำ�หรัับฝ่่ายบริิหาร
เรืือนจำำ�และทีีมดููแลสุุขภาพ 2 หน้้าที่่�การปะทะกััน กล่่าวคืือ
– หน้้าที่่�ในการรัักษาความสมบููรณ์์ของร่่างกายและชีีวิิตของบุุคคล; และ
– 	สิิทธิิของแต่่ละคนในการกำำ�จััดร่่างกายของตนเองโดยอิิสระ
คำำ�แนะนำำ�สำำ�คััญสำำ�หรัับทีีมดููแลสุุขภาพในเรืือนจำำ�คืือ WMA Declaration of
Malta 380 ซึ่่� ง อธิิ บ ายรายละเอีี ยดว่่ า แพทย์์ ใ นเรืือนจำำ�ต้้ องคำำ�นึึ งถึึงแง่่ มุุ ม
ด้้านจริิยธรรมและการปฏิิบััติิจริิงอย่่างไรในสถานการณ์์ดัังกล่่าว ระบุุว่่าต้้อง
เคารพในความเป็็นอิิสระของผู้้�ป่่วย การตรวจสอบความจำำ�เป็็น/ต้้องการ
ของผู้้�ป่่วยอย่่างละเอีียดถี่่�ถ้้วน และผู้้�ป่่วยควรได้้รัับการตระหนัักอย่่างเต็็มที่่�
ถึึงผลที่่�ตามมาของการประท้้วงอดอาหาร

6

โดยระบุุ ว่่ า การบัังคัับให้้อาหารแก่่ ผู้้� ต้้ องขัังไม่่ เ คยเป็็ น ที่่� ย อมรัับตามหลััก
จริิยธรรม381 การดำำ�เนิินการนี้้�มีีผลบัังคัับใช้้โดยไม่่คำำ�นึึงถึึงอัันตรายต่่อชีีวิิต
หรืือสุุขภาพจากการประท้้วงอดอาหาร ขั้้�นตอนดัังกล่่าวสามารถให้้เหตุุผลได้้
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380 Declaration of Malta on Hunger Strikers, 43rd World Medical Assembly, November 1991,
revised October 2006 at www.wma.net/policies-post/ wma-declaration-of-malta-onhunger-strikers.
381 Ibid, Article 21: “Forcible feeding is never ethically acceptable. Even if intended to benefit,
feeding accompanied by threats, coercion, force or use of physical restraints is a form
of inhuman and degrading treatment. Equally unacceptable is the forced feeding of
some detainees in order to intimidate or coerce other hunger strikers to stop fasting”.
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ก็็ต่่อเมื่่�อความผิิดปกติิทางจิิตที่่�ร้้ายแรงส่่งผลต่่อความสามารถในการตััดสิินใจ
ของผู้้�ป่่วยและต่่อมาถืือเป็็นโภชนาการเทีียม (artificial nutrition) ไม่่ใช่่
การบัังคัับให้้อาหาร382
หน่่วยงานด้า้ นสิิทธิิมนุุษยชนระหว่่างประเทศและระดัับภููมิิภาค เช่่น ผู้้ร� ายงาน
พิิเศษของ UN ด้้านการทรมาน ผู้้�รายงานพิิเศษของ UN ด้้านสิิทธิิในสุุขภาพ
และคณะกรรมาธิิ ก ารระหว่่ า งประเทศว่่ า ด้้ ว ยสิิ ท ธิิ ม นุุ ษ ยชน ได้้สรุุ ป ว่่ า
ในกรณีีเกี่่ย� วข้้องกัับผู้้ต้้� องขัังที่่�หิวิ โหย ถืือเป็็นหน้้าที่่�ของบุุคลากรทางการแพทย์์
ประพฤติิตนอย่่างมีีจริิยธรรมและเคารพในอิิสระของแต่่ละบุุคคล ภายใต้้
หลัักการเหล่่านี้้� เป็็นการไม่่ยุุติิธรรมที่่�จะมีีส่่วนร่่วมในการบัังคัับให้้อาหาร
ของบุุคคลซึ่ง่� ขััดต่่อการปฏิิเสธอาหารโดยสมััครใจ นอกจากนี้้� ยัังไม่่เป็็นที่่�ยอมรัับ
ที่่� จ ะใช้้ ก ารขู่่�ว่่ า จะบัังคัับให้้ป้้ อ นอาหาร หรืือการบีี บ บัังคัับทางร่่ า งกาย
หรืือจิิตใจประเภทอื่่�น ๆ ต่่อบุุคคลที่่�ตััดสิินใจอดอาหารโดยสมััครใจ เพื่่�อรัักษา
ความสมบููรณ์์ทางร่่างกายและชีีวิิตของผู้้�ต้้องขััง เจ้้าหน้้าที่่�มีีหน้้าที่่�ค้้นหา
ทางแก้้ไขอื่่�น ๆ สำำ�หรัับวิิกฤตที่่�เกิิดขึ้้�นจากการประท้้วงอดอาหาร รวมถึึง
การพููดคุุยโดยสุุจริิตกัับผู้้�ต้้องขัังเกี่่�ยวกัับความคัับข้้องใจของพวกเขา383

เอกสารคำำ�แนะนำำ�เกี่่�ยวกัับกฎของเนลสััน แมนเดลา

6

382 Health in prisons: A WHO guide to the essentials in prison health, op. cit., note 123,
p. 14.
383 Towards the Closure of Guantanamo, Inter-American Commission on Human Rights,
3 June 2015, OAS/Ser.L/V/II, para. 148; see also: Situation of detainees at Guantanamo
Bay, UN Commission on Human Rights, 27 February 2006, E/CN.4/2006/120, para. 79–80;
Hearing on the human rights situation of detainees at Guantanamo Naval Base, United
States, UN Special Rapporteur on torture, 28 October 2013 at antitorture.org/wp-content/
uploads/2013/10/SRT-IACHR-Hearing-Guantanamo-statement-Oct-28-13.pdf.
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119 ในสถานการณ์์ไม่่ฉุุกเฉิิน ผู้้�ต้้องขัังต้้องได้้รัับแจ้้งอย่่างเหมาะสม
เกี่่�ยวกัับการรัักษาใด ๆ ที่่�เสนอโดยผู้้�ประกอบวิิชาชีีพด้้านการดููแล
สุุขภาพในภาษาและรููปแบบที่่�พวกเขาเข้้าใจ ซึ่ง่� รวมถึึงข้้อมููลเกี่่ย� วกัับ
ผลลััพธ์์เป็็นไปได้้ของการรัักษาและความเสี่่ย� งที่่�เกี่่ย� วข้้อง นอกจากนี้้�
ผู้้�ต้้องขัังที่่�เกี่่�ยวข้้องควรสามารถมีีส่่วนร่่วมในการวางแผนการรัักษา
และการตััดสิินใจเช่่นเดีียวกัับที่่�เธอหรืือเขาจะทำำ�หากได้้รัับการรัักษา
ในชุุมชน
	บุุคคลมีีความบกพร่่องทางจิิต

(Persons with mental disabilities)

6

120 การดำำ�เนิินการตามกระบวนการตััดสิินใจที่่�ได้้รัับการสนัับสนุุน384
อาจเป็็นเรื่่�องท้้าทายในเรืือนจำำ� โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�งในที่่�ที่่�ทรััพยากร
มีีน้้อย อย่่างไรก็็ตาม ตามที่่� UNODC ระบุุไว้้ “มีีความเสี่่ย� งเป็็นพิิเศษ
ที่่�จะถููกล่่วงละเมิิดในสถานคุุมขััง (custodial settings) ดัังนั้้�น
การป้้ องกัันที่่� เพีี ย งพอในการปกป้้ องผู้้� ต้้ องขัังที่่� มีี ความบกพร่่ อง
ทางจิิ ต จากการรัักษาโดยไม่่ ไ ด้้รัับความยิิ น ยอมและได้้รัับ
การบอกกล่่าวจึึงมีีความสำำ�คััญมากกว่่า”385

384 Supported decision-making is a process in which an individual is provided with as much
support as they need in order for them to be able to make a decision themselves and/
or express their will and preferences within the context of substitute decision-making.
385 Handbook on Prisoners with Special Needs, UNODC, op. cit., note 87, p. 34.
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121 มาตรา 25 (ง) ของ CRPD ซึ่่�งครอบคลุุมบุุคคลทั้้�งหมด รวมทั้้�ง
ผู้้�ถููกคุุมขััง แสดงให้้เห็็นชััดเจนว่่าผู้้�ประกอบวิิชาชีีพด้้านสุุขภาพ
ต้้องให้้การดููแลคนพิิ ก ารอย่่ า งมีี คุุ ณ ภาพเช่่ น เดีี ย วกัันกัับผู้้� อื่่� น
และได้้รัับความยิิ น ยอมจากบุุ ค คลอื่่� น ๆ เพื่่� อ สร้้างจิิ ต สำำ�นึึ กใน
สิิทธิิมนุุษยชน ศัักดิ์์�ศรีี ความเป็็นอิิสระ และความจำำ�เป็็น/ต้้องการ
ของคนพิิ ก ารผ่่ า นการฝึึ ก อบรมและการประกาศใช้้ ม าตรฐาน
ทางจริิยธรรมสำำ�หรัับการดููแลสุุขภาพของรััฐและเอกชน
122 ผู้้� ต้้ องขัังที่่� กำำ�ลัั งพิิ จ ารณาเข้้าร่่ ว มในการทดลองทางคลิิ นิิ ก และ
การวิิ จััย ด้้ า นสุุ ข ภาพต้้องได้้รัับข้้อมููลเกี่่� ย วกัับการวิิ จััย ในระดัับ
เดีียวกัับที่่�คนในชุุมชนจะได้้รัับ ข้้อมููลนี้้�ควรได้้รัับโดยตรงจากผู้้ดำ� ำ�เนิิน
การวิิจััย ในกรณีีที่่ผู้� ้�ต้้องขัังต้้องการเข้้าร่่วม คณะกรรมการจริิยธรรม
ควรมีีส่่วนร่่วมเพื่่�อให้้ความเห็็นเป็็นอิิสระว่่าการรัักษามีีแนวโน้้ม
ที่่� จ ะก่่ อ ให้้เกิิ ด ประโยชน์์ โ ดยตรงและสำำ�คัั ญต่่ อ สุุ ข ภาพหรืือไม่่
เป็็นหน้้าที่่�ของเจ้้าหน้้าที่่�เรืือนจำำ�ต้้องตรวจสอบให้้แน่่ใจว่่าการวิิจััย
ได้้รัับการอนุุมััติิจากหน่่วยงานที่่�เหมาะสม

6
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6.6 แฟ้้มทางการแพทย์์
(Medical files)
กฎที่่�เกี่่�ยวข้้อง (RELEVANT RULES):
แฟ้้มทางการแพทย์์
(Medical files)
กฎข้้อ 26
1. บริิการดููแลสุุขภาพต้้องจััดเตรีียมและมีีแฟ้้มข้้อมููลทางการแพทย์์ของผู้้�ต้้องขััง
แต่่ละคนทุุกคนอย่่างถูกู ต้้อง เป็็นปััจจุุบััน และเป็็นความลัับ และผู้้�ต้้องขััง
ทุุกคนควรได้้รัับอนุุญาตให้้เข้้าถึึงแฟ้้มข้้อมููลของตนได้เ้ มื่่�อร้้องขอ ผู้้�ต้้องขััง
อาจแต่่งตั้้�งบุุคคลภายนอกให้้เข้้าถึึงแฟ้้มข้้อมููลทางการแพทย์์ของตนได้้
2. แฟ้้มข้้อมููลทางการแพทย์์ต้้องเคลื่่�อนย้้ายไปยัังบริิการดููแลสุุขภาพของ
เรืือนจํําที่่�รัับการเคลื่่�อนย้้ายเมื่่�อมีีการเคลื่่�อนย้้าย (Transfers) ผู้้�ต้้องขััง
และต้้องอยู่่�ภายใต้้การรัักษาความลัับทางการแพทย์์

6

	ทำำ�ไมจึึงสำำ�คััญ?
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(WHY IS IT IMPORTANT?)

123 หลัักการของการรัักษาความลัับทางการแพทย์์เป็็นหลัักการพื้้�นฐาน
ของการปฏิิบััติทิ างการแพทย์์และต้้องนำำ�ไปใช้้กัับการดููแลในเรืือนจำำ�
เช่่นเดีียวกัับในชุุมชนทั่่�วไป สิ่่�งนี้้�มีีความสำำ�คััญอย่่างยิ่่�ง เนื่่�องจาก
มีีความเสี่่�ยงสููงที่่�จะถููกล่่วงละเมิิด การตีีตรา และการเลืือกปฏิิบััติิ
ที่่� ผู้้� ต้้ องขัังอาจเผชิิ ญ หากผู้้� อื่่� น ทราบถึึงภาวะทางการแพทย์์
หรืือสุุขภาพจิิตของพวกเขา
เอกสารคำำ�แนะนำำ�เกี่่�ยวกัับกฎของเนลสััน แมนเดลา
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124 แฟ้้ ม ทางการแพทย์์ ที่่� ล ะเอีี ยด และถูู ก ต้้องเป็็ น สิ่่� ง จำำ� เป็็ น สำำ� หรัับ
การรัักษาความต่่อเนื่่�อง รวมถึึงในกรณีีมีีการเคลื่่�อนย้้ายและปล่่อย
ผู้้�ต้้องขััง
125 แม้้ว่่ารายละเอีียดของสภาพ/ภาวะทางการแพทย์์ส่ว่ นบุุคคลจะต้้อง
ถูกู เก็็บเป็็นความลัับ ข้้อมููลทั่่�วไปเกี่่ย� วกัับภาวะสุุขภาพของประชากร
ในเรืือนจำำ�นั้น้� มีีประโยชน์์สำ�ำ หรัับวััตถุุประสงค์์ในการจััดการผู้้ต้้� องขััง
รวมถึึงการประเมิินทรััพยากรทางการแพทย์์ที่่�จำำ�เป็็น จำำ�นวนบุุคลากร
ที่่�ต้้องการ และการเดิินทางไปโรงพยาบาลหรืือคลิินิิกบ่่อยเพีียงใด
ก็็น่่าจะมีีประโยชน์์
นำำ�ไปปฏิิบััติิ

(PUTTING IT INTO PRACTICE)

เอกสารคำำ�แนะนำำ�เกี่่�ยวกัับกฎของเนลสััน แมนเดลา
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126 แฟ้้มทางการแพทย์์ต้้องได้้รัับการดููแลโดยเจ้้าหน้้าที่่�ดููแลสุุขภาพ
แต่่ เ พีี ย งผู้้� เ ดีี ย ว แยกเก็็ บ จากแฟ้้ ม ข้้อมููลผู้้� ต้้ องขัังหลัักและมีี
ความปลอดภััยเท่่าเทีียมกััน แฟ้้มทางการแพทย์์ควรเก็็บไว้้ในตู้้ล็� ็อก
ในห้้องล็็อกได้้ และปลอดภััยจากน้ำำ��ท่ว่ ม ไฟไหม้้ และความเสีียหายอื่่น� ๆ
ในสถานคุุมขัังหลายแห่่ง แฟ้้มทางการแพทย์์จะถููกเก็็บไว้้อย่่าง
ปลอดภััยภายในศููนย์์สุุขภาพเอง แฟ้้มอิิเล็็กทรอนิิกส์์ทางการแพทย์์
ควรได้้รัับการปกป้้องอย่่างเหมาะสมจากการเข้้าถึึงโดยไม่่ได้้รัับ
อนุุญาต
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127 แฟ้้ ม ทางการแพทย์์ ไ ม่่ ค วรเปิิ ด เผยต่่ อ เจ้้าหน้้าที่่� ที่่� ไ ม่่ ใช่่ แ พทย์์
หรืือผู้้� ต้้ องขัังคนอื่่� น เว้้นแต่่ ว่่ า ผู้้� ต้้ องขัังได้้ ใ ห้้ความยิิ น ยอมเป็็ น
การเฉพาะสำำ�หรัับเจ้้าหน้้าที่่�ที่่�ไม่่ใช่่แพทย์์ในการเข้้าถึึงแฟ้้มเหล่่านั้้�น
(กฎข้้อ 26 (2))
128 แฟ้้ ม ทางการแพทย์์ ค วรครอบคลุุ ม และต้้องได้้รัับการปรัับปรุุ ง
อย่่ างสม่ำำ��เสมอ ตามที่่� CPT ระบุุ ไว้้ แฟ้้ มดัังกล่่ าวควรมีี ข้้ อมููล
การวิิ นิิ จ ฉััยรวมถึึงบัันทึึกต่่ อ เนื่่� อ งเกี่่� ย วกัับความเปลี่่� ย นแปลง
ของผู้้� ป่่ ว ยและการตรวจพิิ เ ศษใด ๆ ที่่� เ ธอหรืือเขาได้้ผ่่ า น 386
เพื่่�อวััตถุุประสงค์์ในความรัับผิิดชอบ รายการในแฟ้้มควรมีีข้้อมููล
ระบุุตััวตนของผู้้�เขีียน
129 หากเจ้้าหน้้าที่่�ทางการแพทย์์มีีเหตุุผลใด ๆ ที่่�เชื่่�อได้้ว่่าแฟ้้มข้้อมููล
ทางการแพทย์์ไม่่เป็็นความลัับ พวกเขาควรดำำ�เนิินการเพื่่อ� เสริิมสร้้าง
การปกป้้องแฟ้้ม รวมทั้้�งโดยการแจ้้งปััญหาแก่่ผู้อำ้� �ำ นวยการเรืือนจำำ�

6

130 ผู้้�ต้้องขัังต้้องรัับทราบว่่าพวกเขามีีสิิทธิิเข้้าถึึงแฟ้้มทางการแพทย์์
ของตนเมื่่อ� ร้้องขอ หรืือแต่่งตั้้ง� บุุคคลที่่� 3 เพื่่อ� เข้้าถึึงแฟ้้มของพวกเขา
เจ้้าหน้้าที่่�ควรตรวจสอบให้้แน่่ใจว่่ามีีขั้น้� ตอนเหมาะสมและสม่ำำ��เสมอ
เกี่่�ยวกัับวิิธีีการที่่�ผู้้�ต้้องขัังหรืือบุุคคลที่่� 3 สามารถเข้้าถึึงแฟ้้มและ
วิิธีีปกป้้องความลัับของพวกเขา

386 European Committee for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment
or Punishment (CPT), Extract from the 3rd General Report on activities of the CPT, 1993,
para. 39 at rm.coe.int/16806ce943.
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บริิบท: แนวทางขององค์์การอนามััยโลกในการรัักษาความลัับของข้้อมููล
เกี่่�ยวกัับเอชไอวีี / เอดส์์
(CONTEXT: WHO GUIDELINES ON THE CONFIDENTIALITY OF
INFORMATION REGARDING HIV/AIDS) [6.11]
แนวทางปฏิิบััติขิ ององค์์การอนามััยโลกว่่าด้้วยการติิดเชื้้�อเอชไอวีีและโรคเอดส์์
ในเรืือนจำำ�387 กล่่าวถึึงประเด็็นการรัักษาความลัับเกี่่�ยวข้้องกัับเอชไอวีี/เอดส์์
โดยเฉพาะ แม้้ว่่าข้้อมููลเกี่่�ยวกัับภาวะสุุขภาพและการรัักษาพยาบาลของ
ผู้้�ต้้องขัังจะเป็็นความลัับ แต่่แนวทางปฏิิบััติริ ะบุุว่า่ ด้ว้ ยความยิินยอมของผู้้ป่� ว่ ย
เจ้้าหน้้าที่่�ดููแลสุุขภาพอาจให้้ข้้อมููลแก่่ผู้้�จััดการเรืือนจำำ�หรืือหน่่วยงานตุุลาการ
เพื่่�อช่่วยเหลืือในการรัักษาและดููแลผู้้�ป่่วย
โดยอ้้างอิิงเฉพาะเกี่่�ยวกัับเอชไอวีี/เอดส์์ แนวทางปฏิิบััติิระบุุว่่า “ข้้อมููล
เกี่่�ยวกัับภาวะเอชไอวีีสามารถเปิิดเผยต่่อผู้้�จััดการเรืือนจำำ�ได้้ก็็ต่่อเมื่่�อบุุคลากร
ด้้านสุุขภาพพิิจารณาตามหลัักจริิยธรรมทางการแพทย์์ว่่าสิ่่�งนี้้�รัับประกััน
ความปลอดภััยและสวััสดิิภาพของผู้้�ต้้องขัังและเจ้้าหน้้าที่่� โดยปรัับใช้้กัับ
การเปิิดเผยหลัักการเดีียวกัับที่่�ใช้้กัันทั่่�วไปในชุุมชน หลัักการและขั้้�นตอน
เกี่่�ยวข้้องกัับการแจ้้งเตืือนพัันธมิิตรโดยสมััครใจในชุุมชนที่่�เขาควรปฏิิบััติิ
ตามสำำ�หรัับผู้้�ต้้องขััง”388
แนวปฏิิบััติิยัังระบุุด้้วยว่่าเจ้้าหน้้าที่่�ดููแลสุุขภาพไม่่ควรแจ้้งภาวะเอชไอวีีของ
ผู้้ต้้� องขัังต่่อฝ่่ายปกครองของเรืือนจำำ�เป็็นประจำำ� และ “ไม่่ควรวางเครื่่�องหมาย
ฉลาก ตราประทัับ หรืือเครื่่�องหมายอื่่�น ๆ ที่่�มองเห็็นได้้บนแฟ้้ม ห้้องขััง
หรืือเอกสารของผู้้ต้้� องขัังเพื่่�อบ่่งชี้้�ว่่าภาวะติิดเชื้้�อเอชไอวีี” อ้้างแล้้ววรรคที่่� 33

6
387 WHO guidelines on HIV infection and AIDS in prisons, UNAIDS, September 1999.
388 Ibid, para. 32.
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ภายนอก
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7. การตรวจสอบภายนอก
(EXTERNAL MONITORING)
กฎที่่�เกี่่�ยวข้้อง (RELEVANT RULES):
การตรวจสอบภายนอก
(EXTERNAL MONITORING)
กฎข้้อ 83
1. 	ต้้องมีีระบบตรวจสอบเรืือนจํําและบริิการทางอาญาทั่่�วไปเป็็น 2 ชั้้�น
(ก) การตรวจสอบภายใน (Internal inspections) หรืือทางปกครอง
โดยการบริิหารเรืือนจํําส่่วนกลาง
(ข) การตรวจสอบภายนอกที่่�ดํําเนิินการโดยหน่่วยงานบริิหารเรืือนจํําอิิสระ
ซึ่�ง่ อาจรวมถึึงหน่่วยงานที่่�มีีอํํานาจระหว่่างประเทศหรืือระดัับภููมิิภาค
2. ในทั้้�งสองกรณีี วััตถุุประสงค์์ของการตรวจสอบคืือ เพื่่�อทํําให้้มั่่�นใจว่่า
เรืือนจํํามีี ก ารจััดการให้้เป็็ น ไปตามกฎหมาย หลัักเกณฑ์์ นโยบาย
และขั้้�นตอนที่่�มีีอยู่่�ด้้วยความตั้้�งใจให้้เกิิดวััตถุุประสงค์์ของการให้้บริิการ
ทางอาญาและราชทััณฑ์์ และเพื่่�อให้้สิิทธิิของผู้้ต้้� องขัังได้้รัับความคุ้้�มครอง
กฎข้้อ 84
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1. ผู้้�ตรวจสอบต้้องมีีอํํานาจ กล่่าวคืือ
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(ก) เข้้าถึึงข้้อมููลทั้้�งหมดของจํํานวนผู้้�ต้้องขัังและสถานที่่�และที่่�ตั้้�งของ
การคุุ ม ขััง รวมทั้้� ง ข้้อมููลทั้้� ง หมดเกี่่� ย วกัับการปฏิิ บััติิ ต่่ อ ผู้้� ต้้ องขััง
ตลอดจนบัันทึึกและสภาพการคุุมขััง

เอกสารคำำ�แนะนำำ�เกี่่�ยวกัับกฎของเนลสััน แมนเดลา
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(ข) เลืือกเรืือนจํําที่่�ไปเข้้าเยี่่�ยมได้้โดยอิิสระ ตลอดจนการเข้้าเยี่่�ยมโดย
ไม่่ต้้องแจ้้งให้้ทราบล่่วงหน้้าด้้วยการตััดสิินใจของตนเอง และผู้้�ต้้องขััง
เข้้าสััมภาษณ์์
(ค)	ดํําเนิินการสััมภาษณ์์ผู้้�ต้้องขัังและเจ้้าหน้้าที่่�เรืือนจํําในช่่วงเข้้าเยี่่�ยม
อย่่างเป็็นส่่วนตััวและเป็็นความลัับอย่่างเต็็มที่่�
(ง) ให้้ข้้อเสนอแนะแก่่ผู้มี้� ีอํํานาจบริิหารเรืือนจํําและผู้้�มีีอํํานาจอื่่�น
2. คณะตรวจสอบภายนอกต้้องประกอบไปด้้ ว ยผู้้� ต รวจสอบมีี คุุ ณ สมบััติิ
และประสบการณ์์ซึ่ง่� รัับการแต่่งตั้้ง� จากผู้้มี� อํํี านาจ และต้้องรวมถึึงผู้้ป� ระกอบ
วิิชาชีีพดููแลสุุขภาพด้้วย การพิิจารณาอย่่างรอบคอบต้้องมีีต่่อการเป็็น
ผู้้�แทนที่่�มีีความสมดุุลทางเพศ
กฎข้้อ 85
1.	ทุุกการตรวจสอบต้้องตามมาด้้วยรายงานเป็็นลายลัักษณ์์อัักษรเพื่่�อเสนอ
ไปยัังผู้้� มีีอํํานาจ การพิิจารณาอย่่างรอบคอบต้้องมีีเพื่่�อทํําให้้รายงาน
การตรวจสอบภายนอกเผยแพร่่ต่่อสาธารณะ โดยไม่่รวมข้้อมููลส่่วนตััว
ของผู้้�ต้้องขััง เว้้นแต่่ผู้ต้้้� องขัังได้ใ้ ห้้ความยิินยอมไว้้โดยชััดแจ้้ง
2. ผู้้มี� อํํี านาจบริิหารเรืือนจํําหรืือผู้้�มีอํํี านาจอื่่น� ตามความเหมาะสมต้้องระบุุว่า่
ภายในระยะเวลาตามสมควร ผู้้�มีีอํํานาจบริิหารเรืือนจํําหรืือผู้้�มีีอํํานาจอื่่�น
จะปฏิิบััติิตามข้้อเสนอแนะที่่�ได้้จากการตรวจสอบภายนอก (EXTERNAL
MONITORING) หรืือไม่่
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เมื่่� อ พิิ จ ารณาจากสิ่่� ง พิิ ม พ์์ แ ละแหล่่ ง ข้้อมููลมากมายที่่� มีี อ ยู่่�ใน
การตรวจสอบจากภายนอก โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�งในบริิบทของพิิธีีสาร
เลืือกรัับของอนุุ สัั ญญาต่่ อ ต้้านการทรมานและการปฏิิ บััติิ ห รืือ
การลงโทษที่่�โหดร้้าย ไร้้มนุุษยธรรมหรืือที่่�ย่ำำ��ยีีศัักดิ์์�ศรีี (OPCAT)
และกลไกป้้องกัันแห่่งชาติิ (NPM) เอกสารคำำ�แนะนำำ�ไม่่ได้้พยายาม
ครอบคลุุมประเด็็นที่่�เกี่่ย� วข้้องทั้้ง� หมดอย่่างครอบคลุุม แนวทางเพิ่่�มเติิม
เกี่่�ยวกัับการตรวจสอบภายในมีีอยู่่�ในบทที่่� 1 วรรคที่่� 221–232
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	ทำำ�ไมจึึงสำำ�คััญ?
02

(WHY IS IT IMPORTANT?)

การติิดตามตรวจสอบสถานคุุมขัังจากภายนอก รวมถึึงการเยี่่�ยม
โดยไม่่ ไ ด้้รัับแจ้้ง เป็็ น วิิ ธีี ห นึ่่� ง มีี ป ระสิิ ท ธิิ ภ าพสุุ ด ในการป้้ อ งกััน
การทรมานและการปฏิิ บััติิ ที่่� โ หดร้้าย และการตรวจหาปัั จ จััย
ทางระบบที่่�เอื้้�อต่่อการปฏิิบััติิดัังกล่่าว
นำำ�ไปปฏิิบััติิ

(PUTTING IT INTO PRACTICE)

ระบบการตรวจสอบ 2 ชั้้�น
(Two-fold systems of inspection)

03 กฎแมนเดลาจััดให้้มีี ร ะบบการตรวจสอบ 2 ระบบ ซึ่่�ง รวมถึึง
การตรวจสอบภายในหรืือการบริิ ห าร ตลอดจนการตรวจสอบ
ภายนอกผ่่านหน่่วยงานตรวจสอบภายนอกที่่�เป็็นอิิสระ
04

แม้้ว่่าทั้้�งสองระบบมีีวััตถุุประสงค์์เดีียวกััน แต่่อาณััติิของพวกเขา
มัักแตกต่่ า งกััน และการตรวจสอบภายใน โดยทั่่� ว ไปรวมถึึง
ประเด็็นต่่าง ๆ เช่่น การฝึึกอบรมเจ้้าหน้้าที่่� ผลการดำำ�เนิินงาน
ด้้านการเงิินและการบริิหาร ในขณะที่่�กลไกภายนอกมัักเน้้นที่่�สิิทธิิ
ของผู้้�ต้้องขัังและการดำำ�เนิินการในระดัับชาติิและมาตรฐานสากล
มีีไว้้เพื่่�อเติิมเต็็มซึ่�ง่ กัันและกััน
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05 หน่่วยงานตรวจสอบภายนอกเป็็นที่่�รู้้�จัักมากสุุดมีีไว้้เพื่่�อป้้องกััน
การทรมาน เช่่น NPMs ที่่�จััดตั้้�งขึ้้�นภายใต้้ OPCAT และหน่่วยงาน
เทีียบเคีียงได้้ อย่่างไรก็็ตาม กฎแมนเดลานำำ�เสนอการตรวจสอบ
ภายนอกในลัักษณะกว้้างและครอบคลุุม ซึ่ง่� ดำำ�เนิินการโดยหน่่วยงาน
เป็็นอิิสระจากฝ่่ายบริิหารเรืือนจำำ� และเกี่่ย� วข้้องกัับการตรวจสอบโดย
ตุุลาการ สถาบัันสิิทธิิมนุุษยชนแห่่งชาติิ (NHRIs) สถาบััน Ombuds
คณะกรรมการรััฐสภา และอาจรวมถึึง การตรวจสุุ ข ภาพหรืือ
หน่่วยงานต่่อต้้านการทุุจริิตที่่�จััดตั้้�งขึ้้�นในเขตอำำ�นาจศาลที่่�เกี่่�ยวข้้อง
กฎข้้อ 83 (1)(ข) ยัังหมายถึึงหน่่วยงานระดัับภููมิิภาคและระดัับ
นานาชาติิ เช่่ น SPT, กระบวนการพิิ เ ศษของสหประชาชาติิ ,
CPT, ผู้้� ร ายงานพิิ เ ศษว่่ า ด้้ ว ยเรืือนจำำ� และเงื่่� อ นไขการคุุ ม ขััง
และการตรวจรัักษาในแอฟริิ ก า, การรายงานเรื่่� อ งสิิ ท ธิิ ข อง
ผู้้�ถููกลิิดรอน เสรีีภาพในอเมริิกาและคณะกรรมการกาชาดระหว่่าง
ประเทศ (ICRC) - ตามที่่�เกี่่�ยวข้้องในประเทศนั้้�น ๆ

07

ในขณะที่่� ก ฎแมนเดลาใช้้ ป ระสบการณ์์ เชิิ ง บวกของแบบจำำ� ลอง
การตรวจสอบเชิิ ง ป้้ อ งกัันระดัับภููมิิ ภ าคและระดัับนานาชาติิ
ภาระหน้้าที่่�ในการจััดตั้้ง� หน่่วยงานตรวจสอบภายนอก ตามที่่�กำำ�หนด
ไว้้ในกฎแมนเดลา มีีผลบัังคัับใช้้โดยไม่่คำำ�นึึงว่่ารััฐได้้ให้้สััตยาบััน
OPCAT และจััดตั้้�ง NPM หรืือไม่่
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	วััตถุุประสงค์์การตรวจสอบ
(Objectives of inspections)

08 กฎข้้อ 83 (2) ระบุุ ว่่ า วััตถุุ ป ระสงค์์ ข องการตรวจสอบภายใน
และการตรวจสอบภายนอกควรเพื่่�อให้้แน่่ใจว่่ามีีการจััดการเรืือนจำำ�
ตามกฎหมาย ระเบีี ย บข้้อบัังคัับ นโยบายและขั้้� น ตอนที่่� มีี อ ยู่่�
เพื่่�อนำำ�ไปสู่่�วััตถุุประสงค์์ของการบริิการทางอาญาและการแก้้ไข
และประกัันว่่าสิิทธิิของผู้้�ต้้องขัังได้้รัับการคุ้้�มครอง
09	วััตถุุประสงค์์ของการติิดตามและสอบสวนเชิิงป้้องกัันในแต่่ละกรณีี
รวมถึึงการร้้องเรีียน มัักสัับสน ในขณะที่่�การตรวจสอบและติิดตาม
ทำำ�หน้้าที่่�ตรวจจัับปััญหาเชิิงระบบและแนะนำำ�มาตรการเพื่่�อป้้องกััน
การทำำ�ซ้ำำ�� การร้้องเรีียนและการสอบสวนจำำ�ต้้องสร้้างข้้อเท็็จจริิง
ของแต่่ละกรณีี รัับรองความรัับผิิดชอบและชดใช้ใ้ ห้้แก่่เหยื่่�อ ดัังนั้้�น
จึึงไม่่ใช่่บทบาทของการตรวจสอบภายในหรืือหน่่วยงานตรวจสอบ
ภายนอกในการสอบสวนกรณีีการเสีียชีีวิิต การบาดเจ็็บ (ร้้ายแรง)
การหายตััวไปหรืือการทรมาน และการปฏิิ บััติิ ที่่� โ หดร้้ายใน
รููปแบบอื่่น� ๆ ในทางกลัับกััน เหตุุการณ์์ดัังกล่่าว รวมทั้้ง� การร้้องเรีียน
และข้้อกล่่าวหาส่่วนบุุคคล จะต้้องถููกสอบสวน ดำำ�เนิินคดีี และลงโทษ
โดยหน่่ ว ยงานที่่� จััดตั้้� ง ขึ้้� น โดยมีี อำำ� นาจหน้้าที่่� แ ละความสามารถ
ในการสอบสวนและตััดสิินใจที่่�กำำ�หนดข้้อเท็็จจริิงและการลงโทษใด ๆ
ต่่อผู้้ก� ระทำำ�ความผิิด กลไกการสอบสวนอาจอ้้างอิิงถึึงระบบยุุติธิ รรม
ทางอาญาหรืือหน่่วยงานที่่�รัับผิิดชอบในการดำำ�เนิินการทางวิินััย
ภายใน ทั้้�งนี้้�ขึ้้�นอยู่่�กัับความร้้ายแรงของคดีี
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10	คำำ�แนะนำำ�สำำ�หรัับการติิดตามผลการปฏิิบััติิและสภาพในเรืือนจำำ�
จากภายนอกที่่�มีีประสิิทธิิผลควรนำำ�มาจาก CPT, OPCAT และ SPT
และจุุดเน้้นของการติิดตามดัังกล่่าวควรอยู่่�ที่่ก� ารป้้องกัันการทรมาน
และการปฏิิบััติิที่่�โหดร้้ายอื่่�น ๆ การเยี่่�ยมเชิิงป้้องกัันจะพิิจารณา
สถานที่่�ทางกายภาพ กฎเกณฑ์์และขั้้น� ตอนปฏิิบััติิ และความเพีียงพอ
ของการป้้องกัันใด ๆ เพื่่�อระบุุปััจจััยเสี่่�ยงที่่�นำำ�ไปสู่่�หรืืออาจนำำ�ไปสู่่�
การทรมานหรืือก่่อให้้เกิิดสภาพหรืือการปฏิิบััติิที่่�เป็็นการทรมาน
หรืือการทรมาน พวกเขาควรตั้้�งเป้้าหมายที่่�จะระบุุและวิิเคราะห์์
ปััจจััยทางระบบและรููปแบบของความล้้มเหลว และแนะนำำ�มาตรการ
เพื่่�อแก้้ไขสาเหตุุแท้้จริิง

7

11 	ข้้อมููลที่่� ร วบรวมโดยหน่่ ว ยงานตรวจสอบภายนอกจะได้้รัับ
การประเมิิ น โดยเทีี ย บกัับมาตรฐานระดัับชาติิ ระดัับภููมิิ ภ าค
และระดัับสากลและแนวปฏิิ บััติิ ดีี และควรเห็็ น ว่่ า มีี ป ระโยชน์์
ในการช่่วยเหลืือการจััดการเรืือนจำำ�และอื่่�น ๆ เพื่่�อรัักษามาตรฐาน
และดำำ� เนิิ น การปรัับปรุุ ง ในการจััดการเรืือนจำำ� ข้้อเสนอแนะ
ของหน่่วยงานตรวจสอบภายนอกเป็็นพื้้�นฐานสำำ�หรัับการเจรจา
อย่่างสร้้างสรรค์์กัับเจ้้าหน้้าที่่�เกี่่�ยวกัับวิิธีีการปรัับปรุุงการปฏิิบััติิ
ต่่อผู้้ต้้� องขัังและสภาพในเรืือนจำำ� ซึ่ง่� อาจรวมถึึงสภาพการทำำ�งานของ
เจ้้าหน้้าที่่�เรืือนจำำ� ซึ่�ง่ เป็็นปััจจััยสำำ�คััญในการปฏิิบััติิต่่อผู้้�ต้้องขััง389

504

389 For more information, see: Staff working conditions Addressing risk factors to prevent
torture and ill treatment, PRI/APT, op. cit., note 71.
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นำำ�ไปปฏิิบััติิ

(PUTTING IT INTO PRACTICE)

	ต้้องใช้้การตรวจสอบภายนอกมีีอำำ�นาจ
(Powers external monitors require)

12

ผู้้�ตรวจสอบภายนอกต้้องได้้รัับสิิทธิิเข้้าถึึงข้้อมููลทั้้�งหมดเกี่่�ยวกัับ
จำำ�นวนผู้้�ต้้องขััง สถานที่่� และสถานคุุมขััง ตลอดจนข้้อมููลทั้้�งหมดที่่�
เกี่่ย� วข้้องกัับการปฏิิบััติต่ิ อ่ ผู้้ต้้� องขััง รวมทั้้ง� บัันทึึกและเงื่อ่� นไขการคุุมขััง
(กฎข้้อ 84 (ก)) ซึ่่�งรวมถึึงการเข้้าถึึงสถานคุุมขัังได้้ไม่่จำำ�กััด รวมถึึง
สิิทธิิในการเคลื่่�อนย้้ายภายในสถานที่่�ดัังกล่่าวโดยไม่่มีีข้้อจำำ�กััด

13

เช่่นเดีียวกัับผู้้�ตรวจสอบภายใน ผู้้�ตรวจสอบภายนอกต้้องสามารถ
เลืือกเรืือนจำำ�ที่่�จะเยี่่�ยมได้อ้ ย่่างอิิสระ รวมถึึงการไปเยี่่�ยมโดยไม่่แจ้้ง
ให้้ทราบล่่วงหน้้าตามความคิิดริิเริ่่�มของตนเอง และเลืือกผู้้�ต้้องขััง
ที่่�จะสััมภาษณ์์ได้อ้ ย่่างอิิสระ (กฎข้้อ 84 (ข))

14

พวกเขาจำำ�ต้้องสามารถดำำ�เนิินการสััมภาษณ์์ส่่วนตััวและเป็็นความลัับ
กัับผู้้�ต้้องขััง เจ้้าหน้้าที่่�เรืือนจำำ� และบุุคคลที่่�เกี่่�ยวข้้องอื่่�น ๆ (เช่่น
เจ้้าหน้้าที่่�ดููแลสุุขภาพ) ในระหว่่างการเยี่่ย� มของพวกเขา (กฎข้้อ 84 (ค))

15	พวกเขาควรได้้รัับมอบอำำ�นาจให้้เสนอแนะต่่อฝ่่ายบริิหารเรืือนจำำ�
และหน่่วยงานที่่�มีอำี ำ�นาจอื่่น� ๆ (กฎข้้อ 84 (ง)) ซึ่ง่� รวมถึึงการวิิเคราะห์์
และให้้ความเห็็นเกี่่�ยวกัับร่่างกฎหมายเพื่่�อระบุุปััจจััยเสี่่�ยงเป็็นไปได้้
ของการทรมานหรืือการปฏิิบััติิที่่�โหดร้้าย390

เอกสารคำำ�แนะนำำ�เกี่่�ยวกัับกฎของเนลสััน แมนเดลา
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390 For comparison, see OPCAT, op. cit., note 20.
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กฎข้้อ 84 (2) ระบุุว่่าควรมีีการจััดตั้้�งหน่่วยงานตรวจสอบภายนอก
ในกฎหมาย โดยมีีการรัับประกัันความเป็็นอิิสระและการจััดหา
ทรััพยากรที่่�เหมาะสม พวกเขาควรประกอบด้้วยเจ้้าหน้้าที่่�มีีคุุณสมบััติิ
และมีีประสบการณ์์ รวมถึึงผู้้�เชี่่�ยวชาญด้้านการดููแลสุุขภาพที่่�มีี
การเป็็นตััวแทนของเพศอย่่างสมดุุล

7

16
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	บทบาทของการบริิหารเรืือนจำำ�
(The role of prison administrations)

17

เจ้้าหน้้าที่่� เ รืือนจำำ� และฝ่่ า ยบริิ ห ารควรตรวจสอบให้้แน่่ ใ จว่่ า
ผู้้� ต รวจสอบภายนอกทั้้� ง หมดสามารถปฏิิ บััติิ ห น้้าที่่� ข องตนได้้
อย่่างมีีประสิิทธิิผลและควรร่่วมมืือกัับพวกเขา รวมถึึงการตกลง
ที่่�จะให้้สััมภาษณ์์แก่่พวกเขา

18

ผู้้ต� รวจสอบควรสามารถปฏิิบััติหิ น้้าที่่�ได้โ้ ดยปราศจากการแทรกแซง
การคุุ กคาม หรืือการล่่ วงละเมิิ ด ในเวลาเดีี ย วกััน ผู้้� ตรวจสอบ
ควรเคารพกฎและข้้อบัังคัับของเรืือนจำำ� และการปรากฏตััวของพวกเขา
ไม่่ควรขััดขวางการทำำ�งานอย่่างราบรื่่น� ของเรืือนจำำ� เป็็นบทบาทของ
รััฐบาลและฝ่่ายบริิหารเรืือนจำำ�เพื่่�อให้้แน่่ใจว่่าผู้้�ตรวจสอบภายนอก
สามารถปฏิิบััติหิ น้้าที่่�ของตนได้อ้ ย่่างมีีประสิิทธิิผล ตามกฎข้้อ 84 (1)
ซึ่่�งกำำ�หนดอำำ�นาจที่่�จำำ�เป็็น

19

ผู้้� มีี ส่่ ว นร่่ ว มกัับผู้้� ต รวจสอบภายนอกจำำ�ต้้ องได้้รัับการปกป้้ อ ง
จากการลงโทษหรืือการตอบโต้้ใด ๆ อัันเป็็นผลมาจากการกระทำำ�
ดัังกล่่ า ว รััฐต้้องละเว้้นจากการสั่่� ง การ ใช้้ อนุุ ญ าตหรืือทนต่่ อ
การลงโทษหรืือการตอบโต้้ใด ๆ ที่่�บุุคคลหรืือองค์์กรใด ๆ จะต้้อง
ทนทุุกข์์ทรมานจากการติิดต่่อกัับหน่่วยงานตรวจสอบหรืือให้้ข้้อมููล
โดยไม่่คำำ�นึึงถึึงความถููกต้้องและบุุคคลหรืือองค์์กรดัังกล่่าวไม่่ควร
มีีอคติิในทางใดทางหนึ่่�ง391
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391 For provisions on this issue, see Ibid, Article 21.
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	ความร่่วมมืือของหน่่วยงานกัับผู้้�ตรวจสอบและติิดตาม

(Cooperation of authorities with inspectors and monitors)

20

กฎข้้อ 85 กำำ�หนดว่่าการตรวจสอบทุุกครั้้�งทั้้�งภายในและภายนอก
ควรตามด้้วยรายงานเป็็นลายลัักษณ์์อัักษรเพื่่�อส่่งไปยัังหน่่วยงาน
ที่่�มีีอำำ�นาจ

21

สำำ�หรัับการติิดตามตรวจสอบภายนอก กฎข้้อ 85 (1) ระบุุว่่าควรมีี
การพิิจารณาอย่่างเหมาะสมในการจััดทำำ�รายงานการตรวจสอบ
จากภายนอกสู่่�สาธารณะ ยกเว้้นข้้อมููลส่่วนบุุคคลใด ๆ เกี่่�ยวกัับ
ผู้้�ต้้องขััง เว้้นแต่่พวกเขาจะได้้รัับความยิินยอมอย่่างชััดแจ้้ง

22

ในการตอบสนองต่่อรายงานของผู้้�เฝ้้าสัังเกตภายนอก ฝ่่ายบริิหาร
เรืือนจำำ� หรืือหน่่ ว ยงานที่่� มีี อำำ� นาจอื่่� น ๆ ขึ้้� น อยู่่�กัับว่่ า ใครได้้รัับ
คำำ�แนะนำำ� ให้้ตอบสนองต่่อหน่่วยงานตรวจสอบภายนอกภายใน
เวลาเหมาะสม เจ้้าหน้้าที่่�อาจไม่่สามารถดำำ�เนิินการตามคำำ�แนะนำำ�
ทั้้� ง หมดที่่� ส่่ ง ถึึงพวกเขาได้้ เนื่่� อ งจากปัั ญ หาด้้ า นความสามารถ
ทรััพยากร หรืือความจำำ� เป็็ น ในการเปลี่่� ย นแปลงกฎหมายเพื่่� อ
ดำำ�เนิินการตามคำำ�แนะนำำ�ที่่�ให้้ไว้้

7

23 กฎข้้อ 85 (2) กำำ�หนดให้้เจ้้าหน้้าที่่�กลัับไปที่่�หน่่วยตรวจสอบโดย
ตััดสิินใจว่่าจะดำำ�เนิินการตามคำำ�แนะนำำ�ที่่�เกิิดจากการตรวจสอบ
ภายนอกหรืือไม่่ ฝ่่ายบริิหารเรืือนจำำ�จึึงมีีหน้้าที่่�รัับผิิดชอบในการนำำ�
คำำ�แนะนำำ�ของหน่่วยงานตรวจสอบอย่่างจริิงจััง พิิจารณาอย่่าง
รอบคอบและดำำ�เนิินการภายในเวลาเหมาะสม หรืือให้้เหตุุผลที่่�ดีี
ว่่าทำำ�ไมพวกเขาจะไม่่ปฏิิบััติิตามคำำ�แนะนำำ�
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24

ควรมีีการเจรจาอย่่างต่่อเนื่่�องและสร้้างสรรค์์ระหว่่างผู้้�ตรวจสอบ
ภายนอกและฝ่่ า ยจััดการเรืือนจำำ�ที่่� มุ่่� งเน้้นการนำำ�ข้้ อเสนอแนะ
ไปปฏิิบััติิ
ตััวอย่่างเครื่่�องมืือตรวจสอบที่่�มีีอยู่่� [7.1]
OSCE Office for Democratic Institutions and Human Rights (ODIHR)
and Association for the Prevention of Torture (APT), Monitoring
places of detention: a practice guide for NGOs (2002) มีีในภาษาอัังกฤษ
ฟาร์์ซีี มองโกเลีีย และรััสเซีีย: ที่่� www.apt .ch/en/resources/monitoringplaces-of-detention-apractical-guide-for-ngos-2002.
Association for the Prevention of Torture (APT), Monitoring Places
of Detention: a Practical guide (2004), มีีให้้บริิการในภาษาแอลเบเนีีย,
อาหรัับ, อาร์์เมเนีีย, อาเซอร์์ไบจััน, อัังกฤษ, ฝรั่่�งเศส, ชาวอิินโดนีีเซีีย, เกาหลีี,
มอนเตเนโกร, เนปาล, โปแลนด์์, โปรตุุเกส, โรมาเนีีย, ภาษาสเปนและไทย: ที่่�
www.apt.ch/en/resources/monitoringplaces-of-detention-apractical-guide.
สำำ�นัักงานข้้าหลวงใหญ่่สิทิ ธิิมนุุษยชนแห่่งสหประชาชาติิ (OHCHR) ชุุดฝึึกอบรม
วิิชาชีีพหมายเลข 7 – คู่่�มืือการฝึึกอบรมเกี่่�ยวกัับการติิดตามตรวจสอบสิิทธิิ
มนุุษยชน – บทที่่� IX: การเยี่่�ยมผู้้�ถููกคุุมขััง (2007) มีีให้้ในภาษาอาหรัับ อัังกฤษ
ฝรั่่�งเศส รััสเซีีย และสเปน: ที่่� www.ohchr.org/EN/PublicationsResources/
Pages/MethodologicalMaterials.aspx.

7
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Association for the Prevention of Torture (APT), Asia Pacific Forum of
National Human Rights Institutions (APF) และ Office of the UN High
Commissioner for Human Rights (OHCHR), Preventioning Torture: An
Operational Guide for National Human Rights Institutions (2010),
มีีให้้บริิการในภาษาอาหรัับ อัังกฤษ ฝรั่่�งเศส เซอร์์เบีีย และสเปน: ที่่� www.apt.
ch/en/resources/national-human-rights-institutions.
Penal Reform International (PRI) and Association for the Prevention
of Torture (APT) – Detention Monitoring Tool: จััดการกัับปััจจััยเสี่่�ยง
เพื่่�อป้้องกัันการทรมานและการปฏิิบััติิที่่�โหดร้้าย (ฉบัับที่่� 2 ปรัับปรุุง 2016)
ที่่� : www.penalreform.org/priorities/torture-prevention/
preventive-monitoring/tools-resources รวมถึึงเอกสารเฉพาะเรื่่�อง
และเอกสารข้้อเท็็จจริิงเกี่่�ยวกัับ:
– วััฒนธรรมสถาบัันการคุุมขััง: กรอบการทำำ�งานสำำ�หรัับการติิดตามตรวจสอบ
เชิิงป้้องกััน (มีีในภาษาอัังกฤษ ฝรั่่�งเศส จอร์์เจีีย รััสเซีีย และสเปน)
– ผู้้� ห ญิิ ง ที่่� ถูู ก คุุ ม ขัั ง : คู่่� มืื อ การติิ ด ตามตรวจสอบความอ่่อนไหวทางเพศ
(มีีให้้บริิการในภาษาอาหรัับ, อัังกฤษ, ฝรั่่�งเศส, จอร์์เจีีย, รััสเซีีย และสเปน)
– บุุ คค ลที่่� มีี คว ามหลากหลายทางเพศ (LGBTI) ถูู ก ลิิ ด รอนเสรีี ภ าพ:
กรอบการทำำ�งานสำำ�หรัับการติิดตามตรวจสอบเชิิงป้้องกััน (ให้้บริิการ
ในภาษาอัังกฤษ ฝรั่่�งเศส จอร์์เจีีย โปรตุุเกส รััสเซีีย และสเปน)

7

– การสร้้างสมดุุลระหว่่างความมั่่นค
� งและศัักดิ์์ศ� รีีในเรืือนจำำ�: กรอบการทำำ�งาน
สำำ�หรัับการตรวจสอบเชิิงป้้องกััน (มีีในภาษาอัังกฤษ ฝรั่่�งเศส จอร์์เจีีย รััสเซีีย
สเปน และตุุรกีี)
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– การตรวจค้้นร่่างกาย (ให้้บริิการในภาษาอัังกฤษ ฝรั่่�งเศส จอร์์เจีีย รััสเซีีย
และสเปน)

เอกสารคำำ�แนะนำำ�เกี่่�ยวกัับกฎของเนลสััน แมนเดลา

7. การตรวจสอบภายนอก

– เครื่่�องพัันธนาการ (ให้้บริิการในภาษาอัังกฤษ ฝรั่่�งเศส จอร์์เจีีย รััสเซีีย
และสเปน)
– การคุุมขัังก่่อนการพิิจารณาคดีี (ให้้บริิการในภาษาอัังกฤษ ฝรั่่�งเศส จอร์์เจีีย
รััสเซีีย และสเปน)
– สภาพการทำำ�งานของเจ้้าหน้้าที่่� (ให้้บริิการในภาษาอัังกฤษ ฝรั่่�งเศส จอร์์เจีีย
รััสเซีีย และสเปน)
– การบัันทึึกวิิดีีโอในการควบคุุมตััวของตำำ�รวจ (ให้้บริิการในภาษาอัังกฤษ
ฝรั่่�งเศส จอร์์เจีีย รััสเซีีย และสเปน)
– การจััดการเหตุุการณ์์และการสอบสวนโดยอิิสระ (มีีให้้บริิการในภาษา
อัังกฤษและจอร์์เจีีย ภาษาอื่่�น ๆ ที่่�กำ�ลัั
ำ งจะมีีขึ้้�น)
– คู่่�มืือผู้้�ใช้้ (ให้้บริิการในภาษาอัังกฤษ จอร์์เจีีย และรััสเซีีย)
Association for the Prevention of Torture (APT), Detention Focus
Database, มีีให้้บริิการในภาษาอัังกฤษ ฝรั่่�งเศส และสเปน): ที่่� www.apt.
ch/detention-focus.
Harm Reduction International, Monitoring HIV, HCV, TB and
Reduction in Prisons: a Human Rights-Based Tool to Prevention
Ill-Treatment (2016): ที่่� www.hri.global/contents/1674.
สำำ�นัักงานว่่าด้้วยยาเสพติิดและอาชญากรรมแห่่งสหประชาชาติิ (UNODC)
การประเมิินการปฏิิบััติิตามกฎของเนลสััน แมนเดลา – รายการตรวจสอบ
สำำ�หรัับกลไกการตรวจสอบภายใน (2017) มีีให้้บริิการในภาษาอาหรัับ อัังกฤษ
ฝรั่่�งเศส เยอรมััน รััสเซีีย และสเปน: ที่่� www.unodc.org/ unodc/en/justiceand-prison-reform/tools.html.
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International Committee of the Red Cross (ICRC), Health Care
in Detention – Health Systems and Needs Assessments in
Prisons – Practical Guide and Toolkit (2018): ที่่� www.icrc.org/en/
publication/champdapplication-du-droit-dans-les-conflitsarmes-ricr-no-893.

7

Omega Research Foundation, Monitoring Weapons and Restraints
in Place of Detention: A Practical Guide and Pocketbook (2018),
มีีให้้บริิการในภาษาอัังกฤษ ฝรั่่�งเศส และสเปน: ที่่� omegaresearchfoundation.
org/publications/monitoring-weapons-and-restraints-placesdetentionpractical-guide.
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