
จัดพิมพและเผยแพรโดย

มูลนิธิผสานวัฒนธรรม รวมกับ

คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจในการรณรงคเพื่อตอตานการทรมาน

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ

โดยการสนับสนุนของสมาคมเพื่อปองกันการทรมาน 

และสถานทูตสวิสเซอรแลนดประจําประเทศไทย  

การตรวจเยี่ยมสถานที่คุมขัง/ คูมือปฎิบัติ

การมีคณะผูเขาเยี่ยมเพื่อตรวจเยี่ยมสถานที่คุมขังอยางสมําเสมอและไมมีการแจงลวงหนา 
เปนหนึ่งในวิธีการที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด ในการปองกันการทรมาน และการทารุณ 
บุคคลผูถูกทําใหเสื่อมเสียอิสรภาพ กลไกหลายอยางมีสวนรวมในการตรวจเยี่ยมสถานที่ 
คุมขังอยางเชน สถาบันสิทธิมนุษยชนแหงชาติ คณะผูเชี่ยวชาญพิเศษ ผูเขาเยี่ยมทั่วไป 
ตัวแทนของศาล รัฐสภาและองคกรภาคประชาสังคม
 
การตรวจเยี่ยมเพื่อปองกันการทรมานและการทารุณทวีความสําคัญยิ่งขึ้นเมื่อมีการรับ 
รองพิธีสารเลือกรับตอทายอนุสัญญาตอตานการทรมาน (Optional Protocol to the UN 
Convention against Torture: UNCAT) สนธิสัญญาสากลฉบับนี้เสนอใหใชวิธีการเขา 
เยี่ยมทั้งจากหนวยงานในระดับชาติและนานาชาติ เพื่อปองกันการละเมิดในระดับโลก 
รัฐภาคีของพิธีสารจะรวมมือกันกับคณะอนุกรรมการสากลและตองจัดการใหมีกลไกการ 
ปองกันในระดับชาติที่เปนอิสระเพื่อใหสามารถดําเนินงานไดอยางตอเนื่อง
 
ในชวง 27ปที่ผานมาสมาคมเพื่อปองกันการทรมานเปนพลังสําคัญในการสงเสริมการ 
ตรวจเยี่ยมเพื่อปองกันการละเมิดในสถานที่คุมขัง และมีผูขอใหจัดทําคูมือเชิงปฏิบัติ 
ซึ่งจะชวยใหสามารถจัดตั้งหนวยงานเขาเยี่ยมและมีสวนรวมในการตรวจเยี่ยมรวมทั้ง 
สามารถ อบรมสมาชิกของตนเองได 

  
คูมือเชิงปฏิบัติของสมาคมเพื่อปองกันการทรมานครอบคลุมประเด็นตาง ๆ ดังนี้
•  ใครเปนผูตรวจเยี่ยมสถานที่คุมขัง
•  หลักในการตรวจเยี่ยม
•  การเตรียมตัวเขาตรวจเยี่ยม
•  การตรวจเยี่ยม
•  การติดตามผลหลังการตรวจเยี่ยม
•  ควรตรวจเยี่ยมแงมุมใดในสถานที่คุมขัง
•  มาตรฐานที่เกี่ยวของ

สมาคมเพื่อปองกันการทรมาน  Association for the Prevention of Torture
Route de Ferney 10 - P.O. Box 2267 1211 Geneva 2 - SWITZERLAND
Tel: + 41 22 919 2170 - Fax: + 41 22 919 2180 www.apt.ch - apt@apt.ch

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ  
422 ถนนพญาไท (ใกลสะพานหัวชาง) เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท 0 2219 2983,โทรสาร  0 2219 2983,สายดวนรองเรียน  1377 
Email: help@nhrc.or.th,Website: http://www.nhrc.or.th

มูลนิธิสิทธิมนุษยชนและการพัฒนา
111 ซอยสิทธิชน ถนนสุทธิสารวินิจฉัย  หวยขวาง สามเสนนอก กรุงเทพ 10320  
Email: info@hrdfoundation.org
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 สมาคมเพื่อปองกันการทรมาน (Association for the Prevention of Torture: APT) เปนองคกรพัฒนาเอกชนอิสระซึ่งมีที่ตั้งที่นครเจนีวา 

สวิสเซอรแลนด กอตั้งขึ้นตั้งแตป 1977 (พ.ศ. 2520) 

 วัตถุประสงคหลักคือการปองกันการทรมานและการทารุณในรูปแบบอื่นทั่วโลก เพื่อวัตถุประสงคดังกลาวทางสมาคมฯ  

 • สงเสริมการตรวจเยี่ยมสถานที่คุมขังและกลไกการควบคุมตัว ทั้งนี้เพื่อปองกันการทรมานและการทารุณ 

 • สงเสริมใหมีการรับรองและเคารพบรรทัดฐานและมาตรฐานดานกฎหมาย เพื่อยุติการทรมานและการงดเวนโทษอันเนื่องมาจากการทําผิด 

 • สงเสริมศักยภาพของบุคคลเพื่อปองกันการทรมาน โดยเฉพาะผูปฏิบัติการระดับประเทศ ทั้งนี้โดยผานการอบรม (เชน การอบรมตํารวจ 

องคการพัฒนาภาคเอกชน หนวยงานระดับชาติ ผูพิพากษา อัยการ ฯลฯ) รวมทั้งเสนอแนะแนวปฏิบัติและใหคําปรึกษาดานกฎหมายที่เกี่ยวของในภาษาตาง ๆ 

 สมาคมเพื่อปองกันการทรมานใหความชวยเหลือดานแนวคิดและทักษะสําหรับองคกรภาคีหลากหลายที่ทํางานเพื่อปองกันการทรมาน ไมวา

จะเปนหนวยงานของรัฐไปจนถึงองคการพัฒนาภาคเอกชน หนวยงานองคการสหประชาชาติ องคกรระดับภูมิภาค (อยางเชน คณะกรรมาธิการดานสิทธิมนุษย

ชนและสิทธิประชาชนแหงอาฟริกา คณะกรรมาธิการระหวางภูมิภาคอเมริกา องคการเพื่อความมั่นคงและความรวมมือในยุโรป (OSCE) และสภาแหงยุโรป) 

หนวยงานดานสิทธิมนุษยชนระดับชาติ เจาหนาที่เรือนจําและเจาหนาที่ตํารวจ  

 สมาคมเพื่อปองกันการทรมานยังผลักดันการราง รับรอง และบังคับใชพิธีสารเลือกรับตอทายอนุสัญญาตอตานการทรมานขององคการ

สหประชาชาติ อนุสัญญายุโรปเพื่อปองกันการทรมาน แนวปฏิบัติแหงเกาะรอบเบนเพื่อปองกันการทรมานในอาฟริกาของคณะกรรมาธิการอาฟริกา และจรรยา

บรรณสําหรับเจาหนาที่ตํารวจซึ่งรางโดยหนวยงานเพื่อความรวมมือระหวางเจาหนาที่ตํารวจระดับสูงในภูมิภาคอาฟริกาใต 

 สมาคมเพื่อปองกันการทรมานยังเปนสมาชิกของพันธมิตรองคกรพัฒนาเอกชนนานาชาติตอตานการทรมาน (Coalition of International 

NGOs Against Torture: CINAT) และมีสถานภาพเปนที่ปรึกษาขององคการสหประชาชาติ องคการระหวางประเทศในภูมิภาคอเมริกา คณะกรรมาธิการอาฟ

ริกา และสภาแหงยุโรป โดยจดทะเบียนเปนสมาคมที่ไมแสวงหากําไรในสวิสเซอรแลนด  

 ที่อยู P.O.Box 2267, CH 1211 Geneva 2, Switzerland Tel: + 41 22 919 2170 Fax: + 41 22 919 2180 apt@apt.ch www.apt.ch  

 หนังสือเลมนี้จัดพิมพขึ้นดวยความสนับสนุนจากแหลงทุนตาง ๆ เราขอขอบคุณผูสนับสนุนงานชิ้นนี้โดยเฉพาะแหลงทุนหลัก (กระทรวงตาง

ประเทศ ประเทศเดนมารก ฟนแลนด เนเธอรแลนด นอรเวย สวีเดน สวิสเซอรแลนด และหนวยงานเพื่อการพัฒนาและความรวมมือแหงสวิสเซอรแลนด) รวมทั้ง

แหลงทุนที่สนับสนุนโครงการนี้ไดแก เทศบาลนครเจนีวา กระทรวงตางประเทศ ฟนแลนด Oak Foundation และสํานักงานสถาบันประชาธิปไตยและสิทธิมนุษย

ชนขององคการเพื่อความมั่นคงและความรวมมือในยุโรป (OSCE)  
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 แรกสุด สมาคมเพื่อปองกันการทรมานขอขอบคุณสํานักงานสถาบันประชาธิปไตยและสิทธิมนุษยชนขององคการเพื่อความมั่นคงและความ

รวมมือในยุโรป (OSCE) ที่อนุญาตใหตีพิมพคูมือฉบับนี้ โดยเปนการปรับปรุงเนื้อหาจากหนังสือที่พิมพรวมกันในครั้งแรกในชื่อ “การตรวจเยี่ยมสถานที่คุมขัง คู

มือปฏิบัติสําหรับองคกรพัฒนาเอกชน” (เจนีวา ธันวาคม 2002) เราขอขอบคุณคุณแอนเน็ต คอรบาซ ซึ่งเปนผูแตงคูมือฉบับแรก 

 รางที่ปรับปรุงใหมไดผานการอภิปรายในที่ประชุมของผูเชี่ยวชาญซึ่งจัดขึ้นที่นครเจนีวา ในวันที่ 20 ตุลาคม 2003 และเราขอขอบคุณผู

เชี่ยวชาญซึ่งเขารวมในการประชุมดังกลาว ไดแก คุณพอล อิงลิช (Penal Reform International) คุณแมรี เมอรฟ สมาชิกคณะกรรมการอิสระเพื่อตรวจเยี่ยม

เรือนจําและอดีตผูวิจัยขององคการนิรโทษกรรมสากล คุณอองเดร ปโกต คณะกรรมการกาชาดสากล (International Committee of the Red Cross: ICRC) คุณ

ชองปแอร เรสติลินี สมาชิกคณะกรรมการเพื่อปองกันการทรมานแหงยุโรป (European Committee for the Prevention of Torture: CPT) คุณมากาเร็ต เซกัก

ยา ประธานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงยูกันดา และคุณมอริส ทิบบอล-บินซ สํานักงานผูพิทักษสิทธิมนุษยชน หนวยงานใหบริการสิทธิมนุษยชนสากล 

(International Service for Human Rights: ISHR) ความเห็นที่มีประโยชนของผูเชี่ยวชาญที่มีตอรางตนฉบับ ชวยใหเกิดการพัฒนาเปนคูมือเลมนี้ขึ้นมา  

 สมาคมเพื่อปองกันการทรมานยังขอขอบคุณบุคคลและหนวยงานตอไปนี้อันไดแก “Instituto de estudios comparados en ciencias 

penales y sociales” de Argentina คุณมาเรีย โนเอล โรดิงเกซ แหงสํานักงานขาหลวงใหญสิทธิมนุษยชน องคการสหประชาชาติ สํานักงานที่กรุงพนมเปญ 

กัมพูชา  และดร.แอนดรู คอยล ผูอํานวยการศูนยศึกษาเรือนจํานานาชาติ สําหรับความเห็นที่เปนลายลักษณอักษรตอรางตนฉบับ คุณแมรี เมอรฟ ใหความชวย

เหลืออยางดีในการตรวจทานและแกไขรางฉบับสุดทาย  

 เรายังขอขอบคุณคุณจิโอ ฟาน โบเวน ผูแทนพิเศษดานการทรมาน องคการสหประชาชาติ ซึ่งตกลงเขียนคํานําใหกับหนังสือเลมนี้ 

 สุดทายคูมือปฏิบัติเลมนี้คงไมอาจตีพิมพไดหากปราศจากความสนับสนุนดานการเงินจากแหลงทุน 
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 สมาคมเพื่อปองกันการทรมาน (Association for the Prevention of Torture: APT) เปนองคกรพัฒนาเอกชนอิสระซึ่งมีที่ตั้งที่นครเจนีวา 

สวิสเซอรแลนด กอตั้งขึ้นตั้งแตป 1977 (พ.ศ. 2520) 

 วัตถุประสงคหลักคือการปองกันการทรมานและการทารุณในรูปแบบอื่นทั่วโลก เพื่อวัตถุประสงคดังกลาวทางสมาคมฯ  

 • สงเสริมการตรวจเยี่ยมสถานที่คุมขังและกลไกการควบคุมตัว ทั้งนี้เพื่อปองกันการทรมานและการทารุณ 

 • สงเสริมใหมีการรับรองและเคารพบรรทัดฐานและมาตรฐานดานกฎหมาย เพื่อยุติการทรมานและการงดเวนโทษอันเนื่องมาจากการทําผิด 

 • สงเสริมศักยภาพของบุคคลเพื่อปองกันการทรมาน โดยเฉพาะผูปฏิบัติการระดับประเทศ ทั้งนี้โดยผานการอบรม (เชน การอบรมตํารวจ 

องคการพัฒนาภาคเอกชน หนวยงานระดับชาติ ผูพิพากษา อัยการ ฯลฯ) รวมทั้งเสนอแนะแนวปฏิบัติและใหคําปรึกษาดานกฎหมายที่เกี่ยวของในภาษาตาง ๆ 

 สมาคมเพื่อปองกันการทรมานใหความชวยเหลือดานแนวคิดและทักษะสําหรับองคกรภาคีหลากหลายที่ทํางานเพื่อปองกันการทรมาน ไมวา

จะเปนหนวยงานของรัฐไปจนถึงองคการพัฒนาภาคเอกชน หนวยงานองคการสหประชาชาติ องคกรระดับภูมิภาค (อยางเชน คณะกรรมาธิการดานสิทธิมนุษย

ชนและสิทธิประชาชนแหงอาฟริกา คณะกรรมาธิการระหวางภูมิภาคอเมริกา องคการเพื่อความมั่นคงและความรวมมือในยุโรป (OSCE) และสภาแหงยุโรป) 

หนวยงานดานสิทธิมนุษยชนระดับชาติ เจาหนาที่เรือนจําและเจาหนาที่ตํารวจ  

 สมาคมเพื่อปองกันการทรมานยังผลักดันการราง รับรอง และบังคับใชพิธีสารเลือกรับตอทายอนุสัญญาตอตานการทรมานขององคการ

สหประชาชาติ อนุสัญญายุโรปเพื่อปองกันการทรมาน แนวปฏิบัติแหงเกาะรอบเบนเพื่อปองกันการทรมานในอาฟริกาของคณะกรรมาธิการอาฟริกา และจรรยา

บรรณสําหรับเจาหนาที่ตํารวจซึ่งรางโดยหนวยงานเพื่อความรวมมือระหวางเจาหนาที่ตํารวจระดับสูงในภูมิภาคอาฟริกาใต 

 สมาคมเพื่อปองกันการทรมานยังเปนสมาชิกของพันธมิตรองคกรพัฒนาเอกชนนานาชาติตอตานการทรมาน (Coalition of International 

NGOs Against Torture: CINAT) และมีสถานภาพเปนที่ปรึกษาขององคการสหประชาชาติ องคการระหวางประเทศในภูมิภาคอเมริกา คณะกรรมาธิการอาฟ

ริกา และสภาแหงยุโรป โดยจดทะเบียนเปนสมาคมที่ไมแสวงหากําไรในสวิสเซอรแลนด  
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ประเทศ ประเทศเดนมารก ฟนแลนด เนเธอรแลนด นอรเวย สวีเดน สวิสเซอรแลนด และหนวยงานเพื่อการพัฒนาและความรวมมือแหงสวิสเซอรแลนด) รวมทั้ง

แหลงทุนที่สนับสนุนโครงการนี้ไดแก เทศบาลนครเจนีวา กระทรวงตางประเทศ ฟนแลนด Oak Foundation และสํานักงานสถาบันประชาธิปไตยและสิทธิมนุษย

ชนขององคการเพื่อความมั่นคงและความรวมมือในยุโรป (OSCE)  

© Geneva, April 2004 

ISBN 2-940337-05-5 

Imp. Abrax F-21300 Chenôve 

  

 

§Ì“¢Õ∫§ÿ≥ 
 แรกสุด สมาคมเพื่อปองกันการทรมานขอขอบคุณสํานักงานสถาบันประชาธิปไตยและสิทธิมนุษยชนขององคการเพื่อความมั่นคงและความ

รวมมือในยุโรป (OSCE) ที่อนุญาตใหตีพิมพคูมือฉบับนี้ โดยเปนการปรับปรุงเนื้อหาจากหนังสือที่พิมพรวมกันในครั้งแรกในชื่อ “การตรวจเยี่ยมสถานที่คุมขัง คู

มือปฏิบัติสําหรับองคกรพัฒนาเอกชน” (เจนีวา ธันวาคม 2002) เราขอขอบคุณคุณแอนเน็ต คอรบาซ ซึ่งเปนผูแตงคูมือฉบับแรก 

 รางที่ปรับปรุงใหมไดผานการอภิปรายในที่ประชุมของผูเชี่ยวชาญซึ่งจัดขึ้นที่นครเจนีวา ในวันที่ 20 ตุลาคม 2003 และเราขอขอบคุณผู

เชี่ยวชาญซึ่งเขารวมในการประชุมดังกลาว ไดแก คุณพอล อิงลิช (Penal Reform International) คุณแมรี เมอรฟ สมาชิกคณะกรรมการอิสระเพื่อตรวจเยี่ยม

เรือนจําและอดีตผูวิจัยขององคการนิรโทษกรรมสากล คุณอองเดร ปโกต คณะกรรมการกาชาดสากล (International Committee of the Red Cross: ICRC) คุณ

ชองปแอร เรสติลินี สมาชิกคณะกรรมการเพื่อปองกันการทรมานแหงยุโรป (European Committee for the Prevention of Torture: CPT) คุณมากาเร็ต เซกัก

ยา ประธานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงยูกันดา และคุณมอริส ทิบบอล-บินซ สํานักงานผูพิทักษสิทธิมนุษยชน หนวยงานใหบริการสิทธิมนุษยชนสากล 

(International Service for Human Rights: ISHR) ความเห็นที่มีประโยชนของผูเชี่ยวชาญที่มีตอรางตนฉบับ ชวยใหเกิดการพัฒนาเปนคูมือเลมนี้ขึ้นมา  

 สมาคมเพื่อปองกันการทรมานยังขอขอบคุณบุคคลและหนวยงานตอไปนี้อันไดแก “Instituto de estudios comparados en ciencias 

penales y sociales” de Argentina คุณมาเรีย โนเอล โรดิงเกซ แหงสํานักงานขาหลวงใหญสิทธิมนุษยชน องคการสหประชาชาติ สํานักงานที่กรุงพนมเปญ 

กัมพูชา  และดร.แอนดรู คอยล ผูอํานวยการศูนยศึกษาเรือนจํานานาชาติ สําหรับความเห็นที่เปนลายลักษณอักษรตอรางตนฉบับ คุณแมรี เมอรฟ ใหความชวย

เหลืออยางดีในการตรวจทานและแกไขรางฉบับสุดทาย  

 เรายังขอขอบคุณคุณจิโอ ฟาน โบเวน ผูแทนพิเศษดานการทรมาน องคการสหประชาชาติ ซึ่งตกลงเขียนคํานําใหกับหนังสือเลมนี้ 

 สุดทายคูมือปฏิบัติเลมนี้คงไมอาจตีพิมพไดหากปราศจากความสนับสนุนดานการเงินจากแหลงทุน 
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จัดพิมพและเผยแพรโดย 
มูลนิธิเพื่อสิทธิมนุษยชนและการพัฒนา รวมกับ 

คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจในการรณรงคเพื่อตอตานการทรมาน 
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ 

โดยการสนับสนุนของสมาคมเพื่อปองกันการทรมาน  
และสถานทูตสวิสเซอรแลนดประจําประเทศไทย   
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คูมือปฏิบัติ: การตรวจเยี่ยมสถานที่คุมขัง 

 

แปลจากตนฉบับภาษาอังกฤษ  Monitoring Places of Detention: A practical guide 

แปลโดย  พิภพ อุดมอิทธิพงศ 
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 คูมือปฏิบัติ: การตรวจเยี่ยมสถานที่คุมขัง  ไดจัดทําขึ้นเพื่อสงเสริมให

เกิดการตรวจเยี่ยมสถานที่คุมขังเพื่อปองกันการทรมาน อันเปนไปตามพิธีสาร

เลือกรับตอทายอนุสัญญาตอตานการทรมาน  แมวาขณะนี้ประเทศไทยจะยังไม

ไดลงนามในอนุสัญญาตอตานการทรมานและในพิธีสารเลือกรับฯ  ในประเทศ

ไทยแมวาจะมีการทํางานของหลายหนวยงานไดมีการตรวจเยี่ยมสถานที่คุมขัง

อยูบางก็ตาม  ถามีการนําคูมือปฏิบัติ: การตรวจเยี่ยมสถานที่คุมขัง  ฉบับนี้ ซึ่ง

ประกอบไปดวยสาระและคําอธิบายในรายละเอียดเปนแนวทางปฏิบัติที่จะชวย

ทําใหการตรวจเยี่ยมของหนวยงานตาง ๆ และการทํางานของคณะกรรมการ

สิทธิมนุษยชนแหงชาติ ไดพัฒนาการทํางานใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น  อันจะนํา

มาสูการปองกันและยุติการทรมานในสถานที่คุมขังทั่วประเทศไทยไดในอนาคต  

 

 ในนาม คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจในการรณรงคเพื่อตอตานการ

ทรมาน ในคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ   ขอขอบคุณ สมาคมเพื่อ

ปองกันการทรมาน (Association for the Prevention of Torture - APT) ที่จัด

พิมพคูมือภาษาอังกฤษที่เปนตนฉบับ ซึ่งเปนประโยชนฉบับนี้  และขอขอบคุณ

มูลนิธิผสานวัฒนธรรมที่ไดจัดแปล และจัดพิมพเปนภาษาไทย  ดวยการ

สนับสนุนจากสถานทูตสหพันธรัฐสวิสเซอรแลนดประจําประเทศไทย  และเครือ

ขายผูสนับสนุนสิทธิมนุษยชน การจัดแปลและจัดพิมพคูมือฉบับนี้เปนสวนหนึ่ง
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ของการรณรงคในวันตอตานการทรมานสากล 26 มิถุนายน 2550 เพื่อรวมกัน

ยุติการทรมานทั่วโลก    

 

 

วสันต พานิช 

ประธานคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจในการรณรงคเพื่อตอตานการทรมาน 

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ    

 มิถุนายน พ.ศ. 2550 
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 เปนเวลากวา 25 ป สมาคมเพื่อปองกันการทรมานไดทําหนาที่ซึ่งดูพื้น 

ๆ แตมีความสรางสรรคซึ่งเปนความคิดที่เสนอโดยคุณฌอง-ฌาคส กอตีเย ผูกอ

ตั้งองคกร ซึ่งไดไปเยี่ยมสถานที่ที่ควบคุมเสรีภาพของบุคคล ซึ่งไดกลายเปนวิธี

การที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดในการปองกันการทรมานและการทารุณ  

 ในขณะนั้น สมาคมฯ มีบทบาทอยางเขมแข็งในการรางกฎบัตรสากล 

โดยพัฒนาจากขอมูลที่ไดจากการไปเยี่ยมสถานที่คุมขัง ถือไดวาองคกรนี้มีสวน

รวมทําใหเกิดอนุสัญญาเพื่อปองกันการทรมานแหงยุโรป (1987) รวมทั้งพิธีสาร

เลือกรับตอทายอนุสัญญาตอตานการทรมานขององคการสหประชาชาติ ซึ่งมี

การรับรองไปเมื่อ 18 ธันวาคม 2002 พิธีสารเลือกรับฉบับนี้ถือเปนสิ่งแปลกใหม 

โดยใจความหลักกําหนดใหรัฐภาคีตองจัดตั้งหนวยงานระดับนานาชาติและ 

“กลไกเพื่อปองกันการทรมานระดับชาติหนึ่งหรือหลายองคกร” ทั้งนี้เพื่อใหเกิด

การเยี่ยมเยือนเพื่อปองกันการทรมานในสถานที่คุมขัง 

 วิธีทํางานแบบสองขั้วซึ่งเห็นไดจากการทํางานของสมาคมฯ ซึ่งมี

บทบาทในการกระตุนใหมีการตรวจเยี่ยมสถานที่คุมขังในระดับชาติเปนเวลา

หลายปมาแลว อันเปนเหตุใหมีการพัฒนาสมาคมฯ ขึ้นมา และในป 2000 ไดมี

โครงการรวมกับสํานักงานสถาบันประชาธิปไตยและสิทธิมนุษยชนขององคการ

เพื่อความมั่นคงและความรวมมือในยุโรป (OSCE) เพื่อ “สงเสริมใหองคการ

พัฒนาภาคเอกชนระดับชาติทํางานเพื่อตรวจเยี่ยมสถานที่คุมขัง” โครงการนี้

เปนผลใหมีการตีพิมพหนังสือรวมกันในชื่อ “การตรวจเยี่ยมสถานที่คุมขัง คูมือ
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ปฏิบัติสําหรับองคกรพัฒนาเอกชน” ซึ่งตีพิมพเปนภาษาอังกฤษในเดือน

ธันวาคม 2002 และเปนภาษารัสเซียในเดือนกันยายน 2003 คูมือฉบับนี้เขียน

ขึ้นโดยแอนเน็ต คอรบาซ ที่ปรึกษาของสมาคมฯ ซึ่งมีประสบการณมากกวา 10 

ปในการไปเยือนสถานที่คุมขังรวมกับหนวยงานคณะกรรมการกาชาดสากล  

 คูมือฉบับใหมเลมนี้เปนการปรับปรุงเนื้อหาจากฉบับเดิม ทั้งนี้เพื่อเพิ่ม

เนื้อหาในสวนของพิธีสารเลือกรับตอทายอนุสัญญาตอตานการทรมานของ

องคการสหประชาชาติ และขยายขอบเขตของผูอานใหครอบคลุมถึงบุคคลหรือ

หนวยงานที่มีสิทธิที่จะไปเยือนสถานที่คุมขังในระดับชาติ คูมือเลมนี้ตีพิมพใน

ภาษาอังกฤษ ฝรั่งเศส โปรตุเกส สเปน และอาจตีพิมพในภาษารัสเซียดวย  

 เราหวังวาคูมือฉบับนี้จะมีสวนชวยผูที่เกี่ยวของกับการตรวจเยี่ยม

สถานที่คุมขัง ในการเตรียมพรอม การตรวจเยี่ยมหรือการติดตามผลภายหลัง

การไปเยือน และจะมีสวนชวยปรับปรุงสภาการณคุมขังและปองกันการทรมาน

และการทารุณในโลก 

 

 เจนีวา กุมภาพันธ 2004  

 

 

 

  

ESTHER SCHAUFELBERGER 

เจาหนาที่โครงการ ฝายเยี่ยมสถานที่คุมขัง  

สมาคมเพื่อปองกันการทรมาน 

 

BARBARA BERNATH 

เจาหนาที่โครงการ ฝายยุโรป  

สมาคมเพื่อปองกันการทรมาน 
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§Ì“πÌ“ 
 

 การทรมานและการทารุณตอบุคคลผูถูกทําใหเสื่อมเสียอิสรภาพ มัก

เกิดขึ้นตามสถานที่คุมขัง ซึ่งไมมีการตรวจเยี่ยมจากสาธารณะ และกลายเปน

เงื่อนไขชวยใหเกิดการทรมานขึ้นโดยผูทรมานไมตองรับผิดโดยสิ้นเชิง 

 ในฐานะผูแทนพิเศษดานการทรมานแหงองคการสหประชาชาติ และ

เชนเดียวกับผูดํารงตําแหนงกอนหนาขาพเจาทั้งสองทาน ขาพเจาสงเสริมใหมี

การตรวจเยี่ยมสถานที่คุมขัง โดยหนวยงานอิสระที่มีคุณสมบัติอยางเหมาะสม 

ซึ่งถือเปนวิธีการที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดอยางหนึ่งเพื่อปองกันการทรมานและ

การทารุณ อยางไรก็ตาม หนวยงานที่ทําการตรวจเยี่ยมตองมีความพรอม มี

ทักษะและอุปกรณอยางพอเพียงที่จะทํางานอันยุงยากในสภาพการณที่ยุงยาก

เชนกัน นอกจากนั้นพวกเขาควรสามารถใหขอเสนอแนะที่หากมีการปฏิบัติตาม

อยางจริงจัง จะนําไปสูการปรับปรุงการปฏิบัติตอผูถูกคุมขัง 

 ขาพเจายินดีที่สมาคมเพื่อปองกันการทรมานตีพิมพคูมือฉบับนี้ เพราะ

เปนแนวปฏิบัติใหกับผูที่ประสงคจะไปเยือนสถานที่คุมขัง ทั้งนี้เพื่อหาทาง

ปองกันการทรมานและการทารุณ คูมือฉบับนี้ใหขอแนะนําถึงลักษณะการตรวจ

เยี่ยมที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นและประเด็นที่ผูตรวจเยี่ยมควรใสใจ อยางเชน 

บริการดานสุขภาพหรือมาตรการคุมครองผูถูกคุมขัง นอกจากนั้นยังมีการ

อธิบายอยางชัดเจนถึงกลไกตาง ๆ ที่ใชในการตรวจเยี่ยม และชี้ใหเห็นวากลไก

เหลานี้จะชวยเหลือกันไดอยางไร 

 คูมือฉบับนี้จัดพิมพขึ้นในเวลาอันเหมาะสม โดยเฉพาะในชวงกอนที่



10 °“√µ√«®‡¬’Ë¬¡ ∂“π∑’Ë§ÿ¡¢—ß: §Ÿà¡◊ÕªÆ‘∫—µ‘  

พิธีสารเลือกรับตอทายอนุสัญญาตอตานการทรมานขององคการสหประชาชาติ

ซึ่งมีการรับรองไปเมื่อเร็ว ๆ นี้ จะมีผลบังคับใช หนวยงานปองกันการทรมาน

ตามที่ระบุไวในพิธีสาร โดยเฉพาะหนวยงานระดับชาติจะไดรับประโยชนจาก

คูมือฉบับนี้มาก ขาพเจาจึงหวังเปนอยางยิ่งวาคูมือฉบับนี้จะกระตุนใหประเทศ

ตาง ๆ ลงนามและใหการรับรองพิธีสาร ซึ่งเปนกลไกสากลอยางใหมที่นาจะชวย

ปองกันไมใหผูถูกคุมขังตองประสบกับการทรมานและการทารุณอยางแทจริง  

 

 8 มีนาคม 2004 

 ศาสตราจารยทีโอ ฟาน โบเวน  

 ผูแทนพิเศษดานการทรมานแหงองคการสหประชาชาติ  
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ACHPR   African Charter on Human and Peoples Rights  

APT   Association for the Prevention of Torture  

BPP   Body of Principles for the Protection of All Persons   

  under Any Form of Detention or Imprisonment  

BPTD   Basic Principles for the Treatment of Detainees  

CAT   Committee against Torture  

CPT   European Committee for the Prevention of Torture  

ECPT   European Convention for the Prevention of Torture  

EPR   European Prison Rules  

ICCPR   United Nations International Covenant on Civil and   

  Political Rights  

ICPR   Inter-American Convention to Prevent and Punish   

  Torture  

ICRC   International Committee of the Red Cross  

NGO   Non-governmental organisation  

ODHIR   Office for Democratic Institutions and Human Rights of  

  the OSCE  

OHCHR  Office of the UN High Commissioner for Human Rights  

OPCAT   Optional Protocol to the UN Convention against Torture  

OSCE   Organisation for Security and Co-operation in Europe  

UN   United Nations  

UNCAT  UN  Convention against Torture 

  

สําหรับตัวยอซึ่งใชในบทที่ 4 จะมีการระบุไวในตนบท 
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คําขอบคุณ 

คํานําบรรณาธิการ 

คํานํา 

บัญชีคํายอบางสวน 

สารบัญ 

เกริ่นนํา 

 

บทที่ 1 บริบทที่เกี่ยวของกับการตรวจเยี่ยมสถานที่คุมขัง 

1. การคุมครองบุคคลผูถูกทําใหสูญเสียอิสรภาพ 

 1.1 การทําใหเสื่อมเสียอิสรภาพ 

 1.2 การคุมครองบุคคลผูสูญเสียอิสรภาพ 

2. การใชวิธีเขาเยี่ยมเพื่อตรวจเยี่ยมสถานที่คุมขัง 

 2.1 การตรวจเยี่ยมสถานที่คุมขังหมายถึงอะไรบาง? 

 2.2 ความสําคัญของการตรวจเยี่ยม 

 2.3 การเขาเยี่ยมสถานที่คุมขัง เครื่องมือหลักในการตรวจเยี่ยม 

3. หลักการพื้นฐานของการตรวจเยี่ยมสถานที่คุมขัง 

 

บทที่ 2 หนวยงานตรวจเยี่ยมสถานที่คุมขัง 

1. การเขาเยี่ยมระดับประเทศ 

 1.1 การตรวจเยี่ยมภายใน 

2 

7 

9 

11 

12 

19 

 

27 

29 

29 

30 

32 

32 

33 

35 

36 

 

45 

47 

47 
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 1.2 การตรวจเยี่ยมของระบบยุติธรรม 

 1.3 การตรวจเยี่ยมอยางเปนอิสระจากภายนอก 

2. กลไกการเขาเยี่ยมในระดับนานาชาติและภูมิภาค 

3. พิธีสารเลือกรับตอทายอนุสัญญาตอตานการทรมานขององคการ

สหประชาชาติ 

 3.1 คณะอนุกรรมการภายใตคณะกรรมการตอตานการทรมาน 

 3.2 กลไกการปองกันในระดับชาติภายใตพิธีสารเลือกรับตอทาย  

      อนุสัญญาตอตานการทรมาน  

  3.2.1 การจัดตั้งหรือการรับรองกลไกการปองกันในระดับชาติ 

  3.2.2 รูปแบบของกลไกการปองกันในระดับชาติ 

  3.2.3 อํานาจหนาที่ของกลไกการปองกันในระดับชาติ 

  3.2.4 หลักประกันสําหรับกลไกการปองกันในระดับชาติ 

  3.2.5 การเขาถึงสถานที่ซึ่งทําใหบุคคลเสื่อมเสียซึ่งอิสรภาพ 

 3.3 การเขาเยี่ยมเพื่อติดตามผลภายหลังภายใตพิธีสารเลือกรับ 

  3.3.1 การรายงานและขอเสนอแนะ 

  3.3.2 การกระทําเพื่อเสริมการปองกันการทรมาน 

  3.3.3 การติดตอโดยตรงกับคณะอนุกรรมการ 

 4. ความรวมมือระหวางหนวยงานเขาเยี่ยมหลายหนวย 

  4.1 การประสานงานระหวางหนวยงานเขาเยี่ยมในประเทศ 

  4.2 การประสานงานระหวางหนวยงานเขาเยี่ยมระหวาง  

       ประเทศและในประเทศ 

48 

48 

50 

 

54 

54 
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57 

58 

59 

60 

64 

66 

66 
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67 

68 

68 

 

69 
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  4.3 การประสานงานระหวางหนวยงานเขาเยี่ยมสากล 

 

บทที่ 3 วิธีตรวจเยี่ยมสถานที่คุมขัง 

1. กรอบของการตรวจเยี่ยม 

2. การจัดทําโครงการตรวจเยี่ยม 

 2.1 การจัดทําโครงการเขาเยี่ยม 

 2.2 การเลือกสถานที่ 

 2.3 ระยะเวลาการเขาเยี่ยม 

 2.4 ความถี่ในการเขาเยี่ยม 

 2.5 คณะผูเขาเยี่ยม 

  2.5.1 องคประกอบ 

  2.5.2 ขนาด 

  2.5.3 การอบรม 

3. การเตรียมตัวเขาเยี่ยม 

 3.1 การเตรียมตัว 

 3.2 กําหนดวัตถุประสงคการเขาเยี่ยม 

4. การเขาเยี่ยม 

 4.1 การพูดคุยเบื้องตนกับผูอํานวยการสถานที่คุมขัง 

 4.2 การพิจารณาทะเบียนขอมูลและเอกสารอื่น ๆ 

 4.3 การเยี่ยมชมอาคารสถานที่ของสถานที่คุมขัง 

 4.4 การสัมภาษณบุคคลผูถูกทําใหเสื่อมเสียอิสรภาพ 

72 

 

77 
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84 
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  4.4.1 ขอพิจารณาทั่วไป 

  4.2.2 การคุยเปนกลุม 

  4.4.3 การพูดคุยรายบุคคล 

  4.4.4 การพูดคุยกับเจาหนาที่ซึ่งดูแลบุคคลผูถูกทําใหเสื่อม 

          เสียอิสรภาพ 

 4.5 การพูดคุยขั้นสุดทายกับผูอํานวยการ 

5. การเขาเยี่ยมเพื่อติดตามผล 

 5.1 การติดตามผลภายใน 

 5.2 การเขียนรายงานการตรวจเยี่ยมเกี่ยวกับสภาพการคุมขัง 

  5.2.1 การเขียนรายงานจากการเขาเยี่ยม 

  5.2.2 การเขียนรายงานภาพรวม  

  5.2.3 การเผยแพรรายงานโดยภาพรวม 

 5.3 การติดตามการดําเนินงานตามขอเสนอแนะ 

 5.4 การติดตามผลนอกเหนือจากกกระบวนการตรวจเยี่ยม 

 

บทที่ 4 ประเด็นสําหรับการตรวจเยี่ยมในการคุมขัง 

การปฏิบัติตอผูถูกคุมขัง 

การทรมานและการทารุณ 

การแยกขังเดี่ยว 

การใชเครื่องพันธนาการ 

การใชกําลัง 

101 
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127 
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141 

145 

149 
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มาตรการคุมครอง 

การลงทะเบียนมูลการคุมขัง 

การใหขอมูลกับบุคคลผูถูกทําใหเสื่อมเสียอิสรภาพ 

การตรวจเยี่ยม 

ขั้นตอนปฏิบัติดานวินัย 

กระบวนการรองเรียน 

การแยกผูถูกคุมขังเปนประเภทตาง ๆ  

สภาพทางกายภาพ 

อาหาร 

แสงสวางและการระบายอากาศ 

สุขอนามัยสวนบุคคล 

หองนํา 

เสื้อผาและเครื่องนอน 

ความแออัดและสภาพที่อยูอาศัย 

กิจกรรมเพื่อการฟนฟู 

การติดตอกับครอบครัวและเพื่อน 

การติดตอกับโลกภายนอก 

การศึกษา 

กิจกรรมกลางแจง 

กิจกรรมเพื่อการพักผอน 

ศาสนา 

154 
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182 
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การทํางาน 

บริการดานการแพทย 

การเขาถึงบริการรักษา 

การดูแลสุขภาพโดยเฉพาะสําหรับผูหญิง (และทารก)  

การดูแลสุขภาพโดยเฉพาะสําหรับผูถูกคุมขังที่มีอาการทางจิต 

เจาหนาที่ดานการแพทย 

บุคลากรในเรือนจํา  

ประเด็นทั่วไป 

การอบรมบุคลากรในเรือนจํา 

การควบคุมตัวโดยเจาหนาที่ตํารวจ 

มาตรการคุมครองขั้นพื้นฐาน 

การลงทะเบียน 

การสอบสวน 

ขอมูล 

 สภาพทางกายภาพ 

 

ภาคผนวก 

ภาคผนวก 1 รายการที่ตองตรวจเยี่ยม 

ภาคผนวก 2 ตัวอยางของบันทึกการเขาเยี่ยมภายใน 

ภาคผนวก 3 พิธีสารเลือกรับตอทายอนุสัญญาตอตานการทรมาน องคการ  

       สหประชาชาติ 
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ภาคผนวก 4 รายชื่อของมาตรฐานที่เกี่ยวของ 

ภาคผนวก 5 เอกสารที่ควรอานเพิ่มเติม 

ภาคผนวก 6 รายละเอียดเกี่ยวกับหนวยงานที่เปนประโยชน 
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‡°√‘ËππÌ“ 
 

 “ผูแทนพิเศษปกใจเชื่อวาจําเปนตองมีการเปลี่ยนแปลงสมมติฐานอยาง

ถอนรากถอนโคนในบรรดาประชาคมโลกเกี่ยวกับลักษณะที่เรียกวาเปนการ

ทําใหบุคคลเสื่อมเสียอิสรภาพ แนวคิดทั่วไปซึ่งยึดถือกันมากวาศตวรรษ

มองวา เรือนจํา สถานีตํารวจและสถานที่แบบเดียวกันเปนสิ่งที่ควรถูก

ปกปดและเปนสถานที่ลับ โดยสาธารณชนไมมีโอกาสรับทราบสิ่งที่เกิดขึ้น

ภายในสถานที่เหลานั้น (...) สิ่งที่เราตองการคือการเปลี่ยนจากแนวคิดการ

ทํางานแบบสีเทาใหเปนการทํางานอยางโปรงใส โดยสมมติฐานใหมควร

เนนที่การเขาถึงไดอยางเปดเผยสําหรับสถานที่ซึ่งทําใหบุคคลเสื่อมเสีย

อิสรภาพ”  

 

 เซอร ไนเจล รอดลีย  

 ผูแทนพิเศษดานการทรมานแหงองคการสหประชาชาติ  

 3 กรกฎาคม 2001, A/56/156, §35 

 

 ทําไมตองมีคูมือเพื่อตรวจเยี่ยมสถานที่คุมขัง? 

 ความโปรงใสและการควบคุมหนวยงานของรัฐอยางเปนอิสระ เปนพื้น

ฐานของหลักการประชาธิปไตย และหลักนิติธรรม โดยเฉพาะอยางยิ่งในกรณี

การตรวจเยี่ยมอํานาจของรัฐที่ถูกใชเพื่อทําใหบุคคลเสื่อมเสียอิสรภาพ การ

ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติและสภาพของการคุมขังบุคคลที่สูญเสียอิสรภาพ ทั้งนี้โดย
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การไปเยือนโดยไมแจงลวงหนาและการไปเยือนอยางสมําเสมอ เปนหนึ่งในวิธี

การที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดเพื่อปองกันการทรมานและการทารุณ 

 แนวคิดการตรวจเยี่ยมสถานที่คุมขังอยางเปนอิสระโดยองคกร

ภายนอก ไดรับการยอมรับมากขึ้นในชวงหลายปที่ผานมา เปนที่ยอมรับกันใน

ปจจุบันแลววา วิธีปองกันไมใหเกิดการทรมานและการทารุณที่ดีที่สุดอยางหนึ่ง

คือ การพัฒนาใหเกิดความโปรงใสในสถานที่คุมขังใหมากที่สุด ทั้งนี้โดยการ

อนุญาตใหหนวยงานจากสาธารณะที่เปนที่ยอมรับเขาตรวจเยี่ยมไดอยางสมํา

เสมอ พัฒนาการเชนนี้สะทอนจากการรับรองพิธีสารเลือกรับตอทายอนุสัญญา

ตอตานการทรมานขององคการสหประชาชาติเมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2002 ซึ่งมี

วัตถุประสงคเพื่อ “จัดตั้งระบบการเขาเยี่ยมสถานที่ซึ่งทําใหบุคคลเสื่อมเสีย

อิสรภาพอยางสมําเสมอโดยหนวยงานระดับชาติและสากลที่เปนอิสระ ทั้งนี้ 

“เพื่อปองกันการทรมาน การปฏิบัติและการลงโทษที่ทารุณ ขาดมนุษยธรรม 

หรือลดทอนความเปนมนุษย”  

 ภายใตพิธีสารดังกลาว รัฐภาคีมีหนาที่ปองกันการทรมานในระดับ

ประเทศ ทั้งนี้โดยการ “จัดตั้ง มอบหมายหนาที่และสนับสนุนกลไกการปองกัน

ในระดับชาติหนึ่งหรือหลายกลไก” กลไกใหมเชนนี้จะตองจัดตั้งขึ้น หรือตองมี

การปรับปรุงกลไกเดิมที่มีอยูเพื่อใหสอดคลองกับหลักเกณฑของพิธีสาร โดยการ

เปลี่ยนแปลงเชนนี้จะตองไมสงผลกระทบตอรูปแบบการตรวจเยี่ยมในระดับ

ประเทศที่มีอยู ภายใตบริบทดังกลาว คูมือปฏิบัติฉบับปจจุบันจึงมุงทําหนาที่

เปนเครื่องมือสงเสริมการเขาเยี่ยมสถานที่คุมขังของกลุมหรือองคกรตรวจเยี่ยม

ระดับชาติ เพื่อปองกันการทรมานและการทารุณอยางมีประสิทธิภาพ 
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 กลุมเปาหมาย 

 คูมือฉบับนี้เหมาะสําหรับบุคคลหรือหนวยงานที่มีสิทธิในการตรวจ

เยี่ยมและเยือนสถานที่คุมขังในระดับชาติ ดังที่กลาวขางตน กลุมเปาหมายหลัก

จะเปนสมาชิกของกลไกที่จัดตั้งขึ้นหรือไดรับมอบหมายใหเปน “กลไกเพื่อการ

ปองกันระดับชาติ” ภายใตพิธีสาร 

 แตคูมือฉบับนี้ก็ไมไดมุงใหใชเฉพาะหนวยงานเหลานี้เทานั้น แตอาจ

เปนเครื่องมือสําหรับบุคคลหรือหนวยงานใดก็ตามที่มีสิทธิในการตรวจเยี่ยม

สถานที่คุมขังในประเทศของตน เหมาะสําหรับหนวยงานที่สามารถตรวจเยี่ยม

สถานที่คุมขังไดอยูแลว ทั้งนี้โดยเปนอํานาจหนาที่ที่มีอยูหรือเปนอํานาจที่เกิด

จากขอตกลงพิเศษ ดวยเหตุดังกลาว คูมือฉบับนี้จึงไมพูดถึงการใหไดมาซึ่งสิทธิ

ในการเขาถึงสถานที่คุมขังเหลานี้1 

 นอกจากประโยชนที่จะมีตอกลไกเขาเยี่ยมในประเทศแลว คูมือฉบับนี้

ยังเปนเครื่องมือที่มีประโยชนตอหนวยงานที่มีความสนใจในประเด็นการทําให

บุคคลเสื่อมเสียอิสรภาพ ทั้งที่เปนองคการพัฒนาภาคเอกชนสากลและระดับ

ชาติ หนวยงานระดับสากลและภูมิภาค และสํานักงานภาคสนาม 

 สุดทาย พวกเรามีเปาหมายเพื่อใหขอมูลจากคูมือฉบับนี้เปนประโยชน

ตอหนวยงานของรัฐที่ เกี่ยวของ และบุคลากรซึ่งทํางานในสถานที่คุมขัง 

เนื่องจากพวกเขาตองใหความรวมมือกับหนวยงานตรวจเยี่ยมเหลานี้ดวย 

 

 วัตถุประสงคของคูมือ 

 วัตถุประสงคทั่วไปของคูมือฉบับนี้คือการสงเสริมการทํางานที่มี

1  ประเด็นนี้มีการกลาวไวในบทที่ 2 ของคูมือ “การตรวจเยี่ยมสถานที่คุมขัง คูมือปฏิบัติสําหรับองคกรพัฒนา
เอกชน” APT/ODIHR guide “Monitoring places of detention: a practical guide for NGOs”, Geneva, 
December 2002, pp. 36-39 
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ประสิทธิภาพของหนวยงานเขาเยี่ยมในประเทศ ทั้งที่ตั้งขึ้นใหมและมีอยูเดิม 

เพื่อใหทํางานอยางเปนมืออาชีพมากขึ้น และนําไปสูการปองกันการทรมานและ

การปรับปรุงสภาพการคุมขัง 

 

 วัตถุประสงคเฉพาะไดแก 

• ใหขอคิดเห็นและขอเสนอแนะที่เปนรูปธรรมเกี่ยวกับวิธีการ

เขาเยี่ยม โดยแจกแจงเปนขั้นตอนตาง ๆ (การเตรียมตัว การปฏิบัติ 

และการติดตามผล)  

• สงเสริมความรวมมือระหวางหนวยงานเขาเยี่ยมในประเทศ 

และความรวมมือระหวางหนวยงานในประเทศกับหนวยงานสากล 

• นําเสนอมาตรฐานสากลแบบตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการตรวจ

เยี่ยมสถานที่คุมขังอยางเปนรูปธรรม และเปนขั้นตอน 

• แจกแจงรายละเอียดของพิธีสารเลือกรับตอทายอนุสัญญาตอ

ตานการทรมานขององคการสหประชาชาติ ซึ่งถือวาเปนสนธิสัญญา

สากลดานสิทธิมนุษยชนฉบับแรกที่กําหนดหลักเกณฑและหลักประกัน

การทํางานอยางมีประสิทธิภาพและเปนอิสระของ “กลไกการปองกัน

ในระดับชาติ”  

• เพื่อขัดขวางกลไกที่ไมสอดคลองกับหลักการของพิธีสาร 

 คูมือฉบับนี้ไมไดเขียนขึ้นเพื่อกลไก ประเทศหรือภูมิภาคใดเปนพิเศษ 

แตตองการใหเปนขอมูลสําหรับสาธารณชนในระดับสากลและทั่วไป  
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 ขอบเขตของคูมือ 

 คูมือฉบับนี้เกี่ยวของกับการตรวจเยี่ยมสถานที่ใด ๆ ที่มีการทําให

บุคคลเสื่อมเสียอิสรภาพ ในทางปฏิบัติแลว เราใหความสําคัญกับเรือนจํา แตก็

ครอบคลุมถึงสถานีตํารวจในบางกรณีดวย การตรวจเยี่ยมสถานที่บางแหงอยาง

เชน สถาบันจิตเวช ศูนยพินิจเด็กและเยาวชน หรือศูนยคุมขังคนตางดาว จะ

ตองอาศัยวิธีการเฉพาะที่ตางไป แมจะสามารถใชหลักการทั่วไปของคูมือมาปรับ

ใชได  

 ในคูมือไมมีเนื้อหาเฉพาะสําหรับกลุมผูถูกคุมขังที่มีความเสี่ยงเปน

พิเศษ อยางเชน ผูหญิง เด็ก ชนกลุมนอยและคนตางชาติ แตจะมีการพูดถึง

เนื้อหาเหลานี้ในหลายหัวขอ 

 โครงสรางของคูมือประกอบดวย บทแรก ใหขอมูลเบื้องตนของความ

สําคัญของการตรวจเยี่ยมสภาพการคุมขัง บทที่ 2 ใหขอมูลโดยยอเกี่ยวกับ

กลไกสากลและกลไกในประเทศที่มีอยู และเนนเปนพิเศษถึงกลไกการปองกันใน

ระดับชาติตามที่ระบุไวในพิธีสารเลือกรับตอทายอนุสัญญาตอตานการทรมาน

ขององคการสหประชาชาติ บทที่ 3 มีเนื้อหาเกี่ยวกับการปฏิบัติ โดยอธิบายถึง

การเขาเยี่ยมตั้งแตการเตรียมตัวไปจนถึงการติดตามผลภายหลัง บทสุดทายพูด

ถึงประเด็นที่ควรพิจารณาในระหวางการเขาเยี่ยม และความเห็นที่เกี่ยวของกับ

บทบัญญัติในมาตรฐานสากล  

 

 นิยามคําศัพทหลัก 

 การตรวจเยี่ยมสถานที่คุมขัง 

 การตรวจเยี่ยมสถานที่คุมขังหมายถึงกระบวนการตรวจเยี่ยมอยาง
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สมําเสมอ โดยการเขาเยี่ยมเพื่อตรวจเยี่ยมทุกแงมุมที่เกี่ยวกับการคุมขัง การ

ตรวจเยี่ยมดังกลาวอาจกระทํากับผูถูกคุมขังทุกประเภทหรือบางประเภท (โปรด

ดูดานลาง) ผูถูกคุมขังซึ่งอยูในสถานที่คุมขังหนึ่งหรือหลายแหง (โปรดดูดาน

ลาง)  

 การตรวจเยี่ยม ประกอบดวยการสงมอบผลการตรวจเยี่ยมทั้งทาง

วาจาหรือที่เปนลายลักษณอักษรและขอเสนอแนะนําตาง ๆ ใหกับเจาหนาที่ที่

เกี่ยวของ และบุคคลหรือหนวยงานอื่น ๆ ในระดับชาติและนานาชาติที่ทําหนาที่

เกี่ยวของกับการคุมครองบุคคลที่ถูกทําใหเสื่อมเสียเสรีภาพ ทั้งยังประกอบดวย

การติดตามผลการปฏิบัติตามขอเสนอแนะที่สงมอบใหกับเจาหนาที่ไปแลว 

 

 ผูถูกคุมขัง 

 คําวาผูถูกคุมขังถูกใชในหลายลักษณะที่แตกตางกันในหลายประเทศ 

แมแตในเอกสารที่ใชระดับนานาชาติ ในบางครั้งคํานี้หมายถึงบุคคลที่ถูกคุมขัง

ในชวงกอนการไตสวนหรือถูกคุมขังตามคําสั่งของเจาพนักงานฝายปกครอง แต

ยังไมไดเปนนักโทษที่ไดรับโทษคุมขัง (ผูตองหา) ในคูมือฉบับนี้คําวา “ผูถูกคุม

ขัง” ถูกใชในความหมายกวางที่สุดเพื่อครอบคลุมบุคคลใด ๆ ที่ถูกทําใหเสื่อม

เสียอิสรภาพ อันเปนผลมาจากการจับกุม คําสั่งขัง การกักตัวกอนการไตสวน 

หรือการตัดสินลงโทษโดยศาล และถูกกักตัวในสถานที่คุมขัง (โปรดดูดานลาง) 

 

 สถานที่คุมขัง 

 คําวาสถานที่คุมขังก็ถูกใชในความหมายที่กวางเชนกัน โดยครอบคลุม
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สถานที่ที่มีการทําใหบุคคลเสื่อมเสียอิสรภาพ ไมวาจะเปนเรือนจํา สถานีตํารวจ 

ศูนยคุมขังคนตางดาวหรือผูลี้ภัย สถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน สถาน

สงเคราะห สถาบันจิตเวช เรือนจําหรือทัณฑสถานสําหรับเจาหนาที่ทหาร และ

สถานที่อื่นใดซึ่งมีการทําใหเสื่อมเสียตออิสรภาพของบุคคล  

 

 หนวยงานเขาเยี่ยมในประเทศ 

 คํา ๆ นี้หมายถึงโครงสรางของหนวยงานที่เปนอิสระในระดับประเทศ 

(ทั้งในระดับชาติ ระดับทองถิ่นหรือชุมชน) ไมวาจะเปนสถาบันสิทธิมนุษยชน

แหงชาติ สํานักงานผูตรวจการรัฐสภา หนวยเยี่ยมเยือนพิเศษ องคการพัฒนา

ภาคเอกชนระดับชาติ คณะกรรมการพลเรือนและกลุมประชาสังคมอื่น ๆ ซึ่งทํา

หนาที่ตรวจเยี่ยมการคุมขัง 

 

 กลไกการปองกันในระดับชาติ (National Preventive 

Mechanism) 

 คํา ๆ นี้ใชเฉพาะกับกลไกที่จัดตั้งขึ้นโดยรัฐภาคีในฐานะที่เปน “กลไก

การปองกันในระดับชาติ” ตามพิธีสารเลือกรับตอทายอนุสัญญาตอตานการ

ทรมานขององคการสหประชาชาติ  

 

 การเขาเยี่ยม 

 คําวา “การเขาเยี่ยม” ก็ถูกใชในความหมายที่กวางเพื่อครอบคลุมไม

เฉพาะการเขาไปเยี่ยมสถานที่คุมขังโดยตรงเทานั้น แตยังรวมถึงการเตรียมตัว
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และการติดตามผลภายหลัง โดยครอบคลุมการเขาเยี่ยมทุกสวนของสถานที่คุม

ขัง รวมทั้งการเขาเยี่ยมผูถูกคุมขังเฉพาะกลุม หรือการเขาเยี่ยมเนื่องจากปญหา 

ประเด็นหรือเหตุการณพิเศษบางประการ 
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28 °“√µ√«®‡¬’Ë¬¡ ∂“π∑’Ë§ÿ¡¢—ß: §Ÿà¡◊ÕªÆ‘∫—µ‘  



29°“√µ√«®‡¬’Ë¬¡ ∂“π∑’Ë§ÿ¡¢—ß: §Ÿà¡◊ÕªÆ‘∫—µ‘  

 1. การคุมครองบุคคลผูถูกทําใหสูญเสียอิสรภาพ 

 1.1 การทําใหเสื่อมเสียอิสรภาพ 

 สิทธิในการเดินทางอยางมีอิสรภาพและเสรีภาพเปนสิทธิมนุษยชนขั้น

พื้นฐานอยางหนึ่ง แมจะมีขอจํากัดอยูบาง รัฐมีเหตุผลในการทําใหบุคคลเสื่อม

เสียอิสรภาพ ไมวาจะเปนในรูปของการจับกุมหรือคุมขัง ทั้งนี้เหตุผลและ

กระบวนการของการทําใหเสื่อมเสียอิสรภาพตองมีกฎหมายรองรับอยางชัดเจน 

การจับกุมหรือคุมขังโดยพลการเปนสิ่งที่ไมสามารถทําไดตามกฎบัตรสากล 

 การทําใหเสื่อมเสียอิสรภาพหมายถึงการนําบุคคลไปอยูในสถานที่

สาธารณะหรือเอกชน อันเปนเหตุใหบุคคลผูนั้นไมไดรับอนุญาตใหสามารถจาก

ไปไดโดยสมัครใจ ทั้งนี้โดยเปนไปตามคําสั่งของศาล พนักงานฝายปกครองหรือ

หนวยงานอื่น ๆ  

 

 

ตัวอยางของการทําใหเสื่อมเสียอิสรภาพ 

• การจับกุม 

• การกักตัวกอนตั้งขอหา (การกักตัวของเจาหนาที่ตํารวจ)  

• การกักตัวภายหลังตั้งขอกลาวหาและกอนการไตสวน (ขั้น 

 ตอนกอนการไตสวนหรือการฝากขัง)  

• การคุมขัง (อันเนื่องจากการตองโทษคุมขังภายหลังมีคําสั่ง 

 ศาลอันเปนที่สิ้นสุดแลว) 

• คําสั่งคุมขัง 

• การกักตัวเด็กและเยาวชน 
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• การกักตัวดานจิตเวช 

• คําสั่งขังอันเปนการลงโทษทางวินัยของทหาร 

 

 

 มาตรฐานสากลกระตุนใหรัฐจํากัดการใชวิธีทําใหเสื่อมเสียอิสรภาพ 

การคุมขังกอนการไตสวนควรใชอยางเปนระบบ ทั้งนี้เพื่อ “เปนเครื่องมือสุดทาย

ที่เลือกใชในทางอาญา ทั้งนี้เพื่อประโยชนในการสอบสวนตามขอกลาวหา และ

เพื่อคุมครองสังคมและเหยื่อของการกระทํา2  มาตรฐานเหลานั้นสงเสริมการใช

วิธีการที่ไมมีการควบคุมตัวหรือวิธีการอื่นแทนการคุมขัง อยางเชนการใหทํา

งานบริการชุมชน 

 มาตรฐานสากลมุงสงเสริมรัฐใหหลีกเลี่ยงการกักตัวเด็กและเยาวชน 

รวมทั้งชวงกอนการไตสวน 

 ในระหวางการคุมขัง บุคคลยอมสูญเสียสิทธิในการเคลื่อนไหวอยางเสรี 

แตสิทธิอยางอื่นของพวกเขาจะยังตองไดรับการคุมครอง โดยเฉพาะอยางยิ่ง 

พวกเขาตองไดรับการปฏิบัติดวยความเคารพตอศักดิ์ศรีในฐานะที่เปนมนุษย 

 

 1.2 การคุมครองบุคคลผูสูญเสียอิสรภาพ 

 บุคคลผูสูญเสียอิสรภาพเปนกลุมที่ออนแอและเสี่ยงตอการละเมิดสิทธิ

มนุษยชน ความปลอดภัยและสวัสดิภาพของเขาตกอยูใตความรับผิดชอบของ

หนวยงานผูคุมขัง ซึ่งควรดําเนินการใหมีการคุมขังอยางเคารพตอสิทธิมนุษยชน

และศักดิ์ศรีของมนุษย การตรวจเยี่ยมสถานที่คุมขังจึงเปนองคประกอบสําคัญ

 2 Article 6, United Nations Standard Minimum Rules for Non-custodial Measures (The Tokyo Rules), 
adopted by the General Assembly resolution 45/110 of 14 December 1990 
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ของระบบที่คุมครองบุคคลผูถูกทําใหเสื่อมเสียอิสรภาพ องคประกอบสําคัญ

ของระบบตรวจเยี่ยมดังกลาว ไดแก การเขาเยี่ยมสถานที่คุมขังของหนวยงาน

อิสระที่ทําอยางสมําเสมอและไมแจงใหทราบลวงหนา รวมทั้งการทํารายงานและ

ขอเสนอแนะใหกับหนวยงานของรัฐ และการติดตามผลการปฏิบัติตามขอเสนอ

แนะเหลานั้นอยางเปนระบบ รัฐซึ่งมีหนาที่คุมครองสิทธิมนุษยชนและไดรับการ

ยอมรับในดานนี้ ควรจัดตั้งหรือพัฒนาระบบเชนนี้ขึ้น 

 ประสบการณตาง ๆ ชี้ใหเห็นวา ระบบคุมครองระดับชาติที่มีประสิทธิ

ภาพสําหรับผูที่ถูกทําใหเสื่อมเสียอิสรภาพควรประกอบดวย 

 

 1. กรอบกฎหมายระดับชาติ ซึ่งประกอบดวยมาตรฐาน

คุมครองที่สอดคลองกับกฎบัตรสากล ซึ่งหมายถึงการรับรองกฎหมาย

และมาตรการที่เกี่ยวของเพื่อเปนกรอบดานนโยบายและคําสั่งการของ

รัฐบาล 

 

 2. การบังคับใชอยางมีประสิทธิภาพซึ่งกรอบกฎหมาย 

ทั้งนี้เพื่อใหเกิดความสงบเรียบรอยของการปฏิบัติตามหลักกฎหมาย

และในการจัดการกับบุคคลผูถูกทําใหเสื่อมเสียอิสรภาพ ซึ่งควร

ประกอบดวย 

• การประกาศและเผยแพรขอมูลอยางเปดเผยที่แสดงเจตจํานง

ทางการเมืองที่จะปฏิบัติตามหลักกรอบกฎหมายดังกลาว 

• ทรัพยากรบุคคลที่ไดรับการอบรมใหมีความรูความเขาใจ
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อยางดีถึงจรรยาบรรณของการปฏิบัติแบบมืออาชีพ 

• ทรัพยากรการเงินและวัสดุอุปกรณอื่น ๆ 

 

 3. การตรวจเยี่ยมการบังคับใชกรอบกฎหมายอยางมี

ประสิทธิภาพ โดย 

• บริการตรวจเยี่ยมภายในองคกร 

• การแทรกแซงของศาลและอัยการ 

• ทนายความและสภาทนายความ 

• คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนและสํานักงานผูตรวจการรัฐสภา 

• หนวยงานเขาเยี่ยมในประเทศที่เปนอิสระ 

• องคการพัฒนาภาคเอกชน 

• กลไกนานาชาติ (คณะกรรมการกาชาดสากล คณะกรรมการ

เพื่อปองกันการทรมานแหงยุโรป คณะอนุกรรมการสหประชาชาติที่จะ

แตงตั้งขึ้นตามสนธิสัญญาเพื่อปองกันการทรมาน)  

 กลาวโดยรวมแลว การตรวจเยี่ยมเชนนี้จะชวยใหทราบ

สภาพโดยรวมของการทํางานของหนวยงานของรัฐ และอาจมีการ

เสนอมาตรการทั้งในระดับปฏิบัติหรือกฎหมาย รวมทั้งการจําแนกและ

แบงปนการปฏิบัติซึ่งเปนแบบอยางที่ดี 

 

  

 2. การใชวิธีเขาเยี่ยมเพื่อตรวจเยี่ยมสถานที่คุมขัง 

 2.1 การตรวจเยี่ยมสถานที่คุมขังหมายถึงอะไรบาง? 
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 การตรวจเยี่ยมสถานที่คุมขังหมายถึงกระบวนการตรวจเยี่ยมอยาง

สมําเสมอ โดยการเขาเยี่ยมเพื่อตรวจเยี่ยมทุกแงมุมที่เกี่ยวกับการคุมขัง การ

ตรวจเยี่ยมดังกลาวอาจกระทํากับผูถูกคุมขังทุกประเภทหรือบางประเภท และ

ครอบคลุมผูถูกคุมขังซึ่งอยูในสถานที่คุมขังหนึ่งหรือหลายแหง 

 การตรวจเยี่ยมทุกแงมุมของสถานที่คุมขังตองเปนไปอยางมีอิสระ และ

มีความสัมพันธสอดคลองกัน (โปรดดูบทที่ 4)  

• มาตรการดานกฎหมายและการบริหารที่พัฒนาขึ้นและนําไปปฏิบัติใน

สถานที่คุมขัง ทั้งนี้เพื่อคุมครองบุคคล คําประกันสิทธิในการมีชีวิตอยูและมี

ความมั่นคงปลอดภัยทางกายและใจ 

• สภาพการดํารงชีวิตในระหวางการคุมขัง 

• กิจกรรมเพื่อการฟนฟู (กิจกรรม การติดตอกับโลกภายนอก)  

• การเขาถึงบริการดานสุขภาพ 

• โครงสรางและการจัดการของผูถูกคุมขังและของบุคลากร รวมทั้งความ

สัมพันธระหวางผูถูกคุมขังและเจาหนาที่ผูคุมขัง 

 การตรวจเยี่ยมประกอบดวยการสงมอบผลการตรวจเยี่ยมทั้งทางวาจา

หรือที่เปนลายลักษณอักษรและขอเสนอแนะนําตาง ๆ ใหกับเจาหนาที่ที่

เกี่ยวของ และบุคคลหรือหนวยงานอื่น ๆ ในระดับชาติและนานาชาติที่ทําหนาที่

เกี่ยวของกับการคุมครองบุคคลที่ถูกทําใหเสื่อมเสียเสรีภาพ ทั้งยังประกอบดวย

การติดตามผลการปฏิบัติตามขอเสนอแนะที่สงมอบใหกับเจาหนาที่ไปแลว 

 

 2.2 ความสําคัญของการตรวจเยี่ยม 

 การตรวจเยี่ยมสภาพการคุมขังเปนสิ่งจําเปนดวยเหตุผลดังตอไปนี้ 
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• การทําใหบุคคลเสื่อมเสียอิสรภาพเปนการกระทําแบบบังคับที่รุนแรง

ของรัฐ ซึ่งอาจทําใหเกิดความเสี่ยงตอการละเมิดสิทธิมนุษยชน 

• ในสภาพที่สูญเสียอิสรภาพ ผูถูกคุมขังตองพึ่งพากับหนวยงานของรัฐ

และเจาหนาที่เกือบทั้งหมด เพื่อใหมีการคุมครอง ปกปองสิทธิและหนทางการ

ดํารงชีพตอไป 

• โอกาสที่บุคคลซึ่งสูญเสียอิสรภาพจะกําหนดชะตากรรมของตนเองมี

อยูจํากัดหรือแทบไมมีเลย 

• โดยนิยามแลว สถานที่คุมขังมักเปนสถานที่ซึ่งปดลับและเปนเหตุให

สังคมภายนอกไมมีโอกาสทราบความเปนไปที่เกิดขึ้นกับผูถูกคุมขัง 

 ไมวาจะในเวลาและสถานที่ใด บุคคลผูถูกทําใหเสื่อมเสียอิสรภาพ

ยอมออนแอและอยูในสภาวะเสี่ยงตอการทารุณและการทรมาน อันเปนเหตุ

ที่ทําใหพวกเขาควรไดรับการคุมครองเปนพิเศษจากการตรวจเยี่ยมสภาพการ

คุมขัง 

 เปนที่สังเกตวา การที่มีกลไกตรวจเยี่ยมในระบบคุมครองอยางถาวร

สําหรับบุคคลผูถูกทําใหเสื่อมเสียอิสรภาพ ไมไดหมายความวาจะไมมีปญหา

รุนแรงในสถานที่คุมขังแหงนั้น หรือสะทอนการขาดความเชื่อมั่นตอเจาหนาที่ผู

ควบคุม 

 สิ่งที่สําคัญกวาคือการสงเสริมใหหนวยงานที่มีอํานาจสามารถตรวจ

เยี่ยมชองวางที่กวางใหญของอํานาจระหวางผูถูกคุมขังกับผูคุมขัง ในกรณีที่มี

การละเมิดอํานาจดังกลาว กลไกควบคุมดังกลาวจะชวยสงเสริมสิทธิมนุษยชน 

ลดโอกาสเสี่ยงในการถูกทารุณและควบคุมการใชมาตรการรุนแรงตอบุคคลผูถูก

ทําใหเสื่อมเสียอิสรภาพ  
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 ทั้งยังชวยใหเกิดความโปรงใสและการตรวจเยี่ยมไดของสถานที่ซึ่งทํา

ใหเกิดการเสื่อมเสียอิสรภาพ เพื่อสรางความชอบธรรมใหกับการจัดการสถานที่

ดังกลาว และเพิ่มความมั่นใจของสาธารณะตอหนวยงานเหลานั้น 

 

 2.3 การเขาเยี่ยมสถานที่คุมขัง เครื่องมือหลักในการตรวจเยี่ยม 

 เราสามารถตรวจเยี่ยมสถานที่คุมขังไดโดยผานการเขาเยี่ยมสถานที่ที่

มีการคุมขังบุคคล3 การเขาเยี่ยมมีประโยชนหลายประการ 

• ในแงการปองกัน การที่มีบุคคลภายนอกเขาไปเยี่ยมสถานที่คุมขัง

อยางสมําเสมอยอมสงผลในการคุมครองผูถูกคุมขัง 

• การคุมครองโดยตรง การเขาเยี่ยมในสถานที่จริง (In situ) เปดโอกาส

ใหสามารถแกปญหาที่สงผลกระทบตอผูถูกคุมขังไดโดยทันที ซึ่งเปนปญหาที่ยัง

ไมไดรับการแกไขโดยเจาหนาที่ผูเกี่ยวของ 

• การบันทึกขอมูล ในระหวางการเขาเยี่ยม เราสามารถตรวจเยี่ยม

สภาพการคุมขังในแงมุมตาง ๆ และสามารถประเมินความพอเพียงในหลายดาน 

ขอมูลที่ไดชวยใหมีการประเมินผล และการบันทึกขอมูลซึ่งจะสรางความชอบ

ธรรมใหกับวิธีการแกไขปญหาที่นําเสนอ 

การเขาเยี่ยมเปนโอกาสที่จะชวยใหสามารถทําบันทึกขอมูลเฉพาะเกี่ยวกับการ

คุมขัง ซึ่งจะเปนประโยชนตอการศึกษาอยางเปนระบบ 

• เปนขอมูลพื้นฐานในการเจรจากับหนวยงานผูคุมขัง การเขาเยี่ยมเปด

โอกาสใหมีการเจรจาโดยตรงกับหนวยงานและเจาหนาที่ผูดูแลสถานที่คุมขัง 

การเจรจาที่ตั้งอยูบนฐานความเคารพตอกัน ยอมนําไปสูความสัมพันธในการทํา

 3 เราสามารถใชขอมูลเกี่ยวกับสภาพการคุมขังที่จัดเก็บจากภายนอกสถานที่คุมขังเพื่อสนับสนุนเหตุผลการ
แทรกแซงได ในกรณีที่ไมสามารถเขาถึงสถานที่คุมขังดังกลาว อยางไรก็ตามความชอบธรรมและชอบดวย
เหตุผลของการเขาแทรกแซงดังกลาว อาจถูกทาทายไดมากกวาการเขาเยี่ยมซึ่งไดรับอนุญาตโดยตรง 
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งานที่สรางสรรค และจะทําใหทราบความเห็นของเจาหนาที่ที่มีตอสภาพการทํา

งานและปญหาใด ๆ ที่พวกเขาตองเผชิญ 

 นอกจากนั้น เปนที่สังเกตวาการที่บุคคลผูถูกทําใหเสื่อมเสียอิสรภาพ

สามารถติดตอโดยตรงกับบุคคลภายนอกที่ทําหนาที่เกี่ยวของกับสภาพความ

เปนอยูของเขา เปนเรื่องสําคัญยิ่ง และถือเปนรูปแบบการคุมครองและการใหกํา

ลังใจอยางหนึ่ง  

 

 

 3. หลักการพื้นฐานของการตรวจเยี่ยมสถานที่คุมขัง 

 การตรวจเยี่ยมสถานที่คุมขังโดยใชวิธีเขาเยี่ยมเปนงานที่ละเอียดออน 

ทั้งในแงจริยธรรมและประสิทธิภาพ ผูเขาเยี่ยมจะตองตระหนักถึงและเคารพ

หลักการพื้นฐานบางประการ 

 หลักการตอไปนี้สวนใหญคัดมาจากหลักการพื้นฐาน 18 ประการของ

การตรวจเยี่ยม ตามที่ปรากฏในคูมือการ อบรมการตรวจเยี่ยมดานสิทธิมนุษย

ชนขององคการสหประชาชาติ4  โดยมีการปรับใหเหมาะสม ทั้งนี้เพื่อให

สอดคลองกับลักษณะพิเศษของการตรวจเยี่ยมสถานที่คุมขัง 

 หนวยงานที่ตรวจเยี่ยมตองพัฒนายุทธศาสตรการคัดเลือกผูทํางาน 

แบบแผนการทํางานและการอบรมที่ชวยรักษาคุณลักษณะขั้นพื้นฐาน การ

ประเมินผลโดยหนวยงานที่คลายคลึงกันชวยกํากับใหมีการนําหลักการเหลานี้

ไปใชจริงในการตรวจเยี่ยม 

 

 4 บทที่ 5  (หนา 87-93) Training Manual on Human Rights Monitoring, Professional Training Series n°7
, Office of the High Commissioner for Human Rights, United Nations, New York, Geneva, 2001. 
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 1. ไมกอใหเกิดอันตราย 

 ผูถูกคุมขังมีสภาพเสี่ยงภัยอยูแลว ผูเขาไปเยี่ยมจะตองตระหนักถึง

ความปลอดภัยของพวกเขา โดยตองไมปฏิบัติการหรือนํามาตรการใดมาใช 

ซึ่งอาจทําใหบุคคลหรือกลุมบุคคลตกอยูในอันตราย โดยเฉพาะในกรณีที่มี

การกลาวหาวามีการทรมานหรือการทารุณ ผูเขาเยี่ยมตองปฏิบัติตามหลัก

การรักษาความลับ ความปลอดภัยและความละเอียดออน การเขาเยี่ยมที่

ปราศจากการวางแผนหรือขาดการเตรียมพรอมที่ดีพอ หรือการเขาเยี่ยมที่

ไมเปนไปตามหลักวิธีหรือหลักการพื้นฐาน อาจกอใหเกิดโทษมากกวาคุณ 

 

 2. แสดงวิจารณญาณที่ด ี

 ผูตรวจเยี่ยมตองตระหนักถึงมาตรฐานและกฎเกณฑที่ใชในการตรวจ

เยี่ยม อยางไรก็ตาม ไมวากฎเกณฑจะมีอยูมากมายเพียงใด มีความ

เกี่ยวของหรือแมนยําเพียงใด ก็ไมอาจทดแทนการใชวิจารณญาณและ

สามัญสํานึกที่ดีของแตละบุคคล ผูตรวจเยี่ยมจึงควรมีและแสดงวิจารณ

ญาณที่ดีไมวาในสถานการณใด 

 

 3. เคารพหนวยงานและเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ 

 หากปราศจากความเคารพตอกัน อันถือเปนพื้นฐานระหวางเจาหนาที่

และคณะผูเขาเยี่ยมแลว การทํางานในสถานที่คุมขังก็อาจลมเหลว ผูเขา

เยี่ยมควรเคารพการปฏิบัติหนาที่ของหนวยงานนั้น และพยายามศึกษาโค

รงสรางอํานาจและความรับผิดชอบของหนวยงานนั้น เพื่อใหสามารถแก
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ปญหาไดตรงจุด แมวาเราอาจพบวาเจาหนาที่บางคนมีพฤติกรรมไมเหมาะ

สม แตปญหาจํานวนมากไมไดเกิดขึ้นจากตัวบุคคล หากเกิดจากระบบคุม

ขังที่ดอยคุณภาพซึ่งสงเสริมใหเกิดพฤติกรรมที่ไมเหมาะสม ผูเขาเยี่ยมควร

ตระหนักวาเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานในสถานที่คุมขังทํางานซึ่งยากลําบาก 

และเปนงานที่มักไมเปนที่ยอมรับของสังคม และในหลายประเทศเปนงานที่

มีคาตอบแทนตํา  

 

 4. เคารพบุคคลผูถูกทําใหเสื่อมเสียอิสรภาพ 

 ไมวาเหตุผลของการคุมขังจะเปนอยางไร เราควรปฏิบัติดวยความ

เคารพและมีมารยาทตอผูถูกคุมขัง ผูเขาเยี่ยมควรแนะนําตนเองดวย 

 

 5. ทําตัวใหนาเชื่อถือ 

 ผูเขาเยี่ยมควรอธิบายตอผูถูกคุมขังและเจาหนาที่อยางชัดเจนถึง

วัตถุประสงคและขอจํากัดในการทํางานตรวจเยี่ยม และปฏิบัติตามสิ่งที่ตน

บอก พวกเขาไมควรใหคําสัญญาที่ไมอาจปฏิบัติตามไดหรือไมนาจะทําได 

และไมควรปฏิบัติการใด ๆ ที่ไมสามารถทําจนบรรลุผลสําเร็จ 

 

 6. เคารพความลับสวนตัว 

 การเก็บขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณบุคคลเปนความลับ มีความสําคัญ

ยิ่ง ผูเขาเยี่ยมไมควรเผยแพรขอมูลใด ๆ โดยระบุชื่อของผูถูกคุมขัง หาก

ปราศจากความยินยอมและฉันทานุมัติอยางเปดเผยของเขา ผูเขาเยี่ยมควร
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อธิบายใหผูถูกคุมขังเขาใจอยางชัดเจนถึงคุณและโทษหรือผลลัพธในแงลบ

ของการปฏิบัติหนาที่ในนามผูถูกคุมขัง ผูเขาเยี่ยม แพทยและลามจะตอง

เคารพหลักการเก็บความลับดวย 

 

 7. เคารพความปลอดภัย 

 ความปลอดภัยหมายถึงความปลอดภัยสวนบุคคลของผูเขาเยี่ยม ผูถูก

คุมขังที่พวกเขาทํางานดวย และความปลอดภัยของสถานที่คุมขัง 

 เราตองปฏิบัติตามกฎเกณฑภายในสถานที่คุมขังที่เขาเยี่ยม และตอง

ขอความเห็นหรือขออนุญาตจากเจาหนาที่ที่เกี่ยวของในกรณีที่มีการจัดการ

ใดเปนพิเศษ หนวยงานตาง ๆ มักอางเหตุผลดานความปลอดภัยเพื่อ

ปฏิเสธไมอนุญาตใหมีการเขาเยี่ยมสถานที่บางแหง หรือกําหนดเงื่อนไข

สําหรับการสัมภาษณผูถูกคุมขังบางคน คณะผูเขาเยี่ยมตองเปนผูตัดสินใจ

เองวาพวกเขาจะปฏิบัติตามความเห็นนั้นหรือไมและอยางไร  

 ผูเขาเยี่ยมไมควรนําวัตถุใด ๆ เขามาหรือนําออกไปโดยไมไดรับ

อนุญาตจากหนวยงานนั้น พวกเขาควรแสดงชื่อของตนเองดวยการสวม

ปายชื่อหรือสื่อที่แสดงสถานภาพของตนเอง 

 ในแงความปลอดภัยของผูถูกคุมขัง ผูเขาเยี่ยมควรพิจารณาวาการใช

ขอมูลแบบใดจะทําใหบุคคลผูนั้นอยูในอันตราย ผูเขาเยี่ยมควรเขาเยี่ยมซํา 

และเขาพบผูถูกคุมขังที่เคยเขาพบเมื่อครั้งกอนอีกครั้ง ทั้งนี้เพื่อใหแนใจวา

ผูถูกคุมขังไมไดรับผลกระทบใด ๆ จากการเขาเยี่ยม 
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 8. ทําตัวใหสมําเสมอ กระตือรือรนและอดทน 

 ความชอบธรรมของหนวยงานเขาเยี่ยมจะเพิ่มขึ้นตามเวลาที่ผานไป 

ทั้งนี้เปนผลมาจากประโยชน ความหนักแนน และความตอเนื่องของการทํา

งาน การตรวจเยี่ยมสถานที่คุมขังตองเปนการทํางานที่มีประสิทธิภาพ สมํา

เสมอและตอเนื่อง ซึ่งหมายถึงการเขาเยี่ยมสถานที่เดิมอยางสมําเสมอ การ

แสวงหาหลักฐานมากเพียงพอกอนที่จะมีขอสรุปและขอเสนอแนะใด ๆ รวม

ทั้งผูเขาเยี่ยมตองมีความกระตือรือรนในการทํากิจกรรมตอเนื่อง  

 

 9. มีความแมนยําและเที่ยงตรง 

 ในระหวางการเขาเยี่ยมจริง เราจําเปนตองเก็บขอมูลที่มีนําหนักและ

แมนยําทั้งนี้เพื่อใหสามารถจัดทํารายงานที่นาเชื่อถือและมีขอเสนอที่เปน

ประโยชน  

 

 10. มีความละเอียดออน 

 ในระหวางการสัมภาษณผูถูกคุมขัง ผูเขาเยี่ยมควรมีความละเอียด

ออนตอสถานการณ อารมณความรูสึกและความตองการของบุคคล รวมทั้ง

การทํางานที่ชวยคุมครองความปลอดภัยของผูถูกคุมขังดวย ในกรณีที่มี

การกลาวหาวามีการทรมานและการทารุณ ผูเขาเยี่ยมควรตระหนักถึง

ปญหาของการซําเติมความเจ็บปวด (โปรดดูบทที่ 4 การทรมานและการ

ทารุณ)  
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 11. เปนกลาง 

 ผูเขาเยี่ยมตองพยายามบันทึกขอมูลที่เกิดขึ้นจริง และตองปฏิบัติตอ

เจาหนาที่และนักโทษโดยไมใชอารมณความรูสึกหรือความเห็นสวนตัว 

 

 12. ทํางานอยางมีหลักการ 

 ผูเขาเยี่ยมควรปฏิบัติตอผูถูกคุมขัง หนวยงานและเจาหนาที่ผูคุมขัง

และสมาชิกของคณะผูเขาเยี่ยมดวยความเคารพและเที่ยงธรรม ไมควรทํา

งานเพื่อหวังประโยชนสวนตัว และควรมีความซื่อสัตย ในการทํางาน พวก

เขาควรปฏิบัติตามมาตรฐานสิทธิมนุษยชนสากล ซึ่งพวกเขามีหนาที่ตอง

คอยปกปองและคุมครอง 

 

 13. กระทําการอยางเปดเผย 

 ภายในสถานที่คุมขัง ผูเขาเยี่ยมควรพยายามทําใหเจาหนาที่และผูถูก

คุมขังเขาใจถึงวิธีการและอํานาจหนาที่ของหนวยงานที่เขาเยี่ยม เพื่อชวย

ใหพวกเขาทราบวาจะมีทาทีตอตนเองอยางไร ผูเขาเยี่ยมควรสวมปายชื่อ

หรือใชสื่อเพื่อแสดงสถานภาพของตนเอง เมื่ออยูภายนอกสถานที่คุมขัง 

รายงานของหนวยงานเขาเยี่ยมควรไดรับการเผยแพรอยางเปนลายลักษณ

อักษรและมีความระมัดระวังในการเผยแพรตามสื่อมวลชน (โปรดดูบทที่ 3 

สวนที่ 5 การติดตามผลหลังการเยี่ยม) 

 

 เอกสารที่ควรอานเพิ่มเติม 
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United Nations, Office of the High Commissioner for Human Rights, 

Professional Training Series no.7, 

Training Manual on Human Rights Monitoring, New York, Geneva, 

2001 

Helsinki Foundation for Human Rights, Human Rights Monitoring, 

Warsaw, 2001 

 

  

 เปนเวลานานมาแลวที่การตรวจเยี่ยมระดับชาติ เปนหนาที่ของหนวย

งานดานการปกครองในประเทศ แตเริ่มมีการยอมรับมากขึ้นถึงความจําเปนที่จะ

ตองมีการตรวจเยี่ยมสถานที่คุมขังโดยองคกรจากภายนอก และการมีรูปแบบ

การตรวจเยี่ยมในประเทศแบบใหม ๆ ซึ่งเปนอิสระจากสถานที่คุมขัง แนวคิด

ของการตรวจเยี่ยมควบคุมในระดับสากล ไดเริ่มพัฒนาขึ้นอยางชา ๆ พรอม ๆ 

กับการพัฒนาหนวยงานระดับประเทศเพื่อตรวจเยี่ยมสถานที่คุมขัง  

 การรับรองพิธีสารเลือกรับตอทายอนุสัญญาตอตานการทรมานของ

องคการสหประชาชาติเมื่อเร็ว ๆ นี้ เปนผลมาจากขอมูลการเขาเยี่ยมสถานที่คุม

ขังโดยองคกรระดับชาติและสากลเพื่อปองกันการทรมาน ซึ่งถือวาเปนความ

กาวหนาอีกขั้นหนึ่งของการพัฒนาระบบสากลที่ควบคุมใหมีการปฏิบัติตาม

กลไกระหวางประเทศและในประเทศพรอม ๆ กัน  

 เปนที่สังเกตวา การรับรองพิธีสารดังกลาว เปนเหตุใหเกิดสนธิสัญญา

สากลดานสิทธิมนุษยชนฉบับแรกที่กําหนดหลักเกณฑและหลักประกันการทํา
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งานอยางมีประสิทธิภาพและความเปนอิสระของกลไกการปองกันการทรมานใน

ระดับชาติ 

 สวนที่หนึ่งและสองของบทนี้ใหภาพรวมเกี่ยวกับประเภทของกลไกทั้ง

ในระดับประเทศและระหวางประเทศที่มีอยูตามลําดับ สวนที่สาม ใหรายละเอียด

เกี่ยวกับกลไกการเขาเยี่ยมอันเปนผลมาจากพิธีสาร โดยอางอิงถึงกลไกการ

ปองกันในระดับชาติ สวนที่สี่ พูดถึงคําถามเกี่ยวกับการประสานงานที่จําเปน

ระหวางหนวยงานเขาเยี่ยมในประเทศและหนวยงานเขาเยี่ยมในระดับสากล 
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 1. การเขาเยี่ยมระดับประเทศ 

 ที่สุดแลว การตรวจเยี่ยมสถานที่คุมขังยอมเปนภาระหนาที่ของหนวย

งานระดับชาติ ที่ดูแลบุคคลผูถูกทําใหเสื่อมเสียอิสรภาพ  

 “ทั้งนี้เพื่อกํากับใหมีการปฏิบัติตามกฎหมายและหลักเกณฑที่เกี่ยวของ 

ควรมีการเขาเยี่ยมสถานที่คุมขังอยางสมําเสมอโดยบุคคลที่เหมาะสมและมี

ประสบการณ ซึ่งไดรับการแตงตั้งและขึ้นตรงตอหนวยงานที่เกี่ยวของ โดยเปน

อิสระจากหนวยงานที่รับผิดชอบตอสถานที่คุมขังหรือสถานคุมขังแหงนั้น” หลัก

การที่ 29 ยอหนาที่ 1 ของหลักการเพื่อคุมครองบุคคลที่ถูกคุมขังหรือถูกคุมขัง

ในรูปแบบใด ๆ ก็ตามขององคการสหประชาชาติ 

 ประเทศสวนใหญพัฒนากลไกตรวจเยี่ยมภายในของตนเอง โดยบาง

กรณีมีการแทรกแซงจากระบบศาล อยางไรก็ตาม รัฐบาลสวนใหญมักไมสนใจที่

จะพัฒนากลไกตรวจเยี่ยมภายนอกที่เปนอิสระ  

 

 1.1 การตรวจเยี่ยมภายใน 

 รัฐสวนใหญพัฒนากลไกตรวจเยี่ยมภายในโดยหนวยงานของรัฐซึ่งทํา

หนาที่เขาเยี่ยมสถานที่คุมขัง โดยถือเปนสวนหนึ่งของระบบราชการทั่วไป 

บทบาทของหนวยงานเชนนั้นมักจํากัดอยูแคการดูแลใหเจาหนาที่ปฏิบัติตามกฎ

เกณฑและดูแลใหกฎเกณฑเหลานั้นสอดคลองกับมาตรฐานระดับชาติ 

สอดคลองกับแนวปฏิบัติ และกฎเกณฑของฝายปกครอง โดยมักไมครอบคลุม

ถึงประเด็นอื่น ๆ อยางเชน ศักดิ์ศรีและสิทธิมนุษยชนของบุคคลผูถูกทําใหเสื่อม

เสียอิสรภาพ อันเปนเหตุใหแมกระบวนการตรวจเยี่ยมภายในจะทําหนาที่อยาง

เต็มที่แลว แตสภาพการคุมขังก็อาจไมสอดคลองกับมาตรฐานสิทธิมนุษยชน
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สากลอยูดี ซึ่งเปนเหตุใหการตรวจเยี่ยมภายในถือวาไมพอเพียง และควรไดรับ

การหนุนเสริมโดยการตรวจเยี่ยมอยางเปนอิสระจากภายนอก  

 

 1.2 การตรวจเยี่ยมของระบบยุติธรรม 

 ผูพิพากษาและอัยการยอมมีหนาที่ประการหนึ่งในการเขาเยี่ยมสถานที่

คุมขังและตรวจเยี่ยมสภาพการคุมขังอยางสมําเสมอ ในบางประเทศ “ผูพิพาก

ษาที่ใหคําปรึกษา” ...อาจเขาเยี่ยมเรือนจําที่คุมขังนักโทษ และใหขอวินิจฉัย

เกี่ยวกับการดําเนินการตามคําพิพากษาตัดสินของศาล การตรวจเยี่ยมโดยศาล

มีความแตกตางกันไปทั้งในแงความถี่และคุณภาพ โดยอาจมีประสิทธิภาพใน

กรณีที่ผูพิพากษาสามารถใหขอวินิจฉัยซึ่งมีผลผูกพันตอสภาพในเรือนจํา  

 

 1.3 การตรวจเยี่ยมอยางเปนอิสระจากภายนอก 

 ในชวงที่ผานมา การตระหนักวาสถานที่คุมขังควรมีความโปรงใสและ

ตรวจเยี่ยมได เปนเหตุใหมีการพัฒนากลไกตรวจเยี่ยมในประเทศที่เปนอิสระขึ้น

มา ซึ่งไดพัฒนาจนเปนองคกรที่เปนมืออาชีพและมีบทบาทเดนชัดมากขึ้น กลไก

ภายนอกเชนนี้มีในรูปแบบแตกตางกันไป โดยอาจเปนหนวยงานที่จัดตั้งขึ้น

อยางเปนทางการโดยรัฐสภา หนวยงานที่อยูภายใตกระทรวงบางแหง หรือกลุม

จากภาคประชาสังคม หรือองคกรที่ผสมผสานกัน 

 กลไกภายนอกที่จัดตั้งขึ้นโดยรัฐสภาอาจประกอบดวย สํานักงานผู

ตรวจการรัฐสภา และสถาบันสิทธิมนุษยชนแหงชาติ หนวยงานเหลานี้มักมี

อํานาจหนาที่ในการตรวจเยี่ยมและสนับสนุนใหมีความเคารพตอสิทธิมนุษยชน 

รวมทั้งมีอํานาจในการตรวจเยี่ยมขอรองเรียนของบุคคล โดยหมายถึงสิทธิใน
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การเขาเยี่ยมและการตรวจเยี่ยมสถานที่คุมขังดวย แตขอบเขตและความถี่ของ

การเขาเยี่ยมอาจแตกตางกันไป นอกจากนั้น การเขาเยี่ยมสถานที่คุมขังมักเปน

ผลมาจากความพยายามที่จะพิสูจนขอกลาวหาบางประการและสอบสวนในกรณี

ที่มีขอรองเรียน มากกวาจะเปนการตรวจเยี่ยมเพื่อการปองกันและการประเมิน

สภาพการคุมขังดวยเจตนาที่จะปองกันปญหาในอนาคต ลักษณะที่ไดเปรียบ

ของสํานักงานผูตรวจการรัฐสภา และสถาบันสิทธิมนุษยชนแหงชาติไดแก 

หนวยงานเหลานี้มักรายงานอยางเปดเผยตอรัฐสภา และดวยสถานะความเปน

หนวยราชการ ขอเสนอแนะขององคกรเหลานี้ยอมถูกมองวามีนําหนัก 

 ในบางประเทศ มีการจัดตั้งหนวยตรวจเยี่ยมพิเศษขึ้นภายใตกระทรวง

บางแหง หนวยงานเหลานี้มักมีอํานาจหนาที่สองระดับ กลาวคือ การควบคุม

สภาพการคุมขังในสถานที่ตาง ๆ ที่อยูใตการควบคุมของกระทรวง และใหความ

เห็นตอกระทรวงถึงสิ่งที่ควรปรับปรุง หนวยงานเชนนี้อาจประกอบดวยเจา

หนาที่ ตัวแทนจากองคการพัฒนาภาคเอกชน สมาชิกที่เปนกลางจากภาค

ประชาสังคม (บุคคลทั่วไป) หรือผสมผสานกัน หนวยงานเหลานี้มักมีขอเสนอที่

ไมมีผลบังคับตามกฎหมาย ในบางครั้งก็มีการตีพิมพขอมูลในรูปของรายงาน 

 สุดทาย ในบางประเทศ องคการพัฒนาภาคเอกชนและองคกรภาค

ประชาสังคมดานสิทธิมนุษยชนระดับชาติอาจไดรับมอบหมายและไดรับอนุญาต

ใหทําการตรวจเยี่ยมสถานที่คุมขังอยางสมําเสมอ การตรวจเยี่ยมโดยภาค

ประชาสังคม มักมีความเปนอิสระไมตกอยูใตการควบคุมของหนวยงานของรัฐ 

ขอมูลและรายงานที่นําเสนอมักเปนที่ยอมรับ ทั้งนี้เปนเพราะความเปนอิสระของ

องคกร และความเชื่อมั่นวาขอมูลที่เสนอเปนความจริง อยางไรก็ตาม ความชอบ

ธรรมดานกฎหมายในการตรวจเยี่ยมอาจไมมั่นคงมากนัก ทั้งนี้ขึ้นอยูกับขอตก
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ลงที่ทํากับกระทรวงตาง ๆ หรือขึ้นอยูกับกระทรวงบางแหง อันเปนเหตุใหคณะ

ผูตรวจเยี่ยมตองพึ่งพาเจตจํานงทางการเมืองของรัฐบาล ในบางประเทศ การ

ขาดเงินทุนอยางเชน คาเดินทาง อาจทําใหการทํางานตรวจเยี่ยมโดยกลุมอิสระ

เหลานี้ขาดความสมําเสมอ ไมตอเนื่อง 

 

 2. กลไกการเขาเยี่ยมในระดับนานาชาติและภูมิภาค 

 การมีหนวยงานสากลที่เขาเยี่ยมสถานที่คุมขังเปนปรากฏการณคอน

ขางใหม คณะกรรมการกาชาดสากลเปนหนวยงานแรกที่ไดรับมอบหมายอํานาจ

หนาที่ดังกลาว โดยเปนการเขาเยี่ยมเชลยสงครามในสถานการณที่มีการสูรบ

ดวยอาวุธ ในเวลาตอมาอํานาจหนาที่ดังกลาวไดขยายออกไปตามสิทธิที่มีการ

นําเสนอ เปนเหตุใหมีการเขาเยี่ยมผูถูกคุมขังตามเงื่อนไขที่ตกลงกับรัฐบาลที่

เกี่ยวของ ในสถานการณที่มีความขัดแยงหรือความตึงเครียด ขอเสนอแนะของ

คณะกรรมการกาชาดสากลยังอาจครอบคลุมถึงผูถูกคุมขังตามกฎหมายแบบ

จารีตประเพณี 

 กลไกระหวางประเทศที่มีอยูสวนใหญไดรับสิทธิที่จะเขาเยี่ยมสถานที่

คุมขัง โดยสามารถทําหนาที่แกปญหาตามสถานการณ อยางเชนการเขาเยี่ยม

สถานที่เมื่อไดรับขอมูลเกี่ยวกับการทรมานหรือการทารุณในสถานที่นั้น (อยาง

เชน ผูแทนพิเศษแหงองคการสหประชาชาติ คณะกรรมการตอตานการทรมาน) 

มีไมกี่หนวยงานที่มีอํานาจหนาที่ในการเขาเยี่ยมอยางสมําเสมอและสามารถทํา

หนาที่ในเชิงรุกได (อยางเชน ผูแทนพิเศษดานเรือนจําและสภาพการคุมขังแหง

อาฟริกา) กลไกเหลานี้จะสามารถเขาเยี่ยมไดก็ตอเมื่อไดรับอนุญาตจากรัฐบาลที่

เกี่ยวของ 
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 หนวยงานสากลสองแหงทําหนาที่ที่แตกตางกันไปคอนขางมาก คณะ

กรรมการเพื่อปองกันการทรมานแหงยุโรป (CPT) เมื่อป 1987 ถือเปนองคกร

แรกที่มีการจัดตั้งขึ้นเพื่อเยี่ยมสถานที่คุมขังโดยมีเปาหมายเพื่อปองกันการ

ทรมานโดยเฉพาะ จากการใหสัตยาบันรับรองสนธิสัญญาดังกลาว รัฐภาคีตอง

ยอมอนุญาตใหมีการเขาเยี่ยมโดยคณะกรรมการฯ ไมวาในเวลาใดหรือสถานที่

ใดซึ่งมีการคุมขังบุคคล คณะอนุกรรมการภายใตคณะกรรมการตอตานการ

ทรมานที่จะแตงตั้งขึ้นตามพิธีสารเลือกรับตอทายอนุสัญญาตอตานการทรมาน

ขององคการสหประชาชาติ ก็จะทําหนาที่เขาเยี่ยมสถานที่คุมขังอยางสมําเสมอ 

ไมวาจะมีการรองเรียนมาหรือไมก็ตาม และไมจําเปนตองขออนุญาตจากรัฐภาคี

ลวงหนา  

 

 ตาราง 1 กลไกเขาเยี่ยมระดับนานาชาติและภูมิภาค 

 

 
ขั้นตอนปฏิบัติขององคการ
สหประชาชาต ิ
• ผูแทนพิเศษดานการทรมาน
และการปฏิบัติหรือการลงโทษ
ที่ทารุณ ไรมนุษยธรรมหรือ
ลดทอนความเปนมนุษย  
• ผูแทนพิเศษดานการ
ฆาตกรรมนอกระบบยุติธรรม 
การสังหารโดยพลการหรือ
การสังหารโดยปราศจากการ
ไตสวน 
• คณะทํางานดานการบังคับ
ใหสูญหาย 
• คณะทํางานดานการคุมขัง
โดยพลการ 
 

มติของสํานักงานขาหลวงใหญ
สิทธิมนุษยชน องคการ
สหประชาชาติ 

• ขอตกลงเบื้องตนกับประเทศที่จะเขาเยี่ยม 
• การเขาเยี่ยมสถานที่คุมขังในบางกรณีเพื่อ
ประเมินสถานการณประเทศนั้นเปรียบเทียบ
กับพันธสัญญาที่ใหไว  
• ขอเสนอแนะ ที่ไดมาจากขอมูลที่มีการสื่อสาร
กับผูแทนพิเศษ และมีการตรวจเยี่ยม หรือเปน
ขอมูลที่ไดจากการเขาเยี่ยมประเทศที่เกี่ยวของ 
• ขอเสนอซึ่งไมมีผลบังคับใชตามกฎหมายตอ
ประเทศนั้น 
• รายงานตอสาธารณะที่นําเสนอในการประชุม
ของคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแหง
สหประชาชาติ 
 

 ประเภท ขอกฎหมาย คุณลักษณะ 

กลไกนานาชาติ 
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คณะกรรมการตอตานการ
ทรมาน (CAT)  

มาตรา 20 ของอนุสัญญา  
แหงองคการสหประชาชาติ 
(1984)  
 

• สามารถเขาเยี่ยมรัฐภาคีของอนุสัญญา5  
• เขาเยี่ยมไดเฉพาะกรณีที่มี “การทรมานอยาง
เปนระบบ”  
• ตองไดรับอนุญาตจากรัฐบาล 
• เปนกระบวนการที่ปกปดเปนความลับ 
 

คณะอนุกรรมการภายใต
คณะกรรมการตอตานการ
ทรมาน6  

พิธีสารเลือกรับตอทายอนุสัญญา
ตอตานการทรมานขององคการ
สหประชาชาติ (2002)  

• การเขาเยี่ยมรัฐภาคีของพิธีสาร 
• จะไดรับการแตงตั้งขึ้นเพื่อทําหนาที่เขา
เยี่ยมเพื่อปองกันการทรมาน 
• สามารถเขาเยี่ยมไดโดยไมจําเปนตองไดรับ
อนุญาตลวงหนาทั้งนี้ตามการใหสัตยาบัน
รับรองหรือพันธกรณีตอพิธีสาร 
• สามารถเขาเยี่ยมไดอยางสมําเสมอเพื่อ
ปองกันการทรมาน โดยอาจเขาเยี่ยมเพื่อ
ติดตามผลไดหนึ่งครั้ง 
• สามารถเขาไปยังสถานที่ใดก็ตามซึ่งมีการ
คุมขังบุคคล โดยไมมีขอบเขตจํากัด 
• รายงานที่มีการเก็บขอมูลเปนความลับ โดย
อาจขออนุญาตกอนการตีพิมพจากรัฐบาล
หรือคณะกรรมการอาจตัดสินใจตีพิมพ
รายงานไดเลยในกรณีที่รัฐบาลไมใหความ
รวมมือ 
• รายงานประจําปตอคณะกรรมการตอตาน
การทรมาน 
• การติดตอโดยตรงกับกลไกการปองกันใน
ระดับชาติ 

คณะกรรมการกาชาดสากล ตามเงื่อนไขของอนุสัญญานคร
เจนีวา (1949) ในสถานการณที่มี
ความขัดแยง และตามขอตกลงที่
มีตอรัฐในสถานการณอื่น  

 ประเภท ขอกฎหมาย คุณลักษณะ 

กลไกนานาชาต ิ

 5 ในกรณีที่ประเทศนั้นไมไดมีคําประกาศภายใตมาตรา 20  
 6 จะมีการแตงตั้งคณะอนุกรรมการภายใน 6 เดือนหลังจากที่พิธีสารเลือกรับมีผลบังคับใชเมื่อมีประเทศที่ให
สัตยาบันรับรองครบ 20 ประเทศ 
 

• การตรวจเยี่ยมสภาพการคุมขังโดยเนนที่
บุคคลซึ่งถูกจับกุมและคุมขังอันเนื่องมาจาก
สถานการณสูรบหรือความขัดแยงใน
ประเทศ ในบางสถานการณ การตรวจเยี่ยม
อาจครอบคลุมไปถึงบุคคลผูถูกทําใหเสื่อม
เสียอิสรภาพประเภทอื่น ๆ 
• ในสถานการณที่เปนการสูรบระหวาง
ประเทศ รัฐภาคีที่เปนคูขัดแยงตองอนุญาต
ใหมีการเขาเยี่ยมทหารเกณฑและพลเรือนที่
สูรบใหกับกองกําลังตางชาติที่มีสวนรวมใน
ความขัดแยง 
• ในสถานการณอื่น การเขาเยี่ยมใหเปนไป
ตามขอตกลงกับหนวยราชการที่เกี่ยวของ 
• การเขาเยี่ยมอยางสมําเสมอและถาวรใน
ชวงที่เกิดสงครามหรือความขัดแยง หรือผล
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กระทบโดยตางจากสถานการณนั้น การทํา
กิจกรรมบรรเทาทุกขและบูรณปฏิสังขรณ โดยมี
ขอตกลงรวมกับหนวยราชการที่เกี่ยวของ  
• การชวยเหลือเพื่อฟนฟูความสัมพันธระหวาง
ครอบครัว 
• กระบวนการทํางานและรายงานที่ปกปดความ
ลับ 
 

ประเภท ขอกฎหมาย คุณลักษณะ 

กลไกระดับภูมิภาค 

กลไกนานาชาต ิ

คณะกรรมาธิการดานสิทธิ
มนุษยชนแหงภูมิภาคอเมริ
กา  

อนุสัญญาดานสิทธิมนุษยชน
แหงภูมิภาคอเมริกา (1978) 
ปฏิญญาภูมิภาคอเมริกาวา
ดวยสิทธิและหนาที่ของมนุษย 
(1948) 7 

• การเขาเยี่ยมประเทศ ซึ่งรวมไปถึงการเขา
เยี่ยมสถานที่คุมขังในรัฐภาคีของอนุสัญญาหรือ
ปฏิญญา 
• การเขาเยี่ยมแตละครั้งตองเกิดขึ้นจากการ
เจรจากับรัฐบาลที่เกี่ยวของ 
• ตองมีรายงานที่เปดเผยเกี่ยวกับสถานการณ
ในประเทศนั้น 
 

ผูแทนพิเศษดานเรือนจํา
และสภาพการคุมขังแหง
อาฟริกา 

ตามปฏิญญากัมปาลาที่เกิด
ขึ้นจากมติของคณะกรรมการ
เพื่อสิทธิประชาชนและสิทธิ
มนุษยชนแหงอาฟริกา 
(1996)  

• การเขาเยี่ยมรัฐภาคีของธรรมนูญสิทธิประชาชน
และสิทธิมนุษยชนแหงอาฟริกา  
• การเขาเยี่ยมโดยมีขอตกลงกับรัฐบาลที่เกี่ยวของ 
• การประเมินสภาพการคุมขังและการปฏิบัติโดย
ทั่วไป 
• การจัดพิมพรายงานภายหลังการผนวกความ
เห็นและขอสังเกตของหนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของ
แลว 

คณะกรรมการเพื่อ
ปองกันการทรมานแหง
ยุโรป (CPT) 

อนุสัญญาเพื่อปองกันการ
ทรมานแหงยุโรป (1987) 

•การเขาเยี่ยมรัฐภาคีของอนุสัญญา 
•การกําหนดวัตถุประสงคของการเขาเยี่ยมเพื่อ
ปองกัน 
• การเขาถึงอยางไมจํากัด ไมวาจะเปนเวลาหรือ
สถานที่ใดซึ่งมีการคุมขังบุคคล 
• การเขาเยี่ยมอยางสมําเสมอและชั่วคราว (“ขึ้นอยู
กับเงื่อนไขของสถานการณ”) 
• โดยหลักการแลว รายงานตองเก็บเปนความลับ 
แตที่ผานมามักมีการตีพิมพรายงาน 
 

7  คณะกรรมาธิการฯ บังคับใชปฏิญญากับประเทศสมาชิกซึ่งไมไดลงนามในอนุสัญญา 
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3. พิธีสารเลือกรับตอทายอนุสัญญาตอตานการทรมานของ

องคการสหประชาชาต ิ

 พิธีสารเลือกรับตอทายอนุสัญญาตอตานการทรมานขององคการ

สหประชาชาติ ตั้งอยูบนพื้นฐานการใหความรวมมือกับการเขาเยี่ยมสถานที่คุม

ขังโดยกลไกระหวางประเทศและระดับชาติ 

 “วัตถุประสงคของพิธีสาร8คือการพัฒนาระบบการเขาเยี่ยมสถานที่ซึ่ง

ทําใหบุคคลเสื่อมเสียซึ่งอิสรภาพโดยหนวยงานนานาชาติและระดับชาติที่เปน

อิสระอยางสมําเสมอ ทั้งนี้เพื่อปองกันการทรมาน การปฏิบัติและการลงโทษที่

ทารุณ ขาดมนุษยธรรม หรือลดทอนความเปนมนุษย” (มาตรา 1 พิธีสารเลือก

รับตอทายอนุสัญญาตอตานการทรมานขององคการสหประชาชาติ) 

 

 3.1 คณะอนุกรรมการภายใตคณะกรรมการตอตานการ

ทรมาน 

 เนื้อหาของพิธีสารกําหนดใหมีการจัดตั้งคณะอนุกรรมการภายใตคณะ

กรรมการตอตานการทรมาน (คณะอนุกรรมการ) องคกรนี้จะประกอบดวย

ตัวแทนที่เปนอิสระ 10 คน ซึ่งเสนอและเลือกตั้งโดยรัฐภาคีของพิธีสาร  ซึ่งเปน

ผูมีประสบการณระดับมืออาชีพและเปนตัวแทนจากภูมิภาคและระบบกฎหมาย

ที่แตกตางกันของโลก คณะอนุกรรมการจะทํางานตามหลักการของ “การปกปด

ขอมูลเปนความลับ ความไมลําเอียง การไมเลือกปฏิบัติและความเปนกลาง” 

(มาตรา 2)  

 อํานาจหนาที่ของคณะอนุกรรมการคือการเขาเยี่ยมสถานที่ซึ่งทําให

 8 โดยจะเพิ่มจํานวนเปน 25 คนหลังจากมีประเทศที่ใหสัตยาบันรับรองครบ 50 ชาติ 
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บุคคลเสื่อมเสียซึ่งอิสรภาพ โดยสามารถเขาถึงไมเพียงเรือนจําหรือสถานีตํารวจ 

แตยังอาจเขาถึงศูนยพักพิงผูลี้ภัย คายทหาร สถานพินิจและคุมครองเด็กและ

เยาวชน โรงพยาบาลจิตเวช และพื้นที่ในสนามบินนานาชาติระหวางที่รอเดิน

ทางไปประเทศอื่น (transit zones) 9 

 คณะอนุกรรมการสามารถทําการ “เขาเยี่ยมอยางสมําเสมอ” ไดเทานั้น 

และควรพัฒนาแผนการเพื่อแจงขอมูลใหรัฐภาคีทราบ นอกจากนั้น คณะ

อนุกรรมการยังสามารถเขาเยี่ยมเพื่อติดตามผลภายหลังการเยี่ยมตามปรกติ ได

ดวย 

 

 

อํานาจหนาที่ในการเขาเยี่ยม 

• สามารถเขาถึงขอมูลทุกประการที่เกี่ยวของกับจํานวนผูถูก

คุมขัง การปฏิบัติและสภาพการคุมขัง 

• เขาถึงสถานที่คุมขังและศูนยควบคุมตัวทุกที่ ในบางกรณี 

รัฐบาลอาจเลื่อนการเขาเยี่ยมสถานที่บางแหงดวยเหตุผลเรงดวน 

อยางเชน เหตุผลเพื่อการปองกันประเทศ การรักษาความปลอดภัย

ของสาธารณะ  ภัยพิบัติทางธรรมชาติ หรือสภาพผิดปรกติอยางราย

แรงของสถานที่ที่จะทําการเยี่ยม  

• โอกาสในการสัมภาษณเปนการสวนตัว 

• อิสรภาพในการเลือกสถานที่ที่จะเขาเยี่ยมและบุคคลที่จะ

สัมภาษณ 

 9 ประเภทของสถานที่ซึ่งเขาถึงไดมีลักษณะเดียวกับกลไกการเขาเยี่ยมระดับชาติ (โปรดดูดานลาง)  
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• นอกจากนั้น ยังมีบทบัญญัติเพื่อคุมครองบุคคลที่ติดตอให

ขอมูลกับคณะอนุกรรมการหรือกลไกการปองกันในระดับชาติ ไมใหถูก

ตอบโต/ลงโทษ (มาตรา 15)  

 

 

 ภายหลังการเขาเยี่ยม คณะอนุกรรมการจะจัดทํารายงานที่เปนความ

ลับซึ่งประกอบดวยขอเสนอแนะที่จะสงมอบใหกับรัฐภาคี และถาสมเหตุผล ก็

อาจสงใหกับกลไกการปองกันในระดับชาติได ถึงแมวาในรายงานจะเปนขอมูล

ลับ แตรัฐบาลอาจสั่งใหมีการตีพิมพได ขอเสนอแนะไมมีผลบังคับทางกฎหมาย 

แตรัฐบาลมีหนาที่พิจารณาขอเสนอแนะเหลานั้น และเขาสูการเจรจาเพื่อหา

มาตรการปฏิบัติ พิธีสารเลือกรับตอทายอนุสัญญาตอตานการทรมานยังกําหนด

ใหมีการจัดตั้งกองทุนที่บริจาคโดยสมัครใจเพื่อสนับสนุนการดําเนินงานตามขอ

เสนอแนะ 

 ในกรณีที่รัฐบาลปฏิเสธไมใหความรวมมือ คณะอนุกรรมการสามารถ

เสนอใหคณะกรรมการตอตานการทรมานขององคการสหประชาชาติใหรับรอง

แถลงการณตอสาธารณะหรือตีพิมพรายงานฉบับนั้น  

 

 3.2 กลไกการปองกันในระดับชาติภายใตพิธีสารเลือกรับตอทาย

อนุสัญญาตอตานการทรมาน  

 มาตรฐานและหลักเกณฑที่ปรากฏในพิธีสารเลือกรับตอทายอนุสัญญา

ตอตานการทรมานมีความสําคัญตอการรับรองสถานะ “กลไกการปองกันใน
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ระดับชาติ” ของกลไกการเขาเยี่ยมในประเทศ ทั้งยังจะเปนประโยชนตอหนวย

งานเขาเยี่ยมในประเทศ ทั้งนี้เนื่องจากเปนเงื่อนไขที่ดีเยี่ยมที่สะทอนมติของ

นานาชาติในการสรางหลักประกันที่จําเปน เพื่อใหกลไกการเขาเยี่ยมในประเทศ

ทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 

 3.2.1 การจัดตั้งหรือการรับรองกลไกการปองกันในระดับชาติ 

 รัฐภาคีมีหนาที่ตอง “สงเสริม มอบหมายหนาที่หรือจัดตั้ง (...)กลไก

การปองกันในระดับชาติหนึ่งหรือหลายกลไกเพื่อปองกันการทรมานในประเทศ” 

(มาตรา 17)10  ในทํานองเดียวกัน รัฐบาลบางประเทศจะตองจัดตั้งหนวยงาน

ใหม สวนประเทศอื่นอาจมีหนวยงานเดิมอยูแลว แตตองกํากับใหมีการปฏิบัติ

ตามพันธกรณีภายใตพิธีสารเลือกรับอยางเต็มที่  

 เพื่อชวยใหรัฐภาคีจัดตั้งกลไกในประเทศที่มีประสิทธิภาพ คณะ

อนุกรรมการสามารถใหความชวยเหลือและคําปรึกษาได ดวยเหตุดังกลาว คณะ

อนุกรรมการจึงมีอํานาจหนาที่ใหคําปรึกษาตอรัฐภาคีในการจัดตั้งกลไกระดับ

ประเทศ คณะอนุกรรมการยังสามารถใหความชวยเหลือโดยตรงและจัดอบรมให

กับกลไกการปองกันในระดับชาติดวย 

 เมื่อรัฐบาลรองรับสถานะของหนวยงานที่มีอยูใหเปน “กลไกการ

ปองกันในระดับชาติ” ภายใตพิธีสารแลว รัฐบาลจะตองประเมินวาหนวยงานนั้น

ปฏิบัติหนาที่ตามหลักเกณฑที่กําหนดไวในพิธีสารหรือไม โดยเฉพาะในแงความ

เปนอิสระในการทํางาน คณะอนุกรรมการยังสามารถชวยเหลือใหกลไกการ

ปองกันในระดับชาติทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ สามารถใหขอเสนอแนะตอ

 10 รัฐภาคีจะตองจัดตั้งกลไกการปองกันในระดับชาติภายในหนึ่งปหลังจากพิธีสารเลือกรับตอทายอนุสัญญาตอ
ตานการทรมานมีผลบังคับใช และเมื่อมีผลบังคับใช จะตองใหสัตยาบันรับรองพิธีสาร อยางไรก็ตาม แมภายหลัง
ใหสัตยาบันรับรองแลว รัฐบาลอาจประกาศเลื่อนการปฏิบัติตามพันธกรณีเปนการชั่วคราว ทั้งนี้เพื่อใหมีเวลาใน
การพัฒนากลไกระดับประเทศเปนระยะเวลาสูงสุด 5 ป ตามมาตรา 24  
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รัฐบาลเพื่อสงเสริมศักยภาพและอํานาจหนาที่ในการปองกันการทรมานและการ

ทารุณ 

 ควรเนนดวยวา การมอบหมายหนาที่หรือการจัดตั้งกลไกการปองกัน

ในระดับชาติ ไมควรถูกใชเปนขออางในการปฏิเสธการเขาเยี่ยมของหนวยงาน

ในประเทศอื่น ๆ โดยเฉพาะการเขาเยี่ยมขององคการพัฒนาภาคเอกชน โดย

ควรถือวากิจกรรมตรวจเยี่ยมของหนวยงานตาง ๆ ชวยสงเสริมการปองกันการ

ทรมาน 

 

 3.2.2 รูปแบบของกลไกการปองกันในระดับชาติ 

 พิธีสารเลือกรับตอทายอนุสัญญาตอตานการทรมานไมไดระบุรูปแบบ

ของกลไกการปองกันในระดับชาติโดยชัดเจน รัฐภาคีจึงสามารถเลือกรูปแบบ

ของหนวยงานที่เหมาะสมที่สุดกับบริบทของประเทศตนเองได กลไกการปองกัน

ในระดับชาติอาจเปนสถาบันสิทธิมนุษยชนแหงชาติ สํานักงานผูตรวจการ

รัฐสภา คณะกรรมาธิการของรัฐสภา องคการพัฒนาภาคเอกชน กลุมบุคคล

ทั่วไปหรือหนวยงานพิเศษที่จัดตั้งขึ้นเพื่อตรวจเยี่ยมสถานที่คุมขังโดยเฉพาะ 

 รัฐภาคียังสามารถจัดตั้งกลไกการปองกันในระดับชาติไดหลายกลไก 

ใหสอดคลองกับโครงสรางของรัฐบาล (อยางเชน การเปนสหพันธรัฐ) หรือแบง

ออกเปนประเด็นตาง ๆ เมื่อรัฐบาลตัดสินใจจัดตั้งกลไกการปองกันในระดับชาติ

หลายองคกร ไมวาจะเปนการแบงตามภูมิภาคหรือประเด็น รัฐบาลตองหาวิธี

การประสานความรวมมือระหวางหนวยงานที่แตกตางกัน โดยอาจจัดตั้งเปน

องคกรประสานงานกลางในระดับประเทศ ซึ่งทําหนาที่สงเสริมความเปน
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เอกภาพในการทํางานของแตละหนวยงาน 

 

 3.2.3 อํานาจหนาที่ของกลไกการปองกันในระดับชาติ 

 ประสิทธิภาพในการปองกันการทรมานของการเขาเยี่ยมสถานที่คุมขัง 

ขึ้นอยูกับความสมําเสมอในการเขาเยี่ยมและกิจกรรมติดตามผล ดังนั้น กลไก

การปองกันในระดับชาติจึงมีอํานาจหนาที่ในการเขาเยี่ยมสถานที่ซึ่งทําใหบุคคล

เสื่อมเสียซึ่งอิสรภาพและใหขอเสนอแนะอยางสมําเสมอ  

 

 

ขอบเขตของอํานาจหนาที่ (มาตรา 19)  

กลไกการปองกันในระดับชาติควรมีอํานาจอยางนอยในการ 

• ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติตอบุคคลผูถูกทําใหเสื่อมเสียอิสรภาพ

ในสถานที่คุมขังอยางสมําเสมอ 

• ใหขอเสนอแนะตอหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อการปรับปรุง 

• ยื่นขอเสนอและขอสังเกตที่มีตอรางกฎหมายที่มีอยู 

 

 

นิยามของสถานที่คุมขัง 

พิธีสารเลือกรับตอทายอนุสัญญาตอตานการทรมานใหคํานิยามอยาง

กวาง ๆ เกี่ยวกับสถานที่ซึ่งทําใหบุคคลเสื่อมเสียซึ่งอิสรภาพ โดย

ประกอบดวย 
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• สถานีตํารวจ 

• สํานักงานกองกําลังเพื่อความมั่นคง 

• สถานที่คุมขังกอนการไตสวน 

• เรือนจําเพื่อฝากขัง 

• เรือนจําสําหรับผูตองโทษ 

• สถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน 

• สํานักงานตรวจคนเขาเมือง 

• พื้นที่ในสนามบินนานาชาติระหวางที่รอเดินทางไปประเทศ

อื่น (transit zones) 

• ศูนยพักพิงผูลี้ภัย 

• สถาบันจิตเวช 

• สถานที่คุมขังของฝายปกครอง 

• สถานที่อื่นซึ่งมีบุคคลผูถูกทําใหเสื่อมเสียอิสรภาพ 

 

 3.2.4 หลักประกันสําหรับกลไกการปองกันในระดับชาติ 

 พิธีสารเลือกรับตอทายอนุสัญญาตอตานการทรมานกําหนดหลัก

ประกันและหลักเกณฑเพื่อชวยใหกลไกการปองกันในระดับชาติปลอดพนจาก

การแทรกแซงของรัฐ บทบัญญัติเหลานี้มีความเปนอิสระและจะตองปฏิบัติตาม

ทั้งนี้เพื่อชวยใหหนวยงานเหลานี้มีความเปนอิสระ  

 ในแงของการเปนหลักการนําพิธีสารเลือกรับตอทายอนุสัญญาตอตาน

การทรมานกําหนดใหรัฐภาคีตองใหความสําคัญกับ “หลักการที่เกี่ยวของกับ

สถานะและการทํางานของหนวยงานระดับชาติเพื่อสงเสริมและคุมครองสิทธิ
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มนุษยชน” (หลักการปารีส)11  

 

หลักประกันและหลักเกณฑสําหรับกลไกการปองกันในระดับ

ชาติ (มาตรา 18) 

ตามมาตรา 18 ของพิธีสารเลือกรับตอทายอนุสัญญาตอตานการ

ทรมาน กลไกการปองกันในระดับชาติจะตองมีหลักประกันดังตอไปนี้  

• ความเปนอิสระในการทํางาน 

• การมีศักยภาพและองคความรูแบบมืออาชีพที่จําเปน 

• ทรัพยากรที่เหมาะสม 

 

 

 ความเปนอิสระในการทํางาน 

 ความเปนอิสระของกลไกการปองกันในระดับชาติ เปนสวนสําคัญที่

ชวยใหหนวยงานเหลานี้ทํางานปองกันการทรมานและการทารุณในรูปแบบตาง 

ๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ ในทางปฏิบัติ หมายถึงการที่กลไกการปองกันใน

ระดับชาติสามารถทําหนาที่โดยเปนอิสระจากหนวยงานของรัฐ และที่สําคัญคือ

การมีทัศนะที่มองวากลไกการปองกันในระดับชาติเปนหนวยงานอิสระไมขึ้นกับ

รัฐ  

 

 

11  มีการรับรองหลักการเหลานี้ในเดือนตุลาคม 1991 ในกรุงปารีส ในการสัมมนาเชิงปฏิบัติการนานาชาติซึ่ง
จัดขึ้นโดยศูนยสิทธิมนุษยชน องคการสหประชาชาติ คณะมนตรีสิทธิมนุษยชนเห็นชอบกับขอเสนอแนะนี้ใน
เดือนมีนาคม 1992 
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 ความเปนอิสระในการทํางานของกลไกการปองกันในระดับชาติ

จะเกิดขึ้นไดก็ตอเมื่อมี 

 พื้นฐานการจัดตั้งองคกรที่เปนอิสระ 

 เพื่อสรางพื้นฐานกฎหมายที่เขมแข็งใหองคกรทํางานอยางตอเนื่องใน

ระยะยาว บทบัญญัติเพื่อการกอตั้งกลไกการปองกันในระดับชาติควรระบุ

อยูในรัฐธรรมนูญ หรือมีการผานเปนกฎหมายจากรัฐสภา 

 

 ความสามารถในการรางกฎเกณฑและวิธีการของตนเอง 

 โดยที่กฎเกณฑเหลานั้นจะไมสามารถแกไขไดโดยหนวยราชการ

ภายนอก  

 

 เปนอิสระจากอํานาจฝายบริหารและตุลาการ 

 เพื่อใหเกิดการทํางานอยางมีประสิทธิภาพและความมีอิสระ กลไกการ

ปองกันในระดับชาติไมควรเปนสวนหนึ่งของกระทรวงหรือองคกรตุลาการ

ใด ๆ 

 

 กระบวนการแตงตั้งที่เปนอิสระและโปรงใส 

 กระบวนการแตงตั้งเปนตัวกําหนดวิธีการและหลักเกณฑในการแตงตั้ง 

รวมทั้งระยะเวลาในการดํารงตําแหนง สิทธิประโยชนและการงดเวนความ

รับผิดชอบ การปลดจากตําแหนงและขั้นตอนการอุทธรณ หลักการปารีส

ระบุไววา “เพื่อใหสมาชิกของหนวยงานมีอํานาจหนาที่อยางมั่นคง และเพื่อ
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ใหเกิดความเปนอิสระอยางแทจริง การแตงตั้งผูดํารงตําแหนงควรเปนไป

ตามขั้นตอนปฏิบัติในกฎหมายอยางเปนทางการ ซึ่งกําหนดรายละเอียด

เกี่ยวกับระยะเวลาในการดํารงตําแหนงอยางชัดเจน (...)” หลักการที่ 3 ขั้น

ตอนการแตงตั้งจึงควรประกอบดวยการปรึกษาหารือกับภาคประชาสังคม 

 

 ความเปนอิสระทางการเงิน 

 ความเปนอิสระทางการเงินถือเปนหลักเกณฑพื้นฐานอันประกอบดวย

การมีงบประมาณอยางเพียงพอ (โปรดดูดานลาง) และความสามารถในการ

กําหนดและเสนอการใชจายงบประมาณอยางเปนอิสระ  

 

 กระบวนการทํางานและการรายงานตอสาธารณะอยางโปรงใส 

 การรายงานตอสาธารณะถึงงานและผลของงานที่เกิดขึ้น ชวยสราง

ภาพความเปนอิสระและสงเสริมความเปนอิสระของกลไกระดับชาติ 

 

 ความเชี่ยวชาญและความรูอยางเหมาะสม 

 รัฐภาคีจะตองดําเนินการเทาที่จําเปนเพื่อใหสมาชิกของหนวยงานเปน

ผูเชี่ยวชาญและมีความสามารถและความรูอยางมืออาชีพ ในดานสิทธิมนุษยชน

และประเด็นเกี่ยวกับการทําใหบุคคลเสื่อมเสียอิสรภาพ พิธีสารเลือกรับตอทาย

อนุสัญญาตอตานการทรมานยังเสนอใหคํานึงถึงความสมดุลทางเพศ และการมี

ตัวแทนของชนกลุมนอยอยางเหมาะสมในองคประกอบของกลไกการปองกันใน

ระดับชาติ12  

 
 12 บทบัญญัติดังกลาวสอดคลองกับหลักการปารีส ซึ่งเนนวาองคประกอบของกลไกการปองกันในระดับชาติควร
มีความหลากหลาย 
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 องคประกอบที่เหมาะสม 

 หนวยงานเขาเยี่ยมสถานที่คุมขังควรมีองคประกอบที่หลากหลาย โดย

ควรประกอบดวย 

• นักกฎหมาย 

• พยาบาล 

• แพทย รวมทั้งแพทยนิติเวช 

• นักจิตเวชและนักจิตวิทยา 

• ตัวแทนจากภาคประชาสังคมและองคการพัฒนาภาคเอกชน 

• ผูเชี่ยวชาญในประเด็นตาง ๆ อยางเชน สิทธิมนุษยชน กฎหมาย

มนุษยธรรม ระบบเรือนจําและตํารวจ 

  

 ทรัพยากรที่พอเพียง 

 ความเปนอิสระทางการเงินเปนหลักเกณฑพื้นฐาน ซึ่งหากปราศจาก

ปจจัยดังกลาว กลไกการปองกันในระดับชาติยอมไมสามารถตัดสินใจอยางเปน

อิสระ กลไกการปองกันในระดับชาติควรมีงบประมาณและสามารถดําเนินงาน

ขั้นพื้นฐานไดอยางเปนอิสระ หลักการปารีสเนนถึงความจําเปนที่จะตองมีงบ

ประมาณอยางพอเพียง ซึ่ง “จะชวยใหหนวยงานนั้นมีเจาหนาที่และสํานักงาน

ของตนเอง เพื่อใหเปนอิสระจากรัฐบาล และไมตกอยูใตการควบคุมดานการเงิน” 

(หลักการที่ 2)  

 

 3.2.5 การเขาถึงสถานที่ซึ่งทําใหบุคคลเสื่อมเสียซึ่งอิสรภาพ 
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 ภายใตพิธีสารเลือกรับตอทายอนุสัญญาตอตานการทรมาน กลไกการ

ปองกันในระดับชาติจะตองไดรับอนุญาตใหเขาถึงสถานที่ซึ่งทําใหบุคคลเสื่อม

เสียซึ่งอิสรภาพ เพื่อใหกลไกระดับชาติทํางานอยางมีประสิทธิภาพ ควรมี

บทบัญญัติดังตอไปนี้ 

 

 กลไกระดับชาติจะตองไดรับอนุญาตให (มาตรา 20)  

• เขาถึงสถานที่คุมขังทุกที่ ทั้งในสวนโครงสรางหลักและ

โครงสรางรองอื่น ๆ โดยเปนการเลือกของกลไกระดับชาติเอง 

• เขาถึงขอมูลทุกประเภทที่เกี่ยวของกับจํานวนบุคคลผูถูกทํา

ใหเสื่อมเสียอิสรภาพ 

• เขาถึงขอมูลทุกประเภทที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติตอบุคคลผู

ถูกทําใหเสื่อมเสียอิสรภาพ รวมทั้งสภาพการคุมขัง 

• เขาถึงการสัมภาษณบุคคลผูถูกทําใหเสื่อมเสียอิสรภาพอยาง

เปนสวนตัว โดยที่ผูถูกคุมขังยินยอมและไมตองมีพยานอยูรวมดวย 

และสามารถสัมภาษณบุคคลใดก็ไดตามที่ตองการ หนวยงานของรัฐ

ตองดูแลไมใหบุคคลที่เขาเยี่ยมถูกตอบโตหรือคุกคามดวยแรงกดดัน 

ไดรับคําขมขู หรือถูกทารุณอันเปนผลจากการเขาพบคณะผูเขาเยี่ยม  

 

 มีขอเสนอแนะวากลไกการปองกันในระดับชาติควรได

รับอนุญาตให 

 เขาเยี่ยมเวลาใดก็ได โดยไมตองแจงใหหนวยงานที่คุมขัง
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ทราบลวงหนา และไมวากรณีใด ๆ ควรมีการอนุญาตใหเขาเยี่ยมได

โดยเร็วที่สุด 

 

 

 3.3 การเขาเยี่ยมเพื่อติดตามผลภายหลังภายใตพิธีสารเลือกรับ 

 3.3.1 การรายงานและขอเสนอแนะ 

 กลไกการปองกันในระดับชาติจะจัดทํารายงานประจําป โดยรัฐภาคี

ของพิธีสารเลือกรับจะตองจัดพิมพ โดยกลไกการปองกันในระดับชาติจะเปนผู

กําหนดเนื้อหาในรายงานประจําป โดยอาจประกอบไปดวยขอมูลสวนใหญที่มา

จากการเขาเยี่ยม และรายงานประจําปควรระบุขอเสนอแนะตอหนวยงานของรัฐ 

รัฐภาคีไมจําเปนตองปฏิบัติตามขอเสนอแนะดังกลาว แตสามารถอนุญาตใหมี

การจัดพิมพรายงานการเขาเยี่ยมทั้งหมดที่จัดทําโดยกลไกการปองกันในระดับ

ชาติ  

 กลไกการปองกันในระดับชาติอาจจัดส งรายงานใหกับคณะ

อนุกรรมการที่เกี่ยวของในองคการสหประชาชาติก็ได ถาจําเปน โดยทําเปน

ความลับ 

 กลไกการปองกันในระดับชาติจะตองปฏิบัติตอขอมูลอยางเปนความ

ลับ โดยจะไมตีพิมพขอมูลสวนตัวใด ๆ หากปราศจากฉันทานุมัติของบุคคลที่

พาดพิงถึง 

 

 3.3.2 การกระทําเพื่อเสริมการปองกันการทรมาน 

 กลไกการปองกันในระดับชาติสามารถทํากิจกรรมเสริมการเขาเยี่ยม
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และขอเสนอแนะ โดยกิจกรรมเหลานี้มุงปองกันการทารุณและชวยปรับปรุง

คุณภาพชีวิตของบุคคลผูถูกทําใหเสื่อมเสียอิสรภาพ โดยอาจประกอบดวย 

• การจัดสัมมนาและอบรมเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ หรือเปนผูดูแลบุคคลผู

ถูกทําใหเสื่อมเสียอิสรภาพ 

• กิจกรรมรณรงคตอสาธารณะ 

• การยื่นขอเสนอและขอสังเกตที่มีตอกฎหมายที่มีอยู หรือกฎหมายที่กํา

ลังรางขึ้น (ทั้งนี้ตามมาตรา 19 (ค))  

 

 3.3.3 การติดตอโดยตรงกับคณะอนุกรรมการ 

 ดังที่กลาวขางตน พิธีสารเลือกรับตอทายอนุสัญญาตอตานการทรมาน

ประกอบดวยวิธีการที่สรางสรรค ทั้งนี้โดยมีพื้นฐานอยูบนการทํางานที่หนุนเสริม

ทั้งในและตางประเทศเพื่อปองกันการทรมาน พิธีสารเลือกรับกําหนดใหกลไก

การปองกันในระดับชาติตองติดตอกับคณะอนุกรรมการ นอกจากนั้นรัฐภาคีตอง

สงเสริมและอํานวยความสะดวกการติดตอนั้น 

 หนวยงานในประเทศและสากลอาจมีบทบาทสําคัญในการแลกเปลี่ยน

ประสบการณดานวิธีการและกลยุทธเพื่อปองกันการทรมาน ดวยเหตุดังกลาว 

คณะอนุกรรมการและกลไกการปองกันในระดับชาติอาจประชุมเพื่อแลกเปลี่ยน

ขอมูล หากจําเปนโดยตองทําเปนความลับ กลไกการปองกันในระดับชาติอาจจัด

สงและนําเสนอรายงานของตน และขอมูล ใด ๆ ใหกับกลไกในระดับสากลก็ได  

 คณะอนุกรรมการก็อาจเสนอจัดอบรมและใหความชวยเหลือทาง

เทคนิค ทั้งนี้ เพื่อเพิ่มศักยภาพของกลไกการปองกันในระดับชาติ คณะ

อนุกรรมการยังสามารถใหความเห็นและชวยเหลือในการประเมินวิธีการที่จํา
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เปนเพื่อสงเสริมการคุมครองบุคคลผูถูกทําใหเสื่อมเสียอิสรภาพ 

 

 4. ความรวมมือระหวางหนวยงานเขาเยี่ยมหลายหนวย 

 การมีหนวยงานเขาเยี่ยมทั้งในระดับชาติและสากลจํานวนมาก ควรได

รับการประสานงานเปนอยางดีเยี่ยมระหวางหนวยงานตาง ๆ ทั้งนี้เพื่อลดความ

สับสนและเพื่อใหเกิดผลลัพธดีที่สุด 

 

 4.1 การประสานงานระหวางหนวยงานเขาเยี่ยมในประเทศ 

 ในกรณีที่มีหนวยงานเขาเยี่ยมหลายหนวยงานในประเทศหนึ่ง (อยาง

เชน องคการพัฒนาภาคเอกชนระดับชาติและผูตรวจการรัฐสภา) หนวยงาน

เหลานั้นควรมีลูทางในการประสานงานกิจกรรมตรวจเยี่ยมของตน ระดับความ

รวมมืออาจแตกตางกันไป ตั้งแตการแลกเปลี่ยนขอมูลเกี่ยวกับกิจกรรมตรวจ

เยี่ยม กิจกรรมที่หนุนเสริมกัน ความรวมมือในบางประเด็นหรือการเปนภาคี

ความรวมมือ 

 การประสานงานเชนนี้ยังคงมีความสําคัญ แมวาหนวยงานใด ๆ ใน

ประเทศหนึ่งหรือหลายหนวยงานไดรับสถานะเปน “กลไกการปองกันในระดับ

ชาติ” ตามพิธีสารเลือกรับตอทายอนุสัญญาตอตานการทรมาน ซึ่งไมไดมีเปา

หมายเพื่อลดจํานวนหนวยงานเพื่อตรวจเยี่ยม แตเพื่อสงเสริมการทํางานใหมี

ประสิทธิภาพ  

 การประสานงานจะทําใหหนวยงานตรวจเยี่ยมทํางานอยางมี

ประสิทธิภาพมากขึ้น และทําใหหนวยงานราชการเห็นประสิทธิภาพของการทํา
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งานมากขึ้นดวย 

 การประสานงานกับสํานักงานภาคสนามขององคกรระหวางประเทศก็

เปนสิ่งจําเปน (อยางเชน สํานักงานภาคสนามดานสิทธิมนุษยชนขององคการ

สหประชาชาติ องคการเพื่อความมั่นคงและความรวมมือในยุโรป (OSCE) ) 

รวมทั้งการประสานงานกับคณะกรรมการกาชาดสากล ในทางเทคนิคแลว 

องคกรนานาชาติซึ่งมีสํานักงานในประเทศนั้น ๆ ก็ควรมีวิธีการทํางานในสถาน

ที่คุมขังคลายคลึงกับหนวยงานเขาเยี่ยมในประเทศ มากกวาหนวยงานสากล  

 

 4.2 การประสานงานระหวางหนวยงานเขาเยี่ยมระหวางประเทศ

และในประเทศ 

 ดังที่กลาวขางตน พิธีสารเลือกรับเนนการติดตอโดยตรงระหวาง 

“กลไกการปองกันในระดับชาติ” และคณะอนุกรรมการ ทั้งนี้เพื่อใหเกิดการทํา

งานที่หนุนเสริมกัน แมวาในพิธีสารเลือกรับจะเนนแคการติดตอโดยตรงระหวาง

กลไกการปองกันในระดับชาติและคณะอนุกรรมการ แตเพื่อใหการทํางานของ

หนวยงานในประเทศมีประสิทธิภาพมากขึ้น หนวยงานเหลานั้นก็อาจสงขอมูล

และรายงานใหกับคณะอนุกรรมการได  

 หนวยงานเขาเยี่ยมในประเทศยังสามารถสงขอมูลและรายงานใหกับ

หนวยงานขององคการสหประชาชาติที่เกี่ยวของ รวมทั้งกลไกสิทธิมนุษยชน

ระดับภูมิภาคดวย  
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หนวยงานขององคการสหประชาชาต ิ

 ผู แ ท น พิ เ ศ ษ ข อ ง ค ณ ะ ม น ต รี สิ ท ธิ ม นุ ษ ย ช น

สหประชาชาต ิ

• ผูแทนพิเศษดานการทรมาน 

• ผู แทนพิ เ ศษด านความ เป นอิ ส ร ะของตุ ล าการและ

กระบวนการยุติธรรม 

• ผูแทนพิเศษดานการฆาตกรรมนอกระบบยุติธรรม 

• ผูแทนพิเศษดานผูพิทักษสิทธิมนุษยชน 

• คณะทํางานดานการจับกุมคุมขังโดยพลการ 

 

หนวยงานตามสนธิสัญญาขององคการสหประชาชาต ิ

• คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน ภายใตกติการะหวางประเทศ

วาดวยสิทธิพลเมือง และสิทธิทางการเมือง  

• คณะกรรมการตอตานการทรมาน 

• คณะกรรมการดานสิทธิเด็ก 

• คณะกรรมการการขจัดการเลือกปฏิบัติตอสตรีในทุกรูปแบบ 

• หนวยงานที่ทํางานในประเด็นตาง ๆ (อยางเชน คณะ

กรรมการเพื่อขจัดการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติทุกรูปแบบ) 

 

หนวยงานพิเศษขององคการสหประชาชาต ิ

• สํานักงานขาหลวงใหญดานผูลี้ภัย องคการสหประชาชาติ 
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(โดยเฉพาะโครงการที่ทํางานเพื่อคุมครองผูลี้ภัยและผูอพยพใน

ประเทศ)  

• โครงการเพื่อการพัฒนาสหประชาชาติ (UNDP โดยเฉพาะ

โครงการเพื่อปฏิรูประบบตุลาการ)  

• กองทุนเพื่อเด็กแหงสหประชาชาติ (UNICEF โดยเฉพาะ

โครงการดานการคุมขังผูหญิงและเด็ก)  

 

องคกรระดับภูมิภาค 

 ในภูมิภาคอเมริกา 

 - คณะกรรมาธิการระหวางภูมิภาคอเมริกา 

 ในภูมิภาคอาฟริกา 

 - คณะกรรมาธิการดานสิทธิมนุษยชนและสิทธิประชาชนแหง

อาฟริกา (โดยเฉพาะผูแทนพิเศษดานเรือนจําและสภาพการคุมขังแหง

อาฟริกา)  

ในยุโรป 

 - สภาแหงยุโรป (โดยเฉพาะคณะกรรมการเพื่อปองกันการ

ทรมานแหงยุโรป (CPT) ) 

 - สํานักงานสถาบันประชาธิปไตยและสิทธิมนุษยชนของ

องคการเพื่อความมั่นคงและความรวมมือในยุโรป (OSCE) 
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 4.3 การประสานงานระหวางหนวยงานเขาเยี่ยมสากล 

 หนวยงานเขาเยี่ยมในระดับสากลอาจตองปฏิบัติตามหลักการปกปด

ความลับอยางเขมงวด ซึ่งทําใหการประสานงานทําไดยากขึ้น แตอยางนอยพวก

เขาควรปรึกษาหารือกัน 

 ภายใตพิธีสารเลือกรับตอทายอนุสัญญาตอตานการทรมาน การ

ประสานงานระหวางคณะอนุกรรมการและหนวยงานเขาเยี่ยมระดับภูมิภาค

ปรากฏตามรายละเอียดในมาตรา 31 ซึ่งสงเสริมใหหนวยงานเหลานั้น “ปรึกษา

หารือและประสานงานทั้งนี้เพื่อเลี่ยงการทํางานซําซอน”  

 คณะกรรมการเพื่อปองกันการทรมานแหงยุโรปมีขอเสนอตอประเทศที่

เปนภาคีสมาชิกของทั้งพิธีสารเลือกรับและสนธิสัญญาเพื่อปองกันการทรมาน

แหงยุโรป เพื่อใหเห็นชอบ “ใหมีการสงมอบรายงานที่จัดทําขึ้นโดยคณะ

กรรมการเพื่อปองกันการทรมานแหงยุโรปในแตละประเทศ และวิธีแกปญหา ให

กับคณะอนุกรรมการโดยปกปดเปนความลับ ซึ่งเปนเหตุใหการปรึกษาหารือใน

ประเด็นที่เกี่ยวของอาจเกิดขึ้นได” 13  

 ในกรณีที่มีการเปดเผยรายงานตอสาธารณะ ดังเชนกรณีรายงานที่จัด

ทําโดยคณะกรรมาธิการดานสิทธิมนุษยชนแหงอเมริกาและผูแทนพิเศษดาน

เรือนจําและสภาพการคุมขังแหงอาฟริกา การปรึกษาหารือและการประสานงาน

กับคณะอนุกรรมการอาจทําไดงายกวา 

 พิธีสารเลือกรับตอทายอนุสัญญาตอตานการทรมานยังระบุไววา 

“บทบัญญัติของพิธีสารไมมีผลตอพันธกรณีของรัฐภาคีที่จะตองปฏิบัติตามอนุ

สัญญาเจนีวาสี่ฉบับ และไมกระทบตอการที่รัฐภาคีจะอนุญาตใหคณะกรรมการ

13  13th general report on the CPT’s activities, covering the period 1 January 2002 to 31 July 2003, 
CPT/Inf (2003)35, §22 
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กาชาดสากลเขาเยี่ยมสถานที่คุมขัง ในสภาพการณที่ไมมีการระบุถึงตาม

กฎบัตรมนุษยธรรมสากล” คณะอนุกรรมการที่จะจัดตั้งขึ้นและคณะกรรมการ

กาชาดสากลจะตองหาทางสรางความสัมพันธ ดังเชนกรณีความสัมพันธที่เกิด

ขึ้นแลวในยุโรประหวางคณะกรรมการเพื่อปองกันการทรมานกับคณะกรรมการ

กาชาดสากล 

 

 

 เอกสารสําหรับอานเพิ่มเติม 

Association for the Prevention of Torture, Visiting Places of 

Detention: Practices and Lessons Learned by Selected 

Domestic Institutions, seminar report, Geneva, 2004 

Association for the Prevention of Torture, The Impact of External 

Visiting of Police Stations on Prevention of Torture and Ill-

Treatment, Study, Geneva, 1999 

Association for the Prevention of Torture, Standard Operating 

Procedures of International Mechanisms Carrying Out Visits to 

Places of Detention, seminar report, Geneva, 1997 

 

 เอกสารเกี่ยวกับพิธีสารเลือกรับตอทายอนุสัญญาตอ

ตานการทรมาน 

Association for the Prevention of Torture, The Optional Protocol 
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to the UN Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman 

or Degrading Treatment or Punishment: A Manual for 

Prevention, Geneva, 2004 

Association for the Prevention of Torture, Implementation of the 

Optional Protocol to the UN Convention against Torture, The 

Establishment and Designation of National Preventive 

Mechanisms, 

Geneva, April 2003 

 

 เอกสารเกี่ยวกับคณะกรรมการเพื่อปองกันการทรมาน

แหงยุโรป 

Malcolm D. Evans, Rod Morgan, Preventing Torture – A study of 

the European Convention for the Prevention of Torture and 

Inhuman or Degrading treatment or Punishment, Clarendon 

Press, Oxford, 1998 

Malcolm D. Evans, Rod Morgan, Combating Torture in Europe, 

Council of Europe Publishing, 2001. 

APT Series on Prevention of Torture in Europe (in French and 

English), in particular Brochure n°3 – Barbara Bernath, CPT H

istory, Mandate, Composition, Geneva, December 1999 

Brochure n°4 – Ursula Kriebaum, CPT Modus Operandi, Genev

a, May 2002 



75°“√µ√«®‡¬’Ë¬¡ ∂“π∑’Ë§ÿ¡¢—ß: §Ÿà¡◊ÕªÆ‘∫—µ‘  

APT/Council of Europe, A visit by the CPT – What’s it all about? 

15 questions and answers for the police, May 1999 

 

 เอกสารเกี่ยวกับคณะกรรมการกาชาดสากล 

International Committee of Red Cross, Deprived of Freedom, 

Geneva, 2002 
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• รวบรวมขอมูลที่มีอยู 

• กําหนดวัตถุประสงคการเขาเยี่ยม 

• จัดคณะเขาเยี่ยม 

 

• การพูดคุยเบื้องตนกับผูอํานวยการเรือนจํา 

• การเขาเยี่ยมสถานที่ 

• ทะเบียนขอมูล 

• การสัมภาษณผูถูกคุมขังเปนการสวนตัว 

• การพูดคุยกับเจาหนาที่เรือนจํา 

• การพูดคุยขั้นสุดทายกับผูอํานวยการเรือนจํา 

 

• บันทึกภายในเกี่ยวกับการเขาเยี่ยม 

• รายงานการเขาเยี่ยม 

• การเขาเยี่ยมเพื่อติดตามผล 

• รายงานระดับโลก 

• กิจกรรมติดตามผลภายหลัง 

• รายงานประจําป 

  

¢—ÈπµÕπ°“√‡¢â“‡¬’Ë¬¡ 

‡¡◊ËÕ‰√?  Õ–‰√? 

การเขาเยี่ยม 

(สวนที่ 4) 

การเตรียมตัวเขาเยี่ยม 

(สวนที่2 และ 3) 

การเขาเยี่ยมเพื่อติดตามผล 

(สวนที่ 5) 
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∫∑∑’Ë 3 
«‘∏’µ√«®‡¬’Ë¬¡ 

 ∂“π∑’Ë§ÿ¡¢—ß 



78 °“√µ√«®‡¬’Ë¬¡ ∂“π∑’Ë§ÿ¡¢—ß: §Ÿà¡◊ÕªÆ‘∫—µ‘  



79°“√µ√«®‡¬’Ë¬¡ ∂“π∑’Ë§ÿ¡¢—ß: §Ÿà¡◊ÕªÆ‘∫—µ‘  

  1. กรอบของการตรวจเยี่ยม 

 เงื่อนไขในการตรวจเยี่ยมประกอบดวยการตรวจสภาพที่เปนจริง

เปรียบเทียบกับมาตรฐานสิทธิมนุษยชนในประเทศและตางประเทศ และการ

ปฏิบัติตอบุคคลผูถูกทําใหเสื่อมเสียอิสรภาพเมื่อเปรียบเทียบกับการปฏิบัติอยาง

มีความเคารพตอศักดิ์ศรีและคุณคาความเปนมนุษย มาตรฐานทั่วไปที่เกี่ยวของ

กับการคุมขังปรากฏอยูในกฎบัตรระหวางประเทศ (โปรดดูบทที่ 4) และ

กฎหมายระดับประเทศ 

 หลักการพื้นฐานสําหรับการปฏิบัติตอผูถูกคุมขังขององคการ

สหประชาชาติ เปนกรอบมาตรฐานทั่วไปที่ใชในกรณีของการทําใหบุคคลเสื่อม

เสียอิสรภาพ เปนกรอบที่ใชไดกับบุคคลผูถูกทําใหเสื่อมเสียอิสรภาพทุกคน ไม

วาจะมีการคุมขังที่ใด ทั้งยังเปนบรรทัดฐานอางอิงสําคัญสําหรับหนวยงานเขา

เยี่ยม 

 

 

 หลักการพื้นฐานสําหรับการปฏิบัติตอผูถูกคุมขัง 

 ไดรับการรับรองจากสมัชชาใหญองคการสหประชาชาติตาม

มติที่ประชุมเลขที่ 45/111 14 ธันวาคม 1990 

1. ผูถูกคุมขังทุกคนตองไดรับการปฏิบัติดวยความเคารพตอ

ศักดิ์ศรีและคุณคาความเปนมนุษย 

2. จะตองไมมีการเลือกปฏิบัติเนื่องจากเหตุผลดานเชื้อชาติ สี

ผิว เพศ ภาษา ศาสนา ความเห็นทางการเมืองหรือความเห็นดานอื่น 
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ๆ ประเทศหรือสังคมที่เปนบานเกิดของตน ทรัพยสิน สถานภาพการ

เกิดหรืออื่น ๆ  

3. แตเราควรใหความเคารพตอความเชื่อทางศาสนาและ

วัฒนธรรมของกลุมสังคมที่ผูถูกคุมขังเปนสมาชิก ในกรณีที่มีการทํา

งานเกี่ยวของกับสภาพในทองถิ่น 

4. การทําหนาที่ของเรือนจําในการควบคุมตัวผูถูกคุมขังและ

การคุมครองสังคมใหปลอดจากอาชญากรรม ใหเปนไปตาม

วัตถุประสงคทางสังคมของรัฐและความรับผิดชอบพื้นฐาน ในการสง

เสริมสวัสดิภาพและการพัฒนาของสมาชิกทุกคนในสังคม  

5. นอกจากการจํากัดเสรีภาพตามที่จําเปนดวยเงื่อนไขของการ

จับกุมคุมขังที่พิสูจนไดแลว ผูถูกคุมขังทุกคนจะตองไดรับการคุมครอง

สิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐานตามที่ปรากฏในปฏิญญาสากล

สิทธิมนุษยชน และในกรณีที่รัฐบาลเปนภาคีของอนุสัญญาระหวาง

ประเทศวาดวยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม และกติกา

ระหวางประเทศวาดวยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง และพิธีสาร

เลือกรับแลว รวมทั้งสิทธิตามที่ปรากฏในอนุสัญญาอื่น ๆ ขององคการ

สหประชาชาติ 

6. ผูถูกคุมขังทุกคนจะตองมีสิทธิในการเขารวมกิจกรรมดาน

วัฒนธรรมและการศึกษา ที่มีเปาหมายเพื่อการพัฒนาความเปนมนุษย

อยางดีที่สุด 

7. ควรมีการปฏิบัติการและสงเสริมใหยกเลิกการใชการขังเดี่ยว
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เพื่อลงโทษ หรือใหมีการจํากัดการใชบทลงโทษเชนนั้น 

8. ควรสรางเงื่อนไขเพื่อชวยใหผูถูกคุมขังสามารถทํางานโดยได

รับคาตอบแทนอยางเหมาะสม ทั้งนี้เปนสิ่งที่ชวยในการปรับตัวผูถูกคุม

ขังใหเขากับตลาดแรงงานในประเทศในโอกาสตอไป และเปดโอกาสให

พวกเขาสามารถหารายไดเพื่อเลี้ยงตนเองรวมทั้งครอบครัวของตนเอง

ได 

9. ผูถูกคุมขังพึงไดรับบริการดานสุขภาพที่มีอยูในประเทศ โดย

ไมมีการเลือกปฏิบัติดวยเหตุผลเนื่องจากสถานภาพทางกฎหมาย 

10. ควรสรางเงื่อนไขเพื่อชวยใหอดีตผูถูกคุมขังสามารถปรับตัว

เขาสูสังคมไดอยางดีที่สุด ทั้งนี้ดวยความชวยเหลือและการมีสวนรวม

ของชุมชนและหนวยงานดานสังคม และใหเปนไปเพื่อประโยชนของ

ตัวผูถูกคุมขังเอง 

11. หลักการขางตนตองไดรับการปฏิบัติตามอยางยุติธรรม 

 

 

การตรวจเยี่ยมจึงประกอบดวยขั้นตอนสี่ประการดังนี ้

ก) การบันทึกขอมูลเกี่ยวกับสภาพการคุมขังอยางเปนกลางและมือ

อาชีพ 

ข) การวิเคราะหวามีการปฏิบัติตามมาตรฐานในประเทศและสากล

อยางไร 

ค) การจัดทําขอเสนอแนะ 
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ง) การติดตามผลการปฏิบัติตามขอเสนอแนะ 

 

 ก) การบันทึกขอมูลเกี่ยวกับสภาพการคุมขังอยางเปนกลางและมือ

อาชีพ 

 หนวยงานเขาเยี่ยมจะตองบรรยายสภาพที่เกิดขึ้นจริงเกี่ยวกับการคุม

ขังใหละเอียดที่สุดเทาที่จะทําได รวมทั้งการปฏิบัติตาง ๆ ทั้งนีโ้ดยการสรุป 

• มุมมองของหนวยราชการ เจาหนาที่และมืออาชีพที่เกี่ยวของกับการ

ดูแลบุคคลผูถูกทําใหเสื่อมเสียอิสรภาพ 

• มุมมองของบุคคลผูถูกทําใหเสื่อมเสียอิสรภาพ 

• มุมมองของแหลงขอมูลอื่น ๆ (เชน นักกฎหมาย ครอบครัวของผูถูก

คุมขัง สมาคม องคการพัฒนาภาคเอกชน)  

• สิ่งที่คณะผูเขาเยี่ยมสังเกตไดจากสถานที่คุมขัง 

 กอนที่คณะผูเขาเยี่ยมจะเสนอขอรองเรียนขึ้นไปยังหนวยงานระดับสูง 

และกอนจะทําการสรุป พวกเขาตองใหความสําคัญกับแหลงขอมูลเหลานี้ดวย 

ทั้งนี้เพื่อใหหนวยงานสามารถวิเคราะหสภาพการคุมขังไดอยางถี่ถวนและจัดทํา

ขอเสนอแนะที่มีประโยชน แตควรมีการนําเสนอขอกลาวหาเกี่ยวกับการทารุณ

และการทรมานอยางรุนแรงตอหนวยงานของรัฐโดยทันที แตทั้งนี้ตองไมใหเกิด

อันตรายตอบุคคลที่ถูกกระทําหรือบุคคลที่เกี่ยวของกับขอกลาวหา (โปรดดู บท

ที่ 4 การทรมานและการทารุณ)  

 

 ข) การวิเคราะหวามีการปฏิบัติตามมาตรฐานในประเทศและสากล

อยางไร 
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 ในขั้นตอนที่ 2 หนวยงานเขาเยี่ยมตองวิเคราะหวาสภาพการคุมขัง

สอดคลองกับมาตรฐานระดับชาติและสากลที่เกี่ยวของหรือไม  

 หนวยงานผูเขาเยี่ยมไมควรทําหนาที่เพียงตั้งขอสังเกตวามีการปฏิบัติ

หรือไมปฏิบัติตามมาตรฐานในแงมุมใด (สิ่งที่เกิดขึ้นจริง เทียบกับสิ่งที่ควรจะ

เปน) แตควรพยายามอธิบายสาเหตุที่ทําใหเกิดการเบี่ยงเบนจากมาตรฐานเหลา

นั้นดวย แมเพียงบางสวน 

 ทั้งนี้เนื่องจากองคประกอบของปจจัยดังตอไปนี้ 

• กฎหมายในประเทศอาจไมสอดคลองกับมาตรฐานสากล 

• อาจมีการไมปฏิบัติตามมาตรฐานหรือปฏิบัติตามเพียงบางสวน ทั้งนี้

เพราะ 

o มาตรฐานนั้นยังไมไดรับการพัฒนาในรายละเอียดมากเพียงพอเพื่อ

จะเปนกรอบในการทํางานของเจาหนาที่ผูดูแลสถานที่คุมขังอยาง

แทจริง 

o การอบรมเจาหนาที่มีไมเพียงพอ ทั้งในแงการทํางานดานตาง ๆ อัน

เปนเหตุใหวัฒนธรรมการทํางานแตกตางจากมาตรฐานที่มีอยู 

o ทรัพยากรมนุษยหรือวัสดุอุปกรณเทาที่มีอยูไมเอื้ออํานวยใหมีการ

ปฏิบัติตามมาตรฐานเหลานั้น  

 

 ค) การจัดทําขอเสนอแนะ 

 ทางคณะสามารถใชการวิเคราะหขั้นตนเพื่อจัดทําขอเสนอแนะที่สําคัญ

และปฏิบัติได แทนที่จะกลาวทวนมาตรฐานที่มีอยู 

 นอกจากนั้น ความเขาใจตอปญหาและสาเหตุอาจทําใหคณะผูเขาเยี่ยม 
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• ระบุถึงประเด็นที่ละเอียดออนหรือปญหาหลัก 

• กําหนดใหมีชวงเวลาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามขอเสนอแนะ (อยางเชน 

สิ่งที่ทําไดในระยะสั้น ระยะกลางและระยะยาว)  

• เสนอทางออกแบบเดิมใหกับปญหาบางประการ 

• ชวยพัฒนามาตรฐานขึ้นมา 

 

 ง) การติดตามผลการปฏิบัติตามขอเสนอแนะ 

 เปาหมายสูงสุดของการตรวจเยี่ยมสถานที่คุมขังคือการกระตุนให

หนวยงานนั้นปรับปรุงการปฏิบัติตอผูถูกคุมขังและปรับปรุงสภาพการคุมขัง 

การเขาเยี่ยมสถานที่คุมขังและการรายงานขอมูลเปนเพียงเครื่องมือเพื่อใหบรรลุ

วัตถุประสงคดังกลาว การปฏิบัติตามขอเสนอแนะจึงนาจะเปนขั้นตอนสําคัญ

ที่สุดในกระบวนการตรวจเยี่ยม เมื่อมีการปรับปรุง ทางคณะก็ควรแสดงความ

ชื่นชม เมื่อไมมีการปรับปรุงใด ๆ ทางคณะผูเขาเยี่ยมก็อาจหาวิธีการอื่นเพื่อ

กดดันใหมีการปฏิบัติตามขอเสนอแนะ  

 

 2. การจัดทําโครงการตรวจเยี่ยม 

 

 2.1 การจัดทําโครงการเขาเยี่ยม 

 โครงการเขาเยี่ยมควรประกอบดวยประเด็นดังตอไปนี้  

• รายชื่อของสถานที่คุมขังบุคคลผูถูกทําใหเสื่อมเสียอิสรภาพประเภท

ตาง ๆ ซึ่งหนวยงานเขาเยี่ยมในประเทศกําหนดเปนเปาหมาย 
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• จะมีการแจงลวงหนาหรือไม 

• จะเรียงลําดับสถานที่สําหรับการเยี่ยมอยางไร ระยะเวลาในการเยี่ยม

แตละครั้งควรเปนเทาไร 

• ความถี่ในการเยี่ยมซํา  

 

 2.2 การเลือกสถานที่ 

 หนวยงานเขาเยี่ยมอาจตัดสินใจที่จะเขาเยี่ยมสถานที่คุมขังทุกแหง

หรือเพียงบางแหงอยางสมําเสมอ ขึ้นอยูกับสถานการณที่เปนอยู 

 โดยอาจพิจารณาตามหลักเกณฑตอไปนี้ในแตละขอ หรือผสมรวมกัน 

เพื่อจัดลําดับและคัดเลือกสถานที่สําหรับการเขาเยี่ยม 

 

 

ความเสี่ยงทั้งที่เปนไปไดและเกิดขึ้นจริงตอบุคคลผูถูกทําให

เสื่อมเสียอิสรภาพ 

• สถานที่ซึ่งใชเปนที่สอบสวนบุคคลผูนั้น 

• ผูถูกคุมขังที่เปนกลุมเสี่ยงพิเศษ อยางเชน ผูหญิง เด็กและ

เยาวชน ชาวตางชาติ ชน กลุมนอย 

• สถานที่ซึ่งอยูในภูมิภาค เมืองหรืออําเภอที่มีความเสี่ยงสูง 

 

 ขอมูลที่มีอยู จํานวนของขอรองเรียน (การไมมีขอรองเรียน

หรือการมีขอรองเรียนมากก็เปนสัญญาณของปญหาเชนกัน) จํานวนผู
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ถูกคุมขัง ศักยภาพของสถานที่คุมขังและความหนาแนนของผูถูกคุม

ขัง 

ขอมูลที่ไดจากแหลงอื่น ๆ อยางเชน ขอมูลจากหนวยงานเขาเยี่ยมใน

ประเทศหรือสากลอื่น ๆ  

  

ตัวอยาง 

• สถานที่คุมขังซึ่งสามารถเปนตัวแทนขอมูลสถานที่คุมขังทั่ว

ประเทศไดดีที่สุด 

• สถานที่คุมขังที่ไมคอยมีการเขาเยี่ยม (สวนมากจะอยูไกล

จากเมือง)  

• กลุมตัวอยางที่ผสมผสานกันทั้งในแงประเภทของผูถูกคุมขัง

หรือประเภทของสถานที่คุมขัง 

 

 

 2.3 ระยะเวลาการเขาเยี่ยม 

 การเขาเยี่ยมควรมีระยะเวลานานเพียงพอใหสามารถทํางานไดอยาง

มืออาชีพ ควรมีระยะเวลานานพอเพื่อใหคณะผูเขาเยี่ยมสามารถพูดคุยกับบุคคล

ผูดูแลสถานที่คุมขัง เจาหนาที่ระดับลางและตัวแทนของผูถูกคุมขังบางสวนในที่

นั้น และเพื่อใหสามารถตรวจเยี่ยมสถานที่และสภาพความเปนอยูได 

 ในการกําหนดระยะเวลาการเขาเยี่ยม เราจะตองพิจารณาวาการเขา

เยี่ยมสงผลกระทบหรือรบกวนการทํางานของเจาหนาที่ในสถานที่คุมขังมาก
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เพียงใด เราจึงตองหาความสมดุลที่เหมาะสมระหวางความจําเปนที่จะตองมีการ

ตรวจเยี่ยมอยางมีประสิทธิภาพกับอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นกับการทํางานของ

สถานที่นั้น 

 

 

 เราอาจประมาณระยะเวลาการเขาเยี่ยมจากปจจัยตาง ๆ ดังนี ้

• ขนาดของคณะผูเขาเยี่ยม 

• ขอมูลที่มีอยูเกี่ยวกับสถานที่ที่จะเขาเยี่ยม 

o มีหนวยงานอื่นเขาเยี่ยมสถานที่นั้นแลวหรือไม? 

o ทางคณะไดรับขอมูลจากบุคคลที่สามเพื่อชวยให

สามารถประเมินระยะเวลาที่จําเปนสําหรับการเขาเยี่ยมหรือ

ไม 

• ขนาดของสถานที่คุมขังและจํานวนผูถูกคุมขัง 

• ประเภทของสถานที่คุมขัง 

o ระบบรักษาความปลอดภัยในสถานที่คุมขัง (ยิ่งมี

ระบบรักษาความปลอดภัยเขมงวดมาก การเดินทางในสถาน

ที่คุมขังก็ตองใชเวลามากขึ้น)  

o บุคคลผูถูกทําใหเสื่อมเสียอิสรภาพประเภทตาง ๆ 

ที่ถูกคุมขังโดยหนวยงานแตกตางกัน ถูกคุมขังในสถานที่

เดียวกันหรือไม? ซึ่งอาจเปนเหตุใหมีตองมีการใชเวลามาก

ขึ้นในการตรวจเยี่ยมสภาพเงื่อนไขการคุมขังที่แตกตางกัน  
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• โครงสรางเจาหนาที่หรือองคกร 

• ภาษาที่ผูถูกคุมขังใชและความจําเปนที่จะตองใชลาม 

• ภาระงานในการจัดเก็บขอมูล ซึ่งจะตองทําใหเสร็จเร็วที่สุดใน

ชวงทายของการเขาเยี่ยม 

• เวลาในการเดินทางระหวางสถานที่คุมขังที่แตกตางกัน  

 

 

 2.4 ความถี่ในการเขาเยี่ยม 

 ประสบการณชี้ใหเห็นวาการเขาเยี่ยมจะมีประสิทธิภาพมากขึ้นในการ

ปองกันการทรมานหรือการทารุณ และสงเสริมการเปลี่ยนแปลงอยางตอเนื่อง 

ถาเปนการเขาเยี่ยมอยางสมําเสมอ ความถี่ในการเขาเยี่ยมขึ้นอยูกับหลายปจจัย

ดวยกัน  

 

 

เราสามารถกําหนดความถี่ในการเขาเยี่ยมไดจาก 

• ประเภทของสถานที่คุมขัง 

• สถานที่ที่ใชในการฝากขังกอนการไตสวน อยางเชน สถานี

ตํารวจ ซึ่งควรมีการเขาเยี่ยมบอยครั้งกวาเรือนจํา ทั้งนี้เพราะ 

o เปนสถานที่สําหรับการสอบสวน  

o โอกาสการติดตอโลกภายนอกของผูถูกคุมขังมีอยู

จํากัด 
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• มีการหมุนเวียนตัวผูถูกคุมขังอยางรวดเร็ว 

• ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจริงหรืออาจเกิดขึ้นตอบุคคลผูถูกทําให

เสื่อมเสียอิสรภาพ หรือปญหาอันเนื่องมาจากการคุมครองที่สังเกตพบ  

• ความสมดุลในระยะยาวระหวางความจําเปนของหนวยงาน

เขาเยี่ยมและความจําเปนของเจาหนาที่ในการปฏิบัติหนาที่ของตนเอง 

บอยครั้งที่การเขาเยี่ยมอยางสมําเสมอซํากันเปนระยะเวลานาน อาจ

สงผลลบเมื่อกลายเปนการรบกวนการทํางานของเจาหนาที่ โดยไมมี

เหตุอันควร 

 

 

 ความถี่ในการเขาเยี่ยมยังขึ้นอยูกับระดับความรายแรงของปญหาใน

การคุมครองผูถูกคุมขัง ในกรณีที่หนวยงานเขาเยี่ยมเกรงวาจะมีการใช

มาตรการตอบโตกับผูถูกคุมขัง ที่ใหขอมูลกับพวกเขา ทางคณะจะตองดําเนิน

การเขาเยี่ยมเพื่อติดตามผลโดยทันที และเขาเยี่ยมผูถูกคุมขังที่เคยใหขอมูลดวย 

 

 2.5 คณะผูเขาเยี่ยม 

 2.5.1 องคประกอบ 

 ในการตรวจเยี่ยมสภาพการคุมขัง เราจําเปนตองพึ่งพาทักษะแบบมือ

อาชีพบางประการ ในแงที่เกี่ยวของกับกฎหมายและสาธารณสุข คณะผูเขา

เยี่ยมควรมีสมาชิกอยางนอยหนึ่งคนที่มีความรูดานกฎหมาย และอีกหนึ่งคนที่มี

ความรูดานการแพทย โดยควรจะเปนแพทยดวยหากเปนไปได การมีแพทยประ
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จําในทีมเปนสิ่งสําคัญอยางยิ่ง โดยเฉพาะในกรณีที่มีการทรมานและการทารุณ 

ทั้งยังมีสวนชวยใหเกิดการประสานงานกับบุคลากรดานการแพทยในสถานที่คุม

ขัง ซึ่งสามารถใหขอมูลดานการแพทยอยางเปนความลับไดดวย 

 บุคลากรในอาชีพอื่นก็มีประโยชนเชนกัน อยางเชน นักการศึกษา นัก

จิตวิทยา วิศวกร 

 นอกจากทักษะแบบมืออาชีพแลว ทักษะสวนบุคคลก็มีความสําคัญ 

โดยเฉพาะทักษะการสื่อสารดวยทาทีละเอียดออน และมีความเคารพตอศักดิ์ศรี

ความเปนมนุษยของพวกเขา  

 จากประสบการณที่ผานมา การมีความสมดุลระหวางสมาชิกชายและ

หญิงในคณะผูเขาเยี่ยมนับเปนขอไดเปรียบสําคัญ ในวัฒนธรรมสวนใหญ ผูหญิง

และผูชายมีโอกาสในการสรางความสัมพันธและความไวเนื้อเชื่อใจกับผูถูกคุมขัง

และเจาหนาที่ในระดับที่แตกตางกัน ผูถูกคุมขังและเจาหนาที่อาจตองการพูดคุย

กับผูชายหรือผูหญิงมากกวาก็ได ขึ้นอยูกับประเด็นเฉพาะหนา ในวัฒนธรรมที่

ชายเปนใหญ ผูถูกคุมขังอาจรูสึกอับอายนอยกวาในการพูดคุยกับผูเขาเยี่ยมที่

เปนผูหญิง คณะที่มีความสมดุลทางเพศจะเพิ่มโอกาสในการเขาใจถึงสภาพโดย

รวมของการคุมขัง 

 ในสถานที่คุมขังซึ่งมีบุคคลจากพื้นเพทางชาติพันธุหรือภูมิภาคแตก

ตางกันอยูรวมกัน การมีองคประกอบที่หลากหลายของกลุมและภูมิภาคในคณะ

ผูเขาเยี่ยมอาจเปนขอไดเปรียบอยางหนึ่ง รวมทั้งการคํานึงถึงทักษะดานภาษา

ดวย  
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 2.5.2 ขนาด 

 ขนาดของคณะผูเขาเยี่ยมขึ้นอยูกับหลายปจจัยดังนี้ 

• วัตถุประสงคในการเขาเยี่ยม 

• ขอมูลที่มีอยูแลวเกี่ยวกับสถานที่คุมขังและปญหา 

• ขนาดของสถานที่คุมขังและจํานวนผูถูกคุมขัง 

• ขอจํากัดที่ถูกกําหนดขึ้นโดยหนวยงานผูคุมขัง 

 ขนาดที่เหมาะสมของคณะผูเขาเยี่ยมควรอยูระหวาง 2-8 คน  

 

 2.5.3 การอบรม 

 การตรวจเยี่ยมสถานที่คุมขังเปนงานที่ยากและละเอียดออน ดังนั้น 

สมาชิกของคณะผูเขาเยี่ยมควรไดรับการอบรมอยางพอเพียงทั้งในแงทฤษฎีและ

ขอมูลเชิงปฏิบัติ โดยควรมีการอบรมอยางตอเนื่องตลอดเวลาที่ดํารงตําแหนง  

 การอบรมเชิงทฤษฎีควรครอบคลุมประเด็นดังตอไปนี้ 

• หลักการพื้นฐานของการตรวจเยี่ยม โดยเฉพาะในแงการปกปดเปน

ความลับและการคํานึงถึงความปลอดภัยของผูถูกคุมขังอยูเสมอ  

• กรอบกฎหมาย โดยเฉพาะมาตรฐานสากล กฎหมายในประเทศและ

มาตรการที่เกี่ยวของ 

• ประเด็นและปญหาสําคัญที่เกี่ยวของกับการทําใหบุคคลเสื่อมเสีย

อิสรภาพ 

 การอบรมเชิงปฏิบัติควรครอบคลุมประเด็นดังตอไปนี้ 

• วิธีการเขาเยี่ยม 
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• การสัมภาษณบุคคลผูถูกทําใหเสื่อมเสียอิสรภาพอยางเปนสวนตัว 

• พฤติกรรมที่ควรปฏิบัติตอหนวยงาน เจาหนาที่และผูถูกคุมขัง 

• กฎเบื้องตนเกี่ยวกับความปลอดภัยที่ควรปฏิบัติตามในระหวางการเขา

เยี่ยม 

• การเขียนรายงาน 

• กลไกเพื่อการประสานงานและการสื่อสารภายในคณะของตนเอง 

 

 3. การเตรียมตัวเขาเยี่ยม 

 

 3.1 การเตรียมตัว 

 เพื่อสรางเงื่อนไขดีที่สุดสําหรับการเขาเยี่ยม เราจะตองเตรียมพรอม

ลวงหนา หนวยงานเขาเยี่ยมควรกําหนดเวลาที่พอเพียงทั้งนี้เพื่อ 

 

 

สรุปขอมูลที่มีอยูเกี่ยวกับสถานที่ที่จะเขาเยี่ยม 

• สรุปขอมูลที่ไดจากการเขาเยี่ยมในชวงที่ผานมาหรือจาก

แหลงขอมูลอื่น ๆ (จากหนวยงานเขาเยี่ยมอื่น ๆ องคการพัฒนาภาค

เอกชน สื่อมวลชน ผูถูกคุมขังที่ไดรับการปลอยตัวมาแลว ครอบครัว

ของผูถูกคุมขัง นักกฎหมาย สมาคมการกุศล อาสาสมัครที่ทํางานใน

สถานที่คุมขัง ฯลฯ)  

• ศักยภาพของสถานที่คุมขัง จํานวนและสถานภาพของผูถูก
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คุมขัง 

• ปญหาที่เกิดขึ้นหรือมีการกลาวหา 

 จากนั้นจึงควรใชขอมูลเหลานี้เพื่อกําหนดประเด็นตาง ๆ ขึ้น

มา  

 

กําหนดวัตถุประสงคเฉพาะสําหรับการเขาเยี่ยม 

• การประเมินสภาพการคุมขังโดยทั่วไป 

• การเขาเยี่ยมเพื่อติดตามผลเพื่อตรวจดูบางแงมุมของการคุม

ขัง เพื่อตรวจเยี่ยมผูถูกคุมขังบางกรณี หรือดูวามีการปฏิบัติตามขอ

เสนอแนะที่ผานมาอยางไร 

• อื่น ๆ 

 

การจัดระบบงานของคณะผูเขาเยี่ยม 

• จัดเตรียมเอกสาร แบบสอบถามหรือรายการตรวจเยี่ยม14  

เกี่ยวกับสภาพการคุมขัง ทั้งนี้เพื่อใหการจัดเก็บขอมูลเปนไปตาม

มาตรฐาน 

• กําหนดบุคคลที่เปนหัวหนาคณะและรับผิดชอบประสาน

งานการเขาเยี่ยม 

• ชวยใหสมาชิกทุกคนมีขอมูลอยางเดียวกันเกี่ยวกับสถานที่ที่

จะเขาเยี่ยม วัตถุประสงคและรูปแบบของการเขาเยี่ยม 

• แบงภาระงานระหวางสมาชิกตามทักษะ ขนาดและลักษณะ

14  โปรดดูภาคผนวก 1 สําหรับตัวอยางรายการที่ตองตรวจเยี่ยม 
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ของสถานที่ที่จะเขาเยี่ยม และระยะเวลาสําหรับการเขาเยี่ยม 

 

วางแผนการติดตอลวงหนากับสถานที่คุมขัง 

• การแจงการเขาเยี่ยม คณะผูเขาเยี่ยมอาจเขาเยี่ยมไดโดยไม

ตองแจงลวงหนา แตดวยเหตุผลในทางปฏิบัติบางอยาง (อยางเชน 

ระยะทาง ขนาดของสถานที่คุมขัง) ทางคณะอาจแจงขอมูลการเขา

เยี่ยมลวงหนาก็ได  

• แสดงเหตุผลสนับสนุนการขออนุญาตในการนําวัตถุบางอยาง

เขาไปในสถานที่คุมขัง โดยเปนวัตถุที่มักไมไดรับอนุญาตใหนําเขาไป 

(อยางเชน กลองถายรูป เครื่องบันทึกเสียง)  

 

วางแผนการติดตอกับหนวยงานนอกสถานที่คุมขัง 

• หนวยงานดานการเมืองและการปกครอง 

• หนวยงานดานตุลาการ 

• บริการของรัฐที่ทํางานกับสถานที่คุมขังอยางเชน แพทย 

สังคมสงเคราะห การศึกษา 

• ผูที่ทํางานเกี่ยวของกับสถานที่คุมขังอื่น ๆ 

• อื่น ๆ  
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 3.2 กําหนดวัตถุประสงคการเขาเยี่ยม 

 โอกาสที่คณะผูเขาเยี่ยมจะสามารถตรวจเยี่ยมทุกแงมุมของการคุมขัง

ไดอยางเปนระบบในการเขาเยี่ยมแตละครั้ง อาจเปนไปไดนอยหรือแทบเปนไป

ไมได (เวนแตเปนการเยี่ยมที่หางกันหลายป) ดังนั้นจึงควรมีการวิเคราะหขอมูล

ที่ไดรับในชวงการเตรียมตัว โดยเฉพาะการลําดับความสําคัญของประเด็น

ตามที่กําหนดโดยผูถูกคุมขัง อดีตผูถูกคุมขัง และแหลงขอมูลที่เชื่อไดถืออื่น ๆ 

ทั้งนี้เพื่อชวยใหสามารถกําหนดวัตถุประสงคและลําดับความสําคัญในการเขา

เยี่ยมไดอยางแมนยํา 

 ในกรณีที่วางแผนเขาเยี่ยมหลายครั้ง อาจมีการกําหนดวัตถุประสงคที่

แตกตางกันสําหรับการเขาเยี่ยมแตละครั้ง ยกตัวอยางเชน การเขาเยี่ยมครั้งแรก 

ๆ อาจเนนที่สภาพภายในของอาคาร สภาพของหองคุมขังและสาธารณูปการอื่น 

ๆ เมื่อไดขอมูลในสวนนี้แลว ผูเขาเยี่ยมก็ควรใหความสําคัญกับแงมุมอื่นดังนี้ 

• ระบบการรองเรียนในสถานที่คุมขัง 

• วิธีลงโทษผูถูกคุมขัง  

• การติดตอกับโลกภายนอก 

• การดูแลสุขภาพ 

• ความสัมพันธระหวางเจาหนาที่/ฝายบริหารกับผูถูกคุมขัง 

 บทที่ 5 ในคูมือฉบับนี้ใหขอมูลเกี่ยวกับแงมุมตาง ๆ ของการคุมขัง 

และใหแนวปฏิบัติถึงสิ่งที่คณะผูเขาเยี่ยมควรตรวจเยี่ยม ประเด็นที่ควรตรวจ

เยี่ยมมีการนําเสนอไวในรายการที่ตองตรวจเยี่ยมในภาคผนวก 1  
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 4. การเขาเยี่ยม 

 

 4.1 การพูดคุยเบื้องตนกับผูอํานวยการสถานที่คุมขัง 

 ในการเขาเยี่ยมสถานที่คุมขังเปนครั้งแรก เราควรเริ่มตนพูดคุยกับ

บุคคลผูทําหนาที่ดูแล หรือเปนผูชวย การพูดคุยครั้งนี้จะเปนขั้นตอนแรกที่นําไป

สูการสนทนากับหนวยงานนั้น ทั้งนี้เพื่อ 

 

• แนะนําคณะผูเขาเยี่ยมและสมาชิก 

• ใหรายละเอียดเกี่ยวกับความสําคัญและวัตถุประสงคของการ

เขาเยี่ยม 

• ใหรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการทํางาน โดยเฉพาะความจําเปน

ที่จะตองพูดคุยกับบุคคลผูถูกทําใหเสื่อมเสีย         อิสรภาพความเปน

สวนตัว และหากเปนไปไดควรมีการพูดคุยกับเจาหนาที่ผูดูแลผูถูกคุม

ขังเหลานี้ดวย 

• ใหรายละเอียดเกี่ยวกับการนําขอมูลที่จัดเก็บไดไปใช 

• สรางความมั่นใจใหกับผูอํานวยการสถานที่คุมขัง เกี่ยวกับ

พฤติกรรมของสมาชิกของคณะในระหวางการเขาเยี่ยม (ในแงการ

ปฏิบัติตามกฎและมาตรการเพื่อความปลอดภัย)  

• ใหรายละเอียดเกี่ยวกับขั้นตอนการเขาเยี่ยมและระยะเวลา 

• ขอขอมูลเกี่ยวกับสถานที่คุมขัง ทั้งในแงที่วาในสถานที่คุมขัง

มีกลุมผูถูกคุมขังที่มีความตองการพิเศษหรือไม (อยางเชน ผูถูกคุมขัง
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หูหนวก ผูถูกคุมขังพิการ) และขอมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงหรือเห

ตุการณสําคัญ ๆ (โดยเฉพาะเหตุการณรุนแรง การเสียชีวิตหรือ

เหตุการณฉุกเฉินอื่น ๆ) ซึ่งเกิดขึ้นหลังจากการเขาเยี่ยมครั้งสุดทาย 

• สอบถามความเห็นของผูอํานวยการ ในประเด็นที่เกี่ยวกับ 

o สภาพการคุมขังและบุคคลผูถูกคุมขัง  

o ปญหาที่เกิดขึ้นดานตาง ๆ เนื่องจากสภาพการคุม

ขัง และสาเหตุ 

o ขอเสนอของผูอํานวยการในการปรับปรุง 

• นัดประชุมเพื่อแจงผลจากการเขาเยี่ยม 

 

 ในกรณีที่คณะผูเขาเยี่ยมไดเคยเยี่ยมสถานที่นั้นแลวหลายครั้ง โดยไม

ประสบปญหารายแรง หรือไมสังเกตพบปญหาเกี่ยวกับสภาพการคุมขัง การพูด

คุยในเบื้องตนควรจํากัดอยูแคแงมุมที่เปนทางการหรือเพื่อสรางความสัมพันธ  

 

 4.2 การพิจารณาทะเบียนขอมูลและเอกสารอื่น ๆ 

 ในบทนี้ ทะเบียนขอมูลหมายถึงเฉพาะเอกสารที่ใหขอมูลเกี่ยวกับ

บุคคลผูถูกทําใหเสื่อมเสียอิสรภาพและสภาพการดํารงชีวิต การขอดูทะเบียน

ขอมูลตั้งแตการเขาเยี่ยมในครั้งแรกจะมีประโยชน หากจะมีการเขาเยี่ยมเปน

เวลาหลายวัน เราจะสามารถตรวจเยี่ยมขอเท็จจริงจากทะเบียนขอมูลในระหวาง

การเขาเยี่ยมได ถาจําเปน 

 ทะเบียนขอมูลอาจมีหลายรูปแบบขึ้นอยูกับประเภทของสถานที่คุมขัง 
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ทะเบียนขอมูลโดยทั่วไปอาจแบงไดเปนสามลักษณะ 

 

 

ทะเบียนขอมูลเกี่ยวกับบุคคลผูถูกทําใหเสื่อมเสียอิสรภาพ 

• แบงตามประเภทของผูถูกคุมขัง 

• ขอมูลการเขาและออก 

• ขอมูลดานการลงโทษ 

• ขอมูลดานการแพทย 15 

• อื่น ๆ 

 

ทะเบียนการสงมอบสิ่งของใหกับบุคคลผูถูกทําใหเสื่อมเสีย

อิสรภาพ 

• อาหาร อุปกรณดานสุขอนามัย เสื้อผา เครื่องนอน ฯลฯ  

• ยาและอุปกรณดานการแพทย 

• อุปกรณการศึกษา กีฬา และการพักผอน 

• อื่น ๆ 

 

ทะเบียนขอมูลเกี่ยวกับชีวิตประจําวันในสถานที่คุมขัง 

• การใชกําลังหรืออาวุธปน 

• ทะเบียนขอมูลเกี่ยวกับอาหาร การทํางาน การออกกําลังกาย 

กิจกรรมดานการศึกษา ฯลฯ 

15  สืบเนื่องจากกฎการเก็บความลับทางการแพทย การตรวจเยี่ยมทะเบียนประวัติผูปวยอาจทําไดเฉพาะ
สมาชิกคณะผูเขาเยี่ยมซึ่งเปนเจาหนาที่ดานการแพทยที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเทานั้น 
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• ทะเบียนขอมูลเกี่ยวกับเหตุการณที่เกิดขึ้น 

 

 

 ทะเบียนขอมูลสามสวนสุดทายอาจมีความสําคัญอยางยิ่งในการ

อธิบายสภาพการณและพฤติกรรมการละเมิดที่กระทําตอผูถูกคุมขัง อยางไร

ก็ตาม หนวยงานผูคุมขังมักจะปฏิเสธไมใหผูเขาเยี่ยมสามารถเขาถึงทะเบียน

ขอมูลเหลานี้ไดโดยละเอียด  

 ผูเขาเยี่ยมควรขอดูเอกสารอยางอื่นซึ่งชวยใหเขาใจภาระหนาที่ของ

สถานที่นั้นดีขึ้น อยางเชน  

• กฎระเบียบภายใน 

• รายชื่อเจาหนาที่ 

• ตารางการทํางานของเจาหนาที่ 

 

 4.3 การเยี่ยมชมอาคารสถานที่ของสถานที่คุมขัง 

 ในการเขาเยี่ยมสถานที่คุมขังเปนครั้งแรก เราจําเปนตองเยี่ยมชม

อาคารสถานที่ที่มีการใชประโยชนโดยและเพื่อผูถูกคุมขังทั้งหมด การเดินทาง

เยี่ยมชมอาคารสถานที่ทั้งหมดควรทําพรอมกันสําหรับสมาชิกในคณะ โดยมีเจา

หนาที่ผูบริหารของสถานที่คุมขังเปนผูนํา หรือมีเจาหนาที่ซึ่งสามารถใหขอมูลที่

เปนประโยชนเกี่ยวกับโครงสรางของอาคารสถานที่และการทํางานในหนวยตาง 

ๆ หลังจากการเยี่ยมชมโดยทั่วไปแลว ในการเขาเยี่ยมครั้งตอมา ทางคณะอาจ

แบงออกเปนกลุมยอยเพื่อเขาเยี่ยมในสวนที่เปนความรับผิดชอบของตน  
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การเยี่ยมชมอาคารสถานที่ทําใหเราสามารถ 

• เห็นภาพของอาคารสถานที่และโครงสราง ซึ่งเปนสิ่งจําเปน

และไมอาจมองขาม สถาปตยกรรมของสถานที่คุมขังและโครงสราง

การรักษาความปลอดภัย (รั้ว กําแพงกั้น ฯลฯ) มีอิทธิพลโดยตรงตอ

ชีวิตประจําวันของผูถูกคุมขัง 

• ทราบที่ตั้งของที่พักของผูถูกคุมขัง (ตาราง หอพัก สนาม

หญา โรงอาหาร พื้นที่ดานการศึกษาและพักผอน หองกีฬา สนามกีฬา 

โรงฝกงาน หองสําหรับเยี่ยมนักโทษ ฯลฯ) รวมทั้งทราบถึงบริการและ

สาธารณูปการตาง ๆ สําหรับผูถูกคุมขัง (ครัว หองพักผูปวย อุปกรณ

ดานอนามัย การซักเสื้อผา ฯลฯ)  

• เปนการสรางความรูสึกครั้งแรกที่มีตอบรรยากาศของสถานที่

นั้น 

 

 

 แมวาเราควรเยี่ยมชมอาคารสถานที่ทั้งหมด แตอาจมีการจัดลําดับ

ความสําคัญของบางสถานที่ ซึ่งเปนตัวชี้วัดที่สําคัญตอระดับการเคารพที่ใหกับผู

ถูกคุมขัง อันไดแก  

 สถานที่ซึ่งผูถูกคุมขังลงทะเบียนและ “ผานกระบวนการ” ในชวงแรกรับ 

• คุกขังเดี่ยวและคุกขังเพื่อลงโทษ 

• บริการดานสุขา 
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• ตารางและหอพัก 

 คณะผูเขาเยี่ยมอาจสอบถามผูถูกคุมขังวาสถานที่ใดมีสภาพเลวราย

ที่สุด และพวกเขาควรเขาเยี่ยมชมสถานที่นั้น 

 คณะผูเขาเยี่ยมควรตระหนักวาคุกตารางและพื้นที่บางสวนอาจถูก

ปกปดจากพวกเขา ทางคณะควรตรวจเยี่ยมขอมูลเหลานี้ในระหวางการพูดคุย

สวนตัวกับผูถูกคุมขัง และควรมีการขอขอมูลจากอดีตผูถูกคุมขังหรือผูที่เคยมา

เยี่ยมสถานที่แหงนี้ 

 ควรมีการเยี่ยมชมสถานที่ซึ่งจัดไวสําหรับเจาหนาที่ดวย เวนแตสถาน

ที่เหลานั้นจะไมเกี่ยวของกับวัตถุประสงคในการเขาเยี่ยม  

 

 4.4 การสัมภาษณบุคคลผูถูกทําใหเสื่อมเสียอิสรภาพ 

 4.4.1 ขอพิจารณาทั่วไป 

 การพูดคุยกับบุคคลผูถูกทําใหเสื่อมเสียอิสรภาพถือเปนขอมูลพื้นฐาน

ในการบันทึกสภาพการคุมขัง โดยเปนงานที่ละเอียดออนอยางยิ่ง  

 ในการเริ่มการพูดคุยแตละครั้ง ไมวาจะเปนการคุยเปนกลุมหรือคุยตัว

ตอตัว สมาชิกผูเขาเยี่ยมควรพยายามสรางความมั่นใจใหกับผูถูกคุมขัง และแนะ

นําตัวเองรวมทั้งหนวยงานเขาเยี่ยม ทั้งควรอธิบายอยางชัดเจนถึงสาเหตุที่เขา

เยี่ยม สิ่งที่สามารถทําไดและทําไมได และการเก็บขอมูลจากการพูดคุยเปน

ความลับ 

 การใชตารางหรือแบบสอบถามในการพูดคุยเปนกลุมและแบบตัวตอ

ตัว เปนเครื่องมือที่มีประโยชนเพื่อครอบคลุมประเด็นสําคัญ (โปรดดูรายการที่
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ตองตรวจเยี่ยมในภาคผนวก 1) อยางไรก็ตาม ผูเขาเยี่ยมควรใหความยืดหยุน

ในการสัมภาษณ เพื่อใหผูถูกคุมขังรูสึกผอนคลายและสามารถแสดงความคิดได

อยางเปนธรรมชาติ การใชแบบสอบถามอยางตายตัวอาจเสี่ยงที่จะทําใหเกิด

ลักษณะการสอบสวนแบบเจาหนาที่ ผูเขาเยี่ยมพึงหลีกเลี่ยงการทํางานใน

ลักษณะเชนนั้นใหมากที่สุด 

 ผูเขาเยี่ยมตองแสดงความคิดอยางชัดเจน เรียบงายและเขาใจได การ

แสดงความเห็นหรือการตั้งคําถามไมควรเปนไปในลักษณะที่จํากัดหรือครอบงํา

การตอบของบุคคล ผูเขาเยี่ยมควรใชคําถามปลายเปดแทนที่จะใชคําถามนํา  

 ขึ้นอยูกับภาษาที่ผูถูกคุมขังใช ในบางกรณีอาจมีความจําเปนที่คณะผู

เขาเยี่ยมตองใชลาม คณะผูเขาเยี่ยมควรระวังกรณีที่ลามเขาไปพัวพันกับการ

สนทนา และควรหลีกเลี่ยงการใชคนในทองถิ่น เพื่อนนักโทษหรือสมาชิก

ครอบครัวเปนลาม โดยควรเลือกใชลามมืออาชีพแทน เวนแตจําเปนจริง ๆ ควร

มีการตักเตือนใหลามตระหนักถึงการเก็บขอมูลเปนความลับ การใหขอมูลคํา

ศัพทที่เกี่ยวของลวงหนาอาจชวยใหลามทํางานดีขึ้น 

 องคประกอบทางเพศของคณะผูเขาเยี่ยมมีความสําคัญอยางยิ่งตอการ

สัมภาษณรายบุคคล ในกรณีที่มีขอกลาวหาวามีการขมขืน การละเมิดทางเพศ

และความรุนแรงแบบอื่น ๆ เหยื่อซึ่งเปนชายหรือหญิงอาจตองการเลือกผู

สัมภาษณในเพศที่ตนตองการ (โปรดดู บทที่ 4 การทรมานและการทารุณ)  

 ในกรณีที่มีนักโทษที่ตองการสัมภาษณมาก ผูเขาเยี่ยมอาจเลือกพูดคุย

กับผูถูกคุมขังจํานวนหนึ่ง โดยควรเปนตัวแทนของประเภทผูถูกคุมขังที่แตกตาง

กันในสถานที่แหงนี้  
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 ผูเขาเยี่ยมควรจํากัดการพูดคุยเฉพาะผูที่ตองการใหขอมูล หรือผูที่จัด

เตรียมไวใหโดยเจาหนาที่ 

 การพูดคุยอยางเปนกันเองกับผูถูกคุมขังและเจาหนาที่ถือเปนสวน

สําคัญในการสรางความมั่นใจและการเก็บขอมูล 

 

 4.2.2 การคุยเปนกลุม 

 การพูดคุยเปนกลุมชวยใหคณะผูเขาเยี่ยมสามารถรับฟงจากผูถูกคุม

ขังไดเปนจํานวนมาก แตมักเปนเหตุไมใหไดรับฟงประเด็นที่คอนขางละเอียด

ออน  

 การพูดคุยเปนกลุมมีประโยชนในการจําแนกปญหาโดยรวม จําแนกผู

นําอยางไมเปนทางการ เขาใจอารมณความรูสึกหรือวัฒนธรรม และเปนขอมูลที่

ใชในการตัดสินวาจะสัมภาษณใครเปนรายบุคคล  

 ควรมีการกําหนดระยะเวลาการพูดคุยเปนกลุมลวงหนา ทั้งนี้ควรเริ่ม

การพูดคุยดวยคําถามแบบเปด สิ่งที่ผูใหสัมภาษณบอกอาจชี้ใหเห็นถึงสิ่งที่พวก

เขาเห็นวาเปนปญหาหลัก (หรือสิ่งที่มีผูกลาเสนอขึ้นมา)  

 การพูดคุยในระหวางการเขาเยี่ยมครั้งตอไปควรมีโครงสรางมากขึ้น 

ทั้งนี้โดยมีเปาหมายเพื่อใหไดขอมูลในประเด็นสําคัญที่ถือวาเปนขอกังวล ใน

กรณีที่ไดขอมูลซึ่งขัดแยงกันหรือนาสงสัย ควรมีการตรวจเยี่ยมซอนในระหวาง

การพูดคุยเปนรายบุคคล ทั้งนี้โดยการใชการสังเกตเชิงประจักษและการหา

ขอมูลจากแหลงอื่น  

 4.4.3 การพูดคุยรายบุคคล 
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 การพูดคุยรายบุคคลหมายถึงการพบปะกับบุคคลที่อยูในสภาพพิเศษ

กวาธรรมดา (ซึ่งแตกตางจากบรรทัดฐานทั่วไปในสังคมภายนอก) โดยเปน

บุคคลผูถูกทําใหเสื่อมเสียอิสรภาพ บุคคลผูนั้นอาจมีชีวิตที่แปลกประหลาด และ

ไมอาจสรุปไดงาย ๆ วาเปนเหตุที่ทําใหเขาถูกคุมขัง ขอเท็จจริงงาย ๆ เชนนี้มัก

ถูกมองขาม เนื่องจากทัศนะที่เหมารวมหรือมักงายของทั้งเจาหนาที่และบุคคล

ภายนอกในบางกรณี 

 การเลือกสถานที่สําหรับการพูดคุยเปนสวนสําคัญยิ่ง โดยจะมีอิทธิพล

ตอทัศนะของบุคคลผูถูกทําใหเสื่อมเสีย อิสรภาพ เราควรหลีกเลี่ยงการใชสถาน

ที่สัมภาษณซึ่งทําใหผูถูกคุมขังรูสึกวาผูเขาเยี่ยมเปนเหมือนเจาหนาที่ (อยาง

เชน ในสํานักงานของเจาหนาที่) ทางคณะไมควรรูสึกถูกบังคับใหตองสัมภาษณ

ในสถานที่ซึ่งจัดเตรียมโดยหนวยงานนั้น การสัมภาษณอาจเกิดขึ้นในพื้นที่ที่ผู

ถูกคุมขังใชในแตละวัน อยางเชน ในหองขังที่เขาอยู หอพัก หองรับแขก สนาม

หญา หองสมุด ผูเขาเยี่ยมควรเลือกสถานที่ที่ปลอดจากการดักฟงใหมากที่สุด 

โดยควรใหความสําคัญกับความเห็นของผูที่ตองการสัมภาษณ 

 แตในสถานีตํารวจ ทางเลือกในแงของสถานที่อาจมีจํากัด  

 การพูดคุยแบบรายบุคคลควรเกิดขึ้นโดยไมมีเจาหนาที่มานั่งรับฟง แต

ไมใชวาเราจะสามารถทําการสัมภาษณโดยไมใหเจาหนาที่รูเห็นไดในทุกกรณี ผู

เขาเยี่ยมควรใชวิจารณญาณของตนเอง 

 

 ขอพิจารณาดานความปลอดภัย 

 เราควรใหความสําคัญกับมาตรการที่เสนอโดยเจาหนาที่เพี่อความ
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ปลอดภัยโดยสวนตัวของผูเขาเยี่ยม แตในขณะเดียวกันผูเขาเยี่ยมเองก็อาจ

ตัดสินใจไดวาพวกเขาจะปฏิบัติตามมาตรการนั้นหรือไม หนวยงานเขาเยี่ยมควร

หาขอยุติเกี่ยวกับเงื่อนไขเหลานี้กอนลวงหนา  

 

 การสัมภาษณ 

 ผูเขาเยี่ยมหนึ่งหรือสองคนอาจเขารวมในการพูดคุย โดยคนหนึ่งเปนผู

นําการพูดคุย สวนอีกคนหนึ่งคอยจดประเด็น แมวาการทําเชนนี้อาจเปน

ลักษณะที่เอาเปรียบผูถูกคุมขัง แตก็มีประโยชนในแงที่ชวยใหผูที่นําการพูดมี

สมาธิในสิ่งที่ตนทําดีขึ้น แตควรมีการชี้แจงใหผูถูกคุมขังทราบอยางชัดเจน 

 เราตองพยายามสรางความมั่นใจใหกับผูถูกคุมขัง ในชวงตนของการ

สัมภาษณ ผูเขาเยี่ยมควรแนะนําตนเอง อธิบายอยางชัดเจนถึงเหตุผลที่มาที่นี่ 

สิ่งที่สามารถทําไดและทําไมได และการเก็บขอมูลจากการพูดคุยเปนความลับ  

 ผู เขาเยี่ยมควรมีความอดทน ดวยเหตุผลตาง ๆ กัน ทั้งในแง

ประสบการณที่ตองเผชิญหรือสภาพอารมณ การสูญเสียอิสรภาพเปนเวลานาน 

ทั้งหมดอาจเปนเหตุใหผูถูกคุมขังหลงลืมเรื่องเวลา หลงลืมเหตุการณ เกิดความ

คิดที่ติดยึดบางอยาง การแสดงความเห็นของพวกเขาอาจมีความสับสนอยูบาง  

 การพูดเปนรายบุคคลควรเปนไปในลักษณะที่ชวยใหไดขอมูลที่จําเปน 

โดยแสดงความเคารพตอความตองการของผูถูกคุมขังและใชเวลาที่มีอยูอยางมี

ประโยชนมากที่สุด 

 

 ทั้งนี้ควรทําใหเกิดความสมดุลระหวาง 
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 ความตองการของผูเขาเยี่ยมในการเก็บขอมูลที่จําเปนตอการประเมิน

สภาพการคุมขัง กับความตองการของผูถูกคุมขังที่ตองการแสดงขอกังวลของ

ตนเอง ควรหลีกเลี่ยงการกระทําใด ๆ ที่ทําใหการสัมภาษณมีลักษณะแบบเดียว

กับการสอบสวน  

 ผูเขาเยี่ยมควรมีความเห็นอกเห็นใจและรักษาระยะหางดานอารมณกับ

บุคคลที่พูดคุยดวยตลอดชวงการพูดคุย จุดสมดุลในเรื่องนี้ขึ้นอยูกับสภาพ

อารมณของบุคคลผูถูกทําใหเสื่อมเสียอิสรภาพ 

 การจัดสรรเวลาระหวางความตองการสื่อสารของผูที่ถูกคุมขังกับความ

ตองการของผูเขาเยี่ยมในการไดรับขอมูล ทั้งนี้ขึ้นอยูกับระยะเวลาโดยประมาณ

ซึ่งตองมีการคิดคํานวณไวลวงหนา 

 

 

 การสัมภาษณบุคคลที่กลาวหาวามีการทรมานเปน

กระบวนการที่ละเอียดออนอยางยิ่ง การสัมภาษณบุคคลที่ถูกคุมขังที่มี

ขอกลาวหาดังกลาวเปนเรื่องที่ตองทําอยางระมัดระวัง คณะผูเขาเยี่ยม

อาจศึกษาจากเอกสารที่เกี่ยวของในประเด็นนี้ ซึ่งเปนเอกสารที่อาจใช

เพื่อการอบรมไดดวย  

• Giffard, Camille, The Torture Reporting Handbook - 

How to document and respond to allegations of torture within 

the international system for the protection of human rights, 

Human Rights Centre, University of Essex, United Kingdom, 
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2000, Part II – Documenting allegations, pp. 29-51; 

• United Nations Office of the High Commissioner for 

Human Rights, Professional Training Series no. 8, The Istanbul 

Protocol, Manual on the Effective investigation and 

Documentation of Torture and Other Cruel, Inhuman or 

Degrading Treatment or Punishment, New York, Geneva, 2001, 

Chapter IV- General considerations for interviews 

 โปรดดูภาคผนวก 5 เกี่ยวกับวิธีการไดมาซึ่งเอกสารเหลานี้

และภาษาที่ใชในการพิมพเอกสาร 

 

 

 4.4.4 การพูดคุยกับเจาหนาที่ซึ่งดูแลบุคคลผูถูกทําใหเสื่อมเสีย

อิสรภาพ 

 เราอาจแบงเจาหนาที่ออกไดเปนสองประเภท ไดแก ผูที่สอดสองดูแลผู

ถูกคุมขัง และผูใหบริการกับผูถูกคุมขังทั้งในดานอาหาร การดูแลดานสุขภาพ

หรือสังคม การศึกษา การทํางาน ฯลฯ การพูดคุยกับเจาหนาที่กลุมหลังชวยให

ทราบขอมูลสําหรับการตรวจเยี่ยมสภาพการคุมขัง 

 การพูดคุยกับเจาหนาที่ผูสอดสองดูแลมักทําไดยาก อันเนื่องมาจาก

เหตุผลดานโครงสรางองคกรและลักษณะงานที่พวกเขาทํา  

 อยางไรก็ตาม เจาหนาที่ผูสอดสองดูแลมีบทบาทสําคัญในชีวิตประจํา

วันของบุคคลผูถูกทําใหเสื่อมเสียอิสรภาพ เราจึงควรหาทางพูดคุยกับพวกเขา 
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ทั้งนี้เพื่อชวยใหคณะผูเขาเยี่ยมสามารถอธิบายถึงอํานาจหนาที่และเหตุผลใน

การทํางาน ตอบคําถามและรับฟงความเห็นของพวกเขาได ซึ่งจะเปนพื้นฐานที่

ดีสําหรับการทํางานตอ ๆ ไป 

 ผูเขาเยี่ยมยังอาจจัดใหมีการพูดคุยกับเจาหนาที่เปนรายบุคคล โดย

ไมมีเจาหนาที่คนอื่นมาฟงหรือนั่งดูอยูดวย หากเจาหนาที่รองขอเชนนั้น  

 

 4.5 การพูดคุยขั้นสุดทายกับผูอํานวยการ 

 เราจําเปนตองพูดคุยกับผูอํานวยการของหนวยงานเพื่อจบการเขา

เยี่ยมอยางเปนทางการ โดยควรมีการเตรียมการพูดคุยครั้งสุดทายไวลวงหนา 

และคณะผูเขาเยี่ยมทุกคนตองเขาประชุมลวงหนาเพื่อแลกเปลี่ยนขอมูลและพูด

คุยถึงประเด็นสําคัญที่ตองการถายทอด 

 เราจําเปนตองพัฒนาการพูดคุยอยางสรางสรรคกับผูที่มีอํานาจใน

สถานที่ที่เขาเยี่ยม ทั้งนี้เพื่อมีโอกาสแจงใหเขาทราบโดยทันทีเกี่ยวกับผลของ

การเขาเยี่ยม เปาหมายของการพูดคุยครั้งสุดทายคือการแจงใหทราบถึงขอสรุป

และประเด็นปญหาที่ไดพบ โดยควรมีการนําเสนอกรณีเรงดวน โดยเฉพาะที่

เกี่ยวกับการปองกันการทรมานหรือการทารุณในรูปแบบตาง ๆ ในกรณีที่ตรวจ

พบการละเมิดสิทธิอยางรุนแรง คณะผูเขาเยี่ยมควรเสนอเรื่องนี้ตอเจาหนาที่

ระดับสูงโดยตรง ทั้งนี้เพื่อปองกันไมใหมีการตอบโตกับผูใหขอมูล เราควรใชกล

ยุทธนี้ในกรณีที่รุนแรงอยางยิ่ง เพื่อหลีกเลี่ยงการทําลายความสัมพันธในการทํา

งานที่ดีกับผูมีอํานาจในหนวยงานนั้นโดยไมจําเปน 

 ในกรณีที่ไมตรวจพบปญหารุนแรงใด ๆ การพูดคุยครั้งสุดทายกับผูอํา
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นวยการควรมีลักษณะการพูดคุยอยางเปนทางการหรือพูดคุยตามมารยาท 

 

 5. การเขาเยี่ยมเพื่อติดตามผล 

 การเขาเยี่ยมไมใชการทํางานในขั้นตอนสุดทาย หากเปนการเริ่มตน

กระบวนการที่นําไปสูปรับปรุงการปฏิบัติและสภาพการคุมขังบุคคลผูถูกทําให

เสื่อมเสียอิสรภาพ ขั้นตอนหลังการเยี่ยมจึงมีความสําคัญพอ ๆ กับการเขาเยี่ยม

เอง ถาไมสําคัญมากกวา ภายหลังการเยี่ยมควรมีการจัดทํารายงานเสนอตอ

หนวยงานผูรับผิดชอบ โดยมีขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงสภาพที่เปนอยู ทั้งมี

การติดตามอยางใกลชิดวามีการปฏิบัติตามขอเสนอแนะนั้นหรือไม 

 

 5.1 การติดตามผลภายใน 

 หนวยงานเขาเยี่ยมจะตองสามารถหาประเด็นอางอิงหรือตัวชี้วัด ซึ่ง

ชวยใหสามารถติดตามพัฒนาการที่เกิดขึ้นในระยะเวลาตาง ๆ ในแงของสภาพ

การคุมขังในสถานที่ที่ตนเองเขาเยี่ยมอยางสมําเสมอ หมายความวาตองมีการ

วิเคราะห จัดระบบและจัดกลุมขอมูลที่ไดจากการคณะผูเขาเยี่ยม ทั้งนี้เพื่อให

สามารถนํามาใชประโยชนไดอยางมีประสิทธิภาพมากที่สุดในยามที่ตองการ 

ขอมูลที่ไมมีการวิเคราะหหรือจัดระบบถือไดวาเปนขอมูลที่สูญเสียไป 

 หากเปนไปได คณะผูเขาเยี่ยมควรจัดทําบันทึกภายในเกี่ยวกับการเขา

เยี่ยม โดยใชรูปแบบมาตรฐาน (โปรดดูภาคผนวก 2) บันทึกเหลานี้ควรเปน

ขอมูลของการเขาเยี่ยมอยางเปนลายลักษณอักษร ทั้งนี้เพื่อเตือนความจําของ

คณะผูเขาเยี่ยม และเปนขอมูลที่มีความสําคัญตอการเขาเยี่ยมในโอกาสตอไป  
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 บันทึกภายในเหลานี้อาจประกอบดวย 

• ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับสถานที่และสภาพของการเขาเยี่ยม 

• ขอมูลเกี่ยวกับหนวยงานนั้น 

• ขอมูลหลักที่ไดจากการเขาเยี่ยม อยางเชนปญหาหลักที่พบ 

สิ่งที่ตองทําตอไป ประเด็นในการตรวจเยี่ยมสําหรับการเขาเยี่ยมครั้ง

ตอไป  

 คณะผูเขาเยี่ยมอาจตรวจเยี่ยมและเพิ่มเติมขอมูลที่ไดจาก

การเขาเยี่ยมจนสมบูรณ โดยการขอขอมูลเพิ่มเติมจาก 

• หนวยงานระดับสูงขึ้นไป 

• หนวยงานของรัฐอื่น ๆ นอกเหนือจากสถานที่คุมขังเอง 

(อยางเชน กระทรวงสาธารณสุข เปนตน)  

• ผูมีบทบาทอยางอื่น เชนนักกฎหมาย หรือองคกรภาคประชา

สังคมที่ทํางานภายในหรือรวมกับสถานที่คุมขัง 

• รายงานของหนวยเขาเยี่ยมหนวยอื่น 

• ขอมูลจากครอบครัวของบุคคลผูถูกทําใหเสื่อมเสียอิสรภาพ 

และผูถูกคุมขังที่ถูกปลอยตัวออกมาแลว  

• ผูถูกคุมขังที่ถูกยายตัวไปสถานที่คุมขังแหงอื่น 

 

 5.2 การเขียนรายงานการตรวจเยี่ยมเกี่ยวกับสภาพการคุมขัง 

 รายงานนาจะเปนเครื่องมือสําคัญที่สุดที่หนวยงานเขาเยี่ยมใชได ทั้งนี้

เพื่อใหการคุมครองผูถูกคุมขังและปรับปรุงสภาพความเปนอยูในนั้น เอกสาร
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หรือขอตกลงดานกฎหมายซึ่งอนุญาตใหหนวยงานเขาเยี่ยมทํางานได จึงมักระบุ

อยางเปดเผยถึงสิทธิของหนวยงานเขาเยี่ยมในการจัดทํารายงานและขอเสนอ

แนะ และระบุถึงพันธกรณีของหนวยงานผูควบคุมที่จะตองพิจารณาขอเสนอ

เหลานี้และเริ่มตนการเจรจา 

 รายงานอาจมีอยูหลายประเภทและมีวัตถุประสงคแตกตางกัน โดยมี

กลุมเปาหมายแตกตางกัน หนวยงานเขาเยี่ยมควรกําหนดยุทธศาสตรในการ

รายงานและติดตามผลของตนเอง หนวยงานเขาเยี่ยมอาจตัดสินใจจัดทํา

รายงานสําหรับการเขาเยี่ยมแตละแหง หรืออาจเสนอรายงานโดยภาพรวมซึ่ง

เปนการสรุปขอมูลจากการเขาเยี่ยมหลายครั้ง หรืออาจเลือกเสนอรายงานโดย

ภาพรวมที่นําเสนอประจําปเพียงฉบับเดียวก็ได 

 

 5.2.1 การเขียนรายงานจากการเขาเยี่ยม 

 หนวยงานเขาเยี่ยมควรแจงใหหนวยงานผูคุมขังทราบอยางสมําเสมอ

เกี่ยวกับผลการประเมินสถานที่คุมขังที่มีการเขาเยี่ยม ขอมูลเหลานั้นควร

ปรากฏในรูปรายงานอยางเปนลายลักษณอักษร การถายทอดขอมูลทางวาจา

ควรเปนสิ่งที่ทําเฉพาะกับผูที่ติดตอดวยเปนครั้งคราว ซึ่งคณะทํางานพยายาม

สรางความสัมพันธและสรางความเชื่อมโยงไปถึงหนวยงานที่รับผิดชอบ 

 รายงานการเขาเยี่ยมควรครอบคลุมประเด็นการเขาเยี่ยมโดยนําเสนอ

เนื้อหาหลัก และประเด็นปญหาที่ไดพบจากการเขาเยี่ยม รวมทั้งประเด็นสําคัญ

ที่เกิดขึ้นจากการพูดคุยขั้นสุดทายกับผูอํานวยการ รายงานการเขาเยี่ยมเชนนี้

ควรมีลักษณะสั้น และสามารถสงมอบไดโดยทันทีหลังการเขาเยี่ยม โดยควรมุง



112 °“√µ√«®‡¬’Ë¬¡ ∂“π∑’Ë§ÿ¡¢—ß: §Ÿà¡◊ÕªÆ‘∫—µ‘  

นําเสนอโดยตรงตอหนวยงานที่รับผิดชอบตอสถานที่ซึ่งทําการเขาเยี่ยม 

เนื่องจากหนวยงานเหลานั้นมีความรับผิดชอบโดยตรงในการแสวงหาทางออก

และปฏิบัติตามขอเสนอแนะ การสงมอบรายงานที่สะทอนความเห็นอยางเปน

ทางการและเปนลายลักษณอักษร จะชวยใหการสนทนากับหนวยงานนั้นคลอง

ตัวยิ่งขึ้น 

 คณะผูเขาเยี่ยมอาจมองวา ไมจําเปนตองทํารายงานเปนลายลักษณ

อักษรเพื่อสงมอบใหกับหนวยงานของรัฐโดยทันทีภายหลังการเขาเยี่ยม โดย

อาจมีการสงรายงานใหกับหนวยงานของรัฐเปนครั้ง ๆ ไป ขึ้นอยูกับการประเมิน

ความรุนแรงของปญหาที่ตรวจพบ 

 

 

รายงานการเขาเยี่ยมควรประกอบดวยขอมูลทั่วไปดังตอไปนี ้

• องคประกอบของคณะผูเขาเยี่ยม วันที่ และเวลาของการเขา

เยี่ยม 

• วัตถุประสงคเฉพาะของการเขาเยี่ยม 

• วิธีการเก็บและตรวจเยี่ยมขอมูล 

 

 

การนําเสนอขอมูลเกี่ยวกับสภาพการคุมขัง 

 รายงานควรนําเสนอขอกังวลหลักอยางชัดเจน ซึ่งเกี่ยวของ

กับประเด็นตาง ๆ ที่ปรากฏในบทที่ 4 ดังตอไปนี้ 
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• การปฏิบัติตอผูถูกคุมขัง 

• มาตรการคุมครอง 

• สภาพทางกายภาพ 

• กิจกรรมเพื่อการฟนฟู 

• บริการดานการแพทย 

• บุคลากรในเรือนจํา 

 

 

 ในการเขียนรายงาน เราไมจําเปนตองบรรยายในรายละเอียดเกี่ยวกับ

สภาพการคุมขังที่ดีอยูแลว แตอาจเลือกนําเสนอขอมูลในแงดีบางอยางได  

 การจัดลําดับความสําคัญของปญหาเปนสิ่งที่ควรทําเพื่อ 

o เนนปญหารุนแรงที่สุด 

o เนนปญหาหลักซึ่งเปนสาเหตุนําไปสูปญหาอื่น ๆ 

 ในการรายงานการทรมาน การทารุณหรือสถานการณอื่น ๆ ที่ผูเขา

เยี่ยมไมไดเห็นกับตา เราจะตองใชความระมัดระวังในการอธิบายขอมูลเหลานั้น 

คําศัพทที่ใชควรแยกแยะใหเห็นอยางชัดเจนถึงสิ่งที่ “เปนจริง” และสิ่งที่ “เปนขอ

กลาวหา” หรือ “มีการรายงานมาวา” ทั้งนี้เพื่อตองการใหหนวยงานนั้นทําการ

สอบสวนและมีปฏิกิริยาบางอยาง 

 หนวยงานเขาเยี่ยมยังตองดูแลใหมีการเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของผู

ถูกคุมขัง ในกรณีที่มีการใหความยินยอมอยางชัดเจน และเนื้อหาที่มีการเปด

เผยนั้นจะไมทําใหเกิดอันตรายตอผูที่ทางคณะเขาเยี่ยม 
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ขอเสนอแนะ 

 เราจะตองสงมอบขอเสนอแนะใหกับเจาหนาที่ในระดับที่

เหมาะสม ขอเสนอแนะในรายงานการเขาเยี่ยมควรพุงเปาไปที่เจา

หนาที่ซึ่งรับผิดชอบดูแลสถานที่คุมขัง ผูซึ่งมีอํานาจในการ

เปลี่ยนแปลงและปฏิบัติตามขอเสนอแนะ ในกรณีที่รากเหงาของปญหา

อยูนอกเหนือความสามารถในการจัดการของเจาหนาที่ระดับสูง ก็อาจ

ตองมีการเสนอเพื่อแกไขปญหากับหนวยงานหลายระดับ และอาจใช

รายงานหลายฉบับที่แตกตางกัน 

 ขอเสนอแนะหรือมาตรการแกไขที่นําเสนอควรระบุกรอบ

เวลาไวดวย หมายถึงสิ่งที่สามารถทําไดในระยะสั้น ระยะกลางและ

ระยะยาว โดยเสนตายของการทํางานตองสอดคลองกับความเปนจริง 

และชอบดวยเหตุผลกับปญหาที่นําเสนอ 

 

 

 5.2.2 การเขียนรายงานภาพรวม  

 นอกเหนือจากการเขียนรายงานการเขาเยี่ยมในแตละครั้ง หนวยงาน

เขาเยี่ยมอาจตัดสินใจจัดทํารายงานเชิงวิเคราะห รายงานประจําปหรือทั้งสอง

อยาง 

 รายงานเชิงวิเคราะห 
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 หนวยงานเขาเยี่ยมอาจตัดสินใจจัดทํารายงานภายหลังการเขาเยี่ยม

หลายครั้งในชวงเวลาหนึ่ง ยุทธศาสตรเชนนี้ชวยใหหนวยงานเขาเยี่ยมสามารถ

แสดงทัศนะเชิงวิเคราะหอยางรอบดานตอปญหาที่เกิดขึ้นในชวงที่มีการตรวจ

เยี่ยม และอาจมีการจัดทํารายงานเฉพาะบางประเด็นเพื่อเนนประเด็นปญหาที่

รุนแรง 

 การวิเคราะหขอมูลจากการเขาเยี่ยมหลายครั้งและหลายสถานที่คุมขัง 

ชวยใหสามารถจําแนกแบบแผนของปญหาหรือการละเมิดที่เกิดขึ้น ทั้งยัง

เปนการเนนรากเหงาของปญหาโดยรวมของสถานที่คุมขัง ขอเสนอแนะก็อาจ

พุงเปาไปที่หนวยงานตาง ๆ ที่มีหนาที่แทรกแซงจัดการกับสาเหตุเหลานี้ โดย

อาจเปนหนวยงานภายนอกเรือนจําหรือกระทรวง (ดานนิติบัญญัติ นโยบายการ

ลงโทษทัณฑ การจัดอบรมใหเจาหนาที่)  

 เราอาจเสนอรายงานเชิงวิเคราะหประกอบกับรายงานการเขาเยี่ยม

ก็ได 

 

 รายงานประจําป 

 หนวยงานเขาเยี่ยมอาจตัดสินใจจัดทํารายงานประจําปจากกิจกรรม

การตรวจเยี่ยมได  

 เนื้อหาของรายงานประจําปที่จัดทําโดยหนวยงานในประเทศ อาจมี

ความแตกตางกัน รายงานประจําปอาจอยูในรูปของการรวบรวมรายงานการเขา

เยี่ยมฉบับตาง ๆ และนําเสนอรายละเอียดที่พบในการเขาเยี่ยมสถานที่คุมขังที่

แตกตางกัน รวมทั้งขอเสนอแนะตาง ๆ รายงานอาจมีลักษณะเชิงวิเคราะห และ
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เนนปญหาสําคัญที่พบในชวงปนั้น รายงานประจําปอาจเนนประเด็นปญหา

เฉพาะที่สําคัญเพียงอยางเดียวหรือไมกี่ปญหา และแสดงขอเสนอแนะที่

เกี่ยวของดวย 

 ภายใตพิธีสารเลือกรับตอทายอนุสัญญาตอตานการทรมาน กลไกการ

ปองกันในระดับชาติจะตองนําเสนอรายงานประจําปและรัฐภาคีมีหนาที่ตองจัด

พิมพและเผยแพรรายงานนั้น ทางกลไกในประเทศจะเปนผูกําหนดเองวาราย

งานประจําปควรประกอบดวยขอมูลทั่วไปจากกิจกรรมการตรวจเยี่ยม หรือควร

มีรายงานการเขาเยี่ยมและขอเสนอแนะอื่น ๆ อยูดวย 

 

 5.2.3 การเผยแพรรายงานโดยภาพรวม 

 รายงานโดยภาพรวมไมควรมุงนําเสนอตอเฉพาะหนวยงานของรัฐ แต

สาธารณชนทั่วไปควรเขาถึงทั้งรายงานประจําปและรายงานเชิงวิเคราะหดวย 

โดยอาจเปนบุคคลหรือหนวยงานที่มีสวนในการสนับสนุนหรือติดตามการดําเนิน

งานตามขอเสนอแนะ อยางเชน สมาชิกรัฐสภา และองคกรภาคประชาสังคม  

 ขึ้นอยูกับยุทธศาสตรการสื่อสารของหนวยงานตรวจเยี่ยม พวกเขาอาจ

ตัดสินใจใหมีการเผยแพรรายงานหรือบทสรุปใหกับสื่อมวลชนดวย 

 โปรดสัง เกตวาอาจมีการส งมอบรายงานเหลานั้นใหกับคณะ

อนุกรรมการที่จะจัดตั้งขึ้นตามพิธีสารไดในอนาคต โดยเปนการสงมอบใหอยาง

เปนความลับและไมมีขอจํากัดใด ๆ รายงานยังเปนแหลงขอมูลที่มีประโยชนสําห

รับหนวยงานสากลอื่น ๆ โดยเฉพาะหนวยงานระดับภูมิภาคอยางเชน คณะ

กรรมการเพื่อปองกันการทรมานแหงยุโรป คณะกรรมาธิการดานสิทธิมนุษยชน

แหงอเมริกา และผูแทนพิเศษดานเรือนจําและสภาพการคุมขังแหงอาฟริกา รวม
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ทั้งคณะกรรมการตอตานการทรมาน เมื่อมีการตรวจเยี่ยมรายงานของรัฐแลว ผู

แทนพิเศษดานการทรมาน (โปรดดูบทที่ 2 ประเด็นที่ 4 เรื่องการประสานงาน)  

 

 5.3 การติดตามการดําเนินงานตามขอเสนอแนะ 

 เมื่อมีการสงมอบรายงานการเขาเยี่ยมหรือรายงานโดยภาพรวมใหกับ

หนวยงานตาง ๆ แลว เราจําเปนจะตองตรวจเยี่ยมอยางใกลชิดวามีการปฏิบัติ

ตามอยางไร 

 หนวยงานของรัฐมีหนาที่แสดงความเห็นตอรายงาน และเราควรให

เวลาที่เหมาะสมเพื่อใหหนวยงานเหลานั้นแสดงทาทีตอคําวิจารณหรือขอเสนอ

แนะใด ๆ หนวยงานของรัฐควรเขาสูกระบวนการเจรจากับหนวยงานเขาเยี่ยม

เกี่ยวกับขอเสนอแนะและโอกาสที่จะนําไปปฏิบัติ 

 คําตอบหรือทาทีทั่วไปของหนวยงานของรัฐ จะชวยใหหนวยงานเขา

เยี่ยมในประเทศสามารถปรับปรุงกิจกรรมเขาเยี่ยมครั้งตอไปได ในการเขาเยี่ยม

ครั้งตอไปผูเขาเยี่ยมสามารถตรวจเยี่ยมไดวาเจาหนาที่ซึ่งใหคําตอบกับตนนั้น 

หาทางแกไขปญหาที่เกิดขึ้น และมีการนํามาตรการหรือกิจกรรมใดมาใชเพื่อแก

ปญหาหรือไม 

 แมในกรณีที่หนวยงานนั้นไมแสดงความกระตือรือรนที่จะพิจารณา

รายงานและขอเสนอแนะหรือดําเนินการใด ๆ แมจะไดรับมอบรายงานแลว

ก็ตาม หนวยงานเขาเยี่ยมก็ควรติดตามการทํางานของหนวยงานนั้นตอไป ทั้ง

ควรหายุทธศาสตรเพื่อกดดันหนวยงานนั้น โดยอาจเปนการขอความชวยเหลือ

จากสมาชิกรัฐสภา องคกรภาคประชาสังคม สื่อมวลชนและองคกรสากล 
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 5.4 การติดตามผลนอกเหนือจากกกระบวนการตรวจเยี่ยม 

 ในระหวางการเขาเยี่ยมสถานที่คุมขัง คณะผูเขาเยี่ยมอาจไดรับฟง

ปญหาและความตองการที่แตกตางกันมากมาย ผูเขาเยี่ยมอาจไดรับการรองขอ

หลายประการ ทั้งการขอความชวยเหลือดานกฎหมายหรือมนุษยธรรม การ

ติดตอกับสมาชิกในครอบครัว หนวยงานเขาเยี่ยมจะตองอภิปรายและกําหนด

นโยบายที่ชัดเจนวาควรมีทาทีตอคํารองขออยางไร ทั้งนี้เพื่อปองกันการให

สัญญาแบบลม ๆ แลง ๆ หนวยงานผูคุมขังมีหนาที่ตองปฏิบัติตามความ

ตองการของบุคคลที่อยูใตการดูแลของพวกเขา ภารกิจหลักของหนวยงานเขา

เยี่ยมจึงมักเปนการตรวจเยี่ยมดูวามีการปฏิบัติตามความตองการเหลานั้นมาก

นอยเพียงไร และอาจนําเสนอปญหาและขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง  

 อยางไรก็ตาม หนวยงานเขาเยี่ยมในประเทศบางแหงซึ่งรับฟงความ

ตองการและปญหาในประเทศของตน อาจไมไดทําหนาที่เพียงแคตรวจเยี่ยมและ

รายงานผลเทานั้น องคกรบางแหงยังติดตามผลการรายงานดวยการใหความ

ชวยเหลือดานกฎหมายกับผูถูกคุมขังบางราย หรืออาจใหความชวยเหลือดาน

มนุษยธรรมและจัดกิจกรรมการอบรมใหกับเจาหนาที่หรือผูถูกคุมขังดวย 

 บทบาทของหนวยงานเขาเยี่ยมในบางประเทศอาจครอบคลุมถึงการ

ติดตามผล ในแงของการมีสวนรวมในการแกไขกฎหมายระดับชาติ พิธีสารเลือก

รับตอทายอนุสัญญาตอตานการทรมานระบุอยางชัดเจนวากลไกการปองกันใน

ระดับชาติควรมีอํานาจหนาที่ในการ “ยื่นขอเสนอและขอสังเกตเกี่ยวกับ

กฎหมายที่มีอยูหรือกฎหมายที่กําลังราง” ดวย (มาตรา 19 (ค))  

 หนวยงานเขาเยี่ยมในประเทศบางแหง โดยเฉพาะสถาบันสิทธิมนุษย
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ชน (เชน คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ  ผูตรวจการแผนดินของรัฐสภา 

– บรรณาธิการ) มีอํานาจ “เชิงตุลาการบางสวน” อยูดวย หนวยงานเหลานี้ไม

เพียงรับขอรองเรียน หากยังอาจสามารถสอบสวนและยื่นฟองคดีตอศาล หนวย

งานเขาเยี่ยมบางแหงอาจสั่งการใหมีการปลอยตัวผูถูกคุมขังและ/ หรือใหมีการ

จายคาชดเชยใหกับบุคคลที่ถูกละเมิดสิทธิ 
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                     ª√–‡¥Áπ„π°“√µ√«®‡¬’Ë¬¡ 
 
 การปฏิบัติตอผูถูกคุมขัง • การทรมานและการทารุณ 
    • การขังเดี่ยว 
    • วิธีพันธนาการ 
    • การใชกําลัง 
 
 มาตรการคุมครอง  • การสอบสวน 
    • กระบวนการรับคํารองเรียน 
    • กระบวนการลงโทษ 
    • การลงทะเบียนผูถูกคุมขัง 
    • การแยกประเภทผูถูกคุมขัง 
 
 สภาพทางกายภาพ  • อาหาร 
    • แสงไฟและระบบระบายอากาศ 
    • สุขอนามัยของบุคคล 
    • หองนํา 
    • เสื้อผาและเครื่องนอน 
    • ความแออัดและสภาพการอยูอาศัย 
 
 กิจกรรมเพื่อการฟนฟู • การติดตอกับครอบครัวและเพื่อน 
    • การติดตอกับโลกภายนอก 
    • กิจกรรมกลางแจง 
    • การศึกษา  
    • กิจกรรมยามวาง 
    • ศาสนา 
    • การทํางาน 
 
 บริการดานการแพทย • การเขาถึงบริการดานการแพทย 
    • บริการดูแลสุขภาพโดยเฉพาะสําหรับผูหญิงและ 
     เด็กออน 
    • บริการดูแลสุขภาพโดยเฉพาะสําหรับผูมีอาการ 
     ทางจิตประสาท 
    • โรคติดตอ 
    • บุคลากรดานการแพทย 
 
 บุคลากรในเรือนจํา  • การปฏิบัติโดยทั่วไป 
    • การอบรมบุคลากร 
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 December 1991; CPT/Inf (92)3, 13 April 1992 
CPT GR3  3rd General Report on the CPT’s activities covering the period 1 January to 31 December  
 1992; CPT/Inf (93) 12, 4 June 1993 
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 December 1999, CPT/Inf (2000) 13, 18 August 2000 
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 (adopted by the Council of Europe Committee of Ministers on 13 October 1989) 
R(98) 7  Recommendation of the Committee of Ministers to Member States concerning the ethical  
 and organisational aspects of health care in prison (adopted by the Committee of   
 Ministers on 8 April 1998) 
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 17 ปฏิญญาฉบับนี้เปนรางที่จัดเตรียมโดยองคกรปฏิรูปทัณฑกรรมสากล และไดรับความสนับสนุนจากรัฐบาลประเทศ
คอสตาริกา 
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 ในบทนี้เปนการนําเสนอองคประกอบตาง ๆ ที่ตองมีการตรวจเยี่ยมใน

ระหวางการเขาเยี่ยม เปนเครื่องมือที่ใชไดในทางปฏิบัติเพื่อใหสามารถเขาถึง

ขอมูลเกี่ยวกับมาตรฐานสากลและแนวปฏิบัติดานสภาพการคุมขัง อันเปนสิ่งที่

ตองพิจารณาในระหวางการเขาเยี่ยมอยางรวดเร็ว มีการเนนถึงปญหาสําคัญ

ของหนวยงานเขาเยี่ยม รวมทั้งกลยุทธในการจัดการกับปญหาเหลานั้น 

“ประเด็นอางอิง” ในตอนทายของแตละหัวขอไมไดจบเพียงแคนั้น คณะผูเขา

เยี่ยมอาจเพิ่มเติมประเด็นของตนเองเขาไปได ทั้งนี้ขึ้นอยูกับเงื่อนไขของระบบที่

ทํางานดวย   
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°“√ªØ‘∫—µ‘µàÕºŸâ∂Ÿ°§ÿ¡¢—ß 
 

 การเคารพศักดิ์ศรีความเปนมนุษยของผูถูกคุมขังถือวาเปนคุณคาทาง

จริยธรรมพื้นฐานสําหรับผูทําหนาที่ดูแล หรือทํางานในสถานที่คุมขัง และมี

ความสําคัญเทาเทียมกันสําหรับหนวยงานเขาเยี่ยมซึ่งทําหนาที่ตรวจเยี่ยม หลัก

การพื้นฐานแสดงไวอยางชัดเจนในมาตรา 10 แหงกติกาสากลวาดวยสิทธิ

พลเรือนและสิทธิทางการเมือง (ICCPR) ที่วา “บุคคลผูถูกทําใหเสื่อมเสีย

อิสรภาพจะตองไดรับการปฏิบัติอยางเปนมนุษยและดวยความเคารพตอศักดิ์ศรี

ความเปนมนุษยที่มีอยูในตัวบุคคลผูนั้น”  

 เหนือสิ่งอื่นใด การทรมานและการปฏิบัติอยางผิดมนุษยหรือลดทอน

ความเปนมนุษยลวนเปนสิ่งตองหามอยางสิ้นเชิง และไมมีเหตุผลความชอบ

ธรรมที่จะสนับสนุนไมวาในเงื่อนไขใด 

 มาตรการบางอยางอาจมีผลในลักษณะเดียวกับการทรมานหรือการ

ทารุณ หากนําไปใชอยางไมถูกตอง โดยเฉพาะในกรณีการขังเดี่ยว หรือวิธีการ

จํากัดเสรีภาพและการใชกําลังอยางอื่น ดังนั้นการนํามาตรการเหลานี้มาใชจะ

ตองมีมาตรการควบคุมและปองกันอยางชัดเจน และหนวยงานเขาเยี่ยมควรให

ความใสใจตอรูปแบบของการนํามาตรการเหลานี้มาใช 

 

 การปฏิบัติตอผูถูกคุมขัง 

• การทรมานและการทารุณ 

• การแยกขังเดี่ยว 
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• การใชเครื่องพันธนาการ 

• การใชกําลัง 
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 การทรมานและการทารุณ 

 มาตรฐาน 

 “บุคคลผูอยูใตการคุมขังหรือคุมขังใด ๆ จะตองไมถูกทรมานหรือถูก

ปฏิบัติและลงโทษอยางทารุณโหดราย ผิดมนุษยหรือลดทอนความเปนมนุษย 

โดยไมอาจอางเงื่อนไขใด ๆ เพื่อสรางความชอบธรรมใหกับการทรมานหรือการ

ปฏิบัติและการลงโทษอยางทารุณโหดราย ผิดมนุษยหรือลดทอนความเปน

มนุษยนั้นได” BPP หลักการที่ 6  

 

 “บุคคลใดจะตองไมถูกทรมานหรือถูกปฏิบัติและลงโทษอยางทารุณโหด

ราย ผิดมนุษยหรือลดทอนความเปนมนุษย โดยเฉพาะอยางยิ่งบุคคลใดจะตอง

ไมถูกนําตัวเขาสูการทดลองทางการแพทยหรือวิทยาศาสตร โดยปราศจากการ

ใหคํายินยอมโดยไมมีการบังคับ” ICCPR มาตรา 7  

 

 “บุคคลใดจะตองไมถูกทรมานหรือถูกปฏิบัติและลงโทษอยางทารุณโหด

ราย ผิดมนุษยหรือลดทอนความเปนมนุษย บุคคลผูถูกทําใหเสื่อมเสียอิสรภาพ

ใด ๆ จะตองไดรับการปฏิบัติดวยความเคาพรตอศักดิ์ศรีความเปนมนุษยในตัว

บุคคลผูนั้น” มาตรา 5 อนุสัญญาวาดวยสิทธิมนุษยชนแหงอเมริกา  1978 

 

 “บุคคลใดจะตองไมถูกทรมานหรือถูกปฏิบัติและลงโทษอยางทารุณโหด

ราย ผิดมนุษยหรือลดทอนความเปนมนุษย” มาตรา 3 อนุสัญญาวาดวยสิทธิ

มนุษยชนแหงยุโรป 1950  
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 “ทุกคนยอมไดรับสิทธิที่จะไดรับการคุมครองศักดิ์ศรีความเปนมนุษย 

และการคุมครองสถานภาพทางกฎหมายของตน การละเมิดและลดทอนความ

เปนมนุษยใด ๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งการทําใหเปนทาส การเปนทาสดานการคา 

การทรมาน การลงโทษและการปฏิบัติอยางทารุณ ผิดมนุษยหรือลดทอนความ

เปนมนุษย ลวนเปนสิ่งตองหามทั้งสิ้น” มาตรา 5 ACHPR 

  

 “สําหรับวัตถุประสงคของอนุสัญญาฉบับนี้ คําวา ‘การทรมาน’ หมาย

ถึงการกระทําใหเกิดความเจ็บปวดหรือความทรมานอยางรุนแรงไมวาจะทาง

กายหรือใจ ทั้งนี้เปนการจงใจใหเกิดขึ้นกับบุคคลเพื่อประโยชนในการแสวงหา

ขอมูลจากบุคคลผูนั้นหรือจากบุคคลที่สาม หรือตองการใหเขาสารภาพ เปนการ

ลงโทษบุคคลผูนั้นสําหรับสิ่งที่เขาหรือบุคคลที่สามไดทําลงไป หรือสงสัยวาเขา

ไดทําลงไป หรือเปนการขมขูหรือบังคับเขาหรือบุคคลที่สาม หรือเปนการกระทํา

เนื่องดวยเหตุผลจากการเลือกปฏิบัติในรูปแบบตาง ๆ เมื่อมีการทําใหเกิดความ

เจ็บปวดหรือความทรมานโดย/หรือเนื่องจากการกระทําโดยตรง หรือโดยการ

กระตุนของ หรือโดยการยินยอม หรือโดยการอนุญาตของเจาหนาที่รัฐหรือ

บุคคลอื่นที่กระทําการตามหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย ทั้งนี้ไมรวมถึงความเจ็บปวด

หรือความทรมานที่เกิดขึ้นเนื่องจากการลงโทษตามตัวบทกฎหมายหรือเปนผล

โดยบังเอิญจากการลงโทษเชนนั้น” มาตรา 1 อนุสัญญาตอตานการทรมานและ

การลงโทษและการปฏิบัติอยางทารุณ ผิดมนุษยหรือลดทอนความเปนมนุษย 

(UNCAT) 

 “สําหรับวัตถุประสงคของอนุสัญญาฉบับนี้ ถือไดวาการทรมานคือการ
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กระทําใด ๆ ที่ทําอยางจงใจเพื่อใหเกิดความเจ็บปวดหรือทรมานทางกายหรือใจ

ตอบุคคล เพื่อตอบสนองเปาหมายของการสอบสวนทางอาญา และเพื่อเปนการ

ขมขู เปนการลงโทษบุคคล เปนมาตรการปองกัน เปนบทลงโทษ หรือเพื่อ

วัตถุประสงคอื่น ๆ ถือไดวาการทรมานคือการใชวิธีการใด ๆ ตอบุคคล ทั้งนี้เพื่อ

ลบหลูบุคคลผูเปนเหยื่อ หรือลดทอนศักยภาพทางกายหรือใจ แมวาวิธีการเหลา

นั้นอาจไมทําใหเกิดความเจ็บปวดทางกายหรือใจก็ตาม  

 แนวคิดของการทรมานจะไมครอบคลุมถึงความเจ็บปวดหรือทรมาน

ทางกายหรือใจอันเปนผลโดยตรงมาจากมาตรการที่ถูกกฎหมายโดยเฉพาะ ใน

กรณีที่การกระทําเหลานั้นไมเขากับองคประกอบของการกระทําหรือการใชวิธี

การตามที่ระบุไวในมาตรานี้” มาตรา 2 ICPRT 

 

 “รัฐภาคีแตละรัฐจะตองดําเนินการเพื่อปองกันไมใหเกิดการกระทํา

ทารุณ การลงโทษและการปฏิบัติอยางทารุณ ผิดมนุษยหรือลดทอนความเปน

มนุษย ซึ่งถือไดวาเปนการทรมานอยางหนึ่งตามนิยามในมาตรา 1 ในเขต

อํานาจศาลของตน ในกรณีที่การกระทํานั้นเกิดขึ้นโดยตรงจาก หรือโดยการ

กระตุนของ หรือโดยการยินยอม หรือโดยการอนุญาตของเจาหนาที่รัฐหรือ

บุคคลอื่นที่กระทําการตามหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย (...)” มาตรา 16 UNCAT 

 

 “การลงโทษดวยการทํารายรางกาย การลงโทษดวยการขังคุกมืด และ

การลงโทษอยางทารุณ ผิดมนุษยหรือลดทอนความเปนมนุษย เพื่อลงโทษทาง

วินัย เปนสิ่งที่ไมพึงกระทําโดยสิ้นเชิง” SMR กฎที่ 31 
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 เด็กและเยาวชน 

 “รัฐภาคีจะตองดูแล 

 ก) ไมใหเด็กคนใดไดรับการทรมาน หรือการลงโทษและการปฏิบัติ

อยางทารุณ ผิดมนุษยหรือลดทอนความเปนมนุษย (...)” ปฏิญญาสิทธิเด็ก 

องคการสหประชาชาติ มาตรา 37 

 

 ความเห็น 

 ผูถูกคุมขังมีความเสี่ยงตอการทรมานมากที่สุดในชวงตนของการคุมขัง 

โดยเฉพาะในชวงการสืบสวนและสอบสวน แมวาหนวยงานเขาเยี่ยมอาจไมมี

อํานาจหนาที่ครอบคลุมการตรวจเยี่ยมการควบคุมตัวของเจาหนาที่ตํารวจ หรือ

การควบคุมตัวกอนการไตสวน พวกเขาก็ควรพยายามหาทางพบและพูดคุยกับ

ผูถูกคุมขังที่ผานการควบคุมตัวในลักษณะดังกลาว และตรวจเยี่ยมวาผูถูกคุมขัง

เหลานี้มีโอกาสแสดงขอกังวลและมีการบันทึกสภาพรางกายของตนหรือไม รวม

ทั้งสามารถยื่นคํารองตอหนวยงานที่เกี่ยวของไดหรือไม 

 การทรมานเปนหนึ่งในประเด็นยากที่สุดสําหรับผูเขาเยี่ยม โดยตอง

อาศัยการกําหนดขั้นตอนการทํางาน การเตรียมตัวและการอบรมอยาง

ระมัดระวัง การสัมภาษณผูที่ผานการทรมานมาแลว เปนงานที่ละเอียดออน

อยางมาก 

 การพิสูจนขอกลาวหาวามีการทรมานอาจเปนสิ่งที่ทําไดยาก โดย

เฉพาะเมื่อเวลาผานไป ผูเขาเยี่ยมควรหาขอมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติของเจา

หนาที่ในทองถิ่น รวมทั้งวิธีการปกปดการละเมิด และวิธีการทรมานที่มักใชกัน 
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ทั้งยังควรหาขอมูลเกี่ยวกับมาตรการของราชการที่สามารถใชเพื่อปองกันการ

ทรมานได (อยางเชน การบันทึกขอมูลการทํางาน)  

 ผูเขาเยี่ยมควรสังเกตวาตามความเห็นของหนวยงานดานนิติศาสตร

สากล การกระทําใด ๆ ตอไปนี้ถือไดวาเปนการทรมานหรือการปฏิบัติอยาง

ทารุณ ผิดมนุษยหรือลดทอนความเปนมนุษย  

• สภาพการคุมขังในลักษณะแยกเดี่ยวหรือรวมกับการลงโทษ

อยางอื่น 

• การขังเดี่ยว (โปรดดูเนื้อหาในสวนที่เกี่ยวกับการขังเดี่ยวใน

บทนี้)  

• การปฏิเสธไมใหการรักษาดานการแพทยอยางเหมาะสม 

• การรบกวนระบบประสาท 

 

 การหามการทรมานอยางเด็ดขาด 

 กฎบัตรสากลหามไมใหมีการทรมานอยางเด็ดขาด และเราไมอาจใช

เงื่อนไขใด ๆ เพื่อสรางความชอบธรรมใหกับการทรมานได การคุมครองให

ปลอดจากการทรมานเปนสิทธิมนุษยชนที่ไมอาจลดทอนได ไมอนุญาตใหรัฐเขา

แทรกแซงไมวาดวยเหตุผลใด ๆ ไมวาจะเปนการอางภาวะฉุกเฉินของสังคม 

ความมั่นคงของประเทศหรือเหตุผลอื่น ๆ กฎบัตรสากลตามแนวจารีตก็หามการ

ทรมานและการทารุณเชนกัน 

 

รูปแบบการทรมานและการทารุณ 
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 นิยามของการทรมานตามสนธิสัญญาตอตานการทรมาน

ประกอบดวยองคประกอบสําคัญสามประการ อันไดแก  

• การทําใหเกิดความเจ็บปวดหรือทรมานดานจิตใจหรือ

รางกายอยางรุนแรง 

• เปนการกระทําที่เกิดขึ้นโดยหรือดวยการยินยอมหรือคลอย

ตามโดยหนวยงานของรัฐ 

• เปนการทําเพื่อวัตถุประสงคบางอยาง เชน การใหไดมาซึ่ง

ขอมูล การลงโทษหรือการขมขู 

 

 การทรมานอาจเกิดขึ้นทั้งทางกายหรือใจ และอาจมีหลายรูปแบบ 

อยางเชน การช็อตดวยไฟฟา การใชเทาเหยียบยํา การบังคับใหอยูในทวงทาที่

สรางความเจ็บปวด การทุบตี การขมขืน การทําใหขาดอากาศหายใจ การใช

บุหรี่จี้ การบังคับไมใหกินอาหาร ไมใหหลับนอน และไมใหสื่อสาร การขมขู การ

แกลงที่จะสังหาร... 

 การละเมิดทางเพศเปนวิธีการที่บั่นทอนทั้งในรางกายและจิตใจ 

 คณะผูเยี่ยมควรตระหนักวามีการปฏิบัติบางอยางที่อาจไมเขาองค

ประกอบทั่วไปของการทรมาน เปนการปฏิบัติที่ยากจะสังเกตเห็น แตในระยะยา

วสามารถทําลายสมดุลดานจิตใจของบุคคลผูถูกทําใหเสื่อมเสียอิสรภาพ การ

ปฏิบัติเชนนี้นับวามีอันตรายยิ่งกวา เนื่องจากผูถูกคุมขังซึ่งเปนเหยื่อจะเกิด

ความคุนเคยกับการทรมาน โดยไมตระหนักถึงการทรมานที่เกิดขึ้น และไม

สามารถรายงานรายละเอียดที่ชัดเจนของการทรมานแบบนั้นได โดยพวกเขา
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อาจใหขอมูลไดแบบกวาง ๆ เทานั้น ตอไปนี้เปนตัวอยางการทรมานแบบดัง

กลาว 

• การเพิกเฉยอยางเปนระบบตอคํารองขอ ซึ่งเกิดขึ้นซําแลวซําเลา 

• การพูดกับบุคคลผูถูกทําใหเสื่อมเสียอิสรภาพราวกับเขาเปนเด็กเล็ก 

• การไมสบตากับผูถูกคุมขัง 

• การนําผูถูกคุมขังเขาไปอยูในหองขังทันที โดยไมมีเหตุผลอันควร 

• การทําใหเกิดบรรยากาศแหงความระแวงในบรรดาผูถูกคุมขัง 

• การอนุญาตใหไมตองปฏิบัติตามกฎเกณฑหนึ่งวัน สวนอีกวันหนึ่งก็ทํา

การลงโทษ ฯลฯ 

 

 ความรุนแรงระหวางผูถูกคุมขัง 

 ผูเขาเยี่ยมควรตระหนักวา เจาหนาที่มีหนาที่ดูแลไมใหผูถูกคุมขังทํา

รายกันเอง เราไมควรเพิกเฉยตอการใชความรุนแรงในบรรดาผูถูกคุมขัง ไมวา

จะเปนการทุบตีและทําราย การขมขืนและพฤติกรรมซาดิสกอยางอื่น ๆ เหยื่อ

ของความรุนแรงเชนนี้มักไมรายงานสิ่งที่เกิดขึ้น เพราะกลัวจะถูกลางแคน ใน

ขณะที่เจาหนาที่อาจเพิกเฉยเพราะเห็นวาเปน “เรื่องของผูถูกคุมขังเอง” และ

พยายามเอาหูไปนาเอาตาไปไร แทนที่จะทําตัวเปนศัตรูกับผูถูกคุมขังที่มี

ศักยภาพมากในการกอปญหา  

 ผูเขาเยี่ยมตองทําใหเกิดบรรยากาศและเงื่อนไขที่ทําใหผูถูกคุมขังที่

ออนแอรูสึกวาสามารถแสดงความคับของใจและระบายปญหาตาง ๆ ออกมาได 

 ผูเขาเยี่ยมควรตระหนักวาเจาหนาที่สามารถมีบทบาทควบคุมความ
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รุนแรงที่เกิดขึ้นระหวางผูถูกคุมขัง และตรวจเยี่ยมวามีการพยายามปองกัน

ความรุนแรงเชนนั้นดวยวิธีการใดบาง อยางเชน  

• การแยกผูถูกคุมขังออกเปนประเภทตาง ๆ 

• การคัดเลือกผูถูกคุมขังที่อยูในตารางเดียวกันอยางระมัดระวัง 

• ระบบการรับเรื่องราวรองทุกขที่เขาถึงไดและเก็บขอมูลเปนความลับ 

• จํานวนของเจาหนาที่ที่ผานการอบรมซึ่งมีมากเพียงพอ 

• หลีกเลี่ยงการใชงานนักโทษที่ถูกภาคทัณฑหรือถูกควบคุม 

• มีการเผยแพรนโยบาย “ตอตานการกลั่นแกลงนักโทษ” โดยเปดเผย

และแพรหลาย 

 

 การรับมือกับขอกลาวหาเกี่ยวกับการทรมาน 

 ในระหวางการสัมภาษณรายบุคคล ผูเขาเยี่ยมอาจไดฟงขอกลาวหา

เกี่ยวกับการทรมาน โดยอาจเปนประสบการณที่เกิดขึ้นกอนจะมาถึงยังสถานที่

คุมขังในปจจุบันก็ได โดยทั่วไปแลวในขณะที่ผูถูกคุมขังยังคงอยูในสถานที่ซึ่งมี

การทรมาน หรือสถานที่ที่เขาไดรับการทรมาน ผูถูกคุมขังยอมไมกลาจะระบุถึง

ขอกลาวหานั้นเพราะกลัววาจะถูกลางแคน ขอกลาวหานั้นอาจเปนกรณีที่กระทํา

ตอบุคคล อยางเชน ผูคุมทําการละเมิดสิทธิผูถูกคุมขังบางคน หรืออาจเปนการ

ละเมิดที่เกิดขึ้นในเหตุการณใหญ  ๆ อยางเชน ในระหวางการจลาจล หรือการ

ลงโทษทางวินัย ผูเขาเยี่ยมควรตระหนักดวยวาสภาพทั่วไปของสถานที่นั้นอาจ

เปนสวนหนึ่งของการทรมาน  

 ผูที่ผานการทรมานหรือการทารุณมักลําบากใจที่จะพูดถึงประสบการณ
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ที่ทําใหเกิดความอับอายอยางมากเชนนั้น การเก็บขอมูลของผูเขาเยี่ยมเกี่ยวกับ

การทารุณจึงเปนงานที่ละเอียดออนเปนอยางยิ่ง ผูเขาเยี่ยมควรไดรับการอบรม

พิเศษเพื่อใหสามารถจัดการกับขอกลาวหาวามีการทรมานได เพื่อใหทราบวา

ควรตั้งคําถามในระดับใด หรือควรมีการขอความชวยเหลือจากผูเชี่ยวชาญโดย

เฉพาะหรือไม การหาสมดุลระหวางความตองการขอมูลที่จําเปนเพื่อแกปญหา 

กับการหลีกเลี่ยงการสรางความเจ็บปวดซํา เปนสิ่งที่ทําไดยาก  

 เพื่อใหความคุมครองผูถูกคุมขัง ขอใหสอบถามความเห็นของ

เขาวาทานจะใชประโยชนจากขอกลาวหานั้นไดหรือไมและอยางไร (ทาน

จะสามารถพูดถึงขอมูลสวนตัว และใชขอมูลเหลานั้นในกรณีทั่วไป หรือ

ไมสามารถใชขอมูลสวนตัวไดเลย)  

 บุคลากรดานการแพทยจะตองสามารถบันทึกขอมูลเกี่ยวกับขอกลาว

หาเกิดขึ้นอยางเร็วที่สุด โดยมีการตรวจเยี่ยมสุขภาพทั้งนี้เพื่อหาหลักฐานการ

ละเมิดที่เกิดขึ้นทั้งทางกายและใจ 

 สําหรับขอมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับการสัมภาษณเหยื่อของการทรมาน

และการรวบรวมหลักฐานดานการแพทย โปรดอาน 

• Camille Giffard, The Torture Reporting Handbook - How 

to document and respond to allegations of torture within the 

international system for the protection of human rights, Human 

Rights Centre, University of Essex, United Kingdom, 2000. Part 

II – Documenting allegations, pp. 29 to 51; 

• United Nations Office of the High Commissioner for 
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Human Rights, Professional Training Series no. 8; Istanbul 

Protocol, Manual on the Effective investigation and 

Documentation of Torture and Other Cruel, Inhuman or 

Degrading Treatment or Punishment, New York, Geneva, 2001. 

Chapter IV- General considerations for interviews 

 

 ผูเขาเยี่ยมไมควรเปนผูตัดสินวาการปฏิบัติตามขอกลาวหานั้นเขาขาย

การทรมานหรือไม โดยควรสงขอมูลที่ปราศจากขอสงสัยที่สําคัญใด ๆ เกี่ยวกับ

ขอกลาวหาการทรมานหรือการทารุณ ใหกับหนวยงานที่รับผิดชอบเพื่อใหมีการ

สอบสวน (ทั้งหนวยงานบริหาร และหนวยงานดานการลงโทษทัณฑ) ทั้งนี้โดย

ปฏิบัติตามขอควรระวังที่กลาวขางตนในแงของการทําหนาที่ในนามของบุคคล 

และการปฏิบัติตามกระบวนการที่จะไมทําใหบุคคลซึ่งเกี่ยวของกับขอกลาวหา

ตกอยูในอันตราย ภาระพิสูจน หรือการแสวงหาความจริงโดยผานการสอบสวน

อยางเหมาะสมเพื่อพิสูจนขอกลาวหา เปนความรับผิดชอบของหนวยงานที่

เกี่ยวของ ไมใชความรับผิดชอบของผูที่ถูกกลาวหา  

 

 

ขอมูลที่ผูเขาเยี่ยมอาจเก็บรวบรวมเกี่ยวกับขอกลาวหาวามีการ

ทารุณ 

• รายละเอียดที่ครบถวนเกี่ยวกับบุคคลผูแจงขอมูล 

• วันเวลาและสถานที่ที่รับแจงขอกลาวหา 
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• หนวยงานผูควบคุมตัว 

• วันเวลาและสถานที่ที่เกิดเหตุตามขอกลาวหา 

• หนวยงานซึ่งรับผิดชอบตอการทารุณ 

• สภาพการทารุณ 

• พยานรูเห็น 

• รายละเอียดเกี่ยวกับการทารุณ (เกิดอะไรขึ้น อยางไร เปน

เวลานานเทาไร บอยครั้งแคไหน ใครเปนผูกระทํา) 

• ผลกระทบที่มีตอผูถูกคุมขังโดยทันทีและในเวลาตอมา รอย

แผลหรือรองรอยที่เห็นไดชัดเจน 

• ใบรับรองแพทยและหลักฐานอื่น ๆ  อยางเชน ภาพถาย 

 

หากในคณะผูเขาเยี่ยมประกอบดวยบุคลกรดานการแพทย อาจ

มีการบันทึก 

• ขอมูลการตรวจทางรางกาย 

• ขอมูลดานจิตใจ 

• ความตองการดานการรักษาพยาบาล 

 

สิ่งที่ตองทําในภายหลัง 

• ใครเปนผูที่รับทราบขอกลาวหากอนหนานั้นแลว และมีการ

แกปญหาอยางไร? 

• มีโอกาสที่จะยื่นคํารองตอหนวยงานดานบริหารหรือหนวย
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งานดานการลงโทษหรือไม? 

• ผูรองเรียนอนุญาตใหมีการแจงขอกลาวหาหรือไม? 

• มีการแกปญหาจากหนวยราชการที่เกี่ยวของแลวหรือไม 

(หรือการไมแกปญหา หรือการแกปญหาซึ่งไมตางจากการไมแกปญหา

เลย)? 

• มีการยื่นคํารองไปที่ใดบาง มีผลลัพธอยางไรบาง (ผลลัพธที่

เกิดขึ้นกับผูเขียนคํารอง ผลลัพธที่เกิดขึ้นตอเหยื่อ)? 

• ขอสังเกตสวนตัวของผูเขาเยี่ยม 
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 การแยกขังเดี่ยว 

 มาตรฐาน 

 “ควรมีการดําเนินงานและสงเสริมความพยายามในการยกเลิกการ

ลงโทษดวยการขังเดี่ยว หรือใหจํากัดการใชวิธีลงโทษเชนนั้น” หลักการ 7 

BPTP 

 “การขังเดี่ยวผูถูกคุมขังหรือผูถูกคุมขังเปนเวลานาน อาจถือไดวา

เปนการทรมานที่ตองหามอยางหนึ่ง” GC No. 20/44 ในมาตรา 7 ICCPR 

 

 “อนุสัญญาเพื่อปองกันการทรมานใหความสําคัญกับผูถูกคุมขังที่ถูก

กักตัวไมวาดวยสาเหตุใด (เพื่อการลงโทษทางวินัย อันเปนผลมาจากพฤติกรรม

ที่เปน ‘อันตราย’ หรือ ‘กอปญหา’ เพื่อประโยชนตอการสืบสวนสอบสวน และ

การขังตามความประสงคของผูถูกคุมขังเอง) ที่มีสภาพใกลเคียงกับลักษณะการ

ขังเดี่ยว 

 หลักการดานสัดสวนกําหนดใหหาความสมดุลระหวางความจําเปนที่

เกิดขึ้นกับการใชการขังเดี่ยวเปนเครื่องมือ ซึ่งอาจเปนขั้นตอนที่เปนอันตรายตอ

บุคคลผูนั้นอยางยิ่ง ในบางลักษณะ การขังเดี่ยวไมมีความแตกตางจากการ

ปฏิบัติอยางผิดมนุษยและลดทอนความเปนมนุษยเลย ไมวาดวยเหตุผลใดก็ตาม 

การขังเดี่ยวทุกรูปแบบจะตองทําในระยะเวลาสั้นที่สุดเทาที่จะทําได 

  ในกรณีที่มาตรการดังกลาวถูกนํามาใชหรือปฏิบัติตามคํารองขอ ขอ

ควรระวังอยางยิ่งก็คือเมื่อผูถูกคุมขังคนดังกลาว หรือเจาหนาที่ผูควบคุมตัว

รองขอพบแพทย จะตองมีการสงตัวแพทยเขาไปโดยไมชักชา ทั้งนี้เพื่อตรวจ
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สภาพรางกายของผูถูกคุมขัง ผลการตรวจรวมทั้งขอมูลเกี่ยวกับสภาพรางกาย

และจิตใจของผูถูกคุมขัง และขอมูลเกี่ยวกับผลที่อาจจะเกิดขึ้นไดในอนาคต

เนื่องจากการขังเดี่ยวอยางตอเนื่อง ควรบันทึกไวเปนลายลักษณอักษรและมีการ

นําสงหนวยงานผูรับผิดชอบ” CPT, GR 2, §56 

 โปรดดู IDRCPDL, มาตรา 48 ดวย 

 

 ความเห็น 

 คณะผูเขาเยี่ยมควรใหความสําคัญตอผูถูกคุมขังที่ถูกขังเดี่ยวไมวาดวย

เหตุผลใดก็ตาม (รวมทั้งผูที่ไมสามารถติดตอผูถูกคุมขังคนอื่น ไมสามารถติดตอ

โลกภายนอกหรือติดตอไดอยางจํากัด)  

การแยกบุคคลเพื่อขังเดี่ยวเปนการลงโทษอยางรุนแรง และหากมีการนํามาใช

เปนเวลานานและ/หรือนํามาใชซําแลวซําอีก อาจถือวาเปนการปฏิบัติอยางผิด

มนุษยและลดทอนความเปนมนุษยหรือเปนการทรมานอยางหนึ่ง หรืออาจทําให

ผูถูกคุมขังเสี่ยงตอการทรมานดังกลาว การขังเดี่ยวจึงควรเปนมาตรการพิเศษ 

และใชในระยะเวลาจํากัด โดยใหสั้นที่สุดเทาที่จะทําได ระบบการขังเดี่ยวจะตอง

ประกอบดวยมาตรการเพื่อรับประกันตาง ๆ อยางเชน เปดโอกาสใหมีการ

ทบทวนและอุทธรณได คณะผูเขาเยี่ยมอาจตรวจเยี่ยมในแงที่วาระบบเหลานั้น

ใหความคุมครองอยางพอเพียงกับผูถูกคุมขังมากนอยเพียงใด   

 ในบางครั้ง เราอาจใชการขังเดี่ยวเพื่อเปนมาตรการคุมครอง ในกรณี

ดังกลาว การใชการขังเดี่ยวควรมีลักษณะเครงครัดนอยกวาการใชการขังเดี่ยว

เพื่อเปนมาตรการลงโทษทางวินัย และผูถูกคุมขังเหลานั้นควรมีโอกาสเขาถึง
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ชองทางรองขอใหมีการทบทวนการลงโทษ 

 เราไมควรใชการขังเดี่ยวกับเด็กและเยาวชน  

 

 

การขังเดี่ยวควรจะไม 

• ทําอยางพรําเพรื่อ 

• ทําเปนเวลานาน 

• ทําซําแลวซําอีก 

 

ประเด็นอางอิง 

• ระยะเวลาสูงสุดของการขังเดี่ยวที่ควรไดรับการอนุญาตควร

เปนเทาใด? 

• การขังเดี่ยวเริ่มตนตั้งแตวันไหน? 

• ใครเปนผูตัดสินใจใหมีการขังเดี่ยว? 

• การขังเดี่ยวอาจทําไดในสถานการณเชนใดบาง? 

• ควรมีชองทางการทบทวนและอุทธรณอยางไร? 

• บุคคลผูถูกขังเดี่ยวมีโอกาสออกมาภายนอกเพื่อออกกําลังกา

ยอยางนอยวันละหนึ่งชั่วโมงหรือไม? 

• ระเบียบปฏิบัติของนักโทษขังเดี่ยวเปนอยางไร? 

• กอนการขังเดี่ยว มีการตรวจสุขภาพหรือไม และการตรวจ

สุขภาพเนนที่สวัสดิภาพของผูถูกคุมขังหรือไม? 
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• การตรวจสุขภาพในชวงขังเดี่ยวมีความถี่มากนอยเพียงใด? 

• ผูถูกคุมขังที่ถูกขังเดี่ยวมีโอกาสเขาพบแพทยตามที่รองขอ

หรือไม?  

• ใครที่สามารถเขาถึงผูถูกคุมขังที่ถูกขังเดี่ยวไดบาง และมีการ

บันทึกการเขาออกอยางไร? 

• มีหลักฐานที่แสดงวามีการใชการขังเดี่ยวอยางไมเปนธรรม

ตอคนกลุมนอยหรือไม? 
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 การใชเครื่องพันธนาการ 

 มาตรฐาน 

 “อุปกรณที่ใชในการพันธนาการตัวอยางเชน กุญแจมือ โซตรวน หวง

เหล็ก เสื้อคลุมสําหรับพันธนาการ (Strait-jacket) ไมควรถูกใชเปนเครื่องมือใน

การลงโทษ นอกจากนั้นโซตรวนและหวงเหล็กไมควรถูกใชเพื่อการควบคุมตัว 

อุปกรณอื่น ๆ ที่ใชในการควบคุมตัวก็ไมควรถูกนํามาใช ยกเวนในกรณีตอไปนี้ 

 (ก) เปนการใชเพื่อปองกันการหลบหนีระหวางการเคลื่อนยายตัวและ

ตองนําเครื่องพันธนาการเหลานี้ออกเมื่อผูถูกคุมขังปรากฏตัวตอหนาศาลหรือ

หนวยงานราชการแลว  

 (ข) เปนการใชเพื่อประโยชนทางการแพทยตามคําสั่งของแพทย 

 (ค) เปนการใชตามคําสั่งของผูอํานวยการ ในกรณีที่วิธีการอื่นใชไมได

ผลในการปองกันนักโทษจากการทํารายตนเอง ทํารายผูอื่นหรือทําลายสิ่งของ 

ในกรณีที่ตองใชเครื่องพันธนาการดังกลาว ผูอํานวยการจะตองปรึกษากับแพทย

โดยเร็วและรายงานใหหนวยเหนือทราบ” SMR กฎที่ 33 

 “ฝายบริหารของเรือนจําจะเปนผูตัดสินใจวาจะใชรูปแบบและลักษณะ

ของเครื่องพันธนาการอยางไร เครื่องมือดังกลาวจะตองไมถูกใชเปนเวลานาน

เกินกวาที่จําเปน” SMR กฎที่ 34 

 “รูปแบบและลักษณะของการใชเครื่องพันธนาการตามที่ไดรับอนุญาต

ในยอหนาขางตน ใหเปนไปตามกฎหมายหรือกฎเกณฑที่มีอยู โดยจะตองไมใช

เครื่องมือดังกลาวเปนระยะเวลานานกวาที่จําเปน” EPR บทที่ 40 

 มีเพียงไมกี่กรณีที่การใชเครื่องพันธนาการรางกายเปนสิ่งจําเปน และ
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หากมีการใชเครื่องพันธนาการดังกลาวจะตองใหการดูแลอยางสมําเสมอและพอ

เพียง นอกจากนั้น ควรปลดเครื่องพันธนาการออกเมื่อถึงกําหนดใหเร็วที่สุด 

โดยไมควรนํามาใชเพื่อเปนการลงโทษ หรือนํามาใชเปนเวลานาน สุดทาย จะ

ตองมีการบันทึกเหตุการณการใชกําลังตอผูถูกคุมขังทุกครั้ง” CPT, GR 2, §53 

 โปรดดู ACPR, A-5 และ IDRCPDL, มาตรา 46 และ EPR กฎที่ 39 

ดวย 

 

 เด็กและเยาวชน 

 “การนําเครื่องพันธนาการและการใชกําลังเปนสิ่งตองหาม เวนแต

ขอความที่ปรากฏในกฎที่ 64 ดานลาง” RPJDL, 63 

 “การใชเครื่องพันธนาการและการใชกําลังเพื่อควบคุมตัวควรทําใน

กรณียกเวน เมื่อมีการใชวิธีการควบคุมตัวอยางอื่นแลวและยังไมสําเร็จ หากมี

การนํามาใชจะตองไมทําใหเกิดความอับอายหรือลดทอนความเปนมนุษย โดย

ตองใชเพื่อจุดประสงคที่ระบุอยางเครงครัด และใชเปนระยะเวลาสั้นที่สุด การใช

เครื่องมือดังกลาวอาจทําไดตามคําสั่งของผูอํานวยการ ทั้งนี้เพื่อปองกันไมให

เด็กและเยาวชนทํารายตนเอง ทํารายผูอื่นหรือสรางความเสียหายอยางรุนแรง

ตอทรัพยสิน ในกรณีดังกลาว ผูอํานวยการจะตองปรึกษากับเจาหนาที่ดานการ

แพทยและอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ และรายงานใหหนวยเหนือทราบตอไป” RPJDL, 

64 

 

 ความเห็น 
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 วิธีควบคุมตัวบางอยางเปนสิ่งตองหามโดยสิ้นเชิง 

 วิธีควบคุมตัวที่ไดรับอนุญาตอยางอื่นควรถูกนํามาใชในกรณีที่จําเปน

จริง ๆ โดยไมควรถูกใชเพื่อเปนมาตรการลงโทษ นอกจากนั้นควรนํามาใชโดยมี

มาตรการคุมครองอยางเชน  

• ผูถูกคุมขังควรถูกควบคุมตัวในระยะเวลาสั้นที่สุดเทาที่จํา

เปน 

• การใชเครื่องพันธนาการ (หรือใชกําลังควบคุมตัว) ตองมีการ

บันทึกขอมูลไวที่ฝายทะเบียน 

• ผูอํานวยการตองไดรับแจงทันที 

 บทบาทของแพทยตอการใชวิธีควบคุมตัวมีความละเอียดออนอยางยิ่ง 

กฎของ SMR และกฎอื่น ๆ ระบุวา แพทยสามารถใหความเห็นทางการแพทย

เกี่ยวกับวิธีการที่อนุญาตใหใชได ดังที่ระบุอยางชัดเจนในสวนความเห็นของ

อนุสัญญาเพื่อปองกันการทรมาน ในกรณีที่มีการควบคุมตัวผูถูกคุมขัง ผูถูกคุม

ขังมีสิทธิที่จะไดรับการตรวจสุขภาพจากแพทยโดยทันที ทั้งนี้ตองไมใชเงื่อนไขที่

ตีความไดวาเปนการขอใหแพทยทดสอบ ‘ความทนทานตอการลงโทษ’ 

เนื่องจากบทบาทของแพทยในลักษณะดังกลาวเปนสิ่งตองหามอยางชัดเจนตาม

มาตรฐานสากล และตรงขามกับจรรยาบรรณของแพทย (โปรดดูในสวน บริการ

ดานการแพทย)  

 ตามหลักปฏิบัติทั่วไปแลว คณะผูเขาเยี่ยมซึ่งมีหนาที่คุมครองศักดิ์ศรี

มนุษยในสถานที่คุมขัง ไมควรสัมภาษณผูถูกคุมขังระหวางที่อยูในเครื่อง

พันธนาการ 
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ประเด็นอางอิง 

• การใชเครื่องพันธนาการจะใชไดในโอกาสใดบาง? 

• มีการใชเครื่องพันธนาการบอยครั้งเพียงใด? 

• มี ก า รบั นทึ ก แล ะล งทะ เบี ยนกา ร ใ ช เ ค รื่ อ ง

พันธนาการหรือไม?  

• บุคคลผูไดรับการปฏิบัติเชนนั้น สามารถพบแพทย

ไดหรือไม? 

• มีการใชเครื่องพันธนาการเปนเวลานานเพียงไร? 

• มีหลักฐานที่แสดงวามีการใชเครื่องพันธนาการ

อยางไมเปนธรรมตอคนกลุมนอยหรือไม? 
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 การใชกําลัง 

 มาตรฐาน 

 “1. เจาหนาที่ของหนวยงานจะตองไมใชกําลังกับผูถูกคุมขัง ยกเวนใน

กรณีปองกันตนเอง หรือในกรณีที่มีความพยายามหลบหนี หรือมีการใชแรงตอ

ตานขัดขืนคําสั่งที่ชอบดวยกฎหมาย ทั้งโดยทางตรงหรือทางออม 

 เจาหนาที่ผูซึ่งใชกําลังจะตองใชกําลังไมมากกวาที่จําเปน และจะตอง

รายงานเหตุการณที่เกิดขึ้นโดยทันทีใหกับผูอํานวยการหรือหนวยงานนั้น 

 2. เจาหนาที่เรือนจําควรไดรับการฝกฝนดานรางกายเปนพิเศษ เพื่อให

สามารถควบคุมตัวผูถูกคุมขังที่กาวราวได  

 3. ยกเวนในกรณีพิเศษ เจาหนาที่ซึ่งตองสัมผัสโดยตรงกับผูถูกคุมขัง 

ไมควรติดอาวุธ นอกจากนั้น ไมควรมีการมอบอาวุธใหกับเจาหนาที่ หากเจา

หนาที่เหลานั้นไมเคยไดรับการฝกฝนการใชอาวุธ (...)” SMR กฎที่ 54 (โปรดดู 

EPR บทที่ 63 ดวยเชนกัน)  

 

 “เจาหนาที่ผูบังคับใชกฎหมายอาจใชกําลังไดเทาที่จําเปนอยางยิ่ง และ

ใชในระดับที่ทําใหสามารถปฏิบัติหนาที่ของตนเองได” จรรยาบรรณของเจา

หนาที่ผูบังคับใชกฎหมาย มาตรา 3 

 

 “เจาหนาที่ผูบังคับใชกฎหมายจะตองไมใชอาวุธตอบุคคล เวนแตเปน

ไปเพื่อปองกันตนเอง หรือปองกันบุคคลอื่นไมใหตองเสียชีวิตหรือไดรับบาดเจ็บ

สาหัส ปองกันอาชญากรรมรายแรงที่นําความเสี่ยงภัยอยางยิ่งมาสูชีวิต เพื่อ
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จับกุมบุคคลผูกอใหเกิดอันตรายดังกลาวและขัดขืนคําสั่งของเจาหนาที่ หรือเพื่อ

ปองกันการหลบหนีของเขา และใชไดเฉพาะในสถานการณที่วิธีการรุนแรงอยาง

อื่นไมเพียงพอตอการปฏิบัติหนาที่ของตนแลว อยางไรก็ตาม การใชกําลังที่อาจ

จงใจใหเสียชีวิตอาจใชไดเฉพาะกรณีที่เปนไปเพื่อปกปองชีวิตเทานั้น” หลักการ

พื้นฐานของการใชกําลังและอาวุธของเจาหนาที่ผูบังคับใชกฎหมาย องคการ

สหประชาชาติ หลักการที่ 9 

 

 “เจาหนาที่ผูบังคับใชกฎหมายที่ดูแลบุคคลที่อยูในการควบคุมหรือคุม

ขัง จะตองไมใชกําลัง เวนแตสถานการณจําเปนอยางยิ่งจริง ๆ เพื่อรักษาความ

ปลอดภัยและความเรียบรอยในหนวยงานนั้น หรือเมื่อมีภัยคุกคามตอบุคคล” 

หลักการพื้นฐานของการใชกําลังและอาวุธของเจาหนาที่ผูบังคับใชกฎหมาย 

องคการสหประชาชาติ หลักการที่ 15 

 

 “เจาหนาที่ผูบังคับใชกฎหมายที่ดูแลบุคคลที่อยูในการควบคุมหรือคุม

ขัง จะตองไมใชอาวุธปน เวนแตเปนไปเพื่อปองกันตนเอง หรือปองกันบุคคลอื่น

ไมใหตองเสียชีวิตหรือไดรับบาดเจ็บสาหัส หรือในกรณีจําเปนอยางยิ่งเพื่อ

ปองกันการหลบหนีของบุคคลในการควบคุมหรือคุมขังซึ่งเปนผูที่กออันตรายได

ตามที่กลาวถึงในหลักการที่ 9” หลักการพื้นฐานของการใชกําลังและอาวุธของ

เจาหนาที่ผูบังคับใชกฎหมาย องคการสหประชาชาติ หลักการที่ 16 

 

 “เจาหนาที่เรือนจําอาจใชกําลังเพื่อควบคุมผูถูกคุมขังที่กอความรุนแรง
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เปนบางครั้ง และในบางกรณีอาจตองใชเครื่องพันธนาการ ซึ่งตองเปน

สถานการณที่มีความเสี่ยงอยางชัดเจนโดยอาจมีการทํารายผูถูกคุมขังที่

เกี่ยวของ และเปนเหตุใหตองใชมาตรการปองกัน 

 ผูถูกคุมขังที่ถูกละเมิดดวยการใชกําลัง ควรมีสิทธิที่จะไดรับการตรวจ

และรักษาโดยแพทย หากจําเปน การตรวจรางกายควรดําเนินไปโดยไมมี

บุคลากรอื่น ๆ นอกจากแพทยที่เขารวมฟงหรือสังเกตการณ และควรมีการ

บันทึกขอมูลจากการตรวจรางกาย (รวมทั้งขอความสําคัญที่ผูถูกคุมขังไดกลาว

ออกมาและขอวินิจฉัยของแพทย) และใหสงขอมูลเหลานั้นใหกับผูถูกคุมขังดวย 

(...) สุดทาย ในการใชกําลังตอผูถูกคุมขังจะตองมีการบันทึกไวทุกครั้ง” CPT, 

GR 2, §53 

 

 เด็กและเยาวชน 

 “การพกพาและใชอาวุธโดยเจาหนาที่ควรเปนสิ่งตองหามในสถานที่

ควบคุมตัวเด็กและเยาวชน” RPJDL, 65 

 

 ความเห็น 

 คณะผูเขาเยี่ยมควรตรวจเยี่ยมวามีการใชกําลังเฉพาะกรณีจําเปนจริง 

ๆ หรือเปนการใชอยางพรําเพรื่อ 

 และควรสังเกตวามีการปฏิบัติตามหลักการใชเทาที่จําเปนและมี

สัดสวนพอเหมาะหรือไม  

 และควรตรวจเยี่ยมวาในระบบของเรือนจํามีการฝกสอนและจํากัดการ

ใชกําลังหรือไม และระบบดังกลาวผูถูกคุมขังสามารถเขาถึงไดหรือไม และเจา
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หนาที่ไดรับการอบรมเทคนิคการควบคุมและจับตัวบุคคลซึ่งชวยใหพวกเขา

สามารถควบคุมตัวผูถูกคุมขังโดยไมกอใหเกิดอาการบาดเจ็บตอตนเองหรือผูถูก

คุมขังหรือไม  

 โดยหลักการทั่วไป เจาหนาที่ซึ่งมีโอกาสสัมผัสกับผูถูกคุมขังโดยตรง

ไมควรพกพาอาวุธปน หากพวกเขาพกพาอาวุธอยางเชน ไมกระบอง ก็ไมควร

พกพาอยางเปดเผยหรือมีลักษณะยั่วยุ 

 ควรมีการรายงานเหตุการณการใชกําลังหรืออาวุธปนเปนลายลักษณ

อักษรใหกับผูอํานวยการ โดยเจาหนาที่ฝายทะเบียนและใหมีการสอบสวน 

 

 

ประเด็นอางอิง 

• เจาหนาที่พกพาอาวุธใด ๆ หรือไม? 

• ตามกฎของหนวยงาน เจาหนาที่ฝายใดไดรับอนุญาตใหพก

พาอาวุธปน? 

• เหตุการณที่มีการใชกําลังเกิดขึ้นบอยครั้งเพียงใด (ตาม

ขอมูลของผูถูกคุมขัง ผูอํานวยการ เจาหนาที่ฝายทะเบียน และแหลง

ขอมูลอื่น ๆ)? 

• มีหลักฐานที่แสดงวามีการใชกําลังอยางไมเปนธรรมตอคน

กลุมนอยหรือไม? 

 

เอกสารที่ควรอานเพิ่มเติม 
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• Amnesty International, Combating torture: a manual for 

action, London, 2003. (Chapter 5.5: Conditions of detention; 

Discipline and security pp. 127-132 

• Camille Giffard, The Torture Reporting Handbook, How 

to document and respond to allegations of torture within the 

international system for the protection of human rights, Human 

Rights Centre, University of Essex, United Kingdom, 2000 

• United Nations Office of the High Commissioner for 

Human Rights, Professional Training Series no. 8, Istanbul 

Protocol, Manual on the Effective investigation and 

Documentation of Torture and Other Cruel, Inhuman or 

Degrading Treatment or Punishment, New York, Geneva, 2001 

• Penal Reform International, Making standards work, an 

international handbook on good prison practice London, 2001, 

pp.42-51 

• Andrew Coyle, Human Rights Approach to Prison 

Management. Handbook for prison staff. International Centre for 

Prison Studies, 2003, pp. 69-81 

• UN OHCHR, Human Rights and Prisons – A manual on 

Human Rights Training for Prison Officials, Geneva, 2003. 

(Section 2: right to physical and moral integrity, pp. 2133) 
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 ¡“µ√°“√§ÿâ¡§√Õß 
 

 เปาหมายของเนื้อหาในสวนนี้คือการพิจารณามาตรการคุมครองสิทธิ

และศักดิ์ศรีของผูถูกคุมขังที่แตกตางกัน ซึ่งจะชวยใหระบบทัณฑสถานทําหนาที่

ไดอยางราบรื่น แมวาความเปนระเบียบเรียบรอยเปนสิ่งจําเปนภายในเรือนจํา 

แตการปฏิบัติตามวินัยก็ตองเปนไปอยางเครงครัดตามกฎเกณฑและขั้นตอนที่

กําหนดไวอยางชัดเจน ในการลงโทษทางวินัยควรมีระบบคุมครองสิทธิดวย 

กลาวคือผูถูกคุมขังจะตองมีโอกาสยื่นคํารองตอหนวยงานภายในและภายนอก

ไดอยางมีประสิทธิภาพ และสะดวก โดยไมกลัววาจะตองถูกลางแคน กลไกตรวจ

เยี่ยมที่เปนอิสระจะมีบทบาทดูแลใหมีการเคารพตอสิทธิของบุคคลผูถูกทําให

เสื่อมเสียอิสรภาพ 

 ประการสุดทาย มาตรการอื่น ๆ จะชวยดูแลใหการดําเนินงานของ

เรือนจําเปนไปในลักษณะที่ไมเปนการทํางานแบบพลการและ/หรือมีการควบคุม

ตรวจเยี่ยมการดําเนินงาน กลาวคือการแบงแยกผูถูกคุมขังเปนประเภทตาง ๆ 

การลงทะเบียนขอมูล การแจงใหบุคคลทราบถึงภารกิจของหนวยงาน 
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มาตรการคุมครอง 

• การลงทะเบียนมูลเหตุการคุมขัง 

• การใหขอมูลกับบุคคลผูถูกทําใหเสื่อมเสียอิสรภาพ 

• การตรวจเยี่ยม 

• ขั้นตอนปฏิบัติดานวินัย 

• กระบวนการรองเรียน 

• การแยกผูถูกคุมขังเปนประเภทตาง ๆ   
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การลงทะเบียนขอมูลการคุมขัง 

 มาตรฐาน 

 “1. ขอมูลตอไปนี้จะตองมีการบันทึกอยางเหมาะสม 

 (ก) เหตุผลของการจับกุม 

 (ข) เวลาในการจับกุมและเวลาที่นําตัวบุคคลผูถูกจับกุมมายังสถานที่

ควบคุมตัว รวมทั้งเวลาที่บุคคลผูนั้นปรากฏตัวตอคณะผูพิพากษาหรือหนวย

งานอื่น ๆ เปนครั้งแรก 

 (ค) รายละเอียดเกี่ยวกับเจาหนาที่ผูบังคับใชกฎหมายที่เกี่ยวของ 

 (ง) ขอมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับสถานที่ควบคุมตัว 

 

 2. จะตองมีการถายทอดขอมูลเหลานี้ใหกับผูถูกคุมขังหรือทนายใหรับ

ทราบ ในรูปแบบตาง ๆ ตามที่ระบุไวในกฎหมาย” BPP หลักการที่ 12 

 “1. ในทุกสถานที่ซึ่งมีการคุมขังบุคคล จะตองมีสมุดลงทะเบียนซึ่งมี

เลขหมายในแตละหนา ทั้งนี้เพื่อใสขอมูลดานตาง ๆ ของนักโทษแตละคนดังนี้ 

 (ก) ขอมูลเกี่ยวกับสถานภาพของบุคคลผูนั้น 

 (ข) เหตุผลของการกระทําของบุคคลผูนั้นและของหนวยราชการที่

เกี่ยวของ 

 (ค) วันและเวลาที่เขาสูการควบคุมตัวและที่ปลอยออกไป 

 2. จะไมมีการรับบุคคลเขาสูการควบคุมตัวหากปราศจากใบสงตัวจาก

ตํารวจ (commitment order) อยางสมบูรณ โดยมีรายละเอียดที่ไดจากการลง

ทะเบียนครั้งที่ผานมา” SMR หลักการที่ 7 
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 “1. จะไมมีการรับบุคคลเขาสูการควบคุมตัวหากปราศจากใบสงตัวจาก

ตํารวจอยางสมบูรณ  

 2. จะตองมีการบันทึกรายละเอียดที่สําคัญเกี่ยวกับคําสั่งดังกลาวและ

การรับตัวโดยทันที” EPR หลักการที่ 7 

 “เพื่อใหการคุมครองผูถูกคุมขังมีประสิทธิภาพ จะตองจัดใหผูถูกคุมขัง

ถูกควบคุมตัวในสถานที่ที่มีสถานะตามกฎหมายเปนสถานที่คุมขัง และใหมีการ

ลงทะเบียนชื่อของผูถูกคุมขังและสถานที่คุมขัง รวมทั้งชื่อของบุคคลผูควบคุม

ดูแลการคุมขัง โดยญาติและเพื่อนของผูถูกคุมขังยอมสามารถเขาถึงขอมูลเหลา

นี้ได” GC 20 ยอหนาที่ 21 

 

 รัฐบาลควร 

 “เก็บรักษาขอมูลที่บันทึกอยางเปนลายลักษณอักษร และครอบคลุม

เกี่ยวกับบุคคลผูถูกทําใหเสื่อมเสียอิสรภาพในแตละสถานที่คุมขัง ซึ่งใหราย

ละเอียดดานตาง ๆ ไมวาจะเปนวันที่ เวลา สถานที่และเหตุผลของการคุมขัง” 

RIG บทบัญญัติที่ 30 

 โปรดดู IDRCPDL มาตรา 18 ดวย  

 

 ความเห็น 

 การลงทะเบียนอยางเปนทางการเปนมาตรการคุมครองที่สําคัญ ทั้งยัง

เปนองคประกอบสําคัญที่ชวยใหเกิดความโปรงใสของหนวยงานและการ

คุมครองผูถูกคุมขัง 
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 ขอมูลการลงทะเบียนที่นาสนใจสําหรับคณะผูเขาเยี่ยมประกอบดวย

ขอมูลเกี่ยวกับการนําเขาและสงออกผูถูกคุมขังจากสถานที่คุมขัง การใชกําลัง

และมาตรการลงโทษทางวินัย 

 

ขอมูลจากการลงทะเบียนที่ควรจัดเก็บไดแก 

• รายละเอียดสวนตัวเกี่ยวกับบุคคลผูถูกคุมขัง 

• เหตุผลตามกฎหมายที่นําไปสูการเสื่อมเสียอิสรภาพ 

• ชวงเวลาของการจับกุม 

• ชวงเวลาที่ผูถูกจับกุมมาถึงยังสถานที่คุมขัง 

• ชวงเวลาที่มีการสงตัวผูถูกคุมขังออกไป (เพื่อไปดําเนินการสืบสวน

สอบสวนหรือรับฟงคําไตสวนจากศาล) และชวงเวลาที่กลับมายังสถานที่คุม

ขัง 

• สภาพรางกายของผูถูกคุมขังชวงที่ออกและกลับมายังเรือนจํา 

• ชวงเวลาที่ผูถูกคุมขังปรากฏตัวตอหนาคณะผูพิพากษาหรือหนวยงาน

อื่น  

• รายละเอียดของบุคคลผูทําหนาที่บังคับใชกฎหมายที่เกี่ยวของกับการ

คุมขัง 

• รายละเอียดเกี่ยวกับสถานที่ที่มีการคุมขัง (ควรรวมไปถึงตําแหนงที่มี

การคุมขังของแตละบุคคลอยางคราว ๆ) 

 

 ทั้งยังควรมีการลงทะเบียนขอมูลเกี่ยวกับเหตุการณตาง ๆ ที่เกิดขึ้น
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อยางเปนระบบ (เชนเหตุการณใชกําลัง การลงโทษทางวินัย...)  

ในบางบริบท หนึ่งในวัตถุประสงคที่ชัดเจนของการเขาเยี่ยมคือการปองกันไมให

มีการลักพาตัวจนสูญหาย ในกรณีดังกลาว ขอมูลจากการลงทะเบียนตอไปนี้มี

ความสําคัญอยางยิ่ง การเขาเยี่ยมเพื่อติดตามผลจึงเปนโอกาสที่จะตรวจเยี่ยม

ขอมูลเกี่ยวกับการยายผูถูกคุมขังจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง หรือการปลอยตัว 

การตรวจเยี่ยมขอมูลอาจเกิดขึ้นในชวงการเขาเยี่ยมเพื่อติดตามผลยังสถานที่คุม

ขังแหงอื่น หรือการติดตอขอขอมูลจากครอบครัวของผูถูกคุมขังที่ไดรับการ

ปลอยตัวไปแลว   

 

 

ประเด็นอางอิง 

• มีการลงทะเบียนการเขาและออกจากสถานที่คุมขังอยางเขม

งวดหรือไม? 

• มีการบันทึกขอมูลเหตุการณสําคัญ ๆ ทุกเหตุการณหรือไม? 

• มีการบันทึกขอมูลอยางไรบาง? 

• มีการลงทะเบียนวันที่ซึ่งผูถูกคุมขังอาจไดรับการปลอยตัว

โดยชอบดวยกฎหมายหรือไม? 
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 การใหขอมูลกับบุคคลผูถูกทําใหเสื่อมเสียอิสรภาพ 

 มาตรฐาน 

 “ในชวงมีการจับกุมและในชวงเริ่มตนการคุมขังหรือคุมขัง หรือโดย

ทันทีหลังจากนั้น บุคคลใด ๆ ยอมตองไดรับฟงขอมูลและขออธิบายเกี่ยวกับ

สิทธิของตน และการใชสิทธิเหลานั้นจากหนวยงานผูรับผิดชอบในการจับกุม คุม

ขังหรือคุมขัง” BPP หลักการที่ 13 

 “1. เมื่อแรกเขา ผูถูกคุมขังทุกคนจะตองไดรับขอมูลเปนลายลักษณ

อักษรเกี่ยวกับกฎระเบียบในการปฏิบัติตอผูถูกคุมขังในประเภทของตน ระเบียบ

ในสถานที่คุมขัง วิธีการขอขอมูลและการรองเรียนที่ถูกกฎหมาย และขอมูล

อยางอื่นที่ชวยใหเขาตระหนักถึงสิทธิและหนาที่ของตน และสามารถปรับตัวให

เขากับชีวิตในสถานที่คุมขังแหงนั้น 

 2. ในกรณีที่ผูถูกคุมขังไมรูหนังสือ จะตองมีการอานขอมูลขางตนให

กับเขาฟง” SMR กฎที่ 35 (ขอความที่คลายคลึงกันอยูใน EPR กฎที่ 41) 

 

 “รัฐบาลตองจัดการใหผูถูกคุมขังทุกคนไดรับทราบเหตุผลของการคุม

ขังโดยทันที” RIG บทบัญญัติที่ 25 

 โปรดดู ACPR, A-9 และ IDRCPDL, มาตรา 53 

 

 ความเห็น 

 คณะผูเขาเยี่ยมควรตรวจเยี่ยมวามีการจัดการใหผูถูกคุมขังไดรับขอมูล

เกี่ยวกับสิทธิและหนาที่ของตนมากนอยเพียงใด ตรวจเยี่ยมความเหมาะสมใน
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การถายทอดขอมูล ตรวจเยี่ยมวาผูถูกคุมขังเขาใจขอมูลเหลานั้นมากนอยเพียง

ใด และสามารถเขาถึงขอมูลในภายหลังหรือไม 

 ผูถูกคุมขังอาจเกิดความสับสนและอยูในสภาพออนแอในชวงที่เพิ่งเขา

สูสถานที่คุมขัง ควรตรวจเยี่ยมทาทีในการใหขอมูลเหลานั้นดวย 

 คณะผู เขาเยี่ยมควรตรวจเยี่ยมดวยวาครอบครัวของผูถูกคุมขัง

สามารถเขาถึงขอมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติหนาที่ของสถานที่คุมขังหรือไม โดย

เฉพาะในแงของขั้นตอนการเขาเยี่ยม การเขียนจดหมาย ทรัพยสินของผูถูกคุม

ขังและการติดตอทางโทรศัพท 

 

 

ประเด็นอางอิง 

• ขอมูลที่บุคคลผูถูกทําใหเสื่อมเสียอิสรภาพไดรับในตอนที่เขา

สูสถานที่คุมขังมีอะไรบาง? 

• มีการใหขอมูลดวยทาทีแบบใด? 

• ภาษาที่ใชทําใหเกิดความเขาใจหรือไม (ในกรณีที่เปนผูถูก

คุมขังตางชาติ มีการหามาตรการเพื่อชวยใหพวกเขาเขาใจขอมูลเหลา

นี้หรือไม?) และมีการพิจารณาหาทางแกไขในกรณีที่ผูถูกคุมขังไมรู

หนังสือหรือไม? 

• มีการติดประกาศกฎระเบียบภายในอยางชัดเจน และ

สามารถมองเห็นไดทุกเวลาหรือไม? 

• เนื้อหาของกฎระเบียบเหลานั้นสอดคลองกับเจตนารมณของ
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มาตรฐานการปฏิบัติที่บุคคลผูถูกทําใหเสื่อมเสียอิสรภาพพึงไดรับหรือ

ไม?  

• กฎระเบียบเขียนโดยภาษาที่เขาใจไดงายหรือไม? 
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 การตรวจเยี่ยม 

 มาตรฐาน 

 “1. เพื่อดูแลใหมีการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวของ

อยางเครงครัด จะตองมีการตรวจเยี่ยมสถานที่คุมขังอยางสมําเสมอโดยบุคคลผู

มีความรูและประสบการณซึ่งไดรับการแตงตั้งและมีหนาที่รับผิดชอบโดยตรง 

โดยเปนหนวยงานอิสระที่แยกขาดจากหนวยงานผูดูแลสถานที่คุมขังหรือสถาน

คุมขัง  

 2. บุคคลผูถูกคุมขังหรือถูกคุมขังยอมมีสิทธิในการสื่อสารอยางเสรีและ

เปนความลับกับบุคคลผูเขาเยี่ยมสถานที่คุมขังหรือสถานคุมขัง ทั้งนี้ตามยอ

หนาที่ 1 ของหลักการนี้ โดยอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยูกับเหตุผลที่เหมาะ

สมในการรักษาความปลอดภัยและความสงบเรียบรอยในสถานที่นั้น” BPP หลัก

การที่ 29 

 

 “จะตองมีการตรวจเยี่ยมทัณฑสถานและบริการที่เกี่ยวของโดยผูตรวจ

เยี่ยมที่มีความรูความชํานาญที่ไดรับการแตงตั้งโดยหนวยงานผูมีอํานาจ หนวย

งานตรวจเยี่ยมมีหนาที่ดูแลใหมีการดําเนินงานของสถานที่คุมขังอยางสอดคลอง

กับกฎหมายและกฎระเบียบที่มีอยู ทั้งนี้เพื่อใหสอดคลองกับวัตถุประสงคของ

การลงโทษและการคุมประพฤติ” SMR กฎที่ 55 

 

 “กระบวนการรองเรียนและตรวจเยี่ยมที่มีประสิทธิภาพเปนมาตรการ

ปองกันการทารุณขั้นพื้นฐานในเรือนจํา ผูถูกคุมขังควรมีชองทางในการรอง
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เรียนทั้งโดยผานระบบของเรือนจําและระบบภายนอก รวมทั้งโอกาสที่จะติดตอ

กับหนวยงานที่เหมาะสมอยางเปนความลับ อนุสัญญาเพื่อปองกันการทรมานให

ความสําคัญอยางยิ่งตอการเขาเยี่ยมเรือนจําแตละแหงโดยหนวยงานอิสระ 

(อยางเชน คณะกรรมการผูเขาเยี่ยมหรือคณะผูพิพากษาที่ใหคําปรึกษา 

(supervisory judge)) ซึ่งมีอํานาจในการรับฟง (และอาจดําเนินการบางอยาง

หากจําเปน) ขอรองเรียนจากผูถูกคุมขัง และตรวจเยี่ยมอาคารสถานที่ของเรือน

จํา หนวยงานดังกลาวมีบทบาทสําคัญในการทําใหเกิดขอแตกตางระหวางการ

จัดการเรือนจํากับตัวนักโทษบางคนหรือนักโทษทุกคนใหนอยที่สุด” CPT, GR 

2, §55 

 โปรดดู ACPR, A-16 และ IDRCPDL, มาตรา 9 และยอหนาที่ 1 ของ

มาตรา 10 

 

 ความเห็น 

 ดังที่กลาวถึงในบทที่ 1 ระบบตรวจเยี่ยมทั้งภายในและภายนอกเปน

เครื่องมือสําคัญในการคุมครองสิทธิของบุคคลผูถูกทําใหเสื่อมเสียอิสรภาพ ใน

ฐานะเปนหนวยงานเขาเยี่ยม ทานมีหนาที่ดังกลาว  

 ผูถูกคุมขังควรสามารถสื่อสารอยางเสรีและติดตอกับคณะผูเขาเยี่ยม

อยางเปนความลับ 

 คณะผูเขาเยี่ยมควรตรวจเยี่ยมวาสถานที่คุมขังมีปฏิกิริยาอยางไรตอ

ขอสังเกตและขอเสนอแนะของตน  
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ประเด็นอางอิง 

• ในสถานที่คุมขังนั้นมีกลไกตรวจเยี่ยมภายในหรือไม? 

• มีองคประกอบอยางไรบาง? 

• มีการตรวจเยี่ยมบอยครั้งเพียงใด? 

• บุคคลผูถูกทําใหเสื่อมเสียอิสรภาพมีโอกาสติดตอกับหนวย

งานตรวจเยี่ยมอยางเปนความลับหรือไม? 

• หนวยงานนั้นสามารถรับและตรวจเยี่ยมขอรองเรียนไดหรือ

ไม? 

• ใครเปนผูสามารถอานรายงาน? จะมีการเผยแพรรายงานตอ

สาธารณะหรือไม? 

• ผล/ผลลัพธจากการตรวจเยี่ยมเปนอยางไรบาง? 
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 ขั้นตอนปฏิบัติดานวินัย 

 มาตรฐาน 

 “1. ประเภทของพฤติกรรมของผูถูกคุมขังหรือผูถูกคุมขังที่ถือวา

เปนการละเมิดวินัยในระหวางการคุมขังหรือการคุมขัง ลักษณะและระยะเวลา

ของการลงโทษทางวินัยที่เจาหนาที่อาจดําเนินการลงโทษได ขอมูลดังกลาวควร

มีการบัญญัติไวในกฎหมายหรือกฎระเบียบ และมีการตีพิมพอยางเหมาะสม  

 2. บุคคลผูถูกคุมขังหรือถูกคุมขังยอมมีสิทธิที่จะแสดงความเห็นกอนที่

จะมีการลงโทษทางวินัย เขายอมมีสิทธิในการขออุทธรณตอหนวยงานระดับสูง

ขึ้นไป” BPP หลักการที่ 30 

 

 “การรักษาวินัยและความสงบเรียบรอยจะตองเปนไปอยางเครงครัด 

แตก็ไมเครงครัดเกินกวาที่จําเปนเพื่อใหเกิดการควบคุมตัวอยางปลอดภัยและ

ชีวิตในชุมชนที่สงบเรียบรอย” SMR กฎที่ 27 

 

 “พฤติกรรมตอไปนี้เปนสิ่งที่ถูกกําหนดโดยกฎหมายหรือกฎระเบียบ

ของหนวยงานผูรับผิดชอบ  

 (ก) พฤติกรรมที่ถือวาเปนการละเมิดวินัย 

 (ข) ประเภทและระยะเวลาการลงโทษที่อาจนํามาใชได 

 (ค) หนวยงานผูมีอํานาจในการลงโทษดังกลาว” SMR กฎที่ 29 

 

 “การลงโทษดวยการทํารายรางกาย การลงโทษดวยการขังคุกมืดและ



167°“√µ√«®‡¬’Ë¬¡ ∂“π∑’Ë§ÿ¡¢—ß: §Ÿà¡◊ÕªÆ‘∫—µ‘  

การลงโทษที่ทารุณ ผิดมนุษย หรือลดทอนความเปนมนุษยอยางอื่น เปนการ

ลงโทษทางวินัยที่ไมอาจปฏิบัติไดทั้งสิ้น” SMR กฎที่ 31 (โปรดดูกฎที่ 28 และ 

30 ดวย) 

 จะเปนประโยชนตอทั้งผูถูกคุมขังและเจาหนาที่เรือนจําหากมีการ

กําหนดขั้นตอนปฏิบัติดานวินัยอยางเปนทางการ และนําไปปฏิบัติอยางเหมาะ

สม พื้นที่สีเทาในกรณีนี้ทําใหเกิดความเสี่ยงที่จะเกิดระบบที่ไมเปนทางการ 

(และไมอาจควบคุมได) ขั้นตอนปฏิบัติดานวินัยควรใหสิทธิกับผูถูกคุมขังในการ

แสดงความเห็นตอโทษที่ถูกกลาวหา และมีสิทธิในการอุทธรณบทลงโทษตอ

หนวยงานเหนือขึ้นไป  

 อาจมีมาตรการอื่นนอกเหนือจากการลงโทษทางวินัยอยางเปนทางการ 

ซึ่งอาจเปนการบังคับแยกตัวผูถูกคุมขังออกจากผูถูกคุมขังคนอื่นดวยเหตุผล

ดานวินัยและความปลอดภัย (อยางเชน เพื่อรักษาความสงบเรียบรอยในเรือน

จํา) มาตรการเหลานี้จะตองมีกลไกคุมครองสิทธิที่มีประสิทธิภาพ ผูถูกคุมขัง

ควรไดรับการชี้แจงถึงเหตุผลที่มีการนํามาตรการเชนนั้นมาใชกับตน และ

นอกจากมีเหตุผลดานความปลอดภัย ผูถูกคุมขังควรไดรับโอกาสในการแสดง

ความเห็นในเรื่องนั้น และสามารถอุทธรณคําสั่งลงโทษตอหนวยงานที่เหมาะสม

ได” CPT, GR 2, §55 

 โปรดดู ACPR, A-3, A-6, A-12 และ IDRCPDL, ยอหนาที่ 1 ของ

มาตรา 47 และมาตรา 49 
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 ความเห็น 

 คณะผูเขาเยี่ยมควรตรวจเยี่ยมวาระบบการลงโทษดังกลาวปรากฏอยู

ในกฎระเบียบที่ชัดเจน ซึ่งมีการถายทอดใหเจาหนาที่และผูถูกคุมขังรับทราบ

หรือไม และตรวจเยี่ยมวาการลงโทษที่เกิดขึ้นเปนการละเมิดตอระเบียบที่มีอยู

หรือไม ทั้งควรพิจารณาวากฎระเบียบที่มีอยูอธิบายอยางชัดเจนถึงสิ่งที่ถือวา

เปนการละเมิดกฎ รวมทั้งมีการอธิบายอยางชัดเจนถึงการลงโทษอันเปนผลตาม

มาหรือไม มีการระบุถึงระดับชั้นของเจาหนาที่ซึ่งสามารถลงโทษได และมีการ

ระบุถึงกระบวนการที่ผูถูกลงโทษสามารถแสดงความเห็นและอุทธรณไดหรือไม 

 คณะผูเขาเยี่ยมควรใสใจวามีการอธิบายกฎระเบียบในลักษณะใด และ

มีการติดประกาศอยางชัดเจนหรือไม 

 คณะผูเขาเยี่ยมยังควรใสใจตอลักษณะโดยทั่วไปของกฎระเบียบนั้น 

(เปนกฎระเบียบที่รางขึ้นอยางเปนธรรมทั้งนี้เพื่อประโยชนในการรักษาความ

สงบเรียบรอยและการบริหารงานที่ราบรื่น รวมทั้งการเคารพศักดิ์ศรีของบุคคล

หรือไม)  

 กระบวนการรองเรียนก็เปนประเด็นที่ตองมีการไตสวนเชนกัน โดย

กระบวนการรองเรียนควรสอดคลองกับกระบวนการที่เหมาะสม อยางเชน การมี

ตัวแทน (representation) อยางพอเพียง  

 คณะผูเขาเยี่ยมตองตระหนักวาการลงโทษอาจกลายเปนการทารุณ

อยางหนึ่ง หากมีการใชเปนสัดสวนไมเหมาะสมเมื่อเปรียบเทียบกับความผิดที่

เกิดขึ้น หรือในกรณีที่เปนการลงโทษโดยพลการ หรือเปนการลงโทษที่ไมมีเหตุ

ผลซึ่งทําใหเกิดความอึดอัดรําคาญและความทรมาน  
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 คณะผูเขาเยี่ยมควรตรวจเยี่ยมวามีแนวโนมการใชบทลงโทษผูถูกคุม

ขังในลักษณะไมเปนทางการมากขึ้นหรือไม ซึ่งถือเปนสิ่งตองหาม 

 

ประเด็นอางอิง 

• พฤติกรรมและการกระทําใดที่นําไปสูการลงโทษ? 

• ใครเปนผูตัดสินใหมีการลงโทษและดวยเหตุผลใด (รายงาน

ดวยวาจาหรือลายลักษณอักษร)?  

• บุคคลผูนั้นมีโอกาสแกตางใหกับตนเองหรือไม? 

• บุคคลผูนั้นไดรับขอมูลเกี่ยวกับขอกลาวหานั้นหรือไม? 

• บทลงโทษมีลักษณะและมีระยะเวลายาวนานเพียงใด? 

• กลไกการอุทธรณทําหนาที่อยางไร? 

• การอุทธรณจะนํามาซึ่งผลลัพธที่พึงปรารถนาสําหรับผูถูกคุม

ขังหรือไม? 

• มีผูถูกลงโทษในชวงเวลาดังกลาวเปนจํานวนเทาใด เมื่อ

เปรียบเทียบกับจํานวนบุคคลผูถูกทําใหเสื่อมเสียอิสรภาพทั้งหมด? 

• มีแนวโนมที่ชี้วาการลงโทษโดยทั่วไปหรือการลงโทษในบาง

กรณีเกิดขึ้นโดยมีอคติตอคนกลุมนอยหรือไม? 

• มีแนวโนมที่ชี้วาผูถูกคุมขังมีสวนรวมในการนําบทลงโทษมา

ใชหรือไม?  
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 กระบวนการรองเรียน 

 มาตรฐาน 

 “1. บุคคลผูถูกคุมขังหรือถูกคุมขังหรือทนายความของตนยอมมีสิทธิ

ในการยื่นคําขอหรือรองเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติของเจาหนาที่ตอหนวยงานผูรับ

ผิดชอบสถานที่คุมขังและหนวยงานในระดับสูงขึ้นไป โดยเฉพาะในกรณีที่มีการ

ลงโทษและการปฏิบัติอยางทารุณ ผิดมนุษยหรือลดทอนความเปนมนุษย และ

ในกรณีจําเปนที่ตองรองเรียนเพื่อใหหนวยงานที่มีอํานาจแทรกแซงหรือเยียวยา 

 2. ในกรณีที่บุคคลผูถูกคุมขังหรือถูกคุมขังหรือทนายความของตน 

ไมมีโอกาสในการใชสิทธิของตนตามยอหนาที่ 1 ในหลักการนี้ สมาชิกครอบครัว

ของบุคคลผูถูกคุมขังหรือถูกคุมขัง หรือบุคคลอื่นใดซึ่งตระหนักถึงปญหานี้อาจ

ใชสิทธิดังกลาวได 

 3. ในกรณีที่ผูรองเรียนรองขอ ตองมีการปกปดขอมูลเกี่ยวกับการ

รองขอหรือรองเรียนเปนความลับ 

 4. ตองมีการแกไขปญหาตามคํารองขอหรือขอรองเรียนโดยทันทีและมี

การตอบกลับโดยไมชักชา ในกรณีที่มีการปฏิเสธหรือเกิดความลาชาในการตอบ

กลับอยางไมสมเหตุผลตอคํารองขอหรือขอรองเรียนนั้น ผูรองเรียนยอมมีสิทธิ

จะอุทธรณตอคณะผูพิพากษาหรือหนวยงานอื่น การรองเรียนโดยบุคคลผูถูกคุม

ขังหรือถูกคุมขังภายใตยอหนาที่ 1 ตามหลักการนี้ ตองไมทําใหเกิดอคติอัน

เนื่องมาจากคํารองขอหรือขอรองเรียนนั้น” BPP หลักการที่ 33 

 

 “1. ผูถูกคุมขังทุกคนยอมมีโอกาสยื่นคํารองขอหรือขอรองเรียนตอผูอํา
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นวยการสถานที่คุมขังหรือเจาหนาที่ผูรับไดรับมอบอํานาจ สัปดาหละหนึ่งครั้ง 

 2. ผูรองเรียนยอมมีโอกาสยื่นคํารองขอหรือขอรองเรียนตอคณะผู

ตรวจเยี่ยมเรือนจําในระหวางการตรวจเยี่ยมได ผูถูกคุมขังยอมมีโอกาสพูดคุย

กับผูตรวจเยี่ยมหรือเจาหนาที่ผูตรวจเยี่ยมอื่นใด โดยไมมีผูอํานวยการหรือเจา

หนาที่ของสถานที่คุมขังเขารวมรับฟงดวย  

 3. ผูถูกคุมขังทุกคนตองไดรับอนุญาตใหยื่นคํารองขอหรือขอรองเรียน

ตอคณะผูพิพากษาหรือหนวยงานที่เหมาะสมอยางอื่นตามชองทางที่ไดรับ

อนุญาต โดยไมมีการเซ็นเซอรเนื้อหาสาระสําคัญ โดยอาจมีการแกไขรูปแบบ

บาง  

 4. เวนแตคํารองขอหรือขอรองเรียนที่มีลักษณะไมนาเชื่อถือหรือไมมี

มูลอยางชัดเจน ไมเชนนั้นตองมีการแกไขปญหาตามคํารองขอหรือขอรองเรียน

โดยไมชักชา” SMR กฎที่ 36 

 โปรดดู ACPR, A-7-a), b) และ c) และ IDRCPDL, ยอหนาที่ 1 ของ

มาตรา 50 และมาตรา 54 

 

 ความเห็น 

 คณะผูเขาเยี่ยมควรตรวจเยี่ยมวาผูถูกคุมขังมีชองทางชัดเจนที่จะ

อภิปรายหรือแกไขการดํารงชีวิตบางดานในสถานที่คุมขังหรือไม รูปแบบและ

เนื้อหาของกระบวนการรองเรียน หรือการไมมีกระบวนการรองเรียน เปนตัวชี้

วัดสําคัญถึงระดับความเคารพที่ใหตอผูถูกคุมขัง 

 การรองเรียนมีอยูกี่ระดับ? ในระดับเบื้องตนอาจเปนการรองเรียนตอผู
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อํานวยการสถานที่คุมขัง ผูถูกคุมขังมีโอกาสรองเรียนตอหนวยงานระดับสูงขึ้น

ไปโดยไมมีการเซ็นเซอรและมีการปกปดขอมูลเปนความลับหรือไม?  

 คณะผูเขาเยี่ยมควรตรวจเยี่ยมดวยวาผูถูกคุมขังมีโอกาสรองเรียนตอ

หนวยงานภายนอกที่เปนอิสระจากสถานที่คุมขัง โดยไมมีการเซ็นเซอรหรือไม 

 

คณะผูเขาเยี่ยมควรตรวจเยี่ยมระบบการรองเรียนในประเด็น

ตาง ๆ ดังนี ้

• กระบวนการรองเรียนสอดคลองกับมาตรฐานเพื่อความเปน

ธรรมและยุติธรรมหรือไม 

ผูถูกคุมขังมีโอกาสเขาถึงกระบวนการนี้อยางไร? 

• มีการปกปดขอมูลเปนความลับหรือไม? 

• กระบวนการรองเรียนมีความโปรงใสหรือไม? 

• ผูรับเรื่องรองเรียนปฏิบัติหนาที่อยางเปนกลางและไมลําเอียง

หรือไม? 

• มีการปรับระบบการรองเรียนใหเขากับความตองการของผู

ถูกคุมขังและสถานการณที่เปนอยูหรือไม? (ความยืดหยุน)  

• ผูรองเรียนไดรับคําตอบเพื่อแกไขปญหาหลักในขอรองเรียน

ของตนในเวลาที่เหมาะสมหรือไม? (ประสิทธิผล) 

• มีการจัดเก็บ วิเคราะหและเรียนรูจากขอมูลสถิติจากการ

ปฏิบัติตามขอรองเรียนหรือมไม? 
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 กลไกเพื่อการรองเรียนควรไดรับการตรวจเยี่ยมพรอม ๆ กับประเด็น

ในการตรวจเยี่ยม โดยหนวยงานผูตรวจเยี่ยมควรมีโอกาสในการรับฟงและ

ไตสวนขอรองเรียน (โปรดดูในบทที่วาดวยการตรวจเยี่ยม)  

 

 

ประเด็นอางอิง 

• ชองทางในการรองเรียนของบุคคลผูถูกทําใหเสื่อมเสีย

อิสรภาพเปนอยางไร? 

• ลักษณะการอุทธรณตอคณะผูพิพากษาหรือหนวยงานอื่น

เปนอยางไร? 

• กระบวนการอุทธรณเปนอยางไร เปนการอุทธรณกับใครและ

อยางไร? 

• บุ คคลผู ถู กทํ า ให เ สื่ อม เสี ยอิ ส รภาพมี โอกาส เข าถึ ง

กระบวนการรองเรียนไดอยางสะดวกหรือไม (รวมทั้งบุคคลที่เปนคน

ตางชาติและอานหนังสือไมออก หรืออานออกบางไมออกบาง)? 

• มีโอกาสที่บุคคลภายนอกจะทําหนาที่แทนผูถูกคุมขังในการ

รองเรียนตอผูบริหารของสถานที่คุมขังหรือไม? 

• มีโอกาสที่บุคคลภายนอกจะทําหนาที่แทนผูถูกคุมขังในการ

รองเรียนตอหนวยงานที่ทําหนาที่กํากับดูแลหรือไม? 

• กรอบเวลาในการแกปญหาตามขอรองเรียนเปนอยางไร? 

• ในชวงหกเดือนที่ผานมา มีการยื่นขอรองเรียนเปนจํานวน
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เทาใด (เปรียบเทียบกับจํานวนของผูถูกคุมขังโดยเฉลี่ยในสถานที่แหง

นั้น)? 

• รูปแบบการรองเรียนในปจจุบันเปนอยางไร? 

• ผลลัพธและสิ่ งที่มักเกิดขึ้นภายหลังการรองเรียนเปน

อยางไร? 

• มีการรองเรียนกี่ครั้งที่ไดรับการแกไขตามความตองการของ

ผูรอง? 

• มีขอกลาวหาเกี่ยวกับการตอบโตแกแคนในกรณีที่มีการรอง

เรียนหรือไม? 
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 การแยกผูถูกคุมขังเปนประเภทตาง ๆ  

 มาตรฐาน 

 “2. (ก) ยกเวนในกรณีพิเศษ ผูตองหาจะตองถูกแยกออกจากผูตอง

โทษ และไดรับการปฏิบัติอยางเหมาะสมในสถานะที่ยังเปนผูไมไดรับบทลงโทษ 

 (ข) ผูตองหาที่เปนเด็กและเยาวชนจะตองถูกแยกออกจากผูใหญ และ

ตองดําเนินการใหมีการไตสวนอยางรวดเร็วที่สุด” ICCPR มาตรา 10.2  

 

 “มาตรา 10 ยอหนา 2 (ก) ระบุวายกเวนในกรณีพิเศษ ผูตองหาตอง

ถูกแยกออกจากผูตองโทษ การแบงแยกดังกลาวเปนการทําเพื่อเนนสถานะ

บุคคลของผูที่ยังไมไดรับบทลงโทษ ซึ่งยังมีสิทธิตามความบริสุทธิ์ที่ตนมีอยู ดังที่

ระบุไวในมาตรา 14 ยอหนาที่ 2” GC 21 ยอหนาที่ 9 

 

 “ผูถูกคุมขังประเภทตาง ๆ ยอมถูกแยกขังในสถานที่คุมขังที่ตางกัน 

หรือในอาคารที่แตกตางกันในสถานที่คุมขัง โดยคํานึงถึงเพศ อายุ ประวัติ

อาชญากรรม เหตุผลแหงการคุมขังตามกฎหมายและความจําเปนเพื่อการ

ปฏิบัติ ดังนั้น  

 (ก) ผูชายและผูหญิงควรถูกคุมขังในหนวยงานที่แตกตางกัน ในหนวย

งานที่มีการคุมขังทั้งผูชายและผูหญิง จะตองมีการแบงสถานที่คุมขังสําหรับผู

หญิงโดยเฉพาะ  

 (ข) ผูตองหาที่ยังไมไดรับการไตสวนจะตองถูกขังแยกจากผูถูกคุมขังที่

ไดรับโทษแลว  
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 (ค) ผูถูกคุมขังตามคดีหนี้และคดีแพงอยางอื่นจะตองถูกแยกออกจาก

บุคคลผูถูกคุมขังดวยความผิดทางอาญา 

 (ง) ผูถูกคุมขังวัยเยาวจะตองถูกขังแยกจากผูใหญ” SMR กฎที่ 8 

 

 “1. การแยกผูถูกคุมขังเพื่อฝากขังในหนวยงานหรือระบบที่แตกตางกัน 

จะตองพิจารณาจากสถานภาพดานศาลและกฎหมาย (เปนผูตองหาหรือผูตอง

โทษ เปนผูกระทําความผิดเปนครั้งแรกหรือผูกระทําความผิดเปนอาจิณ เปนผู

ไดรับโทษจําขังระยะสั้นหรือระยะยาว) ความตองการดานการรักษาพยาบาลเปน

พิเศษ ความตองการดานแพทย เพศและอายุ  

 2. โดยหลักการแลวตองมีการแยกขังระหวางชายและหญิง แมวาทั้ง

สองเพศอาจเขารวมกิจกรรมดวยกันโดยเปนสวนหนึ่งของการบําบัดในสถานที่

คุมขังแหงนั้น 

 3. โดยหลักการแลว ผูตองหาจะตองถูกขังแยกจากผูตองโทษเวนแตผู

ตองหารองขอเปนอยางอื่น หรือในกรณีที่ผูตองหาเขารวมกิจกรรมกับผูตองโทษ

และเปนประโยชนตอตนเอง 

 4. ผูถูกคุมขังวัยเยาวตองถูกขังในสภาพที่ไดรับการคุมครองใหปลอด

พนจากอิทธิพลที่เปนอันตราย และคํานึงถึงความตองการแหงวัยของตน” EPR 

กฎที่ 11 

 

 “โดยหลักการแลว ผูหญิงซึ่งถูกทําใหเสื่อมเสียอิสรภาพ ตองถูกขังโดย

แยกจากผูชายในสถานที่คุมขัง อยางไรก็ตาม รัฐบาลบางประเทศเริ่มดําเนินการ
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ใหคูสามีภรรยา (ซึ่งทั้งคูกลายเปนบุคคลผูถูกทําใหเสื่อมเสียอิสรภาพ) สามารถ

อยูรวมกันและ/หรือจัดใหมีการผสมผสานดานเพศในระดับหนึ่งในเรือนจํา 

อนุสัญญาเพื่อปองกันการทรมานเห็นชอบกับความกาวหนาดังกลาว ในกรณีที่ผู

ถูกคุมขังเห็นชอบที่จะเขารวมดวย และมีการคัดเลือกอยางเหมาะสม รวมทั้งมี

การกํากับดูแลอยางพอเพียง” CPT, GR 10, §24 

 (โปรดดู SMR กฎที่ 85, EPR กฎที่ 12 และ 13 และ ACPR, B-1-b)  

และ IDRCPDL, มาตรา 16) 

 

 เด็กและเยาวชน 

 “ภายใตยอหนาที่ 3 มาตรา 10 ผูกระทําผิดที่เปนเด็กและเยาวชนจะ

ตองถูกแยกออกจากผูใหญและไดรับการปฏิบัติอยางเหมาะสมตอวัยและสถานะ

ดานกฎหมายของตน เทาที่สภาพการคุมขังจะเอื้ออํานวย” GC 20 ยอหนาที่ 13 

 

 “ในสถานที่คุมขังตาง ๆ เด็กและเยาวชนควรถูกแยกอกจากผูใหญ เวน

แตกรณีที่เปนครอบครัวเดียวกัน ในสภาพที่มีการควบคุม อาจมีการควบคุมเด็ก

และเยาวชนรวมกับผูใหญที่ไดรับการคัดเลือกอยางเหมาะสม ทั้งนี้ตามโครงการ

พิเศษที่พิสูจนแลววามีประโยชนตอเด็กและเยาวชนผูกระทําผิด” RPJDL กฎที่ 

29 

 

 ความเห็น 

 หลักการแยกผูถูกคุมขังเปนไปเพื่อการคุมครองและการตระหนักถึง



178 °“√µ√«®‡¬’Ë¬¡ ∂“π∑’Ë§ÿ¡¢—ß: §Ÿà¡◊ÕªÆ‘∫—µ‘  

ความตองการหรือสถานะที่แตกตางกัน ไมพึงมีการแยกผูถูกคุมขังที่ขัดกับหลัก

การดังกลาว 

 โดยปรกติแลว จะมีการแยกผูถูกคุมขังตามเหตุผลดังนี้ 

• เพศและอายุ เปนการแยกผูหญิงออกจากผูชาย ผูเยาวออก

จากผูใหญ 

• สภาพดานศาลหรือกฎหมาย เปนเพียงผูตองหาหรือเปนผู

ตองโทษ 

 คณะผูเขาเยี่ยมควรตรวจเยี่ยมสภาพการคุมขังจากมุมมองที่เปนไป

เพื่อการคุมครองและการตระหนักถึงความตองการพิเศษ การแยกขังควรเปนไป

ตามการประเมินความเสี่ยงตอผูถูกคุมขังอยางเปนกลาง ผูถูกคุมขังยอมมี

โอกาสขอใหแยกขังในกรณีที่เปนไปเพื่อการคุมครองอยางชัดเจน ผูถูกคุมขัง

บางคนอาจตองถูกแยก ทั้งนี้เพราะเผชิญกับภัยคุกคามจากผูถูกคุมขังคนอื่น 

โดยอาจมีสาเหตุมาจากชาติพันธุของตน ความเชื่อทางศาสนา และอัตลักษณ

ทางเพศ คณะผูเขาเยี่ยมควรตระหนักวาการแยกขังอาจไมเปนประโยชนตอผูถูก

คุมขังในบางประเภท ยกตัวอยางเชน เนื่องจากผูหญิงและเด็กและเยาวชนมัก

เปนคนกลุมนอยในเรือนจํา การแยกขังพวกเขาจึงมักสงผลใหไมสามารถติดตอ

กับครอบครัวและเพื่อนของตนได ในขณะที่ผูตองหาที่รอการไตสวน แมจะมี

สถานภาพเปนผูบริสุทธิ์ตามกฎหมาย ก็อาจถูกขังในสภาพที่เลวรายและมี

โอกาสติดตอกับโลกภายนอกนอยกวาผูตองโทษแลว 

 ไมควรมีการใชผลทางการตรวจดานแพทยเพื่อแยกผูถูกคุมขัง โดยอาง

วาเขาเปนผูติดเชื้อเอชไอวี 
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 คณะผูเขาเยี่ยมควรตรวจเยี่ยมวาการคุมขังคนพิการและคนชรารวม

กับบุคคลทั่วไปในเรือนจํา จะตอบสนองความตองการพิเศษของคนเหลานี้หรือ

ไม  

 คณะผูเขาเยี่ยมไมควรลืมตรวจเยี่ยมการคุมครองผูถูกคุมขังในระหวาง

การสงตัวไปที่อื่น 

 ผูเยาวซึ่งถูกทําใหเสื่อมเสียอิสรภาพตองถูกคุมขังในโครงสรางและ

สภาพที่มีการปรับใหเขากับความตองการของตน 

 

 

ประเด็นอางอิง 

• ผูเยาวถูกขังแยกจากผูใหญตลอดเวลาหรือไม? 

 

ในสถานที่คุมขังซึ่งมีการคุมขังบุคคลประเภทตาง ๆ 

• มีการแยกผูหญิงออกจากผูชายตลอด 24 ชั่วโมงหรือไม? 

• มีการใชเจาหนาที่ผูหญิงเพื่อทําหนาที่ดูแลเรือนจําในสวนที่

เปนผูหญิงโดยสวนใหญหรือไม? 

• กลุมของผูถูกคุมขังที่มีความเสี่ยง โดยนาเชื่อวาอาจไมไดรับ

ความปลอดภัย มีโอกาสพักอาศัยในสวนที่แยกจากผูถูกคุมขังคนอื่น

หรือไม 

 

ในกรณีที่เปนสถานที่คุมขังของหมูบาน 
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• ใครเปนผูสั่งการใหคุมขัง และใชเหตุผลใด? 

• ผูถูกคุมขังสามารถขอใหเปลี่ยนสถานที่คุมขังหรือไม? 

• หากเปลี่ยนได ดวยเหตุผลใด? 

• เจาหนาที่ทําหนาที่ปองกันและจัดการกับความเสี่ยงเนื่องจาก

การละเมิดอยางไร ทั้งความเสี่ยงตอการละเมิดทางเพศที่เกิดขึ้น

เนื่องจากผูถูกคุมขังที่มีเพศเดียวกัน? 

• มีขอมูลที่ชี้วามีการแยกขังคนกลุมนอย ดวยเหตุผลอื่นซึ่ง

ไมใชเหตุผลดานความปลอดภัยหรือไม? 
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detention, pp. 133; 139-143) 
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 คณะผูเขาเยี่ยมนาจะใชเวลาสวนใหญในการตรวจเยี่ยมสภาพทาง

กายภาพในสถานที่คุมขัง  

 หนวยงานซึ่งทําใหบุคคลเสื่อมเสียซึ่งอิสรภาพ มีหนาที่ตอบสนอง

ความตองการที่สําคัญยิ่งยวดของบุคคลผูนั้น การทําใหบุคคลเสื่อมเสียซึ่ง

อิสรภาพถือเปนการลงโทษลักษณะหนึ่ง รัฐบาลไมมีสิทธิในการลงโทษรุนแรง

กวานี้ ดวยการจัดใหสภาพการคุมขังเลวรายและไมสอดคลองตอมาตรฐานที่รัฐมี

พันธกรณี 

 สภาพการดํารงชีวิตที่เหมาะสมในสถานที่คุมขังเปนองคประกอบ

สําคัญเพื่อการรักษาสิทธิความเปนมนุษยของผูถูกคุมขัง สถานที่สําหรับอยู

อาศัย อาหารและสุขอนามัยลวนเปนปจจัยที่ทําใหผูถูกคุมขังเกิดความภูมิใจตอ

ศักดิ์ศรีและความเปนอยูที่ดีของตน 

 ผูเขาเยี่ยมควรตรวจเยี่ยมโครงสรางทั่วไปของสถานที่คุมขัง ทั้งในดาน

แหลงพลังงาน แหลงนํา การจัดการของเสียและการทําความสะอาดซึ่งเปน

ปจจัยสําคัญตอศักดิ์ศรีของมนุษย 

 ผูเขาเยี่ยมไมควรลืมวาสภาพชีวิตของผูถูกคุมขังก็สะทอนสภาพการ

ทํางานของเจาหนาที่ดวย 

 ในบรรดาสถานที่คุมขังตาง ๆ ปญหาการอยูกันอยางหนาแนนเปน

ปญหาสําคัญที่สุดอยางหนึ่ง ทั้งนี้เพราะอาจมีอิทธิพลในทางลบตอสภาพอยาง

อื่นของการคุมขัง และกระทบตอบรรยากาศทั่วไปในนั้น ถามีความหนาแนน
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จนถึงจุดหนึ่ง หรือไดรับผลกระทบในทางลบจากปจจัยอื่น การอยูกันอยางแออัด

อาจถือไดวาเปนการปฏิบัติอยางผิดมนุษยหรือลดทอนความเปนมนุษยอยาง

หนึ่ง  

 

 

สภาพทางกายภาพ 

• อาหาร 

• แสงสวางและการระบายอากาศ 

• สุขอนามัยสวนบุคคล 

• หองนํา 

• เสื้อผาและเครื่องนอน 

• ความแออัดและสภาพที่อยูอาศัย 
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 อาหาร 

 มาตรฐาน 

 “1. สถานที่คุมขังตองจัดใหผูถูกคุมขังทุกคนไดบริโภคอาหารตรงตาม

เวลา อาหารที่มีคุณคาพอเพียงสําหรับสุขภาพและความแข็งแรง มีคุณภาพดี มี

การปรุงและเสิรฟอยางดี  

 2. ผูถูกคุมขังทุกคนตองมีนําดื่มกินตลอดเวลาที่ตองการ” SMR กฎที่ 

20 

 

 “1. เจาหนาที่ดานการแพทยตองตรวจเยี่ยมและใหคําปรึกษาตอผูอํา

นวยการเกี่ยวกับ 

 ปริมาณ คุณภาพ การจัดเตรียมและบริการดานอาหาร” SMR กฎที่ 26 

 

 “1. เพื่อใหสอดคลองกับมาตรฐานของหนวยงานดานสาธารณสุข ผู

บริหารสถานที่คุมขังจะตองใหบริการอาหารตามเวลาปรกติ โดยเปนอาหารที่มี

การจัดเตรียมและสงมอบใหอยางเหมาะสม สอดคลองกับมาตรฐานดาน

โภชนาการและอนามัยทั้งในแงคุณภาพและปริมาณ และมีการคํานึงถึงปจจัย

ดานอายุ สุขภาพ สภาพการทํางานและอื่น ๆ อยางเชน เงื่อนไขดานศาสนาหรือ

วัฒนธรรม  

 2. ผูถูกคุมขังทุกคนตองมีนําดื่มกินตลอดเวลา” EPR กฎที่ 25 

 โปรดดู ACPR, A-11 และ IDRCPDL, มาตรา 32 
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 เด็กและเยาวชน 

 “การลดอาหารและการจํากัดหรือปฏิเสธการติดตอกับสมาชิกใน

ครอบครัว ควรเปนสิ่งตองหามในทุกกรณี” RPJDL กฎที่ 67 

 

 ความเห็น 

 คณะผูเขาเยี่ยมตองพัฒนาวิธีการที่ทําใหสามารถตรวจเยี่ยมสภาพ

อาหารของนักโทษวามีความพอเพียงทั้งในแงปริมาณ คุณภาพและความหลาก

หลายอยางสมําเสมอ ทั้งนี้เพื่อชวยใหบุคคลผูถูกทําใหเสื่อมเสียอิสรภาพมี

สุขภาพแข็งแรงและไมเจ็บปวย อันเปนผลมาจากภาวะทุพโภชนาการ ผูถูกคุม

ขังตองสามารถเขาถึงนําดื่มไดตลอดเวลา 

 ในบางประเทศ อาจตองมีหรือตองมีการยอมใหครอบครัวนําอาหารมา

เสริมมาใหผูถูกคุมขังบางคน ในกรณีดังกลาว คณะผูเขาเยี่ยมตองตรวจเยี่ยมวา

สถานที่คุมขังตระหนักถึงผูถูกคุมขังที่ไมไดรับอาหารจากภายนอก และมีการแก

ปญหาเพื่อใหสอดคลองกับความตองการพิเศษของเขาหรือไม 

 คณะผูเขาเยี่ยมควรใหความใสใจตอสุขอนามัยและประเด็นอื่น ๆ ที่

เกี่ยวของกับศักดิ์ศรีของผูถูกคุมขัง อยางเชน เวลาในการเสิรฟอาหาร เวลาที่

อนุญาตใหกินอาหาร และลักษณะการเสิรฟอาหาร  

 

 

ประเด็นอางอิง 

• มีมาตรฐานใดบางเกี่ยวของกับปริมาณ คุณภาพและความ
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หลากหลายของอาหาร? ใครเปนผูกําหนดเมนูอาหาร? บุคลากรดาน

การแพทยมีบทบาทในเรื่องนี้อยางสมําเสมอหรือไม? 

• งบประมาณดานอาหารในแตละปเปนอยางไร (งบประมาณ

ตอหัวและตอวันของนักโทษ)? 

• เวลาอาหารเปนอยางไร? ระยะเวลาระหวางอาหารในแตละ

มื้อเหมาะสมหรือไม?  

• มีการเสิรฟอาหารนักโทษดวยความเคารพหรือไม? มีการ

เลือกปฏิบัติอยางชัดเจนในการแบงปนอาหาร และการจัดสรรหนาที่

ของนักโทษในโรงอาหารหรือไม?  

• ผูถูกคุมขังมีโอกาสไดรับอาหารและนํานอกเหนือจากเวลา

อาหารปรกติหรือไม? 

• นําดื่มมีลักษณะเปนอยางไร? เปนนําดื่มที่สะอาดและมีให

บริโภคตลอดทั้งปหรือไม? 

• มีการจัดอาหารพิเศษสําหรับผูปวย คนชรา เด็กที่เขามาอยู

ในเรือนจําพรอมแมหรือไม?  

• มีการเคารพตอเงื่อนไขดานอาหารสําหรับศาสนิกในบาง

ศาสนาหรือไม?  

• อาหารที่จัดสะทอนถึงความลําเอียงดานชาติพันธุของผูถูกคุม

ขังหรือไม? 

• มีโรงอาหารหรือรานคาในเรือนจําซึ่งผูถูกคุมขังสามารถซื้อ

อาหารไดหรือไม และภายใตเงื่อนไขใด? ใครเปนผูตัดสินใจดานสต็อก
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สินคา? 

• มาตรการและแนวปฏิบัติสําหรับครอบครัวที่นําอาหารมาให

เปนอยางไร? 

• สภาพของครัวเปนอยางไร มีการตรวจเยี่ยมดานสุขภาพและ

ความปลอดภัยอยางสมําเสมอหรือไม?  

 

 



188 °“√µ√«®‡¬’Ë¬¡ ∂“π∑’Ë§ÿ¡¢—ß: §Ÿà¡◊ÕªÆ‘∫—µ‘  

 แสงสวางและการระบายอากาศ 

 มาตรฐาน 

 “ในทุกสถานที่ซึ่งผูตองโทษถูกกําหนดใหใชชีวิตหรือทํางาน 

 (ก) หนาตางตองมีความกวางมากพอสําหรับการอานหนังสือหรือทํา

งานโดยใชแสงธรรมชาติของผูถูกคุมขัง และตองมีการกอสรางในลักษณะที่ชวย

นําอากาศใหมเขามา ไมวาจะมีระบบระบายอากาศอยางอื่นเพียงพอหรือไม

ก็ตาม  

 (ข) ตองจัดใหมีแสงไฟประดิษฐมากเพียงพอเพื่อใหผูถูกคุมขังสามารถ

อานหนังสือหรือทํางานได โดยไมเปนอันตรายตอการมองเห็น” SMR กฎที่ 11 

(โปรดดู EPR กฎที่ 16 ดวย) 

 

 “1. เจาหนาที่ดานการแพทยตองตรวจเยี่ยมและใหคําเสนอแนะตอผูอํา

นวยการอยางสมําเสมอเกี่ยวกับ 

 (ค) สุขอนามัย ระบบทําความรอน แสงสวางและการระบายอากาศใน

สถานที่คุมขัง” SMR กฎที่ 26 

 

 “คณะกรรมการเพื่อปองกันการทรมานมักตรวจพบอุปกรณตาง ๆ 

อยางเชน บานประตูหนาตาง บานเกล็ดหรือแผนเหล็กที่ใชเพื่อปดหนาตางหอง

ขัง อันเปนเหตุใหผูถูกคุมขังไมไดรับแสงตามธรรมชาติ และเปนเหตุใหอากาศ

บริสุทธิ์ไมสามารถเขามาในหอง ซึ่งมักเปนลักษณะการกอสรางของหองขังโดย

ทั่วไปสําหรับผูตองหาที่ถูกกักตัวกอนการไตสวน คณะกรรมการเพื่อปองกันการ
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ทรมานยอมรับอยางเต็มที่วา อาจมีความจําเปนจะตองใชมาตรการรักษาความ

ปลอดภัยเปนพิเศษเพื่อปองกันความเสี่ยงในการสมคบคิดและ/หรือรวมทํา

อาชญากรรมของผูถูกคุมขังบางสวน อยางไรก็ตาม การบังคับใชมาตรการเชนนี้

นาจะเปนการทําในกรณีพิเศษมากกวาเปนการทําตามปรกติ ซึ่งหมายถึงวา

หนวยงานที่เกี่ยวของตองพิจารณานักโทษแตละราย ทั้งนี้เพื่อดูวามีความจําเปน

ตองใชมาตรการรักษาความปลอดภัยเปนพิเศษสําหรับบุคคลผูนั้นหรือไม 

นอกจากนั้น แมในกรณีที่จําเปนตองใชมาตรการดังกลาว ก็ไมควรปดกั้นแสง

ตามธรรมชาติและอากาศบริสุทธิ์สําหรับนักโทษ อากาศบริสุทธิ์ เปนองค

ประกอบพื้นฐานสําหรับชีวิต และนักโทษทุกคนมีสิทธิไดรับอากาศบริสุทธิ์ 

นอกจากนั้น การขาดซึ่งปจจัยทั้งสองอยาง ทําใหเกิดเงื่อนไขของการแพรระบาด

ของโรค โดยเฉพาะอยางยิ่งวัณโรค 

 คณะกรรมการเพื่อปองกันการทรมานตระหนักดีวาการจัดใหมีสภา

พการดํารงชีวิตอยางเหมาะสมในสถานที่คุมขัง ตองใชตนทุนมากและการ

ปรับปรุงในหลายประเทศไมอาจเกิดขึ้นไดเพราะขาดงบประมาณ อยางไรก็ตาม 

การกําจัดอุปกรณที่ปดกั้นหนาตางในหองขัง (และติดตั้งอุปกรณรักษาความ

ปลอดภัยอยางอื่นที่มีการออกแบบอยางเหมาะสม ในกรณีที่จําเปน) คงไมทําให

เกิดตนทุนมากนัก และในเวลาเดียวกันจะเปนประโยชนอยางมากตอทุกฝายที่

เกี่ยวของ” CPT, GR 11, §30 

 

 ความเห็น 

 คณะผูเขาเยี่ยมจําเปนตองตรวจเยี่ยมวาผูถูกคุมขังไดรับแสงตาม



190 °“√µ√«®‡¬’Ë¬¡ ∂“π∑’Ë§ÿ¡¢—ß: §Ÿà¡◊ÕªÆ‘∫—µ‘  

ธรรมชาติ อากาศบริสุทธิ์และอุณหภูมิที่เหมาะสมอยางเพียงพอหรือไม ทั้งจาก

การสังเกตดวยตนเองและการสอบถามผูถูกคุมขังและเจาหนาที่ 

 ผูเขาเยี่ยมสามารถตรวจเยี่ยมการระบายอากาศไดจากการพิจารณา

ขนาดของหองขังและความหนาแนนของผูอยูอาศัย ไมควรมีการปดกั้นหนาตาง 

และควรปลอยใหอากาศเขามาโดยสะดวก ผูถูกคุมขังควรสามารถปดหรือเปด

แสงไฟในหองของตนเองไดดวยตนเอง  

 มาตรฐานสากลที่ใชกับการคุมขังตามปรกติ ก็ควรนํามาใชกับหองขัง

สําหรับลงโทษผูถูกคุมขังดวย 

 

 

ประเด็นอางอิง 

• ระบบระบายอากาศในหองขังพอเพียงหรือไม? 

• อุณหภูมิในหองขังเหมาะสมหรือไม? 

• หนาตางมีขนาดกวางเพียงใด เปดไดไหม?  

• ผูถูกคุมขังสามารถปรับแสงสวาง ระบบระบายอากาศและ

ระบบทําความรอนไดดวยตัวเองหรือไม? 

• มีการทําความรอนและมีระบบทําความรอนที่ปลอดภัยหรือ

ไม? 

• แสงสวางมากเพียงพอสําหรับการอานหนังสือหรือไม? 
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 หองนํา 

 มาตรฐาน 

 “ระบบสุขาควรมีอยางพอเพียงเพื่อตอบสนองความตองการตาม

ธรรมชาติของผูถูกคุมขังในยามจําเปน โดยมีลักษณะที่เหมาะสมและสะอาด” 

SMR กฎที่ 12 (โปรดดู EPR กฎที่ 17 ดวย) 

 

 “การมีหองนําพรอมใชและการดูและรักษาใหไดตามมาตรฐานสุข

อนามัยที่ดีเปนองคประกอบสําคัญของสภาพแวดลอมที่เหมาะสมกับมนุษย 

 ในแงดังกลาว คณะกรรมการเพื่อปองกันการทรมานตองระบุวา การ

ปฏิบัติในบางประเทศที่ใหผูถูกคุมขังถายลงในกระโถนที่อยูในหองขังของตน 

(ซึ่งจะมีการ “นําไปทิ้ง” ในชวงเวลาที่กําหนด) เปนสิ่งที่ไมเหมาะสม ควรมีการ

ติดตั้งหองนําในหองขัง (โดยเปนสวนหนึ่งของหองขัง หากเปนไปได) หรือมีวิธี

การที่ปลอยตัวผูถูกคุมขังออกจากหองขังโดยไมมีความลาชาในทุกเวลา (แมแต

ตอนกลางคืน) เพื่อใหสามารถใชหองนําได” CPT, GR 2, §49 

 โปรดดู IDRCPDL, มาตรา 31 

 

 ความเห็น 

 คณะผูเขาเยี่ยมควรตรวจหองนําเพื่อดูวาใชงานไดตามปรกติ มีความ

เปนสวนตัวมากพอและมีสุขอนามัยเพียงพอตลอดเวลา พวกเขาอาจตองพูดคุย

กับผูถูกคุมขังเพื่อสอบถามวามีการจํากัดการเขาถึงหองนําอยางไมมีเหตุผลหรือ

ไม 
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 ผูเขาเยี่ยมควรตรวจเยี่ยมวาในแตละหองขังมีหองนําอยู และมีกําแพง

กั้นแยกจากหองขัง ในกรณีที่เปนสวมแบบไมมีนําราด ใหตรวจวามีการนํา

กระโถนไปเททิ้งบอยครั้งเพียงใด 

 ในกรณีที่หองนําอยูดานนอกของหองขัง ใหตรวจเยี่ยมวาผูถูกคุมขัง

สามารถเขาหองนําไดโดยไมเสียเวลาหรือไม 

 ผูเขาเยี่ยมควรตรวจเยี่ยมดวยวาหนวยงานของเรือนจําคอยดูแลความ

สะอาดในหองนําอยางพอเพียงหรือไม 

 

 

ประเด็นอางอิง 

• อัตราสวนระหวางจํานวนนักโทษกับหองนําเปนอยางไร 

สอดคลองกับมาตรฐานขั้นตําหรือไม? 

• นักโทษสามารถเขาหองนําไดโดยมีความเปนสวนตัวอยาง

พอเพียงหรือไม? 

• หากในสถานที่คุมขังไมมีหองนํา  

o นักโทษตองรอนานเพียงไรกวาที่จะไปใชหองนําดานนอกได 

• ผูถูกคุมขังที่ถูกล็อคในหองตอนกลางคืนจะทําธุระสวนตัวได

อยางไร? 

o ตองขออนุญาตจากเจาหนาที่ผูควบคุม 

o ตองใชกระโถนที่มีฝาปด? 

• หองนํามีความสะอาดและถูกสุขลักษณะเพียงใด? 
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• มีระเบียบในการดูแลหองนําเพื่อใหสะอาดและใชงานได

อยางไรบาง? 

• มีหลักฐานที่แสดงวามีการจัดหองนําในลักษณะที่ไมเปนธรรม

ตอคนกลุมนอยหรือไม? 
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 สุขอนามัยสวนบุคคล 

 มาตรฐาน 

 “ตองมีหองอาบนําอยางพอเพียงเพื่อใหผูถูกคุมขังทุกคนสามารถและ

อาจถูกกําหนดใหตองอาบนําได ในอุณหภูมิที่เหมาะสมกับสภาพอากาศ และ

อาบไดบอยครั้งเทาที่จําเปนเพื่อรักษาสุขอนามัยพื้นฐาน ทั้งนี้ขึ้นอยูกับฤดูกาล

และพื้นที่ แตอยางนอยควรอาบนําสัปดาหละหนึ่งครั้งในภูมิอากาศแบบอบอุน” 

SMR กฎที่ 13 (ขอความที่คลายคลึงกันอยูใน EPR กฎที่ 18) 

 

 “ควรกําหนดใหผูถูกคุมขังรักษารางกายใหสะอาด และเพื่อการนี้ ควรมี

การจัดเตรียมนําและอุปกรณการอาบนําที่จําเปนเพื่อใหเกิดสุขภาพที่ดีและความ

สะอาด” SMR กฎที่ 15 

 

 “เพื่อใหผูถูกคุมขังมีลักษณะภายนอกที่ดีเพื่อใหเกิดความเคารพตนเอง 

ในสถานที่คุมขังจะตองมีการจัดเตรียมบริการดูแลผมและหนวด เพื่อใหผูถูกคุม

ขังชายสามารถโกนหนวดโกนเคราอยางสมําเสมอ” SMR กฎที่ 16 

 

 “นอกจากนั้น ผูถูกคุมขังควรเขาถึงหองอาบนําไดอยางพอเพียง และ

หากเปนไปไดควรจัดใหมีกอกนําในหองขังดวย” CPT, GR 2, §49 

 

 “ควรใหความใสใจตอความตองการดานสุขอนามัยพิเศษสําหรับผูหญิง 

การเขาถึงหองอาบนําและหองนําไดทุกเวลา การกําจัดผาอนามัยเปอนเลือด

อยางปลอดภัยและการจัดเตรียมอุปกรณเพื่อสุขอนามัย อยางเชน ผาเช็ดตัวและ
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ผาอนามัยแบบสอด มีความสําคัญอยางยิ่ง การไมจัดหาซึ่งอุปกรณที่จําเปน

เหลานี้ถือไดวาเปนการปฏิบัติอยางลดทอนความเปนมนุษยอยางหนึ่ง” CPT, 

GR 10, §31 

 โปรดดู ACPR, A-11 และ IDRCPDL, มาตรา 31 

 

 ความเห็น 

 การรักษาสุขอนามัยของรางกายสะทอนถึงประเด็นดานสุขภาพและ

การใหความเคารพตอผูอื่นและตนเอง สุขอนามัยสวนบุคคลอาจเชื่อมโยงกับการ

ปฏิบัติทางศาสนา ซึ่งตองไดรับการเคารพ การเขาถึงหองอาบนําและหองนําที่

ถูกสุขลักษณะ เปนวิธีการชวยลดการแพรระบาดของโรคในบรรดาผูถูกคุมขัง

และเจาหนาที่ และมีความสําคัญอยางยิ่งในกรณีที่มีการคุมขังตัวไวเปนเวลา

นานในสภาพที่แออัดยัดเยียด 

 เราอาจพิจารณาประเด็นสุขอนามัยสวนบุคคลและสุขอนามัยในสถานที่

คุมขัง ไดจากทัศนะตอการปฏิบัติตอผูถูกคุมขังโดยหนวยงานแหงนั้น การบังคับ

ใหอยูในสภาพที่มีสุขอนามัยตําเปนการกระทําที่ลบหลูและลดทอนความเปน

มนุษย 

 หนวยงานผูควบคุมตัวตองจัดหาอุปกรณที่จําเปนเพื่อใหบุคคลสามารถ

รักษาสุขอนามัยสวนบุคคลได 

 และการจัดสถานที่ดังกลาว ตองไมเปนไปในลักษณะที่ทําใหผูถูกคุมขัง

อับอาย อยางเชน การบังคับใหอาบนําในที่เปดเผย  

 ผูหญิงตองไดรับแจกอุปกรณเพื่อรองรับประจําเดือนอยางมีสุขอนามัย 
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ในลักษณะที่เคารพความเปนสวนตัว หากมีผูถูกคุมขังหญิงพรอมกับเด็กเล็ก ผู

ถูกคุมขังก็ควรไดรับอุปกรณเพิ่มเติมที่จําเปนสําหรับเด็กดวย 

 ความถี่ของการอาบนํานาจะขึ้นอยูกับสภาพอากาศและระดับการทํา

งานของบุคคลผูถูกทําใหเสื่อมเสียอิสรภาพ  

 

 

ประเด็นอางอิง 

• ผูถูกคุมขังสามารถเขาถึงที่อาบนําอยางถาวรหรือไม? 

• ผูถูกคุมขัง (ทั้งที่ทํางานและไมทํางาน) เขาถึงหองอาบนําได

บอยครั้งเพียงใด? 

• จํานวนหองอาบนํามีพอเพียงหรือไม? 

• มีการซอมแซมและรักษาความสะอาดหรือไม? 

• หนวยงานผูควบคุมตัวแจกจายอุปกรณเพื่อสุขอนามัย

อยางไร และบอยครั้งเพียงใด? 

• มีการตอบสนองความตองการดานศาสนาและวัฒนธรรมหรือ

ไม? 

• มีหลักฐานที่แสดงวามีการเลือกปฏิบัติในดานหองอาบนําตอ

คนกลุมนอยหรือไม? 

• มีการตอบสนองความตองการดานการมีประจําเดือนของผู

หญิง (อยางเชน การไดรับผาอนามัยและการเขาถึงที่อาบนํา) หรือไม? 
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 เสื้อผาและเครื่องนอน 

 มาตรฐาน 

 “1. ผูถูกคุมขังทุกคนซึ่งไมไดรับอนุญาตใหสวมเสื้อผาของตนเอง จะ

ตองไดรับมอบเสื้อผาที่เหมาะสมกับสภาพอากาศและชวยใหตนเองมีสุขภาพดี 

เสื้อผาดังกลาวตองไมมีลักษณะที่ลดทอนความเปนมนุษยหรือดูหมิ่น 

 2. ตองมีการรักษาเสื้อผาใหสะอาดและอยูในสภาพเรียบรอย ตองมี

การเปลี่ยนและซักชุดชั้นในบอยครั้งเพียงพอเพื่อรักษาสุขอนามัย 

 3. ในกรณีพิเศษ เมื่อมีการนําตัวผูถูกคุมขังออกจากเรือนจําตามคําสั่ง

ของทางการ ผูถูกคุมขังตองไดรับอนุญาตใหสวมใสเสื้อผาของตนเองหรือสวมใส

เสื้อผาที่ไมสะดุดตาเกินไป” SMR กฎที่ 17 (โปรดดู EPR กฎที่ 22 ดวย) 

 

 “ในกรณีที่อนุญาตใหผูถูกคุมขังสวมใสเสื้อผาของตนเอง เมื่อกลับเขาสู

สถานที่คุมขัง ตองมีมาตรการจัดการใหเสื้อผานั้นสะอาดและเหมาะสมตอการ

สวมใสอีก” SMR กฎที่ 18 

 

 “ตามมาตรฐานในทองถิ่นหรือในประเทศ ผูถูกคุมขังทุกคนตองมีที่นอน

แยกจากกัน มีที่นอนพอเพียง และสะอาด โดยมีการเปลี่ยนเครื่องนอนบอยครั้ง

เพื่อใหเกิดความสะอาด” SMR กฎที่ 19 

 

 “ผูถูกคุมขังทุกคนตองมีที่นอนแยกจากกัน มีเครื่องนอนที่เหมาะสม

และเปนสวนตัว ซึ่งไดรับการดูแลใหอยูในสภาพเรียบรอยและมีการเปลี่ยน
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เครื่องนอนบอยครั้งเพื่อใหเกิดความสะอาด” EPR กฎที่ 24 

 โปรดดู ACPR, A-11 และ B-1-e) และ IDRCPDL, มาตรา 31 

 

 ความเห็น 

 คณะผูเขาเยี่ยมอาจตองตรวจหองพัสดุและพูดคุยกับเจาหนาที่และผู

ถูกคุมขัง เพื่อดูวาผูถูกคุมขังมีเสื้อผาที่เหมาะสมกับสภาพอากาศและเปนการ

เคารพศักดิ์ศรีของตนหรือไม การบังคับใหใสเสื้อผาซึ่งเปนการดูหมิ่นผูถูกคุมขัง

โดยเปนการลงโทษอยางหนึ่ง เปนสิ่งที่ไมอาจกระทําไดไมวาในสถานการณใด ๆ 

หากเปนไปได ผูถูกคุมขังควรเก็บเสื้อผาของตนเอง หรือสวมเสื้อผาของพลเรือน 

เพื่อใหสามารถแสดงอัตลักษณของตนเองได 

 ผูถูกคุมขังแตละคนควรเขาถึงอุปกรณซักรีด เพื่อใหมีการซักเสื้อผา 

โดยเฉพาะชุดที่สวมติดเนื้อ อยูอยางสมําเสมอ โดยอาจรวมกันซักหรือตางคน

ตางซัก 

 ผูถูกคุมขังควรมีที่นอนและเครื่องนอนของตนเองซึ่งอยูในสภาพสะอาด

และเหมาะสม การแบงกันนอนในเตียงเดียวกันหรือการผลัดกันนอนในที่นอน

เดียวกันเปนสิ่งที่ไมอาจยอมรับได เมื่อมีความแออัดยัดเยียดในระดับสูง หนวย

งานของรัฐซึ่งดูแลสถานที่คุมขังตองมีมาตรการที่เหมาะสมโดยทันทีเพื่อแกไข

ปญหาดังกลาว 

 ตองมีการเปลี่ยนผาปูที่นอนอยางสมําเสมอ 
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ประเด็นอางอิง 

• ผูถูกคุมขังสวมใสเสื้อผาแบบใด? 

• เสื้อผาอาภรณ (รองเทาและเสื้อผาอยางอื่น) เหมาะสมกับ

สภาพอากาศและฤดูกาลหรือไม? 

• ผูถูกคุมขังที่ตองทํางานมีเสื้อผาสวมใสอยางเหมาะสมหรือ

ไม? 

• ผูถูกคุมขังสามารถเขาถึงอุปกรณซักรีดอยางเชน เครื่องอบ

ผา บริเวณสําหรับซักผาหรือไม? 

• ผูถูกคุมขังแตละคนมีที่นอนและเครื่องนอนที่แยกเฉพาะของ

ตนเองหรือไม? 

• มีการซักเครื่องนอนบอยครั้งเพียงใด? มีการเตรียมเสื้อผา

และเครื่องนอนในจํานวนพอเพียงหรือไม? 

• เสื้อผาและเครื่องนอนไดรับการบํารุงรักษาอยางดีหรือไม? 

• ผูถูกคุมขังสามารถสวมเสื้อผาของตนเองในการเขารับฟงการ

ไตสวนจากศาลหรือไม? 

• มีการแจกจายเสื้อผาและเครื่องนอนอยางเปนธรรมและไม

เลือกปฏิบัติหรือไม? 
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 ความแออัดและสภาพที่อยูอาศัย 

 มาตรฐาน 

 “1. ในกรณีที่แตละหองขังมีที่นอนในตัว ผูถูกคุมขังแตละคนควร

สามารถพักอยูในหองขังของตนเพียงลําพังในตอนกลางคืน ในกรณีพิเศษ เชน 

ภาวะแออัดที่เกิดขึ้นชั่วคราว ผูควบคุมเรือนจําอาจยกเวนไมปฏิบัติตามกฎนี้ได 

ในกรณีนั้นควรมีการจัดใหมีผูถูกคุมขังสองคนในหองขังเดียว  

 2. ในกรณีที่ใชหองขังแบบพักรวมกันหลายคน ตองมีการคัดเลือกผูถูก

คุมขังที่เขาพักอยางระมัดระวัง เพื่อใหผูเขาพักในหองเดียวกันมีทาทีที่ดีตอกัน 

โดยควรมีการตรวจตราดูแลอยางสมําเสมอในตอนกลางคืน เพื่อใหสอดคลองกับ

สภาพของสถานที่คุมขัง” SMR กฎที่ 9 

 

 “ภาวะแออัดเกินควรเปนประเด็นสําคัญสําหรับอํานาจหนาที่ของคณะ

กรรมการเพื่อปองกันการทรมาน ในกรณีที่สถานที่คุมขังจําเปนตองรับผูถูกคุม

ขังเพิ่มเติมจนมากเกินกําลังความสามารถตามระบบที่ออกแบบมา จะสงผล

กระทบอยางรุนแรงตอบริการและกิจกรรมในสถานที่คุมขังนั้น ทําใหคุณภาพ

ชีวิตโดยรวมลดลง ซึ่งอาจลดลงอยางมาก นอกจากนั้น ภาวะแออัดยัดเยียดใน

เรือนจําหรือในบางสวนของเรือนจํา อาจเขาขายเปนการปฏิบัติอยางผิดมนุษย

หรือลดทอนความเปนมนุษย เมื่อมองจากดานกายภาพ” CPT, GR 2, §46 

 

 “ปรากฏการณแออัดยัดเยียดในเรือนจํา สงผลใหเกิดความเสื่อมถอย

ของทัณฑสถานทั่วทั้งยุโรปอยางตอเนื่อง และปดกั้นโอกาสในการปรับปรุง
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สภาพการคุมขัง ในรายงานทั่วไปฉบับกอนมีการเนนถึงผลดานลบของความ

แออัดยัดเยียดในเรือนจําแลว ในขณะที่พื้นที่การทํางานของคณะกรรมการเพื่อ

ปองกันการทรมานแพรหลายครอบคลุมทั่วทวีปยุโรป คณะกรรมการฯ ตอง

เผชิญกับปญหาการคุมขังที่เพิ่มขึ้นอยางมากและเปนเหตุใหเกิดการแออัดยัด

เยียดในเรือนจํา การที่รัฐอางวาเปนเพราะอัตราการเกิดอาชญากรรมที่สูง เปน

เหตุใหตองจับกุมคุมขังพลเรือนของตนเองเปนจํานวนมากนั้น เปนเหตุผลที่ไม

นาเชื่อถือ ทั้งนี้เพราะปญหานี้นาจะเกิดขึ้นจากการปฏิบัติหนาที่ของหนวยงาน

บังคับใชกฎหมายและหนวยงานดานตุลาการดวย  

 ในสภาพดังกลาว การเพิ่มเงินใหกับเรือนจําอาจไมใชทางแกปญหา 

ทางออกอาจเปนการทบทวนกฎหมายและแนวปฏิบัติที่เปนอยูเกี่ยวกับการ

ควบคุมตัวกอนการไตสวนและภายหลังมีคําสั่งลงโทษ รวมทั้งการทบทวนบท

ลงโทษที่ไมกําหนดใหมีการควบคุมตัว ทั้งนี้เปนไปตามวิธีการที่เสนอโดยคณะ

กรรมการของรัฐมนตรีตามขอเสนอแนะที่ R (99) 22 วาดวยความแออัดในเรือน

จําและการขยายตัวอยางรวดเร็วของประชากรในเรือนจํา คณะกรรมการเพื่อ

ปองกันการทรมานหวังวา รัฐภาคีจะปฏิบัติตามหลักการในบทบัญญัติที่สําคัญ

ดังกลาว โดยสภาแหงยุโรปควรจับตามองการปฏิบัติตามขอเสนอแนะเหลานี้

อยางใกลชิด” CPT, GR 11, §28 

 

 “1. ผูถูกคุมขังควรสามารถเขาพักในหองขังตามลําพังในตอนกลางคืน 

เวนแตเมื่อพิจารณาวาจะเปนประโยชนมากกวาหากใหผูถูกคุมขังพักรวมกัน  

 2. ในกรณีที่มีการพักรวมกัน ตองจัดใหมีนักโทษซึ่งมีความสัมพันธอัน
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ดีตอกันเขาพักดวยกัน โดยควรมีการตรวจตราดูแลอยางสมําเสมอในตอนกลาง

คืน เพื่อใหสอดคลองกับสภาพของสถานที่คุมขัง” EPR กฎที่ 14 

 

 “ในหลายประเทศซึ่งคณะกรรมการเพื่อปองกันการทรมานไดไปเยือน 

โดยเฉพาะในยุโรปกลางและตะวันออก ผูถูกคุมขังมักพักอาศัยในหอพักขนาด

ใหญ ซึ่งเปนที่รวมของสถานที่ตาง ๆ ที่ผูถูกคุมขังใชในแตละวัน เปนทั้งที่นอน

และที่พักอาศัย และเปนที่ตั้งของหองนําดวย โดยหลักการแลว คณะกรรมการ

เพื่อปองกันการทรมานไมเห็นดวยกับการจัดสภาพที่อยูอาศัยในลักษณะที่เปน

เรือนจําปด และไมเห็นดวยอยางยิ่งเนื่องจากกรณีที่พบโดยทั่วไป หอพักใน

ลักษณะเชนนั้น อยูในสภาพที่แออัดและไมถูกสุขลักษณะ ไมเปนที่สงสัยวา

หลายปจจัยรวมทั้งลักษณะทางวัฒนธรรมเปนเหตุใหบางประเทศจัดรูปแบบการ

พักรวมกันสําหรับผูถูกคุมขัง แทนที่จะใหอยูในหองขังเดี่ยวแยกจากกัน อยางไร

ก็ตาม การจัดใหนักโทษหลายสิบคนอาศัยและหลับนอนอยูในหองขังเดียวกัน 

เปนสิ่งที่แทบไมสามารถหาขอสนับสนุนได และเปนสิ่งที่ควรตอตาน 

 หอพักขนาดใหญยอมทําใหผูถูกคุมขังขาดความเปนสวนตัวในชีวิต

ประจําวัน นอกจากนั้น ยังทําใหเกิดความเสี่ยงตอการขมขูและใชความรุนแรงใน

ระดับสูง การจัดสถานที่พักเชนนั้น มีแนวโนมสงเสริมใหเกิดวัฒนธรรมยอยของ

ผูกระทําผิด และสงเสริมใหกลุมอาชญากรรมไปมาหาสูกันได ซึ่งอาจเปนเหตุ

ใหการควบคุมของเจาหนาที่เปนไปดวยความยากลําบากอยางยิ่ง หรือเปนไปไม

ไดเลย โดยเฉพาะในกรณีที่เกิดการจลาจลในเรือนจํา อันเปนเหตุใหแทบไม

สามารถหลีกเลี่ยงการนํากําลังจากภายนอกเขามาแทรกแซงเพื่อแกปญหา ใน
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สภาพที่พักดังกลาว การจัดใหผูถูกคุมขังแตละคนเขาพักตามความเหมาะสม

จากการประเมินความเสี่ยงและความตองการ แทบจะเปนไปไมไดเลย ปญหา

เหลานี้จะรุนแรงยิ่งขึ้นในกรณีที่ผูถูกคุมขังมีจํานวนเพิ่มขึ้นจนเกินระดับที่เหมาะ

สม นอกจากนั้น ในสถานการณดังกลาว ภาระตอสาธารณูปการในชุมชน อยาง

เชน การใชอาบนําหรือหองนํา และการมีระบบระบายอากาศไมพอเพียงสําหรับ

คนจํานวนมาก มักจะนําไปสูสภาพการณที่เลวราย 

 อยางไรก็ตาม คณะกรรมการเพื่อปองกันการทรมานตองเนนวา การ

เปลี่ยนจากสภาพหอพักขนาดใหญไปสูหองขังขนาดเล็กตองเกิดขึ้นโดยมีหลัก

ประกันวาผูถูกคุมขังสามารถใชเวลาในแตละวันอยางเหมาะสมเพื่อกิจกรรมที่มี

ความหมาย กิจกรรมที่มีลักษณะหลากหลายและเกิดขึ้นอยูนอกหองขัง” CPT, 

GR 11, §29 

 

 “ตองมีการรักษาความสะอาดในสถานที่ซึ่งมีการใชประโยชนโดยและ

เพื่อผูถูกคุมขังอยูเสมอ โดยทั่วไปแลว ผูถูกคุมขังเองเปนผูดูแลรักษาสถานที่ ดัง

นั้นควรมีการจัดเครื่องมือและอุปกรณที่จําเปนเพื่อใหพวกเขาสามารถทําหนาที่

นั้นได” บันทึกที่ 99 คณะกรรมการรัฐมนตร ี

 โปรดดู ACPR, A-11 และ IDRCPDL, ยอหนาที่ 1 และ 2 ของมาตรา 

53 และมาตรา 31 

 

 ความเห็น 

 ในหลายบริบท ภาวะแออัดยัดเยียดในเรือนจํา กลายเปนปญหาสําคัญ
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และเปนเหตุใหเกิดปญหารอง ๆ อยางอื่นตามมา ทั้งในแงปญหาการรักษา 

สุขภาพ ความปลอดภัยและการฟนฟู กลาวโดยทั่วไปแลว มาตรฐานสากลไมได

กําหนดขนาดของพื้นที่สําหรับผูถูกคุมขังแตละคนอยางชัดเจน แตในชวงหลาย

ปที่ผานมา คณะกรรมการเพื่อปองกันการทรมานเริ่มพัฒนาแนวทางดังกลาวขึ้น 

โดยมีขอเสนอแนะวาหองขังแตละหองควรมีขนาดไมเล็กกวา 7 ตารางเมตร 

สําหรับหองขังรวม คณะกรรมการฯ เห็นวาขนาดตอไปนี้มีความเหมาะสม กลาว

คือ 10 ตารางเมตร สําหรับผูถูกคุมขัง 2 คน 21 ตารางเมตร สําหรับผูถูกคุมขัง 

5 คน 35 ตารางเมตร สําหรับผูถูกคุมขัง 7 คนและ 60 ตารางเมตร สําหรับผูถูก

คุมขัง 12 คน 

 คณะผูเขาเยี่ยมตองทราบความสามารถในการรองรับจํานวนคนสูงสุด

ในแตละพื้นที่ของเรือนจํา และเหตุผลในการคํานวณพื้นที่ โดยทั่วไป สัดสวน

เหลานี้คํานวณจากขนาดพื้นผิว (เปนตารางเมตร) ของที่พักอาศัยเทียบกับ

จํานวนผูอยูอาศัย อยางไรก็ตาม ผูเขาเยี่ยมไมควรพึ่งพาการคํานวณทาง

คณิตศาสตรเทานั้น แตควรพิจารณาปจจัยที่เกี่ยวของอยางอื่น เชน ระยะเวลาที่

กักตัวผูถูกคุมขังในพื้นที่นั้นในระยะ 24 ชั่วโมง และลักษณะพิเศษของการ

ออกแบบสถานที่คุมขัง อยางนอยผูถูกคุมขังแตละคนจะตองมีที่นอนเปนของ

ตนเอง 

 คณะผูเขาเยี่ยมตองใหขอสังเกตและขอเสนอแนะเกี่ยวกับภาวะแออัด

ยัดเยียดกับหนวยงานหลายแหง ซึ่งสามารถดําเนินการที่เหมาะสมได ขอเสนอ

แนะเพื่อการปรับปรุงสภาพดังกลาวก็ขึ้นอยูกับบริบทดวย โดยอาจมีการ

ปรับปรุงเพื่อใชประโยชนพื้นที่ที่ไมมีการใชสอย เพื่อแกปญหาภาวะแออัดยัด
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เยียด แตในขณะเดียวกันคณะผูเขาเยี่ยมก็อาจเสนอมาตรการเพื่อปฏิรูป

กฎหมายหรือกระบวนการยุติธรรม และสงเสริมใหมีทางเลือกอื่นนอกจากการ

คุมขัง คณะผูเขาเยี่ยมควรตระหนักวาการสรางสถานที่คุมขังเพิ่มเติมมักไมใชวิธี

แกปญหาในระยะยาว  

 ตามมาตรฐานสากล การคุมขังควรมีลักษณะขังเดี่ยวมากกวาขังรวม 

แตในบางวัฒนธรรม อาจมีความเหมาะสมกวาถาจัดใหผูถูกคุมขังอยูรวมกันใน

สัดสวนที่เหมาะสม การขังรวมควรใชอยางจํากัดโดยคํานึงถึงจํานวนผูถูกคุมขัง

ที่แบงกันใชหอง ทั้งนี้ตองมีความระมัดระวังในการคัดเลือกผูที่พักในหอง

เดียวกัน เพื่อจํากัดความเสี่ยงเนื่องจากการละเมิดสิทธิในระหวางผูถูกคุมขังดวย

กันเอง 

 ผูเขาเยี่ยมตองใหความสําคัญกับความสะอาดในที่พักของผูถูกคุมขัง

ดวย  

 

 

ประเด็นอางอิง 

• สภาพความเหมาะสมในหองขังในดานตาง ๆ ดังนี้ 

o จํานวนผูถูกคุมขังตอตารางเมตร? 

o จํานวนชั่วโมงที่ผูถูกคุมขังใชชีวิตอยูในหองขัง 

(จํานวนชั่วโมงที่ถูกกักอยูในหองในชวงเวลา 24 ชั่งโมง)? 

o เมื่อเรือนจําปด ยังคงมีการระบายอากาศและมี

ปริมาณอากาศอยางเหมาะสมหรือไม? 
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o ระยะเวลาการคุมขังที่วางแผนไว? 

• ผูถูกคุมขังทุกคนมีที่นอนของตนเองหรือไม? 

o มีการบํารุงรักษาที่พักอยางสมําเสมอและมีการจัด

อุปกรณเพื่อซักลางทําความสะอาดหรือไม? 

o ในหองขังรวม กลุมที่พักรวมกันประกอบดวยกลุม

ใดบาง และมีหลักเกณฑในการจัดสรรผูถูกคุมขังในแตละหอง

อยางไร? 

o มีการจัดสรรพื้นที่ในหองขังรวมอยางเปนธรรมและ

ไมเลือกปฏิบัติหรือไม? 

o ในกรณีที่มีภาวะแออัด มีพื้นที่นอกหองขังหรือ

หอพักซึ่งไมไดถูกใชประโยชนและสามารถนํามาดัดแปลง

เปนที่พักหรือไม? 

 

เอกสารที่ควรอานเพิ่มเติม 

PRI, Making standards work, London 2001. (Section III 

Physical conditions – Basic necessities, pp.55-68) 

UN HCHR, Human Rights and Prisons, Geneva 2003 

(Section 3: Right to an adequate standard of living, 

pp.34-45) 

AI, Combating torture, London 2003. (Chapter 5 

Conditions of detention, pp. 120-122) 
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°‘®°√√¡‡æ◊ËÕ°“√øóôπøŸ 
 

 หนวยงานควบคุมตัวไมไดมีหนาที่แคจัดสภาพแวดลอมทายกายภาพ

ใหเหมาะสม หากตองสงเสริมการพัฒนาสวนบุคคลของผูถูกคุมขัง และชวยให

สามารถปรับตัวเขากับสังคมเมื่อออกจากสถานที่คุมขังแลว ซึ่งจะเปนประโยชน

สําหรับทั้งตัวผูถูกคุมขังและสังคมโดยรวม การเขาเยี่ยมของครอบครัว การได

รับการศึกษา การฝกวิชาชีพและการทํางาน และกิจกรรมพักผอนจึงมีประโยชน

ในแงนี้ บางกิจกรรมอาจไมเปนสิ่งที่พึงประสงค แตก็เปนสิทธิของผูถูกคุมขังทุก

คน 

 ตัวแทนจากภาคประชาสังคมและชุมชนทองถิ่น ขอสังเกต ขอเสนอ

แนะและความสนับสนุนในทางปฏิบัติของคณะผูเขาเยี่ยมอาจมีประโยชนอยาง

มากและชวยใหหนวยงานควบคุมตัวสามารถทํางานที่ทาทายนี้ได 

 เพื่อสุขภาพทางกายและใจที่ดีสําหรับบุคคลผูถูกทําใหเสื่อมเสีย

อิสรภาพในทุกรูปแบบ รวมทั้งผูตองหาในระหวางการสอบสวนและการกักตัว

กอนการไตสวน พวกเขาควรมีโอกาสใชชีวิตอยูนอกหองขัง โดยทํากิจกรรมที่มี

คุณคาและมีความหลากหลาย คณะผูเขาเยี่ยมอาจตรวจเยี่ยมวาทางหนวยงานผู

ควบคุมตัวใหความสําคัญกับกิจกรรมฟนฟูโดยกําหนดใหเปนเปาหมายสําคัญ

หรือไม และมีการจัดสรรทรัพยากรอยางพอเพียงหรือไม ผูเขาเยี่ยมควรตรวจดู

วามีการเตรียมการอยางพอเพียงเพื่ออํานวยความสะดวกในการเขาเยี่ยมของ

ครอบครัว การไดรับการศึกษา การฝกวิชาชีพและการทํางาน (โดยไมควร

เปนการบังคับใหทํางานสําหรับผูตองหาที่ยังไมไดรับโทษ)  
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 ควรตรวจดูดวยวางานในสถานที่คุมขังสอดคลองกับโลกภายนอก ยก

ตัวอยางเชน การฝกอาชีพและการทํางานก็ควรตอบสนองตอความตองการของ

ตลาดแรงงานภายนอก และมาตรฐานการศึกษาก็มีความเทาเทียมกับมาตรฐาน

ภายนอกเรือนจําเชนกัน 

 

 

กิจกรรมเพื่อการฟนฟู 

• การติดตอกับครอบครัวและเพื่อน 

• การติดตอกับโลกภายนอก 

• การศึกษา 

• กิจกรรมกลางแจง 

• กิจกรรมเพื่อการพักผอน 

• ศาสนา 

• การทํางาน 
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 การติดตอกับครอบครัวและเพื่อน 

 มาตรฐาน 

 “ยกเวนตามบทบัญญัติที่ปรากฏในยอหนาที่ 4 ของหลักการที่ 16 และ

ยอหนาที่ 3 ของหลักการที่ 18 จะตองไมมีการปฏิเสธการสื่อสารของผูถูกคุมขัง

หรือผูถูกคุมขังกับโลกภายนอก โดยเฉพาะการติดตอกับครอบครัวหรือ

ทนายความ เวนแตเปนการหามติดตอเพียงไมกี่วัน” BPP หลักการที่ 15 

 

 “ผูถูกคุมขังหรือผูถูกคุมขังยอมมีสิทธิที่จะไดรับการเยี่ยมและติดตอกับ

บุคคลอื่น โดยเฉพาะสมาชิกในครอบครัวของตน และควรไดรับโอกาสอยางพอ

เพียงในการสื่อสารกับโลกภายนอก โดยอาจกําหนดใหสอดคลองกับเงื่อนไขที่

เหมาะสมและขอจํากัดตามที่กฎหมายหรือกฎระเบียบบัญญัติไว” BPP หลักการ

ที่ 19 

 

 “ผูถูกคุมขังควรไดรับอนุญาตใหติดตอกับครอบครัวและเพื่อนที่เชื่อถือ

ไดในแตละชวงเวลา ทั้งโดยการสื่อสารทางไกลและการมาเยี่ยม โดยอาจมีการ

กํากับดูแลเทาที่จําเปน” SMR กฎที่ 37  

 

 “ผูถูกคุมขังที่ยังไมไดรับการไตสวนตองไดรับอนุญาตใหแจงตอ

ครอบครัวของตนทันทีเกี่ยวกับการคุมขัง และตองไดรับการอํานวยความสะดวก

อยางเหมาะสมเพื่อการสื่อสารกับครอบครัวและเพื่อน และเพื่อการมาเยี่ยมของ

พวกเขา โดยอาจมีขอจํากัดและการกํากับดูแลเทาที่จําเปน ทั้งนี้เพื่อประโยชน
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ในการจัดการดานความยุติธรรม ความปลอดภัยและความสงบเรียบรอยของ

หนวยงาน” SMR กฎที่ 92  

 

 “สําคัญอยางยิ่งที่ผูถูกคุมขังจะมีโอกาสติดตอกับโลกภายนอกอยาง

เหมาะสมและสมําเสมอ นอกจากนั้น ผูถูกคุมขังตองไดรับความชวยเหลือให

สามารถรักษาความสัมพันธที่มีกับครอบครัวและเพื่อนสนิทได หลักการสําคัญ

ควรเนนที่การสงเสริมใหมีการติดตอกับโลกภายนอก ขอจํากัดตอการติดตอดัง

กลาวควรเปนไปเพื่อเหตุผลดานความปลอดภัยในลักษณะที่เหมาะสมหรือในแง

ของทรัพยากรที่มีอยูเทานั้น  

 คณะกรรมการเพื่อปองกันการทรมานตองการเนนในที่นี้ถึงความจํา

เปนที่ตองมีความยืดหยุน สําหรับการปฏิบัติตามกฎการเขาเยี่ยมและการติดตอ

ทางโทรศัพท ในกรณีที่ครอบครัวของผูถูกคุมขังอยูในที่ไกลออกไป (อันเปนเหตุ

ทําใหการเขาเยี่ยมอยางสมําเสมอทําไมได) ยกตัวอยางเชน ผูถูกคุมขังควรไดรับ

อนุญาตใหสะสมเวลาการเขาเยี่ยมและ/หรือไดรับโอกาสที่ดีขึ้นในการติดตอทาง

โทรศัพทกับครอบครัวของตน” CPT, GR 2, §51 

 

 “รัฐบาลควร 

 คุมครองใหบุคคลผูถูกทําใหเสื่อมเสียอิสรภาพมี (..) สิทธิที่จะมีผูเขา

เยี่ยมและสามารถติดตอกับสมาชิกครอบครัวของตนได” RIG, บทบัญญัติที่ 31 

 โปรดดู CDD, A-8-b), B-1-f) และ B-3-b) และ IDRCPDL, ยอหนาที่ 1 

และ 2 ของมาตรา 36 และมาตรา 38 
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 เด็กและเยาวชน 

 “เด็กและเยาวชนควรไดรับอนุญาตใหสื่อสารกับครอบครัว เพื่อนและ

บุคคลอื่นหรือตัวแทนของหนวยงานภายนอกที่นาเชื่อถือ สามารถออกจาก

สถานที่คุมขังเพื่อไปเยี่ยมบานและครอบครัว และไดรับอนุญาตพิเศษใหสามารถ

ออกจากสถานที่คุมขังเพื่อไปเรียนหนังสือ ฝกอาชีพหรือออกไปดวยเหตุผล

สําคัญอยางอื่น (...)”RPJDL กฎที่ 59 

 

 “ภายใตยอหนาที่ 3 มาตรา 10 ผูกระทําผิดที่เปนเด็กและเยาวชนจะ

ตอง (...) ไดรับการปฏิบัติอยางเหมาะสมกับอายุและสถานภาพทางกฎหมาย 

รวมทั้งสภาพการคุมขังอยางเชน (..) การติดตอกับญาติพี่นอง ทั้งนี้ใหเปนไป

เพื่อการปรับปรุงพฤติกรรมและฟนฟูจิตใจ” GC 21 ยอหนาที่ 13 

 โปรดดู RPJDL กฎที่ 60, 61 และ 62 และ IDRCPDL, มาตรา 39 

 

 ความเห็น 

 คณะผูเขาเยี่ยมตองตระหนักวาสภาพการติดตอกับครอบครัวมีความ

สําคัญอยางยิ่ง ผูถูกคุมขังสวนใหญจะไดรับเสรีภาพในอนาคต การไดรับอนุญาต

และสงเสริมใหรักษาความสัมพันธกับครอบครัวและเพื่อน จะชวยใหสามารถ

ปรับตัวเขาสูสังคมภายหลังไดรับการปลอยตัวได  

 ผูเขาเยี่ยมควรตรวจเยี่ยมวามีการรักษาสมดุลที่ดีระหวางความจําเปน

ในการรักษาความปลอดภัยกับความมีมนุษยธรรมหรือไม การติดตอกับ

ครอบครัวและเพื่อนไมควรถือเปนสิทธิพิเศษสําหรับผูถูกคุมขังบางคน หากเปน
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สิทธิสําหรับผูถูกคุมขังทุกคน ไมควรลงโทษผูถูกคุมขังดวยการลิดรอนสิทธิใน

การเขาเยี่ยมและการสื่อสาร การคนสิ่งของและการคนตัวควรเปนไปในลักษณะ

ใหความเคารพ เหมาะสมกับกาลเทศะ คณะผูเขาเยี่ยมควรใหความใสใจกับสิทธิ

ของครอบครัวและเพื่อนดวย 

 การเขาเยี่ยมเปนวิธีการดีที่สุดเพื่อรักษาความสัมพันธ คณะผูเขาเยี่ยม

ควรตรวจเยี่ยมเงื่อนไขที่เอื้ออํานวยความสะดวกของการเขาเยี่ยม ซึ่งเปนตัว

สะทอนความเคารพที่เรือนจํามีใหกับผูถูกคุมขังและครอบครัวของเขา โดยปรกติ

แลว ผูถูกคุมขังควรไดรับอนุญาตใหสามารถติดตอพบกับตัวบุคคลจริง ๆ ได 

การเขาเยี่ยมของครอบครัวในหองที่จัดไวเปนพิเศษและเปนการสวนตัว ทําให

เกิดความสนิทสนมกันมากขึ้น และเปนสิ่งที่ควรสงเสริม ทั้งนี้ควรครอบคลุมถึง

การเขาเยี่ยมของคนรักและ/หรือสามีภรรยา เพื่อใหมีการเขาเยี่ยมของครอบครัว

อยางสมําเสมอ ควรมีการคุมขังบุคคลอยูในสถานที่ซึ่งใกลกับบานที่พักของตน  

 คณะผูเขาเยี่ยมควรตรวจเยี่ยมวาผูถูกคุมขังไดรับการอํานวยความ

สะดวกใหสื่อสารทางโทรศัพทอยางพอเพียงหรือไม (โดยเฉพาะสําหรับคนตาง

ชาติ) และสามารถไดรับจดหมายซึ่งไมถูกทําใหเสียหายและไดรับตรงตอเวลา 

คณะผูเขาเยี่ยมควรตระหนักวาในเรือนจํามีระบบเซ็นเซอรหรือกํากับควบคุม

หรือไม และตรวจดูวามีความเหมาะสมกับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากใครบาง

คนหรือไม สภาพการคุมขังคนตางชาติเปนสิ่งที่ตองใหความใสใจในระยะยาว 

คณะผูเขาเยี่ยมควรตรวจเยี่ยมวามีการหาทางชวยเหลือผูถูกคุมขังบางคนที่มี

ปญหาในการติดตอกับครอบครัวและเพื่อนหรือไม หรือปญหาที่จะเกิดขึ้นจาก

การปลอยตัวและกลับไปยังประเทศบานเกิดของตน 
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 เด็กและเยาวชนและผูหญิงควรไดรับความใสใจเปนพิเศษจากคณะผู

เขาเยี่ยม เพื่อปองกันปญหาการปรับตัวเขาสูสังคม ควรสงเสริมใหเด็กและ

เยาวชนสามารถรักษาความสัมพันธกับครอบครัว โดยเฉพาะพอแมไวได ผูหญิง

ในหลายสังคมมีหนาที่สําคัญในการดูแลเด็ก การคุมขังแมยอมสงผลกระทบตอ

ลูก คณะผูเขาเยี่ยมควรตรวจเยี่ยมวามีการใหความชวยเหลือเปนพิเศษตอ

ครอบครัวของเด็กและเยาวชนและผูหญิงที่ตกเปนผูถูกคุมขังหรือไม อยางเชน 

การเดินทางของครอบครัวจากที่ไกล ๆ เพื่อเขาเยี่ยม (สถานที่คุมขังของเด็ก

และเยาวชนและผูหญิงมักมีจํานวนนอยกวา และมักจะตั้งอยูไกลจากบานของ

พวกเขา)  

 คณะผูเขาเยี่ยมควรตรวจเยี่ยมวาทางเรือนจําสนับสนุนการฟนฟูความ

สัมพันธของผูถูกคุมขังที่ขาดการติดตอกับครอบครัวของตน อันเปนผลมาจาก

ความขัดแยงที่มีการใชอาวุธหรือภัยพิบัติทางธรรมชาติ เรือนจําความมีความ

สัมพันธกับหนวยงานติดตามญาติของคณะกรรมการกาชาดสากล โดยอาจ

ติดตอผานสภากาชาดในประเทศหรือสมาคมพระจันทรเสี้ยวแดงก็ได  

 

 

ประเด็นอางอิง 

การเขาเยี่ยม 

• อนุญาตใหบุคคลภายนอกเขาเยี่ยมบอยครั้งเพียงใด? 

• การเขาเยี่ยมแตละครั้งมีเวลานานเพียงใด? 

• มีการจํากัดการเขาเยี่ยมสําหรับผูถูกคุมขังบางประเภทหรือ
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ไม? 

• หากมีขอจํากัดดังกลาว มีเหตุผลอะไร? 

• มีการปฏิบัติตอครอบครัวในสถานที่คุมขังอยางไรบาง? 

• มีการใหขอมูลเพื่อสงเสริมใหครอบครัวสามารถติดตอและเขา

เยี่ยมผูถูกคุมขังอยางไรบาง? 

• มีความใสใจเปนพิเศษในการอํานวยความสะดวกใหกับเด็ก

ที่มาเยี่ยมผูถูกคุมขังหรือไม? 

• เรือนจําและหนวยงานภายนอกจัดสถานที่รอพบสําหรับ

ครอบครัวหรือไม? 

• สภาพของการเขาเยี่ยมมีลักษณะทั่วไปเปนอยางไร? 

• การควบคุมดูแลการเขาเยี่ยมอยูในระดับใด? 

• ทางเรือนจําหาทางชวยเหลืออยางอื่นในกรณีที่มีผูถูกคุมขัง

ซึ่งไมเคยมีคนมาเยี่ยมเลยหรือไม? 

• มีความชวยเหลือเปนพิเศษสําหรับชาวตางชาติที่ตองการ

ติดตอกับครอบครัว (โดยเฉพาะการโทรศัพท) หรือไม? 

 

 

การติดตอสื่อสาร 

• มีการเซ็นเซอรจดหมายสวนตัวหรือไม? 

• ถามีการเซ็นเซอร มีหลักการอยางไรบาง และเจาหนาที่รวม

ทั้งบุคคลผูถูกทําใหเสื่อมเสียอิสรภาพทราบถึงหลักเกณฑนั้นหรือไม?  
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• เงื่อนไขในการรับพัสดุจากภายนอกเปนอยางไร? มีการ

อนุญาตใหรับพัสดุบอยครั้งเพียงไร? 

 

โทรศัพท 

• ผูถูกคุมขังมีโอกาสโทรศัพทติดตอกับภายนอกหรือไม? 

• ติดตอไดบอยครั้งเพียงใด? มีระบบการชําระเงินอยางไร? 

• การอนุญาตใหมีการเขาเยี่ยม การติดตอสื่อสารและการใช

โทรศัพท เปนไปในลักษณะที่ยุติธรรม โปรงใสและไมเลือกปฏิบัติหรือ

ไม? 
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 การติดตอกับโลกภายนอก 

 มาตรฐาน 

 “1. ผูถูกคุมขังหรือผูถูกคุมขังตองไดรับอนุญาตใหสื่อสารและปรึกษา

กับทนายความของตน 

 2. ผูถูกคุมขังหรือผูถูกคุมขังตองไดรับอนุญาตใหมีเวลามากพอและได

รับการอํานวยความสะดวกในการปรึกษากับทนายความของตน 

 3. ตองไมมีการลิดรอนหรือจํากัดสิทธิผูถูกคุมขังหรือผูถูกคุมขังในการ

พบและปรึกษาและสื่อสารอยางเปนสวนตัวกับทนายความของตนโดยไมชักชา 

หรือไมมีการเซ็นเซอร ยกเวนกรณีพิเศษตามที่กฎหมายหรือกฎระเบียบบัญญัติ

ไว หรือตามขอยกเวนที่ผูพิพากษาหรือหนวยงานอื่นเห็นวาจําเปนเพื่อรักษา

ความปลอดภัยและความสงบเรียบรอย 

 4. เจาหนาที่ผูบังคับใชกฎหมายอาจมีการจับตามองการสัมภาษณ

ระหวางผูถูกคุมขังหรือผูถูกคุมขังกับทนายความของตนได แตตองไมมีการรับ

ฟง” BPP หลักการที่ 18 (โปรดดู SMR กฎที่ 93) 

 

 “ตองมีการชวยใหผูถูกคุมขังไดรับขอมูลขาวสารที่สําคัญอยูอยางสมํา

เสมอ ทั้งนี้โดยการอานหนังสือพิมพ นิตยสารหรือเอกสารของหนวยงาน การรับ

ฟงวิทยุ การเขาฟงการบรรยายหรือวิธีการที่คลายคลึงอยางอื่นตามที่ไดรับ

อนุญาตหรืออยูใตการควบคุมของหนวยงานนั้น” SMR กฎที่ 39 

 

 เด็กและเยาวชน 
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 “ควรทําทุกวิถีทางเพื่อชวยใหเด็กและเยาวชนสามารถสื่อสารกับโลก

ภายนอกอยางพอเพียง โดยเปนสิทธิที่จะไดรับการปฏิบัติอยางยุติธรรมและมี

มนุษยธรรม และเปนองคประกอบสําคัญในการเตรียมพรอมที่จะกลับเขาสู

สังคม” RPJDL กฎที่ 59 

 

 คนตางชาติ 

 “1. ผูถูกคุมขังที่เปนคนตางชาติตองไดรับการอํานวยความสะดวก

อยางเหมาะสมเพื่อที่จะสื่อสารกับตัวแทนดานการทูตและสถานกงสุลของ

ประเทศตน  

 2. ผูถูกคุมขังในประเทศที่ไมมีตัวแทนดานการทูตหรือกงสุลในประเทศ

นั้น และบุคคลผูไรสัญชาติ จะตองไดรับการอํานวยความสะดวกที่คลายคลึงกัน

ในการติดตอกับตัวแทนดานการทูตของประเทศนั้น ซึ่งมีหนาที่ดูแลเรื่องดัง

กลาว หรือการติดตอกับหนวยงานในประเทศหรือหนวยงานสากลที่ทําหนาที่

คุมครองบุคคลเชนนั้น” SMR กฎที่ 38  

 

 “เพื่ออํานวยความสะดวกการทําหนาที่ดานกงสุลสําหรับบุคคลที่มา

จากประเทศตนทาง 

 (ก) เจาหนาที่กงสุลตองมีอิสระในการสื่อสารกับประชาชนของประเทศ

ตนทาง และสามารถเขาถึงพวกเขาได ในทํานองเดียวกัน ประชาชนของ

ประเทศตนทางยอมมีเสรีภาพในการสื่อสารและการเขาถึงเจาหนาที่กงสุลของ

ประเทศตนเองได  
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 (ข) ในกรณีที่มีการรองขอ หนวยงานที่เกี่ยวของในประเทศปลายทาง

จะตองแจงใหสถานกงสุลของประเทศตนทางทราบโดยไมชักชา ในกรณีที่มีการ

จับกุมหรือสั่งขัง หรือสั่งควบคุมตัวบุคคลเพื่อรอการไตสวนหรือคุมขังในลักษณะ

อื่น หากผูถูกจับกุม ผูตองโทษในเรือนจํา ผูถูกควบคุมตัวหรือคุมขังสื่อสาร

ขอความใดตอสถานกงสุลของตน จะตองมีการนําสงขอความนั้นโดยไมชักชา 

หนวยงานผูควบคุมตัวจะตองแจงใหบุคคลที่เกี่ยวของทราบโดยไมชักชาเกี่ยว

กับสิทธิของตนภายใตยอหนายอยของมาตรานี้  

 (ค) เจาหนาที่กงสุลยอมมีสิทธิเขาเยี่ยมประชาชนจากประเทศตนทาง

ซึ่งอยูในเรือนจํา อยูใตการควบคุมหรือการคุมขัง และสามารถพูดคุยและติดตอ

กับบุคคลผูนั้นได รวมทั้งจัดใหมีทนายความ ทั้งยังมีสิทธิในการเขาเยี่ยม

ประชาชนของประเทศตนทางซึ่งอยูในเรือนจํา ถูกควบคุมตัวหรือถูกคุมขังใน

พื้นที่ของตนภายหลังมีการตัดสินคดีแลว อยางไรก็ตาม เจาหนาที่กงสุลควรงด

เวนการปฏิบัติหนาที่ในนามของประชาชนของตนซึ่งอยูในเรือนจํา ถูกควบคุม

ตัวหรือถูกคุมขัง ในกรณีที่บุคคลผูนั้นปฏิเสธไมใหมีการชวยเหลืออยางชัดเจน 

 การปฏิบัติตามสิทธิที่ปรากฏในยอหนาที่ 1 ของมาตรานี้ ใหเปนไป

ตามกฎหมายและกฎระเบียบของประเทศปลายทาง ทั้งนี้ตามเงื่อนไขที่วา

กฎหมายและกฎระเบียบดังกลาวจะตองเปนไปในลักษณะที่ตอบสนอง

วัตถุประสงคเพื่อคุมครองสิทธิตามที่ระบุไวในมาตรานี้” อนุสัญญาเวียนนาวา

ดวยความสัมพันธดานกงสุล มาตรา 36  

 

 ความเห็น 
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 คณะผูเขาเยี่ยมอาจพูดคุยกับผูถูกคุมขังเกี่ยวกับปญหาที่เกิดขึ้นจาก

การติดตอกับบุคลผูไดรับอนุญาต การสื่อสารกับทนายความอยางเปนความลับ

และไมมีการแทรกแซง มีความสําคัญอยางยิ่งตอผูถูกคุมขังทุกคน และผูถูกคุม

ขังควรมีโอกาสติดตอกับตัวแทนดานศาสนาที่ตนนับถือดวย (โปรดดูในสวนที่

เกี่ยวกับศาสนา)  

 ผูถูกคุมขังที่เปนตางชาติควรมีสิทธิที่จะติดตอกับตัวแทนดานการทูต

จากประเทศของตน หรือหากไมมีตัวแทนดานการทูต ใหติดตอกับหนวยงานอื่น

ของประเทศตนหรือองคกรซึ่งทําหนาที่เปนตัวแทนหรือคุมครองผูถูกคุมขัง หาก

ชาวตางชาติไมตองการใหแจงหนวยงานดานการทูตของตน ก็ควรปฏิบัติตาม

ความปรารถนาเชนนั้น บุคคลผูมีสิทธิในฐานะผูลี้ภัยยอมมีสิทธิที่จะไดรับการเขา

เยี่ยมโดยตัวแทนจากสํานักงานขาหลวงใหญดานผูลี้ภัย องคการสหประชาชาติ  

 การติดตอกับโลกภายนอกชวยใหผูถูกคุมขังสามารถติดตามความเปน

ไปในสังคมได คณะผูเขาเยี่ยมควรตรวจเยี่ยมวาผูถูกคุมขังโดยเฉพาะผูถูกคุมขัง

ในระยะยาว สามารถเขาถึงสื่อชนิดตาง ๆ อยางเชน หนังสือพิมพ นิตยสาร 

วิทยุและโทรทัศนหรือไม  

 คณะผูเขาเยี่ยมควรตระหนักถึงสิทธิของผูถูกคุมขังตามกฎหมายสากล 

ซึ่งเกี่ยวของกับการลงคะแนนเสียง และตรวจเยี่ยมวามีการใชสิทธิดังกลาวใน

ทางปฏิบัติหรือไม 
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ประเด็นอางอิง 

การเขาถึงทนายความ 

• ผูถูกคุมขังสามารถสื่อสารกับทนายความของตนอยางเปน

อิสระและเปนความลับหรือไม? 

• เงื่อนไขในการเขาเยี่ยมของทนายความเปนอยางไร? 

 

การติดตอของคนตางชาติกับโลกภายนอก 

• คนตางชาติทุกคนสามารถติดตอกับหนวยงานดานการทูต

ของประเทศตนไดหรือไม? 

• เกิดอะไรขึ้นในกรณีที่ปฏิเสธการติดตอ? 

• เกิดอะไรขึ้นในกรณีที่หนวยงานดานการทูตไมติดตอกลับ

ตามคํารองขอของผูถูกคุมขังที่เปนชาวตางชาติ (โดยเฉพาะการติดตอ

ในเรื่องสําคัญ อยางเชน เอกสารการเดินทางหายหรือหมดอายุ)? 

 

การเขาถึงขอมูลภายนอก 

• บุคคลผูถูกทําใหเสื่อมเสียอิสรภาพมีชองทางการเขาถึงสื่อ

ตาง ๆ (หนังสือพิมพ โทรทัศน) อยางไร? 

• มีขอจํากัดหรือมีหลักเกณฑอยางไรบาง? 

• ทางเรือนจําอํานวยความสะดวกเพื่อใหผูถูกคุมขังสามารถรับ

ฟงหรือรับชมโทรทัศนหรือไม? 
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• ทางเรือนจําจัดใหมีหนังสือพิมพ นิตยสารและสิ่งอื่นอยางอื่น 

ๆ โดยไมคิดมูลคาหรือไม? ถาไมมี ผูถูกคุมขังสามารถซื้อหรือบอกรับ

หนังสือเหลานั้นเองไดหรือไม? 
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 การศึกษา 

 มาตรฐาน 

 “1. ควรมีบทบัญญัติเพื่อสงเสริมใหผูถูกคุมขังทุกคนไดรับประโยชน

จากการศึกษาเพิ่มเติม ไมวาจะเปนการศึกษาดานศาสนาในประเทศนั้นก็ตาม 

หากเปนไปได การศึกษาสําหรับผูไมรูหนังสือและผูเยาวควรเปนการบังคับ และ

ควรเปนสิ่งที่หนวยงานผูควบคุมตัวใหความใสใจเปนพิเศษ 

 2. หากเปนไปไดในทางปฏิบัติ การศึกษาของผูถูกคุมขังควรเปนสวน

หนึ่งของระบบการศึกษาแหงชาติ ทั้งนี้เพราะเมื่อไดรับการปลอยตัวแลว พวก

เขาก็สามารถเรียนตอไดโดยสะดวก” SMR กฎที่ 77 

 

 “ผูถูกคุมขังทุกคนยอมมีสิทธิที่จะเขารวมกิจกรรมดานวัฒนธรรมและ

การศึกษา ซึ่งมีเปาหมายเพื่อพัฒนาศักยภาพความเปนมนุษยอยางสมบูรณ” 

BPTD หลักการที่ 6  

 

 “หนวยงานทุกแหงควรจัดใหมีโครงการศึกษาอยางรอบดาน เพื่อเปด

โอกาสใหผูถูกคุมขังทุกคนสามารถศึกษาตอได อยางนอยเพื่อตอบสนองความ

ตองการและความหวังสวนตัวของตน โครงการศึกษาดังกลาวควรมีวัตถุประสงค

เพื่อสงเสริมการปรับตัวเขากับสังคม สงเสริมทัศนะดานศีลธรรมและการเคารพ

ตนเองของผูถูกคุมขัง” EPR กฎที่ 77 

 

 “ควรถือวาการศึกษาเปนสวนหนึ่งของกิจกรรมเพื่อฟนฟู โดยมี
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สถานภาพเชนเดียวกันและใหผลตอบแทนพื้นฐานแบบเดียวกับกิจกรรมฟนฟู

อยางเชน การทํางาน ทั้งนี้เมื่อมีการใหการศึกษาในเวลาทํางานปรกติ และถือ

เปนสวนหนึ่งของโครงการบําบัดบุคคลที่ไดรับอนุญาต” EPR กฎที่ 78 

 

 “ผูถูกคุมขังทุกคนควรเขาถึงการศึกษา โดยอาจประกอบดวยวิชาเรียน

ในหองเรียน การฝกอาชีพ กิจกรรมที่สรางสรรคและกิจกรรมทางวัฒนธรรม การ

ฝกฝนดานรางกายและกีฬา การศึกษาดานสังคมและหองสมุด” R(89)12, §1 

 

 “ซ) ในกรณีที่เปนไปได ผูถูกคุมขังควรไดรับอนุญาตใหเขารวมการ

ศึกษาภายนอกเรือนจํา 

 ฌ) ในกรณีที่ตองจัดการศึกษาภายในเรือนจํา ชุมชนจากภายนอกอาจ

มีสวนรวมไดอยางเต็มที่” มติที่ 1990/20 ของสภาเศรษฐกิจและสังคม องคการ

สหประชาชาติ วาดวยการศึกษาในเรือนจํา (UN Economic and Social 

Council) 

 โปรดดู เนื้อหาทั้งหมดของขอเสนอ R(89)12, 

§1 and of ECOSOC resolution 1990/20

; SMR, Rule 82; EPR Rules 79 to 82, รวมทั้งขอเสนอแนะดานการศึกษาใน

เรือนจําขององคการยูเนสโก 

 

 การคุมขังระหวางรอการไตสวน 

 “กิจกรรมที่เหมาะสม (การทํางาน การศึกษา การกีฬา ฯลฯ) เปนองค
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ประกอบสําคัญเพื่อความเปนอยูที่ดีของผูถูกคุมขัง ซึ่งเปนสิ่งที่ควรเกิดขึ้นสําห

รับทุกสถานที่คุมขัง ไมวาจะเปนสถานที่คุมขังสําหรับนักโทษเด็ดขาดหรือผู

ตองหาที่รอการไตสวน คณะกรรมการเพื่อปองกันการทรมานมีขอสังเกตวา

กิจกรรมในสถานที่คุมขังผูถูกคุมขังมีอยูจํากัดอยางยิ่ง การจัดการดานกิจกรรม

ฟนฟูในสถานที่คุมขังซึ่งมีการหมุนเวียนของผูถูกคุมขังอยางรวดเร็วเหลานั้น 

ไมใชเรื่องที่ทําไดงาย เปนที่ชัดเจนวา อาจมีความเปนไปไดที่จะจัดกิจกรรมบํา

บัดแบบสวนบุคคลในสถานที่คุมขังสําหรับนักโทษเด็ดขาดได อยางไรก็ตาม ไม

ควรปลอยใหผูถูกคุมขังตองทนทุกขทรมานเปนเวลาหลายสัปดาหหรือหลาย

เดือนในหองขัง โดยไมมีโอกาสออกมาภายนอก ไมวาสภาพแวดลอมในนั้นจะดี

เพียงใดก็ตาม คณะกรรมการเพื่อปองกันการทรมานเห็นวา ผูถูกคุมขังในสถาน

ที่คุมขังเชนนั้นควรมีโอกาสใชชีวิตอยูนอกหองขัง ไดทํากิจกรรมที่มีคุณคาและ

หลากหลายในเวลาที่เหมาะสมในแตละวัน (8 ชั่วโมงขึ้นไป) แนนอนวา กิจกรรม

เพื่อการฟนฟูสําหรับนักโทษเด็ดขาดควรเปนสิ่งที่สนับสนุนยิ่งกวา” CPT, GR 

2, §47 

 

 ผูหญิง 

 ผูหญิงที่ถูกทําใหเสื่อมเสียอิสรภาพควรมีโอกาสทํากิจกรรมที่มีคุณคา 

(การทํางาน การอบรม การศึกษา การกีฬา ฯลฯ) ในลักษณะที่เทาเทียมกับ

ผูชาย (...) ตัวแทนของคณะกรรมการเพื่อปองกันการทรมานมักพบวาผูถูกคุม

ขังหญิงมีโอกาสทํากิจกรรมที่ถือวา “เหมาะสม” กับตนเอง (อยางเชน การเย็บ

ปกถักรอยหรืองานหัตถกรรม) ในขณะที่ผูถูกคุมขังชายมักมีโอกาสฝกฝนงานที่
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ทําเปนอาชีพมากกวา ตามทัศนะของคณะกรรมการฯ การเลือกปฏิบัติเชนนั้นสง

เสริมทัศนะที่ลาหลังเกี่ยวกับบทบาทดานสังคมของผูหญิง นอกจากนั้นการ

ปฏิเสธไมใหผูหญิงมีโอกาสอยางเทาเทียมในการทํากิจกรรมเพื่อการฟนฟู อาจ

ถือไดวาเปนการปฏิบัติที่ลดทอนความเปนมนุษยอยางหนึ่ง ทั้งนี้ขึ้นอยูกับ

เงื่อนไขอื่น ๆ ดวย” CPT, GR 10, §25 

 โปรดดู ACPR, A-14-a) และ IDRCPDL, มาตรา 35 

 

 เด็กและเยาวชน 

 “เด็กและเยาวชนในวัยของการศึกษาภาคบังคับทุกคน มีสิทธิที่จะไดรับ

การศึกษาซึ่งตอบสนองความตองการและความสามารถของตน และเปนการ

ศึกษาที่ชวยใหสามารถปรับตัวเขากับสังคมได การศึกษาเชนนั้นควรจัดให

ภายนอกสถานที่คุมขัง อยางเชน ในโรงเรียนของชุมชนหากเปนไปได และ

เปนการศึกษาที่ถายทอดโดยผูสอนที่มีคุณภาพ โดยเปนระบบการเรียนการสอน

ที่เปนสวนหนึ่งของระบบการศึกษาแหงชาติ ทั้งนี้เพื่อชวยใหเด็กและเยาวชนที่

ไดรับการปลอยตัวสามารถศึกษาตอไดอยางงายดาย (...)”RPJDL กฎที่ 38 

 “เด็กและเยาวชนที่มีอายุมากกวาระดับการศึกษาภาคบังคับและ

ตองการเรียนหนังสือตอ ควรไดรับอนุญาตและไดรับการสงเสริม ควรมีความ

พยายามชวยใหพวกเขาเขาถึงโครงการดานการศึกษาที่เหมาะสม” RPJDL กฎ

ที่ 39 
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 ความเห็น 

 คณะผูเขาเยี่ยมควรตรวจเยี่ยมวาในเรือนจํามีระบบการศึกษาและการ

จัดลําดับความสําคัญเปนอยางไร การศึกษาเปนองคประกอบสําคัญที่ชวยเตรียม

พรอมสําหรับการปรับตัวของผูถูกคุมขังในชวงที่กลับเขาสูสังคม และกระตุน

พัฒนาการของผูถูกคุมขังเอง ทั้งยังตอบสนองความตองการของประชากรใน

เรือนจํา อยางเชน ความตองการเรียนรูภาษาทองถิ่น หรือการเรียนรูเพื่อให

สามารถอาน เขียน และนับได  

 มาตรฐานสากลจัดใหการศึกษาเปนองคประกอบหนึ่งของวิธีการอยาง

เปนองครวมเพื่อชวยฟนฟูและเตรียมตัวผูถูกคุมขังที่ไดรับการปลอยตัว เพื่อให

สอดคลองกับความตองการและศักยภาพของตน 

 เพื่อใหการศึกษาชวยในการปรับตัวเขาสูสังคมและการติดตอกับโลก

ภายนอก ผูที่จัดการศึกษานั้นควรเปนสมาชิกในชุมชน (อาจเปนโรงเรียนหรือ

วิทยาลัยในทองถิ่น ผูสอนที่มาจากทองถิ่น) โดยอาจเขาศึกษาในโรงเรียนใน

ชุมชนนั่นเอง โดยมาตรฐานการศึกษาที่ไดรับควรเปนที่ยอมรับในโลกภายนอก

ดวย 

 การเขารับการศึกษาควรใหผลตอบแทนในลักษณะเดียวกับการทํางาน 

 

 

ประเด็นอางอิง 

• ในเรือนจํามีบริการการศึกษาอยางไรบาง? 

• สัดสวนของผูถูกคุมขังที่มีโอกาสไดรับการศึกษาเปนอยางไร? 
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• ผูถูกคุมขังทุกคนที่สนใจดานการศึกษา จะไดรับโอกาสเชน

นั้นหรือไม? 

• มีการเก็บขอมูลเชิงสถิติ เกี่ยวกับการเขาถึงและความ

สําเร็จดานการศึกษาหรือไม? 

• ระบบการศึกษาที่มีอยูสอดคลองกับเปาหมายหรือไม? 

 มีการปรับกิจกรรมใหสอดคลองกับความตองการของบุคคล

และความตองการของผูถูกคุมขัง  บางประเภท (อยาง

เชน ผูถูกคุมขังที่เปนคนตางชาติ) หรือไม? 

• เปนการศึกษาที่มีประโยชนหรือไม? 

• ในการสอนหรือการอบรม มีครูหรือผูอบรมจากภายนอกมา

เกี่ยวของหรือไม? 

• มีการจัดการศึกษาขึ้นที่ใด? 

• ผูถูกคุมขังสามารถใชหองสมุดไดในสภาพแบบใด? 

• ในหองสมุดมีหนังสือซึ่งเปนหนังสือในภาษาที่ไมใชภาษาพูด

ของผูถูกคุมขังหรือไม? 

• ผูหญิงมีโอกาสไดรับการศึกษาที่มีคุณภาพ และอยูภายใต

เงื่อนไขเดียวกับผูถูกคุมขังชายหรือ  ไม? 

• โอกาสดานการศึกษาของผูถูกคุมขังเมื่อเปรียบเทียบกับคน

อื่น ๆ ในโลกภายนอกเปน   อยางไร? 

• มีการจัดการศึกษาใหอยางเปนธรรมและไมเลือกปฏิบัติหรือ

ไม? 
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 กิจกรรมกลางแจง 

 มาตรฐาน 

 “1. ผูถูกคุมขังทุกคนที่ไมไดเปนลูกจางของแหลงงานภายนอก ยอมมี

สิทธิที่จะออกกําลังกายกลางแจงอยางเหมาะสมอยางนอย 1 ชั่วโมงตอวัน หาก

สภาพอากาศเอื้ออํานวย  

 2. ผูถูกคุมขังวัยเยาวและผูถูกคุมขังที่มีอายุและสภาพรางกายเหมาะ

สม ควรไดรับการฝกฝนดานรางกายและสันทนาการในชวงที่ออกกําลังกาย โดย

ควรจัดพื้นที่และวัสดุอุปกรณใหพรอมเพรียงดวย” SMR กฎที่ 21 

 “ผูถูกคุมขังทุกคนที่ไมไดเปนลูกจางของแหลงงานภายนอก หรือไมได

ถูกคุมขังในเรือนจําแบบเปด ควรไดรับอนุญาตใหเดินในที่กลางแจงอยางนอย 1 

ชั่วโมงตอวัน หากสภาพอากาศเอื้ออํานวย และไดรับการปกปองจากสภาพ

อากาศที่ไมเอื้ออํานวย” EPR กฎที่ 86 

 

 “ควรมีการบัญญัติใหมีกิจกรรมกลางแจง ขอกําหนดที่อนุญาตใหผูถูก

คุมขังมีสิทธิที่จะออกกําลังกายกลางแจงอยางเหมาะสมอยางนอย 1 ชั่วโมงตอ

วัน เปนมาตรการคุมครองพื้นฐาน (ทั้งนี้หากเปนไปไดควรสงเสริมใหมีชุดของ

กิจกรรมที่หลากหลาย) คณะกรรมการเพื่อปองกันการทรมานตองการเนนวาผู

ถูกคุมขังทุกคนควรมีโอกาสออกกําลังกายกลางแจงทุกวัน โดยไมมีขอยกเวน 

(รวมทั้งผูที่ถูกลงโทษดวยการขังเดี่ยว) และหากเปนไปได สถานที่เพื่อออกกํา

ลังกายกลางแจงควรมีขนาดใหญมากเพียงพอ และควรมีรมกําบังอากาศที่ไมเอื้อ

อํานวย” CPT, GR 2, §48 



229°“√µ√«®‡¬’Ë¬¡ ∂“π∑’Ë§ÿ¡¢—ß: §Ÿà¡◊ÕªÆ‘∫—µ‘  

 (โปรดดู ACPR, A-11 และ IDRCPDL, มาตรา 33) 

 

 เด็กและเยาวชน 

 “เด็กและเยาวชนทุกคนควรมีสิทธิที่จะออกกําลังกายกลางแจงอยาง

เปนอิสระในชวงเวลาหนึ่งในแตละวัน หากสภาพอากาศเอื้ออํานวย โดยควรมี

กิจกรรมสันทนาการและกิจกรรมฝกฝนดานรางกายดวย และควรจัดเตรียมพื้นที่ 

วัสดุและอุปกรณเพื่อกิจกรรมเหลานี้ดวย (...)”RPJDL กฎที่ 47 

 

 ความเห็น 

 คณะผูเขาเยี่ยมอาจพูดคุยกับผูถูกคุมขังและเจาหนาที่เพื่อตรวจดูวาผู

ถูกคุมขังทุกคนมีโอกาสออกกําลังกายอยางนอยวันละ 1 ชั่วโมงอยางสมําเสมอ 

โดยไมมีขอยกเวนหรือไม อยางไรก็ตาม การมีโอกาสอยูนอกหองขังหรือหอง

ควบคุมตัวไมควรจํากัดอยูแคชวงเวลานี้ โดยเฉพาะในกรณีที่เปนการควบคุมตัว

นานเปนเวลาหลายวัน 

 ในชวงออกกําลังกาย ผูถูกคุมขังควรมีพื้นที่กวางใหญและหากเปนไป

ไดควรไดสัมผัสกับธรรมชาติและพืชพรรณตาง ๆ การจัดใหมีพื้นที่ขนาดเล็กและ

มีกําแพงลอมรอบ ในลักษณะหองขังที่ไมมีหลังคา ไมถือวาเปนการเปดโอกาสให

มีการออกกําลังกายในที่กลางแจง  

 คณะผูเขาเยี่ยมควรสังเกตลักษณะการออกกําลังกายกลางแจง เขา

สํารวจสถานที่ซึ่งมีการออกกําลังกาย และสํารวจวามีกิจกรรมในชวงออกกํา

ลังกายอยางไรบาง 
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ประเด็นอางอิง 

• มีการปฏิบัติตามกฎที่เปดโอกาสใหผูถูกคุมขังทุกคนออกกํา

ลังกายในที่อากาศบริสุทธิ์ไดวันละ   1 ชั่วโมงเปนอยาง

นอยหรือไม? 

• พื้นที่ออกกําลังกายมีขนาดและมีลักษณะอยางไร? 

• ในชวงเวลาสําหรับการออกกําลังกายกลางแจง ผูถูกคุมขังได

ทํากิจกรรมอะไรบาง (กีฬา เดิน  ออกกําลังกาย)? 

• จํานวนเวลาทั้งหมดที่มีโอกาสอยูนอกหองขัง? 

• ในกรณีที่มีการจํากัดชวงเวลาที่จะออกไปภายนอกหองขัง

หรือสถานคุมขัง เจาหนาที่ใหเหตุผล  วาอยางไร? 

• ระบบการควบคุมตัวมีลักษณะคอนขางกดขี่? 

• การขาดความปลอดภัยในสถานที่คุมขัง? 

• จํานวนเจาหนาที่ไมพอเพียง? 

• สถาปตยกรรมและพื้นที่ที่มีอยู? 

• การจํากัดสิทธิในระยะสั้นเนื่องจากเหตุการณสําคัญบาง

อยาง? 

• อื่น ๆ 
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 กิจกรรมเพื่อการพักผอนและกิจกรรมดานวัฒนธรรม 

 มาตรฐาน 

 “ทุกสถานที่คุมขังจะตองจัดใหมีกิจกรรมสันทนาการและกิจกรรมดาน

วัฒนธรรม เพื่อประโยชนทางกายและใจของผูถูกคุมขัง” SMR กฎที่ 78 (โปรดดู

กฎที่ 82 ดวย)  

 

 “ผูถูกคุมขังหรือผูถูกคุมขังยอมมีสิทธิที่จะไดรับบริการดานการศึกษา 

วัฒนธรรมและขอมูลขาวสารอยางเหมาะสม ภายใตขอจํากัดดานงบประมาณ ใน

กรณีที่เปนงบประมาณของภาครัฐ ทั้งนี้เพื่อทําใหเกิดสภาพอันเหมาะสมที่ชวย

รักษาความปลอดภัยและความสงบเรียบรอยในสถานที่คุมขังหรือเรือนจํา” BPP 

หลักการที่ 28 

 

 “ทุกสถานที่คุมขังควรมีหองสมุดเพื่อใหผูถูกคุมขังทุกประเภทใชได 

โดยมีหนังสือดานการเรียนการสอนและสันทนาการอยางพอเพียง และควรสง

เสริมใหผูถูกคุมขังใชประโยชนอยางเต็มที่” SMR กฎที่ 40 

 

 “กิจกรรมเพื่อการฟนฟูของเรือนจําควรใหความสําคัญกับสุขภาพทาง

กายและใจ โดยจัดกิจกรรมที่เหมาะสมเพื่อชวยใหเกิดความสมบูรณทางรางกาย 

การออกกําลังกายที่พอเพียงและการทํากิจกรรมสันทนาการ” EPR กฎที่ 83 

 

 “ควรมีการจัดโครงการฝกฝนดานรางกาย กีฬา และกิจกรรมสันทนา
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การอื่น ๆ ภายใตกรอบและวัตถุประสงคของกิจกรรมเพื่อการฟนฟู โดยควรมี

การจัดวัสดุและอุปกรณใหอยางพรอมเพรียง” EPR กฎที่ 84 

 โปรดดู EPR กฎที่ 85 และ ACPR A-11 

 

 เด็กและเยาวชน 

 “การออกแบบสถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชนและการจัด

สภาพแวดลอมควรตอบสนองเปาหมายในการสงเสริมการปรับตัวใหเขากับ

สังคม ทั้งนี้โดยใหความเคารพตอความตองการเปนสวนตัว การกระตุนการรับรู 

การใหโอกาสในการสื่อสารกับเพื่อนและการมีสวนรวมดานกีฬา การออกกําลัง

กายและกิจกรรมในยามพักผอนของเด็กและเยาวชน (...)”RPJDL กฎที่ 32 

 

 “เด็กและเยาวชนทุกคนควรมีเวลาสวนหนึ่งเพื่อกิจกรรมพักผอนใน

แตละวัน โดยเวลาชวงนั้นอาจใชไปเพื่อทํางานศิลปะและพัฒนาทักษะดาน

หัตถกรรมก็ได หากเด็กและเยาวชนตองการ สถานที่คุมขังควรดูแลใหเด็กแตละ

คนมีสุขภาพรางกายแข็งแรงเพียงพอที่จะเขารวมกิจกรรมฝกฝนดานรางกาย 

ทั้งควรมีการฝกฝนและบําบัดดานรางกายเพื่อการรักษาสําหรับเด็กและเยาวชน

ที่มีปญหา โดยอยูใตการดูแลของเจาหนาที่ดานการแพทย” RPJDL กฎที่ 47 

 

 ความเห็น 

 เชนเดียวกับคนในสังคมทั่วไป คนในเรือนจําก็ตองการกิจกรรมเพื่อพัก

ผอนเชนกัน กีฬามีสวนชวยรักษาสุขภาพของผูถูกคุมขัง ชวยเพิ่มพลังดาน
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รางกาย ทั้งยังชวยสงเสริมความสัมพันธอันดีกับผูถูกคุมขังคนอื่น ๆ และเจา

หนาที่ คณะผูเขาเยี่ยมควรตรวจดูวาหนวยงานแหงนั้นสงเสริมการทํากิจกรรม

ในยามวาง เพื่อตอบสนองความตองการและความรูสึกมีคุณคาในตนเองของผู

ถูกคุมขังหรือไม ควรตรวจดูวามีการจัดเตรียมสถานที่และอุปกรณ และมีการใช

ประโยชนอยางเต็มที่เพื่อผูถูกคุมขังหรือไม  

 

ประเด็นอางอิง 

• ผูถูกคุมขังไดรับอนุญาตใหเลนกีฬาอะไรบาง? บอยครั้งและ

เปนเวลานานเพียงไร? 

• กิจกรรมอื่น ๆ ที่มี อยางเชน กิจกรรมดานวัฒนธรรมมีหรือ

ไม? 

• หากมีการจํากัดประเภทของกิจกรรมและเวลาในการทํา

กิจกรรม อะไรเปนเหตุผลที่ตองทําเชน  นั้ น ต า ม

ขอมูลที่ไดรับ และตามที่ผูตรวจเยี่ยมเขาใจเอาเอง? 

• มีหองสมุดหรือไม? มีการเขาถึงหรือไม? มีหนังสือสําหรับผู

ถูกคุมขังที่เปนชาวตางชาติหรือ   ไม? 

• มีการจัดหองหรือพื้นที่สําหรับกิจกรรมยามพักผอนหรือไม? 

กิจกรรมยามพักผอนมีอะไรบาง? 

• มีการเปดโอกาสใหทุกคนสามารถเขาถึงกิจกรรมตาง ๆ ได

อยางเทาเทียมกัน มีความยุติธรรม  โปรงใสและไมเลือกปฏิบัติหรือ

ไม? 
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 ศาสนา 

 มาตรฐาน 

 “1. ในสถานที่คุมขังซึ่งมีจํานวนผูถูกคุมขังที่นับถือศาสนาเดียวกันมาก

เพียงพอ ควรมีการแตงตั้งหรือรับรองตัวแทนของศาสนานั้น ในกรณีที่มีจํานวน

ผูถูกคุมขังมากพอและเงื่อนไขตาง ๆ เอื้ออํานวย ควรมีโครงสรางเชนนั้นตลอด

เวลา  

 2. ตัวแทนที่ไดรับการแตงตั้งหรือรับรองและมีคุณสมบัติตามยอหนาที่ 

1 ตองไดรับอนุญาตใหจัดพิธีทางศาสนาอยางสมําเสมอ และสามารถเยี่ยมเพื่อ

เทศนาอยางเปนสวนตัวกับผูถูกคุมขังในศาสนาของตนในเวลาที่เหมาะสม  

 3. จะตองไมมีการปฏิเสธไมใหผูถูกคุมขังคนใดเขาพบกับตัวแทนแหง

ศาสนาตนได ในทางกลับกัน หากผูถูกคุมขังคนใดไมตองการใหตัวแทนศาสนา

เขาเยี่ยม ก็ควรมีการปฏิบัติตามความเห็นของเขาอยางเต็มที่” SMR กฎที่ 41 

 

 “หากเปนไปไดในทางปฏิบัติ ผูถูกคุมขังทุกคนควรไดรับอนุญาตใหเขา

รวมพิธีกรรมทางศาสนาภายในสถานที่คุมขังเพื่อตอบสนองความตองการดาน

ศาสนา และอาจมีหนังสือศาสนาและคําสั่งสอนตามความเชื่อของตนในครอบ

ครอง” SMR กฎที่ 42 

 

 “หากเงื่อนไขในสถานที่คุมขังเอื้ออํานวย ควรมีการเคารพตอความเชื่อ

ทางศาสนาและการปฏิบัติดานวัฒนธรรมของกลุมที่ผูถูกคุมขังเปนสมาชิกอยู” 

BPTD หลักการที่ 3 
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 “หากเปนไปไดในทางปฏิบัติ ผูถูกคุมขังทุกคนควรไดรับอนุญาตใหเขา

รวมพิธีกรรมหรือการชุมนุมทางศาสนาภายในสถานที่คุมขัง เพื่อตอบสนอง

ความตองการดานศาสนา จิตวิญญาณและศีลธรรม และอาจมีหนังสือศาสนา

หรือวรรณกรรมที่จําเปนในครอบครอง” EPR กฎที่ 46 (โปรดดู EPR กฎที่ 47 

ดวย) 

 โปรดดู ACPR, A-11 และ IDRCPDL, มาตรา 43 

 

 ความเห็น 

 เสรีภาพดานศาสนาเปนสิทธิมนุษยชนพื้นฐานและผูถูกคุมขังควรมี

โอกาสใชเสรีภาพนี้ รวมทั้งเสรีภาพของกลุมที่จะเขารวมในพิธีกรรมทางศาสนา 

แตตองไมเปนการบังคับ ผูถูกคุมขังซึ่งไมมีความเชื่อในศาสนาใด และไม

ตองการปฏิบัติตามหลักศาสนาใด ไมควรถูกบังคับใหตองเขารวมในพิธีกรรม 

หรือถูกเลือกปฏิบัติ 

 คณะผูเขาเยี่ยมควรตรวจเยี่ยมวาไมมีการจํากัดสิทธิในการบูชาสําหรับ

ศาสนิกของศาสนาหลักหรือศาสนาแหงชาติ และไมมีการเพิกเฉยตอสิทธิของคน

กลุมนอย  

 ผูถูกคุมขังควรมีโอกาสไดรับการเขาเยี่ยมจากตัวแทนดานศาสนา โดย

เปนการเขาเยี่ยมอยางเปนสวนตัว อยางนอยโดยที่เจาหนาที่เรือนจําไมรวมรับ

ฟงดวย  
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ประเด็นอางอิง 

• อะไรเปนหลักเกณฑในการแตงตั้งตัวแทนดานศาสนาใน

สถานที่คุมขัง (อยางเชนจํานวนขั้นตําของผูนับถือศาสนานั้น)? 

• มีศาสนาซึ่งมีตัวแทนที่ไดรับการแตงตั้ง หรือมีการจัด

พิธีกรรมหรือการชุมนุมอยางไรบาง? กิจกรรมเหลานี้ตอบสนองการ

ปฏิบัติดานศาสนาของผูถูกคุมขังทุกคนหรือไม? 

• มีการกําหนดเงื่อนไขที่ผูถูกคุมขังตองทําตามเพื่อใหสามารถ

เขาถึงตัวแทนศาสนาตนหรือไม? 

• พิธีกรรมจัดขึ้นเมื่อใด (บอยครั้งเพียงไร) และที่ใด? มีการอํา

นวยความสะดวกดานสถานที่สําหรับผูที่ตองการเขารวมหรือไม? 

จํานวนผูเขารวมโดยเฉลี่ยมีเทาใด? 

• มีการเอื้ออํานวยเพื่อใหผูถูกคุมขังสามารถปฏิบัติตามหลัก

ศาสนาของตน ทั้งในแงการกินอาหาร การแตงกาย สุขอนามัยและการ

สวดภาวนาอยางเปนสวนตัวหรือไม? 
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 การทํางาน 

 มาตรฐาน 

 “ตองมีการกําหนดเงื่อนไขเพื่อชวยใหผูถูกคุมขังไดรับการจางงานที่มี

คุณคาและมีผลตอบแทน ซึ่งจะชวยใหพวกเขาสามารถปรับตัวใหเขากับตลาด

แรงงานในประเทศได และชวยใหมีคาใชจายสวนตัวและทํารายไดใหกับ

ครอบครัว” BPTP หลักการที่ 8  

 

 “1. การใชแรงงานในเรือนจําตองไมเปนลักษณะเชิงบังคับ 

 2. ผูตองโทษทุกคนจะตองทํางาน ตองฝกฝนเพื่อความสมบูรณดาน

รางกายและจิตใจ ทั้งนี้ตามความเห็นของเจาหนาที่ดานการแพทย 

 3. ตองมีการจัดงานที่มีคุณคาและพอเพียงเพื่อชวยใหผูถูกคุมขังมีงาน

ทําอยางเต็มที่ในวันทํางานปรกติ  

 4. หากเปนไปได งานที่จัดใหควรมีลักษณะสงเสริมหรือเพิ่มความ

สามารถของผูถูกคุมขังที่จะดํารงชีวิตอยางซื่อสัตยภายหลังไดรับการปลอยตัวได 

 5. ตองมีการจัดการฝกดานอาชีพในกิจการที่มีประโยชนใหกับผูถูกคุม

ขัง เพื่อใหไดรับประโยชนและควรจัดอยางยิ่งสําหรับนักโทษวัยเยาว 

 6. ผูถูกคุมขังควรสามารถเลือกประเภทของงานที่ตองการทําได ภาย

ในขอจํากัดของการฝกงานที่มีอยูตามเงื่อนไขของสถานที่คุมขัง และตามหลัก

วินัย” SMR กฎที่ 71 (ขอความที่คลายคลึงกันปรากฏอยูใน EPR กฎที่ 71) 

 

 “ตองไมมีการบังคับใหบุคคลทํางานไมวาในรูปแบบแรงงานบังคับหรือ
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แรงงานทาส” ICCPR มาตรา 8.3 (a)  

 

 “1. การจัดโครงสรางและวิธีการทํางานในสถานที่คุมขัง ควรคลายคลึง

กับการทํางานภายนอกเรือนจําใหมากที่สุด ทั้งนี้เพื่อเตรียมใหผูถูกคุมขัง

สามารถปรับตัวเขากับชีวิตการทํางานแบบปรกติ  

 2. ตองไมมีการใหความสําคัญกับผลกําไรของอุตสาหกรรมในเรือนจํา 

มากกวาประโยชนที่ผูถูกคุมขังจะไดรับจากการฝกอาชีพ” SMR กฎที่ 72 

(ขอความที่คลายคลึงกันปรากฏอยูใน EPR กฎที่ 72) 

 

 “1. จํานวนชั่วโมงการทํางานสูงสุดของผูถูกคุมขังตอวันและสัปดาห ให

เปนไปตามกฎหมายหรือกฎระเบียบที่มีอยู โดยใหความสําคัญกับกฎหรือจารีต

ในทองถิ่นที่เกี่ยวของกับการจางงานของคนทั่วไปที่เปนอิสระ  

 2. ในการกําหนดชั่วโมงการทํางาน ใหมีวันพักผอน 1 วันตอสัปดาห

และใหมีเวลามากพอเพื่อการศึกษาและกิจกรรมอื่นที่เปนสวนหนึ่งของการบําบัด

และฟนฟูผูถูกคุมขัง” SMR กฎที่ 75 

 

 “1. จะตองมีระบบจายคาตอบแทนอยางเทาเทียมสําหรับงานของผูถูก

คุมขัง 

 2. ภายใตระบบดังกลาว ผูถูกคุมขังตองไดรับอนุญาตใหใชรายไดสวน

หนึ่งสําหรับซื้อสิ่งของเครื่องใชที่ไมขัดตอระเบียบ และสงรายไดอีกสวนหนึ่งให

กับครอบครัวของตน 
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 ระบบดังกลาว ควรเปดโอกาสใหสถานที่คุมขังหักรายไดสวนหนึ่งเปน

เงินสะสมที่จะสงมอบใหกับผูถูกคุมขังเมื่อไดรับการปลอยตัว” SMR กฎที่ 76 

(ขอความที่คลายคลึงกันปรากฏอยูใน EPR กฎที่ 76) 

 (โปรดดู SMR กฎที่ 73, 74  ACPR, A-15 และ IDRCPDL, ยอหนาที่ 

1 ของมาตรา 34) 

 

 เด็กและเยาวชน 

 “ตามยอหนาที่ 3 ของมาตรา 10 ผูกระทําผิดที่เปนเด็กและเยาวชนจะ

ตอง (...) ไดรับการปฏิบัติอยางเหมาะสมกับอายุและสถานภาพทางกฎหมาย 

รวมทั้งสภาพการคุมขังอยางเชน (..) ระยะเวลาการทํางานที่สั้นกวา (...) โดยมี

เปาหมายเพื่อสงเสริมการปรับพฤติกรรมและการฟนฟู” ยอหนาที่ 13 ของ GC 

21 

 

 “เด็กและเยาวชนควรสามารถเลือกประเภทของงานที่ตองการทําได 

ภายในขอจํากัดของการฝกงานที่มีอยูตามเงื่อนไขของสถานที่คุมขัง และตาม

หลักวินัย” RPJDL กฎที่ 43 

 

 “หากเปนไปได เด็กและเยาวชนควรมีโอกาสในการทํางานที่มีคา

ตอบแทนในชุมชน ทั้งนี้โดยถือเปนการฝกดานอาชีพที่ชวยเพิ่มโอกาสที่จะหา

งานที่เหมาะสมทําเมื่อไดรับการปลอยตัวใหกลับไปอยูในชุมชน ประเภทของงาน

ควรเปนลักษณะการฝกฝนที่เหมาะสมซึ่งจะเปนประโยชนตอเด็กและเยาวชน
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เมื่อไดรับการปลอยตัว การจัดโครงสรางและวิธีการทํางานในสถานที่คุมขัง ควร

คลายคลึงกับการทํางานภายนอกเรือนจําใหมากที่สุด ทั้งนี้เพื่อเตรียมใหเด็กและ

เยาวชนสามารถปรับตัวเขากับชีวิตการทํางานแบบปรกติได” RPJDL กฎที่ 45 

 

 ความเห็น 

 คณะผูเขาเยี่ยมควรตรวจเยี่ยมวาทางเรือนจําใหความสําคัญกับการฝก

อาชีพมากกวาการเอาเปรียบแรงงานเพื่อกําไร โดยมาตรฐานที่เกี่ยวของกับการ

ใชแรงงานของผูถูกคุมขัง ควรมุงดูแลใหผูถูกคุมขังแตละคนมีโอกาสทํางานที่มี

คุณคา ใหผลตอบแทน โดยไมไดถูกเอาเปรียบเปนแรงงานราคาถูก  

 การทํางานที่มีคุณคาอยางสมําเสมอถือเปนองคประกอบสําคัญใน

การเตรียมตัวผูถูกคุมขังใหกลับคืนสูสังคม และกลับคืนสูสถานประกอบการภาย

นอกเรือนจํา ในแงของการกลับสูสังคม ผูถูกคุมขังควรมีโอกาสฝกฝนทักษะที่

ชวยเพิ่มศักยภาพในการหางานถูกกฎหมายทําในอนาคต การฝกฝนทักษะดาน

อาชีพที่ปรับใหเขากับตลาดแรงงานภายนอก จะมีบทบาทสําคัญในสวนนี้ 

 อาจมีการบังคับใหผูตองโทษทํางาน ดวยเงื่อนไขบางประการเทานั้น 

แรงงานบังคับหรือแรงงานทาสเปนสิ่งตองหาม แตไมใชวาการบังคับใหนักโทษ

ทํางานจะถือเปนสิ่งที่ละเมิดขอหามดังกลาว ในบางประเทศ ศาลยังคงลงโทษ

บุคคลโดยการบังคับใหทํางานหนัก ซึ่งขัดกับอนุสัญญาองคการแรงงานโลกวา

ดวยแรงงานบังคับ 

 ผูตองหาที่รอการไตสวนจะตองไมถูกบังคับใหทํางาน แตอาจทําไดหาก

ตองการ 
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 เฉพาะผูถูกคุมขังที่มีความสามารถในการทํางานเทานั้น จึงควรทํางาน

ได ในกรณีที่ผูทํางานเจ็บปวย แพทยตองใหการวินิจฉัยผูถูกคุมขังและหากจํา

เปนอาจตองออกใบรับรองแพทย เพื่อปองกันไมใหผูถูกคุมขังถูกปฏิเสธคาแรง  

 ผูถูกคุมขังหญิงควรมีโอกาสที่เทาเทียมในดานแรงงาน ซึ่งจะชวยให

พวกเธอสามารถประกอบอาชีพหลังไดรับการปลอยตัวได และไมควรจํากัดอยู

เฉพาะงานบางอยางอยางเชนการเย็บปกถักรอยและงานหัตถกรรม 

 

เงื่อนไขสําคัญที่สุดไดแก 

• ไมมีการใชงานเปนการลงโทษ 

• ควรเปนงานที่ใหคาตอบแทน (ในบางประเทศจะมีการหักลด

วันตองโทษลงตามจํานวนรายไดที่ผูถูกคุมขังหามาได)  

• ชั่วโมงการทํางานไมควรมากเกินกวาชั่วโมงการทํางานโดย

ปรกติภายนอก 

• สถานประกอบการตองปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัย

และสุขภาพระดับประเทศ 

 

 

 ประเด็นอางอิง 

• โอกาสในการทํางานภายในสถานที่คุมขังเปนอยางไร และ

เมื่อเปรียบเทียบกับงานภายนอกเปนอยางไร?  

• มีโอกาสในการทํางานนอกสถานที่คุมขังหรือไม (โดยเฉพาะ
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สําหรับคนหนุมสาว และผูที่ใกลจะไดรับการปลอยตัว)? 

• หากไมมีงานมากพอสําหรับผูถูกคุมขังทุกคน มีการคัดเลือก

งานใหแตละคนอยางไร? 

• การจัดสรรงานดังกลาวมีความยุติธรรม โปรงใสและไมเลือก

ปฏิบัติหรือไม? 

• มีการจัดฝกอาชีพอยางไรบาง? 

• เปนการทํางานอยางสมัครใจหรือไม?  

• สภาพการทํางานเปนอยางไร และเมื่อเปรียบเทียบกับสภาพ

การทํางานภายนอกเปนอยางไรบาง? 

• ผูถูกคุมขังซึ่งทํางานนอกสถานที่คุมขังไดรับการคุมครอง

ดานสิทธิหรือไม? 

• มีการแบงปนรายไดระหวางบุคคลผูถูกทําใหเสื่อมเสีย

อิสรภาพ หนวยงานผูควบคุมตัวและรัฐบาลหรือไม? ถามี มีการแบง

ปนและใชหลักเกณฑที่โปรงใสหรือไม? 

• ผูถูกคุมขังมีโอกาสใชและเก็บสะสมเงินรายไดอยางไร?  

 

เอกสารที่ควรอานเพิ่มเติม 

Andrew Coyle, A Human Rights Approach to Prison 

Management, 2003. (Chapter 7 constructive activities and social 

reintegration; Chapter 8: Contacts with the Outside World, 

pp.83-104) 



243°“√µ√«®‡¬’Ë¬¡ ∂“π∑’Ë§ÿ¡¢—ß: §Ÿà¡◊ÕªÆ‘∫—µ‘  

PRI, Making standards work, London 2001. (Section V Prisoners 

contacts with the outside world, pp.101-115; Section VI – 

Programmes for prisoners, pp. 7-149) 

UN HCHR, Human Rights and Prisons, Geneva 2003 (Section 

6: Making the best use of prisons; Section 7: Prisoner’s contact 

with the outside world, pp.76-102) 

Peter Sutton, (ed.) Basic Education in Prisons: Final Report, 

United Nation/ UNESCO Institute for Education (UIE) joint 

publication 
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∫√‘°“√¥â“π°“√·æ∑¬å 
 

 สุขภาพกายและใจของผูถูกคุมขังมีความสําคัญอยางยิ่ง เนื่องจากการ

คุมขังทําใหพวกเขามีโอกาสดูแลสุขภาพตนเองนอยลง และอาจกอใหเกิดดาน

ลบทั้งทางกายและใจตอผูถูกคุมขัง หนวยงานผูควบคุมตัวมีหนาที่ดูแลใหผูถูก

คุมขังมีสุขภาพเปนที่นาพอใจ มีสภาพชีวิตและการทํางานที่ดี และมีการดูแล

ดานแพทยอยางเหมาะสม บริการสุขภาพในเรือนจําควรมีความทัดเทียมกับ

บริการซึ่งอยูภายนอก 

 คณะผูเขาเยี่ยมควรใหความสนใจตอประเด็นความยินยอมและการปด

เปนความลับ ความสัมพันธที่มีพื้นฐานจากความไววางใจเปนองคประกอบ

สําคัญระหวางคนไขกับแพทย กฎบัตรสากลระบุไวดวยวา เราไมอาจนําตัวผูถูก

คุมขังเพื่อทดลองยา ซึ่งเปนการทดลองที่สงผลกระทบตอความสมบูรณทางกาย

หรือใจ 

 คณะผูเขาเยี่ยมควรตระหนักถึงปญหาสุขภาพสําคัญของผูถูกคุมขังใน

ประเทศหรือภูมิภาคของตน โดยอาจจะเปนวัณโรค เอชไอวี/เอดส และการใช

สารเสพติด ควรมีการจัดโครงการบําบัดเพื่อผูปวย และมีการสงตอไปยังสถาน

พยาบาลอื่นเมื่อไดรับการปลอยตัว 
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บริการดานการแพทย 

• การเขาถึงบริการรักษา 

• การดูแลสุขภาพโดยเฉพาะสําหรับผูหญิง (และทารก)  

• การดูแลสุขภาพโดยเฉพาะสําหรับผูถูกคุมขังที่มีอาการทาง 

 จิต 

• เจาหนาที่ดานการแพทย 
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 การเขาถึงบริการรักษา 

 มาตรฐาน 

 “เจาหนาที่ดานการแพทยควรตรวจสุขภาพของผูถูกคุมขังทันทีหลัง

จากมีการรับตัวเขาสถานที่คุมขัง และในภายหลังหากจําเปน ทั้งนี้เพื่อพยายาม

ชวยฟนฟูอาการเจ็บปวยทางกายหรือใจและดําเนินมาตรการที่จําเปน มีการคัด

กรองเพื่อแยกผูถูกคุมขังที่ตองสงสัยวาติดเชื้อหรืออาจเปนตนเหตุการแพร

ระบาดของโรค การบันทึกสภาพบกพรองทางกายหรือใจที่ขัดขวางการฟนฟู 

และการวินิจฉัยความสามารถทางกายของผูถูกคุมขังทุกคนวาเหมาะสมกับการ

ทํางานหรือไม” SMR กฎที่ 24 (ขอความที่คลายคลึงกันปรากฏอยูใน EPR กฎที่ 

29) 

 

 “จะตองมีการตรวจสุขภาพผูถูกคุมขังหรือผูถูกคุมขังโดยทันทีเมื่อมี

การนําตัวเขาสูสถานที่คุมขังหรือนําตัวมาคุมขัง ทั้งนี้เพื่อสามารถใหบริการดูแล

และรักษาที่จําเปนไดในภายหลัง โดยไมควรมีคาใชจายสําหรับบริการดูแลและ

รักษา” BPP หลักการที่ 24 

 

 “เมื่อมีการนําตัวผูถูกคุมขังทุกคนเขาสูเรือนจํา จะตองใหเจาหนาที่

หนวยดูแลสุขภาพตรวจสุขภาพโดยไมชักชา ในรายงานจนถึงปจจุบัน คณะ

กรรมการเพื่อปองกันการทรมานมีขอเสนอแนะวา ควรมีการสัมภาษณผูถูกคุม

ขังแรกเขาทุกคนอยางละเอียด และหากจําเปน ควรใหแพทยตรวจสุขภาพโดย

ทันทีเมื่อมีการนําเขา ในบางประเทศ การคัดกรองสุขภาพเปนงานที่ทําโดย
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พยาบาลผูเชี่ยวชาญ ซึ่งเปนผูรายงานขอมูลตอแพทย กรณีเชนนี้อาจถือวา

เปนการใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพมากกวา 

 ควรมีการแจกจายขอมูลหรือหนังสือใหกับผูถูกคุมขังเมื่อแรกเขา ทั้งนี้

เพื่ออธิบายใหทราบถึงการทํางานของหนวยบริการสุขภาพ และตักเตือนให

เขาใจถึงการปฏิบัติตนเพื่อสุขอนามัยเบื้องตน” CPT, GR 3, §33 

 

 “2. จะตองมีการสงตอผูถูกคุมขังที่เจ็บปวยซึ่งตองการการรักษาเปน

พิเศษ ไปยังหนวยงานผูเชี่ยวชาญหรือโรงพยาบาลเอกชน ในกรณีที่มีสถาน

พยาบาลในเรือนจํา จะตองมีการจัดเตรียมเครื่องมือและอุปกรณและเวชภัณฑ

เพื่อการดูแลและรักษาอยางเหมาะสมสําหรับผูถูกคุมขังที่ปวย และจะตองมีเจา

หนาที่ที่ผานการอบรมมาอยางเหมาะสม 

 3. ผูถูกคุมขังทุกคนจะตองสามารถเขาถึงบริการจากทันตแพทยที่มี

ความชํานาญ” SMR กฎที่ 22  

 

 “1. เจาหนาที่ดานการแพทยตองเปนผูดูแลสุขภาพทางกายและใจของ

ผูถูกคุมขัง และดูแลผูถูกคุมขังที่ปวยในแตละวัน โดยเฉพาะผูที่แจงวามีอาการ

เจ็บปวย และผูถูกคุมขังที่ตองการความชวยเหลือเปนพิเศษ” SMR กฎที่ 25 

(ขอความที่คลายคลึงกันปรากฏอยูใน EPR กฎที่ 30) 

 

 “เจาหนาที่ผูบังคับใชกฎหมายตองดูแลใหมีการคุมครองสุขภาพบุคคล

ที่อยูใตการควบคุมอยางเต็มที่ และตองดําเนินการโดยทันทีเพื่อใหมีการดูแล
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จากเจาหนาที่เมื่อมีความจําเปน” จรรยาบรรณของเจาหนาที่ผูบังคับใชกฎหมาย 

มาตรา 6  

 

 “ในระหวางถูกควบคุมตัว ผูถูกคุมขังควรสามารถพบแพทยไดทุกเวลา 

ไมวาจะเปนผูถูกคุมขังประเภทใด (โดยเฉพาะผูถูกคุมขังที่ถูกขังเดี่ยวซึ่งควร

สามารถเขาถึงแพทยไดเปนพิเศษ โปรดดูยอหนาที่ 56 ของรายงานทั่วไปฉบับที่ 

2 ของคณะกรรมการเพื่อปองกันการทรมาน (CPT/Inf (92) 3)) ควรมีการจัด

ระบบบริการดานสุขภาพในลักษณะที่ชวยใหมีการขอความชวยเหลือจากแพทย

ไดโดยไมมีการชักชา 

 ผูถูกคุมขังควรไดรับบริการสุขภาพในลักษณะที่มีการปกปดเปนความ

ลับ อยางเชน การสงมอบขอความใหในซองจดหมายปดผนึก นอกจากนั้น เจา

หนาที่เรือนจําไมควรทําตัวเปนผูคัดกรองคํารองขอเพื่อเขาพบแพทย” CPT, GR 

3, §34 

 โปรดดู ACPR, A-4 และ IDRCPDL, มาตรา 25 

 

 ความเห็น 

 คณะผูเขาเยี่ยมควรมีขอมูลที่จําเปนเพื่อชวยใหสามารถเปรียบเทียบ

บริการสุขภาพในเรือนจํากับบริการเอกชนได คุณภาพของบริการที่ใหกับบุคคล

ผูถูกทําใหเสื่อมเสียอิสรภาพตองมีความทัดเทียมกับบริการภายนอกทัณฑสถาน 

(หลักการเรื่องความเทาเทียม)  

 ผูถูกคุมขังแรกเขาควรมีโอกาสพบแพทยหรือพยาบาลผูชํานาญ เพื่อ
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ใหเจาหนาที่คัดกรองและตรวจอาการเจ็บปวยที่มีอยูเดิม รวมทั้งอาการบาดเจ็บ

ที่อาจเกิดขึ้นในระหวางการถูกคุมขังในสถานที่คุมขังกอนหนานี้ กระบวนการคัด

กรองมีความสําคัญในแงที่ชวยปองกันการแพรระบาดของโรคในบรรดาผูถูกคุม

ขังและเจาหนาที่ดวย 

 ผูถูกคุมขังทุกคนควรเขาพบแพทยไดโดยไมชักชา (หากไมใชกรณี

ฉุกเฉิน ใหเขาพบไดภายใน 1 วัน) วิธีการตรวจสุขภาพของผูถูกคุมขังก็ตองเปน

ไปดวยความเคารพตอศักดิ์ศรีของพวกเขา ดวยเหตุดังกลาว การพบแพทยจึง

ควรเกิดขึ้นอยางเปนสวนตัว หรืออยางนอยเจาหนาที่เรือนจําและผูถูกคุมขังคน

อื่น ๆ ไมควรมีสวนรูเห็นดวย เจาหนาที่ของเรือนจําตองอนุญาตใหเขาพบ

แพทยไดตามที่ผูถูกคุมขังตองการ แมจะไมมีการบอกเหตุผลของการเขาพบ

ก็ตาม 

 ผูถูกคุมขังที่ตองไดรับการรักษาพยาบาลเปนพิเศษควรไดรับการรักษา

ดังกลาว โดยอาจเปนการเขาพบแพทยผูเชี่ยวชาญในเรือนจําแหงนั้น หรือการ

สงตอไปยังผูเชี่ยวชาญที่อื่น แตละสถานที่คุมขังตองมีระบบสงตัวฉุกเฉินไปยัง

โรงพยาบาล 

 การปฏิเสธไมใหไดรับการรักษาถือไดวาเปนการทารุณอยางหนึ่ง  

 ผูถูกคุมขังไมควรที่จะตองจายคารักษาพยาบาล 

 หากในคณะผูเขาเยี่ยมไมมีเจาหนาที่ดานการแพทยที่ไมมีคุณสมบัติอยู

ดวย สมาชิกคนอื่น ๆ ก็ตองทําหนาที่ขอขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับสภาพดานสุขภาพ

ของบุคคลผูถูกทําใหเสื่อมเสียอิสรภาพ อาการเจ็บปวยที่เกิดขึ้นบอยครั้งที่สุด 

โรคติดตอและโรคระบาดที่ตรวจพบ อัตราการเสียชีวิต ทั้งยังควรตรวจเยี่ยม
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ระบบการเขารับบริการดานสุขภาพ 

 

ประเด็นอางอิง 

• สภาพทั่วไปดานการแพทยเปนอยางไร? 

• เรือนจํามียุทธศาสตรเพื่อแกไขปญหาเหลานั้นหรือไม? 

• เรือนจําเปนสวนหนึ่งของยุทธศาสตรระดับชาติเพื่อแกปญหา

วัณโรค เอชไอวี/เอดสและโรคสําคัญอยางอื่นหรือไม? 

• การพบแพทยเกิดขึ้นที่ใดและในสภาพแบบใด? 

• บุคคลผูถูกทําใหเสื่อมเสียอิสรภาพเขารับบริการดานสุขภาพ

อยางไร (ตองรอนัดพบแพทยหรือพบผูเชี่ยวชาญภายนอกนานเพียง

ไร) ? 

o สามารถเขาพบไดตามคํารองขอ โดยมีกระบวนการอยางไร? 

o โดยการรองขอจากเจาหนาที่ดานการแพทยซึ่งมีการตรวจ

เยี่ยมเรือนจําบอยครั้งเพียงใด? 

o โดยการรองขอจากเจาหนาที่ผูควบคุมตัว และมีกระบวนการ

อยางไร? 

• มีเจาหนาที่ดานการแพทยอยูเวรทั้งกลางวันและกลางคืน

หรือไม? 

• มีกระบวนการสงตอฉุกเฉินทั้งกลางวันและกลางคืนหรือไม? 

• มีระบบการเขาพบนักจิตวิทยาอยางไร? 

• มีขอรองเรียนเกี่ยวกับการเลือกปฏิบัติในการอนุญาตใหพบ
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เจาหนาที่ดานการแพทยหรือการรักษาอยางไรบาง? 

 เวชภัณฑ 

• ที่เก็บเวชภัณฑ (ตูแชเย็น) มีความเหมาะสมหรือไม? 

• มีการสั่งซื้อยาอยางไร? 

• มีการควบคุมปริมาณเวชภัณฑอยางไร? 
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 เจาหนาที่ดานการแพทย 

 มาตรฐาน 

 “1. เจาหนาที่ดานการแพทยตองเปนผูดูแลสุขภาพทางกายและใจของ

ผูถูกคุมขัง และดูแลผูถูกคุมขังที่ปวยในแตละวัน โดยเฉพาะผูที่แจงวามีอาการ

เจ็บปวย และผูถูกคุมขังที่ตองการความชวยเหลือเปนพิเศษ 

 เจาหนาที่ดานการแพทยจะตองรายงานใหผูอํานวยการทราบ เมื่อเห็น

วาสุขภาพกายหรือใจของผูถูกคุมขังไดรับผลกระทบหรือจะไดรับผลกระทบจาก

การคุมขังอยางตอเนื่อง หรือจากสภาพการคุมขังอยางอื่น” SMR กฎที่ 25 

(ขอความที่คลายคลึงกันปรากฏอยูใน EPR กฎที่ 30)  

 

 “1. ในทุกสถานที่คุมขัง จะตองมีเจาหนาที่ดานการแพทยที่มีคุณสมบัติ

อยางนอย 1 คน ซึ่งเปนผูมีความรูดานจิตเวชอยูบาง ลักษณะการใหบริการควร

มีลักษณะใกลเคียงกับบริการสุขภาพโดยทั่วไปของชุมชนหรือประเทศ โดยควร

ประกอบดวยบริการดานจิตเวช เพื่อการวิเคราะหโรค และในบางกรณีอาจมีการ

บําบัดอาการจิตไมปรกติดวย  

 2. จะตองมีการสงตอผูถูกคุมขังที่เจ็บปวยซึ่งตองการการรักษาเปน

พิเศษ ไปยังหนวยงานผูเชี่ยวชาญหรือโรงพยาบาลเอกชน ในกรณีที่มีสถาน

พยาบาลในเรือนจํา จะตองมีการจัดเตรียมเครื่องมือและอุปกรณและเวชภัณฑ

เพื่อการดูแลและรักษาอยางเหมาะสมสําหรับผูถูกคุมขังที่ปวย และจะตองมีเจา

หนาที่ที่ผานการอบรมมาอยางเหมาะสม” SMR กฎที่ 22 (ขอความที่คลายคลึง

กันปรากฏอยูใน EPR กฎที่ 26) 
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 “ระบบบริการสุขภาพในเรือนจําควรใหบริการปรึกษาสําหรับผูปวย

นอกและบริการรักษาฉุกเฉิน (โดยควรมีหนวยพยาบาลและเตียงคนไข) เปน

อยางนอย และผูถูกคุมขังทุกคนควรสามารถรับบริการจากทันตแพทยที่มี

คุณสมบัติดวย นอกจากนั้นแพทยในเรือนจําควรสามารถขอรับบริการจากผู

เชี่ยวชาญได 

 ในแงของบริการรักษาฉุกเฉิน ควรมีแพทยที่สามารถตามตัวไดตลอด

เวลา นอกจากนั้นควรมีเจาหนาที่ซึ่งสามารถทําการปฐมพยาบาลไดอยูในเรือน

จําตลอดเวลาโดยเฉพาะผูที่มีประสบการณดานพยาบาลมากอน 

 ควรมีเจาหนาที่ดานการดูแลสุขภาพ ใหการกํากับดูแลรักษาผูปวย

นอกอยางเหมาะสม ในหลายกรณีการพึ่งเฉพาะความเห็นของผูถูกคุมขังในการ

ใหบริการดูแลสุขภาพอยางตอเนื่อง อาจไมเพียงพอ” CPT, GR 3 §35 

 “การกระทําตอไปนี้ขัดกับหลักจริยธรรมดานการแพทยสําหรับเจา

หนาที่ดานการแพทย โดยเฉพาะแพทยผูรักษา 

 (ก) การรับรองหรือมีสวนรวมรับรองความทนทานของผูถูกคุมขังหรือผู

ถูกคุมขังตอการปฏิบัติหรือการลงโทษในบางรูปแบบ ซึ่งอาจสงผลกระทบอยาง

รุนแรงทั้งทางกายหรือใจ และไมเปนไปตามกฎบัตรสากลที่เกี่ยวของ หรือการ

เขารวมในการปฏิบัติหรือการลงโทษในลักษณะดังกลาว ซึ่งไมเปนไปตาม

กฎบัตรสากลที่เกี่ยวของ” หลักการดานจริยธรรมทางการแพทยเกี่ยวกับบทบาท

ของเจาหนาที่ดานการแพทย โดยเฉพาะแพทย ในการคุมครองผูถูกคุมขังหรือผู

ถูกคุมขังเพื่อใหปลอดจากการลงโทษและการปฏิบัติอยางทารุณ ผิดมนุษยหรือ

ลดทอนความเปนมนุษย หลักการที่ 4 องคการสหประชาชาติ 
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 “เจาหนาที่ผูดูแลสุขภาพในเรือนจํามักเปนเจาหนาที่ที่มีความเสี่ยง 

การทําหนาที่ดูแลสุขภาพของผูปวย (ผูถูกคุมขังที่ปวย) อาจทําใหเกิดความขัด

แยงกับระบบจัดการและรักษาความปลอดภัยในเรือนจํา ซึ่งทําใหเกิดคําถามและ

ทางเลือกทางจริยธรรมที่ยุงยาก เพื่อใหเกิดการทํางานดูแลสุขภาพอยางเปน

อิสระ คณะกรรมการเพื่อปองกันการทรมานเห็นวา เจาหนาที่ดังกลาวตอง

ปฏิบัติหนาที่ไดใกลเคียงมากที่สุดกับระบบบริการสุขภาพกระแสหลักในชุมชน

ทั่วไป” CPT, GR 3, §71 

 โปรดดู SMR กฎที่ 23-25 และ IDRCPDL, มาตรา 29 

 

 ความเห็น 

 ในการตรวจเยี่ยมระบบดูแลสุขภาพในสถานที่คุมขัง คณะผูเขาเยี่ยม

ควรใหความสําคัญกับบทบาทของเจาหนาที่ดานการแพทยและความเปนอิสระ

ในการตัดสินใจดานการแพทย โดยควรมีหนาที่ดังตอไปนี้ 

• ดูแลใหสภาพการคุมขังโดยทั่วไปมีลักษณะชวยใหเกิดสภาพแวดลอม

ที่ดี ทั้งนี้โดยการรายงานใหหนวยงานที่เกี่ยวของทราบถึงผลกระทบที่มีตอ

คุณภาพการรักษาและสภาพการคุมขัง 

• ตรวจหาโรคติดตอและเสนอแนะมาตรการเพื่อหลีกเลี่ยงการแพร

ระบาดของโรค 

• ดูแลใหผูถูกคุมขังสามารถพบแพทยและรักษาอยางเปนสวนตัวได 

• การสงตอผูปวยไปยังผูชํานาญการ 

 ภาระหนาที่หลายชั้นเปนเหตุใหแพทยในเรือนจําไมไดทําหนาที่แค
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แพทยสวนตัวสําหรับผูถูกคุมขัง หากยังเปนที่ปรึกษาใหกับฝายจัดการของ

สถานที่คุมขังดวย ซึ่งอาจนําไปสูผลประโยชนทับซอน บทบาทการเปนผูใหคํา

ปรึกษากับฝายบริหารของเรือนจําควรจํากัดอยูแคการใหความเห็นวาจะ

ปรับปรุงสุขภาวะทั่วไปและของแตละบุคคลอยางไร โดยไมควรมีการขอใหแพทย

หรือพยาบาลเขาไปมีสวนรวมในการลงโทษ ซึ่งขัดตอจรรยาบรรณของแพทย

และขัดตอการตีความโดยทั่วไปของ SMR 19 

 เจาหนาที่ดานการแพทยตองมีความเปนอิสระอยางเต็มที่ในการตัดสิน

ใจที่เกี่ยวของกับการรักษา โดยเปนอิสระจากหนวยงานผูควบคุมตัว ซึ่งจะเปน

ไปไดก็ตอเมื่อบริการสุขภาพในเรือนจําเปนสวนหนึ่งของระบบสาธารณสุขของ

ประเทศ แทนที่จะตองขึ้นอยูกับอํานาจของเรือนจําแหงนั้น 

 เจาหนาที่ดานการแพทยตองปฏิบัติตามจรรยาบรรณการรักษาความ

ลับโดยทั่วไป  

 การประเมินผลความสามารถ ความเปนอิสระและการปฏิบัติตาม

จรรยาบรรณของเจาหนาที่ดานการแพทย รวมทั้งคุณภาพการใหบริการเปน

หนาที่ของผูชํานาญการดานสุขภาพ ดวยเหตุดังกลาว คณะผูเขาเยี่ยมจึงควรมี

สมาชิกเปนผูชํานาญการดานการแพทย หรือสามารถติดตอกับผูชํานาญการ

ดานการแพทยได  

 

 

ประเด็นอางอิง 

• หนวยงานดูแลสุขภาพประกอบดวยบุคลากรอยางไร (จํานว

19  โปรดดูประเด็นนี้ ยกตัวอยางเชน กรณี PRI, Making Standards Work, p.80, § 39ff 
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นของแพทย พยาบาล นักจิตวิทยา นักจิตเวช ฯลฯ)? 

• บุคลากรเหลานี้มีคุณสมบัติอยางมืออาชีพหรือไม? 

• หนวยงานดูแลสุขภาพในเรือนจํามีความสัมพันธกับระบบ

สาธารณสุขแหงชาติอยางไร ทั้งในแงการเขาถึงสินคา บริการ ขอมูล

ขาวสารและการอบรม? 

• เวลาในการทํางานสอดคลองกับความตองการในเรือนจําหรือ

ไม? 

• มีหนาที่อยางไรบาง? 
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 การดูแลสุขภาพพิเศษสําหรับผูหญิงและทารก 

 มาตรฐาน 

 “(...) เพื่อใหผูหญิงซึ่งถูกทําใหเสื่อมเสียอิสรภาพไดรับการปฏิบัติตาม

หลักการแหงความเทาเทียม เจาหนาที่ดานการแพทยและพยาบาลซึ่งเปนผูให

บริการจะตองเปนผูที่ผานการอบรมการดูแลสุขภาพของผูหญิงมาโดยเฉพาะ 

รวมทั้งนักสูตินรีเวช นอกจากนั้น ผูหญิงซึ่งถูกทําใหเสื่อมเสียอิสรภาพก็ควรได

รับมาตรการดูแลและปองกันโรคทัดเทียมกับผูหญิงภายนอก รวมทั้งการคัด

กรองมะเร็งเตานมและปากมดลูก” CPT, GR 10, §32 

 

 “1. ในเรือนจําหญิง จะตองมีที่พักอาศัยพิเศษที่จําเปนสําหรับการดูแล

และรักษาหญิงในชวงกอนคลอดบุตรและหลังคลอด โดยหากเปนไปไดควรจัดให

มีการคลอดบุตรในโรงพยาบาลนอกเรือนจํา ในกรณีที่บุตรถือกําเนิดในเรือนจํา 

ไมควรระบุขอมูลเชนนั้นไวในสูติบัตร 

 2. ในกรณีที่อนุญาตใหมีการเลี้ยงดูทารกในเรือนจําพรอมกับแม ทาง

เรือนจําตองจัดใหมีสถานรับเลี้ยงเด็กที่มีเจาหนาที่ผูมีคุณสมบัติดูแล ซึ่งจะทํา

หนาที่ดูแลทารกในขณะที่แมไมสามารถทําหนาที่นั้นได” SMR กฎที่ 23 

 

 “โดยทั่วไปแลว ไมควรใหมีการคลอดบุตรในเรือนจํา และตามหลัก

ปฏิบัติทั่วไปของรัฐภาคีของสภาแหงยุโรป จะตองมีการสงตัวหญิงผูตั้งครรภที่

เปนผูถูกคุมขังออกไปยังโรงพยาบาลในชวงเวลาอันเหมาะสม อยางไรก็ตาม ใน

ชวงที่ผานมาทางคณะกรรมการเพื่อปองกันการทรมานพบตัวอยางของหญิงตั้ง



258 °“√µ√«®‡¬’Ë¬¡ ∂“π∑’Ë§ÿ¡¢—ß: §Ÿà¡◊ÕªÆ‘∫—µ‘  

ครรภที่ถูกพันธนาการ หรือถูกผูกติดกับเตียงหรือผูกติดกับเครื่องเรือนอยางอื่น

ในระหวางมีการตรวจดานสูตินรีเวชหรือการสงตัว การกระทําเชนนั้นเปนสิ่งที่ไม

อาจยอมรับไดโดยสิ้นเชิง และถือไดวาเปนการปฏิบัติอยางไรมนุษยธรรมและลด

ทอนความเปนมนุษยอยางหนึ่ง ควรจัดใหมีการรักษาความปลอดภัยดวยวิธีการ

อยางอื่น” CPT, GR 10, §27 

 โปรดดู ACPR, B-2b), c), d) and e) และ IDRCPDL, มาตรา 20 

 

 ความเห็น 

 คณะผูเขาเยี่ยมควรตระหนักวา เรือนจําโดยทั่วไปมักไมสามารถปรับ

ตัวใหเขากับความตองการพิเศษของผูหญิงได ซึ่งสภาพการณดังกลาวสงผล

กระทบตอสุขภาพทั้งทางกายและใจ นอกจากนั้น ยังมีกรณีที่ผูหญิงถูกละเมิด 

โดยเฉพาะการละเมิดทางเพศกอนการสงตัวเขาเรือนจํา ในหลายประเทศ ผู

หญิงตองเผชิญความเสี่ยงแมในชวงที่ถูกคุมขังแลว 

 ควรมีการจัดบริการดูแลดานสูตินรีเวชให และมีมาตรการพิเศษเพื่อ

รองรับความตองการเนื่องจากการตั้งครรภและการทําหนาที่ของแม 

 

 

ประเด็นอางอิง 

• ในเรือนจํามีนักสูตินรีเวชประจําอยูหรือไม และมีชั่วโมงการ

ทํางานอยางไร? 

• เงื่อนไขในการเขาพบนักสูตินรีเวชเปนอยางไร? 
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• มีการตอบสนองความตองการพิเศษของหญิงผูตั้งครรภหรือ

ไม? 

• มีการตอบสนองความตองการพิเศษของแมที่ตองดูแลเด็ก

ออนหรือไม? 

• ผูหญิงคลอดบุตรที่ใด? 

• ในเรือนจําที่มีหญิงผูถูกคุมขังซึ่งดูแลทารกของตนเอง มีการ

เขาถึงนักกุมารเวชหรือไม? 

• ผูหญิงไดรับบริการดานสุขภาพทัดเทียมกับผูชายหรือไม? 
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 การดูแลสุขภาพโดยเฉพาะสําหรับผูถูกคุมขังที่มีอาการ

ทางจิต 

 มาตรฐาน 

 “1. บุคคลซึ่งมีอาการวิกลจริตจะตองไมถูกคุมขังในเรือนจํา โดยตองจัด

ใหมีการสงตัวไปยังหนวยงานดานจิตเวชโดยทันที 

 2. ผูถูกคุมขังที่มีอาการทางจิตประสาทหรือความผิดปรกติดานจิต จะ

ตองไดรับการดูแลและรักษาในหนวยงานที่เชี่ยวชาญพิเศษภายใตการดูแลของ

แพทย 

 3. ในชวงที่ยังอยูในเรือนจํา ผูถูกคุมขังที่มีลักษณะดังกลาวจะตองได

รับการดูแลเปนพิเศษจากเจาหนาที่ดานการแพทย 

 4. แผนกการแพทยหรือจิตเวชในเรือนจําจะตองใหการรักษาดานจิต

เวชกับผูถูกคุมขังทุกคนที่ตองการการรักษาดังกลาว” SMR กฎที่ 82 (ขอความ

ที่คลายคลึงกันปรากฏอยูใน EPR กฎที่ 100) 

 

 “ผูถูกคุมขังที่มีอาการผิดปรกติทางจิตอยางรุนแรง ควรถูกสงตัวไป

ดูแลในสถานพยาบาล ซึ่งมีเครื่องมือและเจาหนาที่ที่มีความเชี่ยวชาญอยาง

เหมาะสม โดยนักจิตเวชจะเปนผูวินิจฉัยการรับตัวผูถูกคุมขังเพื่อเขารับการ

รักษาในโรงพยาบาล โดยหนวยงานที่เกี่ยวของเปนผูอนุมัติ” ยอหนาที่ 55 

R(98)7 

 

 “ถือเปนความกาวหนาจากจุดยืนดานจริยธรรมที่มีการสงตัวผูถูกคุมขัง
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เพื่อเขารับการรักษาในสถานพยาบาลนอกเรือนจํา โดยเปนสถานพยาบาลภาย

ใตระบบสาธารณสุข แตจากอีกมุมมองหนึ่ง มีผูเห็นวาการจัดใหมีแผนกจิตเวช

ในเรือนจํา ทําใหสามารถใหบริการดูแลและรักษาอยางเต็มที่โดยมีการเก็บขอมูล

เปนความลับ และสรางความเขมแข็งใหกับบริการดานการแพทยและสังคมภาย

ในเรือนจําแหงนั้น” CPT, GR 3, §43 

 โปรดดู ACPR, B-5-b), c) and d) และ IDRCPDL, มาตรา 17 

 

 ความเห็น 

 สัดสวนของผูถูกคุมขังที่มีอาการทางจิตในเรือนจํามักสูงกวาประชากร

ภายนอกทั่วไป ดังนั้นคณะผูเขาเยี่ยมควรตรวจเยี่ยมวาผูถูกคุมขังที่มีอาการทาง

จิตไดรับการดูแลและรักษาอยางพอเพียงหรือไม ทั้งนี้ควรเปนการดูแลและรักษา

โดยผูเชี่ยวชาญดานจิตเวช 

 หากจําเปน ควรมีแผนกใหบริการที่สามารถดูแลอยางพอเพียงในเรือน

จํา ในขณะที่มาตรฐานสากลสวนใหญมีความเชื่อวา โรงพยาบาลดานจิตประสาท

เปนสถานที่ดีที่สุดเพื่อการรักษาพิเศษ และมักมีขอเสนอแนะใหสงตัวผูถูกคุมขัง

ที่มีอาการทางจิตรุนแรงไปยังโรงพยาบาลดานจิตเวช 

 แตจากอีกมุมมองหนึ่ง ดังที่ปรากฏในรายงานทั่วไปฉบับที่ 3 ของคณะ

กรรมการเพื่อปองกันการทรมาน การจัดใหมีแผนกจิตเวชในเรือนจําก็อาจเปน

ขอไดเปรียบอยางหนึ่ง ทางคณะกรรมการฯ เชื่อวาการทําเชนนั้นจะชวยยก

ระดับการทํางานเพื่อตอบสนองอาการเจ็บปวยทางจิตและผูถูกคุมขังที่มี

พฤติกรรมผิดปรกติไดอยางเปนมืออาชีพมากขึ้น 
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 เพื่อใหสามารถตรวจเยี่ยมวาบริการดานจิตเวชในสถานที่คุมขังมีพอ

เพียงหรือไม คณะผูเขาเยี่ยมอาจประกอบดวยผูเชี่ยวชาญดานจิตเวชในบางครั้ง 

ในกรณีที่ไมสามารถหาผูเชี่ยวชาญดานจิตเวชได คณะผูเขาเยี่ยมก็ยังสามารถ

ตรวจเยี่ยมวาทางเรือนจํามีนโยบายใหการดูแลดานสุขภาพจิตหรือไม และมีการ

ปฏิบัติตามนโยบายดังกลาว โดยมีการประสานงานกับบริการสาธารณสุขภาย

นอกเรือนจําอยางเหมาะสมหรือไม 

 อีกประเด็นหนึ่งที่เกี่ยวของกันแตวาแตกตางไป ไดแก กรณีที่มีคําสั่ง

บังคับเพื่อกักตัวผูถูกคุมขังในโรงพยาบาลดานจิตเวช คณะผูเขาเยี่ยมบางหนวย

อยางเชน คณะกรรมการเพื่อปองกันการทรมาน และกลไกที่จัดตั้งขึ้นตาม

พิธีสารเลือกรับตอทายอนุสัญญาตอตานการทรมาน อาจกําหนดขอบเขตการทํา

หนาที่ครอบคลุมการตรวจเยี่ยมสภาพการคุมขังของบุคคลเชนนั้นได ประเด็นนี้

ไมถูกรวมอยูในหนังสือคูมือเลมนี้ แตมีการอางอิงถึงงานเขียนที่เกี่ยวของ 

 

 

ประเด็นอางอิง 

• มีผูถูกคุมขังที่เขาสูเรือนจําในชวง 12 เดือนที่ผานมา ซึ่ง

ตรวจพบวามีอาการทางจิตประสาทหรือไม? 

• ในกรณีที่มีผลการตรวจวิเคราะหดังกลาว ทางเรือนจําปฏิบัติ

ตอผูถูกคุมขังอยางไร (อยางเชน สงตัวไปยังโรงพยาบาลจิตเวช

ภายนอก จัดใหมีแผนกพิเศษเพื่อดูแลภายในเรือนจํา ไมมีการจัด

มาตรการพิเศษใด ๆ)? 
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• ใครเปนผูดูแลการรักษาผูถูกคุมขังเหลานั้น (นักจิตเวช 

แพทยทั่วไป)? 

• ในเรือนจํามีนักจิตเวชอยูมากนอยเพียงใด และมีเวลาทํางาน

ในนั้นบอยครั้งหรือไม? 

• ผูถูกคุมขังที่มีอาการทางจิตไดรับการรักษาอยางไร (การ

รักษาดวยยา กิจกรรมบําบัด ฯลฯ)? 

 

 

เอกสารที่ควรอานเพิ่มเติม 

PRI, Making standards work, London 2001. (Section IV 

Prisoners’ mental and physical health, pp.69 to 98 

Andrew Coyle, A Human Rights Approach to Prison 

Management, 2003. (Prisoners and Health care, pp.49–58) 

PRI, Making standards work, London 2001. (Section V Prisoners 

contacts with the outside world, pp. 101-115;Section VI – 

Programmes for prisoners, pp.17-149) 

UN HCHR, Human Rights and Prisons, Geneva 2003 (Section 

4: Health Care of prisoners, pp.46-63) 

มาตรฐานที่เกี่ยวของ 

CPT 3rd General report on activities, Health care services in 

prisons, CPT/Inf(93)12§ 30-77. 



264 °“√µ√«®‡¬’Ë¬¡ ∂“π∑’Ë§ÿ¡¢—ß: §Ÿà¡◊ÕªÆ‘∫—µ‘  

CPT 10th General report on activities, Women deprived of their 

liberty, CPT/Inf(2000)13, §26-33) 

CPT 8th General report on activities, Involuntary Placement in 

psychiatric establishments, CPT/Inf 

(98)12,§25-58) 

International Council of Prison Medical services, Oath of Athens 

for prison physicians, 1979. www.icpms.interfree.it/atheus  

UN Principles for the protection of persons with mental illness, 

1991 
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 บุคลากรในเรือนจํา  

 

 คณะผูเขาเยี่ยมไมควรละเลยตรวจเยี่ยมการทําหนาที่ของเจาหนาที่ผู

ควบคุมดูแลผูถูกคุมขัง เนื่องจากพวกเขาเปนปจจัยสําคัญที่กําหนดการปฏิบัติ

ตอผูถูกคุมขัง คุณภาพความสัมพันธระหวางเจาหนาที่กับผูถูกคุมขังเปนกุญแจ

สําคัญที่นําไปสูสภาพการคุมขังที่มีมนุษยธรรม 

 

 

ปจจัยตอไปนี้มีสวนในการกําหนดคุณภาพของเจาหนาที่ 

• องคกร (จํานวนของเจาหนาที่ จํานวนผูหญิงในบุคลากร 

สัดสวนของเจาหนาที่ที่ทําหนาที่โดยตรงกับผูถูกคุมขัง เวลาและสภาพ

การทํางาน 

• การคัดเลือกเจาหนาที่และการอบรมพื้นฐาน 

• ทักษะและทัศนคติแบบมืออาชีพ 

• เงื่อนไขการใหบริการและสถานภาพ 

• ความเชี่ยวชาญพิเศษ 

• การใชกําลัง 

• ทัศนะดานเพศและความหลากหลายทางวัฒนธรรม 

• ผูอํานวยการ 
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 อาจมีการจัดแบงกลุมเจาหนาที่ออกเปนประเภทตาง ๆ ดังนี้ แมวา

อาจมีการรวมภาระหนาที่ในบางสวนเพื่อประโยชนบางอยาง)  

• การบริหารจัดการ  

• การควบคุมสอดสองดูแลภายใน 

• การสอดสองดูแล/รักษาความปลอดภัยภายนอก (ซึ่งอาจไม

ไดอยูใตอํานาจหนาที่ของพัศดีเรือนจําเสมอไป)  

• เจาหนาที่ดานการแพทย 

• เจาหนาที่ดานสังคม (ผูรับผิดชอบตอชีวิตประจําวันของผูถูก

คุมขังกลุมหนึ่ง) 

• เจาหนาที่ดานขนสง 

• เจาหนาที่อบรม (ดานการศึกษา กิจกรรม การทํางาน)  

• เจาหนาที่ดานคลังพัสดุ 

 ขอบเขตการตรวจเยี่ยมการทํางานของเจาหนาที่อาจแตกตางกันไป

สําหรับคณะผูเขาเยี่ยมคณะตาง ๆ อยางไรก็ตาม สมาชิกคณะผูเขาเยี่ยมตองมี

โอกาสพูดคุยกับเจาหนาที่ ขอมูลเกี่ยวกับสภาพการคุมขัง ควรครอบคลุมถึง

สภาพการทํางานของเจาหนาที่และทัศนของพวกเขาตอการทํางานในเรือนจํา 

และการปรับปรุงตาง ๆ ที่พวกเขาเห็นวาจําเปน  

 

บุคลากรในเรือนจํา  

• ประเด็นทั่วไป 

• การอบรมบุคลากรในเรือนจํา 
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 ประเด็นทั่วไป 

 มาตรฐาน 

 “1. ฝายบริหารของเรือนจําตองทําหนาที่คัดเลือกบุคลากรทุกระดับ

อยางระมัดระวัง ทั้งนี้เนื่องจากคุณสมบัติ มนุษยธรรม ทักษะแบบมืออาชีพและ

ความเหมาะสมสวนบุคคลในการทํางานเปนปจจัยสําคัญที่นําไปสูการบริหาร

จัดการเรือนจําอยางเหมาะสม  

 2. ฝายบริหารของเรือนจําจะตองกระตุนเตือนสาธารณะและบุคลากร

ของตนเองอยางสมําเสมอวา ภาระหนาที่เชนนี้เปนงานบริการสังคมที่มีความ

สําคัญอยางยิ่ง และตองหาหนทางที่เหมาะสมเพื่อเผยแพรใหสาธารณะตระหนัก

ถึงความจริงขอนี้  

 3. เพื่อใหขอความขางตนเปนจริง ควรมีการแตงตั้งเจาหนาที่ใหเปน

เจาหนาที่เต็มเวลา ซึ่งจะเปนบุคลากรแบบมืออาชีพและมีสถานภาพเปน

ขาราชการ โดยมีความมั่นคงในตําแหนงงานที่อาจเปลี่ยนแปลงไดขึ้นอยูกับ

พฤติกรรม ประสิทธิภาพและสุขภาพรางกายเทานั้น ควรมีการกําหนดเงินเดือน

อยางพอเพียงเพื่อสรางแรงดึงดูดใจและรักษาเจาหนาที่ทั้งชายและหญิงที่มี

ความเหมาะสม ควรมีการจัดสวัสดิการและบริการอยางอื่นใหเหมาะสมกับสภาพ

การทํางาน” SMR กฎที่ 46 (โปรดดู กฎที่ 54 ดวย)   

 

 “จากทัศนะที่มองวาบุคลากรในเรือนจํามีความสําคัญอยางยิ่งตอการ

บริหารจัดการที่ดีและการปฏิบัติตามวัตถุประสงคขององคกรและการปฏิบัติ 

ฝายบริหารของเรือนจําตองใหความสําคัญอยางยิ่งตอการปฏิบัติตามกฎของเจา
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หนาที่” EPR กฎที่ 51 

 

 “(...) การมีบุคลากรคละกันทั้งสองเพศ เปนปจจัยสําคัญที่ชวยปองกัน

การทารุณในสถานที่คุมขัง การมีทั้งเจาหนาที่ชายและหญิงอาจมีประโยชนทั้งใน

แงการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของการควบคุมตัวและการทําใหเกิดความสงบ

เรียบรอยในสถานที่คุมขัง” CPT, GR 10, §23 

 

 “ปจจัยสําคัญที่ทําใหเกิดระบบเรือนจําที่มีมนุษยธรรมไดแก การมี

บุคลากรในเรือนจําที่ผานการคัดเลือกและอบรมมาอยางเหมาะสม เปนผูมี

ทัศนคติดานความสัมพันธกับผูถูกคุมขังอยางเหมาะสม มีความรักในงานที่ทํา

มากกวาทําแคเปนอาชีพ การสรางความสัมพันธในเชิงบวกกับผูถูกคุมขังควร

ถือวาเปนลักษณะสําคัญอยางหนึ่งของการทําหนาที่ดวยความรัก 

 เปนที่นาเสียใจ คณะกรรมการเพื่อปองกันการทรมานมักพบวาโดย

ทั่วไปแลว เจาหนาที่และผูถูกคุมขังมีความสัมพันธแบบทางการและคอนขาง

หางเหิน เจาหนาที่มักมีทัศนะที่เครงเครียดตอผูถูกคุมขัง และมีการสนทนากับ

พวกเขานอยมาก คณะกรรมการฯ เปนวาการกระทําในลักษณะตอไปนี้สะทอน

ถึงวิธีทํางานแบบดังกลาว การบังคับใหนักโทษยืนหันหนาเขาฝาผนังในขณะที่

รอเจาหนาที่ใหมาเขาพบ หรือรอใหผูเขาเยี่ยมเดินผานไป การบังคับใหผูถูกคุม

ขังกมศีรษะหรือประสานมือไวดานหลังในขณะที่เดินอยูในเรือนจํา เจาหนาที่ถือ

ไมกระบองในลักษณะที่เห็นชัดเจนและยั่วยุ การปฏิบัติเชนนั้นเปนสิ่งไมจําเปน

ในแงการรักษาความปลอดภัย ทั้งยังไมชวยสงเสริมความสัมพันธที่ดีระหวางเจา
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หนาที่กับผูถูกคุมขัง  

 ความเปนมืออาชีพอยางแทจริงของบุคลากรในเรือนจําจะเกิดขึ้นเมื่อ

พวกเขาสามารถปฏิบัติตอผูถูกคุมขัง ในลักษณะที่เหมาะสมและมีมนุษยธรรม 

พรอม ๆ กับสามารถรักษาความปลอดภัยและความสงบเรียบรอยได ในแงนี้

ฝายบริหารของเรือนจําควรบมเพาะความรูสึกไววางใจอยางชอบดวยเหตุผลใน

บรรดาเจาหนาที่ และใหมีการมองวาผูถูกคุมขังยอมปรารถนาจะปฏิบัติตนอยาง

เหมาะสม การพัฒนาความสัมพันธในเชิงบวกและสรางสรรคระหวางเจาหนาที่

กับผูถูกคุมขัง ไมเพียงชวยลดความเสี่ยงจากการทารุณเทานั้น หากยังสราง

ความเขมแข็งใหกับการควบคุมและการรักษาความปลอดภัยดวย ในทางกลับ

กัน การปฏิบัติเชนนั้นจะใหประโยชนอยางยิ่งตอการทํางานของเจาหนาที่  

 การสงเสริมความสัมพันธที่ดีระหวางเจาหนาที่กับผูถูกคุมขังยังขึ้นอยู

กับการมีจํานวนเจาหนาที่ปฏิบัติงานอยางพอเพียงในแตละชวงเวลาและใน

แตละแผนก รวมทั้งในอาคารสถานที่ซึ่งมีการใชงานโดยผูถูกคุมขัง ผูแทนของ

คณะกรรมการเพื่อปองกันการทรมานมักไมคอยพบสภาพดังกลาว จํานวนเจา

หนาที่ซึ่งตําและ/หรือการสงเจาหนาที่ไปประจําตามจุดตาง ๆ ซึ่งไมพอเพียง ทํา

ใหเจาหนาที่ขาดความใกลชิดกับผูถูกคุมขัง และยอมเปนอุปสรรคขัดขวางการ

พัฒนาความสัมพันธที่ดี ทั้งยังทําใหเกิดบรรยากาศที่ไมไววางใจระหวางเจา

หนาที่กับผูถูกคุมขัง  

 เปนที่สังเกตวา ในกรณีที่มีเจาหนาที่ไมพอเพียง การทํางานลวงเวลา

อาจมีความจําเปนเพื่อรักษาระดับความปลอดภัยและสงเสริมกิจกรรมเพื่อการ

ฟนฟูในเรือนจํา แตการทํางานลวงเวลามักทําใหเกิดความเครียดของเจาหนาที่
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และความทอถอยอยางไมจําเปน ซึ่งมักนําไปสูความตึงเครียดที่เลวรายยิ่งขึ้นใน

บรรยากาศของเรือนจํา” CPT, GR 11, §26 

 โปรดดู IDRCPDL, ยอหนาที่ 1 ของมาตรา 7 

 

 เด็กและเยาวชน 

 “บุคลากรในเรือนจําควรมีคุณสมบัติเหมาะสม และมีจํานวนผู

เชี่ยวชาญอยางพอเพียงในดานตาง ๆ ทั้งนักการศึกษา ผูฝกสอนอาชีพ ผูใหคํา

ปรึกษา นักสังคมสงเคราะห นักจิตเวชและนักจิตวิทยา โดยควรมีการจางงาน

บุคลากรผูเชี่ยวชาญเหลานี้อยางถาวร (...)”RPJDL กฎที่ 81.1 

 

 “ฝายบริหารของเรือนจําตองทําหนาที่คัดเลือกบุคลากรทุกระดับอยาง

ระมัดระวัง ทั้งนี้เนื่องจากคุณสมบัติ มนุษยธรรม ทักษะแบบมืออาชีพและความ

เหมาะสมสวนบุคคลในการทํางานเปนปจจัยสําคัญที่นําไปสูการปฏิบัติตอเด็ก

และเยาวชนอยางเหมาะสม รวมทั้งการจัดใหมีบุคลากรที่เหมาะสมกับงาน” 

RPJDL กฎที่ 82.3 

 

 ความเห็น 

 คณะผูเขาเยี่ยมควรใหความสนใจเปนพิเศษตอพฤติกรรมของเจา

หนาที่ เนื่องจากพวกเขามีบทบาทสําคัญในการสรางบรรยากาศทั่วไปในสถานที่

คุมขัง ดวยเหตุดังกลาว การคัดเลือกบุคลากรตามหลักเกณฑที่ชัดเจนและ

สอดคลองกับทักษะและความสามารถสวนบุคคล จึงมีความสําคัญอยางยิ่ง จะ
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ตองมีจํานวนเจาหนาที่อยางพอเพียง ทั้งนี้เพื่อตอบสนองความตองการในการ

รักษาความปลอดภัย และเพื่อใหเกิดความใกลชิดระหวางเจาหนาที่กับผูถูกคุม

ขัง โดยอุดมคติแลว ควรจัดใหมีความสมดุลระหวางเจาหนาที่ชายและหญิงซึ่ง

สะทอนสภาพสังคมทั่วไป 

 สภาพการทํางานและสถานภาพของเจาหนาที่มีอิทธิพลโดยตรงตอ

ทัศนคติที่พวกเขามีตอผูถูกคุมขัง ควรมีการใหความใสใจเปนพิเศษตอการขึ้นคา

ตอบแทน ปรับปรุงชั่วโมงทํางาน การสงเสริมดานอาชีพและโอกาสที่จะเปลี่ยน

หนาที่การงาน  

 เพื่อการคุมครองผูถูกคุมขัง บุคลากรในเรือนจําควรปฏิบัติตามกฎของ

การรายงานอยางชัดเจน แตไมมีความจําเปนใด ๆ ที่จะตองจัดโครงสรางในเรือน

จําใหเปนแบบเดียวกับโครงสรางของกองทัพ อยางเชน การมียศตําแหนงแบบ

ทหาร  

 พฤติกรรมของเจาหนาที่ตอผูถูกคุมขังขึ้นอยูกับคําสั่งที่พวกเขาไดรับ

อยางเปนทางการและไมเปนทางการ เจาหนาที่เองไดรับอิทธิพลจากวิธีทํางาน

และพฤติกรรมของผูมีตําแหนงสูงขึ้นไป ไดรับอิทธิพลจากคําพูดของนักการ

เมืองและทัศนะของประชาชนทั่วไปที่มีตอผูถูกคุมขัง ผูอํานวยการมักมีอิทธิพล

อยางมากตอเจาหนาที่ในสถานที่คุมขัง  

 คณะผูเขาเยี่ยมควรสังเกตคุณภาพความสัมพันธระหวางเจาหนาที่กับ

ผูถูกคุมขังอยางใกลชิด และควรเลือกใชภาษาเพื่อแสดงความเห็น นําเสียง การ

ใชภาษาทาทางและการปฏิบัติของเจาหนาที่ในบางสถานการณ 
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ประเด็นอางอิง 

 คณะผูเขาเยี่ยมควรมีขอมูลตอไปนี้ 

• จํานวนบุคลากรและสัดสวนของบุคลากรที่ทํางานโดยตรงกับ

ผูถูกคุมขัง 

• หลักเกณฑในการคัดเลือกเจาหนาที่ ระดับการศึกษาและ

ประวัติสวนบุคคล 

• การอบรมเบื้องตนและการอบรมตอเนื่อง 

• เงินเดือนโดยเฉลี่ย  

• จํานวนเจาหนาที่หญิงและระดับของอํานาจหนาที่ 

• เจาหนาที่ปฏิบัติตอผูถูกคุมขังอยางไร และผูถูกคุมขังปฏิบัติ

ตอเจาหนาที่อยางไร 

• ความสัมพันธระหวางเจาหนาที่กับผูถูกคุมขัง 

• ทัศนะของเจาหนาที่ตอผูถูกคุมขัง ตอเจาหนาที่ระดับสูงขึ้น

ไปและตองานที่ทํา 

• ผูถูกคุมขังมีโอกาสเขาพบผูอํานวยการอยางไรบาง 

• ความถี่ของการสํารวจทุกสวนของเรือนจําโดยผูอํานวยการ 
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 การอบรมบุคลากรในเรือนจํา 

 มาตรฐาน 

 “1. เจาหนาที่ตองมีระดับการศึกษาและความรูอยางพอเพียง 

 กอนการทําหนาที่ ควรมีการจัดอบรมเพื่อใหทราบถึงหนาที่โดยทั่วไป

และหนาที่เฉพาะ และควรใหผานการทดสอบทางทฤษฎีและปฏิบัติ 

 หลังจากปฏิบัติหนาที่และอยูในระหวางการทําหนาที่แลว เจาหนาที่จะ

ตองรักษาและเพิ่มพูนความรูและทักษะดานอาชีพของตน ดวยการเขารวมการ

อบรมซึ่งจัดขึ้นเปนครั้งคราวอยางสมําเสมอ” SMR กฎที่ 47 

 

 “เจาหนาที่ผูบังคับใชกฎหมาย เจาหนาที่ดานการแพทย เจาพนักงาน

ตํารวจและบุคคลอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับการควบคุมตัวหรือการปฏิบัติตอบุคคลที่

ถูกจับกุม ถูกคุมขังหรือถูกคุมขัง จะตองไดรับคําสั่งและการอบรมอยางเหมาะ

สม” GC 20 ยอหนาที่ 10 

 “สุดทายแลว คณะกรรมการเพื่อปองกันการทรมานตองการเนนความ

สําคัญอยางยิ่งของการอบรมเจาหนาที่ผูบังคับใชกฎหมาย (อันควรประกอบดวย

การใหความรูดานสิทธิมนุษยชน ตามมาตรา 10 ของอนุสัญญาตอตานการ

ทรมานและการปฏิบัติหรือการลงโทษอยางผิดมนุษยและลดทอนความเปน

มนุษย องคการสหประชาชาติ) อาจกลาวไดวาไมมีหลักประกันเพื่อปองกันการ

ทารุณบุคคลผูถูกทําใหเสื่อมเสียอิสรภาพที่ดีกวาการจัดใหมีเจาหนาที่ตํารวจ

หรือเจาหนาที่เรือนจําที่ผานการอบรมมาอยางเหมาะสม เจาหนาที่ซึ่งมีทักษะจะ

สามารถปฏิบัติหนาที่ไดสําเร็จ โดยไมตองเลือกใชการทารุณ และสามารถให
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ความคุมครองขั้นพื้นฐานกับผูถูกคุมขังและผูถูกคุมขังได” CPT, GR 2, §59 

 

 “ในลักษณะดังกลาว คณะกรรมการเพื่อปองกันการทรมานเชื่อวา 

ความสามารถในการสื่อสารระหวางบุคคลควรเปนปจจัยสําคัญในการคัดเลือก

เจาหนาที่ผูบังคับใชกฎหมาย และในระหวางการอบรม ควรใหความสําคัญกับ

การพัฒนาทักษะในการสื่อสารระหวางบุคคล โดยอยูบนพื้นฐานความเคารพตอ

ศักดิ์ศรีของมนุษย การมีทักษะดังกลาวมักชวยใหเจาหนาที่ตํารวจหรือเจาหนาที่

เรือนจําสามารถคลี่คลายสถานการณเพื่อปองกันไมใหเกิดความรุนแรงได และ

โดยทั่วไปยังชวยลดความตึงเครียดและเพิ่มคุณภาพชีวิตทั้งในสถานีตํารวจและ

เรือนจํา ซึ่งจะเปนประโยชนตอทุกฝายที่เกี่ยวของ” CPT, GR 2, §60 

 โปรดดู IDRCPDL, ยอหนาที่ 2 ของมาตรา 7 

 

 เด็กและเยาวชน 

 “เจาหนาที่ควรไดรับการอบรมเพื่อใหสามารถปฏิบัติหนาที่อยางมี

ประสิทธิภาพ โดยเฉพาะการอบรมดานจิตวิทยาเด็ก สวัสดิภาพเด็กและ

มาตรฐานสากลและบรรทัดฐานดานสิทธิมนุษยชนและสิทธิเด็ก รวมทั้งกฎ

ระเบียบที่ใชอยูในปจจุบัน เจาหนาที่จะตองรักษาและเพิ่มพูนความรูและทักษะ

ดานอาชีพของตน ดวยการเขารวมการอบรมซึ่งจัดขึ้นเปนครั้งคราวอยางสมํา

เสมอ” RPJDL กฎที่ 85 

 

 ความเห็น 
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 คณะผูเขาเยี่ยมควรตระหนักวาเจาหนาที่ซึ่งมีคุณสมบัติเหมาะสมและ

ไดรับการอบรมอยางดีเปนพื้นฐานนําไปสูระบบทัณฑสถานที่มีมนุษยธรรม และ

ควรหาขอมูลเกี่ยวกับการอบรมที่มีอยูและการเหมาะสมของการอบรม การ

อบรมควรเนนคุณคาจริยธรรมขั้นพื้นฐานที่จําเปนเพื่อการทํางานกับมนุษยอยาง

มีมนุษยธรรม และเนนที่ทักษะเชิงเทคนิคที่จําเปน (อยางเชน ทักษะเพื่อรักษา

ความปลอดภัยและการใชกําลัง) เนื้อหาการอบรมควรครอบคลุมถึงการสื่อสาร

ระหวางบุคคล การปองกันการกอกวน การจัดการความขัดแยงอยางสันติวิธีและ

การจัดการความเครียด  

 เจาหนาที่ทุกคนควรมีโอกาสไดรับการอบรมอยางตอเนื่อง โดยไมคํา

นึงถึงวามีเพศ อายุ และตําแหนงใด โดยไมมีการเลือกปฏิบัติ 

 เจาหนาที่ควรไดรับการดูแลและสนับสนุนดานจิตใจ และมีการ

วิเคราะหดานจิตวิทยา โดยเฉพาะภายหลังเกิดเหตุการณรุนแรง 

 

 

ประเด็นอางอิง 

• หลักเกณฑในการคัดเลือกเจาหนาที่ในปจจุบันเปนอยางไร? 

• เจาหนาที่ใหมไดรับการอบรมเบื้องตนอยางไร (ประเภทของ

การอบรม ระยะเวลา เนื้อหา การใหนําหนักกับประเด็น)? 

• โอกาสที่จะไดรับการอบรมอยางตอเนื่องเปนอยางไร? มีการ

ใชประโยชนจากการอบรมนั้นหรือไม? 

• เจาหนาที่ซึ่งทํางานกับผูถูกคุมขังกลุมพิเศษ อยางเชน เด็ก
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และเยาวชน ไดรับการอบรมเปนพิเศษหรือไม? 

• การอบรมเจาหนาที่ครอบคลุมถึงเรื่องคํารองเรียน การตรวจ

เยี่ยมและการควบคุมดูแล (ทั้งการตรวจเยี่ยมโดยคณะผูเขาเยี่ยมจาก

ภายนอก) หรือไม? 

 

เอกสารที่ควรอานเพิ่มเติม 

PRI, Making standards work, London 2001. (Section VII- Prison 

staff pp.151 – 166) 

Andrew Coyle, A Human Rights Approach to Prison 

Management, 2003. (Prison staff and the administration of 

prisons, pp.13- 30) 

UN HCHR, Human Rights and Prisons, Geneva 2003. 

(Section12, The administration of prisons and prison staff, 

pp.162-171 
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°“√§«∫§ÿ¡µ—«‚¥¬‡®â“Àπâ“∑’ËµÌ“√«® 
 

 คณะผูเขาเยี่ยมบางหนวยอาจไดรับอํานาจในการตรวจเยี่ยมสถานที่

คุมขังทุกประเภท หรือเฉพาะการควบคุมตัวโดยตํารวจ แมแตหนวยงานที่ไดรับ

มอบอํานาจในการตรวจเยี่ยมสถานที่คุมขังแบบอื่น ๆ ก็อาจไดรับขอรองเรียน

เกี่ยวกับการทรมานและการทารุณที่เกิดขึ้นในชวงที่ถูกควบคุมตัวโดยตํารวจ ซึ่ง

อาจเปนโอกาสแรกที่ผูถูกคุมขังสามารถรองเรียนตั้งขอกลาวหาได เนื่องจาก

พวกเขามักกลัวที่จะรองเรียนจนกวาจะถูกปลอยตัวออกจากการควบคุมของ

ตํารวจแลว รายงานและกิจกรรมของคณะผูเขาเยี่ยมทุกประเภทควรครอบคลุม

ขอกลาวหาดังกลาว ไมวาคณะผูเขาเยี่ยมจะมีอํานาจหนาที่แบบใด ในกรณีซึ่งมี

หนวยงานตรวจเยี่ยมการควบคุมตัวโดยตํารวจหรือการทําหนาที่ของตํารวจแยก

ตางหากออกไป คณะผูเขาเยี่ยมควรหาทางประสานงานกับหนวยงานนั้น  

 การเขาเยี่ยมสถานีตํารวจแตกตางจากการเขาเยี่ยมเรือนจํา เนื่องจาก

ในสถานีตํารวจมักมีการจํากัดการติดตอกับโลกภายนอกอยางเขมงวด ทําใหผู

ถูกคุมขังเกิดความกลัวที่จะพูดกับตัวแทนคณะผูเขาเยี่ยม ความแตกตางอยาง

อื่นประกอบดวยสภาพทางกายภาพของการควบคุมตัว ซึ่งไมไดถูกออกแบบมา

เพื่อการควบคุมตัวในระยะยาว และมักมีเครื่องอํานวยความสะดวกแคพื้นฐาน

เทานั้น ควรใหความคุมครองกับผูถูกคุมขังในแงของกระบวนการที่เกี่ยวของ

ดวย โดยคณะผูเขาเยี่ยมควรดูแลใหผูถูกคุมขังไดรับการชี้แจงเกี่ยวกับขั้นตอน

การปฏิบัติตาง ๆ ที่จะเกิดขึ้นอยางชัดเจน 

 คณะผูเขาเยี่ยมควรมีความรูเปนอยางดีเกี่ยวกับขอกฎหมายในทองถิ่น
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ที่เกี่ยวของกับระยะเวลาการควบคุมตัวโดยตํารวจและบทบาทของผูพิพากษาใน

การอนุมัติใหมีการฝากขังตอไป การควบคุมตัวโดยตํารวจควรเปนระยะเวลาสั้น 

โดยภายหลังระยะเวลาดังกลาว (ซึ่งมักอยูระหวาง 24-72 ชั่วโมง) บุคคลที่ถูก

ตํารวจควบคุมตัวจะตองไดรับการปลอยตัว หรือมีการนําตัวไปขออํานาจศาล

เพื่อฝากขังตอ หรือใหมีการปลอยตัว 

 แตในบางกรณี อาจมีการละเมิดขั้นตอนดังกลาวและ/หรือผูพิพากษา

ตัดสินใจใหฝากขังไดโดยยังไมทันเห็นตัวผูถูกคุมขัง ในชวงเวลาการควบคุมตัว

ภายหลังการจับกุมถือเปนชวงที่มีความเสี่ยงตอการทารุณมากที่สุด ทั้งนี้ตาม

เนื้อหาในบทที่เกี่ยวกับการปฏิบัติ/การทรมาน และการทารุณ มักเปนสิ่งที่เกิด

ขึ้นในชวงที่มีการควบคุมตัวดังกลาว  
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 มาตรการคุมครองขั้นพื้นฐาน 

 มาตรฐาน 

 “การคุมครองผูถูกคุมขังครอบคลุมถึงการอนุญาตใหมีการเขาพบ

แพทยและทนายความโดยทันทีและสมําเสมอ และหากมีความเหมาะสมตอการ

สอบสวน ใหอนุญาตใหพบสมาชิกในครอบครัวไดดวย” GC 20, para 11 in fine 

 

 “คณะกรรมการเพื่อปองกันการทรมานใหความสําคัญอยางยิ่งตอสิทธิ

สามประการของผูที่อยูในการควบคุมตัวของตํารวจ สิทธิของบุคคลที่จะมีการ

แจงขอมูลเกี่ยวกับการควบคุมตัวใหกับบุคคลที่สามตามที่ตองการ (อาจเปน

สมาชิกครอบครัว เพื่อน สถานกงสุล) สิทธิในการเขาพบทนายความและสิทธิใน

การขอพบแพทยเพื่อตรวจสุขภาพตามที่ตองการ (นอกเหนือจากการตรวจ

สุขภาพโดยแพทยซึ่งจัดใหโดยเจาหนาที่ตํารวจอยูแลว) ในทัศนะของคณะกรรม

การฯ สิทธิดังกลาวถือเปนมาตรการคุมครองขั้นพื้นฐานเพื่อปองกันการทรมาน

บุคคลที่ถูกควบคุมตัว ซึ่งเปนสิ่งที่ควรปฏิบัติตั้งแตจุดเริ่มตนของการควบคุมตัว 

ไมวาการกระทํานั้นจะมีชื่อเรียกอยางไรตามระบบกฎหมายก็ตาม (การทําใหสูญ

เสียอิสรภาพ (apprehension) การจับกุม (arrest) ฯลฯ)” CPT, GR 2, §36 

 

 “คณะกรรมการเพื่อปองกันการทรมานไดเนนยําหลายครั้งวา จาก

ประสบการณของตน ชวงเวลาหลังการจับกุมเปนชวงที่มีความเสี่ยงตอการขมขู

คุกคามและการทารุณดานรางกายมากที่สุด ดวยเหตุดังกลาว การใหโอกาส

บุคคลที่ถูกตํารวจควบคุมตัวเขาพบทนายความในชวงเวลานั้น ถือเปนมาตรการ
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คุมครองเพื่อปองกันการทารุณในขั้นพื้นฐาน การมีโอกาสเชนนั้นจะขัดขวางการ

กระทําของผูที่มุงรายตอผูถูกคุมขัง นอกจากนั้น การเขาพบทนายความทําใหมี

โอกาสดําเนินการอยางเหมาะสมหากมีการทารุณเกิดขึ้นจริง คณะกรรมการฯ 

ตระหนักวาเพื่ออํานวยความสะดวกตอเจาหนาที่ตํารวจในการสอบสวน อาจมี

ขอยกเวนไมใหผูตองหาไดพบทนายความตามที่ตองการโดยทันที อยางไรก็ตาม 

ขอยกเวนเชนนั้นไมควรถือเปนเหตุปดกั้นสิทธิในการเขาพบทนายความในชวง

ที่มีการสอบสวนไปทั้งหมด ในกรณีดังกลาว ควรเปดโอกาสใหมีการเขาพบ

ทนายความอิสระได   

 สิทธิในการเขาพบทนายความควรครอบคลุมถึงสิทธิในการพูดคุยกับ

ทนายความอยางเปนสวนตัว และบุคคลผูถูกควบคุมตัวควรมีสิทธิที่จะให

ทนายความปรากฏตัวอยูดวยในชวงการสอบสวนของตํารวจ โดยปรกติแลว 

การใหพบทนายความไมควรขัดขวางเจาหนาที่จากการสอบถามบุคคลผูถูก

ควบคุมตัวในประเด็นเรงดวน แมในชวงที่ไมมีทนายความอยูดวย (อาจเปน

เพราะทนายความติดธุระอยางอื่น) ทั้งไมควรปดกั้นสิทธิในการสับเปลี่ยน

ทนายความ ซึ่งขัดขวางการปฏิบัติหนาที่ของตํารวจในการสอบสวน  

 คณะกรรมการฯ ยังเนนดวยวาสิทธิในการเขาพบทนายความไมควร

เปนสิทธิเฉพาะผูตองหาในคดีอาญาเทานั้น หากควรเปนสิทธิสําหรับทุกคนที่ได

รับหมายสั่งใหมายังและพักอยูที่สถานีตํารวจ อยางเชน ทนายความ 

 “นอกจากนั้น เพื่อใหมีการปฏิบัติตามสิทธิในการเขาพบทนายความ

อยางมีประสิทธิภาพ ควรมีการอํานวยความสะดวกใหกับบุคคลที่ไมสามารถจาย

คาตอบแทนใหกับทนายความได” CPT, GR 12, §41 
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 “บุคคลผูถูกควบคุมตัวควรมีสิทธิในการพบแพทยอยางเปนทางการ 

กลาวอีกอยางหนึ่ง ควรมีการเรียกแพทยมาพบไดโดยไมชักชา หากบุคคลผูถูก

ควบคุมตัวรองขอใหมีการตรวจสุขภาพ ตํารวจไมควรคัดกรองคํารองขอดังกลาว 

นอกจากนั้น สิทธิในการพบแพทยควรครอบคลุมถึงสิทธิของบุคคลผูถูกควบคุม

ตัวที่จะไดรับการตรวจสุขภาพ ทั้งนี้เปนการตรวจโดยแพทยที่ตนเองตองการ 

(นอกเหนือจากการตรวจโดยแพทยที่จัดใหโดยตํารวจ)  

 การตรวจสุขภาพของบุคคลผูถูกควบคุมตัวของตํารวจ จะตองเปนไป

โดยเจาหนาที่ผูบังคับใชกฎหมายไมมีสวนรวมรับฟง และใหพนสายตาของเจา

หนาที่ดวย เวนแตแพทยรองขอเปนอยางอื่น   

 บุคคลผูไดรับการปลอยตัวจากการควบคุมตัวโดยตํารวจโดยไมมีการ

นําตัวไปไตสวน ยอมมีสิทธิที่จะรองขอใหมีการตรวจสุขภาพและออกใบรับรอง

สุขภาพจากแพทยดานนิติเวชที่มีคุณสมบัติเหมาะสม” CPT, GR 12, §42 

 

 “ควรมีการคุมครองสิทธิของบุคคลผูถูกควบคุมตัวที่ตองการใหมีการ

แจงขอมูลเกี่ยวกับการควบคุมตัวใหกับบุคคลที่สามไดทราบ ตั้งแตในชวงเริ่มตน

ของการควบคุมตัวโดยตํารวจ แนนอนวา คณะกรรมการเพื่อปองกันการทรมาน

ตระหนักวาอาจมีขอยกเวนอยูบางสําหรับการใชสิทธิดังกลาว ทั้งนี้เพื่ออํานวย

ความสะดวกในการสอบสวนของเจาหนาที่ตํารวจ อยางไรก็ตาม ควรมีการ

กําหนดขอยกเวนดังกลาวอยางชัดเจน และมีการใชอยางจํากัด และใหใชไดเมื่อ

มีมาตรการคุมครองที่เหมาะสมอยางอื่น (อยางเชน มีการระบุในบันทึกการ
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จับกุมถึงเหตุผลการไมใหเขาพบทนายความโดยทันที และการกําหนดใหตองมี

การขออนุมัติตามขอยกเวนโดยเจาหนาที่ตํารวจระดับสูง ซึ่งไมมีสวนเกี่ยวของ

กับคดีหรืออัยการ)” CPT, GR 12, §43 

 

 “บุคคลผูถูกควบคุมตัวโดยตํารวจยอมมีสิทธิที่จะใหมีการแจงขอมูลการ

ควบคุมตัวใหกับบุคคลที่สามตามที่ตองการ มีสิทธิที่จะไดรับความชวยเหลือดาน

กฎหมายและมีสิทธิที่จะไดรับการตรวจสุขภาพโดยแพทย เมื่อใดก็ตามที่เปนไป

ได ทั้งนี้ตามการเลือกของตนเอง” จรรยาบรรณของตํารวจแหงยุโรป 2001 

มาตรา 57 

 โปรดดู ACPR, A-17-b) และ B-1 h) และ g), IDRCPDL, ยอหนาที่ 1 

ของมาตรา 36 

 

 เด็กและเยาวชน 

 โปรดดู IDRCPDL, ยอหนาที่ 36 ของมาตรา 4 

 

 ความเห็น 

 ในชวงตอจากการจับกุมนั่นเองเปนชวงที่มีความเสี่ยงมากที่สุดที่ผูถูก

คุมขังจะถูกละเมิดโดยผูทําหนาที่ดูแลและควบคุมตัว ดวยเหตุดังกลาว อํานาจ

ในการควบคุมตัวบุคคลโดยชั่วคราวของตํารวจจึงควรมาพรอมกับมาตรการ

คุมครองอยางเหมาะสม คณะกรรมการเพื่อปองกันการทรมานระบุถึงมาตรการ

คุมครองที่มีความสําคัญอยางยิ่งตั้งแตชวงเริ่มตนของการควบคุมตัว 
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• การแจงขอมูลตอบุคคลที่สาม 

• การเขาพบทนายความ 

• การเขาพบแพทย 

คณะผูเขาเยี่ยมจําเปนตองถามในสิ่งตอไปนี้ 

 

ประเด็นอางอิง 

• ผูถูกคุมขังสามารถแจงขอมูลกับครอบครัวหรือบุคคลที่สาม

หรือไม? 

• ผูถูกคุมขังสามารถติดตอกับทนายความไดหรือไม? 

• ผูถูกคุมขังไดเขาพบแพทยหรือไม? 

• มีการปฏิบัติตามระยะเวลาควบคุมตัวสูงสุดตามกฎหมาย

หรือไม? 

• มีการนําตัวผูถูกคุมขังไปปรากฏตัวตอหนาผูพิพากษาหรือ

ไม? 

• ผูถูกคุมขังตั้งขอกลาวหาอยางเปนทางการระบุวามีการ

ทรมานเกิดขึ้นหรือไม? และมีการแกปญหานี้อยางไร? 

• มีการแยกระหวางผูถูกคุมขังชายและหญิงหรือไม? แยก

ระหวางผูเยาวกับผูใหญหรือไม? 

• มีการคุมครองไมใหผูถูกคุมขังขมขูกันเองหรือไม? 

• มีเจาหนาที่ซึ่งทํางานโดยตรงกับเด็กและเยาวชนและผูหญิง

หรือไม? 

 

 



284 °“√µ√«®‡¬’Ë¬¡ ∂“π∑’Ë§ÿ¡¢—ß: §Ÿà¡◊ÕªÆ‘∫—µ‘  

 การลงทะเบียน 

 มาตรฐาน 

 “คณะกรรมการเพื่อปองกันการทรมานเห็นวา ในการปฏิบัติตาม

มาตรการคุมครองพื้นฐานสําหรับบุคคลผูถูกควบคุมตัวโดยตํารวจ (และเพื่ออํา

นวยความสะดวกการทํางานของตํารวจ) จะตองมีการทําบันทึกการควบคุมตัว

ของผูถูกคุมขังแตละคนโดยละเอียด ทั้งนี้เพื่อบันทึกทุกแงมุมเกี่ยวกับการ

ควบคุมและการปฏิบัติที่เกิดขึ้นกับผูถูกคุมขัง (ชวงเวลาที่มีการทําใหเสื่อมเสีย

อิสรภาพและเหตุผลในการทําเชนนั้น มีการชี้แจงใหทราบถึงสิทธิ ชวงเวลาที่

เกิดรองรอยของการบาดเจ็บ อาการผิดปรกติทางจิต ฯลฯ ชวงเวลาที่มีการ

ติดตอมาจากญาติและสถานกงสุลและทนายความ และเมื่อมีการเขาเยี่ยมโดย

บุคคลดังกลาว เมื่อมีการใหอาหาร เมื่อมีการสอบสวน เมื่อมีการสงตัวหรือ

ปลอยตัว ฯลฯ) สําหรับขอมูลสําคัญหลายประการ (อยางเชน วัตถุในการครอบ

ครองตามบันทึกการควบคุมตัว การไดรับฟงซึ่งสิทธิของตน และการใชซึ่งสิทธิ

หรือการเลี่ยงที่จะใชสิทธิ) ตองมีการแสดงลายเซ็นของผูถูกคุมขังดวย และหาก

จําเปนใหมีการอธิบายวาเหตุใดจึงไมมีการลงลายมือชื่อ นอกจากนั้นทนายความ

ของผูถูกคุมขังควรเขาถึงบันทึกการควบคุมตัวดังกลาว” CPT, GR 2, §40 

 

 ความเห็น 

 การลงทะเบียนเปนมาตรการคุมครองที่สําคัญ เนื่องจากเปนหลักฐาน

อยางเปนลายลักษณอักษรที่มีขอมูลสําคัญทุกอยางเกี่ยวกับการปฏิบัติตอบุคคล

ผูนั้นและกระบวนการที่เกิดขึ้นตามมา ขอมูลในการลงทะเบียนอาจมีหลาย
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ประเภท และขอมูลเหลานี้มักมีอยูในใบลงทะเบียนที่แตกตางกัน คณะผูเขา

เยี่ยมควรมีความคุนเคยกับระบบการลงทะเบียน และสามารถจําแนกไดวา

เอกสารชิ้นใดไมมีการกรอกขอมูลอยางสมบูรณ ขอมูลที่สําคัญประกอบดวยชื่อ

ของผูถูกคุมขัง เหตุผลการจับกุม เวลาของการจับกุม การสอบสวน การสงตัว

และการแจงขอมูลใหบุคคลที่สามทราบ ตองมีการสอบสวนวาบุคคลผูนั้นมี

โอกาสในการอุทธรณคําสั่งคุมขังในระหวางอยูใตการควบคุมหรือไม และมีการ

ลงทะเบียนขอมูลเหลานั้นหรือไมและอยางไร 

 

ประเด็นอางอิง 

• มีการลงทะเบียนขอมูลตอไปนี้หรือไม เชน เวลาของการ

จับกุม เวลาของการสอบสวน การสงตัวหรือการปลอยตัว เวลาที่มีการ

แจงใหบุคคลที่สามทราบ ลักษณะและชวงเวลาที่มีการแจงใหบุคคลผู

นั้นทราบถึงสิทธิของตนเอง เวลาที่แพทย ทนายความและบุคคลที่สาม

เขาเยี่ยม?  

• การใหอาหาร มีการใหอาหารอยางไร และเมื่อไร? 

• มีการบันทึกขอมูลอยางเปนระบบและมีโครงสรางชัดเจนหรือ

ไม? 

• มีหลักฐานที่แสดงใหเห็นวามีการปฏิบัติตามระยะเวลาสูงสุด

ของการควบคุมตัวหรือไม? 

• มีการลงทะเบียนขอมูลเกี่ยวกับการทําใหบาดเจ็บทางกาย 

หรือขอกลาวหาวามีการทรมานหรือการทารุณหรือไม? 
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 การสอบสวน 

 มาตรฐาน 

 “1. จะตองมีการบันทึกระยะเวลาในการสอบสวนผูถูกคุมขังหรือผูถูก

คุมขัง และชวงเวลาระหวางการสอบสวน รวมทั้งรายละเอียดเกี่ยวกับเจาหนาที่

ผูทําการสอบสวนและบุคคลอื่น ๆ ที่ปรากฏตัวระหวางการสอบสวน และมีการ

ยืนยันความถูกตองของขอมูลดังกลาวตามที่กฎหมายกําหนด 

 2. เมื่อมีกฎหมายบัญญัติ ผูถูกคุมขังหรือผูถูกคุมขังหรือทนายความ

ของตนสามารถเขาถึงขอมูลตามที่บรรยายในยอหนาที่ 1 ของหลักการนี้ได” 

BPTD หลักการที่ 23 

 

 “ในแงของกระบวนการสอบสวน คณะกรรมการเพื่อปองกันการทรมาน

เห็นวาควรมีแนวปฏิบัติที่กํากับขั้นตอนการสัมภาษณของตํารวจตอผูถูกคุมขัง 

ซึ่งควรครอบคลุมถึงประเด็นตาง ๆ ดังนี้ การแจงใหผูถูกคุมขังทราบถึงราย

ละเอียดสวนตัวเกี่ยวกับบุคคลที่อยูรวมในการสัมภาษณ (ชื่อและ/หรือรหัสประ

จําตัว) ระยะเวลาการสัมภาษณที่ไดรับอนุญาตตามกฎหมาย ชวงเวลาพัก

ระหวางการสัมภาษณแตละครั้งและชวงเวลาพักในขณะที่มีการสัมภาษณ สถาน

ที่ที่ใชเปนที่สัมภาษณ ขอมูลวาผูถูกคุมขังตองยืนในขณะที่ตอบคําถามหรือไม 

การสัมภาษณบุคคลซึ่งในขณะนั้นตกอยูใตอิทธิพลของยาเสพติด เหลา ฯลฯ ทั้ง

ควรกําหนดใหมีการระบุถึงเวลาที่เริ่มและยุติการสัมภาษณอยางเปนระบบ คํา

รองขอของผูถูกคุมขังในระหวางการสัมภาษณและคํารองขอของบุคคลที่อยูรวม

ในการสัมภาษณ 
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 คณะกรรมการฯ เสริมวาการใชอุปกรณบันทึกเสียงการสัมภาษณของ

ตํารวจเปนมาตรการคุมครองที่มีประโยชนเพื่อปองกันการทารุณผูถูกคุมขัง 

(และเปนประโยชนอยางมากตอตํารวจเอง)” CPT, GR 2, §39 

 

 “การบันทึกเสียงดวยอุปกรณไฟฟา (อยางเชนเสียงและ/หรือภาพ

เคลื่อนไหว) ในระหวางการสัมภาษณเปนมาตรการคุมครองสําคัญอีกสวนหนึ่ง 

เพื่อปองกันไมใหมีการทารุณผูถูกคุมขัง คณะกรรมการฯ มีขอสังเกตวา หลาย

ประเทศเริ่มมีการใชระบบดังกลาวเพิ่มมากขึ้น ซึ่งเปนสิ่งเอื้ออํานวยใหมีการ

บันทึกกระบวนการสัมภาษณอยางสมบูรณและตรงกับความจริง และอํานวย

ความสะดวกในการสอบสวนตามขอกลาวหาวามีการทารุณ ซึ่งจะเปนประโยชน

ตอทั้งบุคคลที่ถูกละเมิดโดยตํารวจและตอตํารวจเองที่ตองเผชิญกับขอกลาวหา

ที่ไรมูลความจริง ที่วาพวกเขาไดใชการทารุณดานรางกายหรือการกดดันดาน

จิตใจ การบันทึกการสัมภาษณของตํารวจดวยอุปกรณไฟฟายังชวยลดโอกาสที่

ในเวลาตอมาจําเลยจะปฏิเสธวาตนเองไมไดกลาวขอความบางอยาง” CPT, GR 

12, §36 

 

 “การสอบสวนผูตองสงสัยเปนภารกิจพิเศษ ผูที่จะทําหนาที่ไดอยางนา

พอใจตองผานการอบรมเปนพิเศษมากอน สําคัญที่สุด เปาหมายของการ

สอบสวนตองมีความชัดเจนเปนอยางยิ่ง โดยเปาหมายควรอยูที่การไดมาซึ่ง

ขอมูลที่เที่ยงตรงและเชื่อถือได ทั้งนี้เพื่อเขาถึงความจริงเกี่ยวกับประเด็นของ

การสอบสวน โดยไมใชเปนการขอใหบุคคลอื่นสารภาพตามสมมติฐานที่ตํารวจม
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องวาบุคคลผูนั้นเปนผูกระทําผิดอยูแลว นอกจากการอบรมที่เหมาะสม การนํา

จรรยาบรรณเพื่อการสอบสวนผูตองหาในคดีอาญามาใช จะมีประโยชนอยางยิ่ง

ในการกํากับดูแลใหเจาหนาที่ผูบังคับใชกฎหมายปฏิบัติตามเปาหมายขางตน

อยางเครงครัด” CPT, GR 12, §34 

 

 “ควรสังเกตวา การปองกันการทรมานและการทารุณอยางมี

ประสิทธิภาพอยางหนึ่ง คือการทบทวนกฎ คําสั่ง วิธีการและการปฏิบัติในการ

สอบสวน รวมทั้งวิธีการในการควบคุมตัวและการปฏิบัติตอบุคคลผูถูกจับกุม ถูก

กักตัวหรือถูกคุมขังอยางเปนระบบ” GC 20, ยอหนาที่ 11  

 

 “เพื่อใหเกิดการคุมครองผูถูกคุมขังอยางมีประสิทธิภาพ (...) ควรมีการ

บันทึกขอมูลเกี่ยวกับเวลาและสถานที่ของการสอบสวนทุกครั้ง พรอมทั้งระบุชื่อ

ของผูที่อยูรวมในการสอบสวน โดยควรมีการใชประโยชนจากขอมูลเหลานี้ใน

กระบวนการไตสวนหรือกระบวนการดานราชการอยางอื่น” GC 20, ยอหนาที่ 

11  

 

 “ควรมีการกําหนดแนวปฏิบัติเพื่อการดําเนินงานและการสัมภาษณ

อยางเหมาะสมของตํารวจ (...) ทั้งนี้เพื่อกํากับใหมีการสัมภาษณอยางเปนธรรม 

โดยในระหวางการสัมภาษณผูที่ถูกสอบจะตองทราบอยางชัดเจนถึงเหตุผลของ

การสัมภาษณ รวมทั้งขอมูลอยางอื่น รวมทั้งตองมีการบันทึกการสัมภาษณของ

ตํารวจอยางเปนระบบ” จรรยาบรรณของตํารวจแหงยุโรป § 50 
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 ความเห็น 

 ขั้นตอนการสอบสวนเปนชวงเวลาสําคัญเนื่องจากเปนชวงที่ผูถูกคุมขัง

เสี่ยงตอการถูกทารุณหรือทรมาน ในระบบการสอบสวนที่เนนใหมีการสารภาพ

มากกวาการรวบรวมพยานหลักฐานอยางรอบคอบ โอกาสที่ตํารวจจะหันไปใช

การทารุณหรือการทรมานมีอยูสูง และความเสี่ยงนี้จะเพิ่มขึ้นเมื่อการเลื่อนขั้น

ของเจาหนาที่ตํารวจตองพึ่งพาจํานวนผูตองหาที่ไดรับการลงโทษ  

 เมื่อคณะผูเขาเยี่ยมไดพบกับผูถูกคุมขังที่ผานการสอบสวน หรืออยู

ระหวางการสอบสวน พวกเขาควรตระหนักถึงสภาพที่ไมปรกติในการทํางาน 

และควรมีความละเอียดออนตอสภาวะอารมณของผูถูกคุมขังและความปลอดภัย

ของเขา สําคัญอยางยิ่งที่ตองหาความสมดุลระหวางความตองการของคณะผูเขา

เยี่ยมในการเก็บรวบรวมขอมูลกับความตองการและความกลัวของผูถูกคุมขัง 

 ในกรณีที่ผูถูกคุมขังแจงขอกลาวหาวาถูกละเมิดทางกายหรือวาจาตอ

คณะผูเขาเยี่ยม (ทั้ง ๆ ที่ทราบวามีความเสี่ยงจากการทําเชนนั้น) ผูเขาเยี่ยมไม

ควรละเลยที่จะเก็บขอมูล “ที่ เปนกลาง” เกี่ยวกับการสอบสวน ซึ่งอาจมี

ประโยชนตอการพิสูจน (หรือโตแยง) ขอกลาวหา อยางเชน ชวงเวลา ระยะเวลา

และสถานที่ของการสอบสวน รวมทั้งชื่อและรายละเอียดเกี่ยวกับผูที่อยูรวมใน

การสอบสวน 

 

 ประเด็นอางอิง 

• บุคคลผูนั้นกลาวหาวามีการใชความรุนแรงตอรางกายหรือไม? 

• เกิดขึ้นในระหวางการจับกุมหรือเกิดขึ้นในระหวางการสอบสวน? 
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• บุคคลผูนั้นไดรับหรือกําลังไดรับความเจ็บปวดทางใจอันเนื่องมาจาก

การละเมิดหรือการขมขูหรือไม? 

• สภาพของการสอบสวนเปนอยางไร? 

• ในเอกสารการลงทะเบียนมีการระบุชื่อของผูสอบสวน และระยะเวลาใน

การสอบสวนและชวงหยุดพักระหวางการสอบสวนหรือไม? 

 (โปรดดูบทที่ 4 การปฏิบัติ/การทรมานและการทารุณ) 
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 ขอมูล 

 มาตรฐาน 

 “บุคคลผูถูกจับกุมจะตองไดรับขอมูล ณ เวลาของการจับกุมเกี่ยวกับ

เหตุผลในการจับกุม และจะตองไดรับแจงถึงขอกลาวหาโดยทันที” BPP หลัก

การที่ 10 

 

 “ในชวงการจับกุมและในชวงที่เริ่มการกักตัวหรือคุมขัง หรือโดยทันที

หลังจากนั้น บุคคลผูถูกควบคุมตัวตองไดรับการชี้แจงจากเจาหนาที่ผูรับผิดชอบ

ในการจับกุม การกักตัวหรือการคุมขัง เกี่ยวกับขอมูลและคําอธิบายถึงสิทธิของ

ตน และการใชสิทธิดังกลาว” BPP หลักการที่ 13 

 

 “สิทธิของบุคคลผูถูกทําใหเสื่อมเสียอิสรภาพจะมีคานอยอยางยิ่ง หาก

บุคคลผูนั้นไมตระหนักถึงสิทธิเหลานั้น ดวยเหตุดังกลาว บุคคลผูถูกควบคุมตัว

โดยตํารวจควรไดรับทราบอยางชัดเจนถึงสิทธิของตนอยางไมชักชา โดย

เปนการอธิบายในภาษาที่ตนเองเขาใจ เพื่อใหเกิดการอธิบายดังกลาว เจาหนาที่

ตํารวจควรแจกจายเอกสารที่อธิบายขอมูลเกี่ยวกับสิทธิเหลานั้นอยางชัดเจนตั้ง

แตชวงเริ่มตนของการควบคุมตัว นอกจากนั้นควรขอใหบุคคลผูนั้นลงนามใน

เอกสารที่ยืนยันวาตนเองไดรับการชี้แจงเกี่ยวกับสิทธิของตนแลว” CPT, GR 

12, §44 

 

 “หากมีกฎหมายในทองถิ่นอนุญาต ตํารวจตองแจงใหบุคคลผูถูกทําให
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เสื่อมเสียอิสรภาพทราบโดยทันทีถึงเหตุผลของการควบคุมตัวและขอกลาวหาใด 

ๆ ที่มี และตองแจงใหบุคคลผูถูกทําใหเสื่อมเสียอิสรภาพทราบอยางไมชักชาถึง

ขั้นตอนการปฏิบัติในคดีของตน” จรรยาบรรณของตํารวจแหงยุโรป § 55 

 

 ความเห็น 

 คณะผูเขาเยี่ยมควรทราบวาผูที่ถูกจับกุมควรไดทราบขอมูลใดบาง 

และตรวจเยี่ยมวาพวกเขาไดรับขอมูลเหลานั้นหรือไม ผูตองหาควรไดรับทราบ

เหตุผลของการจับกุม พวกเขาควรไดรับการชี้แจงเกี่ยวกับสิทธิของตน (อยาง

เชน การติดตอกับบุคคลที่สาม ทนายความ ฯลฯ) โดยมีการแจงขอมูลเหลานี้ใน

ภาษาที่เขาใจได และอาจเปนการเขียนเพื่อแจงใหทราบ และใหมีการอานใหฟง

ในกรณีที่บุคคลผูนั้นไมรูหนังสือ 

 

 

ประเด็นอางอิง 

• บุคคลผูนั้นไดรับการอธิบายถึงเหตุผลของการจับกุมโดย

ทันทีหรือไม? 

• บุคคลผูนั้นไดรับทราบเกี่ยวกับสิทธิของตนหรือไม รับทราบ

ทางวาจาหรือทางลายลักษณอักษร? 

• ภาษาที่ใชเปนภาษาที่เขาเขาใจหรือไม? มีการใชลามแปล

หรือไม? 

• มีการปฏิบัติตอผูถูกคุมขังที่ออนแออยางไร? 
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 สภาพทางกายภาพ 

 มาตรฐาน 

 “หองขังในสถานีตํารวจทุกหองควรมีความสะอาดและมีขนาดพอ

เหมาะกับจํานวนผูถูกคุมขัง และมีแสงสวางเพียงพอ (อยางเชน มีแสงสวางพอ

สําหรับอานหนังสือ ยกเวนชวงเวลานอน) โดยควรใหหองขังไดรับแสงตาม

ธรรมชาติหากเปนไปได นอกจากนั้น ในหองขังควรมีอุปกรณเพื่อการพักผอน 

(อยางเชน เกาอี้หรือมานั่ง) และในกรณีที่บุคคลผูนั้นตองพักอาศัยในสถานที่นั้น

ระหวางการควบคุมตัว ควรมีการจัดเตรียมที่นอนและผาหมสะอาดใหดวย 

บุคคลผูถูกควบคุมตัวโดยตํารวจควรสามารถเขาถึงหองนําในสภาพที่เหมาะสม 

สามารถชําระรางกายตนเองไดอยางพอเพียง ทั้งยังสามารถเขาถึงนําดื่มและได

รับอาหารในเวลาอันเหมาะสม อยางนอยอาหารหนึ่งมื้อใหญ (เปนอาหารที่อิ่ม

ทองมากกวาแคแซนดวิช) ตอวัน บุคคลผูถูกควบคุมตัวโดยตํารวจเปนเวลา 24 

ชั่วโมงหรือมากกวานั้น ควรมีโอกาสออกกําลังกายกลางแจงทุกวันหากเปนไป

ได” CPT, GR 12, §47 

 “ขนาดที่เหมาะสมของหองขังในสถานีตํารวจ (หรือที่พักของผูถูกคุม

ขัง/ผูตองหาแบบตาง ๆ) เปนประเด็นคําถามที่ยุงยาก การประเมินในเรื่องนี้ตอง

อาศัยปจจัยหลายประการ อยางไรก็ตาม ตัวแทนของคณะกรรมการเพื่อปองกัน

การทรมานเห็นถึงความจําเปนที่จะตองมีแนวปฏิบัติอยางคราว ๆ ในเรื่องนี้ ใน

ปจจุบันมีการใชหลักเกณฑตอไปนี้ (ซึ่งถือวาเปนระดับมาตรฐานขั้นตําที่ควรจะ

เปน) เพื่อประเมินลักษณะของหองขังอันเปนที่อยูของผูตองหาเพียงหนึ่งคน ซึ่ง

ตองพักอาศัยอยูเปนเวลาหลายชั่วโม กลาวคือตองมีขนาด 7 ตารางเมตร มี
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ความกวางระหวางผนัง 2 เมตรหรือมากกวานั้น มีระยะหางระหวางเพดานกับ

พื้น 2.5 เมตร” CPT, GR 2, §43 

 

 “ตํารวจตองดูแลใหเกิดความปลอดภัยสุขภาพที่ดี สุขอนามัยและสาร

อาหารที่ครบถวนสําหรับบุคคลผูถูกควบคุมตัว หองขังในสถานีตํารวจควรมี

ขนาดเหมาะสม มีแสงไฟและการระบายอากาศอยางพอเพียง และมีอุปกรณ

สําหรับการนอนหลับพักผอน” จรรยาบรรณของตํารวจแหงยุโรป § 56 

 

 ความเห็น 

 การควบคุมตัวของตํารวจนาจะมีระยะเวลาสั้น สภาพของหองขังจึง

อาจมีลักษณะพื้น ๆ อยางไรก็ตาม หองขังในสถานีตํารวจตองมีแสงสวางและ

การระบายอากาศตามธรรมชาติ มีอุณหภูมิที่พอเหมาะกับสภาพอากาศและ

ฤดูกาล หากตองพักคางคืนในหองขัง หองขังนั้นตองมีที่นอนและผาหม และผู

ถูกคุมขังควรสามารถเขาหองนําไดโดยไมชักชา อยางไรก็ตาม คณะผูเขาเยี่ยม

ควรตระหนักวาสถานที่เหลานี้ในบางครั้งก็ถูกใชมาเปนเวลานาน และอาจมี

สภาพไมสมบูรณได 

 ยิ่งหองขังมีขนาดเล็กเทาใด ก็ควรมีการควบคุมตัวในนั้นนอยลงเทานั้น 

คณะกรรมการเพื่อปองกันการทรมานใชหลักเกณฑตอไปนี้เพื่อประเมินหองขัง

บุคคลของตํารวจ ซึ่งเปนสถานที่ที่ใชควบคุมตัวเปนเวลาหลายชั่วโมง กลาวคือ

ตองมีขนาด 7 ตารางเมตร (มีความกวางระหวางผนัง 2 เมตรหรือมากกวานั้น มี

ระยะหางระหวางเพดานกับพื้น 2.5 เมตร) 
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ประเด็นอางอิง  

• พื้นที่ในหองขังมีขนาดเทาใด เมื่อเทียบจํานวนมาตรฐานของ

ผูถูกคุมขังกับจํานวนผูถูกคุมขังที่มีอยูจริงในหองขังเปนอยางไร? 

แออัดยัดเยียดหรือไม? 

• หองขังมีแสงสวางจากธรรมชาติเขาถึงหรือไม? 

• มีอุณหภูมิเหมาะสมกับฤดูกาลหรือไม? 

• หองขังมีเกาอี้/มานั่งและที่นอนหรือไม? 

• มีการใหอาหารกับบุคคลผูนั้นหรือไม? เปนอาหารรอนหรือ

ไม? 

• ผูถูกคุมขังมีนําดื่มหรือไม?  

• สภาพการเขาหองนําเปนอยางไร? 

 

เอกสารที่ควรอานเพิ่มเติม 

 AI, Combating torture, London 2003. (Chapter 4 

Safeguards in custody, pp. 89-109) 

 

มาตรฐานที่เกี่ยวของ 

 CPT 2nd General report on activities, Police custody, 

CPT/Inf 92) 3, § 36- 41 
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 ¿“§ºπ«° 1 

√“¬°“√∑’ËµâÕßµ√«®‡¬’Ë¬¡ 
 

การปฏิบัติตอผูถูกคุมขัง 

• ขอกลาวหาวามีการทรมานและการทารุณ 

• การใชกําลังหรือวิธีการพันธนาการรางกายอยางอื่น  

• การขังเดี่ยว 

 

มาตรการคุมครอง 

 การอธิบายขอมูลใหผูถูกคุมขัง 

• ขอมูลตอนแรกรับ  

• โอกาสในการแจงขอมูลกับบุคคลที่สาม 

• การเขาถึงกฎระเบียบและขั้นตอนปฏิบัติภายในเรือนจํา 

 

ขั้นตอนปฏิบัติและการลงโทษดานวินัย 

• คําอธิบายโดยยอถึงขั้นตอนปฏิบัติ 

• องคประกอบของอํานาจในการลงโทษ 

• โอกาสในการอุทธรณ รวมทั้งการมีตัวแทนชวยรองเรียน 

• ประเภทของการลงโทษและความถี่ (สัดสวน)  

• การตรวจสุขภาพโดยแพทยตอนที่ถูกจับกุม 
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• ขอมูลทางสถิติเกี่ยวกับประเภทและเหตุผลของการลงโทษ 

• หองขังเพื่อลงโทษ 

 

ขั้นตอนการปฏิบัติเกี่ยวกับขอรองเรียนและการตรวจเยี่ยม 

• การมีโครงสรางขั้นตอนการปฏิบัติเกี่ยวกับขอรองเรียนและการตรวจ

เยี่ยม 

• ความเปนอิสระของขั้นตอนปฏิบัติ 

• การเขาถึงขั้นตอนปฏิบัติ (เขาถึงไดงายและมีประสิทธิภาพหรือไม)  

 

 การแยกประเภทผูถูกคุมขัง 

 การลงทะเบียนขอมูล 

 

สภาพทางกายภาพ 

 ความสามารถในการรองรับผูถูกคุมขังและจํานวนผูถูกคุมขังจริง (ใน

ชวงที่มีการเขาเยี่ยม) 

• จํานวนผูถูกคุมขังแยกตามประเภทตาง ๆ  

• สัดสวนของผูถูกคุมขังตางชาติ 

• สัดสวนเมื่อจําแนกตามเพศและอายุ 

 

หองขัง (ในแงกายภาพ)  

• ขนาดและความหนาแนน/จํานวนผูถูกคุมขังโดยเฉลี่ยตอหองขัง 
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• สภาพดานกายภาพ แสงสวาง การระบายอากาศ เฟอรนิเจอร ระบบ

สุขภัณฑ 

• สุขอนามัย 

 

อาหาร 

• มื้ออาหาร (คุณภาพ ปริมาณ ความหลากหลาย ความถี่)  

• โภชนาการพิเศษ (เพื่อเหตุผลดานการแพทย วัฒนธรรมหรือศาสนา) 

 

สุขอนามัยสวนบุคคล  

• ที่อาบนํา (จํานวนหอง ความสะอาด การซอมแซม ความถี่ในการอาบ

นําสําหรับผูถูกคุมขังที่ตองทํางานและผูถูกคุมขังอื่น ๆ)  

• อุปกรณดานสุขภัณฑ (ภายในหองขัง ภายนอก การเขาถึง ความ

สะอาด) 

• เครื่องนอน (คุณภาพ ความสะอาด ความถี่ในการเปลี่ยน) 

• โอกาสในการซักผา 

 

กิจกรรมเพื่อการฟนฟูและกิจกรรมอื่น ๆ  

 การจัดสรรเวลา 

• เวลาที่อยูในหองขังแตละวัน  

• เวลาออกกําลังกายแตละวัน 

• เวลาในการทํางานแตละวัน 
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• เวลาที่ไดอยูนอกหองขังในแตละวัน 

• เวลาสําหรับกีฬาตอสัปดาห  

• เวลาสําหรับกิจกรรมอื่น ๆ 

 

กิจกรรมในเรือนจํา 

• การทํางาน การเขาถึงงาน ประเภทของงาน สัดสวนของผูถูกคุมขังที่

ทํางาน  

• การบังคับใหทํางาน คาตอบแทน สวัสดิการดานสังคม สภาพของ

สถานที่ทํางานในเรือนจํา 

• การศึกษา การเขาถึงการศึกษา ประเภทของการศึกษา (เพื่อการรู

หนังสือและการนับเลข การศึกษาระดับมัธยม ดานอาชีพ ระดับมหาวิทยาลัย) 

ความถี่ของหลักสูตรการศึกษา ผูจัดการศึกษา ผูสอน สัดสวนของผูถูกคุมขังที่

ไดเรียน สภาพของหองเรียน 

• การพักผอน ประเภทของกิจกรรมเพื่อการพักผอน การเขาถึง สภาพ

ของหองเพื่อพักผอนและอุปกรณกีฬา 

• หองสมุด 

• กิจกรรมดานศาสนา ตัวแทนดานศาสนา (ศาสนาที่มีตัวแทน สภาพ

การเขาถึง ความถี่และชวงเวลาการเขาเยี่ยมของตัวแทนดานศาสนา) พิธีกรรม

ดานศาสนา (การเขาถึง สถานที่ประกอบพิธี) โอกาสในการปฏิบัติตามหลัก

ศาสนา อยางเชน ในเรื่องของการชําระลางรางกายและอาหาร 
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การติดตอกับโลกภายนอก 

• การเขาเยี่ยม การเขาถึง ความถี่ สภาพของการเขาเยี่ยม ระยะเวลา

และความสมําเสมอ การเขาเยี่ยมโดยญาติ/เด็ก/คูสามีหรือภรรยา สภาพของ

หองเขาเยี่ยม  

• การติดตอดานจดหมายและพัสดุ ความถี่ การเซ็นเซอร 

• การสนทนาทางโทรศัพท ความถี่ สภาพ คนตางชาติ 

 

บริการดานการแพทย 

 การเขาถึงบริการดานสุขภาพ 

• การตรวจสุขภาพเมื่อแรกเขา 

• ขั้นตอนปฏิบัติเพื่อขอรับบริการดานสุขภาพ 

• สถานพยาบาล จํานวนเตียง อุปกรณ เวชภัณฑ 

• จํานวนผูถูกคุมขังที่ไดรับการรักษา 

 

เจาหนาที่ดานการแพทย 

จํานวนและเวลาใหบริการของแพทย พยาบาล นักจิตเวชและนักจิตวิทยารวมทั้ง

เจาหนาที่อื่น ๆ  

 

บุคลากรในเรือนจํา 

• จํานวน (แยกตามประเภท)  

• ความสัมพันธระหวางผูคุมกับผูถูกคุมขัง ความสัมพันธระหวางฝาย
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บริหารกับผูถูกคุมขัง 

• การอบรมเจาหนาที่ (การอบรมเบื้องตนและการอบรมตอเนื่อง) 
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ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับสถานที่คุมขัง 

• ชื่อของสถานที่คุมขัง 

• ประเภทของสถานที่คุมขัง 

• ที่อยู 

 

หนวยงานผูบริหารสถานที่คุมขัง 

• ชื่อของผูเปนหัวหนา 

• ชื่อของผูเปนรองหัวหนา 

 

ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับการเขาเยี่ยม 

• วันที่เขาเยี่ยม 

• ประเภทและ/หรือวัตถุประสงคของการเขาเยี่ยม 

• วันที่เขาเยี่ยมครั้งกอน 

• ชื่อของสมาชิกคณะผูเขาเยี่ยม 

 

ขอมูลเกี่ยวกับสถานที่คุมขัง 

ศักยภาพของสถานที ่
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• ศักยภาพในการบริหาร 

• ศักยภาพในการรองรับผูถูกคุมขังโดยเฉลี่ย 

• จํานวนผูถูกคุมขังในชวงวันแรกของการเขาเยี่ยม (แบงตามประเภท/

เพศ/สัญชาติ) 

• สัดสวนของผูถูกคุมขังตางชาติ 

• ประเทศที่มาของผูถูกคุมขังตางชาติ 

• สัดสวนตามเพศ 

• จํานวนผูถูกคุมขังวัยเยาว 

• จํานวนผูถูกคุมขังสูงอายุ 

 

โครงสรางของสถานที่ 

• สภาพของอาคาร (จํานวนอาคาร อายุ การบํารุงรักษา การรักษาความ

ปลอดภัย)  

• สภาพของหองขังและสถานที่ซึ่งใชรวมกัน 

 

ขอมูลจากการเขาเยี่ยม 

 การพูดคุยในชวงเริ่มตนเขาเยี่ยม ประเด็นที่มีการพูดคุย  

 สภาพดานตาง ๆ ของการคุมขังและขอเสนอแนะ 

• ตามความเห็นของผูถูกคุมขัง  

• ตามความเห็นของผูอํานวยการและเจาหนาที่ 

• ตามความเห็นของคณะผูเขาเยี่ยมเมื่อพิจารณาจากขอเท็จจริงตาง ๆ 
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การพูดคุยในชวงทายของการเขาเยี่ยม 

• ปญหาที่พูดคุย 

• คําตอบที่ไดรับ 

 

สิ่งที่ตองปฏิบัต ิ

• ระยะสั้น 

• ระยะกลาง 

 

 รายละเอียดผูติดตอ 

 

 ความถี่ของการเขาเยี่ยม 

 

 ประเด็นที่ตองตรวจเยี่ยมในการเขาเยี่ยมครั้งหนา 
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 อารัมภบท 

 

 รัฐภาคีที่รับรองพิธีสารเลือกรับจะตอง 

 ยืนยันวาการทรมานและการลงโทษและการปฏิบัติอยางทารุณ ผิด

มนุษยหรือลดทอนความเปนมนุษยเปนสิ่งตองหาม และถือเปนการละเมิดสิทธิ

มนุษยชนอยางรุนแรง 

 เชื่อมั่นวาจะตองมีมาตรการเพิ่มเติมเพื่อใหสามารถบรรลุวัตถุประสงค

ของอนุสัญญาตอตานการทรมานและการลงโทษและการปฏิบัติอยางทารุณ ผิด

มนุษยหรือลดทอนความเปนมนุษย (นับแตนี้เรียกวา อนุสัญญา) และเพื่อสง

เสริมการคุมครองบุคคลผูถูกทําใหเสื่อมเสียอิสรภาพใหปลอดพนจากการ

ทรมานและการลงโทษและการปฏิบัติอยางทารุณ ผิดมนุษยหรือลดทอนความ

เปนมนุษย 

 ระลึกวามาตรา 2 และ 16 ของอนุสัญญามีผลบังคับใหรัฐภาคีตองดํา

เนินมาตรการที่มีประสิทธิภาพเพื่อปองกันการกระทําอันเปนการทรมานและการ

ลงโทษและการปฏิบัติอยางทารุณ ผิดมนุษยหรือลดทอนความเปนมนุษยในพื้น

ที่เขตอํานาจศาลในประเทศของตน  
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 ตระหนักวาประเทศตาง ๆ มีหนาที่หลักในการดําเนินตามมาตราเหลา

นี้ ทั้งนี้เพื่อสงเสริมการคุมครองบุคคลผูถูกทําใหเสื่อมเสียอิสรภาพและการ

เคารพตอสิทธิมนุษยชนของพวกเขาอยางเต็มที่ ซึ่งถือเปนภาระรับผิดชอบรวม

กันของทุกคนและหนวยงานระดับนานาชาติที่จะสงเสริมและสรางความเขมแข็ง

ใหกับกลไกในประเทศ  

 ระลึกวาการปองกันการทรมานและการลงโทษและการปฏิบัติอยาง

ทารุณ ผิดมนุษยหรือลดทอนความเปนมนุษยอยางมีประสิทธิภาพตองเกิดจาก

การศึกษาและองคประกอบดานตาง ๆ อยางเชน กฎหมาย การบริหาร ตุลาการ

และมาตรการอื่น ๆ  

 ระลึกวาที่ประชุมโลกวาดวยสิทธิมนุษยชนประกาศอยางหนักแนนวา 

ความพยายามในการขจัดความทรมาน ควรเปนขอกังวลที่สําคัญสูงสุดเพื่อ

ปองกันการทรมาน และเรียกรองใหมีการรับรองพิธีสารเลือกรับตอทาย

อนุสัญญา ทั้งนี้มีจุดมุงหมายเพื่อจัดตั้งระบบปองกันโดยผานการเขาเยี่ยมสถาน

ที่คุมขังอยางสมําเสมอ 

 เชื่อมั่นวาการคุมครองบุคคลผูถูกทําใหเสื่อมเสียอิสรภาพใหปลอดพน

จากการทรมานและการลงโทษและการปฏิบัติอยางทารุณ ผิดมนุษยหรือลดทอน

ความเปนมนุษย จะไดรับการหนุนเสริมจากมาตรการอื่นนอกจากกฎหมายที่มี

ลักษณะชวยปองกัน โดยมีการเขาเยี่ยมสถานที่คุมขังอยางสมําเสมอ 

 เห็นชอบตอบทบัญญัติตอไปนี้ 

 

หมวด 1 หลักการทั่วไป 
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 มาตรา 1 

 วัตถุประสงคของพิธีสารคือการพัฒนาระบบการเขาเยี่ยมสถานที่ซึ่งทํา

ใหบุคคลเสื่อมเสียซึ่งอิสรภาพโดยหนวยงานนานาชาติและระดับชาติที่เปนอิสระ

อยางสมําเสมอ ทั้งนี้เพื่อปองกันการทรมาน การปฏิบัติและการลงโทษที่ทารุณ 

ขาดมนุษยธรรม หรือลดทอนความเปนมนุษย 

 

 มาตรา 2  

 1. คณะอนุกรรมการเพื่อปองกันการทรมานและการลงโทษและการ

ปฏิบัติอยางทารุณ ผิดมนุษยหรือลดทอนความเปนมนุษย (นับแตนี้เรียกวา 

คณะอนุกรรมการเพื่อปองกัน) จะไดรับการจัดตั้งและจะทําหนาที่ตามที่ระบุไวใน

พิธีสาร 

 2. คณะอนุกรรมการเพื่อปองกันจะทําหนาที่ภายใตกรอบของธรรมนูญ

ขององคการสหประชาชาติ และจะปฏิบัติตามวัตถุประสงคและหลักการที่

เกี่ยวของ รวมทั้งบรรทัดฐานขององคการสหประชาชาติที่เกี่ยวกับการปฏิบัติตอ

บุคคลผูถูกทําใหเสื่อมเสียอิสรภาพ 

 3. ในทํานองเดียวกัน คณะอนุกรรมการเพื่อปองกันจะปฏิบัติตามหลัก

การการปกปดขอมูลเปนความลับ ความไมลําเอียง การไมเลือกปฏิบัติและความ

เปนกลาง  

 4. คณะอนุกรรมการเพื่อปองกันและรัฐภาคีจะรวมมือในการดําเนิน

งานตามพิธีสาร 
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 มาตรา 3 

 รัฐภาคีแตละรัฐจะจัดตั้ง มอบหมายหนาที่หรือสงเสริมใหมีหนวยงาน

เขาเยี่ยมระดับชาติแหงหนึ่งหรือหลายแหง เพื่อปองกันการทรมานและการ

ลงโทษและการปฏิบัติอยางทารุณ ผิดมนุษยหรือลดทอนความเปนมนุษย (นับ

แตนี้เรียกวา กลไกการปองกันในระดับชาติ)  

 

 มาตรา 4 

 1. ตามพิธีสารฉบับนี้ รัฐภาคีแตละรัฐตองอนุญาตใหมีการเขาเยี่ยม

ของหนวยงานตามที่ระบุถึงในมาตรา 2 และ 3 ไปยังสถานที่ภายใตเขตอํานาจ

ศาลของตนซึ่งเปนสถานที่ควบคุมตัวบุคคลผูถูกทําใหเสื่อมเสียอิสรภาพ ทั้งนี้

ตามคําสั่งของหนวยงานของรัฐ หรือเปนการปฏิบัติหนาที่ตามที่ไดรับมอบหมาย 

(นับแตนี้เรียกวา สถานที่คุมขัง) การเขาเยี่ยมเหลานี้ใหถือวาเปนไปเพื่อ

คุมครองบุคคลใหปลอดจากการทรมานและการลงโทษและการปฏิบัติอยาง

ทารุณ ผิดมนุษยหรือลดทอนความเปนมนุษย หากจําเปน  

 2. ตามวัตถุประสงคของพิธีสารฉบับนี้ การทําใหสูญเสียซึ่งอิสรภาพ

หมายถึงการใชวิธีการใด ๆ ไมวาจะเปนการคุมขังหรือการคุมขังหรือการกักตัว

บุคคลไวในสถานที่ควบคุมตัวของเอกชนหรือของรัฐ อันเปนเหตุใหบุคคลผูนั้น

ไมไดรับอนุญาตใหจากไปตามที่ตองการ โดยเปนคําสั่งของหนวยงานดานตุ

ลการดานบริหารหรือหนวยงานอื่น ๆ ก็ดี 
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หมวด 2 คณะอนุกรรมการเพื่อปองกัน 

 มาตรา 5 

 1. คณะอนุกรรมการเพื่อปองกันจะประกอบดวยสมาชิก 10 คน หลัง

จากมีการใหสัตยาบันหรือการลงนามเปนประเทศที่ 50 ตอพิธีสารฉบับนี้ ใหเพิ่ม

จํานวนสมาชิกในคณะอนุกรรมการเพื่อปองกันขึ้นเปน 25 คน  

 2. สมาชิกของคณะอนุกรรมการเพื่อปองกัน จะไดรับการคัดเลือกจาก

บุคคลผูมีคุณธรรมสูง มีประสบการณการทํางานอยางเชี่ยวชาญในกระบวนการ

ยุติธรรม โดยเฉพาะดานกฎหมายอาญา การบริหารงานของเรือนจําหรือตํารวจ 

หรือในประเด็นอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติตอบุคคลผูถูกทําใหเสื่อมเสีย

อิสรภาพ 

 3. องคประกอบของคณะอนุกรรมการเพื่อปองกันจะไดรับการพิจารณา

ใหสอดคลองกับหลักการกระจายดานภูมิศาสตรอยางเทาเทียม และใหมีตัวแทน

จากอารยธรรมและระบบกฎหมายที่แตกตางกันของรัฐภาคี 

 4. ในการพิจารณาองคประกอบจะมีการใหความสําคัญกับสมดุลดาน

เพศ ทั้งนี้ตามกลักการของความเทาเทียมและการไมเลือกปฏิบัติ 

 5. จะไมมีสมาชิกสองคนในคณะอนุกรรมการเพื่อปองกันที่มาจาก

ประเทศเดียวกัน  

 6. สมาชิกของคณะอนุกรรมการเพื่อปองกันจะทําหนาที่ของตนอยาง

เปนเอกเทศ เปนอิสระ ไมลําเอียงและจะตอบสนองการทํางานของคณะ

อนุกรรมการเพื่อปองกันอยางมีประสิทธิภาพ 
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 มาตรา 6 

 1. ตามยอหนาที่ 2 ของมาตรานี้ รัฐภาคีแตละรัฐอาจเสนอชื่อบุคคลที่มี

ความสามารถและคุณสมบัติสอดคลองกับเงื่อนไขในมาตรา 5 และจะใหราย

ละเอียดเกี่ยวกับคุณสมบัติของผูไดรับการเสนอชื่ออยางเต็มที่ โดยสามารถเสนอ

ชื่อไดไมเกินสองคน 

 2. (ก) ผูไดรับการเสนอชื่อจะตองเปนบุคคลผูมีสัญชาติของประเทศใด

ประเทศหนึ่งที่เปนสมาชิกผูเปนภาคีของพิธีสารฉบับนี้ 

 (ข) อยางนอยหนึ่งในสองผูไดรับการเสนอชื่อจะตองเปนบุคคลผูมี

สัญชาติของประเทศผูเสนอชื่อ 

 (ค) แตละรัฐภาคีไมสามารถเสนอชื่อไดเกินกวาสองคน 

 (ง) กอนที่รัฐภาคีจะเสนอชื่อบุคคลที่มีสัญชาติของรัฐภาคีอื่น จะตองมี

การขออนุญาตจากรัฐภาคีนั้นเสียกอน  

 3. อยางนอยเปนเวลา 5 เดือนกอนวันประชุมของรัฐภาคีเพื่อทําการ

เลือกตั้ง เลขาธิการองคการสหประชาชาติ จะสงจดหมายไปยังรัฐภาคี เพื่อเชื้อ

เชิญใหสงชื่อบุคคลภายใน 3 เดือน เลขาธิการจะเสนอรายชื่อของผูไดรับการ

เสนอชื่อเรียงตามอักษร และระบุชื่อรัฐภาคีที่เปนผูเสนอชื่อนั้น 

 

 มาตรา 7 

 1. การเลือกตั้งสมาชิกของคณะอนุกรรมการเพื่อปองกันใหเปนไปตาม

ลักษณะดังนี้ 

 (ก) ตองใหนําหนักสําคัญตอการปฏิบัติตามเงื่อนไขและหลักเกณฑใน
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มาตรา 5 ของพิธีสารฉบับนี้ 

 (ข) การเลือกตั้งเบื้องตนจะตองจัดขึ้นไมชากวา 6 เดือนหลังจากที่

พิธีสารฉบับนี้มีผลบังคับใช 

 (ค) รัฐภาคีจะเลือกตั้งสมาชิกของคณะอนุกรรมการเพื่อปองกันโดย

การหยอนบัตรเปนความลับ 

 (ง) การเลือกตั้งสมาชิกของคณะอนุกรรมการเพื่อปองกันจะมีขึ้นในที่

ประชุมทุก 2 ปของรัฐภาคีซึ่งจัดโดยเลขาธิการ องคการสหประชาชาติ ในที่

ประชุมดังกลาว ซึ่งตองมีสมาชิกสองในสามจึงถือวาครบองคประชุม บุคคลผูได

รบเลือกใหเปนสมาชิกของคณะอนุกรรมการเพื่อปองกัน ตองเปนบุคคลที่ไดรับ

คะแนนเสียงมากที่สุดและไดรับคะแนนเสียงขางมากอยางเด็ดขาดจากบรรดาผู

แทนรัฐภาคีที่เขารวมประชุมและลงคะแนนเสียง 

 2. ในระหวางการเลือกตั้ง หากปรากฏวาบุคคลผูมีสัญชาติเดียวกันสอง

คนจากงรัฐภาคีไดรับเลือกดวยคะแนนเสียงพอเพียงเพื่อใหเปนสมาชิกของคณะ

อนุกรรมการเพื่อปองกัน ใหผูที่ไดรับคะแนนเสียงมากกวาไดดํารงตําแหนงเปน

สมาชิกของคณะอนุกรรมการเพื่อปองกัน ในกรณีที่มีผูไดรับคะแนนเสียงเทากัน 

ใหปฏิบัติตามขั้นตอนตอไปนี้ 

 (ก) ในกรณีที่เปนผูไดรับการเสนอชื่อจากรัฐภาคีซึ่งตนเปนพลเมืองอยู 

ใหบุคคลผูนั้นดํารงตําแหนงเปนสมาชิกของคณะอนุกรรมการเพื่อปองกัน  

 (ข) ในกรณีที่ผูไดรับการเสนอชื่อทั้งสองคนไดรับการเสนอชื่อจากรัฐ

ภาคีเดียวกันซึ่งตนเปนพลเมืองอยู ใหมีการลงคะแนนเสียงโดยการหยอนบัตร

ลับแยกเปนสองครั้งเพื่อตัดสินวาบุคคลผูใดจะไดเปนสมาชิก 
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 (ค) ในกรณีที่บุคคลทั้งสองไมไดเปนผูไดรับการเสนอชื่อจากรัฐภาคีที่

ตนเปนพลเมืองอยู ใหมีการลงคะแนนเสียงโดยการหยอนบัตรลับแยกเปนสอง

ครั้งเพื่อตัดสินวาบุคคลผูใดจะไดเปนสมาชิก 

 

 มาตรา 8 

 ในกรณีที่สมาชิกของคณะอนุกรรมการเพื่อปองกันเสียชีวิตหรือลาออก 

หรือดวยเหตุอื่น ๆ ทําใหไมสามารถปฏิบัติหนาที่ของตนได ใหรัฐภาคีผูเสนอชื่อ

สามารถเสนอชื่อบุคคลผูมีคุณสมบัติและความสามารถตามที่ปรากฏในมาตรา 5 

ทั้งนี้โดยใหความสําคัญตอความสมดุลดานความสามารถที่หลากหลาย เพื่อดํา

รงตําแหนงตอไปจนกวาจะมีการประชุมครั้งใหมของรัฐภาคี โดยใหมีการรับรอง

โดยเสียงสวนใหญของรัฐภาคีดวย การรับรองใหเปนไปโดยอัตโนมัติ เวนแตมีรัฐ

ภาคีครึ่งหนึ่งหรือมากกวานั้นที่แสดงความไมเห็นดวยภายในเวลา 6 สัปดาห

หลังจากไดรับแจงการแตงตั้งจากเลขาธิการ องคการสหประชาชาติแลว 

 

 มาตรา 9 

 สมาชิกของคณะอนุกรรมการเพื่อปองกันจะไดรับเลือกตั้งใหดํารง

ตําแหนงเปนเวลา 4 ป และมีสิทธิลงสมัครรับเลือกตั้งครั้งใหมหากไดรับการ

เสนอชื่อ วาระการดํารงตําแหนงของครึ่งหนึ่งของสมาชิกที่ไดรับเลือกตั้งจากการ

เลือกตั้งครั้งแรกจะสิ้นสุดลงภายหลัง 2 ป รายชื่อของสมาชิกที่ดํารงตําแหนง

เพียง 2 ปจะไดรับการคัดเลือกโดยทันทีภายหลังการเลือกตั้งครั้งแรก ทั้งนี้โดย

การจับฉลากของประธานที่ประชุมตามที่อางถึงในมาตรา 1 (ง) ในมาตรา 7 

 



316 °“√µ√«®‡¬’Ë¬¡ ∂“π∑’Ë§ÿ¡¢—ß: §Ÿà¡◊ÕªÆ‘∫—µ‘  

 มาตรา 10 

 1. คณะอนุกรรมการเพื่อปองกันจะเลือกตั้งเจาหนาที่ใหดํารงตําแหนง

เปนเวลา 2 ปและอาจไดรับการเลือกตั้งใหม 

 2. คณะอนุกรรมการเพื่อปองกันจะกําหนดกฎระเบียบการปฏิบัติของ

ตนเอง โดยกฎระเบียบเหลานั้นครอบคลุมประเด็นตาง ๆ รวมไปถึง 

 (ก) ครึ่งหนึ่งของสมาชิกบวกกับสมาชิกอีกหนึ่งคน ใหถือเปนองค

ประชุม 

 (ข) การตัดสินใจของคณะอนุกรรมการเพื่อปองกันใหอาศัยเสียงสวน

ใหญของสมาชิกที่เขารวมประชุม 

 (ค) คณะอนุกรรมการเพื่อปองกันจะประชุมอยางปดลับ 

 3. เลขาธิการ องคการสหประชาชาติ จะเปนผูเรียกประชุมครั้งแรกของ

คณะอนุกรรมการเพื่อปองกัน หลังจากการประชุมครั้งแรกแลว คณะ

อนุกรรมการเพื่อปองกันจะจัดการประชุมตามวาระที่กําหนดไวตามระเบียบ 

คณะอนุกรรมการเพื่อปองกันและคณะกรรมการตอตานการทรมาน จะจัดการ

ประชุมรวมกันอยางนอยหนึ่งครั้งตอป 

 

หมวด 3 อํานาจหนาที่ของคณะอนุกรรมการเพื่อปองกัน 

 

 มาตรา 11 

 คณะอนุกรรมการเพื่อปองกันจะ 

 (ก) เขาเยี่ยมสถานที่ตามที่อางถึงในมาตรา 4 และใหขอเสนอแนะตอ
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รัฐภาคี ในเรื่องของการคุมครองบุคคลผูถูกทําใหเสื่อมเสียอิสรภาพเพื่อใหปลอด

จากการทรมานและการลงโทษและการปฏิบัติอยางทารุณ ผิดมนุษยหรือลดทอน

ความเปนมนุษย  

 (ข) ในสวนที่เกี่ยวกับกลไกการปองกันในระดับชาติ 

 (i) ใหคําแนะนําและชวยเหลือรัฐภาคีเมื่อจําเปน ในการจัดตั้งกลไกการ

ปองกันในระดับชาติ 

 (ii) รักษาการติดตออยางเปนความลับหากเปนไปไดกับกลไกการ

ปองกันในระดับชาติ และเสนอที่จะจัดการอบรมและใหความชวยเหลือทาง

เทคนิคทั้งนี้เพื่อเพิ่มศักยภาพ 

 (iii) ใหคําแนะนําและชวยเหลือกลไกการปองกันในระดับชาติในการ

ประเมินความตองการและวิธีการที่จําเปนเพื่อสงเสริมการคุมครองบุคคลผูถูกทํา

ใหเสื่อมเสียอิสรภาพเพื่อใหปลอดจากการทรมานและการลงโทษและการปฏิบัติ

อยางทารุณ ผิดมนุษยหรือลดทอนความเปนมนุษย 

 (iv) ใหขอเสนอแนะและขอสังเกตตอรัฐภาคีทั้งนี้เพื่อสงเสริมศักยภาพ

และอํานาจหนาที่ของกลไกการปองกันในระดับชาติในการปองกันการทรมาน

และการลงโทษและการปฏิบัติอยางทารุณ ผิดมนุษยหรือลดทอนความเปน

มนุษย  

 (ค) เพื่อปองกันการทรมานโดยทั่วไป ใหรวมมือกับหนวยงานและ

กลไกขององคการสหประชาชาติ รวมทั้งหนวยงานหรือองคกรระดับนานาชาติ 

ระดับภูมิภาคและระดับประเทศ เพื่อสงเสริมการคุมครองบุคคลผูถูกทําใหเสื่อม

เสียอิสรภาพเพื่อใหปลอดจากการทรมานและการลงโทษและการปฏิบัติอยาง
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ทารุณ ผิดมนุษยหรือลดทอนความเปนมนุษย 

 

 มาตรา 12 

 เพื่อใหคณะอนุกรรมการเพื่อปองกันสามารถปฏิบัติตามอํานาจหนาที่

ตามที่ระบุไวในมาตรา 11 ใหรัฐภาคี 

 (ก) ตอนรับคณะอนุกรรมการเพื่อปองกันเมื่อไปเยี่ยมประเทศและ

อนุญาตใหสามารถเขาถึงสถานที่คุมขังตามที่ระบุไวในมาตรา 4 ของพิธีสารฉบับ

นี้ 

 (ข) ใหขอมูลที่เกี่ยวของทุกอยางตามที่คณะอนุกรรมการเพื่อปองกัน

รองขอ ทั้งนี้เพื่อประเมินความตองการและมาตรการที่อาจนํามาใชเพื่อสงเสริม

การคุมครองบุคคลผูถูกทําใหเสื่อมเสียอิสรภาพเพื่อใหปลอดจากการทรมานและ

การลงโทษและการปฏิบัติอยางทารุณ ผิดมนุษยหรือลดทอนความเปนมนุษย 

 (ค) สงเสริมและอํานวยความสะดวกการติดตอระหวางคณะ

อนุกรรมการเพื่อปองกันกับกลไกการปองกันในระดับชาติ  

 (ง) พิจารณาขอเสนอแนะของคณะอนุกรรมการเพื่อปองกัน และเขา

รวมการเจรจาเพื่อหามาตรการดําเนินงานที่เปนไปได 

 

 มาตรา 13 

 1. คณะอนุกรรมการเพื่อปองกันจะจัดตารางเวลาการเขาเยี่ยมรัฐภาคี

อยางสมําเสมอ ตามอํานาจหนาที่ในมาตรา 11 โดยในครั้งแรกใหทําแบบสุม 

 2. หลังการปรึกษาหารือแลว คณะอนุกรรมการเพื่อปองกันจะแจงใหรัฐ



319°“√µ√«®‡¬’Ë¬¡ ∂“π∑’Ë§ÿ¡¢—ß: §Ÿà¡◊ÕªÆ‘∫—µ‘  

ภาคีทราบถึงโครงการเขาเยี่ยม ทั้งนี้เพื่อใหสามารถเตรียมความพรอมของการ

เขาเยี่ยมไดโดยไมชักชา 

 3. ในการเขาเยี่ยมจะตองมีสมาชิกอยางนอยสองคนจากคณะ

อนุกรรมการเพื่อปองกัน และหากจําเปน อาจเดินทางไปพรอมกับผูเชี่ยวชาญที่

มีประสบการณและความรูทางวิชาชีพอยางชัดเจนในประเด็นที่เกี่ยวของกับ

พิธีสารฉบับนี้ โดยเปนผูที่ไดรับการคัดเลือกจากบัญชีรายชื่อผูเชี่ยวชาญที่จัด

เตรียมเพื่อขอเสนอนี้ โดยรัฐภาคี สํานักงานขาหลวงใหญสิทธิมนุษยชน

สหประชาชาติและศูนยเพื่อปองกันอาชญากรรมนานาชาติ องคการ

สหประชาชาติ ในการจัดเตรียมบัญชีรายชื่อ รัฐภาคีที่เกี่ยวของจะสามารถเสนอ

รายชื่อผูเชี่ยวชาญจากประเทศตนไดไมเกิน 5 คน รัฐภาคีที่เกี่ยวของอาจ

คัดคานการเสนอชื่อผูเชี่ยวชาญบางคนที่เขารวมในการเขาเยี่ยม ซึ่งในกรณีดัง

กลาวคณะอนุกรรมการเพื่อปองกันตองเสนอชื่อผูเชี่ยวชาญคนอื่นแทน 

 4. ในกรณีที่คณะอนุกรรมการเพื่อปองกันเห็นวาเหมาะสม อาจเสนอ

ใหมีการเขาเยี่ยมเพื่อติดตามผลในระยะสั้นภายหลังการเขาเยี่ยมปรกติก็ได 

 

 มาตรา 14 

 1. เพื่อใหคณะอนุกรรมการเพื่อปองกันสามารถปฏิบัติตามอํานาจ

หนาที่ของตนได รัฐภาคีของพิธีสารฉบับนี้จะตองอนุญาตให 

 (ก) เขาถึงขอมูลทุกอยางรวมทั้งจํานวนของบุคคลผูถูกทําใหเสื่อมเสีย

อิสรภาพในสถานที่คุมขังตามที่ระบุไวในมาตรา 4 รวมทั้งสถานที่และ

ตําแหนงอื่น ๆ โดยไมมีขอจํากัด 
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 (ข) เขาถึงขอมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติตอบุคคล รวมทั้งสภาพการคุมขัง 

โดยไมมีขอจํากัด 

 (ค) เขาถึงสถานที่คุมขัง บริเวณ และอาคารสถานที่ทุกแหงได โดยไมมี

ขอจํากัด แตใหเปนไปตามยอหนาที่ 2 ดานลาง  

 (ง) มีโอกาสไดสัมภาษณบุคคลผูถูกทําใหเสื่อมเสียอิสรภาพอยางเปน

สวนตัวโดยไมตองมีพยานรูเห็น ทั้งการสัมภาษณตัวตอตัวหรือผานลามหากจํา

เปน รวมทั้งการสัมภาษณบุคคลอื่นที่คณะอนุกรรมการเพื่อปองกันเชื่อวาอาจให

ขอมูลที่เปนประโยชน 

 (จ) มีอิสรภาพในการเลือกสถานที่ที่ตองการเขาเยี่ยมและบุคคลที่

ตองการสัมภาษณ 

 2. การคัดคานการเขาเยี่ยมสถานที่คุมขังบางแหง อาจเปนไปไดตาม

เหตุผลเรงดวนและไมอาจขัดขืนได อยางเชน เหตุผลในการปองกันประเทศ การ

รักษาความปลอดภัยของสาธารณะ  ภัยพิบัติทางธรรมชาติหรือสภาพผิดปรกติ

อยางรายแรงของสถานที่ที่จะทําการเยี่ยม ซึ่งอาจเปนเหตุปองกันไมใหเกิดการ

เขาเยี่ยมดังกลาวได รัฐบาลไมสามารถใชอํานาจตามประกาศภาวะฉุกเฉินที่มีอยู

แลวเพื่อหามการเขาเยี่ยมได  

 

 มาตรา 15 

 หนวยงานหรือเจาหนาที่คนใดไมอาจสั่งการ บังคับใช อนุญาตใหใช 

หรือยอมใหใชการลงโทษตอบุคคลหรือองคกรที่ใหขอมูลกับคณะอนุกรรมการ

เพื่อปองกัน หรือตัวแทนของหนวยงานได ไมวาขอมูลนั้นจะเปนจริงหรือเท็จ 
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และจะตองไมมีการเลือกปฏิบัติตอบุคคลหรือองคกรแหงนั้นในลักษณะใดก็ตาม 

 

 มาตรา 16 

 1. คณะอนุกรรมการเพื่อปองกันจะแจงใหรัฐภาคีทราบถึงขอเสนอแนะ

และขอสังเกตของตนอยางเปนความลับ และหากเปนประโยชนจะแจงใหกลไก

การปองกันในระดับชาติทราบดวย 

 2. คณะอนุกรรมการเพื่อปองกันจะตีพิมพรายงานของตนพรอมกับ

ความเห็นของรัฐภาคีที่เกี่ยวของ หากรัฐภาคีตองการเชนนั้น และหากรัฐภาคี

เปดเผยขอมูลบางสวนของรายงานตอสาธารณะ คณะอนุกรรมการเพื่อปองกันก็

อาจตีพิมพรายงานฉบับนั้นทั้งฉบับหรือบางสวนก็ได อยางไรก็ตาม จะตองไมมี

การตีพิมพขอมูลสวนบุคคล เวนแตจะมีการแสดงความยินยอมอยางชัดเจนของ

บุคคลที่เกี่ยวของ 

 3. คณะอนุกรรมการเพื่อปองกันจะนําเสนอรายงานประจําปที่เปดเผย

ไดตอสาธารณะกับคณะกรรมการตอตานการทรมาน  

 4. หากรัฐภาคีปฏิเสธไมรวมมือกับคณะอนุกรรมการเพื่อปองกันตาม

มาตรา 12 และ 14 หรือไมดําเนินการเพื่อปรับปรุงสภาพที่เปนอยูตามขอเสนอ

แนะของคณะอนุกรรมการเพื่อปองกัน และหากมีการรองขอจากคณะ

อนุกรรมการเพื่อปองกัน และหลังจากไดใหโอกาสรัฐภาคีในการแสดงความเห็น

ของตนแลว คณะกรรมการตอตานการทรมานอาจตัดสินโดยใชเสียงสวนใหญ

ของสมาชิกเพื่อประกาศประเด็นปญหาตาง ๆ ตอสาธารณะหรือใหมีการตีพิมพ

รายงานของคณะอนุกรรมการเพื่อปองกัน  
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หมวด 5 กลไกการปองกันในระดับชาติ 

 

 มาตรา 17 

 รัฐภาคีแตละรัฐจะสงเสริม มอบหมายหนาที่หรือจัดตั้งกลไกการ

ปองกันในระดับชาติหนึ่งหรือหลายกลไกเพื่อปองกันการทรมานในประเทศ 

อยางชาที่สุดภายในหนึ่งปหลังจากที่พิธีสารฉบับนี้มีผลบังคับใชหรือหลังจาก

ประเทศตนใหสัตยาบันรับรองหรือลงนาม กลไกที่จัดตั้งขึ้นแบบกระจายเปน

หลายหนวยงานอาจไดรับมอบหมายหนาที่ใหทํางานแบบกลไกการปองกันใน

ระดับชาติ เพื่อตอบสนองวัตถุประสงคของพิธีสารฉบับนี้ หากหนวยงานเหลา

นั้นมีคุณสมบัติสอดคลองกับบทบัญญัติที่เกี่ยวของ 

 

 มาตรา 18 

 1. รัฐภาคีตองดําเนินการใหกลไกการปองกันในระดับชาติมีความเปน

อิสระในการทํางาน และความเปนอิสระของบุคลากร 

 2. รัฐภาคีจะตองดําเนินการที่จําเปนเพื่อใหผูเชี่ยวชาญที่อยูในกลไก

การปองกันในระดับชาติมีความรูความเชี่ยวชาญแบบมืออาชีพ โดยตองดูแลให

มีความสมดุลดานเพศและมีตัวแทนอยางพอเพียงจากชนชาติพันธุและคนกลุม

นอยในประเทศ  

 3. รัฐภาคีตองดําเนินการเพื่อใหมีทรัพยากรที่จําเปนสําหรับการทํางาน

ของกลไกการปองกันในระดับชาติ 

 4. เมื่อมีการจัดตั้งกลไกการปองกันในระดับชาติแลว รัฐภาคีจะตองให
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ความเคารพตอหลักการที่เกี่ยวของกับสถานภาพของหนวยงานระดับชาติเพื่อ

สงเสริมและคุมครองสิทธิมนุษยชน 

 

 มาตรา 19 

 กลไกการปองกันในระดับชาติจะไดรับมอบหมายอํานาจอยางนอยให 

 (ก) สามารถตรวจเยี่ยมการปฏิบัติตอบุคคลผูถูกทําใหเสื่อมเสีย

อิสรภาพในสถานที่คุมขังตามที่ระบุถึงในมาตรา 4 อยางสมําเสมอ ทั้งนี้เพื่อสง

เสริมการคุมครองสิทธิ และหากจําเปนใหมีการคุมครองเพื่อใหปลอดพนจากการ

ทรมานและการลงโทษและการปฏิบัติอยางทารุณ ผิดมนุษยหรือลดทอนความ

เปนมนุษย  

 (ข) ใหขอเสนอแนะตอหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อปรับปรุงการปฏิบัติ

และสภาพของบุคคลผูถูกทําใหเสื่อมเสียอิสรภาพ และเพื่อปองกันการทรมาน

และการลงโทษและการปฏิบัติอยางทารุณ ผิดมนุษยหรือลดทอนความเปน

มนุษย โดยพิจารณาจากบรรทัดฐานที่เกี่ยวของขององคการสหประชาชาติ 

 (ค) ยื่นขอเสนอและขอสังเกตเกี่ยวกับกฎหมายที่มีอยูหรือกฎหมายที่

กําลังราง 

 

 มาตรา 20 

 เพื่อชวยใหกลไกการปองกันในระดับชาติสามารถปฏิบัติตามอํานาจ

หนาที่ของตนได รัฐภาคีของพิธีสารฉบับนี้จะตองอนุญาตให 

 (ก) เขาถึงขอมูลทุกอยางรวมทั้งจํานวนของบุคคลผูถูกทําใหเสื่อมเสีย
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อิสรภาพในสถานที่คุมขังตามที่ระบุไวในมาตรา 4 รวมทั้งสถานที่และ

ตําแหนงอื่น ๆ  

 (ข) เขาถึงขอมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติตอบุคคล รวมทั้งสภาพการคุมขัง 

 (ค) เขาถึงสถานที่คุมขัง บริเวณ และอาคารสถานที่ทุกแหงได 

 (ง) มีโอกาสไดสัมภาษณบุคคลผูถูกทําใหเสื่อมเสียอิสรภาพอยางเปน

สวนตัวโดยไมตองมีพยานรูเห็น ทั้งการสัมภาษณตัวตอตัวหรือผานลามหากจํา

เปน รวมทั้งการสัมภาษณบุคคลอื่นที่กลไกการปองกันในระดับชาติเชื่อวาอาจให

ขอมูลที่เปนประโยชน 

 (จ) มีอิสรภาพในการเลือกสถานที่ที่ตองการเขาเยี่ยมและบุคคลที่

ตองการสัมภาษณ 

 (ฉ) สิทธิในการติดตอกับคณะอนุกรรมการเพื่อปองกันเพื่อสงขอมูลให

และประชุมรวมกัน 

 

 มาตรา 21 

 1. หนวยงานหรือเจาหนาที่คนใดไมอาจสั่งการ บังคับใช อนุญาตใหใช 

หรือยอมใหใชการลงโทษตอบุคคลหรือองคกรที่ใหขอมูลกับกลไกการปองกันใน

ระดับชาติ หรือตัวแทนของหนวยงานได ไมวาขอมูลนั้นจะเปนจริงหรือเท็จ และ

จะตองไมมีการเลือกปฏิบัติตอบุคคลหรือองคกรแหงนั้นในลักษณะใดก็ตาม  

 2. ขอมูลที่เปนความลับที่เก็บรวบรวมโดยกลไกการปองกันในระดับ

ชาติจะตองไดรับการรักษาเปนอยางดี จะตองไมมีการตีพิมพขอมูลสวนบุคคล 

เวนแตจะมีการแสดงความยินยอมอยางชัดเจนของบุคคลที่เกี่ยวของ  
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 มาตรา 22 

 หนวยงานที่เกี่ยวของของรัฐภาคีจะตองพิจารณาขอเสนอของกลไก

การปองกันในระดับชาติ และเขารวมการเจรจาเพื่อหามาตรการดําเนินงานที่

เปนไปได 

 

 มาตรา 23 

 รัฐภาคีของพิธีสารฉบับนี้จะตองดําเนินการใหมีการตีพิมพและเผยแพร

รายงานประจําปของกลไกการปองกันในระดับชาติ  

 

หมวด 5 คําประกาศ 

 

 มาตรา 24 

 1. หลังจากใหสัตยาบันรับรองแลว รัฐภาคีอาจประกาศเลื่อนการปฏิบัติ

ตามพันธกรณีภายใตหมวด 3 หรือหมวด 4 ของพิธีสารฉบับนี้ 

 2. คําประกาศเลื่อนจะมีผลบังคับใชเปนเวลาไมเกิน 3 ป ภายหลังการ

นําเสนอจากรัฐภาคีและภายหลังการปรึกษาหารือกับคณะอนุกรรมการเพื่อ

ปองกันแลว คณะกรรมการตอตานการทรมานอาจขยายเวลาใหอีก 2 ป  
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หมวด 6 บทบัญญัติดานการเงิน 

 

 มาตรา 25 

 1. องคการสหประชาชาติเปนผูรับผิดชอบคาใชจายที่เกิดขึ้นจากการ

ดําเนินงานตามพิธีสารฉบับนี้ของคณะอนุกรรมการเพื่อปองกัน 

 2. เลขาธิการ องคการสหประชาชาติ จะตองจัดใหมีเจาหนาที่และ

สถานที่เพื่อใหคณะอนุกรรมการเพื่อปองกันสามารถปฏิบัติหนาที่ตามพิธีสาร

ฉบับนี้ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 

มาตรา 26 

 1. จะตองมีการจัดตั้งกองทุนพิเศษตามขั้นตอนปฏิบัติของสมัชชาใหญ 

โดยใหมีการเบิกจายตามขั้นตอนการปฏิบัติดานการเงินและระเบียบขององคการ

สหประชาชาติ ทั้งนี้เพื่อสนับสนุนดานการเงินตอการดําเนินงานตามขอเสนอ

แนะของคณะอนุกรรมการเพื่อปองกัน ภายหลังการเขาเยี่ยมรัฐภาคี รวมทั้ง

สนับสนุนโครงการใหความรูสําหรับกลไกการปองกันในระดับชาติ 

 2. แหลงรายไดของกองทุนพิเศษอาจมาจากการบริจาคโดยสมัครใจ

ของรัฐบาล องคกรระหวางรัฐบาลและองคกรเอกชน และมูลนิธิเอกชนหรือ

สาธารณะอยางอื่น  

 

หมวด 7 บทบัญญัติสวนทาย 
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 มาตรา 27 

 1. พิธีสารฉบับนี้จะเปดใหมีการลงนาม โดยรัฐภาคีที่ลงนามใน

อนุสัญญาแลว   

 2. พิธีสารฉบับนี้จะเปดใหมีการใหสัตยาบันรับรองโดยรัฐภาคีที่ให

สัตยาบันหรือเปนภาคีของอนุสัญญาแลว  โดยจะตองมีการสงมอบสัตยาบันสาร

ใหกับเลขาธิการ องคการสหประชาชาติ  

 3. พิธีสารฉบับนี้จะเปดใหมีการเขาเปนภาคี (ภาคยานุวัติ) ตอไปได 

โดยรัฐภาคีผูใหสัตยาบันรับรองอนุสัญญาแลว  

 4. การเขาเปนภาคีจะมีผลสมบูรณเมื่อเลขาธิการ องคการ

สหประชาชาติไดรับภาคยานุวัติสารแลว  

 5. เลขาธิการ องคการสหประชาชาติจะแจงใหประเทศผูรวมลงนามใน

พิธีสารฉบับนี้หรือเปนภาคีของพิธีสารทราบถึงการไดรับซึ่งภาคยานุวัติสารหรือ

สัตยาบันสารแลว  

 

 มาตรา 28 

 1. พิธีสารฉบับนี้จะมีผลบังคับใชในวันที่ 30 หลังจากที่เลขาธิการ 

องคการสหประชาชาติไดรับภาคยานุวัติสารหรือสัตยาบันสารเปนฉบับที่ 20 

แลว 

 2. สําหรับแตละประเทศที่ใหสัตยาบันหรือเขาเปนภาคีพิธีสาร ภาย

หลังจากเลขาธิการ องคการสหประชาชาติไดรับภาคยานุวัติสารหรือสัตยาบัน

สารเปนฉบับที่ 20 แลว พิธีสารฉบับนี้จะมีผลบังคับใชในวันที่ 30 ภายหลังจาก
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วันที่มีการรับภาคยานุวัติสารหรือสัตยาบันสารนั้นแลว 

 

 มาตรา 29 

 บทบัญญัติในพิธีสารฉบับนี้ครอบคลุมทุกปริมณฑลของสหพันธรัฐโดย

ไมมีขอจํากัดหรือขอยกเวน 

 

 มาตรา 30 

 ไมมีขอจํากัดใด ๆ ที่ใชตอพิธีสารฉบับนี้ 

 

 มาตรา 31 

 บทบัญญัติในพิธีสารฉบับนี้จะไมสงผลกระทบตอพันธกรณีซึ่งรัฐภาคีมี

ตออนุสัญญาระดับภูมิภาคใด ๆ ที่กําหนดใหมีระบบการเยี่ยมสถานที่คุมขัง ควร

มีการสงเสริมใหคณะอนุกรรมการเพื่อปองกันและหนวยงานที่จัดตั้งขึ้นตาม

อนุสัญญาระดับภูมิภาคดังกลาว ปรึกษาหารือและรวมมือกันทั้งนี้เพื่อหลีกเลี่ยง

การทํางานซําซอน และสงเสริมการทํางานตามวัตถุประสงคของพิธีสารฉบับนี้

อยางมีประสิทธิภาพ 

 

 มาตรา 32 

 บทบัญญัติในพิธีสารฉบับนี้จะไมสงผลกระทบตอพันธกรณีที่รัฐภาคีมี

ตออนุสัญญาเจนีวา 4 ฉบับซึ่งลงนามเมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 1949 และพิธีสาร

ตอทายในวันที่ 8 มิถุนายน 1977 ทั้งไมสงผลกระทบตอโอกาสที่รัฐภาคีจะ
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อนุญาตใหคณะกรรมการกาชาดสากลเขาเยี่ยมสถานที่คุมขัง ในสภาพการณที่

ไมไดกลาวถึงในกฎบัตรมนุษยธรรมนานาชาติ 

 

 มาตรา 33 

 1. รัฐภาคีใด ๆ อาจเพิกถอนการเปนภาคีตอพิธีสารฉบับนี้ ณ เวลาใด

ก็ไดดวยการแจงเปนลายลักษณอักษรตอเลขาธิการ องคการสหประชาชาติ ซึ่ง

จะเปนผูแจงตอรัฐภาคีอื่น ๆ ซึ่งเปนภาคีของพิธีสารและอนุสัญญาฉบับนี้ตอไป 

การเพิกถอนจะมีผลบังคับใชภายในหนึ่งป หลังจากวันที่เลขาธิการ องคการ

สหประชาชาติไดรับจดหมายขอเพิกถอน 

 2. การเพิกถอนดังกลาวยอมไมสงผลใหรัฐภาคีพนจากพันธกรณีที่มีตอ

พิธีสารฉบับนี้ ในกรณีที่มีการกระทําหรือเกิดเหตุการณขึ้นกอนวันที่การเพิก

ถอนจะมีผลบังคับใช หรือเปนการกระทําที่คณะอนุกรรมการเพื่อปองกันไดมีคํา

วินิจฉัยแลว หรืออาจมีคําวินิจฉัยตอรัฐภาคีนั้น ทั้งการเพิกถอนดังกลาวยอมไม

สงผลกระทบตอการพิจารณากรณีที่เกิดขึ้นอยางตอเนื่องอยูแลวของคณะ

อนุกรรมการเพื่อปองกัน กอนวันที่การเพิกถอนจะมีผลบังคับใช 

 3. ภายหลังจากวันที่การเพิกถอนมีผลบังคับใช คณะอนุกรรมการเพื่อ

ปองกันจะไมเริ่มการตรวจเยี่ยมกรณีใด ๆ ที่เกี่ยวของกับประเทศดังกลาว 

 

 มาตรา 34 

 1. รัฐภาคีใด ๆ ของพิธีสารฉบับนี้อาจเสนอใหมีการแกไขและใหสงขอ

เสนอนั้นมาที่เลขาธิการ องคการสหประชาชาติ เมื่อไดรับขอเสนอดังกลาว 
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เลขาธิการจะนําเสนอตอรัฐภาคี โดยแจงใหรัฐภาคีตอบกลับวาเห็นชอบใหมีการ

จัดประชุมเพื่อพิจารณาและลงความเห็นตอขอเสนอใหแกไขพิธีสารหรือไม ใน

กรณีที่ภายใน 4 เดือนหลังจากวันที่มีการแจงขอเสนอดังกลาวไปแลว และหนึ่ง

ในสามของรัฐภาคีเห็นชอบใหมีการจัดประชุมดังกลาว เลขาธิการจะตองจัดการ

ประชุมในนามของ องคการสหประชาชาติ จากนั้นเลขาธิการจะนําขอแกไขใด ๆ 

ซึ่งรับรองโดยเสียงสองในสามของรัฐภาคีซึ่งอยูในที่ประชุมและลงคะแนนเสียง 

ไปเสนอตอที่ประชุมองคการสหประชาชาติ เพื่อใหรัฐภาคีรับรองตอไป 

 2. ขอแกไขใด ๆ ซึ่งรับรองตามยอหนาที่ 1 ของมาตรานี้ จะมีผลบังคับ

ใชเมื่อเปนที่ยอมรับของสองในสามของรัฐภาคีของพิธีสาร ทั้งนี้ใหเปนไปตาม

กระบวนการดานรัฐธรรมนูญของแตละประเทศ  

 3. เมื่อขอแกไขมีผลบังคับใช จะสงผลใหรัฐภาคีที่ยอมรับแกไขตอง

ปฏิบัติตามพันธกรณี สวนรัฐภาคีอื่น ๆ จะยังคงปฏิบัติตามบทบัญญัติในพิธีสาร

ฉบับนี้ และปฏิบัติตามขอแกไขที่ตนเองรับรองกอนหนานั้น  

 

 มาตรา 35 

 สมาชิกของคณะอนุกรรมการเพื่อปองกันและกลไกการปองกันในระดับ

ชาติจะตองไดรับสิทธิประโยชนและความคุมครองเทาที่จําเปนเพื่อใหสามารถทํา

หนาที่ไดอยางเปนอิสระ สมาชิกของคณะอนุกรรมการเพื่อปองกันและกลไกการ

ปองกันในระดับชาติจะตองไดรับสิทธิประโยชนและความคุมครองตามที่ระบุไว

ในมาตรา 22 ของอนุสัญญาวาดวยสิทธิประโยชนและความคุมครอง องคการ

สหประชาชาติ ลงวันที่ 13 กุมภาพันธ 1946 และใหเปนไปตามบทบัญญัติตาม
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มาตรา 23 ของอนุสัญญาฉบับนั้น 

 

 มาตรา 36 

 เพื่อไมใหขัดกับบทบัญญัติและวัตถุประสงคของพิธีสารฉบับนี้ และ

สิทธิประโยชนและความคุมครองตามที่ควรจะไดรับ ในระหวางการเยือนรัฐภาคี 

สมาชิกของคณะอนุกรรมการเพื่อปองกันจะตอง 

 (ก) เคารพตอกฎหมายและระเบียบของประเทศที่เดินทางไปเยี่ยม 

 (ข) งดเวนการปฏิบัติหรือกิจกรรมใด ๆ ที่ไมสอดคลองกับลักษณะการ

ทํางานอยางไมลําเอียงและมีความเปนสากลของตน 

 

 มาตรา 37 

 1. จะตองมีการสงมอบพิธีสารฉบับนี้ซึ่งมีการจัดทําเปนภาษาอาหรับ 

จีน อังกฤษ ฝรั่งเศส รัสเซียและสเปน โดยมีความนาเชื่อถือเทาเทียมกัน ใหกับ

เลขาธิการ องคการสหประชาชาติ 

 2. เลขาธิการ องคการสหประชาชาติจะสงมอบสําเนาที่มีการรับรอง

ของพิธีสารฉบับนี้ใหกับทุกประเทศ 
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¿“§ºπ«° 4  

√“¬™◊ËÕ¢Õß¡“µ√∞“π∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß 
 

มาตรฐานที่เกี่ยวของ 

 

 1. องคการสหประชาชาต ิ

 1.1 หนวยงานที่จัดตั้งขึ้นตามอนุสัญญาและสนธิสัญญาขององคการ

สหประชาชาต ิ

 สามารถหาขอมูลไดจาก www.unhchr.ch fi Treaties ในสวนของคณะ

ผูตรวจเยี่ยมสนธิสัญญา 

• International Covenant on Civil and Political Rights, 1966 Treaty 

Body: The Human Rights Committee  

• Convention against Torture and other forms of cruel, inhuman or 

degrading Treatment or Punishment, 1984 Treaty Body: The Committee 

against Torture 

• Optional Protocol to the Convention against Torture and other 

forms of cruel, inhuman or degrading Treatment or Punishment, 2002 

Additional information to be found under: www.apt.ch fi UN & 

• Legal fi Information on the Optional Protocol 

• Convention on the Rights of the Child, 1989 Treaty Body: The 
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Committee on the Rights of the Child 

• Vienna Convention on Consular Relations, 1967 To be found 

under: www1.umn.edu/humanrts 

 

 1.2 เอกสารที่ไมมีผลในทางพันธกรณี องคการสหประชาชาต ิ

• Body of Principles for the Protection of All Persons under Any 

Form of Detention or Imprisonment, 

• adopted by UN General Assembly resolution 43/173 of 9 

December 1988 

• Basic Principles for the Treatment of Prisoners, adopted by UN 

General Assembly resolution 45/111 of 14 December 1990 

• United Nations Rules for the Protection of Juveniles Deprived of 

their Liberty, adopted by UN General Assembly resolution 45/113 of 14 

December 1990 

• United Nations Standard Minimum Rules for the Administration 

of Juvenile Justice (“The Beijing Rules”), adopted by the UN General 

Assembly resolution 40/33 of 29 November 1985 

• Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners 

approved by ECOSOC in its resolutions 633 C (XXIV) of 31 July 1957 

and 2076 (LXII) of 13 May 1977 

• Principles of Medical Ethics relevant to the Role of Health 
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Personnel, particularly Physicians, in the Protection of Prisoners and 

Detainees against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading 

Treatment or Punishment, adopted by UN General Assembly resolution 

37/194 on 18 December 1982 

• Basic Principles on the Use of Force and Firearms by Law 

Enforcement Officials, adopted by the Eighth United Nations Congress 

on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders, Havana, 

Cuba, 27 August to 7 September 1990 

• Code of conduct for law enforcement officials, adopted by UN 

General Assembly resolution 34/169 on 17 December 1979 

• UN Principles for the protection of persons with mental illness 

and the improvement of Mental Health care, adopted by UN General 

Assembly resolution 46/119 on 17 December 1991 

• UNHCR revised guidelines on applicable criteria and standards 

relating to the detention of asylum seekers, 1999 To be found under 

www.unhcr.ch 

• Statement on body searches of prisoners, adopted by the 45th 

World Medical Assembly, Budapest, Hungary, October 1993 To be found 

under: www.wma.net/e/policy/b5.htm 

• Standard Minimum Rules for Non-custodial Measures (The 

Tokyo Rules), adopted by General Assembly resolution 45/110 of 14 
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December 1990 

 

 2. สหภาพอาฟริกา 

• African Charter on Human and Peoples’ Rights, adopted by the 

Organisation of African Unity, on 27 June 1981 To be found under: 

www.africa-union.org fi Official Documents fi Treaties, Conventions & 

Protocols 

• Draft African Charter on Prisoner’s Rights Draft adopted by the 

Fifth Conference of the Central, Eastern and Southern African Heads of 

Correctional Services, Windhoek Namibia, 4th to 7th September 2001, 

and discussed at the Pan-African Conference on Penal and Prison 

Reform in Africa, Ouagadougou from 18th to 20th of September 2002, 

Additional information available at www.penalreform.org 

• Guidelines and measures for the Prohibition and Prevention of 

Torture, Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment in Africa 

(The Robben Island Guidelines), 2002 To be found under: www.apt.ch fi 

Africa 

• The Kampala Declaration on Prison Conditions in Africa, 

produced by an African conference on prison conditions, 1996 To be 

found under: www.penalreform.org/english/pana_declarationkampala.htm 
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 3. องคกรแหงรัฐอเมริกา 

 สามารถหาขอมูลไดจาก www.cidh.oas.org fi Basic Documents 

• American Convention on Human Rights (Pact of San Jose), 

adopted by the Inter-American Specialized Conference on Human Rights 

of the Organization of American States, San José, Costa 

• Rica, 22 November 1969 American Declaration of the Rights 

and Duties of Man, adopted by the Ninth International Conference of 

American States, 2 May 1948 

• Inter-American Convention to Prevent and Punish Torture, 

adopted by the 15th regular session of the General Assembly of the 

Organization of American States, Cartagena de Indias, Colombia, 9 

December 1985 

• Draft Inter-American Declaration Governing the Rights and Care 

of Persons Deprived of Liberty, 

• sponsored by the Costa Rican government and prepared by 

Penal Reform International in 2001, in view of submission to the General 

Assembly of the Organisation of American States, available on 

www.penalreform.org 

 

 4. สภาแหงยุโรป 

 4.1 อนุสัญญาสภาแหงยุโรป 
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• European Convention on Human Rights, ETS No. 005, 1950 To 

be found under: www.coe.int fi Human Rights  

• European Convention for the Prevention of Torture and other 

Inhuman or Degrading Treatment or Punishment, ETS No. 126, 1987 To 

be found under: www.cpt.coe.int fi Documents fi Reference 

• Documents All CPT standards can be found on 

www.cpt.coe.com 

 

 4.2 เอกสารที่ไมมีผลในทางพันธกรณี สภาแหงยุโรป 

• Recommendation R(87)3 European Prison Rules, adopted by 

the CoE Committee of Ministers on 12 February 1987, reference: 

Rec(87)3 

• Recommendation R(89)12 on Education in Prison, adopted by 

the CoE Committee of Ministers on 13 October 1989, reference: 

Rec(89)12 

• Recommendation R(98)7 concerning the ethical and 

organizational aspects of health care in prison, 

• adopted by the CoE Committee of Ministers on 8 April 1998, 

reference: Rec(98)7 

• Recommendation R(80)11 concerning custody pending trial, 

adopted by the Committee of Ministers on 27 June 1980, reference: 
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Rec(80)11 

• Recommendation R(82) 16 on prison leave, adopted by the 

Committee of Ministers on 24 September 1982, reference: Rec(82)16 

• Recommendation R(82)17 Concerning custody and treatment of 

dangerous prisoners, adopted by the Committee of Ministers on 24 

September 1982, reference: Rec(82)17 

• Recommendation R (84) 12 concerning foreign prisoners, 

adopted by the Committee of Ministers on 21 June 1984, reference: 

Rec(84)12 

• Recommendation R(89)14 on the ethical issues of HIV infection 

in health care and social settings, 

• adopted by the Committee of Ministers on 24 October 1989, 

reference: Rec(89)14 

• Recommendation R(92)16 on the European rules on community 

sanctions and measures, 

• adopted by the Committee of Ministers on 19 October 1992, 

reference: Rec(92)16 

• Recommendation R(93)6 concerning prison and criminological 

aspects of the control of transmissible diseases including AIDS and 

related health problems in prison, adopted by the Committee of Ministers 

on 18 October 1993, reference: Rec(93)6 
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• Recommendation R(98)7 concerning the ethical and 

organizational aspects of health care in prisons, 

• adopted by the Committee of Ministers on 8 April 1998; 

Reference Rec(98)7 

• Recommendation R(98)8 concerning the ethical and 

organizational aspects of health care in prison, 

• adopted by the Committee of Ministers on 8 April 1998, 

reference: Rec(98)8 

• Recommendation R(99)22 concerning prison overcrowding and 

prison population inflation, adopted by the Committee of Ministers on 30 

September 1999, reference: Rec(99)22 

• Recommendations Rec(2001)10 on The European Code of 

Police Ethics, adopted by the Committee of Ministers on 19 September 

2001; reference Rec(2001)10 

 

  



340 °“√µ√«®‡¬’Ë¬¡ ∂“π∑’Ë§ÿ¡¢—ß: §Ÿà¡◊ÕªÆ‘∫—µ‘  

¿“§ºπ«° 5 

‡Õ° “√∑’Ë§«√Õà“π‡æ‘Ë¡‡µ‘¡ 
 

 1. เกี่ยวกับการตรวจเยี่ยมสถานที่คุมขัง 

• APT/OSCE-ODHIR, Monitoring places of detention: a practical 

guide for NGOs, Geneva, December 2002, available on www.apt.ch in 

English and Russian 

• Penal Reform International, Monitoring prison conditions in 

Europe: Report of a European, Seminar held in Marly-le-Roi, France, 

Paris, 1997 

 

 2. เกี่ยวกับพิธีสารเลือกรับตอทายอนุสัญญาตอตานการ

ทรมาน 

• APT, The Optional Protocol to the UN Convention against 

Torture and other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or 

Punishment: A Manual for Prevention, Geneva, 2004, available in 

English, (French, Spanish and Portuguese to follow). 

• APT, Implementation of the Optional Protocol to the UN 

Convention against Torture. The Establishment and Designation of 

National Preventive Mechanisms, Geneva, April 2003, available at 
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• www.apt.ch in English, French, Spanish and Russian. 

 

 3. เกี่ยวกับการทรมาน 

• Camille Giffard, The Torture Reporting Handbook, How to 

document and respond to allegations of torture within the international 

system for the protection of human rights, Human Rights Centre, 

University of Essex, 2000. Available in Arabic, English, French, Spanish 

and Russian 

• United Nations Office of the High Commissioner for Human 

Rights, Istanbul Protocol, Manual on the Effective investigation and 

Documentation of Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading 

• Treatment or Punishment, Professional Training Series no. 8, 

New York, Geneva, 2001 

• Amnesty International, Combating torture: A manual for action, 

London, 2003, available on www.amnesty.org in English. 

• OSCE/ODIHR, Preventing Torture – A Handbook for OSCE 

Field staff, Warsaw 1999, available on www.osce.org in English and 

Russian 

 

 4. เกี่ยวกับการปฏิบัติตามมาตรฐานในเรือนจํา 

• Andrew Coyle, A Human Rights Approach to Prison 
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Management. Handbook for prison staff. International Centre for Prison 

Studies, 2003, available on www.prisonstudies.org in Arabic, Brazilian 

• Portuguese, Chinese, English, Russian, Spanish and Turkish. 

• Penal Reform International, Making standards work, an 

international handbook on good prison practice. London, 2001, available 

in English, French, Russian and Spanish, for download on 

www.penalreform.org in English and French. 

• United Nations Office of the High Commissioner for Human 

Rights, Human Rights and Prisons - A manual on Human Rights Training 

for Prisons Officials, Professional Training Series No.9, 

• Geneva, 2003 

• Nigel S. Rodley, The treatment of prisoners under international 

law, Second Edition, Oxford, 1999. 

• Vivien Stern, A sin against the future – Imprisonment in the 

world.Penguin Books, 1998 

• Peter Sutton, (ed.), Basic Education in Prisons: Final 

Report,United Nation/ UNESCO Institute for Education (UIE) joint 

publication, English version available free of charge at UIE, French and 

• Spanish version available on the UIE Website: http://

www.unesco.org/education/uie/online/prifr/prifr.pdfOthers 
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 5. เกี่ยวกับการตรวจเยี่ยมสิทธิมนุษยชนโดยทั่วไป 

• Helsinki Foundation for Human Rights, Human Rights 

Monitoring, Warsaw, 2001 

• United Nations Office of the High Commissioner for Human 

Rights, Professional Training Series n°7, Training Manual on Human R

ights Monitoring, New York, Geneva, 2001 

 

 6. เกี่ยวกับหนวยงานเขาเยี่ยมสถานที่คุมขัง 

• APT, Visiting places of detention: Practices and Lessons learned 

by selected domestic institutions, Seminar Report, Geneva, 2004 

• APT, The Impact of External Visiting of Police Stations on 

Prevention of Torture and Ill-Treatment, Study, Geneva, 1999. 

• APT, Standard Operating Procedures of International 

Mechanisms Carrying Out Visits to places of detention, Seminar Report, 

Geneva, 1997 

• International Committee of Red Cross, Deprived of freedom, 

Geneva 2002 

• Malcolm D. Evans and Morgan Rod, Preventing Torture, A study 

of the European Convention for the Prevention of Torture and Inhuman 

or Degrading Treatment or punishment, Oxford, 1998. 

• Rod Morgan and Malcolm D. Evans, Protecting prisoners, The 
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Standards of the European Committee for the Prevention of Torture in 

context, Oxford, 1999. 

• Rod Morgan and Malcolm D. Evans, Combating Torture in 

Europe, Council of Europe Publishing, 2001 

• APT Series on Prevention of Torture in Europe (in French and 

English) 

• Brochure n°3 – Barbara Bernath, CPT history, mandate, comp

osition, Geneva, December 1999. 

• Brochure n°4 – Ursula Kriebaum, CPT Modus Operandi, Genev

a, May 2002. 

• APT/Council of Europe, A visit by the CPT – What’s it all 

about?15 questions and answers for the police, May 1999 
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¿“§ºπ«° 6 

√“¬≈–‡Õ’¬¥‡°’Ë¬«°—∫Àπà«¬ß“π∑’Ë‡ªìπª√–‚¬™πå 
 

1. องคกรนานาชาต ิ

International Committee of the Red Cross 

19 Avenue de la Paix, 1211 Geneva, Switzerland 

Telephone: +41 (0)22 734 60 01 Fax: +41 (0)22 733 20 57 

E-mail: webmaster.gva@icrc.org 

Website: www.icrc.org 

 

United Nations Office of the High Commissioner for Human Rights 

Palais des Nations, 8-14 Avenue de la Paix, 1211 Geneva 10, 

Switzerland 

Telephone: +41 (0)22 917 90 00 Fax: +41 (0)22 917 90 12 

E-mail: webadmin.hchr@unog.ch 

Website: www.unhchr.ch 

 

United Nations Office on Drugs and Crime 

Vienna International Centre 

Wagramerstr. 5 P.O. Box 500, 1400 Vienna, Austria 
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Telephone: +43 1 260 60 0 Fax +43 1 260 60 58 66 

E-mail: unodcnodc.org 

Website: www.unvienna.org 

 

United Nations High Commissioner for Refugees 

Department of International Protection 

P.O Box 2500, 1211 Geneva 2, Switzerland 

Telephone: +41 (0)22 739 84 77 Fax: +41 (0)22 739 73 54 

Website: www.unhcr.ch 

 

Commonwealth Secretariat 

Human Rights Unit 

Marlborough House, Pall Mall, London SW1Y 5HX, United Kingdom 

Telephone +44 207 747 64 08 Fax +44 207 747 64 18 

Website www.thecommonwealth.org 

  

2. องคกรระดับภูมิภาค 

ยุโรป 

Council of Europe 

67075 Strasbourg Cedex, France 

Website: www.coe.int 
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European Court of Human Rights 

Telephone: +33 3 88 41 20 32 Fax: +33 3 88 41 27 91 

Website: www. echr.coe.int 

 

European Committee for the Prevention of Torture (CPT) 

Telephone: +33 3 88 41 23 88 Fax: +33 3 88 41 27 72 

E-mail: cpt.doc@coe.int 

Website: www.cpt.coe.int 

 

European Parliament 

L-2929, Luxembourg 

Telephone: +352 4300-1 Fax: +352 43 70 09 

Website: www.europa.eu.int 

 

Organization for Security and Cooperation in Europe 

Office for Democratic Institutions and Human Rights 

Aleje Ujazdowskie 19, 00557 Warsaw, Poland 

Telephone: +48 22 520 06 00 Fax: +48 22 520 06 05 

E-mail: office@odhir.pl 

Website: www.osce.org/inst/odihr 
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European Institute for Crime Prevention and Control, affiliated with 

the 

United Nations (HEUNI) 

POB 157 Uudenmaankatu 37, 00121 Helsinki, Finland 

Phone: +358 9 1606 78 80 Fax: +358 9 16 06 78 90 

E-mail: heuni@om.fi 

Website: www.heuni.fi 

 

อาฟริกา 

African Commission on Human and Peoples’ Rights 

90 Kairaba Avenue, P.O. Box 673, Banjul, The Gambia 

Telephone: +220 392962; Fax: +220 390764 

Website: www.achpr.org 

 

Organization of African Unity 

P.O. Box 3234, Roosevelt Street, W21K19 Addis Ababa, Ethiopia 

Telephone: (251-1) 51 77 00, Fax (251-1) 51 78 44 

Website: www.africa-union.org 

 

United Nations African Institute for the Prevention of Crime and the 

Treatment of Offenders 
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P.O. Box 10590, Kampala, Uganda 

Telephone (256) 41 22 11 19, Fax: (256) 41 22 26 23 

E-mail: unafri@unafri.or.ug 

Website: www.unafri.or.ug 

 

อเมริกา 

Inter-American Commission on Human Rights 

Organization of American States (OAS) 

1889 F Street, N.W., Washington D.C: 2006, USA 

Telephone (1 202) 458-6002 Fax: (1 202) 458-3992 

Website www.cidh.org 

 

United Nations Latin American Institute for the Prevention of Crime 

and the Treatment of Offenders (ILANUD) 

Edificio Plaza de la Justicia, 3er piso, Apartado Postal 10071-1000 

San José Costa Rica 

Telephone +506.257.5826 Fax: +506. 233.7175 

E-mail: ilanud@ilanud.or.cr 

Website www.ilanud.or.cr 
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เอเชีย 

United Nations Asia and Far East Institute for the Prevention of Crime 

and the Treatment of Offenders (UNAFEI) 

1-26 Harumi-cho, Fuchu-shi, Tokyo 183-0057, Japan 

Telephone : +81.42.333.7021, Fax : +81.42.333.7024 

E-mail : unafei@moj.go.jp 

Website: www.unafei.or.jp 

  

3. องคกรพัฒนาเอกชน 

องคการนิรโทษกรรมสากล 

Amnesty International (International Secretariat) 

1 Easton Street, London WCIX 8 DJ, United Kingdom 

Telephone: +44 171 413 55 00 Fax: +44 171 956 11 57 

E-mail: amnestyis@amnesty.org 

Website: www.amnesty.org 

 

Association for the Prevention of Torture (APT) 

10 Route de Ferney, P.O. Box 2267, 1211 Geneva 2, Switzerland 

Telephone: +41 22 919 21 70 Fax: +41 22 919 21 80 

E-mail: apt@apt.ch 

Website: www.apt.ch 

 



351°“√µ√«®‡¬’Ë¬¡ ∂“π∑’Ë§ÿ¡¢—ß: §Ÿà¡◊ÕªÆ‘∫—µ‘  

Human Rights Watch (HRW) 

485 Fifth Avenue, 3rd Floor, New York, NY 10017, USA 

Telephone: +1 212 290 47 00 Fax: +1 212 736 13 00 

E-mail: hrwny@hrw.org 

Website: www.hrw.org 

 

International Centre for Prison Studies (ICPS) 

King’s College London School of Law 3rd Floor 

26-29 Drury Lane London WC2B 5RL United Kingdom 

Telephone: +44 (0) 207 848 1922 Fax: +44 (0) 207 848 1901 

E-mail: icps@kcl.ac.uk 

Website: www.prisonstudies.org 

 

International Commission of Jurists (ICJ) 

26 Chemin de Joinville, P.O Box 160, 1216 Geneva, Switzerland 

Telephone: +41 22 979 38 00 Fax: +41 22 979 38 01 

E-mail: info@icj.org 

Website: www.icj.org 

 

International Federation of the League of Human Rights (FIDH) 

17 Passage de la Main d’Or, 75011 Paris, France 
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Telephone: +33 1 43 55 25 18 Fax: +33 1 43 55 18 80 

E-mail: fidh@csi.com 

Website: www.fidh.imaginet.fr 

 

International Federation of Action by Christians for the Abolition of 

Torture (FI.ACAT) 

27 Rue de Maubeuge, 75009 Paris, France 

Telephone: (33) 1 42 80 01 60 Fax: (33) 1 42 80 20 89 

E-mail: fi.acat@wanadoo.fr 

 

Inter-Parliamentary Union (IPU) 

Place du Petit-Saconnex, P.O. Box 438 

1211 Geneva 19, Switzerland 

Telephone: +41 (0)22 734 41 50 Fax: +41 (0)22 733 31 41 

E-mail: postbox@mail.ipu.org 

Website: www.ipu.org 

 

International Rehabilitation Council for Torture Victims 

Borgergade 13, P.O. Box 2107, 1014 Copenhagen, Denmark 

Telephone: +45 33 76 06 00 Fax: +45 33 76 05 00 

E-mail: irct@irct.org 

Website: www.irct.org 
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International Service for Human Rights 

1 rue de Varembé, P.O. Box 16, 1211 Geneva 20, Switzerland 

Telephone: +41 (0)22 733 51 23 Fax: +41 (0)22 733 08 26 

E-mail: dir@ishr-sidh.ch 

Website: www.ishr.ch 

 

World Organisation against Torture (OMCT—SOS Torture) 

8, rue du Vieux-Billard, P.O. Box 21, 1211 Geneva 8, Switzerland 

Telephone: +41 (0)22 809 49 39 Fax: +41 (0)22 809 49 29 

E-mail : omct@omct.org 

Website: www.omct.org 

 

Penal Reform International 

The Bon Marché Centre 241-251 Ferndale Road London SW9 8BJ 

Telephone: +44 207 721 76 78 Fax: +44 207 721 87 85 

E-mail: Headofsecretariat@penalreform.org 

Website: www.penalreform.org 

 

The Redress Trust 

6 Queen Square, London WC1N 3AR, United Kingdom 

Telephone:+ 44 171 278 9502 Fax: +44 171 278 9410 
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E-mail: redresstrust@gn.apc.org 

Website: www.redress.org 

  

องคกรพัฒนาเอกชนระดับภูมิภาค 

African Centre for Democracy and Human Rights Studies 

P. O. Box 2728, Serrekunda, Zoe Tembo Building, Kerr Sereign, The 

Gambia 

Telephone: +220 462341/2 Fax: +220 462338/9 

Website: www.acdhrs.org 

 

Asia-Pacific Human Rights Network 

B – 6/6 Safdarjung Enclave Extension, 110029 New Delhi, India 

Telephone: +91 11 619 2717/06 Fax: +91 11 619 11 20 

Website www.hrdc.net/sahrdc 

 

Inter-American Center for Justice and International Law (CEJIL) 

1630 Connecticut Ave. N.W. Suite 555, Washington D.C. 20009-1053, 

USA 

Telephone: +1 202 319-3000 Fax +1 202 319-3019 

Website www.cejil.org 
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Inter-American Institute on Human Rights (IIDH) 

P.O. Box 10.081-1000, San José, Costa Rica 

Telephone: +506 234-0404 Fax: +506 234-0955 

Website: www.iidh.ed.cr 

 

International Helsinki Federation for Human Rights 

Wickenburggasse 14/7, 1080 Vienna, Austria 

Telephone: +43 1 408 88 22 Fax: +43 1 408 88 22 50 

E-mail: office@ihf-hr.org 

Website: www.ihf-hr.org 

 

ขอขอบคุณเปนพิเศษตอศูนยขอมูลคณะกรรมการกาชาดสากล 







จัดพิมพและเผยแพรโดย

มูลนิธิผสานวัฒนธรรม รวมกับ

คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจในการรณรงคเพื่อตอตานการทรมาน

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ

โดยการสนับสนุนของสมาคมเพื่อปองกันการทรมาน 

และสถานทูตสวิสเซอรแลนดประจําประเทศไทย  

การตรวจเยี่ยมสถานที่คุมขัง/ คูมือปฎิบัติ

การมีคณะผูเขาเยี่ยมเพื่อตรวจเยี่ยมสถานที่คุมขังอยางสมําเสมอและไมมีการแจงลวงหนา 
เปนหนึ่งในวิธีการที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด ในการปองกันการทรมาน และการทารุณ 
บุคคลผูถูกทําใหเสื่อมเสียอิสรภาพ กลไกหลายอยางมีสวนรวมในการตรวจเยี่ยมสถานที่ 
คุมขังอยางเชน สถาบันสิทธิมนุษยชนแหงชาติ คณะผูเชี่ยวชาญพิเศษ ผูเขาเยี่ยมทั่วไป 
ตัวแทนของศาล รัฐสภาและองคกรภาคประชาสังคม
 
การตรวจเยี่ยมเพื่อปองกันการทรมานและการทารุณทวีความสําคัญยิ่งขึ้นเมื่อมีการรับ 
รองพิธีสารเลือกรับตอทายอนุสัญญาตอตานการทรมาน (Optional Protocol to the UN 
Convention against Torture: UNCAT) สนธิสัญญาสากลฉบับนี้เสนอใหใชวิธีการเขา 
เยี่ยมทั้งจากหนวยงานในระดับชาติและนานาชาติ เพื่อปองกันการละเมิดในระดับโลก 
รัฐภาคีของพิธีสารจะรวมมือกันกับคณะอนุกรรมการสากลและตองจัดการใหมีกลไกการ 
ปองกันในระดับชาติที่เปนอิสระเพื่อใหสามารถดําเนินงานไดอยางตอเนื่อง
 
ในชวง 27ปที่ผานมาสมาคมเพื่อปองกันการทรมานเปนพลังสําคัญในการสงเสริมการ 
ตรวจเยี่ยมเพื่อปองกันการละเมิดในสถานที่คุมขัง และมีผูขอใหจัดทําคูมือเชิงปฏิบัติ 
ซึ่งจะชวยใหสามารถจัดตั้งหนวยงานเขาเยี่ยมและมีสวนรวมในการตรวจเยี่ยมรวมทั้ง 
สามารถ อบรมสมาชิกของตนเองได 

  
คูมือเชิงปฏิบัติของสมาคมเพื่อปองกันการทรมานครอบคลุมประเด็นตาง ๆ ดังนี้
•  ใครเปนผูตรวจเยี่ยมสถานที่คุมขัง
•  หลักในการตรวจเยี่ยม
•  การเตรียมตัวเขาตรวจเยี่ยม
•  การตรวจเยี่ยม
•  การติดตามผลหลังการตรวจเยี่ยม
•  ควรตรวจเยี่ยมแงมุมใดในสถานที่คุมขัง
•  มาตรฐานที่เกี่ยวของ

สมาคมเพื่อปองกันการทรมาน  Association for the Prevention of Torture
Route de Ferney 10 - P.O. Box 2267 1211 Geneva 2 - SWITZERLAND
Tel: + 41 22 919 2170 - Fax: + 41 22 919 2180 www.apt.ch - apt@apt.ch

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ  
422 ถนนพญาไท (ใกลสะพานหัวชาง) เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท 0 2219 2983,โทรสาร  0 2219 2983,สายดวนรองเรียน  1377 
Email: help@nhrc.or.th,Website: http://www.nhrc.or.th

มูลนิธิสิทธิมนุษยชนและการพัฒนา
111 ซอยสิทธิชน ถนนสุทธิสารวินิจฉัย  หวยขวาง สามเสนนอก กรุงเทพ 10320  
Email: info@hrdfoundation.org
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 สมาคมเพื่อปองกันการทรมาน (Association for the Prevention of Torture: APT) เปนองคกรพัฒนาเอกชนอิสระซึ่งมีที่ตั้งที่นครเจนีวา 

สวิสเซอรแลนด กอตั้งขึ้นตั้งแตป 1977 (พ.ศ. 2520) 

 วัตถุประสงคหลักคือการปองกันการทรมานและการทารุณในรูปแบบอื่นทั่วโลก เพื่อวัตถุประสงคดังกลาวทางสมาคมฯ  

 • สงเสริมการตรวจเยี่ยมสถานที่คุมขังและกลไกการควบคุมตัว ทั้งนี้เพื่อปองกันการทรมานและการทารุณ 

 • สงเสริมใหมีการรับรองและเคารพบรรทัดฐานและมาตรฐานดานกฎหมาย เพื่อยุติการทรมานและการงดเวนโทษอันเนื่องมาจากการทําผิด 

 • สงเสริมศักยภาพของบุคคลเพื่อปองกันการทรมาน โดยเฉพาะผูปฏิบัติการระดับประเทศ ทั้งนี้โดยผานการอบรม (เชน การอบรมตํารวจ 

องคการพัฒนาภาคเอกชน หนวยงานระดับชาติ ผูพิพากษา อัยการ ฯลฯ) รวมทั้งเสนอแนะแนวปฏิบัติและใหคําปรึกษาดานกฎหมายที่เกี่ยวของในภาษาตาง ๆ 

 สมาคมเพื่อปองกันการทรมานใหความชวยเหลือดานแนวคิดและทักษะสําหรับองคกรภาคีหลากหลายที่ทํางานเพื่อปองกันการทรมาน ไมวา

จะเปนหนวยงานของรัฐไปจนถึงองคการพัฒนาภาคเอกชน หนวยงานองคการสหประชาชาติ องคกรระดับภูมิภาค (อยางเชน คณะกรรมาธิการดานสิทธิมนุษย

ชนและสิทธิประชาชนแหงอาฟริกา คณะกรรมาธิการระหวางภูมิภาคอเมริกา องคการเพื่อความมั่นคงและความรวมมือในยุโรป (OSCE) และสภาแหงยุโรป) 

หนวยงานดานสิทธิมนุษยชนระดับชาติ เจาหนาที่เรือนจําและเจาหนาที่ตํารวจ  

 สมาคมเพื่อปองกันการทรมานยังผลักดันการราง รับรอง และบังคับใชพิธีสารเลือกรับตอทายอนุสัญญาตอตานการทรมานขององคการ

สหประชาชาติ อนุสัญญายุโรปเพื่อปองกันการทรมาน แนวปฏิบัติแหงเกาะรอบเบนเพื่อปองกันการทรมานในอาฟริกาของคณะกรรมาธิการอาฟริกา และจรรยา

บรรณสําหรับเจาหนาที่ตํารวจซึ่งรางโดยหนวยงานเพื่อความรวมมือระหวางเจาหนาที่ตํารวจระดับสูงในภูมิภาคอาฟริกาใต 

 สมาคมเพื่อปองกันการทรมานยังเปนสมาชิกของพันธมิตรองคกรพัฒนาเอกชนนานาชาติตอตานการทรมาน (Coalition of International 

NGOs Against Torture: CINAT) และมีสถานภาพเปนที่ปรึกษาขององคการสหประชาชาติ องคการระหวางประเทศในภูมิภาคอเมริกา คณะกรรมาธิการอาฟ

ริกา และสภาแหงยุโรป โดยจดทะเบียนเปนสมาคมที่ไมแสวงหากําไรในสวิสเซอรแลนด  

 ที่อยู P.O.Box 2267, CH 1211 Geneva 2, Switzerland Tel: + 41 22 919 2170 Fax: + 41 22 919 2180 apt@apt.ch www.apt.ch  

 หนังสือเลมนี้จัดพิมพขึ้นดวยความสนับสนุนจากแหลงทุนตาง ๆ เราขอขอบคุณผูสนับสนุนงานชิ้นนี้โดยเฉพาะแหลงทุนหลัก (กระทรวงตาง

ประเทศ ประเทศเดนมารก ฟนแลนด เนเธอรแลนด นอรเวย สวีเดน สวิสเซอรแลนด และหนวยงานเพื่อการพัฒนาและความรวมมือแหงสวิสเซอรแลนด) รวมทั้ง

แหลงทุนที่สนับสนุนโครงการนี้ไดแก เทศบาลนครเจนีวา กระทรวงตางประเทศ ฟนแลนด Oak Foundation และสํานักงานสถาบันประชาธิปไตยและสิทธิมนุษย

ชนขององคการเพื่อความมั่นคงและความรวมมือในยุโรป (OSCE)  
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 แรกสุด สมาคมเพื่อปองกันการทรมานขอขอบคุณสํานักงานสถาบันประชาธิปไตยและสิทธิมนุษยชนขององคการเพื่อความมั่นคงและความ

รวมมือในยุโรป (OSCE) ที่อนุญาตใหตีพิมพคูมือฉบับนี้ โดยเปนการปรับปรุงเนื้อหาจากหนังสือที่พิมพรวมกันในครั้งแรกในชื่อ “การตรวจเยี่ยมสถานที่คุมขัง คู

มือปฏิบัติสําหรับองคกรพัฒนาเอกชน” (เจนีวา ธันวาคม 2002) เราขอขอบคุณคุณแอนเน็ต คอรบาซ ซึ่งเปนผูแตงคูมือฉบับแรก 

 รางที่ปรับปรุงใหมไดผานการอภิปรายในที่ประชุมของผูเชี่ยวชาญซึ่งจัดขึ้นที่นครเจนีวา ในวันที่ 20 ตุลาคม 2003 และเราขอขอบคุณผู

เชี่ยวชาญซึ่งเขารวมในการประชุมดังกลาว ไดแก คุณพอล อิงลิช (Penal Reform International) คุณแมรี เมอรฟ สมาชิกคณะกรรมการอิสระเพื่อตรวจเยี่ยม

เรือนจําและอดีตผูวิจัยขององคการนิรโทษกรรมสากล คุณอองเดร ปโกต คณะกรรมการกาชาดสากล (International Committee of the Red Cross: ICRC) คุณ

ชองปแอร เรสติลินี สมาชิกคณะกรรมการเพื่อปองกันการทรมานแหงยุโรป (European Committee for the Prevention of Torture: CPT) คุณมากาเร็ต เซกัก

ยา ประธานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงยูกันดา และคุณมอริส ทิบบอล-บินซ สํานักงานผูพิทักษสิทธิมนุษยชน หนวยงานใหบริการสิทธิมนุษยชนสากล 

(International Service for Human Rights: ISHR) ความเห็นที่มีประโยชนของผูเชี่ยวชาญที่มีตอรางตนฉบับ ชวยใหเกิดการพัฒนาเปนคูมือเลมนี้ขึ้นมา  

 สมาคมเพื่อปองกันการทรมานยังขอขอบคุณบุคคลและหนวยงานตอไปนี้อันไดแก “Instituto de estudios comparados en ciencias 

penales y sociales” de Argentina คุณมาเรีย โนเอล โรดิงเกซ แหงสํานักงานขาหลวงใหญสิทธิมนุษยชน องคการสหประชาชาติ สํานักงานที่กรุงพนมเปญ 

กัมพูชา  และดร.แอนดรู คอยล ผูอํานวยการศูนยศึกษาเรือนจํานานาชาติ สําหรับความเห็นที่เปนลายลักษณอักษรตอรางตนฉบับ คุณแมรี เมอรฟ ใหความชวย

เหลืออยางดีในการตรวจทานและแกไขรางฉบับสุดทาย  

 เรายังขอขอบคุณคุณจิโอ ฟาน โบเวน ผูแทนพิเศษดานการทรมาน องคการสหประชาชาติ ซึ่งตกลงเขียนคํานําใหกับหนังสือเลมนี้ 

 สุดทายคูมือปฏิบัติเลมนี้คงไมอาจตีพิมพไดหากปราศจากความสนับสนุนดานการเงินจากแหลงทุน 

 


