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1.

บทน�ำ

ข้อก�ำหนดมาตรฐานขั้นต�่ำแห่งองค์การสหประชาชาติว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง ได้สร้างมาตรฐานขั้นต�่ำ
ที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง ส�ำหรับการบริหารจัดการเรือนจ�ำ และปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง ทั้งยังมีมูลค่า
มหาศาลและมีอิทธิพลในการพัฒนากฎหมายราชทัณฑ์ นโยบาย และแนวทางการปฏิบัติในแต่ละประเทศ
สมาชิกทั่วโลก1 ภายหลังจากกระบวนการทบทวนระหว่างรัฐบาลที่เริ่มขึ้นเพื่อสะท้อนถึงความก้าวหน้าใน
กฎหมายระหว่างประเทศและศาสตร์ด้านการราชทัณฑ์ ต่อมาสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติได้มติรับรองชุด
ข้อก�ำหนดทีม่ กี ารทบทวนใหม่นี้ ในปี ค.ศ. 20152 ว่าเป็นข้อก�ำหนดมาตรฐานขัน้ ต�ำ่ แห่งองค์การสหประชาชาติ
ว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง (ข้อก�ำหนดแมนเดลา) ซึ่งถือเป็นแบบร่างการพัฒนาการบริหารจัดการเรือนจ�ำ
ในศตวรรษที่ยี่สิบเอ็ด ข้อก�ำหนดนี้ถูกขนานนามว่าข้อก�ำหนดเนลสันแมนเดลา เพื่อเป็นเกียรติแก่อดีต
ประธานาธิบดีของประเทศแอฟริกาใต้ นามว่า เนลสัน โรลิห์ลาห์ลา แมนเดลา ซึ่งต้องโทษในเรือนจ�ำเป็น
เวลา ๒๗ ปี ในระหว่างการต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชน ประชาธิปไตย และส่งเสริมวัฒนธรรมแห่งสันติภาพ
ในระบบขององค์ ก ารสหประชาชาติ ส� ำ นั ก งานป้ อ งกั น ยาเสพติ ด และปราบปรามอาชญากรรมแห่ ง
สหประชาชาติ (UNODC) ท�ำหน้าที่เป็นผู้อารักขามาตรฐานระหว่างประเทศและบรรทัดฐานที่เกี่ยวกับการ
ปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง รวมถึงข้อก�ำหนดแมนเดลาด้วย ดังนั้น สมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติจึงร้องขอให้
UNODC เผยแพร่ข้อก�ำหนดแมนเดลาให้เป็นไปอย่างทั่วถึง เพื่อที่จะได้ออกแบบเอกสารค�ำแนะน�ำ และให้
ความช่วยเหลือด้านเทคนิค ตลอดจนให้ค�ำปรึกษาแก่ประเทศสมาชิกในด้านของการปฏิรูปการลงโทษ
ทางอาญาเพือ่ พัฒนาหรือเสริมสร้างให้จดั ท�ำข้อกฎหมาย กระบวนการปฏิบตั ิ นโยบาย และแนวทางการปฏิบตั ิ
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับเรือนจ�ำให้สอดคล้องเป็นไปตามข้อก�ำหนด3 ด้วยเหตุนี้ แบบประเมินนี้จึงถือเป็นการ
ด�ำเนินการเพื่อตอบสนองโดยตรงต่อการร้องขอดังกล่าว และได้พัฒนาเป็นส่วนหนึ่งของโปรแกรม UNODC
ทั่วโลกในการจัดการปัญหาความท้าทายในเรือนจ�ำ ซึ่งให้ความช่วยเหลือทางเทคนิค โดยขับเคลื่อนงาน
ในด้านต่างๆ ดังนี้ (ก) การลดขอบเขตของการลงโทษจ�ำคุก (ข) การปรับปรุงสภาพเรือนจ�ำและเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งในการบริหารจัดการเรือนจ�ำ และ (ค) การสนับสนุนการกลับคืนสูส่ งั คมของผูต้ อ้ งขังเมือ่ ปล่อยตัว

1
ข้อก�ำหนดมาตรฐานขั้นต�่ำว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังถูกจัดท�ำขึ้นโดยการประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมและการปฏิบัติต่อผู้กระท� ำผิด
สมัยที่ 1 ในปี ค.ศ. 1995 และได้รับการอนุมัติโดยคณะมนตรีเศรษฐกิจและสังคม (แห่งสหประชาชาติ) โดยมติที่ 663 c (XXIV) ในวันที่ 31 กรกฎาคม และ มติที่ 2076
(LXII) ในวันที่ 13 พฤษภาคม
2
ข้อมติสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ ที่ 70/175 ก�ำหนด ข้อก�ำหนดขั้นต�่ำแห่งองค์การสหประชาชาติว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง (ข้อก�ำหนดแมนเดลา)
3
ข้อมติสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ ที่ 70/175 ย่อหน้าที่ 15

1

2

การประเมินผลการปฏิบัติตามข้อก�ำหนดแมนเดลา:

1. บริบทแวดล้อม
ข้อก�ำหนดมาตรฐานขั้นต�่ำแห่งสหประชาชาติว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง
(ข้อก�ำหนดแมนเดลา)
ข้อ 83
1. จัดให้มีระบบตรวจสอบแบบสองชั้นส�ำหรับเรือนจ�ำและงานราชทัณฑ์โดยสม�่ำเสมอ ดังนี้
		 (1) การตรวจสอบภายในหรือการตรวจสอบเชิงบริหารงานโดยหน่วยงานราชทัณฑ์ส่วนกลาง
		 (2) 	การตรวจสอบภายนอก โดยหน่วยงานที่เป็นอิสระจากหน่วยงานราชทัณฑ์ ซึ่งอาจรวมถึงองค์กร
ระดับภูมิภาคและระดับระหว่างประเทศที่มีอ�ำนาจ
2.	ในทั้งสองกรณี วัตถุประสงค์ในการตรวจสอบคือเพื่อท�ำให้มั่นใจว่าเรือนจ�ำได้รับการบริหารจัดการโดย
สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบ นโยบายและกระบวนการปฏิบัติที่มีอยู่ในปัจจุบัน ด้วยมุมมองที่จะ
น�ำมาซึ่งเป้าหมายของการลงโทษทางอาญาและงานราชทัณฑ์ รวมถึงสิทธิผู้ต้องขังได้รับการคุ้มครอง

กลไกการตรวจสอบและติดตามดูแล ได้ส่องแสงสว่างอันใหม่และส�ำคัญไปยังเรือนจ�ำ ซึ่งโดยธรรมชาติแล้ว
ถือเป็นสถานที่ที่มีสภาพแวดล้อมปิด จึงต้องอาศัยความพยายามอย่างสูงในการยับยั้งป้องกันความเสี่ยง
ที่จะเกิดการปฏิบัติงานโดยมิชอบ ด้วยเหตุนี้ หน้าที่หลักของการติดตามดูแลและตรวจสอบเรือนจ�ำ ไม่ว่าจะ
จากหน่วยงานภายในหรือภายนอกนั้น จะต้องค�ำนึงถึงสภาพพื้นฐานของเรือนจ�ำข้อนี้ และจะต้องช่วยท�ำให้
สภาพแวดล้อมของเรือนจ�ำมีความปลอดภัย มั่ น คง และมีมนุษยธรรม โดย (ก) ท�ำความเข้าใจเกี่ยวกับ
เรือนจ�ำในทุกๆ ด้าน รวมถึงการทราบสาเหตุเชิงโครงสร้างของปัญหาต่างๆ (ข) เปรียบเทียบสภาพเรือนจ�ำ
การบริหารจัดการ และแนวทางการปฏิบัติที่เกิดขึ้นจริง กับบทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งกฎหมาย
ภายในประเทศ และกฎหมายระหว่างประเทศ และ (ค) จัดส่งรายงานรวมถึงข้อเสนอแนะเกี่ยวกับวิธีการ
พัฒนาปรับปรุงระบบเรือนจ�ำและการปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง นอกจากนี้ การหารืออย่างสร้างสรรค์กับหน่วยงาน
ผู้มีอ�ำนาจระดับประเทศนั้น จะสามารถเป็นส่วนส�ำคัญในการริเริ่มการเปลี่ยนแปลงและปฏิรูปเพื่อช่วยให้
เรือนจ�ำด�ำเนินไปโดยยึดตามมาตรฐานขั้นต�่ำ
ส่ ว นหนึ่ ง ของข้ อ ก� ำ หนดแมนเดลาที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การตรวจสอบจากหน่ ว ยงานภายในและภายนอก
(ข้อก�ำหนดที่ 83-85) ได้ก่อให้เกิดการพัฒนาที่ส�ำคัญต่อการตรวจสอบเรือนจ�ำ เนื่องจากข้อก�ำหนดมาตรฐาน
ขั้นต�่ำฯ ในปี ค.ศ. 1955 มีการบัญญัติประเด็นนี้แบบคลุมเครือ ไม่ชัดเจน ดังนั้น ข้อก�ำหนดใหม่นี้จึงสะท้อน
ให้เห็นชัดถึงการพัฒนาที่ส�ำคัญของมาตรฐานสากลและการปฏิบัติเกี่ยวกับการติดตามดูแลและตรวจสอบ
เรือนจ�ำที่มีความเป็นอิสระในช่วงไม่กี่ทศวรรษที่ผ่านมา ทั้งในระดับประเทศและระดับระหว่างประเทศ
โดยหัวใจส�ำคัญของการพัฒนาดังกล่าวนี้ คือ กลไกต่างๆ ในการป้องกันการทรมาน ผ่านการให้หน่วยงาน
ภายนอกเข้ า ไปตรวจสอบสถานที่ ที่ มี ก ารริ ด รอนเสรี ภ าพ โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง โดยคณะอนุ ก รรมการ
สหประชาชาติว่าด้วยการป้องกันการทรมาน และการกระท�ำอื่นๆ ที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรม หรือย�่ำยีศักดิ์ศรี
และกลไกเชิงป้องกันของประเทศมากมายที่จัดตั้งขึ้นภายใต้พิธีสารเลือกรับของอนุสัญญาว่าด้วยการต่อต้าน
การทรมาน และการกระท�ำอืน่ ๆ ทีโ่ หดร้าย ไร้มนุษยธรรม หรือย�ำ่ ยีศกั ดิศ์ รี4 5 และโดยทีบ่ ทบัญญัตใิ นพิธสี าร
United Nations, Treaty Series, vol. 2375, No. 24841.
ในระดับภูมิภาค, ดู คณะกรรมาธิการยุโรปว่าด้วยการป้องกันสหประชาชาติว่าด้วยการป้องกันการทรมาน โหดร้าย ไร้มนุษยธรรม หรือย�่ำยีศักดิ์ศรี ภายใต้
อนุสัญญาสิทธิมนุษยชนแห่งยุโรปว่าด้วยการป้องกันการทรมาน โหดร้าย ไร้มนุษยธรรม หรือย�่ำยีศักดิ์ศรี และ กลุ่มผู้รายงานพิเศษว่าด้วยสิทธิของบุคคลที่ถูกละเมิด
ซึ่งถูกก่อตั้งโดยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนระหว่างอเมริกัน สมัยประชุมที่ 119 (ค.ศ. 2004) และ กลุ่มผู้รายงานพิเศษว่าด้วยเรือนจ�ำและสภาพการควบคุมตัวของ
สหภาพแอฟริกา ซึ่งโดยก่อตั้งโดย คณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชนแห่งแอฟริกา สมัยประชุมสามัญที่ 20 (ค.ศ.1996)
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เลือกรับนี้ เป็นแรงบันดาลใจของเนือ้ หาในข้อก�ำหนด 84, 85 ของข้อก�ำหนดแมนเดลา จึงไม่นา่ แปลกใจทีแ่ นวทาง
ตามข้อก�ำหนดแมนเดลา ในส่วนของอ�ำนาจหน้าที่ องค์ประกอบ และกิจกรรมการด�ำเนินงานของกลไก
การตรวจสอบถูกพัฒนาขึ้นด้วยแนวคิดกลไกการตรวจสอบจากภายนอกเป็นหลัก6
แต่ถึงกระนั้นก็ตาม จากข้อก�ำหนดแมนเดลา ข้อ 83 ข้างต้น ที่จัดให้มีระบบการตรวจสอบเรือนจ�ำสองชั้น
นั้นไม่ได้ประกอบด้วยการตรวจสอบเฉพาะจากภายนอกซึ่งด�ำเนินการโดยหน่วยงานอิสระจากหน่วยงาน
ราชทัณฑ์เท่านัน้ แต่ยงั รวมถึงการตรวจสอบภายในหรือตรวจสอบเชิงบริหารโดยหน่วยงานราชทัณฑ์สว่ นกลาง
การตรวจสอบภายในของกรมราชทัณฑ์เคนยา 
ปัจจุบนั กรมราชทัณฑ์เคนยา (Kenya Prisons Service: KPS) ได้นำ� โปรแกรมการตรวจสอบภายในทีป่ ฏิบตั ติ าม
ข้อก�ำหนดแมนเดลามาใช้ ซึ่งพัฒนาขึ้นภายใต้ความร่วมมืออันยาวนานระหว่างกรมราชทัณฑ์เคนยา และ
สถาบันราอูล วอล์เลนเบิรก์ ว่าด้วยสิทธิมนุษยชนและกฎหมายมนุษยธรรม (Raoul Wallenberg Institute for
Human Rights and Humanitarian Law - RWI) โดยมีการจัดทีมเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบที่เรือนจ�ำเป็น
ระยะเวลา 1 สัปดาห์ และใช้เครือ่ งมือที่ประกอบด้วยข้อก�ำหนดต่างๆ แบ่งย่อยออกเป็นมากกว่า 500 รายการ
นอกจากนี้ มาตรฐานระหว่างประเทศ อาทิ ข้อก� ำหนดสหประชาชาติว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิง
ในเรือนจ�ำและมาตรการที่มิใช่การคุมขังส�ำหรับผู้กระท�ำความผิดที่เป็นหญิง (ข้อก�ำหนดกรุงเทพ) ที่มีความ
เกี่ยวข้องได้ถูกน�ำมาประกอบในเครื่องมือดังกล่าวด้วยเช่นกัน ทั้งนี้ เมื่อสิ้นสุดระยะเวลา 1 สัปดาห์ รายงาน
โดยละเอียดเกี่ยวกับสิ่งที่ตรวจพบจะถูกจัดส่งให้กับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับเรือนจ�ำทราบ
การตรวจสอบนี้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อเป็นกระบวนการช่วยเรือนจ�ำให้สามารถพัฒนาการปฏิบัติตามข้อก�ำหนด
ได้ มากกว่าการวิจารณ์ตำ� หนิเรือนจ�ำทีไ่ ม่ได้ปฏิบตั ติ ามข้อก�ำหนด ภายหลังการตรวจสอบครัง้ แรก ทีมงานจะกลับ
ไปเรือนจ�ำอีกครัง้ เป็นสัปดาห์ทสี่ อง และเข้าพบกับหัวหน้าส่วนงานทีเ่ กีย่ วข้องในเรือนจ�ำเพือ่ ให้ความช่วยเหลือ
ในการท�ำแผนปฏิบัติการที่จะช่วยให้เรือนจ�ำสามารถแก้ไขการด�ำเนินงานในส่วนที่ยังไม่สามารถปฏิบัติตามได้
อย่างครบถ้วน กรมราชทัณฑ์เคนยาพบว่า การที่จะปฏิบัติตามข้อก�ำหนดแมนเดลาให้ได้ครบเกือบทุกข้อนั้น
ท�ำได้โดยไม่จ�ำเป็นต้องเสียค่าใช้จ่ายหรืออาจเสียงบประมาณเพียงเล็กน้อย ด้วยการมุง่ เน้นไปทีก่ ารพัฒนา
นโยบาย กระบวนการท�ำงาน การฝึกอบรม การท�ำเอกสารข้อมูล และความรับผิดชอบ ซึ่งจากการเข้าไป
ตรวจสอบซ�้ำดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าเรือนจ�ำหลายแห่ง สามารถก้าวไปตามขั้นตอนที่ส�ำคัญในการปฏิบัติตาม
ข้อก�ำหนด ถึงแม้ว่าอาจจะมีข้อจ�ำกัดในเรื่องของทรัพยากร
เช่นเดียวกับการติดตามดูแลความเปลี่ยนแปลงเพื่อปฏิบัติตามข้อก�ำหนด กรมราชทัณฑ์เคนยายังใช้ข้อมูล
จากการตรวจสอบเพื่อออกแบบโปรแกรมการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่เรือนจ�ำ อีกทั้งใช้จัดล�ำดับความส�ำคัญ
ของการปฏิรูปในระดับประเทศ และหากมีประเด็นใดที่ถูกระบุเหมือนกันระหว่างเรือนจ�ำต่างๆ กรมราชทัณฑ์
เคนยาจะออกหนังสือสั่งการเป็นนโยบายระดับประเทศเพื่อให้ความสนใจในประเด็นที่ถูกจัดว่ามีความส�ำคัญ
ซึ่งควรได้รับการใส่ใจและจัดสรรทรัพยากร จนถึงขณะนี้ มีเรือนจ�ำเรือนจ�ำทั้งหมด 9 แห่งที่ได้รับการตรวจสอบ
ซึ่ ง บางแห่ ง ได้ รั บ การตรวจสอบแล้ ว หลายครั้ง โดยความร่วมมือของกรมราชทัณฑ์เคนยาและสถาบันฯ
นอกจากนี้ กรมราชทัณฑ์เคนยายังด�ำเนินการตรวจสอบเรือนจ�ำด้วยตนเองอีก 7 แห่งด้วย ทั้งนี้ ในระยะยาว
กรมราชทัณฑ์เคนยามีแผนที่จะบรรจุโปรแกรมการตรวจสอบนี้เป็นกลไกมาตรฐานระดับประเทศ
(สนับสนุนข้อมูลโดยกรมราชทัณฑ์สาธารณรัฐเคนยา/สถาบันราอูลฯ ในระหว่างการประชุมกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ
UNODC ในการพิจารณาเอกสารแนวทางข้อก�ำหนดแมนเดลา ณ กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย ระหว่าง
วันที่ 9 – 10 กุมภาพันธ์ 2017)
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ข้อก�ำหนดที่ 84(1) ได้สรุปอ�ำนาจหน้าที่ของผู้ตรวจราชการ มีดังนี้ (ก) สามารถเข้าถึงข้อมูลทุกประเภทเกี่ยวกับจ�ำนวนผู้ต้องขังและสถานที่และต�ำแหน่งของ
สถานที่คุมขัง เช่นเดียวกันกับข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง รวมทั้งทะเบียนประวัติและสภาพการคุมขัง (ข) สามารถเลือกเรือนจ�ำที่ตรวจสอบได้อย่างเป็นอิสระ
รวมทั้งสามารถเข้าตรวจสอบตามความประสงค์โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า และสามารถเลือกผู้ต้องขังที่จะสัมภาษณ์ได้ (ค) สามารถสัมภาษณ์ผู้ต้องขังและเจ้าหน้าที่
เรือนจ�ำระหว่างการตรวจสอบได้เป็นการส่วนตัวและเป็นความลับในระหว่างการตรวจเยี่ยม และ (ง) ให้ข้อเสนอแนะแก่หน่วยงานราชทัณฑ์และหน่วยงานที่มีอ�ำนาจอื่นๆ
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การประเมินผลการปฏิบัติตามข้อก�ำหนดแมนเดลา:

2. วัตถุประสงค์
สืบเนื่องจากเนื้อหาที่กล่าวถึงด้านบน วัตถุประสงค์โดยรวมของแบบประเมินนี้คือการช่วยรัฐสมาชิกให้
สามารถด�ำเนินการตรวจสอบภายในหรือตรวจสอบเชิงบริหารเพือ่ ประเมินผลระบบเรือนจ�ำของแต่ละประเทศ
ต่อการปฏิบัติตามข้อก�ำหนดแมนเดลา และเพื่อสนับสนุนการน�ำข้อก�ำหนดไปปฏิบัติจริงในระดับประเทศ
หากกล่าวแบบเฉพาะเจาะจง แบบประเมินนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบ
การตรวจสอบภายในที่ด�ำเนินการโดยหน่วยงานราชทัณฑ์ส่วนกลาง ในฐานะองค์กรแห่งการเปลี่ยนแปลง
ที่ส�ำคัญและได้รับการอ้างถึงอย่างชัดเจนในข้อก�ำหนด ถึงภารกิจการสนับสนุนให้เกิดการบริหารจัดการและ
สภาพเรือนจ�ำที่สอดคล้องกับกฎหมายของประเทศ ตลอดจนบรรทัดฐานและมาตรฐานระหว่างประเทศ
ในการน�ำข้อก�ำหนดไปปฏิบัติ ผู้ใช้จะต้องเข้าใจถึงความหลากหลายของระบบเรือนจ�ำในโลก7 รวมถึงผลที่
เกิดขึ้นในขอบเขตระดับใดที่ข้อก�ำหนดแมนเดลาได้รับการปฏิบัติตามในปัจจุบัน ความหลากหลายนี้รวมถึง
ข้อเท็จจริงที่ว่ากฎหมายและระเบียบข้อบังคับของประเทศจะเป็นแหล่งอ้างอิงปฐมภูมิส�ำหรับกลไกการ
ตรวจสอบภายใน จ�ำเป็นต้องน�ำมาพิจารณาร่วมด้วย เพื่อเกิดความมั่นใจถึงความสัมพันธ์ของแบบประเมิน
ทีม่ ตี อ่ จ�ำนวนเรือนจ�ำในประเทศทีม่ คี วามแตกต่างกันให้มากทีส่ ดุ นอกจากนี้ แบบประเมินยังจะต้องค�ำนึงถึง
ลักษณะพื้นฐานของระบบเรือนจ�ำซึ่งถูกก�ำหนดมาเพื่อให้เกิดการพัฒนาเปลี่ยนแปลงให้ดีขึ้น ข้อก�ำหนด
แมนเดลาตระหนักถึงข้อเท็จจริงที่ว่าการจ�ำคุกนั้นเป็นความเจ็บปวดโดยธรรมชาติอยู่แล้ว ความเจ็บปวด
จากการถูกคุมขัง8 และลักษณะเฉพาะของเรือนจ�ำที่เป็นสถานที่ปิด กอปรกับมีการแบ่งล�ำดับชั้นล้วนแต่ตมี
ผลกระทบอย่างมากต่อทุกคนที่มีความเกี่ยวข้องกับระบบเรือนจ�ำ ไม่ว่าจะเป็นผู้ต้องขัง เจ้าหน้าที่เรือนจ�ำ
และบุคคลอื่น ซึ่งลักษณะต่างๆ ดังกล่าวมีอิทธิพลอย่างมากต่อการปฏิสัมพันธ์และชีวิตภายในเรือนจ�ำ

3. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายของแบบประเมินนี้ ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้ท�ำหน้าที่ด�ำเนินการตรวจสอบ
ภายในหรือตรวจสอบเชิงบริหาร ข้อมูลเชิงรูปธรรมเกี่ยวกับการตรวจสอบภายในและรูปแบบวิธีการที่ใช้นั้น
กลับมีน้อย เมื่อเทียบกับการตรวจสอบจากองค์กรภายนอกเรือนจ�ำ อีกทั้งบางรัฐสมาชิกยังไม่ได้มีกลไก
การตรวจสอบภายในที่ครอบคลุมและเป็นทางการ ขณะที่ในบางประเทศมีระบบการตรวจสอบเชิงบริหาร
ที่พัฒนามาแล้วเป็นอย่างดี และยังได้ถูกสร้างขึ้นมาเป็นส่วนหนึ่งของโครงสร้างการบริหารจัดการภาครัฐ
แม้ในขณะนี้ บางประเทศอาจจะอยู่ระหว่างกลางของทั้งสองกลุ่ม และเลือกด�ำเนินการตรวจสอบเฉพาะบาง
ประเด็นที่มีความส�ำคัญ ทั้งนี้ ลักษณะโดยคร่าวของระบบการตรวจสอบภายในที่มีอยู่ในปัจจุบันสามารถ
สรุปได้ดังนี้

ดูข้อสังเกตเบื้องต้น 2 ของข้อก�ำหนดแมนเดลา
นักอาชญาวิทยาเกรสชแฮม ไซค์ส เสนอว่าการสูญเสียสิทธิพื้นฐาน 5 ประการที่เป็นลักษณะของชีวิตผู้ต้องขังแต่ละวันในเรือนจ�ำ ประกอบด้วย การสูญสิ้นเสรีภาพ
การสูญเสียสิทธิในการเข้าถึงสินค้าและบริการที่ปรารถนา การสูญเสียสิทธิในการมีความสัมพันธ์ทางเพศ การสูญสิ้นอิสระในการปกครองตัวเอง และสูญเสียสิทธิ
ในความมั่นคงปลอดภัย ซึ่งเมื่อรวมทั้งหมดแล้วหมายถึง “ความเจ็บปวดจากการถูกจ�ำคุก” (Gresham M. Sykes, The Society of Captives: A Study of Maximum
Security Prison, Princeton, New Jersey, Princeton University Press, 2007)
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•	องค์ประกอบ
บคุ ลากรของการตรวจสอบภายในทีเ่ ป็นทีย่ อมรับนัน้ จะประกอบไปด้วยเจ้าหน้าทีจ่ ากหน่วยงานราชทัณฑ์
ส่วนกลางที่อยู่ภายใต้แต่ละกระทรวง ซึ่งอาจจะประกอบไปด้วย ทนายความ อดีตเจ้าหน้าที่เรือนจ�ำ
เจ้าหน้าที่ที่ปัจจุบันท�ำงานอยู่ ณ ส�ำนักงานใหญ่ของกรมราชทัณฑ์ หรือ เรือนจ�ำอื่น อีกทั้งผู้เชี่ยวชาญ
เฉพาะด้าน ส�ำหรับการประเมินผลเต็มรูปแบบเกี่ยวกับการให้บริการดูแลสุขภาพ จะต้องมีการเข้ามา
มีส่วนร่วมเพิ่มเติมจากผู้เชี่ยวชาญทางด้านการแพทย์ที่เป็นอิสระจากหน่วยงานราชทัณฑ์9 นอกจากนั้น
ยังควรค�ำนึงถึงความสมดุลเชิงเพศภาวะภายในคณะผู้ตรวจสอบ และเมื่อไปตรวจสอบเรือนจ�ำหญิง
ควรก�ำหนดให้ผู้ตรวจสอบที่เป็นผู้หญิงได้ไปเข้าร่วมคณะด้วย10
•	อ�ำนาจที่ได้รับ
อ�ำนาจที่มีโดยปกติของการตรวจสอบภายใน ประกอบไปด้วย การประเมินผลการปฏิบัติตามกฎหมาย
และระเบี ย บข้ อ บั ง คั บ ของประเทศ การประเมิ น ประสิ ท ธิ ผ ลและประสิ ท ธิ ภ าพของระบบเรื อ นจ� ำ
ในการบรรลุซงึ่ เป้าประสงค์ทเี่ กีย่ วข้องกับการปฏิบตั ติ อ่ ผูต้ อ้ งขัง การตรวจสอบการบริหารจัดการทางการเงิน
การตรวจสอบปัญหาทางด้านเทคนิค และโครงสร้างพื้นฐานของเรือนจ�ำ และ/หรือ การประเมินผลการ
บริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งหมายรวมถึง การสรรหาบุคลากร และการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่
•	รูปแบบวิธีการที่ใช้
กลไกการตรวจสอบภายในได้ท�ำแผนรองรับการตรวจเยี่ยมเรือนจ�ำที่ก�ำหนดโดยแผนงานของระบบ
เรือนจ�ำทั้งหมด โดยแบบประเมินซึ่งอาจจะมีรายละเอียดค่อนข้างมาก ได้ถูกน�ำมาใช้เป็นเครื่องมือส�ำคัญ
เพื่อให้เกิดวิธีการที่รวมเป็นหนึ่งเดียว ส�ำหรับวิธีการที่ใช้ในระหว่างการตรวจเยี่ยม ได้แก่ การสังเกตการณ์
ตามสถานที่ การติดตามเจ้าหน้าที่เรือนจ� ำไปท�ำงานประจ�ำวัน การทบทวนเอกสารทางการบริหารที่
เกีย่ วข้องและแฟ้มข้อมูลผูต้ อ้ งขัง การสัมภาษณ์ ตลอดจนการสนทนากับผูบ้ ริหารงานราชทัณฑ์ เจ้าหน้าที่
ทั่วไปและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นที่เกี่ยวข้อง
• การติดตามผล
รายงานและข้อเสนอแนะต่างๆ จะถูกส่งไปยังหน่วยงานบริหารราชทัณฑ์ส่วนกลาง โดยไม่ถูกเผยแพร่
สู่สาธารณะ
กล่าวโดยสรุป การตรวจสอบภายในให้ความสนใจไปที่แง่มุมเชิงเทคนิค งานและกิจวัตรประจ� ำของ
หน่วยงานราชทัณฑ์และเจ้าหน้าที่ และการปฏิบัติตามข้อบังคับและกฎหมายของประเทศ นอกจากนี้
มาตรฐานระหว่างประเทศอาจน�ำมาร่วมพิจารณา หากได้มีการรวมมาตรฐานดังกล่าวไว้ หรือถูกอ้างถึง
ในกฎหมายของประเทศ ทั้งนี้ วิธีการหลักของการตรวจสอบจากภายนอก เช่น การขอความเห็น
จากผู้ต้องขัง ยังไม่ถูกรวมอย่างเป็นระบบในการตรวจสอบภายใน ซึ่งในการพิจารณาว่าควรใช้ตาม
รูปแบบนี้หรือไม่ พบว่ามีประเด็นปัญหาเชิงวิชาชีพและจรรยาบรรณเกิดขึ้นมากมาย เนื่องจากหลักการ
พื้ น ฐานที่ น� ำ ไปใช้ กั บ การตรวจสอบจากภายนอกนั้ น ไม่ ส ามารถใช้ ไ ด้ โ ดยอั ต โนมั ติ กั บ บริ บ ทของ
การตรวจสอบภายใน ตัวอย่างเช่น การสัมภาษณ์ลบั กับผูต้ อ้ งขัง อาจก่อให้เกิดปัญหาเกีย่ วกับความเชือ่ ใจ
และความเสี่ยงที่จะเกิดการแก้แค้น หากการสัมภาษณ์นั้นด�ำเนินการโดยเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน
ราชทัณฑ์เอง
ดูบทที่ 2 ข้อ 6
ข้อก�ำหนดแมนเดลา ข้อที่ 82 (4) และดูข้อก�ำหนดสหประชาชาติว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงและมาตรการที่มิใช่การคุมขังส�ำหรับผู้กระท�ำความผิดหญิง
(ข้อก�ำหนดกรุงเทพ) (มติสมัชชาใหญ่ที่ 65/229) ข้อที่ 25 (3)
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การประเมินผลการปฏิบัติตามข้อก�ำหนดแมนเดลา:

การตรวจสอบภายในในกรมราชทัณฑ์และบริหารการกลับคืนสู่สังคมของประเทศแอลจีเรีย
ภารกิจและโครงสร้างองค์กร
การตรวจสอบภายในของเรือนจ�ำเป็นความรับผิดชอบของหน่วยตรวจราชการเรือนจ�ำ ซึ่งก่อตั้งภายใต้
กระทรวงยุตธิ รรม ในฐานะหน่วยงานย่อยของกรมราชทัณฑ์และบริหารการกลับคืนสูส่ งั คม (DGPRA) ภารกิจ
ของหน่วยนี้คือตรวจเยี่ยมเพื่อประเมินผลการด�ำเนินงานของเรือนจ�ำตามช่วงเวลา รวมไปถึงการสอบสวน
เหตุการณ์และข้อร้องเรียนของผู้ต้องขัง โดยโครงการตรวจสอบประจ�ำปีถูกจัดท�ำขึ้นโดยประสานงานกับ
DGPRA และผ่านความเห็นชอบของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม นอกจากนี้ หน่วยตรวจราชการ
เรือนจ�ำยังสามารถริเริ่มการตรวจสอบตามค�ำร้องขอของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม โดยที่รายงาน
การตรวจสอบจะถู ก ส่ ง ไปยั ง รั ฐ มนตรี ว ่ า การกระทรวงยุ ติ ธ รรมและ DGPRA เพื่ อ การวิ เ คราะห์ แ ละ
ด�ำเนินการติดตามผลโดยหน่วยที่เกี่ยวข้อง
จุดมุ่งเน้นของการตรวจสอบภายใน
ผู้ตรวจสอบภายในให้ความส�ำคัญกับการเคารพความเป็นหนึ่งเดียวทางกายภาพและจิตใจ ศักดิ์ศรีความ
เป็นมนุษย์ของผู้ต้องขัง ความถูกต้องตามกฎหมายของการจ�ำคุก (ตรวจสอบบนพื้นฐานจากบันทึกของศาล)
สภาพของการจ�ำคุก การจ�ำแนกลักษณะผูต้ อ้ งขัง ตลอดจนข้อมูลข่าวสารเกีย่ วกับสิทธิและหน้าทีข่ องผูต้ อ้ งขัง
ยิ่งไปกว่านั้น ผู้ตรวจสอบต้องตรวจด้วยว่ามีการตรวจสอบทางการแพทย์ในขั้นตอนรับตัวผู้ต้องขัง และ
ผู้ต้องขังสามารถเข้าถึงการให้บริการดูแลสุขภาพเมื่อจ�ำเป็นหรือไม่ ผู้ตรวจสอบยังต้องตรวจคุณภาพและ
ปริมาณของอาหาร การยึดมั่นต่อสิทธิของผูต้ อ้ งขังในการได้รบั การเยีย่ มจากญาติ การติดต่อทางจดหมาย
และกระบวนการอุทธรณ์เกีย่ วกับการด�ำเนินการทางวินัย ตลอดจนการเข้าถึงการอาบน�้ำ ที่นอนและสภาพ
สุขลักษณะทั่วไป การตรวจสอบลักษณะนี้ยังครอบคลุมการเข้าถึงโปรแกรมต่างๆ ที่สนับสนุนการกลับคืน
สู่สังคมของผู้ต้องขัง นอกจากนั้น องค์กรภายในของเรือนจ�ำ สภาพการท�ำงานและความต้องการในการ
ฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่เรือนจ�ำก็ถูกวิเคราะห์ด้วย
วิธีการตรวจสอบและติดตามผล
การตรวจสอบภายในของเรือนจ�ำถูกด�ำเนินการบนพื้นฐานของการประเมินผลที่ผ่านมาและรายงานหรือ
การร้องขอหรือความต้องการพิเศษของผู้บัญชาการเรือนจ�ำหรือ DGPRA และหากพบเจอข้อบกพร่องจาก
การตรวจเยี่ยม จะมีการตรวจเยีย่ มติดตามผล ซึง่ วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบภายใน ไม่ใช้เป็นเพียงเพือ่
ติดตามดูแลการปฏิบตั ติ ามกฎหมายและระเบียบที่ใช้บังคับ แต่ยังเพื่อมอบแนวทางให้แก่หน่วยงานราชทัณฑ์
และเจ้าหน้าที่ และเสนอการแก้ไขปัญหาความท้าทายและช่องโหว่ที่เรือนจ�ำก�ำลังเผชิญ ตลอดจนเพื่อท�ำให้
วิธีการท�ำงานและการปฏิบัติงานมีมาตรฐาน และเพื่อเผยแพร่หลักปฏิบัติที่ดีต่อไป
ข้อมูลโดยหน่วยตรวจราชการเรือนจ�ำแห่งประเทศแอลจีเรีย ในระหว่างการประชุมกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ UNODC
เพื่อพิจารณาเอกสาแนวทางข้อก�ำหนดแมนเดลา ณ กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย ระหว่างวันที่ 9 – 10
กุมภาพันธ์ 2017)

4. ลักษณะเฉพาะ
วัตถุประสงค์
แบบประเมินนี้จะเป็นเครื่องมือหนึ่งที่ช่วยเสริมสร้างความสามารถของการตรวจสอบภายในให้แข็งแกร่ง
มากขึ้น เพื่อบรรลุภารกิจโดยรวมบทบัญญัติหลักของข้อก�ำหนดแมนเดลาไว้ด้วยกัน หากกล่าวแบบเจาะจง
ให้มากขึ้น วัตถุประสงค์เฉพาะของแบบประเมินนี้ คือ
• เพื่อให้แนวทางปฏิบัติส�ำหรับเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบการตรวจสอบภายในหรือการตรวจสอบเชิง
บริหาร ตามที่ปรากฏในข้อก�ำหนดที่ 83 (1) (ก) ของข้อก�ำหนดแมนเดลา
• เพื่อช่วยสนับสนุนกลไกการตรวจสอบภายใน ในการทบทวนวิธีการใช้และการครอบคลุมประเด็น
ส�ำคัญโดยการระบุแง่มุมเฉพาะของชีวิตในเรือนจ�ำซึ่งข้อก�ำหนดแมนเดลาได้ให้ความส�ำคัญ
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รูปแบบการใช้
แม้ว่าแบบประเมินสามารถน�ำไปใช้ได้ในหลายลักษณะ แต่ 2 รูปแบบหลักที่ได้น�ำก�ำหนดทิศทางการพัฒนา
แบบประเมิน มีดังนี้
• แบบที่ 1 : ในฐานะเครื่องมือการท�ำงานพื้นฐานส�ำหรับกลไกการตรวจสอบภายในที่จัดตั้งขึ้นใหม่
	ในกรณีที่จ�ำเป็นต้องจัดตั้งการตรวจสอบภายใน หรืออยู่ในช่วงระยะเริ่มแรก แบบประเมินนี้สามารถ
ใช้เป็นเครื่องมือส�ำหรับการตรวจสอบที่เพิ่งจัดตั้งขึ้นซึ่งสอดคล้องกับบรรทัดฐานและมาตรฐาน
ระหว่างประเทศต่างๆ ซึ่งขณะเดียวกัน ก็มีลักษณะไม่ซับซ้อนและขอบเขตกว้างขวางเพียงพอที่จะ
ท�ำให้เกิดการประเมินผลในระยะแรกที่เหมาะสม นอกจากจะไม่ยุ่งยากแล้ว ยังครอบคลุมเพียงพอ
ในการประเมินผลในระยะเริ่มต้นที่จ�ำเป็น โดยยังไม่ครอบคลุมถึงการสะท้อนความเฉพาะเจาะจง
ตามบริบทของประเทศ
• แบบที่ 2 : ในฐานะเครื่องมือปรับปรุงวิธีการและเครื่องมือการตรวจสอบที่มีอยู่
	หากว่าระบบการตรวจสอบภายในได้มีการจัดตั้งอย่างดีแล้ว แบบประเมินนี้จะเป็นประโยชน์มาก
ส�ำหรับการทบทวน ลงข้อมูลเชิงลึก และแก้ไขวิธีการที่มีอยู่เดิม ตลอดจนท�ำตามอย่างวิธีการและ
แบบประเมินการตรวจสอบ เพื่อท�ำให้มั่นใจว่าประเด็นส�ำคัญและหัวข้อเฉพาะทุกประการที่อยู่ใน
ข้อก�ำหนดแมนเดลา ได้ถูกกล่าวถึงอย่างเหมาะสม

กระบวนการตรวจสอบภายในของกรมราชทัณฑ์มลรัฐโคโลราโด ประเทศสหรัฐอเมริกา
กรมราชทัณฑ์มลรัฐโคโลราโด (CDOP) เข้าร่วมในการตรวจสอบภายในประจ�ำปี เพือ่ ให้แน่ใจว่าทุกมาตรฐาน
ของสมาคมราชทัณฑ์สหรัฐอเมริกา (ACA) จะได้รับการประยุกต์เป็นนโยบายและแสดงให้เห็นในทางปฏิบัติ
ผู้บริหารงานรับรองคุณภาพของ CDOP ได้ฝึกอบรมกลุ่มผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านต่างๆ ได้แก่ ด้านการศึกษา
ด้านการให้บริกาทางอาหาร ด้านความมั่นคงปลอดภัย ด้านการดูแลสุขภาพและด้านการบริหารจัดการ
แต่ละปีเพื่อตรวจสอบภายใน ณ เรือนจ�ำ เป็นประจ�ำทุกปี โดยทีมงานผู้ตรวจสอบ 7 ถึง 10 คน จะใช้เวลา
3 ถึง 5 วันในแต่ละเรือนจ�ำในการพิจารณาเอกสารเพื่อประเมินผลมาตรฐานแต่ละข้อของ ACA ซึ่งจะมีทั้ง
แฟ้มข้อมูลที่บังคับและไม่บังคับ การรับรองคุณภาพจะไม่สามารถให้ได้ หากเอกสารส่วนที่บังคับไม่ผ่านตาม
มาตรฐาน 100 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งการปฏิบัติตามข้อก�ำหนดหรือไม่นั้น นอกเหนือจากการตรวจสอบเอกสาร
แล้ว ยังขึ้นอยู่กับผลการตรวจสอบการน�ำไปปฏิบัติจริงอีกด้วย ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ผู้ตรวจสอบจะไปที่เรือนจ�ำ
ในทุกๆกะของเวลาการท�ำงาน เพื่อให้แน่ใจว่า การติดตามผลนั้น ครบถ้วนเพียงพอในการตรวจสอบการ
ปฏิบัติตามนโยบายและมาตรฐาน และเมื่อการตรวจสอบเสร็จสิ้น เรือนจ�ำจะได้รับคะแนนการประเมินการ
ผ่านตามมาตรฐานทั้งส่วนของมาตรฐานที่บังคับและมาตรฐานอื่นที่ไม่บังคับ
กระบวนการตรวจสอบของประเทศ
ในทุกๆ 3 ปี ส�ำนักงานแห่งชาติสมาคมราชทัณฑ์สหรัฐอเมริกา (National Office for the American
Correctional Association) จะส่งกลุ่มเจ้าหน้าที่ผู้ตรวจสอบจ�ำนวน 3 คนมายังเรือนจ�ำ ประกอบไปด้วย
ผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงปลอดภัย ผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลสุขภาพ และผู้เชี่ยวชาญด้านอาคารและ
ความปลอดภัยต่อชีวิต ซึ่งทีมงานดังกล่าวจะตรวจสอบแฟ้มข้อมูลเดียวกันกับมาตรฐาน ACA และเดินไป
ในทุกจุดของเรือนจ�ำ ทุกกะของเวลาการท�ำงาน เพื่อให้แน่ใจว่าการปฏิบัติของเรือนจ�ำสอดคล้องกับ
นโยบายและมาตรฐาน
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การประเมินผลการปฏิบัติตามข้อก�ำหนดแมนเดลา:

เครื่องมือในติดตามเฝ้าระวังความปลอดภัยภายใน
นอกจากนั้น ในมลรัฐโคโลราโด ได้มีการตรวจสอบความมั่นคงปลอดภัยและการประเมินความเปราะบาง
รายปีโดยกลุ่มผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ซึ่งจะใช้เครื่องมือประเมินผลเพื่อให้แน่ใจว่า การปฏิบัติงานด้าน
ความมั่นคงปลอดภัยในเรือนจ�ำสอดคล้องกับความมั่นคงปลอดภัยของสังคม เช่นเดียวกับนโยบาย และ
การปฏิบตั งิ านทีค่ าดหวัง ผู้บัญชาการเรือนจ�ำทุกคนจะได้รับการแจกจ่ายรายงานภายหลังเมื่อการตรวจสอบ
ความมั่นคงปลอดภัยเสร็จสมบูรณ์ ซึ่งรวมไปถึงข้อแนะน�ำและความคิดเห็นเพื่อให้เกิดการปรับปรุง
ข้ อ มู ล โดยกรมราชทั ณ ฑ์ ม ลรั ฐ โคโลราโด ในระหว่ า งการประชุ ม กลุ ่ ม ผู ้ เชี่ ย วชาญ UNODC ในการ
พิจารณาเอกสารแนวทางข้อก�ำหนดแมนเดลา ณ กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย ระหว่างวันที่ 9 – 10
กุมภาพันธ์ 2017)

เนื้อหาและโครงสร้าง
แบบประเมินประกอบไปด้วย 7 บท ซึ่งครอบคลุมมิติที่ส�ำคัญของเรือนจ�ำ ตามข้อก�ำหนดแมนเดลา
โดยโครงสร้างขององค์ประกอบดังกล่าวได้ถูกน�ำไปใช้ในการปฏิบัติงานติดตามเฝ้าระวังของหน่วยงาน
ตรวจสอบภายนอกด้วย11 อันถือว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง เพราะได้ช่วยให้การแลกเปลี่ยนและการร่วมมือ
กันระหว่างระบบการตรวจสอบภายในและระบบการตรวจสอบภายนอก ในความพยายามที่จะส่งเสริมการ
ปฏิรูปเรือนจ�ำให้สอดคล้องกับกฎหมายทั้งในและต่างประเทศ
ส่วนที่ 2 ประกอบด้วยการบรรยายเกริ่นน�ำ เนื้อเรื่องในแต่ละบท ซึ่งจะสรุปเหตุผลหลักเบื้องหลังประเด็น
ส�ำคัญแต่ละข้อ และและบทบัญญัติที่สอดคล้องกับข้อก�ำหนดแมนเดลา โดยข้อสรุปนี้ยังได้เน้นย�้ำถึงหลัก
การที่เกี่ยวข้องกับการน�ำข้อก�ำหนดไปปฏิบัติใช้จริง และการก�ำหนดตัวชี้วัดที่เป็นรูปธรรมในแบบประเมิน
ส่วนที่ 3 ให้แนวทางเกี่ยวกับวิธีการใช้แบบประเมินในแง่ของระเบียบวิธีประเมิน และวิธีพิจารณาประเด็นที่
เกี่ยวข้องกับการดูแลสุขภาพและการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์
ส่วนที่ 4 เป็นส่วนของแบบประเมิน ซึ่งในแต่ละบท จะประกอบไปด้วย
บทต่างๆ ของแบบประเมิน
1. หลักการพื้นฐานของการปฏิบัติ
2. การปกป้องคุ้มครอง
3. สภาพทางกายภาพของการจ�ำคุก
4. ความมัน่ คงปลอดภัย การรักษาระเบียบและวินยั
5. ระบอบเรือนจ�ำ
6. การดูแลสุขภาพ
7. เจ้าหน้าที่เรือนจ�ำ
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ก. ผลลัพธ์ที่คาดหวังโดยสังเขปที่ระบบเรือนจ�ำ
ควรให้เกิดขึ้นโดยมาตรการต่างๆ เพื่อให้เป็นไป
ตามข้อก�ำหนดแมนเดลา
ข. รายการตั ว ชี้ วั ด โดยละเอี ย ด ซึ่ ง จะใช้ ใ น
การประเมินระดับความส�ำเร็จในทางปฏิบัติของ
ผลลั พ ธ์ ที่ ค าดหวั ง โดยตั ว ชี้ วั ด ดั ง กล่ า วจะ
สอดคล้ อ งกั บ บทบั ญ ญั ติ เ ฉพาะในข้ อ ก� ำ หนด
แมนเดลา

ดูฐานข้อมูล Detention Focus ที่ออกแบบและดูแลรักษาโดยสมาคมป้องกันการทรมาน
ในกรณีที่เกี่ยวข้องเป็นการเฉพาะ ข้อก�ำหนดในค่านิยมและมาตรฐานระหว่างประเทศถูกอ้างถึงแบบเท่าเทียมกัน

9

กล่าวโดยสรุป ทัง้ เจ็ดบทของแบบประเมิน ได้รวบรวมผลลัพธ์ทคี่ าดว่าจะได้รบั จ�ำนวน 36 รายการ และตัวชีว้ ดั
241 รายการ และเพื่อให้ทราบถึงความเชื่อมโยงระหว่างประเด็นส�ำคัญต่างๆ การอ้างอิงที่เชื่อมโยงกัน
จะมีสัญลักษณ์ & เพื่อให้ผู้ใช้แบบประเมินทราบถึงตัวชี้วัดที่มีความเกี่ยวข้อง
ข้อพิจารณาส�ำคัญในการก�ำหนดแบบประเมิน
• การแสดงให้เห็นถึงคุณค่าของการตรวจสอบภายใน
	แบบประเมินได้แสดงถึงบทบาทเฉพาะของกลไกการตรวจสอบและการติดตามเฝ้าระวังภายใน ในการบ่มเพาะ
หน่วยงานราชทัณฑ์ที่ดี โปร่งใส และเป็นธรรมจากภายในหน่วยงานเอง ดังนั้น แบบประเมินนี้ได้รวบรวม
ค�ำถามที่ส�ำคัญซึ่งเกี่ยวข้องกับการน�ำข้อก�ำหนดแมนเดลาไปปฏิบัติ ความรู้เชิงลึกของทีมงานตรวจสอบ
ภายในนั้น สามารถน�ำไปใช้ในการประเมินการด�ำเนินงานในบางมิติ เช่น การจัดการด้านความมั่นคงและ
รักษาความปลอดภัย รวมไปถึงการรักษาสมดุลระหว่างการรักษาความปลอดภัยในด้านหนึ่งและการสร้าง
ระบอบเรือนจ�ำที่สร้างสรรค์ในอีกด้านหนึ่ง13
• การเน้นกิจวัตรประจ�ำวันและการบริหารจัดการเรือนจ�ำ
	แบบประเมิน มุ่งเน้นไปที่ข้อก�ำหนด ที่สัมพันธ์กับชีวิตในเรือนจ�ำโดยตรง โดยกล่าวถึงเจ้าหน้าที่เรือนจ�ำ
และการบริหารจัดการเรือนจ�ำเป็นหลัก มุมมองที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานอื่น เช่น หน่วยงานราชทัณฑ์ส่วน
กลาง องค์กรอื่นๆ ในกระบวนการยุติธรรม หรือภาคส่วนภายนอกเพิ่มเติม ไม่ได้เป็นจุดเน้นหลักของ
เครื่องมือ14
• ความเรียบง่ายและการน�ำไปใช้ได้จริง
	ด้วยอ�ำนาจหน้าที่ และสมรรถภาพของระบบตรวจสอบภายในเรือนจ�ำที่แตกต่างกันในแต่ละที่ แบบ
ประเมินจึงเลือกน�ำเสนอเฉพาะประเด็นหลัก ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะสามารถน�ำไปปฏิบัติได้ ถึงแม้ว่า
แบบประเมิ น ไม่ ไ ด้ ครอบคลุมทุกประเด็นของข้อก�ำหนดแมนเดลา แต่ก็ยังสามารถใช้เป็นเครื่องมือ
ในการปฏิบตั ติ ามข้อก�ำหนดได้ และเพื่อให้น�ำไปใช้ได้จริงนั้น รายการต่างๆ ที่อยู่ในแบบประเมินผ่าน
การเลื อ กจากหั ว ข้ อ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ประเด็ น ด้ า นศั ก ดิ์ ศ รี ค วามเป็ น มนุ ษ ย์ ใ นระบบเรื อ นจ� ำ เพื่ อ เป็ น
การสนับสนุนให้เกิด “เรือนจ�ำที่ดีและเหมาะสม”
ข้อจ�ำกัดของแบบประเมิน
แบบประเมินนี้ ไม่ได้สื่อในทางใดๆ ว่าการตรวจสอบภายในจะเข้ามาทดแทนความจ�ำเป็นของการตรวจสอบ
จากภายนอกทีด่ �ำเนินการอย่างเป็นอิสระจากหน่วยงานราชทัณฑ์ อันทีจ่ ริงแล้ว แบบประเมินผลถูกออกแบบ
มาเพื่อให้แนวทางตามข้อก�ำหนดข้อ 83 (1) (ก) ของข้อก�ำหนดแมนเดลา และความจ�ำเป็นที่การตรวจสอบ
อิสระต้องเสริมเข้ามานอกเหนือจากการตรวจสอบภายในที่ด� ำเนินการโดยหน่วยงานราชทัณฑ์ส่วนกลาง
เฉกเช่นเดียวกัน แบบประเมินไม่ได้ต้องการจะเข้ามาแทนที่การประเมินผลอย่างละเอียดของระบบเรือนจ�ำ

13
วิธีการนี้สอดคล้องกับแนวคิดที่ว่ากลไกตรวจสอบภายในควรถูกมองเสมือนการช่วยท�ำให้การตรวจสอบแบบอิสระและการตรวจสอบภายนอกสมบูรณ์มาก
ยิ่งขึ้น คุณค่าที่ชัดแจ้งและความส�ำคัญนั้นไม่อาจโต้แย้งได้ ทั้งๆ ที่มีระบบตรวจสอบภายใน (ดูรายงานการประชุมกลุ่มผู้เชี่ยวชาญว่าด้วยข้อก�ำหนดมาตรฐาน
ขั้นต�่ำส�ำหรับการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังจัดขึ้นที่เมืองบูเอโนส ไอเรส ระหว่างวันที่ 11 ถึง 13 ธันวาคม 2012 (UNODC/CCPCJ/EG.6/2012/4 ย่อหน้าที่ 14 (g)
14
การยกเว้นคือบทที่เกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ เนื่องด้วยเหตุผลของความครบถ้วน ประเด็นต่างๆ ได้ถูกรวมเข้ามาซึ่งอาจอยู่ภายใต้อ�ำนาจของ
หน่วยบริหารราชทัณฑ์ส่วนกลาง ทั้งนี้ ขึ้นกับบริบทของแต่ละประเทศ
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การประเมินผลการปฏิบัติตามข้อก�ำหนดแมนเดลา:

และการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับบรรทัดฐานและมาตรฐานระหว่างประเทศโดยการใช้เครือ่ งมือทีอ่ อกแบบ
มาเป็นพิเศษส�ำหรับวัตถุประสงค์นี้ ตัวอย่างเช่น เครือ่ งมือประเมินผลกระบวนการยุติธรรมของ UNODC 15
หรือเอกสารเชิงวิเคราะห์อื่นๆ ที่จัดท�ำขึ้นเพื่อประเด็นหัวข้อส�ำคัญหรือสถานที่ใดที่หนึ่งเป็นการเฉพาะ16
อย่างไรก็ตาม แบบประเมินสามารถเสริมและใช้ควบคู่ไปด้วยกันได้กับเครื่องมืออื่นๆ เพื่อการประเมินผล
ที่ละเอียดมากขึ้น
และท้ายทีส่ ดุ เนือ่ งจากข้อก�ำหนดแมนเดลา “...ไม่ได้ตอ้ งการวางระเบียบต่อการบริหารจัดการสถานทีส่ ำ� หรับ
บุคคลวัยเยาว์ เช่น สถานพินจิ และคุม้ ครองเด็กและเยาวชน หรือ โรงเรียนฝึกเยาวชน”17 โดยแบบประเมินไม่ได้
สร้างเครื่องมือเฉพาะส�ำหรับการตรวจสอบสถานที่คุมขังเด็กและเยาวชน18 แนวทางที่เกี่ยวข้องกับเด็กและ
เยาวชนที่ถูกลิดรอนเสรีภาพนั้นสะท้อนให้เห็นถึงขอบเขตที่ว่ากลุ่มดังกล่าว ไม่ได้ถูกน�ำมาพิจารณาใน
ข้อก�ำหนดแมนเดลา
การตรวจสอบภายในของเรือนจ�ำในมลรัฐเฮสส์ ประเทศเยอรมนี
การตรวจสอบภายในของเรือนจ�ำ (ในภาษาเยอรมัน: Innenrevisionen) ในมลรัฐเฮสส์อยู่ภายใต้ความ
รั บ ผิ ด ชอบของหน่วยงานก�ำกับโดยกรมราชทัณฑ์ คือ แผนกที่ห้าส�ำหรับการบังคับใช้กฎหมายของ
กระทรวงยุตธิ รรม โดยอย่างน้อยต้องมีการตรวจสอบภายในจ�ำนวนสี่ครั้งต่อปี เพื่อท�ำให้มั่นใจว่า ภายใน
ระยะเวลาสี่ปี ทุกเรือนจ�ำได้รับการตรวจสอบอย่างน้อยหนึ่งครั้ง การตรวจสอบสามารถจัดขึ้นในช่วงระยะ
เวลาสั้นกว่านั้นได้ หากมีสถานการณ์พิเศษที่ท�ำให้จ�ำเป็นต้องเป็นเช่นนั้น
การตรวจสอบภายในมีเป้าหมายเพือ่ ให้มนั่ ใจว่าหน่วยงานราชทัณฑ์มคี วามสม�ำ่ เสมอและปฏิบตั ติ ามกรอบ
การท�ำงานของกฎหมายและมาตรฐานการบริหารจัดการทางการเงินทีน่ ำ� มาใช้ เช่นเดียวกับการใช้ประโยชน์
จากประสิทธิภาพโดยรวมของเรือนจ�ำให้มากที่สุด โครงการเชิงองค์กรและการปฏิบัติงานของเรือนจ�ำ
การมอบหมายงานให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติอย่างมีประสิทธิผล การใช้เครื่องมืออุปกรณ์และ/หรือวัสดุ และ
บรรยากาศเรือนจ�ำถูกตรวจสอบอย่างเท่าๆ กันในช่วงเวลาของการตรวจสอบภายใน นอกจากการ
ใช้ประโยชน์สูงสุดจากขั้นตอนการท�ำงานแล้ว การตรวจสอบยังเข้าไปดูถึงการพัฒนาสภาพการท�ำงาน
ส�ำหรับเจ้าหน้าที่เรือนจ�ำ มาตรการและโปรแกรมการบ�ำบัดฟื้นฟูส�ำหรับผู้ต้องขังและความมั่นคงปลอดภัย
ของเรือนจ�ำ
ภายในแผนกที่ห้า การตรวจสอบภายในจัดตั้งโดยส่วน A (ทรัพยากรบุคคล งบประมาณ การควบคุม
และหน่วยงานเรือนจ�ำ) ด้วยการเข้าร่วมจากผู้แทนจากส่วน B (การบ�ำบัดฟื้นฟูแก้ไข), ส่วน C (การรักษา
ความมั่นคงปลอดภัย) และส่วน D (นิติการและกิจการสภา) ทั้งนี้ ขึ้นกับขนาดและประเภทของเรือนจ�ำ
เจ้าหน้าที่สองถึงสามคนของแต่ละส่วนจะเข้าร่วมในการตรวจสอบ ซึ่งมักด�ำเนินการเสร็จภายในหนึ่งวัน
ผู้ตรวจสอบจะใช้แบบประเมินผลเป็นบันทึกช่วยจ�ำ ซึ่งประกอบด้วยประเด็นหัวข้อส�ำคัญที่แตกต่างกัน
และมีการพัฒนาให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง แบบประเมินครอบคลุมประเด็นต่างๆ ดังนี้
• ทรัพยากรบุคคล (รวมถึงการพัฒนาเจ้าเหน้าที่)
• การบริหารงานและองค์กร (รวมถึงการบริหารจัดการแฟ้มข้อมูลผู้ต้องขังและการจัดหาอาหาร)
• ระบอบเรือนจ�ำ ประกอบด้วยการบ�ำบัดฟื้นฟูและการควบคุมสอดส่อง การวางแผนระบอบเรือนจ�ำ
การดูแลสุขภาพ การศึกษา การท�ำงาน การฝึกทางกายภาพและสันทนาการ
• ความมั่นคงปลอดภัยและการรักษาระเบียบ รวมถึง แนวคิดความมั่นคงปลอดภัยในภาพรวม ระบบ
ความปลอดภัย อาวุธ (รวมทั้งอาวุธปืน) และความปลอดภัยด้านอัคคีภัย
• นโยบาย นวัตกรรมและการถ่ายโอนภารกิจให้เอกชนด�ำเนินการ
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เรือนจ�ำทีถ่ กู ตรวจสอบจะได้รบั การแจ้งล่วงหน้า โดยเอกสารภายในทีถ่ กู ตรวจทบทวนในช่วงเวลาตรวจสอบ
ประกอบด้วยเอกสารที่เกี่ยวข้องกับ (ก) การออกแบบเชิงแนวคิด (เช่น แนวคิดภาพรวมของเรือนจ� ำ
รวมถึงระบอบเรือนจ�ำ) (ข) โปรแกรมการท�ำงานและการศึกษา ทัง้ ภายในและภายนอก รวมทัง้ ข้อมูลจ�ำนวน
ชั่วโมงทั้งหมดที่หลักสูตรจัดให้ และในการบริหารจัดการ หรือควบคุมดูแลว่าเจ้าหน้าที่และหรือลูกจ้าง
คนใดเกี่ยวข้องบ้าง (ค) จ�ำนวนของผู้ต้องขังที่ลงทะเบียนเข้าร่วมหลักสูตร และความสามารถรองรับ
โปรแกรมการท�ำงานและการบ�ำบัดรักษา และ (ง) บันทึกกระบวนการทางศาลล่าสุดแปดครั้งที่มีการ
สรุปไว้ นอกจากนั้น ข้อมูลผู้ต้องขังรายบุคคลต้องมีพร้อมให้แก่ทีมงานผู้ตรวจสอบ
ในช่วงสุดท้ายของการตรวจสอบ หน่วยงานราชทัณฑ์และเจ้าหน้าที่เรือนจ�ำที่เกี่ยวข้องจะได้รับการ
แจ้งล่วงหน้าถึงรายละเอียดความไม่สอดคล้องหรือข้อบกพร่องที่พบ รวมถึงค�ำแนะน�ำเพื่อแก้ไขปัญหา
ดังกล่าว หลังจากนั้น การประเมินผลครั้งสุดท้ายของเรือนจ�ำที่รับการตรวจสอบจะเสร็จสมบูรณ์โดยการ
ผสมผลการตรวจสอบกับแบบประเมิน ซึ่งจะส่งต่ออย่างเป็นทางการให้แก่หน่วยงานราชทัณฑ์ ทั้งนี้
ขึ้นอยู่กับผลที่ได้รับ การประเมินผลจะเป็นการชี้ให้เห็นถึงแง่มุมบวกและ/หรือข้อบกพร่อง และจะใส่
ข้อเสนอแนะเพื่อให้เกิดการพัฒนาปรับปรุง อีกทั้งมีการจัดการประชุมสุดท้ายกับผู้บริหารงานราชทัณฑ์
หากจ�ำเป็น เพื่ออภิปรายถึงยุทธศาสตร์ส�ำหรับการพัฒนาข้อบกพร่องต่างๆ ที่ถูกระบุ และให้ค�ำแนะน�ำ
พร้อมสนับสนุนเพื่อน�ำข้อเสนอแนะดังกล่าวไปปฏิบัติ โดยส่วนผู้เชี่ยวชาญพิเศษเป็นผู้ควบคุมดูแลการ
พัฒนาปรับปรุงที่จ�ำเป็นและที่สอดคล้องกับค�ำแนะน�ำที่ได้รับจากการประเมินผลรอบสุดท้าย
จัดส่งข้อมูลให้โดยกรมราชทัณฑ์ของมลรัฐเฮสส์ ประเทศเยอรมนี ในระหว่างการประชุมกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ
UNODC ในการพิจารณาเอกสารแนวทางแนะน�ำเกี่ยวกับข้อก�ำหนดแมนเดลา จัดขึ้น ณ กรุงเวียนนา
ประเทศออสเตรีย ระหว่างวันที่ 9 - 10 กุมพาพันธ์ ค.ศ.2017

15
ชุดเครื่องมือประเมินกระบวนการยุติธรรมทางอาญา ประกอบด้วย ส่วนเกี่ยวกับมาตรการควบคุมและมาตรการที่ไม่ใช้เรือนจ�ำ เป็นชุดเครื่องมือภาคปฏิบัติ
ทีเ่ ป็นมาตรฐานและโยงข้ามกัน ที่ออกแบบมาเพือ่ ท�ำให้เจ้าหน้าทีห่ น่วยงานสหประชาชาติและรัฐบาลสามารถมีส่วนร่วมในการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมและ ให้องค์กร
อืน่ และปัจเจกบุคคลได้ทำ� การประเมินผลระบบกระบวนการยุตธิ รรมทางอาญาทีค่ รอบคลุม และระบุดา้ นทีม่ คี วามช่วยเหลือทางเทคนิค เพือ่ ช่วยหน่วยงานในการออกแบบ
โครงการที่บูรณาการมาตรฐานองค์การสหประชาชาติและค่านิยมต่อการป้องกันอาชญากรรมและกระบวนการยุติธรรมทางอาญาและเพื่อช่วยการฝึกอบรมในประเด็น
ดังกล่าว
16
ส�ำหรับสภาพภายหลังความขัดแย้งดู “แบบประเมินผลเรือนจ�ำส�ำหรับสถานทีห่ ลังความขัดแย้ง” โดย UNODC แผนกปฏิบตั กิ ารรักษาสันติภาพแห่งส�ำนักเลขาธิการ
สหประชาชาติ และโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ ตีพิมพ์ในปี 2014 ส�ำหรับประเด็นที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างพื้นฐานเรือนจ�ำ ดูส�ำนักงานบริการโครงการแห่ง
สหประชาชาติ ค�ำแนะน�ำทางเทคนิคส�ำหรับการวางแผนเรือนจ�ำ (โคเป็นฮาเกน 2016)
17
ข้อก�ำหนดแมนเดลา ข้อสังเกตเบื้องต้น 4(1)
18
ส�ำหรับเครื่องมือที่เกี่ยวข้อง ดู UNODC การวางแผนการน�ำยุทธศาสตร์รูปแบบองค์การสหประชาชาติและมาตรการทางปฏิบัติว่าด้วยการก�ำจัดความรุนแรง
ต่อเด็กในสาขาการป้องกันอาชญากรรมและกระบวนการยุติธรรมทางอาญาไปปฏิบัติ: แบบประเมิน (เวียนนา, 2015) โดยเฉพาะยุทธศาสตร์ XIII และ XV
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การประเมินผลการปฏิบัติตามข้อก�ำหนดแมนเดลา:

2.

ประเด็นหัวข้อส�ำคัญที่กล่าวถึง
ในแบบประเมิน
1. หลักการพื้นฐานของการปฏิบัติ
ข้อก�ำหนดมาตรฐานขั้นต�่ำแห่งสหประชาชาติว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง (ข้อก�ำหนดแมนเดลา)
ข้อ 1
ผู้ต้องขังทุกคนควรได้รับการปฏิบัติด้วยความเคารพต่อศักดิ์ศรีอันมีติดตัวมาแต่เกิดและคุณค่าของความ
เป็นมนุษย์ ผู้ต้องขังต้องไม่ถูกทรมานและลงโทษอื่นๆ ที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรม หรือที่ย�่ำยีศักดิ์ศรี และ
ผู้ต้องขังทุกคนต้องได้รับการคุ้มครองป้องกันจากการกระท�ำเช่นนั้นโดยไม่มีข้อยกเว้น เรือนจ�ำต้องรับ
ประกันความปลอดภัยและความมั่นคงของผู้ต้องขัง เจ้าหน้าที่ ผู้ให้บริการด้านต่างๆ ในเรือนจ�ำและ
ผู้เข้าเยี่ยมตลอดเวลา

ข้อก�ำหนดที่ 1 ของข้อก�ำหนดแมนเดลา กล่าวอย่างชัดเจนถึงความส�ำคัญของวิธีการบริหารจัดการเรือนจ�ำ
ที่ ส อดคล้ อ งกั บ หลั ก ศั ก ดิ์ ศ รี ค วามเป็ น มนุ ษ ย์ ข องผู ้ ต ้ อ งขั ง สิ่ ง นี้ คื อ หลั ก การขั้ น พื้ น ฐานที่ เ ป็ น หั ว ใจของ
ข้อก�ำหนดแมนเดลา และกับกฎหมายระหว่างประเทศ19 โดยหลักการดังกล่าวควรถูกใช้ในการก�ำหนดลักษณะ
ทางกายภาพแนวปฏิบัติและแนวทางการสื่อสารในเรือนจ�ำ การน�ำข้อก�ำหนดแมนเดลาไปปฏิบัติถือเป็นวิธี
ที่ดีที่สุดส�ำหรับการบรรลุวัตถุประสงค์เชิงสังคมของเรือนจ�ำ กล่าวคือ การป้องกันสังคมจากอาชญากรรม
โดยเพียงด�ำเนินการควบคุมผู้ต้องขังเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการสนับสนุนโอกาสให้ผู้ต้องขังสามารถกลับคืนสู่
สังคมได้อย่างประสบผลส�ำเร็จเมื่อปล่อยตัว20 หลักการดังกล่าว สามารถน�ำไปใช้ได้ในการตรวจสอบเรือนจ�ำ
ในทุกๆ ด้าน และด้วยเหตุนี้ จึงปรากฎอยู่ในทุกๆ บทของแบบประเมิน
หลักศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ แสดงเป็นนัยว่าหน่วยงานราชทัณฑ์มีหน้าที่พิเศษในการดูแลผู้ต้องขัง ดังที่ได้
รับการยอมรับเป็นอย่างดีในกฎหมายระหว่างประเทศ21 เนื่องจากผู้ต้องขังจ�ำเป็นต้องอาศัยความช่วยเหลือ
จากรัฐในการปัจจัยพื้นฐานและการได้ใช้สิทธิที่มีอย่างเต็มที่ ดังนั้น หน่วยงานที่มีอ�ำนาจจึงต้องด�ำเนิน
ดูข้อ 10 (1) ของกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง มติสมัชชาใหญ่ที่ 2200A(XXI) ของวันที่ 16 ธันวาคม 1966 ภาคผนวก
เรื่องเดียวกัน ข้อ 10 (3)
21
ดูรายงานฉบับกลางของผูเ้ ขียนรายงานการประชุมพิเศษว่าด้วยการประหารชีวติ โดยรวบรัด ตามอ�ำเภอใจและนอกกระบวนการยุตธิ รรม (A/61/311) ย่อหน้าที่ 51-54
19
20
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การประเมินผลการปฏิบัติตามข้อก�ำหนดแมนเดลา:

มาตรการเชิงบวกที่เป็นรูปธรรมในการปกป้องและส่งเสริมศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ หรือหากมองในลักษณะ
ที่ ก ว้ า งขึ้ น อาจแปลความหมายได้ ว ่ า เป็ น การขยายหน้ า ที่ ข องเจ้ า หน้ า ที่ เรื อ นจ� ำ ในการดู แ ล นั่ น คื อ
เพื่อพัฒนาการให้บริการในรูปแบบที่ช่วยให้เจ้าหน้าที่สามารถปฏิบัติหน้าที่อย่างมืออาชีพ
ผลลัพธ์ที่คาดหวัง 6 ข้อและตัวชี้วัดที่สอดคล้อง 38 ข้อ

2. การปกป้องคุ้มครอง
ข้อก�ำหนดมาตรฐานขั้นต�่ำแห่งสหประชาชาติว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง
(ข้อก�ำหนดแมนเดลา)
ข้อ 3
การคุมขังและมาตรการอื่นให้ตัดขาดผู้ต้องขังออกจากโลกภายนอก ก่อให้เกิดความทุกข์ทรมาน ทั้งนี้เพราะ
เป็นการเอาไปซึ่งสิทธิของคนเหล่านี้ในการก�ำหนดชะตากรรมของตนเอง ด้วยการลิดรอนเสรีภาพ ด้วยเหตุ
ดังกล่าว ระบบราชทัณฑ์จึงต้องไม่มุ่งให้เกิดความทุกข์ทรมานเพิ่มเติมที่เป็นปกติวิสัยในสถานการณ์เช่นนั้น
เว้นแต่โดยมีเหตุที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ที่ท�ำให้ต้องแยกขังหรือเป็นมาตรการเพื่อรักษาระเบียบวินัย

สภาพแวดล้อมแบบปิดในเรือนจ�ำ รวมถึงความสัมพันธ์ในเชิงอ�ำนาจที่ไม่เท่าเทียมกันระหว่างเจ้าหน้าที่
เรือนจ�ำและผู้ต้องขัง ก่อให้เกิดความเปราะบาง และความเสี่ยงของการกระท�ำทารุณในรูปแบบต่างๆ โดย
ในระยะแรกที่ผู้ต้องขังถูกส่งเข้ามาในเรือนจ�ำเป็นช่วงที่ยากล�ำบากเป็นพิเศษ เนื่องจากผู้ต้องขังที่เพิ่งเข้าใหม่
ต้องปรับตัวต่อสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไปอย่างมาก กระบวนการนี้มีแนวโน้มก่อให้เกิดความสับสน และ
ความไม่มั่นคง หน่วยงานราชทัณฑ์จึงจ�ำเป็นต้องดูแลด้วยความละเอียดอ่อน อีกนัยหนึ่ง การถูกตัดขาดออก
จากโลกภายนอก ส่งผลกระทบต่อเนื่องต่อบุคคลตลอดระยะเวลาของการจ�ำคุก และจ�ำเป็นต้องมีขั้นตอนใน
การบรรเทาความเสี่ยงและความเปราะบางดังกล่าว
ด้วยเหตุผลด้านบนที่กล่าวมา ท�ำให้ข้อก�ำหนดแมนเดลาได้ก�ำหนดขอบเขตโดยสังเขป ของมาตรการปกป้อง
คุ ้ ม ครอง หรื อ ป้ อ งกั น เพื่ อ ธ� ำ รงไว้ ซึ่ ง หลั ก การพื้ น ฐานของการปฏิ บั ติ อ ย่ า งมี ม นุ ษ ยธรรม กล่ า วคื อ
การลิดรอนเสรีภาพของผู้ต้องขัง เป็นการลงโทษในตัวอยู่แล้ว ไม่ใช่เป็นการน�ำตัวผู้กระท�ำผิดมาเพื่อลงโทษ
อื่นเพิ่มเติม ทั้งนี้ การให้ข้อมูลที่เพียงพอเกี่ยวกับสิทธิและข้อบังคับต่างๆ ของผู้ต้องขัง ตัวอย่างเช่น สิทธิใน
การติดต่อครอบครัว หรือบุคคลอื่นที่ส�ำคัญ ข้อมูลกระบวนการในการเข้าถึงค�ำแนะน�ำทางกฎหมาย และ
กฎระเบียบการด�ำเนินชีวิตในเรือนจ�ำถือเป็นสิ่งจ�ำเป็นที่ช่วยเหลือผู้ต้องขังในการปรับตัว และลดความเสี่ยง
ในการถูกละเมิดสิทธิ นอกจากนี้ การบริหารจัดการแฟ้มข้อมูลผู้ต้องขังอย่างเหมาะสม ระบบการร้องเรียนที่
เข้าถึงได้ง่ายและมีประสิทธิผล รวมถึงการตรวจสอบจากภายนอกต่างถือเป็นมาตรการเพิ่มเติมเพื่อพยายาม
เข้าใจและจัดการกับความเสี่ยงซึ่งมีอยู่ในธรรมชาติของระบบเรือนจ�ำ ประการสุดท้าย ผู้ต้องขังบางกลุ่มที่มี
ความเปราะบางเนื่องจากลักษณะบางประการจ�ำเป็นต้องได้รับการปกป้องคุ้มครองเป็นพิเศษจากเรือนจ�ำ
เพื่อป้องกันความเสี่ยงและการเลือกปฏิบัติที่อาจเกิดขึ้นได้โดยเจ้าหน้าที่เรือนจ�ำ หรือเพื่อนผู้ต้องขังด้วยกัน
ผลลัพธ์ที่คาดหวัง 5 ข้อและตัวชี้วัดที่สอดคล้อง 45 ข้อ
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3. สภาพทางกายภาพของการจ�ำคุก
ข้อก�ำหนดมาตรฐานขั้นต�่ำแห่งสหประชาชาติว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง (ข้อก�ำหนดแมนเดลา)
ข้อ 13
สถานที่ อ ยู ่ อ าศั ย ทุ ก แห่ ง ที่ จั ด ให้ ผู ้ ต ้ อ งขั ง และโดยเฉพาะสถานที่ น อนควรได้ ม าตรฐานทางสุ ข ภาพ
โดยพิจารณาถึงสภาพภูมิอากาศและโดยเฉพาะอย่างยิ่งปริมาณความจุของอากาศในห้อง ขนาดพื้นที่
ขั้นต�่ำ แสงไฟ การท�ำความร้อนและการระบายอากาศ

สภาพทางกายภาพเป็นส่วนที่เห็นได้ชัดที่สุดในเรือนจ�ำ ความเชื่อมโยงระหว่างศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และ
มาตรฐานความเป็นอยู่ที่เหมาะสมในเรือนจ� ำถูกก�ำหนดอย่างชัดเจน โดยเฉพาะในเรือนจ� ำที่โครงสร้าง
พื้นฐานและสภาพทางกายภาพอยู่ในสภาพที่แย่ สิ่งนี้ถือเป็นความท้าทายที่กระทบต่อการบริหารงาน
ราชทัณฑ์หลายแห่งทั่วโลก
ดังที่กล่าวไปข้างต้น อย่างไรก็ดี รัฐต่างๆ มีหน้าที่และความรับผิดชอบพิเศษในการดูแลความต้องการ
พื้นฐานและความเป็นอยู่ที่ดีของผู้ต้องขัง เนื่องจากการสูญเสียอิสรภาพท�ำให้ความสามารถของผู้ต้องขังใน
การใช้สทิ ธิดว้ ยตนเองถูกจ�ำกัดทอนลงอย่างมาก และด้วยเหตุนเี้ อง คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนได้แสดงออก
ชั ด เจนว่ า การปฏิ บั ติ ต ่ อ ผู ้ ต ้ อ งขั ง ด้ ว ยหลั ก มนุ ษ ยธรรมและการเคารพศั ก ดิ์ ศ รี ข องผู ้ ต ้ อ งขั ง ไม่ ขึ้ น อยู ่ กั บ
ทรัพยากรทางกายภาพของเรือนจ�ำทีม่ อี ยูใ่ นรัฐ22 ดังนัน้ การตรวจสอบใดๆ จึงต้องพิเคราะห์ถงึ สภาพกายภาพ
ในเรือนจ�ำอย่างระมัดระวังในฐานะมิติส�ำคัญของคุณภาพชีวิตเรือนจ�ำในภาพรวม สภาพทางกายภาพไม่ควร
ซ�้ำเติมความความทุกข์ทรมานที่มีอยู่ในธรรมชาติของการจ� ำคุก แต่ควรมีอิทธิพลในลักษณะที่ลดความ
แตกต่างระหว่างชีวิตในเรือนจ�ำและชีวิตที่มีอิสรภาพภายนอกให้มากที่สุด ซึ่งจะช่วยสนับสนุนโอกาส
การกลับคืนสู่สังคมของผู้ต้องขังเมื่อได้รับการปล่อยตัว
นอกเหนือจากบทบัญญัติในข้อก�ำหนดแมนเดลาทางด้านสถานที่อยู่อาศัย สุขอนามัย สุขลักษณะ และ
การจัดอาหารและน�้ำดื่มในเรือนจ�ำแล้ว หลักการพื้นฐานมีความเกี่ยวข้องเท่าๆ กันกับสภาพทางกายภาพ
หากกล่าวแบบเจาะจงลงไป คือ ต้องมั่นใจว่ามีมาตรฐานความเป็นอยู่ที่เหมาะสมโดยปราศจากการเลือก
ปฏิบัติใดๆ ซึ่งกล่าวเป็นนัยถึงความจ�ำเป็นที่ต้องมีมาตรการที่เหมาะสมในการดูแลผู้ต้องขังที่มีความต้องการ
เฉพาะตัวอย่างเช่น การปรับเปลี่ยนอย่างสมเหตุสมผลส�ำหรับผู้ต้องขังที่มีความพิการ
ผลลัพธ์ที่คาดหวัง 3 ข้อและตัวชี้วัดที่สอดคล้อง 20 ข้อ

คณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชน ความเห็นทัว่ ไปที่ 21 ในข้อ 10 ของการปฏิบตั อิ ย่างมีมนุษยธรรมของบุคคลทีถ่ กู จ�ำกัดอิสรภาพ (HRI/GEN/1/Rev.6) ย่อหน้าที่ 4
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การประเมินผลการปฏิบัติตามข้อก�ำหนดแมนเดลา:

4. ความมั่นคงปลอดภัย การรักษาระเบียบและวินัย
ข้อก�ำหนดมาตรฐานขั้นต�่ำแห่งสหประชาชาติว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง (ข้อก�ำหนดแมนเดลา)
ข้อ 36
วินัยและระเบียบควรคงรักษาไว้โดยเท่าที่จ�ำเป็นเพื่อให้เกิดการควบคุมที่ปลอดภัย การปฏิบัติงานของ
เรือนจ�ำที่ปลอดภัยและชีวิตการอยู่ร่วมกันที่เป็นระเบียบเรียบร้อย

การควบคุมผู้ต้องขังมีความปลอดภัยถือเป็นองค์ประกอบหนึ่งที่ส�ำคัญในระบบเรือนจ�ำใดๆ ก็ตาม โดยใน
เรือนจ�ำใดที่เป็นระเบียบ การบริหารจัดการจะมุ่งเน้นให้ความส�ำคัญไปที่วินัยและความมั่นคงปลอดภัย
ในขณะเดียวกัน ส่วนนี้มักกลายเป็นประเด็นที่มีแนวโน้มจะถูกละเมิดเช่นกัน ดังนั้น จึงถือเป็นพื้นฐาน
ในการปรั บ ระบอบความมั่ น คงปลอดภั ย ในแนวทางที่ ช ่ ว ยลดความตึ ง เครี ย ดที่ เ กิ ด ขึ้ น ตามธรรมชาติ ใน
สภาพแวดล้อมเรือนจ�ำ และเพือ่ ลดความเป็นไปได้ทจี่ ะเกิดเหตุการณ์รนุ แรง ทัง้ นี้ หลักฐานแสดงให้เห็นว่า
ยุทธศาสตร์หลักในการบรรลุเป้าหมายนี้ คือการลงทุนในแนวคิด การควบคุมเชิงพลวัตร ซึ่งเป็นการดูแล
ให้เกิดความสัมพันธ์เชิงบวกระหว่างเจ้าหน้าที่และผู้ต้องขัง การที่อัตราส่วนระหว่างเจ้าหน้าที่และผู้ต้องขัง
นั้นเพียงพอ รวมทั้งมีการให้ผู้ต้องขังใช้เวลาส่วนใหญ่กับกิจกรรมที่สร้างสรรค์ และสร้างระบอบเรือนจ�ำที่ดี
และสมดุล23
ถึงแม้จะเห็นถึงประโยชน์ของสิง่ ทีก่ ล่าวมา สถานการณ์ความขัดแย้งและเหตุการณ์ทเี่ กีย่ วเนือ่ งกับความมัน่ คง
ปลอดภัยอื่นๆ มีแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นในเรือนจ�ำ ในที่ที่บุคคลถูกควบคุมตัวโดยไม่ยินยอม ไม่รูปแบบใด
ก็รูปแบบหนึ่ง ความเป็นมืออาชีพและทักษะพิเศษในส่วนของเจ้าหน้าที่เรือนจ�ำจึงเป็นสิ่งส�ำคัญมากใน
สถานการณ์เช่นนั้น เพื่อให้ค�ำแนะน�ำต่อหน่วยงานราชทัณฑ์และเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติหรือ
ตอบสนองที่เหมาะสมในสถานการณ์ดังกล่าว ข้อก�ำหนดแมนเดลาได้เพิ่มบทบัญญัติเฉพาะและข้อจ�ำกัด
ที่เกี่ยวข้องกับการลงโทษทางวินัย ซึ่งประกอบด้วย การคุมขังเดี่ยว ห้องขังการตรวจค้นร่างกาย และการใช้
ก�ำลังและเครื่องพันธนาการ ที่ส�ำคัญไปกว่านั้น ข้อก�ำหนดยังได้ตั้งเกณฑ์ส�ำหรับน�ำมาใช้กับระเบียบ วินัย
และการลงโทษต่างๆ เช่น หลักความเป็นธรรม หลักการได้สัดส่วน หลักการชอบด้วยกฎหมาย และ
หลักความจ�ำเป็น ความสัมพันธ์ของหลักการเหล่านี้ ได้รับการสนับสนุนโดยผลงานวิจัยเชิงประจักษ์ซึ่งเสนอ
ว่าทัศนคติต่อความเป็นธรรมและความชอบธรรมถูกวางในล�ำดับสูงเมื่อต้องประเมินคุณภาพชีวิตในเรือนจ�ำ
ของผู้ต้องขัง
ผลลัพธ์ที่คาดหวัง 6 ข้อและตัวชี้วัดที่สอดคล้อง 42 ข้อ

23
ส�ำหรับข้อมูลเพิ่มเติมและค�ำแนะน�ำในแนวคิดการควบคุมเชิงพลวัตร สามารถดู UNODC คู่มือการควบคุมเชิงพลวัตรและข่าวกรองเรือนจ�ำ Criminal Justice
Handbook Series (Vienna, 2015)
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5. ระบอบเรือนจ�ำ
ข้อก�ำหนดมาตรฐานขั้นต�่ำแห่งสหประชาชาติว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง (ข้อก�ำหนดแมนเดลา)
ข้อ 4
1.วัตถุประสงค์ของการลงโทษจ�ำคุกหรือมาตรการที่คล้ายกันที่เป็นการลิดรอนอิสรภาพของบุคคล โดยหลัก
แล้วเพื่อปกป้องสังคมจากอาชญากรรมและเพื่อลดการกระท�ำผิดซ�้ำ วัตถุประสงค์เหล่านั้นสามารถบรรลุได้
ถ้าหากระยะเวลาในการจ�ำคุกถูกใช้ไปเพือ่ ท�ำให้มนั่ ใจมากทีส่ ดุ เท่าทีจ่ ะมากได้วา่ เมือ่ พ้นโทษผูต้ อ้ งขังสามารถ
กลับคืนสู่สังคมและด�ำรงชีวิตได้โดยเคารพกฎหมายและพึ่งตนเองได้
2.เพือ่ ให้บรรลุวตั ถุประสงค์นี้ หน่วยงานราชทัณฑ์และหน่วยงานทีม่ อี ำ� นาจอืน่ ๆ ควรจัดให้มกี ารให้การศึกษา
การฝึกวิชาชีพและการท�ำงาน เช่นเดียวกับการช่วยเหลือรูปแบบอื่นๆ ที่เหมาะสมและจัดให้ได้ ซึ่งรวมถึง
โปรแกรมที่มีลักษณะพื้นฐานทางด้านการบ�ำบัดรักษา ศีลธรรม จิตใจ สังคม สุขภาพและกีฬา โดยโปรแกรม
กิจกรรมและการให้บริการเหล่านี้ควรมีการจัดให้ตามความจ�ำเป็นในการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังรายบุคคล

ดังที่ได้สรุปส่วนส�ำคัญไว้ในข้อก�ำหนดที่ 4 ของข้อก�ำหนดแมนเดลา สิ่งส�ำคัญมากคือการจ�ำคุกนั้นต้องไม่
จ�ำกัดลิดรอนอิสรภาพเพียงอย่างเดียว หากแต่เรือนจ�ำต้องมีไว้เพื่อสร้างการสนับสนุนเชิงบวกในการปกป้อง
สังคมจากอาชญากรรม ท้ายที่สุดแล้ว ผู้ต้องขังส่วนใหญ่ต้องกลับเข้าสู่สังคม และการจ�ำคุกโดยตัวมันเอง
นั้นไม่สามารถแก้ไขประเด็นปัญหาการกลับคืนสู่สังคมที่ผู้ต้องขังมักต้องเผชิญ ด้วยเหตุนี้ เพื่อหลีกเลี่ยงการ
กระท�ำผิดซ�้ำ ผู้ต้องขังควรได้รับโอกาสในการเรียนรู้และฝึกทักษะที่จะช่วยให้สามารถกลับคืนสู่สังคมได้อย่าง
ประสบผลส�ำเร็จเมื่อปล่อยตัว หลักการดังกล่าวนี้ยังเป็นส่วนที่ส�ำคัญของกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิ
พลเมืองและสิทธิทางการเมือง ดังนั้นจึงมีผลผูกพันตามกฎหมายต่อรัฐสมาชิกที่เข้าร่วม 24 และแม้ว่าการ
ปฏิบัติดังกล่าวควรจัดให้แก่นักโทษเด็ดขาดทุกคน แต่ผู้ต้องขังระหว่างพิจารณาคดีก็สมควรได้รับโอกาสอย่าง
เท่าเทียมกันในการเข้าร่วมกิจกรรมที่มีประโยชน์
ระบอบเรือนจ�ำที่มุ่งเน้นการพัฒนาพฤตินิสัยสามารถแบ่งออกได้เป็นสองมิติหลัก กล่าวคือ มิติแรก เรือนจ�ำ
ควรจัดโปรแกรมและกิจกรรมที่หลากหลายให้แก่ผู้ต้องขัง ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความต้องการของผู้ต้องขังตามจริง
ซึ่งอาจประกอบด้วยโปรแกรมการศึกษา การฝึกวิชาชีพ หรือการท�ำงาน การให้ความช่วยเหลือด้านการรักษา
สุขภาพทางร่างกายและ/หรือจิตใจ การบ�ำบัดรักษาสารเสพติด หลักสูตรพฤติกรรมการกระท�ำผิด และกิจกรรม
ทางวัฒนธรรม ศาสนา และสันทนาการ โปรแกรมการพัฒนาพฤตินสิ ยั ในเรือนจ�ำช่วยให้ผตู้ อ้ งขัง (ก) เสริมสร้าง
ความรู้สึกการเห็นคุณค่าและความสามารถของตัวเองมากขึ้น ซึ่งมักถูกท�ำให้ลดน้อยลงหากอยู่ในสถานที่ปิด
(ข) แก้ไขต้นตอปัญหาที่อาจส่งผลต่อการกระท�ำผิด และ (ค) เพื่อพัฒนาความรู้ ทักษะและทัศนคติที่จ�ำเป็น
ส�ำหรับการเริ่มต้นชีวิตใหม่ภายหลังปล่อยตัวให้ประสบผลส�ำเร็จ มิติที่สอง ผู้ต้องขังควรได้รับการสนับสนุน
ให้คงรักษาการติดต่อกับโลกภายนอก ซึ่งรวมถึงการคงรักษาความสัมพันธ์กับสมาชิกในครอบครัว และเพื่อน
เช่นเดียวกับบุคคลและสถาบันต่างๆ ที่สามารถช่วยผู้ต้องขังให้กลับสู่สังคมได้

24
ดูข้อ 10(3) ของกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง มติสมัชชาใหญ่ที่ 2200A (XXI) “ระบบเรือนจ� ำควรประกอบการปฏิบัติต่อ
ผู้ต้องขังด้วยเป้าหมายส�ำคัญในการแก้ไขและบ�ำบัดพัฒนาพฤตินิสัยทางสังคม”
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การประเมินผลการปฏิบัติตามข้อก�ำหนดแมนเดลา:

ท้ายที่สุด ระบอบเรือนจ�ำที่สร้างสรรค์ รวมทั้งการติดต่อกับโลกภายนอก เป็นสิ่งส�ำคัญเพื่อลดความแตกต่าง
ระหว่างชีวิตเรือนจ�ำและชีวิตที่มีอิสรภาพมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ สิ่งนี้เป็นหลักการหัวใจในข้อก�ำหนด
แมนเดลา25 ซึ่งสะท้อนความจริงที่ว่า นอกเหนือไปจากการถูกลิดรอนเสรีภาพแล้ว ผู้ต้องขังยังคงสามารถ
รักษาไว้ซึ่งสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานของตนเอง
ผลลัพธ์ที่คาดหวัง 7 ข้อและตัวชี้วัดที่สอดคล้อง 40 ข้อ

6. การดูแลสุขภาพ
ข้อก�ำหนดมาตรฐานขั้นต�่ำแห่งสหประชาชาติว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง (ข้อก�ำหนดแมนเดลา)
ข้อ 24 (1)
การดูแลสุขภาพให้แก่ผู้ต้องขังนั้นเป็นความรับผิดชอบของรัฐ ผู้ต้องขังควรได้รับการปฏิบัติทางด้านการดูแล
สุขภาพในมาตรฐานระดับเดียวกันกับทีช่ มุ ชนภายนอกได้รบั และควรสามารถเข้าถึงการให้บริการดูแลสุขภาพ
ที่จ�ำเป็นโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ปราศจากการเลือกปฏิบัติบนพื้นฐานของสถานะทางกฎหมายของบุคคล

การดูแลสุขภาพในเรือนจ�ำเป็นองค์ประกอบที่ส�ำคัญของหน่วยงานราชทัณฑ์ เนื่องด้วยสาเหตุหลายประการ
ประการแรก สิ ท ธิ ต ามมาตรฐานสุ ข ภาพทางร่ า งกายและจิ ต ใจที่ สู ง สุ ด ที่ ส ามารถมี ไ ด้ ดั ง ที่ ป รากฏใน
กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม สามารถน�ำไปใช้ได้กับทุกคน รวมทั้ง
ผู้ต้องขัง26 ประการที่สอง ประวัติสุขภาพโดยทั่วไปของผู้ต้องขังมีแนวโน้มที่จะอยู่ในระดับต�่ำกว่าเมื่อ
เปรียบเทียบของบุคคลอื่นในชุมชน อีกทั้งมักพบความแพร่หลายของการเจ็บป่วยทางจิต การใช้สารเสพติด
และการติดเชื้อโรคติดต่อ เช่น เอชไอวี วัณโรค และตับอักเสบที่สูงกว่า ประการที่สาม การเพิกเฉยต่อการ
แก้ไขประเด็นปัญหาด้านสุขภาพในเรือนจ�ำอาจส่งผลกระทบต่อการส่งผ่านปัญหาสุขภาพจากเรือนจ�ำดังกล่าว
สู่สังคมภายนอก เช่นเดียวกับการที่ปัญหาสุขภาพในชุมชนสามารถผ่านเข้าสู่เรือนจ�ำได้เช่นกัน ในบริบท
เช่นนั้น จึงเป็นที่ทราบกันดีว่าภาวะขาดแคลนการให้บริการสุขภาพที่เพียงพอในเรือนจ�ำไม่ได้เป็นอุปสรรค
เฉพาะการกลั บ คื น สู ่ สั ง คมของผู ้ ต ้ อ งขั ง แต่ ยั ง น� ำ ปั ญ หามาสู ่ ค วามเสี่ ย งที่ จ ะเกิ ด การแพร่ ก ระจายของ
โรคติดต่อและโรคที่เป็นอันตรายต่อชีวิตในเรือนจ�ำและชุมชน
เนื่องจากหน้าที่หลักของการให้บริการดูแลสุขภาพคือ การปฏิบัติต่อผู้ต้องขังเสมือนเป็นผู้ป่วย ดังนั้น
หน่วยงานด้านสุขภาพ จึงมีบทบาทเฉพาะในเรือนจ�ำซึ่งอาจไม่ได้ตรงไปตรงมาเสมอไป นอกเหนือจากความ
ท้าทายที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างพื้นฐาน อุปกรณ์เครื่องมือและวัสดุทางการแพทย์ที่มีในคลินิกของเรือนจ�ำ
ความซับซ้อนของงานอาจยังมีผลมาจากความจ�ำเป็นที่จะต้องยึดหลักศีลธรรมทางการแพทย์ ตัวอย่างเช่น

ข้อก�ำหนดที่ 5(1)
ดูข้อก�ำหนด 12 ของกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม มติสมัชชาใหญ่แห่งองค์การสหประชาชาติที่ 2200A (XXI) และดูความ
คิดเห็นทั่วไปที่ 14 ของคณะกรรมาธิการสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม ในประเด็นส�ำคัญเกิดขึ้นในการน�ำกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม
และวัฒนธรรม (E/C.12/2000/4) ไปปฏิบัติซึ่งได้อธิบายถึงสิทธิในสุขภาพเป็นข้อบังคับให้รัฐสมาชิกที่เข้าร่วมงดเว้นจาก “การปฏิเสธหรือจ�ำกัดการเข้าถึงอย่างเสมอภาค
ของทุกคน รวมถึงผู้ต้องขังและผู้ถูกกักขัง(...) เพื่อให้บริการสุขภาพเชิงบรรเทาอาการ เชิงรักษาและเชิงป้องกัน”
25
26
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ความเป็นอิสระทางด้านการรักษาของผู้ประกอบวิชาชีพด้านการแพทย์เกี่ยวกับการตัดสินใจที่เกี่ยวข้องกับ
ประเด็นสุขภาพและการรักษาความลับข้อมูลทางการแพทย์ แต่ทั้งนี้ ต้องไม่มีส่วนร่วมในกิจการด้านความ
มั่นคงปลอดภัย เว้นแต่ที่ข้องเกี่ยวกับความจ�ำเป็นด้านสุขภาพของผู้ต้องขัง ข้อก�ำหนดแมนเดลาได้เพิ่ม
ข้อก�ำหนดในรายละเอียดเกี่ยวกับประเด็นด้านที่กล่าวไปด้านบนเพื่อให้มั่นใจว่าผู้ประกอบอาชีพดูแลสุขภาพ
(ก) มีผลในทางบวกต่อคุณภาพชีวิตในเรือนจ�ำ (ข) ปกป้องหรือพัฒนาสุขภาพกายและใจของผู้ต้องขัง โดยให้
ความสนใจเป็นการเฉพาะต่อผู้ต้องขังที่มีความจ�ำเป็นในการดูแลด้านสุขภาพเป็นพิเศษ (ค) การสนับสนุนให้
เกิดโอกาสกลับคืนสู่สังคมได้อย่างประสบผลส�ำเร็จ และ (ง) ได้รับการแนะน�ำถึงวิธีการจัดท�ำเอกสารและ
หรือรายงานกรณีพบการทรมานหรือการปฏิบัติที่เลวร้าย
ผลลัพธ์ที่คาดหวัง 5 ข้อและตัวชี้วัดที่สอดคล้อง 34 ข้อ

7. เจ้าหน้าที่เรือนจ�ำ
ข้อก�ำหนดมาตรฐานขั้นต�่ำแห่งสหประชาชาติว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง (ข้อก�ำหนดแมนเดลา)
ข้อ 74 (1)
หน่วยงานราชทัณฑ์ควรด�ำเนินการคัดเลือกบุคลากรทุกระดับอย่างระมัดระวัง เนื่องจากการบริหารจัดการ
เรื อ นจ� ำ ที่ เ หมาะสมจ� ำ เป็ น ต้ อ งพึ่ ง พาความซื่ อ สั ต ย์ มนุ ษ ยธรรม สมรรถนะความเป็ น มื อ อาชี พ และ
ความเหมาะสมของบุคคลในการท�ำงาน

ข้อก�ำหนดมาตรฐานขั้นต�่ำแห่งสหประชาชาติว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง (ข้อก�ำหนดแมนเดลา)
ข้อ 77
เจ้าหน้าที่เรือนจ�ำทุกคนควรปฏิบัติตนและปฏิบัติหน้าที่เพื่อสร้างอิทธิพลที่ดีให้แก่ผู้ต้องขัง โดยการปฏิบัติตน
เป็นตัวอย่างและท�ำให้ผู้ต้องขังเกิดความเคารพเลื่อมใสตลอดเวลา

เจ้าหน้าที่เรือนจ�ำเป็นองค์ประกอบที่ส�ำคัญมากที่สุดของระบบเรือนจ�ำ เจ้าหน้าที่เป็นผู้ที่ติดต่อกับผู้ต้องขัง
อย่างสม�่ำเสมอ และในปฏิสัมพันธ์กับผู้ต้องขังนี้ ที่หลักการพื้นฐานของข้อก�ำหนดแมนเดลาควรมีอยู่ คือ
การเคารพต่อศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ความยุติธรรม ความสม�่ำเสมอ การไม่เลือกปฏิบัติ และการให้ความ
สนใจต่อความต้องการของผู้ต้องขัง นอกจากนั้น ทัศนคติเชิงบวกต่อความสัมพันธ์กับผู้ต้องขังถือว่าเป็น
พืน้ ฐานในการท�ำให้มั่นใจต่อความปลอดภัยและความมัน่ คงในเรือนจ�ำอันเป็นประโยชน์ตอ่ ทุกคนที่เกีย่ วข้อง
ดังนั้นเจ้าหน้าที่เรือนจ�ำจึงส�ำคัญมากส�ำหรับการท�ำความเข้าใจและการพัฒนาคุณภาพของชีวิตเรือนจ�ำ
อีกทั้งต้องเป็นประเด็นหลักของโครงการตรวจสอบและติดตามสอดส่องใดๆ
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การประเมินผลการปฏิบัติตามข้อก�ำหนดแมนเดลา:

เพือ่ ให้เจ้าหน้าทีเ่ รือนจ�ำสามารถปฏิบตั งิ านด้วยความเป็นมืออาชีพและสอดคล้องกับมาตรฐานขัน้ ต�่ำระหว่าง
ประเทศ เงื่อนไขโดยสังเขป สองประการที่ต้องมีก่อน คือ ประการแรก บุคลากรเรือนจ�ำต้องมีสภาพแวดล้อม
ที่เอื้อสนับสนุนต่อความเป็นมืออาชีพและการเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ซึ่งรวมถึงการให้ความสนใจ
ต่อการมีทรัพยากรทีเ่ พียงพอ เช่นเดียวกับความต้องการและสิทธิของบุคลากรเรือนจ�ำ ประการต่อมา บุคลากร
เรือนจ�ำต้องได้รบั การเสริมสร้างความรูท้ เี่ หมาะสม ทัศนคติและทักษะเพือ่ ให้สามารถท�ำงานได้ตามมาตรฐาน
และความคาดหวังที่ตั้งไว้ในข้อก�ำหนดแมนเดลา ด้วยเหตุนี้ การตรวจสอบภายในควรอุทิศเวลาที่เพียงพอใน
การตรวจสอบสภาพการท�ำงาน การสรรหา การคัดเลือกและการอบรมเจ้าหน้าที่เรือนจ�ำ
ผลลัพธ์ที่คาดหวัง 4 ข้อและตัวชี้วัดที่สอดคล้อง 22 ข้อ

3.

วิธีการใช้แบบประเมิน

ตามที่ได้กล่าวไปข้างต้น แบบประเมินนี้มีทั้งหมด 7 บทซึ่งประกอบไปด้วย (ก) ผลลัพธ์ที่คาดหวัง 36 ข้อ
ที่เรือนจ�ำควรพยายามด�ำเนินการให้บรรลุผล และ (ข) รายการตัวชี้วัด 241 ข้อ ซึ่งจะช่วยพิจารณาระดับ
ความส�ำเร็จของผลลัพธ์ที่คาดหวัง หรือความก้าวหน้าในการด�ำเนินงาน ทั้งนี้ ตัวชี้วัดถือเป็นส่วนส�ำคัญทาง
รูปแบบวิธีการน�ำไปใช้ของแบบประเมิน
ตัวชี้วัดเป็น “ข้อมูลที่บ่งชี้สถานะหรือระดับของวัตถุ เหตุการณ์หรือกิจกรรม”27 ในบริบทของแบบประเมินนั้น
ตัวชี้วัดต่างๆ มีความเกี่ยวข้องอย่างเป็นระบบกับข้อก�ำหนดในข้อก�ำหนดแมนเดลา และ/หรือบรรทัดฐาน
และมาตรฐานระหว่างประเทศอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตัวชี้วัดส่วนใหญ่ที่ใช้ในแบบประเมินนี้ เป็นลักษณะ
เชิงคุณภาพ (เชิงบรรยาย เชิงพรรณนา และจัดตามกลุ่ม) ซึ่งตรงข้ามกับเชิงปริมาณ (มักแสดงออกเชิงตัวเลข
และร้อยละ) นอกจากนั้น ตัวชี้วัดบางตัวมีลักษณะ อยู่บนพื้นฐานความเป็นจริง (อิงพื้นฐานความจริง) ขณะ
ที่บางตัวเป็นลักษณะที่ขึ้นกับความคิดเห็นส่วนตัว (อิงพื้นฐานดุลยพินิจ)28 ส�ำหรับเทคนิคการรวบรวมข้อมูล
ในบริบทของการตรวจสอบภายในอาจรวมถึงวิธีการดังนี้
• การสัมภาษณ์กับเจ้าหน้าที่
	การสัมภาษณ์ถอื เป็นเทคนิคในการรวบรวมข้อมูลทีส่ ำ� คัญมากทีส่ ดุ ทีใ่ ช้ในระหว่างการเยีย่ มเพือ่ ตรวจสอบ
การเลือกคู่สัมภาษณ์นั้นขึ้นอยู่กับประเภทของข้อมูลที่ผู้ตรวจสอบต้องการ ผู้ร่วมสนทนาหลักส�ำหรับการ
ตรวจสอบภายในคือผู้บริหารหน่วยราชทัณฑ์และเจ้าหน้าที่เรือนจ�ำ ในกรณีบุคคลอื่น เช่น ผู้มีวิชาชีพ
ด้านการรักษาสุขภาพในเรือนจ�ำ นักสังคมสงเคราะห์ นักจิตวิทยา ผู้แทนทางศาสนาและผู้ให้บริการ ล้วน
เกี่ยวข้องกับคู่สัมภาษณ์เช่นกัน
• การสัมภาษณ์ผู้ต้องขัง
	เนื่องด้วยเหตุผลดังที่กล่าวไปข้างต้น ผู้ต้องขัง ไม่สามารถถูกผู้ตรวจสอบจากภายในสัมภาษณ์ในลักษณะ
เดียวกับกลไกการตรวจสอบจากภายนอก ซึ่งข้อจ�ำกัดนี้ ส่งผลกระทบต่อคุณภาพของการประเมินผล
ค่อนข้างชัดเจน เนื่องจากมุมมองของผู้ต้องขังเป็นสิ่งที่ส�ำคัญ ดังนั้น หากเป็นกรณีการตรวจสอบจาก

27
28

ส�ำนักงานข้าหลวงใหญ่แห่งสิทธิมนุษยชน, ตัวชี้วัดสิทธิมนุษยชน: แนวทางในการวัดผลและน�ำไปปฏิบัติ (HR/PUB/12/5) หน้า 172
สามารถอ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเภทเหล่านี้ได้ ดูเรื่องเดียวกัน หน้า 14 และ 15
21
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การประเมินผลการปฏิบัติตามข้อก�ำหนดแมนเดลา:

ภายใน แนะน�ำให้มีการท�ำแบบสอบถามแบบไม่ระบุชื่อเพื่อให้ผู้ต้องขังกรอกอย่างสมัครใจก่อนการตรวจ
เยี่ยม และเพื่อใช้ข้อค้นพบที่ได้ประกอบการเยี่ยม (ดูภาคผนวกส�ำหรับตัวอย่างของแบบส�ำรวจผู้ต้องขัง
ที่ใช้ในสหราชอาณาจักร) นอกจากนี้ หากผู้ต้องขังมีความประสงค์ที่จะเข้าร่วมการสัมภาษณ์ ผู้ตรวจสอบ
ภายในควรพูดคุยกับผู้ต้องขังคนนั้น พร้อมทั้งด้วยการค�ำนึงถึงหลักการ “ห้ามท�ำให้เกิดอันตราย” (do no
harm principle)
• การตรวจสอบเอกสารภายใน
	แหล่งข้อมูลนี้ประกอบด้วยการตรวจสอบแฟ้มข้อมูลผู้ต้องขังโดยรายละเอียด29 รวมถึงบันทึกหรือ
ทะเบียนเกีย่ วกับกระบวนการทางวินยั การลงโทษด้วยมาตรการบีบบังคับ การตรวจค้นห้องขังและร่างกาย
และการใช้ก�ำลังและอาวุธปืน รวมทั้ง เอกสารที่เกี่ยวข้องกับกรอบการท�ำงานของหน่วยงาน ขั้นตอน
และกฎหมายที่น�ำไปใช้กับเรือนจ�ำ เช่น กระบวนการปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐาน แผนก�ำลังคน รายงาน
ประจ�ำวัน และแผนการฝึกอบรม
• การสังเกตการณ์
	การเข้าเยี่ยมตรวจสอบภายในเรือนจ�ำ ท�ำให้ผู้ตรวจสอบสามาถส�ำรวจสภาพทั่วไปของเรือนจ�ำ เช่น
โครงสร้างพืน้ ฐาน และสภาพทางกายภาพในห้องขังและบริเวณส่วนกลาง แดนพยาบาล สูทกรรมและพืน้ ที่
รับประทานอาหาร โรงฝึก และบริเวณสถานทีท่ ใี่ ช้ลงโทษทางวินยั แก่ผตู้ อ้ งขัง ทีส่ ำ� คัญคือ การสังเกตการณ์
ควรรวมไปถึงการด�ำเนินกระบวนการส�ำคัญต่างๆ ในเรือนจ�ำ เช่น กระบวนการที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคง
ปลอดภัย การรับตัว กิจกรรมกลางพื้นที่แจ้ง หรือ การฝึกอบรมวิชาชีพและ/หรือการท�ำงาน
• การวัดขนาดทางกายภาพ
	การประเมินผลในสภาพบางอย่างอาจจ�ำเป็นต้องใช้การวัดขนาดทางกายภาพ ตัวอย่างเช่น การวัดขนาด
ของห้องขัง และของหน้าต่างในห้องขัง อุณหภูมิ และการระบายอากาศ
• การตรวจสอบรายงานจากภายนอก
	รายงานจากการตรวจเยี่ยมเรือนจ�ำโดยบุคคลภายนอกหลายกลุ่มอาจมีประโยชน์ในการช่วยให้ผู้ตรวจ
สามารถเข้าใจสถานการณ์ที่เรือนจ�ำได้อย่างสมบูรณ์ รวมถึงกลไกการตรวจสอบจากภายนอก เช่น กลไก
เชิงป้องกันของประเทศภายใต้อนุสัญญาว่าด้วยการต่อต้านการทรมาน และการกระท�ำอื่นๆ ที่โหดร้าย
ไร้มนุษยธรรม หรือที่ย�่ำยีศักดิ์ศรี หน่วยงานภาคประชาสังคม สถาบันการศึกษา หรือสื่อมวลชน
การน�ำเทคนิคการรวบรวมข้อมูลอย่างละเอียดไปใช้ ร่วมกับการตรวจสอบทีส่ ำ� คัญและการสอบยันความถูกต้อง
จะท�ำให้ผู้ตรวจสอบภายในได้พิจารณาถึงขอบเขตความส�ำเร็จปัจจุบันของตัวชี้วัด และเพื่อให้บรรลุวัตถุ
ประสงค์ดังกล่าว แบบประเมินจึงเป็นการผสมผสานกันของรูปแบบระหว่างการให้คะแนน และการประเมิน
เชิงคุณภาพ โดยที่คะแนนเป็นการแสดงถึงผลที่ได้ในภาพรวมแบบคร่าวๆ ในส่วนของค�ำแนะน�ำและความ
เห็นเพิม่ เติมจะมีประโยชน์ตอ่ การพัฒนา ทัง้ นี้ การให้ขอ้ คิดเห็นควรเป็นการสรุปอย่างสัน้ ถึงระดับความส�ำเร็จ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเด็นที่เกี่ยวเนื่องกับปัญหาในการน�ำข้อก�ำหนดไปปฏิบัติจริง

29

ส�ำหรับกรณีมีข้อจ�ำกัดในการเข้าถึงเอกสารทางการแพทย์ของผู้ต้องขัง ดูค�ำแนะน�ำรูปแบบวิธีการที่ใช้ในบทที่ II.6 หัวข้อการดูแลสุขภาพ
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ในการรวมคะแนนและความคิดเห็นส�ำหรับตัวชี้วัดทุกตัว ผู้ตรวจสอบภายในจะสามารถเห็นภาพรวมของ
ผลการด�ำเนินงาน และยังสามารถระบุถึงความท้าทายส�ำคัญและช่องทางในการพัฒนาและเปลี่ยนแปลง
ดังนั้น บทสรุปเหล่านี้จะสร้างพื้นฐานส�ำหรับรายงานและข้อเสนอแนะ
รูปแบบวิธีการที่ใช้ตรวจสอบด้านการดูแลสุขภาพในเรือนจ�ำ
การตรวจสอบการดูแลสุขภาพในเรือนจ�ำมีความแตกต่างจากการตรวจสอบด้านอื่นๆ เนื่องจาก (ก) จ�ำเป็น
ต้องใช้ผู้ตรวจสอบที่มีสมรรถนะและความรู้ทางการแพทย์เป็นพิเศษ และ (ข) ก่อให้เกิดความท้าทายทาง
ศีลธรรมในประเด็นบทบาทเฉพาะของผู้มีวิชาชีพดูแลสุขภาพเรือนจ�ำ และสามารถเข้าถึงข้อมูลทางการแพทย์
ที่ถูกเก็บเป็นความลับได้ โดยทั่วไป กลไกการตรวจสอบจากภายนอกจะไม่มีปัญหามากนักกับข้อจ�ำกัดเหล่านี้
เนื่องจากความได้เปรียบทางองค์ประกอบ (เช่น ผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์) และความเป็นอิสระจากระบบ
เรือนจ�ำ ในทางตรงกันข้ามการตรวจสอบภายในมักไม่มีผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์ร่วมอยู่ในคณะ เพราะ
โดยหลักจะประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานราชทัณฑ์ ซึ่งการขาดความเป็นอิสระของการตรวจสอบ
ภายในนี้ท�ำให้คณะผู้ตรวจสอบไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลทางการแพทย์ส่วนบุคคลของผู้ต้องขัง แต่ในขณะ
เดียวกัน การดูแลสุขภาพในเรือนจ�ำก็เป็นองค์ประกอบส�ำคัญของการตรวจสอบเรือนจ�ำ ซึ่งหมายความว่า
การตรวจสอบภายในอาจสูญเสียข้อมูลที่มีค่าจ�ำนวนมาก หากประเด็นนี้ถูกแยกออกจากกัน
ในส่วนของวิธีการที่จะผนวกการดูแลสุขภาพเข้าไปในการตรวจสอบภายในเรือนจ�ำอาจพิจารณาด�ำเนินการ
ได้ดังนี้
•	ประเภทที่ 1 การตรวจสอบภายในโดยเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานราชทัณฑ์โดยปราศจากการเข้าร่วมของ
บุคลากรทางการแพทย์ที่เป็นอิสระจากหน่วยงานราชทัณฑ์
	ในกรณีนี้ การตรวจสอบการดูแลสุขภาพในเรือนจ�ำถูกจ�ำกัดเฉพาะในแง่มุมที่สามารถประเมินได้ในบาง
กรณี โดยปราศจากความเชีย่ วชาญทางการแพทย์ หรือเข้าถึงแฟ้มทางการแพทย์สว่ นบุคคล อย่างไรก็ตาม
การที่ผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้องในทีมงานตรวจสอบจะช่วยท�ำให้การประเมินผลเข้มแข็งขึ้น
แม้กระทั่งในแง่มุมที่ถูกจ�ำกัด ดังนั้น จึงสมควรพิจารณาทางเลือกที่สอง
•	ประเภทที่ 2 การตรวจสอบภายในโดยเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานราชทัณฑ์โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากร
ทางการแพทย์ซึ่งเป็นอิสระจากหน่วยงานราชทัณฑ์ (เช่น ได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงสาธารณสุข)
	ในกรณี นี้ ที ม งานผู ้ ต รวจสอบอยู ่ ใ นสถานะที่ ป ระเมิ น แง่ มุ ม ต่ า งๆ ทั่ ว ไป ในขณะที่ ผู ้ เชี่ ย วชาญ
ทางการแพทย์ จะประเมินอย่างเป็นอิสระต่อด้านที่จ�ำเป็นต้องใช้ความเชี่ยวชาญทางการแพทย์ และ
การเข้าถึงแฟ้มทางการแพทย์30 วิธีการเช่นนี้จะท�ำให้ทีมงานตรวจสอบสามารถด�ำเนินการครอบคลุม
ประเด็นการดูแลสุขภาพในเรือนจ�ำได้อย่างครบถ้วน

30
การรักษาความลับทางการแพทย์ก�ำหนดว่า ต้องไม่มีข้อมูลใดเข้าถึงโดยผู้เชี่ยวชาญทางการดูแลสุขภาพ ถูกน�ำไปรวมในรายงานการตรวจสอบ ถึงขนาดที่ว่าข้อมูล
ดังกล่าวสามารถระบุตัวผู้ต้องขังเป็นรายบุคคลได้ ไม่ว่าจะได้มาจากแฟ้มทางการแพทย์ส่วนบุคคล หรือโดยวิธีการสัมภาษณ์กับผู้ต้องขังหรือผู้ท�ำอาชีพดูแลสุขภาพก็ตาม
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การประเมินผลการปฏิบัติตามข้อก�ำหนดแมนเดลา:

รูปแบบวิธีการที่ใช้ตรวจสอบการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในเรือนจ�ำ
ข้อบังคับหลายข้อในข้อก�ำหนดแมนเดลาทีเ่ กีย่ วข้องกับเจ้าหน้าทีเ่ รือนจ�ำมักถูกสัง่ การจากหน่วยงานราชทัณฑ์
ส่วนกลางมากกว่า และอาจไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของการบริหารจัดการเรือนจ� ำแต่ละแห่งเป็นเอกเทศ
ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับบริบทของแต่ละประเทศ ดังนั้น ในระหว่างการตรวจสอบภายในของเรือนจ�ำแต่ละแห่ง อาจไม่
จ�ำเป็นต้องใช้ตัวชี้วัดทุกตัวด้านล่างนี้ อย่างไรก็ตาม เนื่องจากตัวชี้วัดเหล่านี้มีความส�ำคัญต่อการประเมินผล
การปฏิบัติที่สอดคล้องกับข้อก�ำหนดแมนเดลาอย่างละเอียด ประเด็นด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
ซึ่งอาจถือเป็นความรับผิดชอบของหน่วยงานราชทัณฑ์ส่วนกลาง จึงจ�ำเป็นต้องถูกรวมเข้ามาเพื่อตรวจสอบ
และปรึกษาเพิ่มเติมในระดับส�ำนักงานใหญ่ ในกรณีที่เกี่ยวข้อง

4.

แบบประเมินส�ำหรับประเมินผล
การปฏิบัติตามข้อก�ำหนด
แมนเดลา

1.หลักการพื้นฐานของการปฏิบัติ
ผลลัพธ์ที่คาดหวัง 1.1:
ผู้ต้องขังได้รับการปฏิบัติด้วยการเคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ที่ติดตัวมาแต่กำ�เนิด
ตัวชี้วัด

ข้อกำ�หนด

1. หน่วยงานราชทัณฑ์/เจ้าหน้าที่เรือนจ�ำ ตระหนักถึงความส�ำคัญของความสัมพันธ์เชิงบวกระหว่าง
ผู้ต้องขังและเจ้าหน้าที่ ซึ่งตั้งอยู่บนพื้นฐานของการเคารพและความยุติธรรม

1

J

K

L







ผลสำ�เร็จ

ใช่



บางส่วน



ไม่ใช่

ความคิดเห็น

2. เจ้ า หน้ า ที่ เรื อ นจ� ำ ทุ ก คนผ่ า นการฝึ ก อบรมเกี่ ย วกั บ ทั ก ษะการติ ด ต่ อ สื่ อ สารและทั ศ นคติ เ กี่ ย วกั บ
การเคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์

76(1)


ใช่



บางส่วน



ไม่ใช่

ความคิดเห็น

1.1.3 ห น่วยงานราชทัณฑ์มีนโยบายเด็ดขาด ไม่อดทนหรือประนีประนอมต่อเจ้าหน้าที่ที่ประพฤติมิชอบ
และปฏิบัติต่อผู้ต้องขังด้วยความทารุณ
ความคิดเห็น
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1


ใช่



บางส่วน



ไม่ใช่
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การประเมินผลการปฏิบัติตามข้อก�ำหนดแมนเดลา:

1.1.4 หน่วยงานราชทัณฑ์มีการติดตามผลการร้องเรียนเกี่ยวกับการประพฤติผิดและ
การกระท�ำทารุณต่อผู้ต้องขัง

&1

1


ใช่



บางส่วน



ไม่ใช่

ความคิดเห็น

1.1.5 ข ้อมูลจากผู้ต้องขังแสดงให้เห็นว่าผู้ต้องขังเชื่อมั่นว่าเรือนจ�ำปฏิบัติต่อตนด้วยความยุติธรรมและ
เท่าเทียม

1


ใช่



บางส่วน



ไม่ใช่

ความคิดเห็น

1.1.6 ร ายงานและข้อมูลข่าวสารจากแหล่งภายนอก (เช่น องค์กรตรวจสอบภายนอก หน่วยงานภาค
ประชาสังคมและสื่อมวลชน) เป็นไปในทางเดียวกับความเห็นด้านบน

1







ใช่

บางส่วน

ไม่ใช่

J

K

L







ความคิดเห็น

ผลลัพธ์ที่คาดหวัง 1.2: ผู้ต้องขังได้รับการปฏิบัติโดยปราศจากการเลือกปฏิบัติ
ในขณะที่ผู้ต้องขังกลุ่มพิเศษก็ได้รับการจัดหาสิ่งที่ต้องการ
ตัวชี้วัด
1.2.1 หน่วยงานราชทัณฑ์มีความระมัดระวังและเอาใจใส่ต่อรูปแบบการเลือกปฏิบัติที่เกิดขึ้นระหว่าง
ผู้ต้องขังและ/หรือกลุ่มผู้ต้องขัง หรือเจ้าหน้าที่เรือนจ�ำ2

ผลสำ�เร็จ

ข้อกำ�หนด

2(1)


ใช่



บางส่วน



ไม่ใช่

ความคิดเห็น

1.2.2 เจ้าหน้าที่เรือนจ�ำมีความรู้เกี่ยวกับนโยบายที่เกี่ยวข้องและทราบถึงหลักการปฏิบัติที่เท่าเทียม
และไม่เลือกปฏิบัติ
ความคิดเห็น

2(1–2)


ใช่



บางส่วน



ไม่ใช่
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1.2.3 ผู้ต้องขังซึ่งอาจต้องการความใส่ใจหรือการช่วยเหลือเป็นพิเศษได้รับการระบุตัวและช่วยเหลือ
ในเชิงรุก

2(2)


ใช่



บางส่วน



ไม่ใช่

ความคิดเห็น

1.2.4 ผ ู้ต้องขังระหว่างพิจารณาคดีได้รับสิทธิประโยชน์ตามหลักการสันนิษฐานว่าบุคคลทุกคน
เป็นผู้บริสุทธิ์

&3

111(3)


ใช่



บางส่วน



ไม่ใช่

ความคิดเห็น

1.2.5 ความต้องการเฉพาะทางด้านเพศภาวะของผู้หญิงและความเสี่ยงที่น้อยกว่า ถูกสะท้อนออกมาใน
ระบอบที่แยกกันชัดเจนส�ำหรับผู้ต้องขังหญิง

2(1–2)4


ใช่



บางส่วน



ไม่ใช่

ความคิดเห็น

1.2.6 มีการจัดที่อยู่อาศัยและการปรับสภาพต่างๆ ที่เหมาะสมตามสมควรส�ำหรับผู้ต้องขังที่มีความ
พิการ

5(2)


ใช่



บางส่วน



ไม่ใช่

ความคิดเห็น

1.2.7 การให้สิทธิประโยชน์แก่ผู้ต้องขังจะพิจารณาตามหลักเกณฑ์ที่ประกาศชัดเจนในนโยบายเรือนจ�ำ

2(1), 95


ใช่



บางส่วน



ไม่ใช่

ความคิดเห็น

ส�ำหรับการประพฤติผิดที่เกี่ยวข้องกับผู้ต้องขัง รวมทั้งการก�ำหนดบทลงโทษทางวินัย ดูผลลัพธ์ที่คาดหวัง 4.2
หากกล่าวเฉพาะลงไป ข้อ 2(1) ของข้อก�ำหนดแมนเดลาห้ามไม่ให้มีการเลือกปฏิบัติเนื่องจากเหตุผลดังต่อไปนี้: เชื้อชาติ สีผิว เพศ ภาษา ศาสนา การเมืองหรือความเห็นอื่นๆ การมีถิ่นก�ำเนิดทางสังคม
หรือถิ่นก�ำหนดในประเทศ ทรัพย์สิน การเกิด หรือสถานะอื่นใดก็ตาม
3
ดูตัวชี้วัด 2.1.2 (ข้อมูลเกี่ยวกับเหตุผลในการคุมขังและข้อกล่าวหา) 2.3.3 (การเข้าถึงค�ำปรึกษาทางกฎหมาย) 2.3.4 (การจัดหาวัสดุในการเขียนเพื่อเตรียมส�ำหรับการต่อสู้ทางคดี) 5.3.1 (โอกาสใน
การเข้าร่วมในระบอบเรือนจ�ำ) และ 5.3.2 (การสมัครเข้าโปรแกรมการท�ำงานโดยสมัครใจ)
4
ดูข้อก�ำหนดกรุงเทพ ข้อก�ำหนดกรุงเทพให้ค�ำแนะน�ำโดยละเอียดเกี่ยวกับการบริหารจัดการเรือนจ�ำที่อ่อนไหวต่อเรื่องเพศส�ำหรับการจ�ำแนกลักษณะ ความมั่นคงและปลอดภัย การให้บริการดูแล
สุขภาพกายและสุขภาพจิต และผู้ต้องขังหญิงที่มีความต้องการพิเศษ (เช่น ผู้ต้องขังตั้งครรภ์ มารดาผู้ให้นมบุตร และมารดาที่มีบุตร)
1
2
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การประเมินผลการปฏิบัติตามข้อก�ำหนดแมนเดลา:

ผลลัพธ์ที่คาดหวัง 1.3: มีการรับรองความปลอดภัยสำ�หรับทุกคนในเรือนจำ� ทั้งผู้ต้องขัง
เจ้าหน้าที่ ผู้ให้บริการและผู้เข้าเยี่ยม
ตัวชี้วัด

ข้อกำ�หนด

1.3.1 เรือนจ�ำมีอัตราก�ำลังเจ้าหน้าที่ที่เพียงพอในช่วงกลางวันและกลางคืนเพื่อการดูแลตรวจตรา
&5
และสอดคล้องกับระดับความมั่นคงของเรือนจ�ำ

1,
12(2)

J

K

L







ผลสำ�เร็จ

ใช่



บางส่วน



ไม่ใช่

ความคิดเห็น

1.3.2 เจ้าหน้าที่เรือนจ�ำสวมใส่เสื้อผ้าหรือสัญลักษณ์ที่เห็นความแตกต่างแยกออกจากผู้ต้องขังอย่าง
ชัดเจน

1


ใช่



บางส่วน



ไม่ใช่

ความคิดเห็น

1.3.3 เจ้าหน้าที่เรือนจ�ำได้รับการฝึกอบรมเกี่ยวกับนโยบายและขั้นตอนในการจัดการกับความรุนแรง
ระหว่างผู้ต้องขัง รวมไปถึงสาเหตุเชิงระบบ

1,
76(1)(c)


ใช่



บางส่วน



ไม่ใช่

ความคิดเห็น

1.3.4 ม ีการบันทึกรายละเอียดความรุนแรงระหว่างผู้ต้องขังและการด�ำเนินการของเจ้าหน้าที่เรือนจ�ำ
ในทุกกรณี

1, 8(f)


ใช่



บางส่วน



ไม่ใช่

ความคิดเห็น

1.3.5 ผู้ให้บริการภายนอกรายงานว่าสามารถท�ำหน้าที่ในเรือนจ�ำได้โดยปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ
ความคิดเห็น

ดูตัวชี้วัด 4.1.4 (เจ้าหน้าที่เรือนจ�ำด�ำเนินการควบคุมได้อย่างมีประสิทธิผล

5

1


ใช่



บางส่วน



ไม่ใช่
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1.3.6 มีการบันทึกการท�ำร้ายตนเองและฆ่าตัวตายในเรือนจ�ำ ตลอดจนความพยายามในการกระท�ำการ
ดังกล่าว รวมทั้งการด�ำเนินการโดยเจ้าหน้าที่เรือนจ�ำหรือเจ้าหน้าที่ดูแลสุขภาพในทุกกรณี

1,
8(f)



1,
12(2)



ใช่



บางส่วน



ไม่ใช่

ความคิดเห็น

1.3.7 ก ารก�ำหนดที่อยู่ของผู้ต้องขังให้อยู่ในห้องขังร่วมกับผู้อื่น หรืออยู่เรือนนอนหมู่ กระท�ำโดย
มีการพิจารณาอย่างถี่ถ้วนรอบคอบถึงความเหมาะสมในการรวมกลุ่มกับผู้ต้องขังอื่นแล้ว





ใช่

บางส่วน

ไม่ใช่







ความคิดเห็น

1.3.8 เรือนจ�ำมีแผนการอพยพ มาตรการความปลอดภัยและระเบียบวิธีปฏิบัติ รวมไปถึงมาตรการและ
ระเบียบวิธีปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุอัคคีภัย ซึ่งหน่วยงานราชทัณฑ์และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องมีความรู้
เกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว

1

ใช่

บางส่วน

ไม่ใช่

J

K

L







ความคิดเห็น

ผลลัพธ์ที่คาดหวัง 1.4: ผู้ต้องขังบางประเภทถูกแยกออกไปอยู่เรือนจำ�อื่น หรือ หากไม่
สามารถทำ�ได้ ก็ให้อยู่ส่วนอื่นของเรือนจำ�ที่แยกบริเวณออกมา
ตัวชี้วัด
1.4.1 ผู้ต้องขังหญิงถูกแยกออกจากผู้ต้องขังชาย

ผลสำ�เร็จ

ข้อกำ�หนด

11(a)


ใช่

บางส่วน



ไม่ใช่



11(b)







ความคิดเห็น

1.4.2 ผู้ต้องขังระหว่างพิจารณาคดีถูกแยกออกจากนักโทษเด็ดขาด
ความคิดเห็น

ใช่

บางส่วน

ไม่ใช่
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การประเมินผลการปฏิบัติตามข้อก�ำหนดแมนเดลา:

1.4.3 ผู้ต้องขังเด็กและเยาวชน (อายุต�่ำกว่า 18 ปี) ถูกแยกออกจากผู้ต้องขังผู้ใหญ่

11(d)







ใช่

บางส่วน

ไม่ใช่

J

K

L







ความคิดเห็น

ผลลัพธ์ที่คาดหวัง 1.5: การจัดสรรและการบำ�บัดฟื้นฟูตั้งอยู่บนพื้นฐานการประเมินรายบุคคล
ของความเสี่ยงและความต้องการของผู้ต้องขังแต่ละราย (การจำ�แนกลักษณะ)
ตัวชี้วัด

ข้อกำ�หนด

1.5.1 นักโทษเด็ดขาดทุกคนผ่านการจ�ำแนกลักษณะโดยเร็วเพื่อประเมินความเสี่ยงของผู้ต้องขังคน
นั้นและเพื่อออกแบบโปรแกรมบ�ำบัดฟื้นฟูที่เหมาะสมส�ำหรับผู้ต้องขัง

93(1)

ผลสำ�เร็จ






ใช่

บางส่วน

ไม่ใช่







ใช่

บางส่วน

ไม่ใช่







ใช่

บางส่วน

ไม่ใช่







ใช่

บางส่วน

ไม่ใช่

ความคิดเห็น

1.5.2 ม ีการประเมินรายบุคคลเพื่อจ�ำแนกลักษณะผู้ต้องขังโดยพิจารณาถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับ
การกระท�ำผิดและภูมิหลังส่วนตัวของผู้ต้องขัง

93(1), 94

ความคิดเห็น

1.5.3 ก ารจัดสรรผู้ต้องขังให้เข้าสู่ระบอบเรือนจ�ำที่เหมาะสมมีพื้นฐานมาจากการประเมินรายบุคคล
และกระท�ำภายในสภาพแวดล้อมที่มีความเข้มงวดน้อยที่สุดเท่าที่จ�ำเป็น

3, 36,
89(1–2)

ความคิดเห็น

1.5.4 ม ีการทบทวนผลการประเมินความเสี่ยงและความต้องการของผู้ต้องขัง ตลอดจนการจัดสรร
การบ�ำบัดฟื้นฟูเป็นประจ�ำ
ความคิดเห็น

3,92(3)
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1.5.5 นอกจากประเด็นความมั่นคงปลอดภัยแล้ว การจัดสรรและจ�ำแนกผู้ต้องขัง สะท้อนการให้
ความส�ำคัญต่อปัจจัยที่เกี่ยวกับพัฒนาพฤตินิสัย (กล่าวคือ ความต้องการการบ�ำบัดฟื้นฟู)
และความเปราะบาง
&6

2(2),
89 (1–2)







ใช่

บางส่วน

ไม่ใช่







ใช่

บางส่วน

ไม่ใช่

J

K

L







ความคิดเห็น

1.5.6 มีการรวมประเด็นเฉพาะเจาะจงที่เกี่ยวกับเพศสภาพเข้ากับการจ�ำแนกลักษณะของผู้ต้องขังหญิง

27

ความคิดเห็น

ผลลัพธ์ที่คาดหวัง 1.6: ข้อกล่าวหาถึงกรณีการปฏิบัติที่เลวร้ายต่อผู้ต้องขัง การเสียชีวิตระหว่าง
ถูกคุมขัง การหายตัวไปจากเรือนจำ�  และการบาดเจ็บอย่างรุนแรงของผูต้ อ้ งขัง ต้องมีกระบวนการ
ที่เป็นมาตรฐานในการตรวจสอบอย่างละเอียดและมีการสอบสวนจากหน่วยงานภายนอก
ตัวชี้วัด
1.6.1 การปฏิบัติที่รุนแรงต่อผู้ต้องขัง การเสียชีวิตภายในเรือนจ�ำ การหายตัวไปจากเรือนจ�ำ หรือ
อาการบาดเจ็บอย่างรุนแรงของผู้ต้องขัง หรือข้อกล่าวหาเกี่ยวกับกรณีดังกล่าวได้รับการ
ตรวจสอบอย่างละเอียด

ผลสำ�เร็จ

ข้อกำ�หนด

71(1–2)







ใช่

บางส่วน

ไม่ใช่







ใช่

บางส่วน

ไม่ใช่







ใช่

บางส่วน

ไม่ใช่

ความคิดเห็น

1.6.2 มีการรายงานข้อกล่าวหาหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับการปฏิบัติที่รุนแรงต่อผู้ต้องขังไปยังหน่วยงาน
ผู้มีอ�ำนาจที่เป็นอิสระจากเรือนจ�ำ

57(3),
71(2)

ความคิดเห็น

1.6.3 มีการด�ำเนินการตามขั้นตอนแบบเดียวกัน ในกรณีการเสียชีวิตภายในเรือนจ�ำและการหายตัวไป
หรือการบาดเจ็บอย่างรุนแรงของผู้ต้องขัง
ความคิดเห็น

ดูตัวชี้วัด 5.5.2 (การก�ำหนดสถานที่ควบคุมผู้ต้องขังให้อยู่ใกล้บ้าน)

6

71(1)

การประเมินผลการปฏิบัติตามข้อก�ำหนดแมนเดลา:

32

1.6.4 หน่วยงานราชทัณฑ์ร่วมมือกับองค์กรต่างๆ ในการสอบสวนกรณีดังกล่าวใดๆ ตลอดจน
สถานการณ์ที่แวดล้อมกรณีเหล่านั้น

71(1)







ใช่

บางส่วน

ไม่ใช่







ใช่

บางส่วน

ไม่ใช่







ใช่

บางส่วน

ไม่ใช่







ใช่

บางส่วน

ไม่ใช่







ใช่

บางส่วน

ไม่ใช่

ความคิดเห็น

1.6.5 ม ีการเก็บรักษาหลักฐานไว้ ผู้เสียหาย และพยานได้รับการคุ้มครอง เจ้าหน้าที่ที่อาจมีส่วน
เกี่ยวข้องกับการกระท�ำเหล่านั้นจะต้องไม่มีส่วนร่วมในการสอบสวน8

57(2),
71(1, 3)

ความคิดเห็น

1.6.6 ม ีการบันทึกกรณีการปฏิบัติที่เลวร้ายต่อผู้ต้องขัง การเสียชีวิตระหว่างถูกคุมขัง การหายตัวไป
จากเรือนจ�ำ หรือการบาดเจ็บรุนแรงของผู้ต้องขัง รวมทั้งข้อกล่าวหาดังกล่าว

8(d, f)

ความคิดเห็น

1.6.7 ส มาชิกครอบครัวหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องได้รับการแจ้งในกรณีที่ผู้ต้องขังเสียชีวิตภายในเรือนจ�ำ
หรือได้รับการแจ้งอาการบาดเจ็บรุนแรง หรืออาการป่วย หากผู้ต้องขังยินยอม

69

ความคิดเห็น

1.6.8 ศ พของผู้ต้องขังที่เสียชีวิตได้รับการปฏิบัติด้วยความเคารพและค�ำนึงถึงศักดิ์ศรีและมีการ
ส่งศพต่อให้กับครอบครัวหรือญาติใกล้ชิดโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะท�ำได้
ความคิดเห็น

ดูข้อก�ำหนดกรุงเทพ ข้อ 40 และ 41
การกันออกมาควรมีการห้ามไม่ให้ติดต่อกับพยาน เหยื่อและครอบครัวของเหยื่อ

7
8

72

33

2. การปกป้องคุ้มครอง
ผลลัพธ์ที่คาดหวัง 2.1: กระบวนการรับตัวผู้ต้องขังมีการสะท้อนถึงความเปราะบาง
บางประการของผู้ต้องขังในช่วงระหว่างการถูกคุมขังในเรือนจำ�
ตัวชี้วัด
2.1.1 ไม่มีผู้ต้องขังคนใดถูกคุมขังในเรือนจ�ำโดยปราศจากค�ำสั่งหรือหมายจ�ำคุกที่ถูกต้องสมบูรณ์

J

K

L







ผลสำ�เร็จ

ข้อกำ�หนด

7







ใช่

บางส่วน

ไม่ใช่







ใช่

บางส่วน

ไม่ใช่







ใช่

บางส่วน

ไม่ใช่







ใช่

บางส่วน

ไม่ใช่







ใช่

บางส่วน

ไม่ใช่

ความคิดเห็น

2.1.2 ผ ู้ต้องขังระหว่างพิจารณาคดีได้รับการแจ้งโดยทันทีถึงเหตุผลที่ถูกคุมตัว และข้อกล่าวหาของ
ตนเอง

119(1)

ความคิดเห็น

2.1.3 เจ้าหน้าที่เรือนจ�ำให้ความมั่นใจได้ว่าผู้ต้องขังจะสามารถแจ้งให้ครอบครัวหรือบุคคลที่แจ้งชื่อ
ไว้ส�ำหรับติดต่อทราบถึงการถูกคุมขังของตนเอง 
&9

6810

ความคิดเห็น

2.1.4 ผ ู้ต้องขังได้รับการแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรทันทีถึงสิทธิและข้อบังคับ กรอบการท�ำงานทาง
กฎหมายที่น�ำมาใช้ได้ และข้อมูลส่วนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

71(1)

ความคิดเห็น

2.1.5 ผ ู้ต้องขังได้รับข้อมูลเป็นลายลักษณ์อักษรในภาษาที่ผู้ต้องขังเข้าใจ หรือ หากจ�ำเป็น ข้อมูล
ดังกล่าวจะถูกถ่ายทอดด้วยความช่วยเหลือของล่ามให้เป็นภาษาที่ผู้ต้องขังสามารถเข้าใจ

55

ความคิดเห็น

ดูตัวชี้วัด 2.3.9 (ผู้ต้องขังต่างชาติ) และ 2.5.4 (การย้ายผู้ต้องขัง)
ในกรณีการรับตัวผู้ต้องขังที่เป็นเด็กและเยาวชน บิดามารดาหรือผู้ปกครองจ�ำเป็นต้องได้รับการแจ้งให้ทราบในเวลาที่ด�ำเนินการ (ดูข้อ 21 (d) กฎของสหประชาชาติว่าด้วยการคุ้มครองเด็กและเยาวชน
ซึ่งถูกลิดรอนเสรีภาพ มติสมัชชาใหญ่ 45/113 ภาคผนวก)
9

10

34

การประเมินผลการปฏิบัติตามข้อก�ำหนดแมนเดลา:

2.1.6 ผู้ต้องขังที่ไม่รู้หนังสือหรือผู้ที่มีความบกพร่องทางการรับรู้ จะได้รับทราบข้อมูลโดยวาจาหรือ
โดยวิธีอื่นที่เหมาะสมตามความต้องการของผู้ต้องขัง







ใช่

บางส่วน

ไม่ใช่

2(2),
5(2)







ใช่

บางส่วน

ไม่ใช่

1,
2(2)







ใช่

บางส่วน

ไม่ใช่

J

K

L







55(2)

ความคิดเห็น

2.1.7 เจ้าหน้าที่เรือนจ�ำสอบถามถึงความต้องการพิเศษที่ผู้ต้องขังอาจมีและแจ้งให้ทราบถึงความ
ช่วยเหลือที่มีอยู่เพื่อตอบสนองความต้องการดังกล่าว
ความคิดเห็น

2.1.8 เจ้าหน้าที่เรือนจ�ำให้ความสนใจเป็นพิเศษต่อสภาวะของผู้ต้องขังในช่วงระหว่างการรับตัว
รวมถึงความเสี่ยงในการท�ำร้ายตัวเองหรือการฆ่าตัวตาย &11
ความคิดเห็น

ผลลัพธ์ที่คาดหวัง 2.2: มีการบริหารจัดการแฟ้มข้อมูลผู้ต้องขังอย่างเป็นมาตรฐานและ
ดำ�เนินการอย่างมืออาชีพ
ตัวชี้วัด
2.2.1 แฟ้มประวัติผู้ต้องขังทุกคนได้รับการจัดเรียงอย่างเป็นระบบและมีข้อมูลตามที่ระบุไว้ใน
ข้อก�ำหนดที่ 7 และถูกจัดเก็บทุกครั้งที่มีการรับตัวผู้ต้องขังเข้าเรือนจ�ำ12 &13

ผลสำ�เร็จ

ข้อกำ�หนด

7







ใช่

บางส่วน

ไม่ใช่







ใช่

บางส่วน

ไม่ใช่

ความคิดเห็น

2.2.2 แ ฟ้มประวัติของผู้ต้องขังทุกคนมีข้อมูลเพิ่มเติมตามที่ระบุไว้ในข้อก�ำหนดที่ 8 และถูกจัดเก็บ
ในแฟ้มประวัติในระหว่างที่ถูกคุมขัง14 &15
ความคิดเห็น

8

35

2.2.3 มีการแบ่งสายความรับผิดชอบที่ชัดเจนระหว่างการบริหารและการบ�ำรุงรักษาระบบการบริหาร
จัดการแฟ้มข้อมูลผู้ต้องขัง

6







ใช่

บางส่วน

ไม่ใช่







ใช่

บางส่วน

ไม่ใช่







ใช่

บางส่วน

ไม่ใช่







ใช่

บางส่วน

ไม่ใช่







ใช่

บางส่วน

ไม่ใช่

ความคิดเห็น

2.2.4 ผ ู้ดูแลการน�ำเข้าข้อมูลแต่ละครั้งสามารถระบุตัวตนได้ และมีขั้นตอนการปฏิบัติเพื่อป้องกัน
การเข้าถึงหรือแก้ไขแฟ้มข้อมูลผู้ต้องขังโดยไม่ได้รับอนุญาต

6

ความคิดเห็น

2.2.5 เจ้าหน้าที่เรือนจ�ำที่มีความรับผิดชอบตามวิชาชีพสามารถเข้าถึงแฟ้มข้อมูลผู้ต้องขัง เฉพาะ
ส่วนที่เกี่ยวข้อง &16

9

ความคิดเห็น

2.2.6 ผ ู้ต้องขังสามารถเข้าถึงข้อมูลที่ได้รับการบันทึกไว้ในแฟ้มข้อมูล โดยท�ำภายใต้อ�ำนาจ
การควบคุมความปลอดภัยของข้อมูล &17

9

ความคิดเห็น

2.2.7 ผ ู้ต้องขังสามารถได้รับส�ำเนาแฟ้มข้อมูลอย่างเป็นทางการเมื่อได้รับการปล่อยตัว โดยท�ำภายใต้
อ�ำนาจการควบคุมความปลอดภัยของข้อมูล

9

ความคิดเห็น

ดูตัวชี้วัด 6.5.4 (การตรวจสอบทางการแพทย์เมื่อรับตัว)
ข้อ 7 ก�ำหนดให้มีการน�ำเข้าข้อมูลในระบบการบริหารจัดการแฟ้มข้อมูลผู้ต้องขังเมื่อรับตัวผู้ต้องขังทุกคน ประกอบด้วย (ก) ข้อมูลระบุตัวบุคคลที่แม่นย� ำโดยเคารพต่ออัตลักษณ์ทางเพศที่ผู้ต้องขังคิดว่า
ตนเองเป็น (ข) เหตุผลในการกระท�ำผิดและหน่วยงานที่รับผิดชอบ วันที่ เวลาและสถานที่จับกุม (ค) วันและเวลาที่รับตัวผู้ต้องขังเข้าสู่เรือนจ�ำและปล่อยตัว รวมทั้งการย้ายเรือนจ�ำ (ง) การบาดเจ็บใดๆ ที่มองเห็นได้
และการร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติที่เลวร้ายก่อนหน้านี้ (จ) รายการสิ่งของที่เป็นทรัพย์สินส่วนบุคคลของผู้ต้องขัง (ฉ) ชื่อของสมาชิกในครอบครัวผู้ต้องขัง และหากมีบุตร ให้ระบุอายุของบุตรด้วย สถานที่และ
สถานะการเป็นผู้ปกครอง และ (ช) รายละเอียดส�ำหรับติดต่อกรณีฉุกเฉินและข้อมูลญาติที่ใกล้ชิดที่สุดของผู้ต้องขัง
13
ดูตัวชี้วัด 6.3.5 (แฟ้มข้อมูลทางการแพทย์)
14
ข้อ 8 ก�ำหนดให้มีการน�ำเข้าข้อมูลในระบบการบริหารจัดการแฟ้มข้อมูลผู้ต้องขังในช่วงระหว่างการจ�ำคุก ประกอบด้วย (ก) ข้อมูลเกี่ยวข้องกับกระบวนการทางศาล รวมถึงวันที่ศาลมีค�ำพิพากษา และการเป็น
ผู้แทนทางกฎหมาย (ข) รายงานการประเมินผลเบื้องต้นและการจ�ำแนกลักษณะ (ค) ข้อมูลเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมและวินัย (ง) การร้องขอและการร้องเรียน ตลอดจนข้อกล่าวหาการทรมาน หรือการปฏิบัติที่เลวร้าย
เว้นแต่เป็นกรณีต้องเก็บไว้เป็นความลับ (จ) ข้อมูลเกี่ยวกับการก�ำหนดการลงโทษทางวินัย และ (ฉ) ข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์และสาเหตุการบาดเจ็บหรือเสียชีวิตและในกรณีการเสียชีวิต ให้ระบุจุดหมายปลายทาง
ของร่างผู้เสียชีวิต
15
ดูตัวชี้วัด 6.3.5 (แฟ้มข้อมูลทางการแพทย์)
16
ดูตัวชี้วัด 6.3.2 (การรักษาความลับของข้อมูลทางการแพทย์)
17
ดูตัวชี้วัด 6.3.7 (การเข้าถึงแฟ้มข้อมูลทางการแพทย์ของผู้ต้องขัง)
11

12

36

การประเมินผลการปฏิบัติตามข้อก�ำหนดแมนเดลา:

2.2.8 ระบบการบริหารจัดการแฟ้มข้อมูลผู้ต้องขังถูกใช้เพื่อสร้างฐานข้อมูลที่เชื่อถือได้เกี่ยวกับ
แนวโน้มและลักษณะของประชากรผู้ต้องขัง

10







ใช่

บางส่วน

ไม่ใช่

J

K

L







ความคิดเห็น

ผลลัพธ์ที่คาดหวัง 2.3: มีการรับประกันและจัดให้มีการเข้าถึงคำ�ปรึกษาทางกฎหมาย
และในกรณีที่เกี่ยวข้อง อาจมีการเข้าถึงผู้แทนทางกงสุล
ตัวชี้วัด
2.3.1 เจ้าหน้าที่เรือนจ�ำได้แจ้งผู้ต้องขังให้ทราบเกี่ยวกับสิทธิในการได้รับค�ำปรึกษาทางกฎหมาย
ในประเด็นกฎหมายใดๆ โดยไม่ชักช้า

ผลสำ�เร็จ

ข้อกำ�หนด

54(b),
61(1)







ใช่

บางส่วน

ไม่ใช่

54(b),
61(3)







ใช่

บางส่วน

ไม่ใช่







ใช่

บางส่วน

ไม่ใช่







ใช่

บางส่วน

ไม่ใช่

ความคิดเห็น

2.3.2 ผู้ต้องขังได้รับการแจ้งให้ทราบถึงวิธีการจัดหาผู้ให้ค�ำปรึกษาทางกฎหมายตามความต้องการของ
ตนเอง และได้รับการช่วยเหลือทางกฎหมาย หากไม่สามารถจ่ายค่าจ้างได้
ความคิดเห็น

2.3.3 ผู้ต้องขังระหว่างพิจารณาคดีได้รับการแจ้งถึงสิทธิในการมีที่ปรึกษาด้านกฎหมายแม้ไม่มีความ
สามารถที่จะจ่ายค่าจ้างได้

119(2)

ความคิดเห็น

2.3.4 เมื่อมีการร้องขอ เจ้าหน้าที่เรือนจ�ำต้องจัดหาอุปกรณ์เครื่องเขียนให้แก่ผู้ต้องขังระหว่างพิจารณา
คดี เพื่อเตรียมเอกสารส�ำหรับการต่อสู้ทางคดี
ความคิดเห็น

120(2)

37

2.3.5 มีการจัดให้ผู้ต้องขังได้พบกับที่ปรึกษาด้านกฎหมายอย่างเพียงพอ รวมถึงได้รับการช่วยเหลือด้าน
สถานที่ เวลา และการรักษาความลับ18

61(1)







ใช่

บางส่วน

ไม่ใช่







ใช่

บางส่วน

ไม่ใช่







ใช่

บางส่วน

ไม่ใช่







ใช่

บางส่วน

ไม่ใช่







ใช่

บางส่วน

ไม่ใช่

ความคิดเห็น

2.3.6 เจ้าหน้าที่เรือนจ�ำ อ�ำนวยความสะดวกในการจัดหาล่ามที่มีความสามารถและเป็นอิสระให้กับ
ผู้ต้องขังในกรณีที่ไม่สามารถสื่อสารภาษาท้องถิ่นได้

61(2)

ความคิดเห็น

2.3.7 การสื่อสารระหว่างผู้ต้องขังและที่ปรึกษาทางกฎหมายไม่ได้รับการตัดข้อความใดๆ หรือสกัดกั้น
ข้อความนั้น &19

61(1)

ความคิดเห็น

2.3.8 ผู้ต้องขังสามารถเข้าถึงเอกสารทั้งแบบปกติ และ/หรือทางอิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้องกับการด�ำเนิน
คดีของตนเองได้ หรือได้รับอนุญาตให้เก็บข้อมูลดังกล่าวไว้กับตัวเอง

53

ความคิดเห็น

2.3.9 ผู้ต้องขังต่างชาติได้รับการแจ้งให้ทราบและให้สิทธิในการแจ้งและสื่อสารกับผู้แทนทางกงสุลของ
ตนเอง
ความคิดเห็น

การให้ค�ำปรึกษาเช่นนี้อาจเกิดขึ้นในสายตาของเจ้าหน้าที่ แต่ไม่อยู่ในระยะที่เจ้าหน้าที่เรือนจ�ำได้ยินการสนทนา
ดูตัวชี้วัด 5.6.2 (ข้อจ�ำกัดในการติดต่อประเภทอื่น)

18
19

62

38

การประเมินผลการปฏิบัติตามข้อก�ำหนดแมนเดลา:

ผลลัพธ์ที่คาดหวัง 2.4:
กลไกการร้องขอและร้องเรียนของผู้ต้องขังมีความปลอดภัย เข้าถึงได้ และมีประสิทธิผล
ตัวชี้วัด
2.4.1 เมื่อรับตัวผู้ต้องขังเข้าสู่เรือนจ�ำ ผู้ต้องขังได้รับการแจ้งถึงกระบวนการร้องเรียนทั้งภายในและ
ภายนอกที่มีอยู่และวิธีการด�ำเนินการดังกล่าว

J

K

L







ผลสำ�เร็จ

ข้อกำ�หนด

54(b)







ใช่

บางส่วน

ไม่ใช่







ใช่

บางส่วน

ไม่ใช่







ใช่

บางส่วน

ไม่ใช่







ใช่

บางส่วน

ไม่ใช่







ใช่

บางส่วน

ไม่ใช่

ความคิดเห็น

2.4.2 ข้อเรียกร้อง และค�ำร้องเรียนของผู้ต้องขังจะถูกส่งถึงผู้บัญชาการเรือนจ�ำ หรือเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติ
ราชการแทนทุกวัน

56(1)

ความคิดเห็น

2.4.3 ข้อเรียกร้องและค�ำร้องเรียนยังสามารถถูกส่งถึงหน่วยงานราชทัณฑ์ส่วนกลาง และองค์กรผู้มี
อ�ำนาจทางศาล หรืออื่นๆ โดยไม่มีการตัดข้อความในเนื้อหาสาระหรือใจความส�ำคัญออก

56(3)

ความคิดเห็น

2.4.4 ผู้ต้องขังสามารถส่งข้อเรียกร้องและค�ำร้องเรียนได้อย่างเป็นความลับถึงหน่วยงานอิสระที่มีกลไก
ในการเฝ้าระวังและตรวจสอบ

56(2)

ความคิดเห็น

2.4.5 มีกลไกการปกป้องคุ้มครองและอ�ำนวยความสะดวกเพื่อให้การส่งค�ำร้องเรียนปลอดภัยเป็น
ความลับ และเพื่อป้องกันการแก้แค้นและการข่มขู่
ความคิดเห็น

57(2)

39

2.4.6 ถ้าผู้ต้องขังไม่สามารถยื่นค�ำร้องเรียนเองได้ ที่ปรึกษาทางกฎหมาย สมาชิกในครอบครัวของ
ผู้ต้องขัง หรือบุคคลที่มีความรู้ในกรณีนั้น อาจกระท�ำแทนได้

56(4)







ใช่

บางส่วน

ไม่ใช่







ใช่

บางส่วน

ไม่ใช่







ใช่

บางส่วน

ไม่ใช่







ใช่

บางส่วน

ไม่ใช่

J

K

L







ความคิดเห็น

2.4.7 ข้อเรียกร้องและค�ำร้องเรียนทั้งหมดถูกจัดเก็บอยู่ในแฟ้มข้อมูลผู้ต้องขัง เว้นแต่เป็นกรณีที่มี
ลักษณะเป็นความลับ &20

8(d)

ความคิดเห็น

2.4.8 ข้อเรียกร้องและค�ำร้องเรียนที่ถูกบันทึกไว้ จะถูกน�ำมาใช้วิเคราะห์เพื่อให้สามารถระบุและแก้ไข
ปัญหาเชิงโครงสร้างและเชิงระบบต่างๆ ของเรือนจ�ำ

8(d),10

ความคิดเห็น  

2.4.9 ทุกข้อเรียกร้องและค�ำร้องเรียนได้รับการจัดการและตอบ ทันที โดยไม่ชักช้า &21

57(1)

ความคิดเห็น

ผลลัพธ์ที่คาดหวัง 2.5:
มีการคำ�นึงถึงความปลอดภัยและศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย์ในการเคลื่อนย้ายผู้ต้องขัง
ตัวชี้วัด
2.5.1 หน่วยงานราชทัณฑ์ หรือองค์กรสาธารณะอื่นที่มีอ�ำนาจเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทุกกรณีที่
เกี่ยวข้องกับการย้ายผู้ต้องขัง
ความคิดเห็น

ดูตัวชี้วัด 2.2.2 (การบริหารจัดการแฟ้มข้อมูลผู้ต้องขัง)
ดูตัวชี้วัด 1.6.2 (กระบวนการที่น�ำไปปรับใช้ได้กับข้อกล่าวหาการทรมานและการปฏิบัติที่เลวร้าย)

20
21

ผลสำ�เร็จ

ข้อกำ�หนด

73(3)







ใช่

บางส่วน

ไม่ใช่

40

การประเมินผลการปฏิบัติตามข้อก�ำหนดแมนเดลา:

2.5.2 สภาพของการขนส่งเช่น พื้นที่ การระบายอากาศ แสงสว่าง สุขลักษณะ และโภชนาการ
ผ่านมาตรฐานขั้นต�่ำด้านความปลอดภัย

1,
73(2)







ใช่

บางส่วน

ไม่ใช่







ใช่

บางส่วน

ไม่ใช่







ใช่

บางส่วน

ไม่ใช่







ใช่

บางส่วน

ไม่ใช่







ใช่

บางส่วน

ไม่ใช่

ความคิดเห็น

2.5.3 ผู้ต้องขังได้รับการแจ้งถึงสาเหตุของการย้ายตัว

54(d)

ความคิดเห็น

2.5.4 ผู้ต้องขังสามารถแจ้งสมาชิกในครอบครัว หรือผู้ที่ได้รับการระบุชื่อส�ำหรับติดต่อโดยทันที
เมื่อมีการย้ายไปยังเรือนจ�ำอื่น &22

6823

ความคิดเห็น

2.5.5 แฟ้มประวัติผู้ต้องขัง รวมไปถึงประวัติทางการแพทย์ และสิ่งของส่วนตัวของผู้ต้องขัง
ต้องถูกย้ายไปยังเรือนจ�ำที่รับย้ายผู้ต้องขังนั้นด้วย

26(2), 67

ความคิดเห็น

2.5.6 มมี าตรการในการปกปิดตัวผู้ต้องขังจากสาธารณะชนเพื่อป้องกัน การดูถูก ความอยากรูอ้ ยากเห็น
และเผยแพร่ข่าวขณะย้ายผู้ต้องขังให้น้อยที่สุด

73(1)

ความคิดเห็น

ดูตัวชี้วัด 2.1.3 (การแจ้งเมื่อการรับตัวเบื้องต้น)
ในกรณีมีการย้ายผู้ต้องขังที่เป็นเด็กและเยาวชน บิดามารดาหรือผู้ปกครองจ�ำเป็นต้องได้รับการแจ้งให้ทราบในเวลาที่ด�ำเนินการ (ดูข้อ 21 (d) กฎของสหประชาชาติว่าด้วยการคุ้มครองเด็กและเยาวชน
ซึ่งถูกลิดรอนเสรีภาพ)
22
23

41

2.5.7 มีการถอดเครื่องพันธนาการที่ใช้ระหว่างการย้ายตัวผู้ต้องขังออก เมื่อผู้ต้องขังปรากฎตัวต่อหน้า
ศาลหรือเจ้าหน้าที่ผู้มีอ�ำนาจบริหาร &24

47(2)(a)







ใช่

บางส่วน

ไม่ใช่







ใช่

บางส่วน

ไม่ใช่







ใช่

บางส่วน

ไม่ใช่







ใช่

บางส่วน

ไม่ใช่







ใช่

บางส่วน

ไม่ใช่

ความคิดเห็น

2.5.8 ในสถานการณ์ดังกล่าว ผู้ต้องขังยังได้รับอนุญาตให้ใส่เสื้อผ้าของตนเองหรือเสื้อผ้าอื่นที่ไม่เป็นที่
สะดุดตา

19(3)

ความคิดเห็น

2.5.9 การย้ายผู้ต้องขังทั้งหมด ได้รับอนุญาตทางการแพทย์จากผู้มีอาชีพดูแลสุขภาพ และมีการจัดให้
เข้าถึงบริการทางการแพทย์ที่จ�ำเป็นต่างๆ ในระหว่างการย้าย

27(2), 33

ความคิดเห็น

2.5.10 การย้ายผู้ต้องขังหญิงไปคุมขังยังเรือนจ�ำแห่งอื่นจะได้รับการคุ้มกันระหว่างการขนย้ายโดย
เจ้าหน้าที่หญิง

81(3)

ความคิดเห็น

2.5.11 การย้ายผู้ต้องขังทุกครั้งรวมถึงสถานการณ์อื่นที่เกี่ยวข้อง เช่นการใช้เครื่องพันธนาการ ได้ถูก
บันทึกเก็บไว้ &25
ความคิดเห็น

ดูตัวชี้วัด 4.5.1 (เครื่องพันธนาการที่ห้ามใช้)
ดูตัวชี้วัด 2.2.2 (การบริหารจัดการแฟ้มข้อมูลผู้ต้องขัง)

24
25

7(c)

42

การประเมินผลการปฏิบัติตามข้อก�ำหนดแมนเดลา:

3. สภาพทางกายภาพของการจ�ำคุก
ผลลัพธ์ที่คาดหวัง 3.1: สิ่งอำ�นวยความสะดวกทั้งหมดที่ผู้ต้องขังใช้ ต้องอยู่ในสภาพที่ดี
และได้มาตรฐานขั้นต่ำ�ของข้อกำ�หนดทางสุขภาพ
ตัวชี้วัด
3.1.1 พื้นที่ในส่วนพักอาศัยของประชากรผู้ต้องขังมีการค�ำนวณโดยอ้างอิงจากมาตรฐานพื้นที่ขั้นต�่ำ
ต่อคน26

J

K

L







ผลสำ�เร็จ

ข้อกำ�หนด
13







ใช่

บางส่วน

ไม่ใช่







ใช่

บางส่วน

ไม่ใช่







ใช่

บางส่วน

ไม่ใช่







ใช่

บางส่วน

ไม่ใช่

ความคิดเห็น

3.1.2 ผู้ต้องขังแต่ละคนมีที่นอนและเครื่องนอนที่แยกเฉพาะของตน ซึ่งเพียงพอและรักษาให้สะอาด
อยู่เสมอ

21

ความคิดเห็น

3.1.3 ปริมาณความจุของอากาศ แสงสว่าง ความอบอุ่น และการระบายอากาศในสถานที่ต่างๆ
ที่ผู้ต้องขังใช้ได้มาตรฐานตามข้อก�ำหนดทางสุขภาพ
• อากาศบริสุทธิ์สามารถเข้าทางหน้าต่าง ที่มีขนาดใหญ่เพียงพอ
• แสงสว่างตามธรรมชาติและแสงไฟอื่น มีอย่างเพียงพอส�ำหรับผู้ต้องขังในการอ่านหนังสือ
และท�ำงาน โดยไม่เป็นอันตรายต่อสายตา &27

13, 14

ความคิดเห็น

3.1.4 ทุกส่วนของเรือนจ�ำที่ผู้ต้องขังใช้งาน ได้รับการดูแลอย่างเหมาะสม และรักษาให้สะอาด
ความคิดเห็น

17

43

3.1.5 มีการดัดแปลงพิเศษเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีต่อสุขภาพของผู้หญิงตั้งครรภ์ มารดาผู้ให้นมบุตร
มารดาและเด็กติดผู้ต้องขัง &28

2(2),
2829







ใช่

บางส่วน

ไม่ใช่

2(2),
5(2)







ใช่

บางส่วน

ไม่ใช่







ใช่

บางส่วน

ไม่ใช่







ใช่

บางส่วน

ไม่ใช่

ความคิดเห็น

3.1.6 มีการดัดแปลงหรือปรับเปลี่ยนในเรือนจ�ำอย่างเหมาะสมเพื่อช่วยให้ผู้พิการสามารถมีส่วนร่วม
ในการใช้ชีวิตภายในเรือนจ�ำได้มากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้
ความคิดเห็น

3.1.7 มีแพทย์หรือหน่วยงานสาธารณสุขตรวจสอบปัจจัยทางด้านสุขภาพในสถานที่อยู่อาศัยของ
ผู้ต้องขัง และคอยให้ค�ำแนะน�ำแก่ผู้บัญชาการเรือนจ�ำ &30

35(1)

ความคิดเห็น

3.1.8 ผู้บัญชาการเรือนจ�ำได้น�ำค�ำแนะน�ำดังกล่าวไปปฏิบัติ หากไม่เห็นด้วย หรือหากประเด็นดังกล่าว
อยู่นอกเหนืออ�ำนาจและความสามารถที่มี ผู้บัญชาการเรือนจ�ำจะรายงานเรื่องนั้นต่อผู้ที่มี
อ�ำนาจเหนือขึ้นไป &31

35(2)

ความคิดเห็น

คณะกรรมการกาชาดสากลระหว่างประเทศ ได้มีข้อก�ำหนดคุณลักษณะเฉพาะที่แนะน�ำในแง่ของขนาดสิ่งเหล่านี้ เช่น พื้นที่ต่อผู้ต้องขังแต่ละคนน้อยที่สุดไม่น้อยกว่า 5.4 ตารางเมตร ในกรณีอยู่แบบ
ห้องขังเดี่ยว และไม่น้อยกว่า 3.4 ตารางเมตรในกรณีอยู่แบบร่วมกันหลายคนหรือเรือนนอน รวมถึงกรณีใช้เตียงนอนสองชั้น ในยุโรป คณะกรรมาธิการยุโรปว่าด้วยการป้องกันการทรมานและการปฏิบัติหรือ
การลงโทษที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรม หรือย�่ำยีศักดิ์ศรี ได้ก�ำหนดมาตรฐานขั้นต�่ำส�ำหรับพื้นที่อยู่อาศัยส่วนบุคคลในเรือนจ�ำดังนี้ 6 ตารางเมตร ส�ำหรับการอยู่ห้องขังคนเดียว (นับรวมสุขา) และ 4 ตารางเมตร
ในห้องขังที่อยู่ร่วมกัน (นับรวมสุขาที่มีการแบ่งบริเวณโดยสมบูรณ์) (ดู Pier Giorgio Nembrini, น�้ำดื่ม, การสุขาภิบาล, การอนามัยและที่อยู่อาศัยในเรือนจ�ำ (เจนีวา, คณะกรรมการกาชาดสากลระหว่าง
ประเทศ, 2005) หน้า 25 และ คณะมนตรียุโรป, “พื้นที่อยู่อาศัยของผู้ต้องขังแต่ละคนในเรือนจ�ำ: มาตรฐาน CPT” (CPT/Inf (2015)44)
27
ดูตัวชี้วัด 4.2.5 (การห้ามไม่ให้จ�ำกัดสภาพความเป็นอยู่ขั้นต�่ำ)
28
ดูตัวชี้วัด 3.3.3 (ความต้องการทางโภชนาการและสุขภาพเป็นพิเศษ) และ 6.2.7 (ที่อยู่พิเศษส�ำหรับการดูแลก่อนคลอดและหลังคลอดบุตร)
29
ดูข้อก�ำหนดกรุงเทพ ข้อ 48-52
30
ดูตัวชี้วัด 3.3.6 (การตรวจสอบอาหาร)
31
ดูตัวชี้วัด 3.3.7 (การตรวจสอบอาหาร)
26

การประเมินผลการปฏิบัติตามข้อก�ำหนดแมนเดลา:

44

ผลลัพธ์ที่คาดหวัง 3.2: สภาพสุขลักษณะและสิ่งอำ�นวยความสะดวกทางสุขอนามัยมีเพียงพอ
ในการคงรักษาการปรากฏตัวที่เหมาะสมและสอดคล้องต่อการเคารพต่อตนเอง
ตัวชี้วัด
3.2.1 สิ่งอ�ำนวยความสะดวกทางสุขอนามัย (ห้องสุขา) ในเรือนจ�ำสะอาด เพียงพอ และเข้าถึงได้
เมื่อต้องการ

J

K

L







ผลสำ�เร็จ

ข้อกำ�หนด







ใช่

บางส่วน

ไม่ใช่

11(a),
16







ใช่

บางส่วน

ไม่ใช่

2(2),33
18







ใช่

บางส่วน

ไม่ใช่







ใช่

บางส่วน

ไม่ใช่







ใช่

บางส่วน

ไม่ใช่

15

ความคิดเห็น

3.2.2 มีการติดตั้งส่วนอาบน�้ำและฝักบัวที่แยกเฉพาะส�ำหรับผู้หญิงและผู้ชาย และสามารถเข้าถึงได้บ่อย
เท่าที่จ�ำเป็น32
ความคิดเห็น

3.2.3 น�้ำและของใช้ส่วนตัวในห้องน�้ำ รวมไปถึงการดูแลเส้นผมและเครา ถูกจัดหาให้ผู้ต้องขังโดยไม่เสีย
ค่าใช้จ่าย รวมไปถึงผ้าอนามัยส�ำหรับผู้หญิงด้วย
ความคิดเห็น

3.2.4 เรือนจ�ำมีการจัดเสื้อผ้าให้ผู้ต้องขังอย่างเพียงพอเพื่อท�ำให้มีสุขอนามัยที่ดี และไม่เป็นการลดคุณค่า
ตนเองหรือท�ำให้อับอาย

19(1)

ความคิดเห็น

3.2.5 มีบริเวณซักรีดผ้าที่เปิดใช้งานอยู่เพื่อให้เสื้อผ้าผู้ต้องขังสะอาดและอยู่ในสภาพที่เหมาะสม
ความคิดเห็น

อย่างน้อยสัปดาห์ละครั้งในสภาพอากาศอบอุ่น
ดูข้อก�ำหนดกรุงเทพ ข้อ 5

32
33

19(2),
20

45

ผลลัพธ์ที่คาดหวัง 3.3:
อาหารและน้ำ�ดื่มสำ�หรับผู้ต้องขังถูกจัดหาให้ในปริมาณและคุณภาพที่เพียงพอ
ตัวชี้วัด
3.3.1 ผู้ต้องขังสามารถเข้าถึงน�้ำดื่มที่สะอาดและปลอดภัยโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายทุกเมื่อที่ต้องการ

J

K

L







ผลสำ�เร็จ

ข้อกำ�หนด
&34

22(2)







ใช่

บางส่วน

ไม่ใช่







ใช่

บางส่วน

ไม่ใช่







ใช่

บางส่วน

ไม่ใช่







ใช่

บางส่วน

ไม่ใช่







ใช่

บางส่วน

ไม่ใช่

ความคิดเห็น

3.3.2 มีการจัดท�ำเกณฑ์เกี่ยวกับคุณภาพ ปริมาณและการเตรียมอาหารและสามารถปฏิบัติได้
ตามเกณฑ์ดังกล่าว

22(1)

ความคิดเห็น

3.3.3 ความต้องการทางสุขภาพและโภชนาการพิเศษของผู้ต้องขังได้รับการตอบสนอง รวมถึงผู้ต้องขัง
ตั้งครรภ์หรือให้นมบุตร &35

2(2),
22(1)36

ความคิดเห็น

3.3.4 มีการจัดอาหารให้ตามช่วงเวลาปกติ และไม่มีค่าใช้จ่าย &37

22(1)

ความคิดเห็น

3.3.5 สุขลักษณะและการระบายอากาศในพื้นที่สูทกรรมต้องเพียงพอ และคลังเก็บอาหารถูกป้องกัน
จากความชื้นและผลกระทบอื่นที่เป็นอันตราย
ความคิดเห็น

ดูตัวชี้วัด 4.2.4 (การห้ามไม่ให้ลดอาหารและน�้ำดื่ม)
ดูตัวชี้วัด 5.4.6 (ข้อจ�ำกัดทางอาหารตามหลักศาสนา)
36
ดูข้อก�ำหนดกรุงเทพข้อ 48
37
ดูตัวชี้วัด 4.2.4 (การห้ามไม่ให้ลดอาหารและน�้ำดื่ม)
34
35

17

การประเมินผลการปฏิบัติตามข้อก�ำหนดแมนเดลา:

46

3.3.6 แพทย์หรือหน่วยงานสาธารณสุขตรวจสอบปริมาณ คุณภาพ การจัดเตรียมและบริการของอาหาร
และน�้ำดื่มอย่างสม�่ำเสมอ &38

35(1)







ใช่

บางส่วน

ไม่ใช่







ใช่

บางส่วน

ไม่ใช่

ความคิดเห็น

3.3.7 ผู้บัญชาการเรือนจ�ำน�ำค�ำแนะน�ำดังกล่าวไปปฏิบัติ หากไม่เห็นด้วย หรือหากประเด็นดังกล่าว
อยู่นอกเหนืออ�ำนาจและความสามารถที่มี ผู้บัญชาการเรือนจ�ำจะรายงานเรื่องนั้นต่อผู้ที่มี
อ�ำนาจเหนือขึ้นไป &39
ความคิดเห็น

ดูตัวชี้วัด 3.1.7 (การตรวจสอบสุขภาพในพื้นที่อยู่อาศัย)
ดูตัวชี้วัด 3.1.8 (การตรวจสอบสุขภาพในพื้นที่อยู่อาศัย)

38
39

35(2)

47

4. ความมั่นคงปลอดภัย ระเบียบและวินัย
ผลลัพธ์ที่คาดหวัง 4.1: การรับประกันถึงความมั่นคงปลอดภัยในเรือนจำ�โดยการมีความสมดุล
ที่เพียงพอระหว่างการควบคุมเชิงกายภาพ กระบวนการ และพลวัตร
ตัวชี้วัด

ข้อกำ�หนด

4.1.1 โครงสร้างพื้นฐานของเรือนจ�ำ และองค์ประกอบความมั่นคงทางกายภาพนั้น เพียงพอที่จะท�ำให้
เรือนจ�ำสามารถควบคุมผู้ต้องขังได้อย่างมั่นคง &40

1,
89(2)

J

K

L







ผลสำ�เร็จ






ใช่

บางส่วน

ไม่ใช่







ใช่

บางส่วน

ไม่ใช่







ใช่

บางส่วน

ไม่ใช่







ใช่

บางส่วน

ไม่ใช่







ใช่

บางส่วน

ไม่ใช่

ความคิดเห็น

4.1.2 เจ้าหน้าที่เรือนจ�ำปฏิบัติตามกระบวนการความมั่นคงปลอดภัยที่มีมาตรฐาน ในการควบคุม
การเคลื่อนไหวและการท�ำบัญชีของผู้ต้องขัง

1,
76(1)(c)

ความคิดเห็น

4.1.3 เจ้าหน้าที่เรือนจ�ำได้สร้างความสัมพันธ์เชิงบวกระหว่างผู้ต้องขังและเจ้าหน้าที่ และตระหนักดีถึง
ลักษณะเฉพาะและพลวัตภายในประชากรผู้ต้องขัง

1,
76(1)(c)

ความคิดเห็น

4.1.4 หน่วยงานราชทัณฑ์มีการซักซ้อมการควบคุมประชากรผู้ต้องขังที่มีประสิทธิผล
รวมถึงการมีจ�ำนวนของเจ้าหน้าที่เรือนจ�ำที่เพียงพอ

1

ความคิดเห็น

4.1.5 หน่วยงานราชทัณฑ์ไม่ได้ให้ผู้ต้องขังช่วยในการด�ำเนินงานเกี่ยวกับวินัย ไม่ว่าในรูปแบบที่เป็น
ทางการ หรือไม่เป็นทางการ
ความคิดเห็น

ดูตัวชี้วัด 7.2.1 (อัตราส่วนเจ้าหน้าที่/ผู้ต้องขัง)

40

1,
40(1)

48

การประเมินผลการปฏิบัติตามข้อก�ำหนดแมนเดลา:

4.1.6 การตรวจสอบความมั่นคงปลอดภัยของเรือนจ�ำถูกด�ำเนินการโดยผู้เชี่ยวชาญ หรือหน่วยงาน
ที่มีความรู้ความช�ำนาญพิเศษ อย่างสม�่ำเสมอ &41

1,
40(1)







ใช่

บางส่วน

ไม่ใช่

J

K

L







ความคิดเห็น

ผลลัพธ์ที่คาดหวัง 4.2: การลงโทษทางวินัยต่อผู้ต้องขัง ที่กำ�หนดโดยหน่วยงานที่มีอำ�นาจ
มีความยุติธรรม ได้สัดส่วนเหมาะสม และต้องไม่เป็นการเพิ่มการทรมาน หรือ การปฏิบัติ
อันเลวร้ายต่อผู้ต้องขัง
ตัวชี้วัด
4.2.1 มีกฎระเบียบที่ชัดเจนในการก�ำหนดการลงโทษทางวินัย ตามหลักการต่อไปนี้ ซึ่งเจ้าหน้าที่
เรือนจ�ำได้ตระหนักถึง
• การได้สัดส่วนเหมาะสมระหว่างการกระท�ำผิดกับบทลงโทษ
• ความยุติธรรม การปฏิบัติที่เท่าเทียมภายใต้กฎ และการไม่เลือกปฏิบัติ

ผลสำ�เร็จ

ข้อกำ�หนด







37, 39

ใช่

บางส่วน

ไม่ใช่

38(1),
76(1)(c)







ใช่

บางส่วน

ไม่ใช่







ใช่

บางส่วน

ไม่ใช่

ความคิดเห็น

4.2.2 เจ้าหน้าที่เรือนจ�ำได้รับการฝึกอบรม และหากเป็นไปได้สามารถเลือกใช้กลไกการแก้ไขความ
ขัดแย้งทางเลือกอื่นเพื่อป้องกันและแก้ไขความขัดแย้ง
ความคิดเห็น

4.2.3 มีการปกป้องคุ้มครองเชิงกระบวนการดังต่อไปนี้ ซึ่งได้วางระเบียบการลงโทษทางวินัย และถูกน�ำ
มาใช้โดยเจ้าหน้าที่เรือนจ�ำในทางปฏิบัติ โดยผู้ต้องขังนั้น:
• ถูกแจ้งเกี่ยวกับข้อกล่าวหาในภาษาที่สามารถเข้าใจได้
• มีเวลาเพียงพอส�ำหรับการเตรียมตัวในการแก้ต่างตัวเอง
• ได้รับอนุญาตให้แก้ต่างตัวเอง หรือผ่านทางความช่วยเหลือทางกฎหมาย เมื่อจ�ำเป็นต้อง
ให้เกิดความยุติธรรมหรือเป็นธรรม (เช่น ข้อหาทางวินัยที่ร้ายแรง)
• ห ากจ�ำเป็น จะได้รับความช่วยเหลือโดยล่ามที่มีความสามารถ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
• ส ามารถค้นหาการพิจารณาทบทวนโดยศาลเกี่ยวกับการลงโทษทางวินัย &42
ความคิดเห็น

41(2–4),
76(1) (a, c)

49

4.2.4 การลงโทษต้องไม่รวมถึงการปฏิบัติดังต่อไปนี้:
• การขังเดี่ยวอย่างไม่มีก�ำหนดเวลา หรือขยายระยะเวลาออกไป
• การขังผู้ต้องขังในห้องมืด หรือมีการเปิดไฟสว่างตลอด
• การลงโทษต่อเนื้อตัวร่างกาย
• การลดอาหาร หรือน�้ำดื่ม
• การลงโทษแบบกลุ่ม
• การห้ามติดต่อจากครอบครัว &43







ใช่

บางส่วน

ไม่ใช่







ใช่

บางส่วน

ไม่ใช่







ใช่

บางส่วน

ไม่ใช่







ใช่

บางส่วน

ไม่ใช่

43(1), (3)

ความคิดเห็น

4.2.5 ไม่มกี ารลงโทษทางวินยั ซึง่ รวมถึงการขังเดีย่ ว ที่มีผลกระทบในทางลบต่อสภาพความเป็นอยู่ขั้นต�่ำ44

42

ความคิดเห็น

4.2.6 ผู้ต้องขังไม่ถูกลงโทษ ส�ำหรับความประพฤติซึ่งเป็นผลโดยตรงจากความเจ็บป่วยทางจิต
หรือการพิการทางสติปัญญา

39(3)

ความคิดเห็น
 

4.2.7 การลงโทษทางวินัยทุกกรณีถูกบันทึกไว้ รวมถึงการกระท�ำผิด ประเภทของการลงโทษ
และระยะเวลา และบุคคลหรือหน่วยงานที่ก�ำหนดโทษ &45

8(e)

ความคิดเห็น

ดูตัวชี้วัด 1.3.8 (แผนการอพยพและมาตรการความปลอดภัย)
ดูผลลัพธ์ที่คาดหวัง 6.4 (บทบาทของผู้มีอาชีพดูแลสุขภาพ)
43
ดูตัวชี้วัด 4.3.3 (รูปแบบการขังเดี่ยวที่ห้ามใช้) และ 5.5.5 (การจ�ำกัดช่องทางติดต่อกับครอบครัว)
44
สิ่งนี้รวมถึงการจัดเตรียมต่างๆ ในแบบประเมินที่เกี่ยวข้องกับแสงไฟ การระบายอากาศ อุณหภูมิ สุขอนามัย โภชนาการ น�้ำดื่ม การเข้าถึงที่กลางแจ้งและการออกก�ำลังกาย การอนามัยส่วนบุคคล
การดูแลสุขภาพและพื้นที่ส่วนบุคคลที่เพียงพอ
45
ดูตัวชี้วัด 2.2.2 (การบริหารจัดการแฟ้มข้อมูลผู้ต้องขัง)
41
42

การประเมินผลการปฏิบัติตามข้อก�ำหนดแมนเดลา:

50

ผลลัพธ์ที่คาดหวัง 4.3: การขังเดี่ยวถูกใช้ได้เฉพาะในกรณีที่ยกเว้นเท่านั้น ในช่วงระยะเวลาสั้น
เท่าที่เป็นไปได้ และขึ้นอยู่กับการรับประกันเชิงกระบวนการที่เข้มงวด46
ตัวชี้วัด
4.3.1 มีมาตรการปกป้องคุ้มครองเชิงกระบวนการ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการขังเดี่ยวนั้น:
• ถูกใช้เป็นทางเลือกสุดท้าย หลังจากทางเลือกอื่นๆ ได้ถูกพิจารณาอย่างถี่ถ้วนแล้ว
• ได้รับอนุญาตโดยหน่วยงานผู้มีอ�ำนาจ
• ถูกก�ำหนดเป็นระยะเวลาสั้นเท่าที่จะเป็นไปได้
• ต้องมีการทบทวนที่เป็นอิสระ &47

J

K

L







ผลสำ�เร็จ

ข้อกำ�หนด
37, 43(1)(b),
45(1)







ใช่

บางส่วน

ไม่ใช่







ใช่

บางส่วน

ไม่ใช่







ใช่

บางส่วน

ไม่ใช่







ใช่

บางส่วน

ไม่ใช่

ความคิดเห็น

4.3.2 เจ้าหน้าที่เรือนจ�ำตระหนักถึงผลกระทบซึ่งเป็นอันตรายจากการขังเดี่ยวต่อสุขภาพร่างกายและ
สุขภาพจิตของผู้ต้องขัง

76(1) (a, c)

ความคิดเห็น

4.3.3 การขังเดี่ยวบางรูปแบบถูกห้ามไม่ให้ใช้, รวมถึง
• การขังเดี่ยวอย่างไม่มีก�ำหนด และขยายระยะเวลาออกไป (เกินกว่า 15 วันติดต่อกัน)
• การขังเดี่ยว เนื่องจากโทษของผู้ต้องขัง

43(1),
45(1),
42

ความคิดเห็น

4.3.4 ผู้ต้องขังบางประเภทต้องไม่ถูกขังเดี่ยว ซึ่งประกอบด้วย
• ผู้ต้องขังที่มีความพิการทางร่างกายหรือทางจิต หากการขังเดี่ยวอาจส่งผลให้สภาพของผู้ต้องขัง
เลวร้ายลงไปอีก
• เด็กและเยาวชนที่ถูกลิดรอนเสรีภาพ (คืออายุต�่ำกว่า 18 ปี)
• ผู้หญิงตั้งครรภ์ ผู้หญิงที่มีทารก และมารดาที่ให้นมบุตร

45(2)48

ความคิดเห็น

ตามข้อ 44 ของข้อก�ำหนดแมนเดลา การคุมขังเดี่ยวหมายถึงการคุมขังผู้ต้องขังเป็นเวลา 22 ชั่วโมงหรือมากกว่า ต่อวัน โดยปราศจากการติดต่อบุคคลอื่นที่เป็นประโยชน์
ดูผลลัพธ์ที่คาดหวัง 6.4 (บทบาทของผู้มีอาชีพดูแลสุขภาพ)
48
ดูกฎของสหประชาชาติว่าด้วยการคุ้มครองเด็กและเยาวชนซึ่งถูกลิดรอนเสรีภาพ ข้อ 67 และข้อก�ำหนดกรุงเทพ ข้อ 22
46
47

51

4.3.5 มีการด�ำเนินมาตรการเพื่อบรรเทาผลกระทบที่เป็นอันตราย ซึ่งอาจเกิดจากการขังเดี่ยว
ในระหว่างและเมื่อสิ้นสุดก�ำหนดโทษการคุมขังดังกล่าว &49

38(2)







ใช่

บางส่วน

ไม่ใช่







ใช่

บางส่วน

ไม่ใช่







ใช่

บางส่วน

ไม่ใช่

J

K

L







ความคิดเห็น

4.3.6 การก�ำหนดโทษ ระยะเวลา และข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเชื่อมโยงกับการขังเดี่ยว ได้ถูกบันทึก
ไว้อย่างเหมาะสมในแฟ้มประวัติผู้ต้องขัง &50

8(c),
39(2)

ความคิดเห็น

4.3.7 การตัดสินใจที่มีต่อรูปแบบอื่นๆ ของการแยกขังโดยไม่สมัครใจ เช่น เพื่อการคุ้มครอง
ต้องพิจารณาถึงความคิดเห็นของผู้ต้องขัง และต้องได้รับการทบทวนอย่างสม�่ำเสมอ

1, 36,
37(d)51

ความคิดเห็น

ผลลัพธ์ที่คาดหวัง 4.4: การตรวจค้นห้องขัง และร่างกาย  จะดำ�เนินการเฉพาะเมื่อจำ�เป็น
และตามสมควรเท่านั้น ด้วยความเคารพในความเป็นส่วนตัว และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
ของบุคคลที่ถูกตรวจค้น
ตัวชี้วัด
4.4.1 การตรวจค้นห้องขังและร่างกาย จะกระท�ำเมื่อจ�ำเป็นเท่านั้น และตามสมควรต่อการพิจารณา
ทางด้านความมั่นคงปลอดภัยที่ชอบด้วยกฎหมาย52

ผลสำ�เร็จ

ข้อกำ�หนด
50







ใช่

บางส่วน

ไม่ใช่

ความคิดเห็น

ดูผลลัพธ์ที่คาดหวัง 6.4 (บทบาทของผู้มีอาชีพดูแลสุขภาพ)
ดูตัวชี้วัด 2.2.2 (การบริหารจัดการแฟ้มข้อมูลผู้ต้องขัง)
51
ดูคณะมนตรียโุ รป รายงานทัว่ ไปที่ 21 ของคณะกรรมาธิการยุโรปว่าด้วยการป้องกันการทรมานและการปฏิบตั หิ รือการลงโทษทีโ่ หดร้าย ไร้มนุษยธรรม หรือย�ำ่ ยีศกั ดิศ์ รี วันที่ 1 สิงหาคม 2010 - 31 กรกฎาคม 2011
(CPT/Inf(2011)28) ย่อหน้า 57 (d)
52
หากกล่าวเฉพาะลงไป หมายถึงว่าการตรวจค้นห้องขังและร่างกายไม่ถูกใช้เพื่อรุกล�้ำความเป็นส่วนตัวของผู้ต้องขังโดยไม่จ�ำเป็นและด�ำเนินการทุกครั้งในรูปแบบที่รุกล�้ำให้น้อยที่สุดเฉพาะเท่าที่จ�ำเป็น
49
50

การประเมินผลการปฏิบัติตามข้อก�ำหนดแมนเดลา:

52

4.4.2 มีการบัญญัติมาตรการควบคุมสภาพแวดล้อม และกระบวนการตรวจค้นห้องขังและร่างกายไว้
อย่างชัดเจน ในส่วนของการตรวจค้นร่างกายต้องมีบทบัญญัติเกี่ยวกับประเด็นต่อไปนี้ :
• เงื่อนไขของการตรวจค้น (ปลอดจากสายตาของผู้ต้องขังอื่น และโดยเจ้าหน้าที่ที่เป็นเพศ
เดียวกันกับผู้ต้องขัง)53
• มีการก�ำหนดมาตรการทางเลือกที่เหมาะสม โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อใช้แทนการตรวจค้นที่
ล่วงล�้ำร่างกาย
• การตรวจค้นที่ล่วงล�้ำร่างกาย รวมถึงการตรวจค้นแบบถอดเสื้อผ้า และตรวจค้นตามโพรงหรือ
ช่องตามร่างกาย







ใช่

บางส่วน

ไม่ใช่







ใช่

บางส่วน

ไม่ใช่







ใช่

บางส่วน

ไม่ใช่







ใช่

บางส่วน

ไม่ใช่

50, 52

ความคิดเห็น

4.4.3 เจ้าหน้าที่เรือนจ�ำที่มีหน้าที่ในการตรวจค้น ตระหนักถึงหลักการและระเบียบดังที่กล่าวไปด้านบน
และได้รับการฝึกอบรมที่เหมาะสม

52,
76(1)(b)

ความคิดเห็น

4.4.4 มีการก�ำหนดทางเลือกอื่นนอกจากการตรวจค้นแบบล่วงล�้ำร่างกาย (เช่น การสแกน) และถูกน�ำ
มาลดการใช้การตรวจค้นแบบถอดเสื้อผ้าและการตรวจค้นตามโพรงหรือช่องของร่างกาย

52(1)

ความคิดเห็น

4.4.5 การตรวจค้นตามโพรงหรือช่องของร่างกายจะกระท�ำโดยเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ที่มีคุณสมบัติ
เท่านั้น54 (หรืออย่างน้อยที่สุดโดยเจ้าหน้าที่เรือนจ�ำที่ผ่านการฝึกอบรมทางด้านสุขอนามัย
สุขภาพ และความปลอดภัย)
ความคิดเห็น

หากผู้ต้องขังเป็นผู้ข้ามเพศ การตรวจค้นควรด�ำเนินการโดยเจ้าหน้าที่ที่ผู้ต้องขังเลือก

53

52(2)

53

4.4.6 การบันทึกการตรวจค้นทั้งหมดถูกเก็บรักษาไว้ ประกอบด้วยเหตุผล หลักฐานของบุคคลที่
เกี่ยวข้อง และผลการตรวจค้น &55

51







ใช่

บางส่วน

ไม่ใช่

J

K

L







ความคิดเห็น

ผลลัพธ์ที่คาดหวัง 4.5: เครื่องพันธนาการจะถูกใช้ในกรณีสถานการณ์ที่มีการระบุไว้โดยชัดเจน
เมื่อรูปแบบการควบคุมอื่นที่รุนแรงน้อยกว่าไม่สามารถใช้ได้ และเฉพาะช่วงเวลาที่กำ�หนด
อย่างเคร่งครัดเท่านั้น
ตัวชี้วัด
4.5.1 การใช้โซ่ เหล็ก หรือเครื่องพันธนาการใดๆ ในลักษณะที่ลดทอนศักดิ์ศรีที่มีมาแต่ก�ำเนิด หรือ
ก่อให้เกิดความเจ็บปวด เช่น อุปกรณ์สวมใส่ร่างกายแบบกระตุ้นไฟฟ้านั้น เป็นการต้องห้าม

ผลสำ�เร็จ

ข้อกำ�หนด
47(1)







ใช่

บางส่วน

ไม่ใช่







ใช่

บางส่วน

ไม่ใช่







ใช่

บางส่วน

ไม่ใช่

ความคิดเห็น

4.5.2 ระเบียบและข้อบังคับของเรือนจ�ำจ�ำกัดการใช้เครื่องพันธนาการอื่นๆ ในสถานการณ์ดังต่อไปนี้ :
• มาตรการป้องกันการหลบหนีในระหว่างการย้ายผู้ต้องขัง
• หากเป็นค�ำสั่งของผู้บัญชาการเรือนจ�ำ เพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้ผู้ต้องขังท�ำร้ายตนเอง/ผู้อื่น หรือ
ท�ำลายทรัพย์สิน &56

47(2)

ความคิดเห็น

4.5.3 เครื่องพันธนาการถูกใช้ได้เฉพาะเมื่อไม่มีรูปแบบการควบคุมอื่นที่รุนแรงน้อยกว่าใดๆ ที่ใช้ได้ผล
โดยต้องมีลักษณะรบกวนผู้ต้องขังน้อยที่สุด ในระยะเวลาที่สั้นที่สุด ตามความจ�ำเป็น
ความคิดเห็น

บุคคลนี้แตกต่างจากผู้มีอาชีพดูแลสุขภาพ โดยรับผิดชอบหลักในการดูแลผู้ต้องขัง
ดูตัวชี้วัด 2.2.2 (การบริหารจัดการแฟ้มข้อมูลผู้ต้องขัง)
56
ดูผลลัพธ์ที่คาดหวัง 6.4 (บทบาทของผู้มีอาชีพดูแลสุขภาพ)
54
55

48(1)

การประเมินผลการปฏิบัติตามข้อก�ำหนดแมนเดลา:

54

4.5.4 เครื่องพันธนาการจะไม่ถูกใช้เพื่อเป็นการลงโทษทางวินัย หรือใช้ในลักษณะอื่นของการลงโทษ
ผู้ต้องขัง

43(2),
47(2)







ใช่

บางส่วน

ไม่ใช่







ใช่

บางส่วน

ไม่ใช่







ใช่

บางส่วน

ไม่ใช่







ใช่

บางส่วน

ไม่ใช่







ใช่

บางส่วน

ไม่ใช่

ความคิดเห็น

4.5.5 เครื่องพันธนาการจะไม่ถูกใช้กับผู้หญิงระหว่างเจ็บครรภ์คลอดบุตร ระหว่างคลอดบุตร
และช่วงระยะเวลาภายหลังเพิ่งคลอดบุตร

48(2)57

ความคิดเห็น

4.5.6 ผู้มีอาชีพดูแลสุขภาพได้รับการแจ้งโดยทันทีจากผู้บัญชาการเรือนจ�ำ เมื่อมีการสั่งให้ใช้
เครื่องพันธนาการ &58

47(2)(b)

ความคิดเห็น

4.5.7 เจ้าหน้าที่เรือนจ�ำได้รับการฝึกอบรมในวิธีการใช้ทั้งเครื่องพันธนาการ และใช้เทคนิค
การควบคุมอื่นๆ เพื่อช่วยลดการหันไปใช้เครื่องพันธนาการ

49,
76(1)(c)

ความคิดเห็น

4.5.8 บักทึกการใช้เครื่องพันธนาการจะถูกเก็บรักษาไว้ ซึ่งประกอบด้วยเหตุผลและสถานการณ์ในการใช้
เครื่องพันธนาการ
ความคิดเห็น

ดูข้อก�ำหนดกรุงเทพข้อ 24
ดูผลลัพธ์ที่คาดหวัง 6.4 (บทบาทของผู้มีอาชีพดูแลสุขภาพ)

57
58

8(c)

55

ผลลัพธ์ที่คาดหวัง 4.6: การใช้กำ�ลังและอาวุธถูกใช้เป็นทางเลือกสุดท้าย และในรูปแบบ
ที่ได้สัดส่วนเหมาะสมกับภัยคุกคามที่เกิดขึ้น
ตัวชี้วัด
4.6.1 เจ้าหน้าที่เรือนจ�ำซึ่งปฏิบัติหน้าที่ติดต่อโดยตรงกับผู้ต้องขัง ต้องไม่พกอาวุธ เว้นแต่ใน
สถานการณ์พิเศษซึ่งมีการก�ำหนดไว้ในระเบียบและข้อบังคับของเรือนจ�ำ

J

K

L







ผลสำ�เร็จ

ข้อกำ�หนด







ใช่

บางส่วน

ไม่ใช่







ใช่

บางส่วน

ไม่ใช่







8261

ใช่

บางส่วน

ไม่ใช่

82(2),
76(1)(c)62







ใช่

บางส่วน

ไม่ใช่

82(3)

ความคิดเห็น

4.6.2 การใช้ก�ำลัง จะใช้ได้ก็ต่อเมื่อไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้59 ในกรณีดังนี้ :
• เพื่อป้องกันตัวเอง
• มีความพยายามหลบหนี
• มีการขัดขืนทางกายภาพ ต่อค�ำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย

82(1)60

ความคิดเห็น

4.6.3 การใช้อาวุธปืน จะใช้ได้ก็ต่อเมื่อไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ ในกรณีดังนี้ :
• เพื่อป้องกันตัวเอง เมื่อมีภยันตรายอันถึงแก่ความตาย หรือได้รับอันตรายสาหัส ที่ใกล้มาถึง
• เพื่อป้องกันผู้อื่น เมื่อมีภยันตรายอันถึงแก่ความตาย หรือได้รับอันตรายสาหัส ที่ใกล้มาถึง
• มีความพยายามหลบหนี เมื่อมีเหตุจ�ำเป็นอย่างยิ่ง
ความคิดเห็น

4.6.4 เจ้าหน้าที่เรือนจ�ำได้รับการฝึกอบรมอย่างเพียงพอในการใช้ก�ำลัง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
เทคนิคการควบคุมผู้ต้องขังที่มีพฤติการณ์ก้าวร้าว
ความคิดเห็น

กรณีนี้หมายความว่าวิธีการที่ไม่รุนแรงหรือรบกวนน้อยได้ถูกพิจารณาแล้ว และ/หรือใช้แล้ว มีการพันธนาการ และมีการให้ความสนใจต่อการลดความเสียหายและบาดเจ็บให้เกิดน้อยที่สุดเพื่อเคารพ
และรักษาไว้ซึ่งชีวิตมนุษย์
60
ดูหลักการพื้นฐานแห่งสหประชาชาติเกี่ยวกับการใช้อาวุธปืนของเจ้าพนักงานผู้บังคับใช้กฎหมาย รับรองในที่ประชุมสหประชาชาติครั้งที่ 8 ว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมและการปฏิบัติต่อผู้กระท�ำผิด
จัดขึ้น ณ กรุงฮาวานา ตั้งแต่ 27 สิงหาคม ถึง 7 กันยายน 1990 (เอกสารเผยแพร่ขององค์การสหประชาชาติ Sales No. E.91.IV.2) บทที่ 1 ส่วน B.2 ภาคผนวก ข้อที่ 4,5 และ 15
61
ดูหลักการพื้นฐานแห่งสหประชาชาติเกี่ยวกับการใช้อาวุธปืนของเจ้าพนักงานผู้บังคับใช้กฎหมาย ข้อที่ 16
62
เรื่องเดียวกัน ข้อ 19
59

การประเมินผลการปฏิบัติตามข้อก�ำหนดแมนเดลา:

56

4.6.5 เจ้าหน้าที่เรือนจ�ำผู้มีอ�ำนาจใช้อาวุธปืน ได้รับการฝึกอบรมอย่างเพียงพอในการใช้อาวุธปืน

82(3),
76(1)(c)63







ใช่

บางส่วน

ไม่ใช่







ใช่

บางส่วน

ไม่ใช่







ใช่

บางส่วน

ไม่ใช่







ใช่

บางส่วน

ไม่ใช่

ความคิดเห็น

4.6.6 การใช้ก�ำลังหรืออาวุธปืนต่อผู้ต้องขัง จะต้องมีการรายงานต่อผู้บัญชาการเรือนจ�ำโดยทันที

82(1)

ความคิดเห็น

4.6.7 ผู้ต้องขังที่ได้รับบาดเจ็บหรือได้รับผลกระทบจากการใช้ก�ำลังหรืออาวุธปืน จะต้องได้รับการ
ช่วยเหลือและการรักษาพยาบาลโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะท�ำได้ &64

27(1)65

ความคิดเห็น

4.6.8 ม ีการด�ำเนินการด้านเอกสารที่เหมาะสมเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการใช้ก�ำลังหรือ
อาวุธปืน &66
ความคิดเห็น

เรื่องเดียวกัน
ดูตัวชี้วัด 6.2.2 (การดูแลสุขภาพในกรณีฉุกเฉิน) และ 6.2.3 (การส่งต่อไปยังโรงพยาบาลเพื่อวัตถุประสงค์ในการผ่าตัด)
65
หลักการพื้นฐานแห่งสหประชาชาติเกี่ยวกับการใช้อาวุธปืนของเจ้าพนักงานผู้บังคับใช้กฎหมาย ข้อที่ 5
66
ดูตัวชี้วัด 2.2.2 (การบริหารจัดการแฟ้มข้อมูลผู้ต้องขัง)
63
64

8(c, f)

57

5. ระบอบเรือนจ�ำ
ผลลัพธ์ที่คาดหวัง 5.1: ผู้ต้องขังมีเวลาอยู่ภายนอกห้องขังและสามารถเข้าถึงการออกกำ�ลังกาย
และกิจกรรมสันทนาการ
ตัวชี้วัด

ข้อกำ�หนด

5.1.1 ผู้ต้องขังทุกคน รวมถึงผู้ต้องขังที่ถูกลงโทษทางวินัย และอยู่ระหว่างการลงโทษมาตรการควบคุม
มีเวลาอยู่กลางแจ้งอย่างน้อยวันละหนึ่งชั่วโมง67

23(1)

J

K

L







ผลสำ�เร็จ






ใช่

บางส่วน

ไม่ใช่







ใช่

บางส่วน

ไม่ใช่







ใช่

บางส่วน

ไม่ใช่







ใช่

บางส่วน

ไม่ใช่

ความคิดเห็น

5.1.2 ผู้ต้องขังใช้ช่วงเวลาที่เหมาะสมอยู่ภายนอกห้องขังเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ &68

4(2),
5(1)

ความคิดเห็น

5.1.3 ผู้ต้องขังที่มีความถนัดทางกายภาพ โดยเฉพาะผู้ต้องขังวัยหนุ่ม สามารถเข้าถึงการฝึกอบรม/
อุปกรณ์ทางกายภาพ/ สันทนาการ ในระหว่างการออกก�ำลังกาย &69

23(2)

ความคิดเห็น

5.1.4 มีการจัดตารางกิจกรรมสันทนาการ/วัฒนธรรม และด�ำเนินการเพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพทางจิตใจ
และร่างกายของผู้ต้องขัง
ความคิดเห็น

ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศที่เหมาะสม
ดูผลลัพธ์ที่คาดหวัง 5.2 (การเข้าถึงการศึกษาและการฝึกวิชาชีพ) และ 5.3 (การเข้าถึงการท�ำงาน)
69
ดูตัวชี้วัด 6.5.6 (การพิจารณาลงความเห็นต่อสมรรถภาพทางร่างกายของผู้ต้องขังในการเข้าร่วมกิจกรรม)
67
68

105

การประเมินผลการปฏิบัติตามข้อก�ำหนดแมนเดลา:

58

ผลลัพธ์ที่คาดหวัง 5.2: มีการจัดโปรแกรมการศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพตามความต้องการ
จริงของประชากรผู้ต้องขัง
ตัวชี้วัด

ข้อกำ�หนด

5.2.1 เมื่อรับตัวผู้ต้องขัง จะต้องมีการประเมินความต้องการทางด้านการศึกษา/การฝึกอบรม โดยการ
สมัครเข้าโปรแกรมเหล่านี้ ถือเป็นส่วนหนึ่งของมาตรการบ�ำบัดฟื้นฟูรายบุคคล &70

94

J

K

L







ผลสำ�เร็จ






ใช่

บางส่วน

ไม่ใช่







ใช่

บางส่วน

ไม่ใช่







ใช่

บางส่วน

ไม่ใช่







ใช่

บางส่วน

ไม่ใช่







ใช่

บางส่วน

ไม่ใช่

ความคิดเห็น

5.2.2 การศึกษาในแต่ละระดับชั้น และการฝึกวิชาชีพในแต่ละหลักสูตรนั้นด�ำเนินการโดยอาจารย์และ
วิทยากร

98(2),
104(1)

ความคิดเห็น

5.2.3 เรือนจ�ำให้ความสนใจเป็นพิเศษต่อผู้ต้องขังที่ไม่รู้หนังสือและผู้ต้องขังที่อายุยังน้อย ซึ่งสามารถ
เข้าถึงโปรแกรมการศึกษาได้

104(1)

ความคิดเห็น

5.2.4 เรือนจ�ำมีห้องสมุดที่มีหนังสือเพียงพอต่อการใช้ของผู้ต้องขังทุกประเภท และจากการ
สังเกตการณ์พบว่าผู้ต้องขังได้ใช้บริการอย่างแพร่หลาย &71

64

ความคิดเห็น

5.2.5 หลักสูตรการศึกษาและฝึกวิชาชีพรวมถึงการศึกษาทางไกล มีการด�ำเนินการเหมือนกันกับ
หลักสูตรภายนอกเรือนจ�ำ
ความคิดเห็น

เรื่องเดียวกัน
ดูตัวชี้วัด 5.6.3 (การเข้าถึงรายการข่าวที่ส�ำคัญ)

70
71

98(2),
104(2)

59

5.2.6 มีการมอบประกาศนียบัตรอย่างเป็นทางการส�ำหรับผลการศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ
โดยไม่มีการระบุว่าได้รับจากภายในเรือนจ�ำ

5(1),
104(2)







ใช่

บางส่วน

ไม่ใช่

98
(1–2)







ใช่

บางส่วน

ไม่ใช่

J

K

L







ความคิดเห็น

5.2.7 การคัดเลือกโปรแกรมการฝึกอบรมวิชาชีพนั้นต้อง สอดคล้องกับความต้องการของตลาดในชุมชน
ความคิดเห็น

ผลลัพธ์ที่คาดหวัง 5.3: ผู้ต้องขังมีโอกาสในการทำ�งานที่มีประโยชน์ในสภาพที่เคารพต่อ
ความปลอดภัย สุขภาพและมาตรฐานขั้นต่ำ�อื่นๆ
ตัวชี้วัด
5.3.1 เรือนจ�ำให้โอกาสแก่ผู้ต้องขังทุกคน รวมถึงผู้ต้องขังระหว่างพิจารณาคดี ในการท�ำงาน
และ/หรือเข้าร่วมในกิจกรรมที่มีประโยชน์อื่นๆ &72

ผลสำ�เร็จ

ข้อกำ�หนด
96(1)







ใช่

บางส่วน

ไม่ใช่







ใช่

บางส่วน

ไม่ใช่







ใช่

บางส่วน

ไม่ใช่

ความคิดเห็น

5.3.2 ในขณะที่นักโทษเด็ดขาดอาจจ�ำเป็นต้องท�ำงาน การเข้าร่วมในโปรแกรมการท�ำงานของผู้ต้องขัง
ระหว่างพิจารณาคดีเป็นความสมัครใจ

116

ความคิดเห็น

5.3.3 ภายในการจ�ำกัดการคัดเลือกทางวิชาชีพที่เหมาะสม และความมั่นคง/ปลอดภัย ผู้ต้องขังสามารถ
เลือกประเภทของงานที่ปรารถนาที่จะท�ำได้
ความคิดเห็น

ดูตัวชี้วัด 6.5.6 (การพิจารณาลงความเห็นต่อสมรรถภาพทางร่างกายของผู้ต้องขังในการเข้าร่วมกิจกรรม)

72

98(3)

60

การประเมินผลการปฏิบัติตามข้อก�ำหนดแมนเดลา:

5.3.4 กระบวนการที่เกี่ยวข้องกับโปรแกรมการท�ำงานในเรือนจ�ำก�ำหนดให้:
• มาตรฐานความปลอดภัยและสุขภาพเหมือนกับที่น�ำไปใช้กับการท�ำงานภายนอก
• จ�ำนวนชั่วโมงการท�ำงานรายวัน/รายสัปดาห์สุดสุด รวมถึงจ�ำนวนให้พักอย่างน้อย 1 วัน

101–102







ใช่

บางส่วน

ไม่ใช่







ใช่

บางส่วน

ไม่ใช่







ใช่

บางส่วน

ไม่ใช่







ใช่

บางส่วน

ไม่ใช่







ใช่

บางส่วน

ไม่ใช่

ความคิดเห็น

5.3.5 ประเภท การจัดการและวิธกี ารท�ำงานในเรือนจ�ำมีความคล้ายคลึงใกล้เคียงกับการท�ำงานภายนอก
และไม่มีโปรแกรมการท�ำงานใดเกี่ยวข้องกับ
• การใช้แรงงานซึ่งมีลักษณะที่อาจเป็นเหตุให้เกิดความเจ็บปวด (เช่น เป็นอันตราย)
• ทาสหรือข้ารับใช้
• ผู้ต้องขังท�ำงานเพื่อประโยชน์ส่วนบุคคลหรือส่วนตัวของเจ้าหน้าที่

97,
99(1)

ความคิดเห็น

5.3.6 โปรแกรมการท�ำงานมุ่งเน้นไปที่การสนับสนุนการกลับคืนสู่สังคมเป็นหลัก มากกว่าการสร้างก�ำไร
ทางการเงินส�ำหรับเรือนจ�ำ

99(2)

ความคิดเห็น

5.3.7 ส�ำหรับการท�ำงานที่ผู้ต้องขังท�ำ ผู้ต้องขังได้รับค่าตอบแทนที่ยุติธรรม ตามที่ระบุไว้ในกฎหมาย

103(1)

ความคิดเห็น

5.3.8 ผู้ต้องขังได้รับอนุญาตให้ใช้จ่ายรายได้ส่วนหนึ่งในการซื้อสิ่งของที่อนุญาตในเรือนจ�ำ
และส่งส่วนหนึ่งของรายได้ให้แก่ครอบครัว
ความคิดเห็น

103(2)

61

ผลลัพธ์ที่คาดหวัง 5.4: เสรีภาพทางด้านศาสนาของผู้ต้องขังได้รับการเคารพและรับประกัน
ตัวชี้วัด
5.4.1 หน่วยงานราชทัณฑ์เคารพการตัดสินใจของผู้ต้องขังในการเลือกหรือเปลี่ยนศาสนาของตนเอง

J

K

L







ผลสำ�เร็จ

ข้อกำ�หนด
65







ใช่

บางส่วน

ไม่ใช่







ใช่

บางส่วน

ไม่ใช่







ใช่

บางส่วน

ไม่ใช่







ใช่

บางส่วน

ไม่ใช่







ใช่

บางส่วน

ไม่ใช่

ความคิดเห็น

5.4.2 ส�ำหรับทุกศาสนาที่มีผู้นับถือเป็นจ�ำนวนเพียงพอในเรือนจ�ำ ผู้แทนทางศาสนาที่มีคุณสมบัติ
สามารถเข้ามาเทศน์ดูแลทางจิตวิญญาณและจัดกิจกรรมโดยสม�่ำเสมอ

65(1–2)

ความคิดเห็น

5.4.3 หน่วยงานราชทัณฑ์ไม่ปฏิเสธการเข้าถึงผู้แทนทางศาสนาที่ผู้ต้องขังยึดถือ (อย่างเป็นทางการ)

65(3)

ความคิดเห็น

5.4.4 การตัดสินใจของผู้ต้องขังที่จะไม่เข้าร่วมในกิจกรรมทางศาสนา หรือการปฏิเสธการเข้าเยี่ยม
โดยผู้แทนทางศาสนา ก็ได้รับการเคารพเช่นกัน

65(3)

ความคิดเห็น

5.4.5 ผู้ต้องขังสามารถเข้าถึงหนังสือพิธีการและค�ำสอนทางศาสนา เว้นแต่เอกสารเหล่านั้นเป็นการ
กระตุ้นส่งเสริมความเกลียดชัง73

66

ความคิดเห็น

73
ดูข้อ 20(2) ของกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง, ดูแผนปฏิบัติการ Rabat ว่าด้วยการห้ามสนับสนุนความเกลียดชังทางศาสนา ชาติ เชื้อชาติที่การยุยงเพื่อให้เกิดการเลือกปฏิบัติ
ความมุ่งร้าย หรือความรุนแรง (A/HCR/22/17/Add.4, ภาคผนวก)

62

การประเมินผลการปฏิบัติตามข้อก�ำหนดแมนเดลา:

5.4.6 หน่วยงานราชทัณฑ์จัดอาหารที่เคารพต่อความจ�ำเป็นด้านโภชนาการทางศาสนาของผู้ต้องขัง
เมื่อมีการร้องขอ

2(1),22







ใช่

บางส่วน

ไม่ใช่

J

K

L







ความคิดเห็น

ผลลัพธ์ที่คาดหวัง 5.5: มีการอำ�นวยความสะดวกในการเข้าเยี่ยมเพื่อให้เกิดการคงรักษาการ
ติดต่อทางสังคมของผู้ต้องขัง
ตัวชี้วัด
5.5.1 การเยี่ยมจากครอบครัวและเพื่อนของผู้ต้องขังสามารถด�ำเนินการได้ในช่วงระยะเวลาสม�่ำเสมอ
และบ่อยเท่าที่ท�ำได้ โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย &74

ผลสำ�เร็จ

ข้อกำ�หนด
58(1)(b),
106







ใช่

บางส่วน

ไม่ใช่







ใช่

บางส่วน

ไม่ใช่







ใช่

บางส่วน

ไม่ใช่







ใช่

บางส่วน

ไม่ใช่

ความคิดเห็น

5.5.2ในกรณีกฎทั่วไป ผู้ต้องขังจะถูกจัดให้ถูกคุมขังในเรือนจ�ำที่ใกล้กับบ้านหรือสถานที่แห่งการพัฒนา
พฤตินิสัยทางสังคม ให้มากที่สุดเท่าที่จะท�ำได้ &75

59

ความคิดเห็น

5.5.3 มีการด�ำเนินการเพื่อถ่วงดุลความเสียเปรียบของผู้ต้องขังที่ถูกควบคุมตัวในเรือนจ�ำ
ที่อยู่ห่างไกลบ้าน

2(2),
58(1)(b)76

ความคิดเห็น

5.5.4 สิ่งอ�ำนวยความสะดวกในการเยี่ยมญาติก่อให้เกิดประสบการณ์การเยี่ยมญาติเชิงบวก
รวมถึงการเยี่ยมญาติใกล้ชิด โดยเฉพาะกรณีที่เกี่ยวกับเด็ก
ความคิดเห็น

58(1)(b)77

63

5.5.5 การควบคุมช่องทางการติดต่อครอบครัวสามารถท�ำได้ภายในช่วงเวลาที่จ�ำกัดเท่านั้น เนื่องด้วย
ความจ�ำเป็นในการคงรักษาระเบียบและความปลอดภัย &78

43(3)







ใช่

บางส่วน

ไม่ใช่







ใช่

บางส่วน

ไม่ใช่







ใช่

บางส่วน

ไม่ใช่







ใช่

บางส่วน

ไม่ใช่

ความคิดเห็น

5.5.6 กระบวนการเข้า/ตรวจค้นส�ำหรับผู้มาเยี่ยมไม่สร้างความอับอาย โดยอย่างน้อยต้องได้รับการ
ปกป้องเสมือนที่ท�ำกับผู้ต้องขัง และได้รับการยกเว้นการตรวจค้นภายในร่างกาย &79

60(2)

ความคิดเห็น

5.5.7 ผู้มาเยี่ยมญาติได้รับการแจ้งเกี่ยวกับกระบวนการตรวจค้น และได้ทราบว่าการถอนคืน
การยินยอมถูกตรวจค้นนั้นอาจจะน�ำสู่การปฏิเสธการเข้าเยี่ยม

60(1)

ความคิดเห็น

5.5.8 เมื่ออนุญาตให้เยี่ยมเพื่อใช้ชีวิตคู่ ผู้ต้องขังได้รับการอนุญาตให้ใช้บริเวณที่ก�ำหนดไว้ในลักษณะ
ที่ไม่เลือกปฏิบัติ มีเกียรติ และปลอดภัย

58(2)80

ความคิดเห็น

ดูตัวชี้วัด 5.5.5 (การจ�ำกัดการติดต่อกับครอบครัว)
ดูตัวชี้วัด 1.5.3 และ 1.5.5 (เกณฑ์อื่นๆ ส�ำหรับก�ำหนดสถานที่ควบคุมผู้ต้องขัง)
76
ดูข้อก�ำหนดกรุงเทพ ข้อ 26
77
เรื่องเดียวกัน ข้อ 28
78
ดูตัวชี้วัด 4.2.4 (การลงโทษและมาตรการจ�ำกัดที่ห้ามใช้)
79
ดูผลลัพธ์ที่คาดหวัง 4.4 (ที่เกี่ยวข้องกับการตรวจค้นทางร่างกายของผู้ต้องขัง)
80
ดูข้อก�ำหนดกรุงเทพ ข้อ 27 ซึ่งระบุว่าที่ใดอนุญาตให้มีการเยี่ยมญาติชีวิตคู่ ผู้ต้องขังหญิงจะต้องสามารถใช้สิทธินี้ได้บนพื้นฐานที่เท่าเทียมกันกับผู้ชาย
74
75

การประเมินผลการปฏิบัติตามข้อก�ำหนดแมนเดลา:

64

ผลลัพธ์ที่คาดหวัง 5.6: มีการอำ�นวยความสะดวกให้มีการติดต่อกับโลกภายนอกเพื่อช่วยให้
ผู้ต้องขังรักษาการติดต่อกับสังคมและมีโอกาสในการติดตามความเป็นไปที่เกิดขึ้นภายนอก
ตัวชี้วัด

ข้อกำ�หนด

5.6.1 ผู้ต้องขังได้รับอนุญาตให้ติดต่อกับครอบครัวและเพื่อนโดยการเขียน โทรศัพท์และโดยวิธีการอื่น
(เช่น ทางดิจิตัล)

58(1)(a)

J

K

L







ผลสำ�เร็จ






ใช่

บางส่วน

ไม่ใช่







ใช่

บางส่วน

ไม่ใช่







ใช่

บางส่วน

ไม่ใช่

J

K

L







ความคิดเห็น

5.6.2 การจ�ำกัดการติดต่อโดยการเขียนและวิธีอื่นๆ เช่น การสกัดกั้น หรือการตัดข้อความออก
ได้ถูกอธิบายอย่างชัดเจนในกฎระเบียบเรือนจ�ำ &81

58(1)(a)

ความคิดเห็น

5.6.3 ผู้ต้องขังเข้าถึงรายการส�ำคัญของข่าว เช่น ผ่านทางหนังสือพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ และช่องทางอื่น
&82

63

ความคิดเห็น

ผลลัพธ์ที่คาดหวัง 5.7: หน่วยงานราชทัณฑ์เตรียมความพร้อมผู้ต้องขังสำ�หรับการปล่อยตัวอย่าง
กระตือรือร้นโดยการอำ�นวยความสะดวกการเข้าถึงบริการหลังปล่อยตัว
ตัวชี้วัด

ข้อกำ�หนด

5.7.1 ตลอดระยะเวลารับโทษของผู้ต้องขัง เจ้าหน้าที่เรือนจ�ำช่วยเหลือผู้ต้องขังในการเริ่มหรือคงรักษา
ความสัมพันธ์กับผู้ให้บริการหลังปล่อยตัว

88(2),107

ความคิดเห็น

ดูตัวชี้วัด 2.3.7(การติดต่อระหว่างผู้ต้องขังและที่ปรึกษาทางกฎหมาย)
ดูตัวชี้วัด 5.2.4 (ห้องสมุดเรือนจ�ำ)

81
82

ผลสำ�เร็จ






ใช่

บางส่วน

ไม่ใช่

65

5.7.2 ผู้แทนของผู้ให้บริการหลังปล่อยตัวสามารถเข้าถึงผู้ต้องขังและได้รับการปรึกษาโดยเจ้าหน้าที่
เรือนจ�ำในช่วงเวลาที่เหมาะสม

88(1),
108(2)







ใช่

บางส่วน

ไม่ใช่







ใช่

บางส่วน

ไม่ใช่







ใช่

บางส่วน

ไม่ใช่

ความคิดเห็น

5.7.3 ส�ำหรับผู้ต้องขังที่ใกล้ครบก�ำหนดโทษ ระบอบเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยอ�ำนวยความสะดวก
ให้แก่การกลับคืนสู่สังคมอย่างค่อยเป็นค่อยไป

78

ความคิดเห็น

5.7.4 ผู้ต้องขังมีเอกสารระบุตัวบุคคลที่เหมาะสม ข้อมูลและวิธีการ เพื่อบรรลุถึงเป้าหมายการปล่อยตัว
และเริ่มการตั้งต้นชีวิตใหม่
ความคิดเห็น

108(1)

66

การประเมินผลการปฏิบัติตามข้อก�ำหนดแมนเดลา:

6. การรักษาสุขภาพ
หมายเหตุ: ตัวชี้วัดในตัวอักษรสีแดงสามารถถูกประเมินได้โดยบุคลากรทางการแพทย์ซึ่งเป็นอิสระจากหน่วยงานราชทัณฑ์
(เช่น ได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงสาธารณสุข)

ผลลัพธ์ที่คาดหวัง 6.1:
มีการบริการสุขภาพที่ให้การดูแลทั้งสุขภาพกายและสุขภาพจิตของผู้ต้องขัง
ตัวชี้วัด
6.1.1 การบริการดูแลสุขภาพประกอบด้วยทีมงานสหวิทยาการซึ่งเป็นบุคลากรที่มีคุณสมบัติ
รวมถึงความเชี่ยวชาญในจิตวิทยาและจิตเวช

J

K

L







ผลสำ�เร็จ

ข้อกำ�หนด
25,
109(3)







ใช่

บางส่วน

ไม่ใช่







ใช่

บางส่วน

ไม่ใช่







ใช่

บางส่วน

ไม่ใช่







ใช่

บางส่วน

ไม่ใช่







ใช่

บางส่วน

ไม่ใช่

ความคิดเห็น

6.1.2 ผู้ต้องขังทุกคนได้รับบริการโดยทันตแพทย์ที่มีคุณวุฒิ

25(2)

ความคิดเห็น

6.1.3 ก ารให้บริการดูแลสุขภาพถูกจัดให้มีการประสานอย่างใกล้ชิด หรือให้ถูกรวมเข้ากับหน่วยงาน
สาธารณสุข

24(2)

ความคิดเห็น

6.1.4 ก ารประสานงานกับหน่วยงานดังกล่าว ช่วยให้การรักษาโรค เช่น เอชไอวี วัณโรค โรคติดต่อ
อื่นๆ หรือ อาการติดสารเสพติด เป็นไปอย่างต่อเนื่องจนผู้ต้องขังพ้นโทษ

24(2)

ความคิดเห็น

6.1.5 อ ุปกรณ์และสิ่งอ�ำนวยความสะดวกทางด้านสุขภาพ รวมถึงวัสดุทางการแพทย์ มีเพียงพอและ
สัมพันธ์กับความจ�ำเป็นทางสุขภาพที่เป็นจริงของประชากรผู้ต้องขัง
ความคิดเห็น

24(1), 25(1)

67

ผลลัพธ์ที่คาดหวัง 6.2:
ผู้ต้องขังสามารถเข้าถึงบริการดูแลสุขภาพตามความจำ�เป็นทางสุขภาพ
ตัวชี้วัด
6.2.1 การเข้าถึงบริการดูแลสุขภาพที่จ�ำเป็นได้รับการจัดหาให้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายและปราศจากการ
เลือกปฏิบัติบนพื้นฐานของสถานภาพทางกฎหมายของผู้ต้องขัง

J

K

L







ผลสำ�เร็จ

ข้อกำ�หนด
24(1)







ใช่

บางส่วน

ไม่ใช่







ใช่

บางส่วน

ไม่ใช่







ใช่

บางส่วน

ไม่ใช่







ใช่

บางส่วน

ไม่ใช่







ใช่

บางส่วน

ไม่ใช่

ความคิดเห็น

6.2.2 มีกระบวนการเพื่อให้มั่นใจถึงการเข้าถึงการรักษาทางการแพทย์ในกรณีเร่งด่วนโดยทันที
(เช่น การเตรียมความพร้อมให้บริการตลอด 24 ชม.)

27(1)

ความคิดเห็น

6.2.3 ผู้ต้องขังที่จ�ำเป็นต้องได้รับการผ่าตัด/ บ�ำบัดรักษาเฉพาะด้าน ซึ่งเกินกว่าความสามารถของ
สิ่งอ�ำนวยความสะดวกด้านสุขภาพของเรือนจ�ำนั้นๆ ได้รับการส่งต่อไปยังโรงพยาบาลภายนอก

27(1)

ความคิดเห็น

6.2.4 แพทย์หรือผู้มีอาชีพดูแลสุขภาพที่มีคุณวุฒิอื่นๆ สามารถเข้าถึงผู้ต้องขังที่จ�ำเป็นต้องได้รับการ
ดูแลรักษาทุกวัน

31

ความคิดเห็น

6.2.5 มีการรายงานถึงผู้บัญชาการเรือนจ�ำ ถึงทุกกรณีที่ (สภาพของ) การจ�ำคุก มีผลกระทบที่ท�ำให้
ผู้ต้องขังมีความบาดเจ็บทางสุขภาพกาย/สุขภาพจิต
ความคิดเห็น

33

68

การประเมินผลการปฏิบัติตามข้อก�ำหนดแมนเดลา:

6.2.6 ผู้ต้องขังสามารถเข้าถึงบริการดูแลสุขภาพได้โดยมีการเก็บข้อมูลเป็นความลับ โดยการร้องขอ
ดังกล่าวต้องไม่ถูกกลั่นกรองก่อนโดยเจ้าหน้าที่เรือนจ�ำ

32(1)(c)







ใช่

บางส่วน

ไม่ใช่







ใช่

บางส่วน

ไม่ใช่







ใช่

บางส่วน

ไม่ใช่







ใช่

บางส่วน

ไม่ใช่







ใช่

บางส่วน

ไม่ใช่







ใช่

บางส่วน

ไม่ใช่

ความคิดเห็น

6.2.7 มีการจัดที่พักพิเศษส�ำหรับการดูแลก่อนและหลังคลอดและจัดการบ�ำบัดรักษาในเรือนจ�ำหรือแดน
ส�ำหรับผู้ต้องขังหญิง &83

2884

ความคิดเห็น

6.2.8 ผู้ต้องขังหญิงที่ตั้งครรภ์จะได้รับการดูแลให้ได้คลอดบุตรในโรงพยาบาลนอกเรือนจ�ำ85

28

ความคิดเห็น

6.2.9 มีการจัดการดูแลอย่างมืออาชีพโดยผู้เชี่ยวชาญด้านเด็ก รวมถึงการดูแลสุขภาพเป็นการเฉพาะ
ให้แก่เด็กที่ยังคงอยู่ในเรือนจ�ำกับบิดามารดา86

29(1)87

ความคิดเห็น

6.2.10 มีการจัดเตรียมอาหารแบบมืออาชีพด้านดูแลสุขภาพที่มีคุณวุฒิส�ำหรับความจ�ำเป็นของผู้ต้องขัง
ที่มีความพิการทางจิต รวมถึงการบ�ำบัดรักษาจิตเวช

109
(2–3)

ความคิดเห็น

6.2.11 ผู้ที่ไม่ควรถูกคุมขังในเรือนจ�ำเนื่องด้วยความพิการทางจิตหรือปัญหาสุขภาพจิตอย่างรุนแรง
จะถูกส่งต่อไปยังสถานที่รักษาพยาบาลทางจิต
ความคิดเห็น

109(1)

69

ผลลัพธ์ที่คาดหวัง 6.3: มีการให้บริการดูแลสุขภาพที่สอดคล้องกับมาตรฐานจริยธรรม
แห่งวิชาชีพ
ตัวชี้วัด
6.3.1 หน่วยงานราชทัณฑ์และเจ้าหน้าที่ไม่เพิกเฉยหรือปฏิเสธการตัดสินใจทางการแพทย์ใดๆ
โดยผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพ88

J

K

L







ผลสำ�เร็จ

ข้อกำ�หนด
27(2)







ใช่

บางส่วน

ไม่ใช่







ใช่

บางส่วน

ไม่ใช่







ใช่

บางส่วน

ไม่ใช่







ใช่

บางส่วน

ไม่ใช่







ใช่

บางส่วน

ไม่ใช่

ความคิดเห็น

6.3.2 ข้อมูลทางการแพทย์ของผู้ต้องขังทั้งหมดเป็นความลับ เว้นแต่การรักษาความลับนั้นอาจส่งผล
เป็นภัยอันตรายจวนตัวที่ก�ำลังจะเกิดขึ้นต่อผู้ป่วย/ผู้อื่น

26(1),
32(1)(c)

ความคิดเห็น

6.3.3 การตรวจวินิจฉัยทางการแพทย์ด�ำเนินการโดยที่เจ้าหน้าที่เรือนจ�ำไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง เว้นแต่ผู้มี
วิชาชีพดูแลสุขภาพร้องขอให้เป็นอย่างอื่น

31

ความคิดเห็น

6.3.4 ผู้มีอาชีพดูแลสุขภาพปฏิบัติหน้าที่ทางการแพทย์โดยอิสระอย่างเต็มที่ ยกตัวอย่างเช่น
การวินิจฉัยที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพทุกประการ ต้องตั้งอยู่บนพื้นฐานของเหตุผลทางการแพทย์

25(2),
32(1)(a)

ความคิดเห็น

6.3.5 ผู้ให้บริการดูแลสุขภาพเก็บรักษาแฟ้มข้อมูลทางการแพทย์ของผู้ต้องขังทุกคนอย่างแม่นย�ำและ
เป็นปัจจุบัน

26(1)

ความคิดเห็น

ดูตัวชี้วัด 3.3.3 (ความต้องการทางอาหารและสุขภาพพิเศษส�ำหรับผู้ต้องขังหญิงที่ตั้งครรภ์หรือให้นมบุตร)
ดูข้อก�ำหนดกรุงเทพข้อ 48
85
หากกรณีนี้ไม่สามารถท�ำได้ในบางสถานการณ์ ใบสูติบัตรไม่ระบุว่าเด็กคลอดในเรือนจ�ำ
86
ดูตัวชี้วัด 3.1.5 (การดัดแปลงที่อยู่อาศัยส�ำหรับผู้ต้องขังหญิงและบุตร)
87
ดูข้อก�ำหนดกรุงเทพ ข้อ 51
88
ดูตัวชี้วัด 3.1.7 และ 8 (การตรวจสอบสุขภาพในบริเวณที่อยู่อาศัย) 3.3.6 และ 7 (การตรวจสอบอาหาร) และ 6.4.2 (การรายงานผลกระทบทางสุขภาพที่เป็นผลร้ายจากการลงโทษทางวินัย
หรือมาตรการบีบบังคับ)
83
84

การประเมินผลการปฏิบัติตามข้อก�ำหนดแมนเดลา:

70

6.3.6 ผู้มีอาชีพดูแลทางการแพทย์จัดท�ำเอกสารและรายงานถึงสัญญาณใดๆ ที่แสดงถึงการทรมาน
หรือการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังอย่างเลวร้ายต่อหน่วยงานผู้มีอ�ำนาจ89 &90

34







ใช่

บางส่วน

ไม่ใช่







ใช่

บางส่วน

ไม่ใช่







ใช่

บางส่วน

ไม่ใช่

J

K

L







ความคิดเห็น

6.3.7 ผู้ต้องขังได้รับการแจ้งเกี่ยวกับสภาพทางสุขภาพของตนเองและการบ�ำบัดรักษาที่เป็นไปได้
รวมถึงสามารถเข้าถึงแฟ้มประวัติทางการแพทย์ของตนเองได้เมื่อร้องขอ

32(1)(b)

ความคิดเห็น

6.3.8 เรือนจ�ำเคารพอ�ำนาจการตัดสินใจของผู้ต้องขังเกี่ยวกับสุขภาพของตนเอง ซึ่งรวมถึงการให้ความ
ยินยอมบนพืน้ ฐานของข้อมูลทีถ่ กู ต้อง (Informed Consent) เกีย่ วกับการรับบริการทางการแพทย์ใดๆ

26(1),
32(1)(b)

ความคิดเห็น

ผลลัพธ์ที่คาดหวัง 6.4: เจ้าหน้าที่ดูแลสุขภาพรับมือต่อการลงโทษทางวินัยที่เกิดขึ้น และ
เตรียมรับมือหากมีสัญญาณของการปฏิบัติที่รุนแรงต่อผู้ต้องขัง
ตัวชี้วัด
6.4.1 ผู้มีอาชีพดูแลสุขภาพไม่เข้าไปเกี่ยวข้องในการลงโทษทางวินัย หรือการลงโทษแบบมาตรการ
บีบบังคับ แต่ได้รับการแจ้งโดยไม่ชักช้า &91

ผลสำ�เร็จ

ข้อกำ�หนด
46(1)







ใช่

บางส่วน

ไม่ใช่







ใช่

บางส่วน

ไม่ใช่

ความคิดเห็น

6.4.2 ผู้มีอาชีพดูแลสุขภาพมีการรายงานถึงผู้บัญชาการเรือนจ�ำถึงผลกระทบทางสุขภาพที่เป็นผลร้าย
ของการด�ำเนินการด้านบน และให้ค�ำแนะน�ำถึงการรักษา รวมถึงการยุตกิ ารปฏิบตั ดิ งั กล่าว &92

33, 46(2–3)

ความคิดเห็น

อย่างไรก็ดี ในสถานการณ์เช่นนั้น การคุ้มครองเชิงกระบวนการควรเกิดขึ้นเพื่อเลี่ยงการเปิดเผยผู้ต้องขังหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องต่อความเสี่ยงอันตรายใดที่สามารถเล็งเห็นล่วงหน้าได้
ดูตัวชี้วัด 6.5.3 (การให้ความสนใจเป็นการเฉพาะต่อสัญญาณการปฏิบัติที่เลวร้ายระหว่างการตรวจทางการแพทย์เมื่อรับตัว)
91
ดูตัวชี้วัด 4.5.6 (การแจ้งผู้มีอาชีพดูแลสุขภาพถึงการใช้เครื่องพันธนาการ)
92
ดูตัวชี้วัด 4.2.5 (สภาพความเป็นอยู่ขั้นต�่ำขณะใช้มาตรการทางวินัยและมาตรการเข้มงวด)
89
90

71

6.4.3 ผ ู้มีอาชีพดูแลสุขภาพให้ความสนใจเป็นพิเศษต่อผู้ต้องขังที่ถูกควบคุมตัวแบบแยกขังโดยไม่
สมัครใจผ่านทางการเยี่ยมทุกวัน

46(1)







ใช่

บางส่วน

ไม่ใช่







ใช่

บางส่วน

ไม่ใช่

J

K

L







ความคิดเห็น

6.4.4 มีการให้ความช่วยเหลือและการบ�ำบัดรักษาทางการแพทย์ต่อผู้ต้องขังโดยทันทีเมื่อร้องขอ
หรือเมื่อเจ้าหน้าที่เรือนจ�ำร้องขอ

46(1)

ความคิดเห็น

ผลลัพธ์ที่คาดหวัง 6.5: สุขภาพกายและสุขภาพจิตของผู้ต้องขังได้รับการตรวจอย่างมืออาชีพ
เมื่อรับตัวเข้าเรือนจำ�และมีการดำ�เนินมาตรการที่เหมาะสม
ตัวชี้วัด
6.5.1 กระบวนการรับตัวเข้าเรือนจ�ำประกอบด้วยการตรวจร่างกายผู้ต้องขังโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะท�ำได้
และท�ำโดยแพทย์หรือผู้มีอาชีพดูแลสุขภาพที่มีคุณวุฒิ

ผลสำ�เร็จ

ข้อกำ�หนด
30







ใช่

บางส่วน

ไม่ใช่







ใช่

บางส่วน

ไม่ใช่







ใช่

บางส่วน

ไม่ใช่

ความคิดเห็น

6.5.2 ผู้มีอาชีพดูแลสุขภาพระบุความจ�ำเป็นในการรักษาของผู้ต้องขังและต่อมามีการด�ำเนินมาตรการ
ส�ำหรับการบ�ำบัดรักษาที่จ�ำเป็นเหล่านั้น

30(a)

ความคิดเห็น

6.5.3 มีการให้ความสนใจเป็นการเฉพาะต่อสัญญาณใดๆ ถึงการปฏิบัติที่เลวร้ายซึ่งผู้ต้องขัง
อาจถูกกระท�ำก่อนการรับตัวเข้าเรือนจ�ำ &93
ความคิดเห็น

ดูตัวชี้วัด 6.3.6 (การท�ำเอกสารและการรายงานกรณีการปฏิบัติที่เลวร้าย)

93

30(b),
34

72

การประเมินผลการปฏิบัติตามข้อก�ำหนดแมนเดลา:

6.5.4 มีการให้ความสนใจเป็นการเฉพาะต่อสัญญาณความตึงเครียดทางจิตใจหรือความเครียดอื่นๆ
รวมถึงความเสี่ยงที่จะเกิดการฆ่าตัวตาย/การท�ำร้ายตัวเองและอาการขาดยา &94

30(c)







ใช่

บางส่วน

ไม่ใช่







ใช่

บางส่วน

ไม่ใช่







ใช่

บางส่วน

ไม่ใช่

ความคิดเห็น

6.5.5 มีการระบุหากปรากฎว่าผู้ต้องขังมีโรคติดต่อทางการสัมผัสต่างๆ และมีการด�ำเนินมาตรการ
ที่เพียงพอ เช่น การแยกขังทางการแพทย์ระหว่างระยะเวลาติดเชื้อ

30(d)

ความคิดเห็น

6.5.6 เจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ให้ความเห็นเกี่ยวกับความแข็งแรงทางร่างกายของผู้ต้องขังในการท�ำงาน
ออกก�ำลังกายและเข้าร่วมในกิจกรรมอื่นๆ
ความคิดเห็น

ดูตัวชี้วัด 2.1.8 (ความอ่อนไหวของเจ้าหน้าที่เรือนจ�ำต่อสภาพของผู้ต้องขังเมื่อรับตัว)

94

30(e)

73

7. เจ้าหน้าที่เรือนจ�ำ
ผลลัพธ์ที่คาดหวัง 7.1: บุคลากรเรือนจำ�ได้รับการสรรหาในวิธีการที่มั่นใจในคุณธรรม
มนุษยธรรม สมรรถนะมืออาชีพและความเหมาะสมส่วนบุคคล
ตัวชี้วัด

ข้อกำ�หนด

7.1.1 การสรรหาเจ้าหน้าที่เรือนจ�ำมีพื้นฐานบนนโยบายการสรรหาที่โปร่งใสด้วยเกณฑ์และกระบวนการ
คัดเลือกที่ชัดเจน95

74(1)

J

K

L







ผลสำ�เร็จ






ใช่

บางส่วน

ไม่ใช่







ใช่

บางส่วน

ไม่ใช่







ใช่

บางส่วน

ไม่ใช่







ใช่

บางส่วน

ไม่ใช่

ความคิดเห็น

7.1.2 ค�ำบรรยายลักษณะของงานส�ำหรับต�ำแหน่งที่ว่างของเจ้าหน้าที่เรือนจ�ำได้ระบุถึงเกณฑ์
การคัดเลือก รวมถึงทักษะ การศึกษาและคุณสมบัติส่วนบุคคลที่จ�ำเป็น

74(1),
75(1)

ความคิดเห็น

7.1.3 การคัดเลือกผู้สมัครด�ำเนินการโดยเจ้าหน้าที่สรรหาที่ได้รับการฝึกอบรม และรวมถึงการทดสอบ
คุณสมบัติส่วนบุคคล ศีลธรรมและแรงจูงใจ

74(1)

ความคิดเห็น

7.1.4 นโยบายการสรรหาสนับสนุนองค์ประกอบโดยรวมของอัตราก�ำลังเจ้าหน้าที่เรือนจ�ำซึ่งเป็น
ตัวแทนของประชากรทั้งประเทศ
ความคิดเห็น

กรณีนี้อาจจ�ำเป็นต้องรวมถึงกระบวนการตรวจสอบภูมิหลังผู้สมัครโดยเฉพาะในระหว่างและหลังเกิดสภาพความขัดแย้ง

95

2

74

การประเมินผลการปฏิบัติตามข้อก�ำหนดแมนเดลา:

ผลลัพธ์ที่คาดหวัง 7.2: ปริมาณและคุณภาพของเจ้าหน้าที่เรือนจำ�สร้างสภาพที่น่าปรารถนา
ในการสร้างสภาพแวดล้อมเรือนจำ�บนพื้นฐานการเคารพศักดิ์ศรีการเป็นมนุษย์
ตัวชี้วัด
7.2.1 อัตราส่วนระหว่างเจ้าหน้าที่และผู้ต้องขังนั้นเพียงพอ เพื่อมั่นใจถึงการควบคุมผู้ต้องขังอย่าง
ปลอดภัย มั่นคงและมีมนุษยธรรม &96
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K
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ผลสำ�เร็จ

ข้อกำ�หนด
1







ใช่

บางส่วน

ไม่ใช่
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ไม่ใช่
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ไม่ใช่







ใช่

บางส่วน

ไม่ใช่







ใช่

บางส่วน

ไม่ใช่

ความคิดเห็น

7.2.2 หน่วยงานราชทัณฑ์สนับสนุนให้เจ้าหน้าที่เรือนจ�ำเกิดการเข้าใจตนเองเชิงบวกในการท�ำงาน
ในฐานะการเป็น “ผู้ให้บริการทางสังคมซึ่งมีบทบาทที่มีความส�ำคัญมาก”

74(2)

ความคิดเห็น

7.2.3 เจ้าหน้าที่เรือนจ�ำประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญในจ�ำนวนที่เพียงพอ เช่น นักสังคมสงเคราะห์
อาจารย์ วิทยากรด้านการค้า จิตแพทย์และนักจิตวิทยา

78(1)

ความคิดเห็น

7.2.4 มีการจ้างนักสังคมสงเคราะห์ อาจารย์และวิทยากรด้านการค้าในลักษณะเป็นการถาวร

78(2)

ความคิดเห็น

7.2.5 ผู้ต้องขังหญิงได้รับการควบคุมดูแลโดยเจ้าหน้าที่หญิงเท่านั้น และเรือนจ�ำหญิง/แดนหญิง
อยู่ภายใต้อ�ำนาจการสั่งการของเจ้าหน้าที่ผู้หญิง &97
ความคิดเห็น

ดูตัวชี้วัด 4.1.4 (การควบคุมประชากรผู้ต้องขังอย่างมีประสิทธิผล)
ดูตัวชี้วัด 2.5.10 (การควบคุมดูแลโดยเจ้าหน้าที่ผู้หญิงระหว่างการย้ายผู้ต้องขัง)

96
97

81(1, 3)

75

ผลลัพธ์ที่คาดหวัง 7.3: สภาพการทำ�งานมีความเหมาะสมและทำ�ให้มั่นใจว่ามีการระบุตัว
เจ้าหน้าที่ในเชิงบวกกับการทำ�งาน
ตัวชี้วัด
7.3.1 เจ้าหน้าที่เรือนจ�ำได้รับการจ้างเต็มเวลาและด้วยสถานะการเป็นข้าราชการ
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L







ผลสำ�เร็จ

ข้อกำ�หนด
74(3)
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บางส่วน
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ใช่

บางส่วน

ไม่ใช่

ความคิดเห็น

7.3.2 เจ้าหน้าที่เรือนจ�ำมีความมั่นคงในต�ำแหน่งหน้าที่ ทั้งนี้ ขึ้นกับความประพฤติที่ดี ประสิทธิภาพ
และความแข็งแรงของร่างกาย

74(3)

ความคิดเห็น

7.3.3 อัตราเงินเดือนเจ้าหน้าที่มีความเหมาะสมและน่าจูงใจพอที่จะดึงดูดบุคลากรที่เหมาะสม
และมีการจ่ายเงินเดือนตรงเวลา

74(3)

ความคิดเห็น

7.3.4 สภาพของการท�ำงาน รวมถึงสิ่งแวดล้อมทางกายภาพมีลักษณะน่าพึงประสงค์ เมื่อเทียบกับ
ธรรมชาติของงานที่ยากล�ำบากและมีความเสี่ยงมาก

74(3)

ความคิดเห็น

7.3.5 มีสิทธิประโยชน์ในการท�ำงานและบริการช่วยสนับสนุนต่างๆ ส�ำหรับเจ้าหน้าที่เรือนจ�ำ รวมถึง
การให้ค�ำปรึกษาและการช่วยจัดการกับความท้าทายต่างๆ ในที่ท�ำงาน
ความคิดเห็น

74(3)

76

การประเมินผลการปฏิบัติตามข้อก�ำหนดแมนเดลา:

7.3.6 มีระบบที่มีประสิทธิผลในการแก้ไขพฤติกรรมที่ไม่สอดคล้องกับความประพฤติอย่างมืออาชีพ
ของเจ้าหน้าที่เรือนจ�ำ เช่น การทุจริตคอร์รัปชัน

77
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ความคิดเห็น

ผลลัพธ์ที่คาดหวัง 7.4: เจ้าหน้าที่เรือนจำ�ได้รับการถ่ายทอดความรู้ที่จำ�เป็น ทักษะและทัศนคติ
ในการทำ�งานที่สอดคล้องกับความเป็นมืออาชีพและมาตรฐานสิทธิมนุษยชน
ตัวชี้วัด
7.4.1 การฝึกอบรมเจ้าหน้าที่เรือนจ�ำก่อนเข้าปฏิบัติหน้าที่ อย่างน้อยที่สุดต้องมีองค์ประกอบต่างๆ
ดังนี้
• นโยบาย กฎระเบียบและกฎหมายของประเทศที่เกี่ยวข้อง เช่นเดียวกับเครื่องมือต่างๆ
ในระดับระหว่างประเทศและระดับภูมิภาคที่น�ำมาใช้ได้
• สิทธิและหน้าที่ของเจ้าหน้าที่เรือนจ�ำในการปฏิบัติภารกิจรวมถึงการห้ามทรมานและ
การปฏิบัติที่เลวร้าย
• ความมั่นคงและปลอดภัย ประกอบด้วยแนวคิด ความมั่นคงเชิงพลวัตร การใช้ก�ำลัง
และการใช้เครื่องพันธนาการ การบริหารจัดการผู้ต้องขังที่รุนแรง ซึ่งรวมถึงการเจรจาต่อรอง
และการไกล่เกลี่ย
• การปฐมพยาบาล ความต้องการทางจิตวิทยาสังคมของผู้ต้องขังและความช่วยเหลือ/
ดูแลทางสังคม

ผลสำ�เร็จ

ข้อกำ�หนด
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76(1),
82(2)

ความคิดเห็น

7.4.2 เจ้าหน้าที่เรือนจ�ำแสดงให้เห็นว่าการฝึกอบรมนี้ท�ำให้มีความรู้ ทัศนคติ และทักษะในการปฏิบัติ
หน้าที่อย่างมืออาชีพ

75(2)

ความคิดเห็น

7.4.3 ผู้บัญชาการเรือนจ�ำได้รับการฝึกอบรมที่ออกแบบมาให้ส�ำหรับทักษะการบริหารจัดการที่จ�ำเป็น
ในการปฏิบัติหน้าที่เป็นการเฉพาะ
ความคิดเห็น

79(1)

77

7.4.4 เจ้าหน้าที่เรือนจ�ำที่มีหน้าที่พิเศษและผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ท�ำงานกับผู้ต้องขังบางประเภทได้รับ
การฝึกอบรมเป็นการเฉพาะ

2(2),
76(2)98
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ความคิดเห็น

7.4.5 หน่วยงานราชทัณฑ์จัดและสนับสนุนให้มีหลักสูตรการอบรมส�ำหรับเจ้าหน้าที่เรือนจ�ำในระหว่าง
ปฏิบัติหน้าที่อย่างต่อเนื่อง

75(3)

ความคิดเห็น

7.4.6 การเข้าถึงการฝึกอบรมระหว่างปฏิบัติหน้าที่และโอกาสเติบโตในสายอาชีพมีความโปร่งใส และ
ได้ให้โอกาสส�ำหรับเจ้าหน้าที่หญิงและชายอย่างเท่าเทียมกัน

75(3)99

ความคิดเห็น

7.4.7 ทุกโปรแกรมการฝึกอบรมที่ได้อ้างถึงด้านบน เน้นการเข้ามีส่วนร่วม และมีองค์ประกอบ
ทั้งภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติ (เน้นสถานการณ์)
ความคิดเห็น

ดูข้อก�ำหนดกรุงเทพ ข้อ 29 และ 33 - 35
เรื่องเดียวกัน ข้อ 29 และ 30

98
99

75(1)

78

บันทึก

79

บันทึก

80

บันทึก

81

บันทึก

