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คณะกรรมการการชาดระหว่างประเทศ	(ไอซีอาร์ซี)	ตรวจเยี่ยมสถานที่กักขังหลายต่อ
หลายแห่งในสถานการณ์ที่ผิดแผกแตกต่างกันไปเพื่อติดตามดูสภาพการกักขังและการ
ปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง	โดยท�าหน้าที่ด้านมนุษยธรรมตามที่ได้รับมอบหมาย	การตรวจเยี่ยม
ดังกล่าวนี้	ด�าเนินการโดยได้รับความยินยอมและความร่วมมือของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	
มเีจตนาทีจ่ะทราบแน่ชดัถงึเกียรติภมูแิละบรูภาพของผูต้้องขงั	ซึง่หมายความว่า	ไอซอีาร์ซี	
มุ่งมั่นค้นหาเพื่อให้แน่ใจว่าผู้ต้องขังด�ารงชีวิตอยู่ในสภาพที่เหมาะสมและยอมรับได้	อีกทั้ง
ยังได้รับการปฏิบัติเยี่ยงมนุษย์

ตลอดเวลาหลายปีทีผ่่านมา	ไอซอีาร์ซ	ีได้สัง่สมประสบการณ์และความรูม้ากมายในทกุรปู
แบบของสถานทีกั่กขงั	โดยไม่ค�านงึถึงความหลากหลายของส่ิงแวดล้อมเหล่านี	้วิธีการเย่ียม
ยงัคงเหมือนเดิมและประกอบด้วย	การสนทนาที่เป็นความลับแบบตัวต่อตัวกับหน่วยงาน
ต่าง	ๆ 	การพูดคุยเป็นการสว่นตวักับผู้ต้องขัง	การเดนิไปตามส่วนต่าง	ๆ 	ของเรือนจ�าที่ผู้
ต้องขงัใช้บรกิาร	และการเย่ียมผูต้้องขงัซ�า้อกีครัง้	หลงัจากนัน้	ไอซอีาร์ซ	ีจะเสนอค�าแนะน�า
ที่เกี่ยวข้องกับประเด็นด้านมนุษยธรรม	และอาจให้ความช่วยเหลือในหลากหลายรูปแบบ

ประสบการณ์จ�าเพาะเก่ียวกับน�้า	การสุขาภิบาล	สุขอนามัย	และที่อยู่อาศัยในเรือนจ�าตี
พิมพ์ครั้งแรกเมื่อปี	พ.ศ.	2548	ชื่อเรื่อง	น�้า	การสุขาภิบาล	สุขอนามัย	และที่อยู่อาศัยใน
เรือนจ�า	ซึ่งต่อมาได้ปรับปรุงให้ทันสมัยขึ้นในปี	พ.ศ.	2555	ก่อนหน้านั้นในปี	พ.ศ.	2552	
ได้จดัประชมุโต๊ะกลมเพือ่ช�าระค�าแนะน�าทีใ่ห้ไว้ในการตีพิมพ์ครัง้นัน้โดยเน้นการพฒันาใน
หัวข้อต่าง	ๆ 	ผลการประชุมโต๊ะกลมก็คือฉบับตีพิมพ์นี้	ซึ่งให้ค�าแนะน�าทางปฏิบัติเพิ่มเติม
ส�าหรบัเจ้าหน้าที่ไอซอีาร์ซ	ีและบคุคลอืน่ทีท่�างานในสถานทีก่กัขงัและก�าลงัจดัการปัญหา
สภาพการจองจ�าและการปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง
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ในปี	พ.ศ.	2555	คณะกรรมการการชาดระหว่างประเทศ	(ไอซีอาร์ซี)	ได้ปรับปรุงคู่มือ	น�้ำ 
กำรสขุำภิบำล สขุอนำมยั และทีอ่ยู่อำศัยในเรอืนจ�ำ	ฉบบัตีพมิพ์ครัง้แรกเมือ่ปี	พ.ศ.	2548	
ให้ทันสมัยขึ้น	 เจตนารมณ์ของคู่มือฉบับดังกล่าวก็เพื่อสร้างหลักปฏิบัติร่วมกันที่จะช่วย
ปรบัปรุงสภาพการกักขัง	โดยมคี�าแนะน�าเพ่ือประเมนิผลสภาพการกักขัง	และเพ่ือให้เข้าใจ
ถึงความเชื่อมโยงระหว่าง	น�้า	การสุขาภิบาล	สุขอนามัย	และที่อยู่อาศัย

คู่มือฉบับนี้	มีค�าแนะน�าในทางปฏิบัติว่าด้วยลักษณะด้านส่ิงแวดล้อมที่เก่ียวกับการจัด
ที่อยู่อาศัยในเรือนจ�าและบริการที่เก่ียวข้อง	แม้ว่าจะเน้นในรายละเอียดด้านเทคนิค	แต่ก็
ไม่ลืมว่าการแก้ปัญหาทางเทคนิคกับค�าแนะน�านั้นแยกออกจากกันไม่ได้	ลักษณะส�าคัญ
ด้านอื่น	ๆ	ที่เก่ียวกับส่ิงแวดล้อมในเรือนจ�า	รวมทั้ง	 (แต่ไม่จ�ากัดอยู่เพียงเท่านี้)	 วิธีใช้
สิ่งอ�านวยความสะดวกในเรือนจ�า	 เวลาที่ผู้ต้องขังใช้กลางแจ้งนอกแดนที่อยู่อาศัย	และ
การเข้าถึงสิ่งอ�านวยความสะดวกด้านสุขาภิบาล

เจตนารมณ์ของคู่มือฉบับนี้ก็เพื่อเติมเต็มช่องว่างที่มีอยู่ใน	ค�าแนะน�าและข้อมูลส�าหรับ
เจ้าหน้าท่ีไอซีอาร์ซ	ีหน่วยงานระดบัชาต	ิและหน่วยงานระดบันานาชาต	ิทีเ่ก่ียวข้องกบัการ
จัดที่อยู่อาศัยให้ผู้ต้องขัง	มีการใช้ค�าแนะน�าและข้อมูลเหล่านี้อย่างกว้างขวางเพื่อประเมิน
ผลและประเมนิสภาพโครงสร้างพ้ืนฐานในเรอืนจ�า	ให้ค�าแนะน�าในการออกแบบและก่อสร้าง	
รวมถึงปรบัปรงุซ่อมแซม	ทีอ่ยูอ่าศัยและบรกิารด้านสขุาภบิาล	หน่วยงานระดบัชาติหลาย
หน่วยงานได้ใช้	ค�าแนะน�าและข้อมูลดังกล่าวน้ีเป็นเอกสารอ้างอิงเพื่อพัฒนามาตรฐาน
ประจ�าชาติของตนเอง	เนื่องจากไม่มีมาตรฐานสากลที่มีรายละเอียดเพียงพอ	ข้อก�าหนด
และค�าแนะน�าต่าง	ๆ	เหล่านี้	 ถูกใช้อ้างอิงกันอย่างกว้างขวางและบางคร้ังก็อ้างกันอย่าง
ผิด	ๆ	ว่าเป็น	“มาตรฐาน”	โดยเฉพาะข้อก�าหนดว่าด้วยพื้นที่ต่อคน

เดอืนตุลาคม	พ.ศ.	2552	ไอซอีาร์ซ	ีได้จดัประชมุโต๊ะกลมเพ่ือปรบัปรงุข้อความใน	ค�าแนะน�า
ระดับสากลที่ตีพิมพ์เป็นครั้งแรก	รวมถึง	กฎเกณฑ์ของเรือนจ�าในยุโรปและมาตรฐานต่าง	
ๆ	จากการท�างานของคณะกรรมการยุโรปเพ่ือป้องกันทารุณกรรม	และพิจารณาเพิ่ม
เติมค�าแนะน�าและปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัย	ซึ่งรวมถึงการพิจารณาเพิ่มเติมเกี่ยวกับการ
เชื่อมโยงกันระหว่างนโยบาย	วัตถุประสงค์ในการจองจ�า	 โครงสร้างพื้นฐาน	วิธีปฏิบัติใน
การจัดการ	เช่นเดียวกับกระบวนการเพ่ือวางแผนจัดที่อยู่อาศัยในเรือนจ�าแห่งใหม่	การ
ใช้ผู้ต้องขังบ�ารุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์	และความต้องการของสตรีและเด็ก	ประเด็น
ทัง้หมดที่ได้กล่าวถึงนีม้กัถูกเจ้าหน้าทีห่ยบิยกขึน้มาสอบถามผูแ้ทนของไอซอีาร์ซเีป็นประจ�า

ที่ประชุมโต๊ะกลมได้แสวงหาวิธีปรับปรุงค�าแนะน�าที่จ�าเพาะเจาะจงในเรื่องต่อไปนี้
➔➔ ความต้องการพื้นที่ส�าหรับจัดที่อยู่อาศัยทั้งในสภาวะปกติและสภาวะฉุกเฉิน
➔➔ การวัดอัตราการครอบครองพื้นที่
➔➔ กระบวนการวางแผน	เพื่อจัดที่อยู่อาศัยหลังใหม่ในเรือนจ�า
➔➔ การใช้ผู้ต้องขังบ�ารุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์
➔➔ ความต้องการจ�าเพาะของสตรีและเด็ก

ในทีป่ระชมุโต๊ะกลมมผีูช้�านาญการจาก	18	ประเทศมาร่วมประชมุ	รวมทัง้เจ้าหน้าทีบ่รหิาร
ระดับหัวหน้าด้านงานบริการในเรือนจ�า	 เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการและเจ้าที่ที่ส�านักงานใหญ่	
ผู้ช�านาญการเรือนจ�าด้านสถานการณ์ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นภายหลัง	นักวิชาการ	และ
วิศวกรจากภาคเอกชน	ประสบการณ์และภมูหิลงัทีห่ลากหลายของผูเ้ข้าร่วมประชมุสะท้อน
ให้เห็นภาพสิ่งแวดล้อมในหลายแง่มุมที่	 ไอซีอาร์ซี	 ได้ด�าเนินการโครงการมาโดยตลอด	
การตีพิมพ์ครั้งใหม่นี้	 (ซึ่งควรอ่านควบคู่ไปกับ	คู่มือ	ถอดเนื้อความและค�าอธิบายด้วย
ภาพที่มีอยู่ในคู่มือออกมาโดยตรง)	สะท้อนให้เห็นถึงประสบการณ์ของผู้เข้าร่วมประชุม
โต๊ะกลมและเจ้าหน้าที่ไอซีอาร์ซีที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องเหล่านี้



จะใช้ค�ำแนะน�ำ	
เหล่ำนี้อย่ำงไร



12 น�้ำ	กำรสุขำภิบำล	สุขอนำมัย	และที่อยู่อำศัย	ในเรือนจ�ำ	ค�ำแนะน�ำเพิ่มเติม 

ค�าแนะน�าเหล่านี้ช่วยเสริมคู่มือ	น�้ำ กำรสุขำภิบำล สุขอนำมัย และที่อยู่อำศัยในเรือนจ�ำ 
ให้สมบูรณ์ขึ้น	โดยให้ข้อมูลเพิ่มเติมและยกระดับรายการก�าหนดต่าง	ๆ	โดยเฉพาะใน
ส่วนที่เกี่ยวกับการจัดที่อยู่อาศัยที่ได้พบเห็นมามากมายหลายรูปแบบในเรือนจ�าทั่วโลก

เจตนารมณ์ของค�าแนะน�าก็เพื่อ	ปรับความเข้าใจโดยรวมเก่ียวกับสภาพต�่าสุดที่จะต้อง
จัดให้มี	 เพื่อรับประกันว่าผู้ต้องขังมีที่อยู่อาศัยที่สะดวกตลอดเวลาที่ถูกกักขัง	ซึ่งเป็นไป
ตามความต้องการขัน้พืน้ฐานของมนษุย์	ไอซอีาร์ซยีังตัง้ใจดว้ยว่าค�าแนะน�าเหล่านีจ้ะเป็น
ที่เข้าใจพอที่จะน�าไปประยุกต์ใช้ ได้อย่างกว้างขวางในสิ่งแวดล้อมต่าง	ๆ

แต่ละประเด็นที่หยิบยกขึ้นมา	พิจารณาจากสถานการณ์จริงและพิจารณาสิ่งที่จะต้องถือ
ปฏิบัติเป็นอย่างดี	บทต่าง	ๆ	สอดคล้องตามหลัก	“สภาพความเป็นจริง”	อันเป็นผลจาก	
“วิธปีฏบิตัทิีด่แีละการน�าไปใช้”	ตอนทีก่ล่าวถึง	“วธิปีฏบิตัทิีด่แีละการน�าไปใช้”	พยายามให้
ครอบคลุมสภาพความเป็นจริงบางประการเกี่ยวกับหัวข้อนั้น	ๆ	อย่างไรก็ตาม	ถึงแม้ว่า
ไอซอีาร์ซ	ีปฏบัิตงิานอยู่ในกว่า	70	ประเทศ	แต่ก็เป็นการยากทีจ่ะสะท้อนสภาพความเป็นจรงิ
และการน�ามาไปใช้ในแต่ละประเทศทีม่สีิง่แวดล้อมแตกต่างกนัออกไป	แต่กระนัน้ก็มปัีจจยัร่วม
อยูบ้่าง	คือหลายเรือนจ�าแก้ปัญหาได้ไม่ค่อยดนีกัและไม่มีสิง่อ�านวยความสะดวกพอเพียง	
หรอืมทีรพัยากรบคุคลและงบประมาณจ�ากัด	ขณะทีเ่รอืนจ�าอืน่	ๆ 	มทีรพัยากรมากพอแต่
ขาดความรู้ความสามารถด้านเทคนคิทีจ่�าเป็น	เรอืนจ�าส่วนใหญ่มปัีญหาด้านความแออดั
โดยมผีูต้้องขงัเกินความจทุีอ่อกแบบไว้	บางเรอืนจ�าประสบปัญหาต่อเนือ่งเป็นเวลาช้านาน	
บางเรอืนจ�าเผชญิปัญหาเป็นครัง้คราว	ส�าหรับเรือนจ�าทีม่ทีรัพยากรจ�ากัดนัน้	ค�าแนะน�า
ทีใ่ห้ไว้ไม่สามารถน�าไปปรบัใช้ได้ทัง้หมด	ส่วนด้านอืน่	ๆ 	ค�าแนะน�าเหล่านีอ้าจเป็นเพยีงค�า
แนะน�าเบื้องต้นและต้องหารายละเอียดเพิ่มเติมต่อไป

ค�าแนะน�าในแต่ละหมวดที่เขียนไว้นี้เพื่อให้ข้อมูลที่จ�าเป็นอย่างย่ิงเท่าที่จะท�าได้	โดยผู้อ่าน
ไม่ต้องอ้างอิงถึงหัวข้ออื่น	ทั้งนี้มีการกล่าวถึงข้อมูลซ�้าไว้ด้วย

ส่ิงส�าคัญที่จะต้องระลึกไว้ด้วยว่า	ค�าอธิบายด้วยภาพเก่ียวกับแบบต่าง	ๆ	ของเรือนจ�า
นั้นไม่ได้น�าเสนอให้เป็น	“มาตรฐาน”	แต่ที่รวมเข้าไว้ก็เพื่ออธิบายให้เห็นภาพวิธีแก้ปัญหา
หลากหลายรูปแบบที่ใช้กันอยู่ในประเทศต่าง	ๆ	เท่านั้น

ควรอ่านค�าแนะน�านี้ไปพร้อม	ๆ	กับคู่มือ	น�้ำ กำรสุขำภิบำล สุขอนำมัย และที่อยู่อำศัยใน
เรือนจ�ำ	ในภาคภาษาอังกฤษ	ฝรั่งเศส	จีน	และอาหรับทางเว็บไซต์ของไอซีอาร์ซี

http://www.icrc/eng/resources/documents/publication/p0823.htm	 โดยใช้ชื่อ
หัวข้อในเอกสารนี้ให้ตรงกับชื่อหัวข้อในคู่มือดังกล่าว

อภิธานศัพท์

เรอืนจ�า หมายถงึสถานทีกั่กขงัใด	ๆ 	ซึง่จดัทีอ่ยู่อาศัยให้	ผูต้้องขงัทีถ่กูศาลตดัสนิแล้วหรอื
ผูต้้องขงัระหว่างพจิารณาคด	ีไม่ว่าจะเป็นผูต้้องขงัประเภทคดคีวามมัน่คงหรอืผูต้้องขงัคดี
ทั่วไป

ผู้ต้องขัง	หมายถึงบุคคลใด	ๆ	ที่ถูกจัดให้อยู่ในสถานกักขัง	รวมทั้งผู้ที่ยังไม่เป็นผู้ต้องขัง	
ผู้รอหรืออยู่ในระหว่างพิจารณาคดี	ผู้ที่ศาลตัดสินแล้วว่ากระท�าผิดจริง	ผู้อุทธรณ์	และ
ผู้ที่ศาลตัดสินแล้ว

ระบอบ	หมายถึงงานประจ�าและการจดัระเบยีบทีใ่ช้อยู่ในเรอืนจ�าเพ่ือจดัการปัญหาจ�านวน
ประชากรในเรือนจ�าทั้งหมดหรือส่วนหนึ่ง	รวมถึงเวลาการปฏิบัติงาน	การให้สิทธิ์และ
เอกสิทธิ์	การบริการและโอกาสอันพึงมีพึงได้ส�าหรับผู้ต้องขัง

ค�าย่อ 

SMRs	หมายถึงกฎมาตรฐานขั้นต�่าของสหประชาชาติเพื่อการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังผู้ต้อง
ขัง	ค.ศ.	1955	[The	United	Nation	Standard	Minimum	Rules	for	the	Treatment	
of	Prisoners	1995]

คูมื่อไอซอีาร์ซ	ีหมายถึงคู่มอื น�ำ้ กำรสขุำภบิำล สขุอนำมยั และทีอ่ยู่อำศยัในเรือนจ�ำ, ICRC



1.	สถำปัตยกรรม
ของเรือนจ�ำ



14 น�้ำ	กำรสุขำภิบำล	สุขอนำมัย	และที่อยู่อำศัย	ในเรือนจ�ำ	ค�ำแนะน�ำเพิ่มเติม 

เรือนจ�า	อาจมีลักษณะแตกต่างกันไปในแง่ของสถาปัตยกรรม	แต่เรือนจ�าทุกแห่งต้อง
ออกแบบให้มีสิ่งอ�านวยความสะดวกและบริการขั้นพื้นฐาน	 เพื่อตอบสนองต่อทั้งความ
ต้องการที่จ�าเป็นของผู้ต้องขังและตอบสนองต่อมาตรฐานในการบริหารจัดการ
➔➔ อาคารที่มีห้องเดี่ยวหรือห้องรวมให้ผู้ต้องขังนอน
➔➔ ระบบสุขาภิบาลเพื่อสุขอนามัยส่วนบุคคล	ได้แก่	ห้องส้วมและที่อาบน�้า
➔➔ สิ่งอ�านวยความสะดวกในการซักและตากผ้า	
➔➔ พื้นที่กลางแจ้ง	ลานออกก�าลังกายกลางแจ้ง	และลานกีฬา
➔➔ โรงครัว
➔➔ สถานพยาบาล
➔➔ ห้องเยี่ยมหรือสถานที่อื่นใดที่ผู้ต้องขังสามารถพบครอบครัวของเขาได้
➔➔ ห้องเยี่ยมที่ผู้ต้องขังสามารถรับค�าแนะน�าด้านกฎหมายเป็นการส่วนตัว
➔➔ ส�านักงานส�าหรับฝ่ายบริหารเรือนจ�า
➔➔ ห้องสวดมนต์
➔➔ ห้องเก็บของ
➔➔ โรงฝึกงานช่าง	(ส�าหรับให้ผู้ต้องขังและ/	หรือเจ้าหน้าที่ใช้)
➔➔ ห้องเรียน
➔➔ ห้องอเนกประสงค์
➔➔ ห้องสมุด
➔➔ ระบบน�้าประปาและระบบน�้าเสีย1

➔➔ บ้านพักและสิ่งอ�านวยความสะดวกส�าหรับเจ้าหน้าที่2

➔➔ บริเวณที่สามารถแยกผู้ต้องขังออกจากกลุ่มเป็นการชั่วคราวเพ่ือรักษาความเป็น
ระเบียบและวินัย
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รูป 1 ตัวอย่างบริเวณเรือนจ�าที่มีสิ่งอ�านวยความสะดวกและบริการขั้นพื้นฐาน

1	 กล่าวถึงในบทที่	4	และ	5
2	 โดยเฉพาะในประเทศก�าลังพัฒนา	 อาจจัดที่พักให้เจ้าหน้าที่และครอบครัว	 แม้เรื่องนี้ไม่ได้กล่าวไว้เป็นพิเศษในหนังสือ

ฉบับนี้	 แต่การก่อสร้างที่พักให้เจ้าหน้าที่นั้น	 จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายควบคุมอาคารที่เกี่ยวข้องและต้องได้รับการ
บ�ารุงรักษาอย่างถูกต้อง

บทนี้กล่ำวถึงกำรจัดองค์ประกอบทำงกำยภำพและแผนผังของเรือนจ�ำ	
โดยอธิบำยหลักกำรและเหตุผลรวมทั้งบทบำทหน้ำที่ของอำคำรต่ำง	ๆ	ที่ต้องมี	
รวมทั้งกำรจัดกำรเพื่อให้อำคำรเหล่ำนี้มีควำมสอดคล้องกัน



1.	สถำปัตยกรรมของเรือนจ�ำ 15

สภาพความเป็นจริง
เรือนจ�าที่ใช้งานอยู่ในปัจจุบันมักมีสภาพเก่าและทรุดโทรม	หลายแห่งมีส่ิงอ�านวยความ
สะดวกไม่เพยีงพอ	เป็นสิง่ท้าทายอย่างมากทีจ่ะควบคุมผูต้้องขงัอย่างมมีนษุยธรรมและให้
ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายที่บังคับใช้ในประเทศและกฎหมายระหว่างประเทศ	รวม
ทัง้มาตรฐานและค�าแนะน�าอืน่ๆ	บางเรอืนจ�ามเีพยีงแค่	อาคารเรอืนนอน	2-3	หลงั	โรงครวั
และพ้ืนที่บริเวณทางเข้าประตูใหญ	่ส่วนสิ่งอ�านวยความสะดวกอื่นๆ	เช่นห้องเย่ียมญาติ	
สถานพยาบาล	โรงฝึกงานช่าง	และห้องเรียน	รวมทั้งการบริการด้านอ่ืนที่จ�าเป็นกลับ
ไม่มี	หรือ	ถ้ามีก็ไม่พอเพียงต่อความจ�าเป็นขั้นพื้นฐานของผู้ต้องขังที่มีอยู่เป็นจ�านวน
มากในเรือนจ�า	พื้นที่ในเรือนจ�าไม่ได้ถูกจัดแบ่งเป็นแดน	(Zone)	อย่างเหมาะสมนัก	อาจใช้
อาคารอย่างไม่มีประสิทธิภาพ	ไมค�านึงถึงความปลอดภัยและการเคลื่อนที่ของบุคคลและ
ยานพาหนะ	เนือ่งจากจ�านวนผูต้้องขงัเพิม่ขึน้อย่างต่อเนือ่ง	จงึเป็นธรรมดาทีพ่บเหน็การ
ใช้	ห้องเรียน	โรงฝึกงานช่าง	และอาคารอื่น	ๆ	รวมทั้งพื้นที่ภายนอก	มาดัดแปลงเป็นเรือน
นอนเพิม่เติม	สิง่อ�านวยความสะดวก	ทีก่่อสร้างเป็นโครงสร้างชัว่คราว	มกัถูกใช้งานต่อไป
อีกหลายปีแม้ว่าอาคารเหล่านั้นจะมีสภาพช�ารุดทรุดโทรม	ความปลอดภัยทางกายภาพ
ค่อนข้างน้อยเนื่องมาจากลักษณะของโครงสร้างพื้นฐานที่ไม่เหมาะสม

เรือนจ�าบางแห่งเป็นอาคารที่ถูกก่อสร้างเพื่อวัตถุประสงค์อย่างอื่นหรือเคยใช้คุมขัง 
ผู้ต้องขังบางประเภทที่แตกต่างไปจากผู้ต้องขังที่ถูกคุมขังในปัจจุบัน	หรือสร้างในยุคสมัย
ที่มีสภาพทางสังคมแตกต่างกับสภาพสังคมปัจจุบันมาก	 วัตถุประสงค์ดั้งเดิมของสิ่ง
ก่อสร้างเหล่านัน้มมีากมายหลายอย่าง	เช่นบ้านพกัคนงาน	ค่ายทหาร	โรงพยาบาล	หรือ
อาคารที่ท�าการต่าง	ๆ	ของรัฐ	อาคารบางแห่งไม่เคยปรับเปลี่ยนโครงสร้างแม้ว่าได้มีการ
เปล่ียนแปลงสภาพการใช้งานของอาคารไปแล้ว	จงึเป็นความท้าทายอย่างมากทีจ่ะบรหิาร
งาน	โดยค�านึงถึงความเหมาะสมในการเป็นเรือนจ�าและการบ�ารุงรักษาที่จะเกิดขึ้นต่อไป

เรือนจ�าที่สร้างข้ึนในพ้ืนท่ีชนบทหรือชานเมืองนั้น	ซึ่งปัจจุบันตัวเมืองได้ขยายตัวเข้ามา
โอบล้อม	หรือในทางกลับกัน	เรือนจ�าตั้งอยู่ในพื้นที่ที่ถูกทิ้งร้างเพราะชาวบ้านทิ้งถิ่นฐาน
เนื่องจากอุตสาหกรรมข้างเคียงซ่ึงเป็นแหล่งรายได้เลิกกิจการ	ในสภาพแวดล้อมที่เกิด
ความขดัแย้งภายหลัง	เม่ือในเรอืนจ�าเดมิถูกรือ้ถอนไปแล้ว	ก็อาจมแีรงกดดนัให้สร้างเรือน
จ�าใหม่ตามข้อก�าหนดที	่ผูบ้ริจาคภายนอกหรือทีป่รกึษา	คุน้เคย	ทั้ง	ๆ 	ที่ไม่สอดคล้องกับ
สถานการณ์	ขนบธรรมเนียม	และวัฒนธรรมในพื้นที่นั้น

การตัดสินใจของรัฐบาลที่จะสร้างเรือนจ�าใหม่หรือขยายเรือนจ�าเดิม	ไม่ได้ยึดหลักที่ว่ามี
โครงสร้างพืน้ฐานทีจ่�าเป็นส�าหรบัชุมชนอยู่แล้ว	หรอืได้รบัทนุสนบัสนนุพอต่อการก่อสร้าง
และอปุกรณ์	เงนิทนุที่ไม่เพยีงพอมกัส่งผลให้ต้องปรบัลด	สิง่อ�านวยความสะดวกส�าหรบังาน
บรกิารทีจ่�าเป็นลง	การจดัสรรงบประมาณส�าหรบัการบ�ารุงรกัษามกัไม่เพียงพอหรือไม่มี	
ผลกระทบของการตัดสินใจดังกล่าวนั้น	ท�าให้ผู้บริหารเรือนจ�าไม่สามารถบริหารจัดการ
เรือนจ�าให้สอดคล้องกับมาตรฐานของประเทศและสากล	ความปลอดภัยและความมั่นคง
ลดลง	ท�าให้	ขดีความสามารถในการลดผลกระทบด้านลบของการคุมขงัให้เหลือน้อยทีส่ดุ	
ลดลง	และ	ท�าให้การกลับไปด�าเนินชีวิตร่วมกับชุมชมหลังพ้นโทษ	มีประสิทธิผลลดลง

วิธีปฏิบัติที่ดีและกำรน�ำไปใช้

ก. การแบ่งเขต (Zoning)
เรือนจ�าซึง่ออกแบบและจดัการอย่างดแีล้ว	มกีารแบ่งพืน้ท่ีในเรอืนจ�าออกเป็น	“แดน”	ส�าหรบั
ท�ากิจกรรมและหน้าที่ต่าง	ๆ 	โดยเฉพาะ	วิธีนี้ใช้ ได้กับทั้งการออกแบบเรือนจ�าใหม่และ	การ
จดัระเบยีบในเรอืนจ�าเดมิ	การแบ่งแดนในเรอืนจ�า	ก็เพือ่ให้เกิดความปลอดภยั	ความม่ันคง	
และการเคลื่อนย้ายผู้ต้องขังภายในเรือนจ�า	เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ	เป็นความรับผิด
ชอบของฝ่ายบริหารเรือนจ�าที่จะต้องจัดระเบียบกิจวัตรประจ�าวันในเรือนจ�า	เพื่อให้มั่นใจ
ได้ว่าการเคลื่อนย้ายทั้งภายในแดนหรือระหว่างแดนต่าง	ๆ	มีประสิทธิภาพ	ดังนั้นการใช้
ประโยชน์แดนและอาคารต่าง	ๆ	รวมถึงสิทธิในการเข้าถึงทั้งภายในแดนและระหว่างแดน
ต่าง	ๆ	ควรอธิบายไว้ใน	แผนการบริหารงานหรือกลยุทธ์การจัดการ	(management	
plan	or	strategy)3

3	 แผนการบริหารงานหรือกลยุทธ์การจัดการ	อธิบาย	ภาพรวมของการปฏิบัติงานในเรือนจ�า	ซึ่งใช้กับเรือนจ�าที่สร้างใหม่
ตามที่กล่าวถึงในบทที่	2	แต่ก็สามารถใช้ ได้กับเรือนจ�าเดิมรวมทั้งใช้เป็นเอกสารอ้างอิงส�าหรับการบริหารเรือนจ�า



16 น�้ำ	กำรสุขำภิบำล	สุขอนำมัย	และที่อยู่อำศัย	ในเรือนจ�ำ	ค�ำแนะน�ำเพิ่มเติม 

การแบ่งแดนช่วยให้การน�า	“วันทีก่�าหนดตารางกิจกรรมไว้แล้ว	(structured	day)”	ไปใช้ได้
สะดวกขึน้	แนวคิด	“วนัทีก่�าหนดตารางกิจกรรมไว้แล้ว”	เร่ิมใช้เพือ่เลยีนแบบวนั	“ปกติ”	ใน
โลกภายนอก	โดยจัดกิจกรรมต่าง	ๆ	ให้ผู้ต้องขังแต่ละคนท�าในวันนั้น	ๆ	ได้แก่	สุขอนามัย
ส่วนบคุคล	การท�างาน	การศึกษา	นนัทนาการ	และการติดต่อกับโลกภายนอก	ด้วยการมา
เยีย่ม	(ของทนายและญาติ)	โทรศัพท์	และจดหมาย	เจตนารมณ์ทีก่�าหนดให้ม	ีวนัทีก่�าหนด
โครงสร้างไว้แล้ว	ก็เพือ่ช่วยสนบัสนนุการรักษาความปลอดภยัและความมัน่คงในเรอืนจ�า
รวมทัง้ส่งเสรมิให้	การกลบัไปด�าเนนิชวีติร่วมกับชมุชมหลังพ้นโทษเป็นไปอย่างมปีระสทิธิผล	

โดยทั่วไปแล้วแบ่งประเภทแดนดังนี้
➔➔ แดนที่ผู้ที่ไม่เป็นผู้ต้องขัง	เข้าถึงได้	(non-prisoner	access	zone)
➔➔ แดนที่ผู้ต้องขัง	ถูกจ�ากัด	(ถูกควบคุม)	การเข้าถึง	(limited	prisoner	access	zone)
➔➔ แดน	ที่ผู้ต้องขังทั่วไป	เข้าถึงได้	(general	prisoner	access	zone)

“แดนที่ผู้ที่ไม่เป็นผู้ต้องขัง	 เข้าถึงได้”	รวมถึงพ้ืนที่ท�างานของเจ้าหน้าที่	ห้องเย่ียมญาติ	
รวมถึงพื้นที่ที่ยานพาหนะเข้าถึงเรือนจ�าได้

เพ่ือป้องกันการหลบหนีและเพ่ือความมั่นใจในการรักษาความปลอดภัยในเรือนจ�า	อาจ
มีก�าแพงหรือรั้ว	หนึ่งชั้นหรือมากกว่านี้กั้นรอบอาคารเรือนจ�า	รั้วด้านใน	(ขอบเขตความ
มั่นคงภายใน)	 ก้ันไม่ให้แดนด้านในเรือนจ�ากับก�าแพง/ร้ัวขอบเขตภายนอกติดต่อถึงกัน	
พื้นที่นี้เรียกว่า	“เขตปลอดภัย	(sterile	zone)”	 เจตนารมณ์ที่จัดให้มี	 เขตปลอดภัย	ก็
เพื่อที่จะเพิ่มความมั่นคง	โดยไม่ยอมให้ผู้ต้องขังเข้าถึงพื้นที่เหล่านั้นได้	ดังนั้นจึงเป็นการ
ป้องกันไม่ให้ผู้ต้องขังหลบหนีโดยการปีนก�าแพงชั้นนอก	หรือหลบหนีทางประตูใหญ่ด้าน
นอก	เขตปลอดภัยยังกันไม่ให้ผู้ต้องขังเข้าถึงของผิดกฎหมายที่อาจโยนจากภายนอกเข้า
มาในบริเวณเรือนจ�าด้วย

“แดนทีผู่ต้้องขงัถกูจ�ากัดการเข้าถึง”	รวมถงึอาคารบรกิารทกุหลงั	(สถานพยาบาล	แผนก
ต้อนรบั	โรงฝึกงานช่าง	ร้านค้า	เขตเยีย่มญาติ	ฯลฯ)	ซึง่ผูต้้องขงัเข้าถึงได้ภายใต้การก�ากับ
ดแูล	โรงฝึกงานควรแยกออกจากเขตทีพ่กัอาศัย	โดยโรงฝึกงานควรต้ังอยูบ่รเิวณทีร่บัส่ง
วัสดุได้สะดวก	และมีการรักษาความปลอดภัยอย่างเพียงพอ	อาจจัดส่งวัสดุและอุปกรณ์
ด้วยมือหรือยานพาหนะก็ได้	ขึ้นอยู่กับการออกแบบและข้อจ�ากัดของวัสดุและอุปกรณ์
ที่มาส่ง	รวมทั้งมาตรการรักษาความปลอดภัย	อาจจัดให้มีโรงฝึกงานเฉพาะส�าหรับเจ้า
หน้าใช้เท่านั้น	โดยตั้งอยู่ในพื้นที่แยกออกไป	นับว่าเป็นวิธีปฏิบัติที่ดีที่จัดให้มีโรงฝึกงานมี
ขนาดใหญ่พอส�าหรับผู้ต้องขังทุกคน	เพื่อให้พวกเขาเหล่านั้นได้มีโอกาสร่วมกันท�างาน
สร้างสรรค์หรือได้รับการฝึกอบรมด้านอาชีพ	หรือได้เรียนหนังสือตามระบบทั้งแบบเต็ม
เวลาหรือแบบไม่เต็มเวลา,4 5

 

4	 กฎมาตรฐานขั้นต่�าของสหประชาชาติเพื่อการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังผู้ต้องขัง	ค.ศ.	1955	SMR.ข้อ	71	(3)	“ต้องจัดหางาน
ที่พอเพียงและมีลักษณะที่ให้ประโยชน์เพื่อให้ผู้ต้องขังได้ท�างานอย่างกระตือรือร้นในวันท�างานปกติ”

5	 SMR.	ข้อ	71	 (4)	 “งานที่จัดหาให้จะต้องเป็นการเพิ่มทักษะของผู้ต้องขังให้มากขึ้น(หรืออย่างน้อยต้องไม่ลดลง)	 เท่าที่จะ
ท�าได้เพื่อให้ผู้ต้องขังหาเลี้ยงชีพโดยสุจริตหลังการได้รับการปล่อยตัว”

รูป 2 สิ่งอ�านวยความสะดวกด้านสุขภาพและห้องที่ปรึกษา รูป 3 สิ่งอ�านวยความสะดวกด้านสุขภาพและห้องวิเคราะห์
เทคนิคการแพทย์
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1.	สถำปัตยกรรมของเรือนจ�ำ 17

สถานพยาบาล
สถานพยาบาล	รวมทั้งห้องจ่ายยา	มักต้ังแยกออกไปจากที่พักอาศัยของผู้ต้องขัง	แต่ก็
อยู่ในวิสัยที่เข้าถึงได้ง่าย	นอกจากนี้ควรแยกออกไปจากแดนอื่น	ๆ	ด้วย	เช่น	โรงฝึกงาน
ช่าง	พื้นที่โครงงานและพื้นที่เยี่ยมญาติ	เพื่อผู้ต้องขังสามารถเข้าถึงสถานที่เหล่านั้นได้แม้
เจ้าหน้าที่ยังอยู่ด้านนอกของสถานที่เหล่านั้น	สถานพยาบาล	ควรประกอบด้วย	บริเวณ
นั่งรอที่อยู่ในร่ม	ห้องสัมภาษณ์และตรวจโรคซึ่งผู้ต้องขังสามารถได้รับการสัมภาษณ์และ
ตรวจสุขภาพเป็นการส่วนตัวได้	สถานพยาบาลควรรวมถึงพื้นที่ส�านักงานส�าหรับเจ้า
หน้าที่ทางการแพทย์	รวมทั้งเจ้าหน้าที่เรือนจ�าด้วย	บันทึกประวัติทางการแพทย์ของผู้
ต้องขัง	ควรถูกจัดเก็บอย่างมิดชิด	ปลอดภัยและเป็นความลับ	อีกทั้งควรแยกเก็บรักษา
ไว้ต่างหากจากบันทึกอ่ืน	ๆ	(เว้นแต่ผู้ต้องขังไม่ให้ความยินยอม)	และเฉพาะเจ้าที่ทางการ
แพทย์เท่านั้นที่จะสามารถเข้าถึงบันทึกเหล่านั้นได้	

รูป 4 ตัวอย่างแผนกเยี่ยมญาติแบบไม่ใกล้ชิด2 ตัวอย่าง
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แผนกเยี่ยมญาติแบบไม่ใกล้ชิด (Non-contact visiting section)
ต�าแหน่งทีต่ัง้ทีเ่หมาะเป็นแผนกเย่ียมญาติอาจปรบัเปลีย่นไปตาม	โครงสร้างพืน้ฐาน	หลกั
เกณฑ์	และวิธีปฏิบตั	ิของกลยุทธ์การบรหิารงาน	อย่างไรกต็าม	แผนกเยีย่มญาติมกัต้ังอยู่
ใกล้ประตูใหญ่	เพือ่ให้ญาติเข้ามาในเรอืนจ�าได้สะดวกและกันไม่ให้ญาตเิข้าไปถึงเขตชัน้ในของ
เรอืนจ�า	การเยีย่มแบบใกล้ชดิ6	ซึง่ญาติทีม่าเย่ียมกับผูต้้องขงั	สามารถพดูคุยกันโดยตรง
โดยไม่มอีะไรขวางก้ัน	และควรก�าหนดเป็นบรรทดัฐานของเรอืนจ�า	วิธปีฏิบติัทีด่กี�าหนดไว้
ว่าสิ่งอ�านวยความสะดวกในการเยี่ยม	ต้องมีขนาดและจ�านวนพอเพียง	ที่จะประกันได้ว่า
ผูต้้องขงัทกุคนจะได้รบัอนญุาตให้พบญาติทีม่าเยีย่ม	(แบบใกล้ชดิ)	ได้ตามปกติ	โดยมเีวลา
เยี่ยมนานขึ้นด้วย	แผนกเยี่ยมญาติควรมีพื้นที่ที่เหมาะสมกับการมาเยี่ยมของครอบครัว	
นักกฎหมายและผู้ช�านาญการ	รวมทั้งควรมีพ้ืนที่ให้เด็กได้เล่นอย่างปลอดภัยในขณะที่
พ่อแม่ก�าลังสนทนากัน	ควรจัดที่รอพบ	รวมทั้งที่ที่เหมาะสมส�าหรับเด็ก	ๆ	(เท่าที่จะท�าได้)	
และห้องน�้าส�าหรับพวกเขา	นอกจากนี้ควรจัดสิ่งอ�านวยความสะดวกในการมาเยี่ยมและ
รอพบให้สอดคล้องกับสภาพท้องถิ่น	ในกรณีที่ไม่มีห้องเยี่ยมญาติเป็นการเฉพาะ	อาจใช้
พื้นที่กลางแจ้งภายในเรือนจ�า	บริเวณใกล้	ๆ	ประตูใหญ่ของเรือนจ�าเป็นที่เยี่ยมญาติ	โดย
มีโต๊ะเก้าอี้เตรียมไว้ตลอดเวลาที่อนุญาตให้เยี่ยม	อาจอนุญาตให้ผู้ต้องขังที่มีความเสี่ยง
ต�่าออกไปพบญาติบริเวณด้านนอกใกล้ประตูใหญ่ของเรือนจ�าก็ได้

การเยีย่มแบบใกล้ชดิ	เป็นวธีิปกติทีส่ดุของการเยีย่มและควรก�าหนดเป็นบรรทดัฐานในทกุ
เรอืนจ�า	อย่างไรก็ตามถ้าเหน็ว่า	การเยีย่มแบบไม่ใกล้ชดิ7	มคีวามเหมาะสมกว่า	ต้องให้ผูม้า
เยี่ยมและผู้ต้องขังได้เห็นหน้าซึ่งกันและกัน	และควรมีสภาพที่เอื้อต่อการสื่อสารด้วยวาจา
ได้	อาจใช้การเยี่ยมแบบไม่ใกลช้ิด	เมื่อผู้มาเยี่ยมมีท่าทีเป็นภัยต่อความมั่นคงปลอดภยัใน
บางลักษณะ	เช่น	ผู้มาเยีย่มพยายามยืน่ยาเสพตดิหรอืสิ่งของต้องหา้มใหผู้ต้้องขัง	ในเขต
ห้ามถูกเนื้อต้องตัวให้จัดที่นั่งไว้ที่ทั้งสองด้านของฉากก้ัน	และให้จัดที่นั่งที่ด้านผู้มาเยี่ยม
ขนาดสูงพอที่เด็กเล็กสามารถมองเห็นผู้ต้องขังได้	นอกจากนี้ควรจัดให้มีพื้นที่ส�าหรับ	
ผู้ ใช้รถเข็น	(ทั้งผู้เยี่ยมและผู้ถูกเยี่ยม)	สามารถมองเห็นและพูดคุยกันได้

6	 การเยี่ยมระหว่างผู้มาเยี่ยมกับผู้ต้องขังในที่เปิด	 (open	 area)	 ภายใต้การดูแลของเจ้าหน้าที่	 แต่อนุญาตให้ถูกเนื้อต้อง
ตัวกันได้แบบจ�ากัด

7	 ผู้มาเยี่ยมและผู้ต้องขังถูกกันไว้ด้วยเครื่องกั้น	เช่น	แผงตาข่ายหรือแผ่นใส	และพูดคุยกันผ่านทางช่องขนาดเล็กในเครื่อง
กั้นหรือใช้หูโทรศัพท์ธรรมดา



18 น�้ำ	กำรสุขำภิบำล	สุขอนำมัย	และที่อยู่อำศัย	ในเรือนจ�ำ	ค�ำแนะน�ำเพิ่มเติม 

การประชุมทางโทรศัพท์เป็นวิธีหนึ่งของการเย่ียมแบบไม่ใกล้ชิด	ซึ่งกลายเป็นที่ยอมรับ
อย่างมากโดยผู้ต้องขังและผู้มาเยี่ยมในบางสถานการณ์	เช่น	เมื่อเรือนจ�าตั้งอยู่ในสถาน
ทีท่ี่ไกลมากส�าหรบัครอบครวัทีจ่ะเดนิทางไปถงึ	และอยูใ่นสภาพแวดล้อมทีต้่องต้องรกัษา
ความปลอดภัยเป็นอย่างเข้มงวด	การประชุมทางโทรศัพท์ได้พิสูจน์แล้วว่าเป็นที่ยอมรับ
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง	เมื่อญาติมาเยี่ยมได้น้อยครั้งแต่มีโอกาสได้พูดคุยกันนานขึ้น	รวมทั้ง
การมาเยี่ยมที่ใช้เวลาหลายวัน

การมาเยี่ยมของนักกฎหมาย	ไม่ควรเกิดขึ้นในสถานที่เดียวกันกับการเยี่ยมญาติ	เพราะ
การเยี่ยมของนักกฎหมายถือเป็นความลับระหว่างผู้ต้องขังกับทนายความ

สิ่งอ�านวยความสะดวกในห้องเรียน
“แดนที่ผู้ต้องขังทั่วไปเข้าถึงได้”	รวมถึงห้องนอน	พื้นท่ีนันทนาการ	และพ้ืนที่โครงงาน	
(ห้องเรียนและลานกีฬา)	 โดยพ้ืนท่ีโครงงานและพื้นที่นันทนาการต้องเข้าถึงได้ง่ายจาก
บริเวณพักอาศัยและจะต้องมีพ้ืนที่ท�างานของเจ้าหน้าที่ด้วย	โรงฝึกงาน	ห้องเรียน	ห้อง
สมุด/	ห้องอ่านหนังสือ	และห้องอเนกประสงค์	มักตั้งอยู่ใกล้กับแผนกเยี่ยมญาติ	ทั้งนี้เพื่อ
อ�านวยความสะดวกให้กับ	ผู้ที่มาเรือนจ�าเพื่อแนะน�าโครงงานและผู้ที่มาส่งของอื่นๆ	ควร
มีห้องน�้าไว้ให้ผู้มาเยือนเหล่านี้	พื้นที่ซักเสื้อผ้า	พื้นที่อาบน�้าและห้องน�้าส�าหรับผู้ต้องขัง
ควรอยู่ภายในแดนที่พักอาศัย
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รูป 5 ตัวอย่างห้องสมุด รูป 6 ตัวอย่างห้องเรียน

รปู 7 ตัวอย่างโรงฝึกงานช่างส�าหรบัฝึกอบรมวชิาชีพ โดยมีระบบระบาย
อากาศที่ปลอดภัย

รูป 8 ตัวอย่างโรงฝึกงานช่างไม้ รูป 9 ตัวอย่างการฝึกอบรมวิชาชีพ (การทอผ้า)



1.	สถำปัตยกรรมของเรือนจ�ำ 19

โรงฝึกอบรมวิชาชีพ

ถ้าเรอืนจ�าต้องรองรบัผูต้้องขงัทีม่รีะดบัโทษทีแ่ตกต่างกัน	การออกแบบเรอืนจ�าต้องท�าให้
แน่ใจได้ว่า	ผู้ต้องขังทุกคนสามารถเข้าถึงสิ่งอ�านวยความสะดวก	ภายในแดนได้	 (แดนที่
ผู้ต้องขังทั่วไปเข้าถึงได้)	 โดยไม่ค�านึงถึงระดับความมากหรือน้อยของโทษ	(ล�าดับชั้นการ
รกัษาความปลอดภัย)	เรือ่งนีม้นียัยะอยู่ทีต่�าแหน่งทีต่ัง้ของสิง่อ�านวยความสะดวกภายใน
เรือนจ�านั่นเอง	เช่น	ก�าหนดให้สิ่งอ�านวยความสะดวกอยู่ข้าง	ๆ	ประตูใหญ่ด้านนอกอาจ
เป็นค�าแนะน�าที่ไม่ดีนักถ้าระบบรักษาความปลอดภัยและการจัดการในบริเวณนั้น	ๆ	ไม่
เข้มงวดพอ

อาคารฝ่ายบริหารเรือนจ�า	ควรอยู่ในพื้นที่	ที่แยกออกไปต่างหาก	โดยอาจอยู่ในรั้วด้าน
ในหรือนอกประตูใหญ่	การก�าหนดต�าแหน่งที่ต้ังส�านักงานในเรือนจ�าช่วยให้ฝ่ายบริหาร
ได้รับรู้และตระหนักว่าอะไรก�าลังเกิดขึ้น	และเป็นการสนับสนุนให้เจ้าหน้าที่เรือนจ�าและ
ผู้ต้องขังมีการติดต่อสื่อสารกันมากขึ้น	อาจจ�าเป็นต้องก�าหนดต�าแหน่งที่ตั้งส�านักงาน
ไว้นอกก�าแพงเรือนจ�าก็ได้	 ในกรณีที่จ�าเป็นต้องให้อาคารฝ่ายบริหารอยู่ด้านนอกเรือน
จ�านั้น	จะเป็นวิธีปฏิบัติที่ดีที่จะก�าหนดให้มีส�านักงานภายในจ�าอยู่ด้วยเพื่อให้ฝ่ายบริหาร
ได้ประชุมร่วมกับเจ้าหน้าที่และสัมภาษณ์ผู้ต้องขัง

ข.อาคาร
เรอืนจ�าทีถ่กูออกแบบมาด	ีต้องมจี�านวนอาคารเพยีงพอทีจ่ะให้บรกิารตามความต้องการ
ขั้นพื้นฐานของผู้ต้องขัง	พร้อมรองรับจ�านวนของผู้ต้องขังที่ได้ก�าหนดไว้ต้ังแต่แรกและ
จ�านวนผูต้้องขงัทีม่อียู่	ณ	ปัจจบุนั	หลักการนีใ้ช้ได้กับเรอืนจ�าทกุระดบัชัน้การรกัษาความ
ปลอดภยั	ต้ังแต่เรือนจ�าความมัน่คงสงูสุด	เรือนจ�าความมัน่คงสูง	ถึงเรือนจ�าความมัน่คง
ต�่าหรือเรือนจ�าเปิด8	อาคารและการให้บริการต่างๆ	ที่ออกแบบมาส�าหรับใช้ในการพัก
อาศัยนั้น	(ดังที่กล่าวไว้ในหัวข้อ	“การแบ่งเขต”	ควรได้รับการพิจารณาแบบองค์รวม	เพื่อ
สนบัสนนุให้เกิดการบริหารงานทีเ่หมาะสมและเกิดประสทิธิผลต่อ	การกลบัไปด�าเนนิชวิีต
ในสังคมของผู้ต้องขังหลังพ้นโทษ	เป็นที่ยอมรับกันอย่างกว้างขวางว่า	ความส�าเร็จของ
การกลับไปด�าเนินชีวิตในสังคมของผู้ต้องขังหลังพ้นโทษ	นั้นบางส่วนก็ขึ้นอยู่กับโอกาส
ที่เปิดให้แก่ผู้ต้องขังขณะอยู่ในเรือนจ�า	ระดับของการให้บริการ	ขึ้นอยู่กับสภาพความ
เหมาะสมของอาคาร	รวมทั้งความมีประสิทธิภาพในการใช้ประโยชน์ของอาคารเหล่านั้น	
สามารถสร้างห้องอเนกประสงค์	(รวมทั้งห้องที่ไม่มีผนังทึบในภูมิประเทศแถบร้อน)	และใช้
หมุนเวียนสลับกันไป	เป็นห้องเรียน	เป็นพื้นที่ท�างานอดิเรก	หรือเป็นพื้นที่เยี่ยมญาติก็ ได้

ถ้ามีการเสนอให้สร้างอาคารเพ่ิมในเรือนจ�า	 (บนลานกีฬาหรือ	“ที่ว่าง”	อื่น)	ผู้วางแผน
ควรประเมินผลกระทบที่อาคารที่เสนอมานั้นจะมีต่ออาคารอื่น	ๆ	 ในเรือนจ�ารวมถึง
ผลกระทบการให้บรกิาร	เช่น	การสร้างอาคารใหม่อาจบงัลมทีพ่ดัมาจนอาคารทีม่อียูเ่ดมิ
อยูอ่าศัยไม่ได้โดยเฉพาะประเทศในเขตร้อนชืน้	อาคารใหม่อาจบดบงับดัจนท�าให้แสงสว่าง
จากธรรมชาติต�า่กว่าเกณฑ์มาตรฐานขัน้ต�า่9	การละเลยต่อสภาพน�า้ใต้ดนิและต�าแหน่งของ

8	 SMR	 ข้อ	 63	 (2)	 “สถานคุมขังไม่จ�าเป็นต้องก�าหนดระดับการรักษาความปลอดภัยระดับเดียวกันแก่ทุกกลุ่ม	 แต่ควร
พิจารณาให้มีหลายระดับตามความเสี่ยงที่ประเมินได้และความต้องการจ�าเพาะของผู้ต้องขัง	 สถานคุมขังแบบเปิดซึ่ง
เป็นที่ทราบกันอยู่แล้วว่าไม่มีระบบป้องกันการหลบหนีแต่อาศัยความมีวินัยของผู้ต้องขังเอง	 จึงควรจัดเตรียมสภาวะ
แวดล้อมต่างๆ	ให้เหมาะสมกับการฟื้นฟูผู้ต้องขังที่ได้ผ่านการคัดเลือกมาแล้ว”

9	 SMR	 ข้อ	 11	 (a)	 “หน้าต่างจะต้องใหญ่พอที่จะให้ผู้ต้องขังอ่านหนังสือหรือท�างานด้วยแสงสว่างจากธรรมชาติได้	 ต้อง

รูป 10 ตัวอย่างพื้นที่กลางแจ้งสองตัวอย่าง (ลานส�าหรับออกก�าลังกายและเล่นกีฬา)
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ท่อระบายน�้าเสียที่มีอยู่เดิม	ท�าให้อาคารที่จะสร้างใหม่นี้สร้างอยู่บนระบบสาธารณูปโภค
เดิมซึ่งถือเป็นความผิดพลาดที่มีราคาแพงมาก	อาคารที่สร้างใกล้กับแนวขอบที่ดินอาจ
ไม่เหมาะกับผู้ต้องขังที่มีระดับชั้นการรักษาความปลอดภัยสูง	เพราะจะเป็นการกีดกันไม่
ให้ผู้ต้องขังเหล่านั้นเข้าถึงการบริการที่จ�าเป็นได้

ค. อุปกรณ์

เราสามารถเพิ่มความปลอดภัยทางกายภาพได้	ถ้ามีอุปกรณ์ที่เพียงพอ	เหมาะสมกับ
สภาพแวดล้อมและการใช้งาน	รวมถึงการใช้เจ้าหน้าที่อย่างเหมาะสม	ความหลากหลาย
และความสลับซบัซ้อนของอุปกรณ์ขึ้นอยู่กบัหลายปัจจัย	เช่น	ทรัพยากรที่มอียู่	ระดับโทษ
ของผู้ต้องขังที่อยู่ในความรับผิดชอบ	และกลยุทธ์ในการบริหารโดยรวม

ควรติดต้ังระบบไฟแสงสว่างที่เหมาะสมกับบริเวณพื้นที่ภายนอกทั้งหมด	ขอบเขตความ
มัน่คง	เฉลยีงทางเดนิ	และสนามรอบเรือนจ�า	รวมทัง้บรเิวณรอบ	ๆ 	แนวเขตทีด่นิของเรอืนจ�า	
แสงสว่างไม่ควรมากเกินไปจนรบกวนการนอนของผู้ต้องขัง	หรือผู้อยู่อาศัยข้างเคียง	แต่
ต้องสว่างพอที่จะเห็นบุคคลได้	(ไม่จ�าเป็นต้องสว่างจนถึงกับระบุตัวบุคคลได้)	และถ้ามีงบ
ประมาณมากพอ	ควรจดัให้มไีฟแสงสว่างเสรมิโดยใช้ไฟฉายมอืถือชนดิทีม่คีวามทนทานสงู

ควรติดต้ังอปุกรณ์ดบัเพลงิและฝึกอบรมเจ้าหน้าทีเ่รอืนจ�าทกุคนให้รูจ้กัวิธใีช้	ต้องฝึกซ้อม
ดับเพลิงอย่างสม�่าเสมอ	ควรด�าเนินการบ�ารุงรักษารวมถึงการตรวจสอบและซ่อมแซม
อุปกรณ์อย่างสม�่าเสมอ	เพื่อให้เกิดความมั่นใจต่ออุปกรณ์ดังกล่าว	ทั้งในระหว่างท�างาน
และเมื่อเปลี่ยนเวร10	ระบบตรวจสอบการท�างาน	อาจเป็นการจดบันทึกลงในสมุดบันทึก	
เพื่อให้เจ้าหน้าที่อาวุโสตรวจสอบและลงชื่อก�ากับเป็นประจ�า

ก่อสร้างให้มีช่องที่ช่วยให้อากาศบริสุทธิ์เข้ามาได้ไม่ว่าจะมีระบบระบายอากาศที่มนุษย์ประดิษฐ์ขึ้นมาหรือไม่”
10	การบ�ารุงรักษาเรือนจ�ากล่าวถึงในบทที่	8
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สภาพความเป็นจริง
การใช้วิธีการลงโทษด้วยการจ�าคุกเพิ่มมากขึ้นในหลายประเทศตลอดระยะเวลา	30	ปีท่ี
ผ่านมา	ซ่ึงได้สร้างความกดดนัอย่างมหาศาลกับเรือนจ�าและสิง่อ�านวยความสะดวกทีม่อียู่
เดิม	ซึ่งหลายแห่งมีอายุมากกว่า	50	ปี	ทั้งในประเทศพัฒนาแล้วและประเทศก�าลังพัฒนา	
แนวโน้มของการเพิม่ขึน้อย่างต่อเนือ่งเช่นนี	้เป็นผลมาจากการเพิม่ขึน้ของจ�านวนบคุคลท่ี
ถกูกกัขังและการเพิ่มขึ้นของระยะเวลากกัขังโดยเฉลี่ย	ทั้งก่อนการไต่สวนและถูกตดัสนิว่า
มคีวามผดิแล้ว	เพือ่สนองตอบความต้องการทีเ่พิม่ขึน้นีร้วมถึงความต้องการอาคารใหม่
เพื่อทดแทนอาคารเดิมที่ไม่สามารถใช้อยู่อาศัยอยู่ได้	อาคารและสิ่งอ�านวยความสะดวก
ใหม่จึงถูกสร้างขึ้นตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา

เรือนจ�าบางแห่งถูกออกแบบมาอย่างดีและก่อสร้างในท�าเลที่ตั้งที่เหมาะสม	ในขณะที่เรือน
จ�าแห่งอืน่	ๆ 	กลบัไม่สอดคล้องสภาพแวดล้อมและการใช้งานดงัที่ได้ต้ังใจไว้	บ่อยครัง้ทีเ่รือน
จ�าที่ออกแบบเพ่ือก่อสร้างในประเทศหนึ่ง	หรือออกแบบเป็นการเฉพาะส�าหรับผู้ต้องขัง
บางประเภท	ถูกใช้เป็นบรรทัดฐานในการสร้างเรือนจ�าแห่งใหม่ในอีกประเทศหน่ึงหรืออีก
บริบทหนึ่ง	วิธี	“ลอกแบบ”	เช่นนี้	ส่งผลให้อาคารต่าง	ๆ	ในเรือนจ�าไม่เหมาะสมกับสภาพ
ท้องถ่ิน	ไม่ก่อให้เกิดวิธีปฏิบัติงานด้านราชทัณฑ์ที่ดี	หรือไม่ตรงกับความต้องการและ
ความคาดหวังของผู้ต้องขังหรือครอบครัวของพวกเขา	เรือนจ�าที่ถูกออกแบบเป็นอย่าง
ดีแล้วส�าหรับประเทศหนึ่ง	 โดยมีสภาพการคุมขังที่ยอมรับได้	อาจกลายเป็นเรือนจ�าท่ีมี
สิ่งแวดล้อมที่ไร้มนุษยธรรมและไม่ปลอดภัย	เมื่อน�าไปใช้ในอีกประเทศหนึ่งก็ ได้	เรือนจ�าที่
ถูกออกแบบมาอย่างดแีล้วเพ่ือผูต้้องขังประเภทหนึง่	อาจจะไปจ�ากัดการเข้าถึงหารบริการ
โดยไม่จ�าเป็น	เมือ่ถูกน�าไปใช้กบัผูต้้องขงัประเภทอกีประเภทหนึง่	จงึเท่ากับเป็นการขดัขวาง
กระบวนการฟื้นฟูผู้ต้องขัง

จากประสบการณ์	พบว่าถ้าน�าวิธีจัดการที่ใช้ ไม่ได้	มาใช้ประกอบการออกแบบเรือนจ�า	
เจ้าหน้าที่และผู้ต้องขังก็จะใช้วิธีการต่าง	ๆ	เพื่อเอาชนะข้อจ�ากัดต่าง	ๆ	ไม่ว่าจะด้วยความ
รุนแรงหรือนุ่มนวล	เช่นการปิดก้ันหรือการทุบท�าลายหน้าต่าง	การจัดการเช่นนี้มักไม่
ปลอดภยั	การแก้ปัญหาเฉพาะหน้าอาจน�าไปใชก้บัการเตรยีมและปรงุอาหาร	การจดัการ
และออกแบบสิง่อ�านวยความสะดวกห้องเย่ียมญาติ	ห้องขังเดีย่วเปรียบเทยีบกับห้องขังรวม	
และการจดัการและออกแบบส่ิงอ�านวยความสะดวกสถานพยาบาล	ตามกฎมาตรฐานขัน้ต�า่	
วัฒนธรรม	สิ่งแวดล้อม	และสภาพภูมิอากาศของแต่ละท�าเลที่ตั้ง	รวมถึงการปรับเปลี่ยน
แก้ไขแบบแปลนเป็นการเฉพาะ	ให้สอดคล้องกับสภาพดังกล่าวข้างต้น	จ�าเป็นต้องน�ามา
ประกอบการพิจารณาตั้งแต่ระยะแรกๆ	เพื่อให้การวางแผนและออกแบบมีความสมบูรณ์

หน่วยงานราชการส่วนใหญ่พยายามอย่างมากเพื่อ	จัดล�าดับความส�าคัญก่อนหลัง	
ให้กับการก่อสร้างและการบูรณะเรือนจ�า	และการที่ไม่สามารถล�าดับความส�าคัญก่อน
หลังนี้ได้สะท้อนไปยังอาคารและสถานที่ต้ัง	เรือนจ�าที่มีพ้ืนที่กักขังอยู่ใต้ดินย่อมไม่ได้รับ
แสงสว่างจากธรรมชาติในเวลากลางวัน	และเมื่อใช้แสงสว่างที่มนุษย์สร้างขึ้นตลอดเวลา	
จนไม่สามารถแยกแยะแสงสว่างจากธรรมชาติกับแสงสว่างที่มนุษย์สร้างขึ้นได้	อาคาร
จะทรุดโทรมเร็วขึ้นกว่าที่ควรจะเป็นเพราะไม่ได้รับบ�ารุงรักษาเป็นประจ�า	และนี่เองที่ส่ง
ผลกระทบกับผู้ต้องขังและเจ้าหน้าที่

งบประมาณเป็นปัจจัยส�าคัญอย่างหนึ่งในทุกประเทศ	ประเทศที่มีทรัพยากรไม่มากและ
หาเงินทุนสนับสนุนมาได้เพียงเล็กน้อยส�าหรับงานบริการสาธารณะ	ทรัพยากรที่มีอยู่
จ�ากัดนี้โดยทั่วไปจะถูกจัดสรรให้กับอาคาร	การปฏิบัติงานและการบ�ารุงรักษาสิ่งอ�านวย
ความสะดวกในเรือนจ�า	งานซ่อมแซมที่มีค่าใช้จ่ายสูงเพิ่มพูนขึ้น	 เพราะไม่ได้รับความ
สนใจอย่างสม�่าเสมอต่อการบ�ารุงรักษาเชิงป้องกันตามที่ควรจะเป็น	นี่ก็เท่ากับท�าให้สิ้น
เปลืองงบประมาณไปโดยใช่เหตุ	อย่างไรก็ตามการให้ความสนใจกับการบ�ารุงรักษาตาม

บทนี้เกี่ยวข้องกับหลักกำรทั่วไปที่ใช้ควบคุมกำรออกแบบอำคำรใหม่	ทั้งในและที่ติดกับเรือนจ�ำเดิม	
รวมทั้งกำรออกแบบสิ่งอ�ำนวยควำมสะดวกใหม่	ๆ	ด้วย	บทนี้อธิบำยหลักกำรดังกล่ำวนี้ในบริบทของเรือนจ�ำ
ที่ท�ำหน้ำที่อย่ำงได้ผลดี	รวมถึงค�ำถำมเกี่ยวกับค่ำใช้จ่ำยในกำรเพิ่มควำมจุของเรือนจ�ำ	
กำรพัฒนำและวัตถุประสงค์ของกลยุทธ์กำรจัดกำร	ที่ตั้งของเรือนจ�ำ	ผลกระทบจำกวัฒนธรรม	
และสภำพภูมิอำกำศที่มีต่อกำรออกแบบ
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ปกติและการบ�ารุงรักษาเชิงป้องกันของโครงสร้างพื้นฐานอย่างต่อเนื่อง	เป็นเรื่องส�าคัญ
อย่างย่ิง	อกีทัง้เสยีค่าใช้จ่ายน้อยกว่าในระยะยาว	เรือนจ�าทีม่อียูเ่ดมิมกัดดัแปลงและขยาย
อย่างรีบร้อน	โดยใช้วัสดุด้อยคุณภาพกว่าและมีโครงสร้างใหม่ที่ไม่เป็นไปตามวิธีปฏิบัติ
ที่ดีที่ยอมรับกัน	โดยเฉพาะในสภาพแวดล้อมที่มักเกิดข้อขัดแย้งตามมาภายหลัง	ที่พบ
เห็นบ่อยๆ	เช่น	เชื้อเพลิงส�าหรับท�าอาหารมักเป็นเชื้อเพลิงชนิดที่ไม่เหมาะกับโรงครัวที่
ได้ออกแบบไว้	จึงเป็นเรื่องไม่ผิดปกติที่พบเห็นโรงครัวอับอากาศมีควันโขมง	ซึ่งเดิมทีนั้น
ออกแบบไว้ส�าหรับใช้เชื้อเพลิงชนิดอื่น	(ที่หาไม่ได้อีกแล้วในปัจจุบัน)	และปัจจุบันถูกแทนที่
ด้วยฟืน	(ที่มักยังแห้งไม่สนิท)

ความไม่พอเพียงด้านสิ่งอ�านวยความสะดวก	ยังสะท้อนให้เห็นถึงการขาดความชัดเจน
เก่ียวกับ	วัตถุประสงค์ของการจองจ�า	ระหว่างผูร้บัผดิชอบในการบรูณะเรือนจ�า	หรือฝ่าย
วางแผนและก่อสร้างเรอืนจ�าใหม่	จงึส่งผลให้ได้อาคารที่ไม่สามารถให้บรกิารได้อย่างเหมาะ
สม	หรือให้บริการได้เพียงบางส่วนแต่ไม่มีประสิทธิภาพ	การกระจายความรับผิดชอบใน
การวางแผนระหว่างกระทรวง	หรอืข้อบกพร่องในการให้ค�าปรกึษาและการก�ากับดแูลของ
หน่วยงานที่เก่ียวข้องอื่นๆ	ก็มีส่วนท�าให้เกิดข้อบกพร่องในการออกแบบ	โดยเฉพาะเมื่อ
การประสานงานระหว่างหน่วยงานต่าง	ๆ	ในกระทรวงเดียวกัน	ไม่ดีนัก

วิธีปฏิบัติที่ดีและการน�าไปใช้

ก.ปัญหาเรื่องต้นทุน
ดเูหมอืนว่าการเพ่ิมจ�านวนขึน้ของ	ผูต้้องขงัท่ีรอการไต่สวน	หรอื	ผูต้้องขังที่ได้รบัการตัดสนิ
แล้ว	เป็นผลมาจาก	เหตุผลด้านการเมอืงซึง่ก�าหนดความผดิรวมทัง้วินจิฉัยการลงโทษและ
มาตรการต่าง	ๆ	และความไม่มีประสิทธิภาพของกระบวนการยุติธรรม	มากกว่าที่จะเกิด
จากการเพิ่มขึ้นของอาชญากรรมโดยตรง	การตัดสินใจทางการเมืองส่งผลกระทบกับผู้
ถูกกล่าวหาในแง่ของการเข้าถึงที่ปรึกษาทางกฎหมาย	การโต้แย้งกับบทลงโทษและการ
ก�าหนดมาตรการและการลงโทษที่น�ามาบังคับใช้	ความจุของเรือนจ�าที่มีอยู่อาจจ�าเป็น
ต้องขยาย	ซึ่งมีเหตุผลจากการบริการทางกฎหมายที่ไม่เพียงพอ	การก�าหนดบทลงโทษ
ใหม่	ๆ	การเพิ่มโทษขั้นต�่าสุดและสูงสุด	ข้อจ�ากัดการเข้าถึงการลงโทษที่อาศัยชุมชนเป็น
ตัวก�าหนดและการบังคับการลงโทษ	เป็นสิ่งส�าคัญมากส�าหรับรัฐบาลที่จะต้องรู้ถึงความ
เชื่อมโยงเหล่านี้	รัฐบาลควรปรึกษาหน่วยงานด้านราชทัณฑ์	ถึงผลกระทบจากนโยบาย
ที่เก่ียวข้องกับกฎหมายและงบประมาณ	เมื่อใช้นโยบายให้มีการลงโทษโดยใช้การกักขัง	
ในท�านองเดียวกันหน่วยงานด้านราชทัณฑ์ก็มีภาระผูกพันที่จะต้องแจ้งและแนะน�ารัฐบาล
ถึงผลที่ตามมาของนโยบายต่างๆ	ทางกฎหมายและข้อบังคับ	โดยเฉพาะเมื่อนโยบายและ
การตรากฎหมายที่เก่ียวข้อง	ส่งผลโดยตรงต่อผู้ต้องขังที่เพิ่มขึ้นเกินความจุของระบบ
เรือนจ�าและค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น

เมือ่จ�านวนผูต้้องขังเพ่ิมข้ึนหรือการทีค่าดการณ์ว่าจะเพิม่ขึน้	จนท�าให้ความสามารถในการ
ให้บรกิารของเรอืนจ�าลดต�า่ลงจนถงึ	มาตรฐานขัน้ต�า่ด้านความปลอดภัยและมนุษยธรรม	
หน่วยงานราชทณัฑ์อาจเสนอให้รฐับาลลดจ�านวนผูต้้องขงัด้วยกลไกบางอย่างเพ่ือปล่อย
ตัวผู้ต้องขังและผู้ต้องขังระหว่างรอพิจารณาโทษ	กลไกดังกล่าวอาจรวมถึง	การให้ค�า
แนะน�าในการยืน่ขอประกันตัว	การทบทวนสถานะทางกฎหมายของผูต้้องขงั	อ�านวยความ
สะดวกต่อผู้ที่เสนอขอลดเวลาจองจ�า	ปรับเปลี่ยนการคุมขัง	เป็นการควบคุมภายใต้การ
ก�ากับดูแลของชุมชนหรือการอภัยโทษ	กลไกที่เก่ียวข้องกับเรือนจ�าเหล่านี้จ�าเป็นต้องใช้
เสริมโดยเปลี่ยนแปลงกระบวนการยุติธรรมทางอาญา

กลไกที่จะใช้เพ่ือลดจ�านวนผู้ต้องขัง	อาจไม่ได้รับการสนับสนุนด้วยเหตุผลทางการเมือง	
(สาธารณชนไม่ยอมรับหรอืไม่สอดคล้องกับนโยบายของรฐับาล)	หรือเหตผุลด้านเทคนคิ	
(เช่น	ไม่มีระบบที่ให้การสนับสนุนและดูแลผู้ต้องขังที่ได้รับปล่อยตัวไปแล้ว)	ในกรณีน้ีอาจ
เป็นการเหมาะสมกับหน่วยงานด้านราชทัณฑ์	ที่จะเพิ่มความจุของเรือนจ�าโดยการขยาย
ขนาดของสิ่งอ�านวยความสะดวกที่มีอยู่หรือสร้างเรือนจ�าใหม่	 เป็นที่รับรู้กันว่า	“เป็นไป
ไม่ได้ที่จะแก้ปัญหาเรื่องคนล้นคุกใช้วิธีการใดเพียงวิธีการเดียว”	ถึงกระนั้นก็ตาม	ในบาง
สถานการณ์ก็จ�าเป็นต้องสร้างเรือนจ�าขึ้นมาใหม่	 เพื่อทดแทนเรือนจ�าเดิมที่ช�ารุดทรุด
โทรมมาก	จนกระทัง่ไม่คุ้มค่าต่อการปรบัปรงุซ่อมแซมให้กลบัมามสีภาพทีส่ามารถใช้งาน
ได้อย่างเหมาะสม	ถ้ามกีารเสนอให้เพิม่ความจขุองเรือนจ�า	ข้าราชการกรมราชทณัฑ์ต้อง
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รับผิดชอบในการแนะน�ารัฐบาลถึงความเหมาะสม	หรือการจัดสรรงบประมาณส�าหรับ
กระบวนการวางแผนออกแบบและก่อสร้าง	รวมถึงการใช้งานและการบ�ารุงรักษาเรือนจ�า	
ส�าหรับวิธีปฏิบัติที่ดีน้ันต้องเตรียมการเรื่องงบประมาณไว้ล่วงหน้าและเพียงพอเมื่อการ
ก่อสร้างได้รับการอนุมัติ	รวมถึงให้เพียงพอส�าหรับ	เป็นเงินทุนส�าหรับด�าเนินการ	ค่าใช้
จ่ายต้องไม่เป็นข้อจ�ากัดที่ท�าให้การออกแบบเรือนจ�าไม่เป็นไปตามข้อก�าหนดขั้นต�่าตาม
มาตรฐานสากล	ด้านความปลอดภัยหรือความต้องการขั้นพื้นฐานของผู้ต้องขัง

มีผู้บริจาคจ�านวนมากเสนอเงินทุนให้ก่อสร้างเรือนจ�า	ผู้ตัดสินใจจะต้องพิจารณาอย่าง
รอบคอบ	ต้องไม่ยอมรับเงื่อนไขที่ไม่สอดคล้องกับวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมในท้องถ่ิน	
และ/	หรอื	ไม่พิจารณาใช้ทรพัยากรและวัสดใุนท้องถ่ิน	(ถ้ามแีละสามารถจดัซ้ือได้)	จนส่งผล
ให้เรอืนจ�ามสีภาพไม่ย่ังยนื	เช่น	ไม่สามารถซือ้อะไหล่ภายในประเทศในราคาทีส่ามารถจ่าย
ได้	อุปกรณ์ที่จ�าเป็นต้องซ่อมแซมเพื่อรักษาสภาพไว้แม้เกิดความเสียหายขึ้นเป็นครั้งแรก	
หลกัการนีใ้หน้�าไปใช้กบัยานพาหนะ	อปุกรณ์ส�าหรบัรกัษาความปลอดภยั	และอปุกรณ์ที่
ใช้ในการปฏิบติังาน	วิธทีีเ่หมาะสมกว่าคือใช้วัสดใุนท้องถ่ินทีส่ามารถน�าไปปรบัใช้ได้และมี
มาตรฐานสอดคล้องกับมาตรฐานสากล

ข. กลยุทธ์การจัดการและวัตถุประสงค์ของเรือนจ�า
กลยุทธ์การจัดการจะต้องชี้น�าการพัฒนาโดยรวมของเรือนจ�าทุกด้าน	และการเตรียม
การเรือ่งนีจ้ะต้องท�าก่อนทีจ่ะร่างแบบแปลนอาคาร	กลยุทธ์การจัดการต้องให้รายละเอียด
อย่างพอเพียงกับทีมงานออกแบบเพื่อให้เข้าใจชัดเจนเก่ียวกับ	การปฏิบัติงานประจ�าวัน
ของเรือนจ�าที่จะสร้างขึ้นใหม่หรือเรือนจ�าที่จะขยาย	ควรเตรียมกลยุทธ์การจัดการเผื่อ
ไว้เมื่อจะต้องใช้อาคารส�าหรับวัตถุประสงค์อ่ืนนอกเหนือจากสิ่งที่ก�าหนดไว้แต่เดิม	หรือ
มกีารเปลีย่นแปลงการปฏบิติังานในเรอืนจ�าเดมิ	รวมถึงการโยกย้ายผูต้้องขงัจ�านวนมาก
ออกจากเรอืนจ�าเดมิ	กลยุทธ์การจดัการจะต้องท�าเป็นเอกสารทีอ่่านง่าย	สัน้	กระชบั	ได้ใจ
ความ	กลยุทธ์ควรระบุถึง
➔➔ ปรัชญา	ซึ่งเป็นหลักการพื้นฐานของเรือนจ�าที่จะสร้าง
➔➔ วิธีทีจ่ะน�ามาใช้ในการบริหารเรือนจ�า	รวมท้ังแนวคิดเกีย่วกับการรักษาความปลอดภยั
และระบบสนับสนุนอื่นๆ
➔➔ จ�านวนและประเภทผู้ต้องขัง11

➔➔ ขนาดของโครงงานและกิจกรรม
➔➔ ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน
➔➔ โครงสร้างการบริหารจัดการ
➔➔ อัตราส่วนจ�านวนเจ้าหน้าที่ต่อผู้ต้องขัง
➔➔ สิ่งอ�านวยความสะดวกที่จ�าเป็นส�าหรับเจ้าหน้าที่

ข้อมูลเหล่าน้ีจะเอ้ือประโยชน์ต่อการออกแบบอาคารและสถานที่ต้ัง	รูปแบบและแผนผัง
อาคารจะต้องอิงกับขนาดและประเภทของอาคาร	วัตถุประสงค์ของอาคาร	ความสัมพันธ์
ระหว่างกัน	การท�าหน้าที่ของอาคารต่าง	ๆ	และการเคล่ือนที่ของผู้ต้องขัง	 เจ้าหน้าที่และ
บุคคลอื่นที่เข้ามาในเรือนจ�า	(เช่น	ผู้มาเยี่ยม	ผู้เข้ามาช่วยท�างานโครงงาน	ผู้รับผิดชอบ
ในการโยกย้ายผู้ต้องขัง	ขนส่งสินค้า	และคนงาน)

กลยุทธ์ควรพฒันาโดยทมีงานจากสหสาขาวิชาชพี	น�าโดยผูบ้รหิารเรอืนจ�าทีม่ปีระสบการณ์
ในงานสนามและผู้เชี่ยวชาญด้านนโยบาย	รวมทั้งนักจิตวิทยา	นักสังคมสงเคราะห์	 เจ้า
หน้าทีท่างการแพทย์	ผูช้�านาญการด้านโครงงานในเรือนจ�าและด้านการจ้างงานผูต้้องขงั	
วิศวกร	สถาปนิก	ท่ีมีความรู้ความสามารถในการออกแบบเรือนจ�า	ผู้ช�านาญการด้าน
การรกัษาความปลอดภยัในเรอืนจ�า	และ	อืน่	ๆ 	บอ่ยครัง้มากทีฝ่า่ยอาคารหรอืหน่วยงาน
ที่ท�าหน้าที่คล้าย	ๆ 	กัน	รับผิดชอบในการพัฒนากลยุทธ์	ทั้ง	ๆ 	ที่หน่วยงานนั้นไม่มีความ
รูเ้ก่ียวกับการปฏิบติังานทีถู่กต้องในเรอืนจ�า	หวัหน้าทมีงานควรเป็นเจ้าหน้าทีอ่าวุโสของ
กรมราชทัณฑ์	และทีมงานจะต้องรายงานต่ออธิบดีและรัฐมนตรีที่รับผิด	อาจแต่งตั้งคณะ
กรรมการขับเคลื่อนระดับกระทรวงเพ่ือการนี้ก็ ได้	โดยเฉพาะเมื่อมีหลาย	กรม	กอง	เข้า

11	SMR	 ข้อ	 63	 (3)	 “จ�านวนผู้ต้องขังในสถานกักขังแบบปิดจะต้องไม่มากจนเป็นการขัดขวางการบ�าบัดฟื้นฟูเฉพาะราย	
ในบางประเทศถือว่าจ�านวนผู้ต้องขังในสถานกักขังแบบปิดจะต้องไม่เกิน	 500	 คน”	 	 ส่วนในประเทศอื่นก็ใช้ธรรมเนียม
ปฏิบัติแบบเดียวกัน	 ส�าหรับหน่วยที่พักอาศัยแต่ละแห่งภายในเรือนจ�าขนาดใหญ่	 หรือในบางกรณีของเรือนจ�าหลาย	 ๆ	
แห่ง	อยู่ในรั้วเดียวกัน
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มาเกีย่วข้อง	แม้ว่าความรบัผดิชอบในการอนมุตักิลยทุธ์การจดัการจะยงัคงเป็นของกรม
ราชทัณฑ์	สมาชิกในทีมงานควรมีความเข้าใจในข้อก�าหนดและการประยุกต์ใช้มาตรฐาน
สากลที่เกี่ยวข้อง12	นอกจากนี้สมาชิกในทีมงานควรคุ้นเคยกับข้อก�าหนด	กฎหมายของ
ประเทศ	และระเบียบราชการท้องถ่ินด้วย	ทีมงานจะต้องพิจารณาถึง	งบประมาณและ
วัตถุประสงค์ของเรอืนจ�าในส่วนทีเ่ก่ียวข้องกับเรอืนจ�าเดมิ	รวมทัง้เจตนารมณ์ของรฐับาล
ที่ระบุถึงความต้องการท่ีจะใช้ประโยชน์เรือนจ�านั้น	ๆ	ถ้ามีคณะผู้แทนของไอซีอาร์ซีอยู่ใน
ประเทศในขณะนั้น	นี่คืองานด้านหนึ่งที่พวกเขาสามารถให้ค�าแนะน�าได้

ค. ข้อควรพิจารณาแง่วัฒนธรรม
วัฒนธรรมท้องถิ่นเป็นปัจจัยเบื้องต้นที่ต้องให้ความสนใจ	และต้องไม่ถูกตีความอย่างผิด	
ๆ	การออกแบบอาคารต้องสะท้อนค่านยิมทางวฒันธรรมและบรรทดัฐานด้านพฤติกรรม	
ตัวอย่างเช่น	กฎมาตรฐานขัน้ต�า่ของสหประชาชาติเพือ่การปฏิบตัต่ิอผูต้้องขงัผูต้้องขงั	ค.ศ.	
1955	ก�าหนดไว้ว่า	ทีพั่กอาศัยแบบห้องขงัเดีย่วคือเกณฑ์มาตรฐาน13	อย่างไรกต็าม	ในบาง
วัฒนธรรมถอืว่าการพกัอาศัยในห้องขังเดีย่วไม่เหมาะสม	และแม้กระทัง่ถือเป็นการลงโทษ	
และอาจมค่ีานยิมทางวฒันธรรมว่าให้อยูใ่นทีพ่กัอาศยัร่วมกัน	ในสิง่แวดล้อมทีก่ล่าวมานี	้
การมขีนาดหอ้งขงัทีใ่ช้เป็นทีน่อนของหลายๆ	คน	พืน้ทีเ่ป็นเรือ่งทีต้่องจดัใหเ้หมาะสม	(พกั
อาศัยอยู่ด้วยกัน	2	ถึง	50	คน)	โดยจัดให้มีห้องขังเดี่ยวบ้างเพื่อช่วยแยกผู้ต้องขังในบาง
สถานการณ์	จึงไม่ควรตีความว่า	การพักอาศัยอยู่ด้วยกันหลายๆ	คนในห้องเดียวกันว่า
เป็นเหมือนชุมชนแออัดหรือใช้ตัดสินว่าการกักขังอยู่ในสภาพแออัด

แนวคิดเก่ียวกับ	“ความเป็นส่วนตัว”	แปรผันไปตามวัฒนธรรมที่ต่างกันและตามความ
หนาแน่นของประชากร	แนวคิดเก่ียวกับความเป็นส่วนตัวในวัฒนธรรมหนึ่ง	หรือสภาพ
การอยู่อาศัยร่วมกันของหลายบุคคล	ซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะของชุมชนท้องถ่ินนั้น	ๆ	ไม่
อาจถูกใช้เพื่อ	ลดพื้นที่อยู่อาศัยขั้นต�่า	 (3.40	ตารางเมตร)	ส�าหรับผู้ต้องขังแต่ละคน	ใน
ทางกลับกัน	ต้องไม่สับสนระหว่างความต้องการและประโยชน์ของความเป็นส่วนตัว	กับ
การแยกขังเดี่ยว	เพื่อเหตุผลในการรักษาความปลอดภัย	(ดูบทที่	3)

ง. ข้อควรพิจารณาแง่ภูมิอากาศ
วัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างและบ�ารุงรักษาเรือนจ�า	ต้องเหมาะสมกับสภาพภูมิอากาศในท้อง
ถ่ิน	อีกทั้งยังเป็นส่ิงส�าคัญที่จะต้องมั่นใจได้ว่าเครื่องมือ	อุปกรณ์	ที่เลือกใช้ในสภาพภูมิ
อากาศจ�าเพาะ	สามารถทนทานต่อสภาพอากาศทัว่ไปได้	วัสดแุละอปุกรณ์ทีถู่กออกแบบ
ให้ท�าหน้าที่ในสภาพภูมิอากาศปานกลาง	อาจไม่สามารถท�าหน้าที่ได้อย่างที่ตั้งใจไว้เมื่อ
ถูกติดตั้งในสิ่งแวดล้อมที่มีอุณหภูมิสุดขั้ว	เช่น	พายุทะเลทรายที่เกิดขึ้นประจ�าหรือฝนใน
เขตร้อน	โดยเฉพาะกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ซึ่งอาจไม่ได้ออกแบบมาให้ทนทานลมแรง
ที่พัดพาทรายมาด้วย	ส่วนการสึกกร่อนของโลหะก็เป็นปัญหาที่ใหญ่ขึ้นขึ้น	ในสภาพภูมิ
อากาศชายฝั่งทะเล	ในเขตร้อน	และกึ่งเขตร้อน

การออกแบบระบบท�าความร้อนและระบบท�าความเย็นต้องพิจารณาถึงสภาพภมูอิากาศใน
ท้องถิ่นและสะท้อนถงึภูมิปญัญาท้องถิ่นของภูมิภาคนัน้	ๆ 	ด้วย	การออกแบบเรือนจ�าทีจ่ะ
ก่อสร้างในเขตร้อน	ต้องพจิารณาถึงความร้อนและความชืน้ในอากาศของภูมภิาค	รวมถึง
ความต้องการลมเยน็	ซ่ึงอาจไม่รวมหรือสะท้อนอยูใ่นแผนงานส�าหรับเรอืนจ�าทีจ่ะก่อสร้าง
ในเขตภมูอิากาศปานกลาง	เรอืนจ�าทีส่ร้างในสภาพภมูอิากาศแบบทะเลทรายจ�าเป็นต้อง
พิจารณาเรื่องอุณหภูมิสุดขีด	รวมทั้งต้องมีระบบท�าความร้อนและระบบท�าความเย็น

ถ้าการจดัระบบท�าความร้อนรวมอยู่ในงานออกแบบเรือนจ�า	ก็เป็นสิง่ส�าคัญทีจ่ะต้องแน่ใจ
ได้ว่าระบบเหมาะสมกับสภาพแวดล้อม	ระบบท�าความร้อนต้องการเชือ้เพลิงทีห่าซือ้มาได้
ในราคาที่ยอมรับได้	ระบบที่ใช้น�้ามันหรือไฟฟ้านั้น	เมื่อทั้งสองอย่างหาไม่ได้หรือแพงจนมี
เงินไม่พอซื้อ	ระบบท�าความร้อนนั้นก็ไม่สามารถใช้การได้

12	รวมทั้ง	 United	 Nations	 Standard	Minimum	Rules	 for	 The	 Treatment	 of	 Prisoners	 (1955),	 The	 Body	 of	
Principles	for	the	Protection	of	All	Persons	under	Any	Form	of	Detention	or	Imprisonment	(1988)	และ	Basic	
Principles	for	the		Treatment	of	Prisoners		(1990)

13	SMR	 ข้อ	 9	 (1)	 “ในกรณีที่	 ห้องขังเป็นห้องขังแบบเดี่ยว	 ผู้ต้องขังแต่ละคนจะต้องสามารถนอนในห้องขังหรือห้องตอน
กลางคืนตามล�าพังได้	 ถ้ามีเหตุผลพิเศษ	 เช่น	 มีคนแออัดชั่วคราว	 ก็จ�าเป็นที่ฝ่ายบริหารจะต้องยกเว้นกฎข้อนี้	 แม้
เป็นการไม่เหมาะสมที่ให้มีผู้ต้องขังสองคนอยู่ในห้องขังแบบเดี่ยว”
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พื้นที่ออกก�าลังกายกลางแจ้งจะต้องปรับให้เข้ากับสภาพแวดล้อม	ในเขตภูมิอากาศร้อน
จะต้องมีที่สิ่งให้ร่มเงาเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ต้องขังถูกแดด	ในประเทศร้อนชื้นจะต้องมีพ้ืนที่
มงุหลงัคาทีร่ะบายน�า้ได้ดเีพ่ือใช้ในช่วงฤดฝูนหรือฤดูมรสมุ	ในเขตภมูอิากาศหนาวจะต้อง
ป้องกันพื้นที่ออกก�าลังกายจากลมและฝน

ส�าหรับการออกแบบเรือนจ�า	ที่อาจได้แรงบันดาลใจจากงานออกแบบในภูมิภาคอื่น	ต้อง
ใส่ใจและมั่นใจว่าได้พิจารณาสภาพภูมิอากาศท้องถิ่นเข้าไปด้วยแล้ว

รูป 11 ตัวอย่างระบบระบายอากาศที่หลังคาแบบธรรมดาที่ช่วยไล่อากาศร้อนชื้นออกไป
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จ.  การสัญจรของเจ้าหน้าที่ ผู้ต้องขัง และ การจราจรของยานพาหนะ
 ภายในเรือนจ�า
ความคล่องตัวของการจราจรภายในเรือนจ�า	มีความส�าคัญต่อการบริหารงานเรือนจ�า
อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม	ความคล่องตัวของการสัญจรจะต้องช่วยให้ผู้ต้องขัง
เข้าถึงบริการสุขภาพ	เยี่ยมญาติ	พื้นที่ท�างานและโครงงาน	ออกก�าลังกายกลางแจ้ง	และ
บริการอืน่	ๆ 	ได้โดยสะดวก	ในการพจิารณาเรือ่งความคล่องตัวนัน้ขึน้อยูกั่บจ�านวนผูต้้อง
ขังและเจ้าหน้าที่ทั้งหมด	และสะท้อนวิธีการปฏิบัติงานในเรือนจ�า	ดังที่อธิบายไว้ในหัวข้อ	
กลยุทธ์การจัดการและวัตถุประสงค์ของเรือนจ�า	

ไม่ว่าจะต้องปรับปรุงเรือนจ�าที่มีอยู่หรือสร้างเรือนจ�าใหม่	นักวางแผนก็ควรขอค�าแนะน�า
จากผูท้ีก่�ากับดแูลและควบคุมเรอืนจ�า	และต้องมัน่ใจว่าการออกแบบดงักล่าวเอือ้ประโยชน์
ต่อแนวทางการบริหารงาน	รูปแบบการก�ากับดูแลทางตรงต้องมีส�านักงานส�าหรับเจ้า
หน้าที่	 ต้ังอยู่ในแดน	ซ่ึงช่วยรักษาความปลอดภัยให้เจ้าหน้าที่และช่วยให้ผู้ต้องขังเข้าถึง
ได้	กลยุทธ์การจัดการที่ก�าหนดให้ผู้ต้องขังท�างานในวันปกติ	 (6-8	ชั่วโมง)	 เยี่ยมญาติ
อย่างน้อยสัปดาห์ละครั้ง	ออกก�าลังกายทุกวัน	เข้าร่วมโครงงานพัฒนาฟื้นฟู	ฯลฯ	จะ
ต้องให้รายละเอียดในการจัดทางสัญจร	เพื่อช่วยให้ผู้ต้องขังจ�านวนมากสามารถสัญจร
ไปได้ทั่วเรือนจ�าในช่วงเวลาเดียวกันได้	เฉลียงทางเดนิจะต้องช่วยให้ผู้ต้องขังและเจ้าหน้าที่	
สามารถสัญจรได้อย่างมีประสิทธิภาพ	เฉลียงทางเดินที่แคบเกินไปท�าให้ผู้ต้องขังเพียงไม่
กี่คนเท่านั้นสัญจรได้	ซึ่งในท้ายที่สุดจะเป็นการจ�ากัดการเข้าถึงบริการต่าง	ๆ

ลักษณะการออกแบบที่ช่วยให้เจ้าหน้าที่และผู้ต้องขังเข้าถึงสถานที่ต่างๆ	ทั่วเรือนจ�าได้
อย่างมปีระสทิธภิาพนัน้	มส่ีวนช่วยให้เกิดความมัน่คงและความปลอดภัย	โดยลดโอกาสใน
การเกิดสถานการณ์ความไม่สงบ	ซึง่อาจเกิดขึน้ได้เมือ่เจ้าหน้าทีแ่ละผูต้้องขังต้องหงดุหงดิ
ร�าคาญใจซ�้าแล้วซ�้าเล่า	เนื่องจากสภาพทางกายภาพของเรือนจ�า	
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ควรจัดเตรียมระบบจราจรไว้ส�าหรับยานพาหนะ	ซึ่งจ�าเป็นต้องเข้าถึง	จุดส่งและจุดเก็บ
รวบรวมข้าวของในที่ต่าง	ๆ	(รวมทั้งการคุมตัวผู้ต้องขัง)	โรงครัวและโรงฝึกงานช่าง	การ
เก็บขยะ	การบ�ารงุรกัษาและสนองตอบเหตฉุกุเฉนิ	(เช่น	รถพยาบาล	เครือ่งดบัเพลงิ)	พืน้ที่
เก็บยานพาหนะควรแยกไว้ออกจากพื้นที่สัญจรของผู้ต้องขัง	ควรจัดให้มีทางเข้าทางและ
ออกทางเดียวแต่ให้มีที่กลับรถไว้ด้วยและควรออกแบบให้มี	แนวเขตปลอดภัยเพื่ออ�านวย
ความสะดวกในการตรวจค้นยานพาหนะ	และท�าหน้าที่เสมือนเป็นเครื่องกั้น	ป้องกันหลบ
หนี	มีหลายพื้นที่ไม่อนุญาตให้น�ายานพาหนะเข้าไปในเรือนจ�า	ในสถานการณ์เช่นนั้น	จึง
ต้องจดัส่งวสัดแุละเก็บขยะด้วยการจดัรถเขน็ด้วยมอื	(ถังขยะ	รถเขน็	รถลาก	ฯลฯ)	ทีพ้ื่นที่
ด้านนอกก�าแพงเรือนจ�า

ฉ. การซ่อมบ�ารุง
เป็นสิ่งส�าคัญที่ผู้รับผิดชอบการบริหาร	งานวางแผน	และ/	หรือ	งานก่อสร้างเรือนจ�าจะ
ต้องเหน็คุณค่าและความจ�าเป็นของการบ�ารงุรกัษาอย่างต่อเนือ่ง	โดยพิจารณาถงึความ
พร้อมใช้งานของวัสดุอุปกรณ์	และความช�านาญงาน	การจัดเตรียมงบประมาณส�าหรับ
การซ่อมบ�ารุง	รวมถึงการจัดสรรส�าหรับการด�าเนินการของเรือนจ�าในปีแรกด้วย	โดย
สรุป	ผู้วางแผนจะต้องออกแบบเรือนจ�าที่ซ่อมบ�ารุงได้ง่าย	ไม่มีความยุ่งยากซับซ้อน	โดย
ทั้งอุปกรณ์และวัสดุทดแทนของเดิมรวมถึงช่างช�านาญงานสามารถหาได้ง่ายภายในท้อง
ถิ่นด้วยค่าใช้จ่ายที่ยอมรับได้	รายละเอียดเรื่องการซ่อมบ�ารุงจะแสดงใน	บทที่	8

สิ่งอ�านวยความสะดวกในการบ�ารุงรักษา

รูป 12 การปฏิบัติการและการบ�ารุงรักษา (แผนภูมิขอบเขต โครงสร้างพื้นฐาน ที่จ�าเป็นต้องมี)
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3.	แดนท่ีพักอำศัยและ 
	ควำมจุ
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ก. พื้นที่ส�าหรับอยู่อาศัยต่อคนในสภาพปกติ

สภาพความเป็นจริง
ผู้ต้องขังอาศัยอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่แตกต่างกันมาก	ตั้งแต่อยู่คนเดียวในห้องขังเดี่ยวจนถึง
อยู่ในห้องขังรวม	ห้องที่อยู่ด้วยกัน	2-3	คน	และอาคารเรือนนอนที่มีผู้ต้องขังจ�านวนมาก	
ขณะที่เรือนจ�าบางแห่งมีพื้นที่พอเพียงส�าหรับผู้ต้องขัง	แต่พบเห็นโดยทั่วไปว่า	พื้นที่อยู่
อาศัยกลับมีสภาพแออัดเป็นอย่างมาก

ในสภาพที่เลวร้าย	คือห้องขัง	ห้อง	และอาคารเรือนนอนที่ไม่มีอะไรการตกแต่ง	และเป็น
ที่ที่ผู้ต้องขังล้มตัวลงนอนบนเส่ือหรือวัสดุอื่น	(ถ้าหาได้)	 ในเรือนจ�าหลายแห่ง	พื้นที่ว่าง
ท่ีมีอยู่	 ไม่พอให้ผู้ต้องขังทุกคนที่จะล้มลงนอนในเวลาเดียวกันได้	จึงต้องผลัดเปล่ียนกัน
นอน	ถ้าทางการจัดหาเตียงช้ันให้	 เขาก็อาจขึ้นไปนอนอยู่อีกระดับหนึ่งหรือหลายระดับ
เหมอืนเป็นเตียงสองชัน้หรือสามชัน้นัน่เอง	พ้ืนท่ีส�าหรับอยู่อาศัยอาจใช้ส�าหรับท�าอาหาร	
ซักล้าง	และท�างานด้วย	 (เช่น	ทอผ้า)	 เนื่องจากไม่มีพื้นที่เฉพาะส�าหรับท�ากิจกรรมและ
งาน	การที่ไม่มีส่ิงอ�านวยความสะดวกแยกไว้ต่างหากอาจเกิดจาก	อาคารที่ถูกใช้เป็น
เรือนจ�านี	้ถูกออกแบบมาเพื่อวตัถุประสงค์อืน่หรอืใช้เป็นเรือนจ�าดว้ยเหตผุลและระบบอบ
การปกครองที่แตกต่างออกไปมาก

ส�าหรับสภาพการคุมขงัทีด่	ีผูต้้องขงัอาศัยอยูใ่นห้องขงัเดีย่วทีม่เีตยีง	ชัน้วางของ	ห้องส้วม	
ที่อาบน�้าและอ่างล้างมือ	หรือในห้องที่อยู่กันสองคนและอาคารเรือนนอนที่อยู่กันหลาย	ๆ 	
คนซึ่งมีเตียงและช้ันวางของ	โดยมีพื้นที่ห้องส้วมและที่อาบน�้าอยู่ในภายในพ้ืนที่อยู่อาศัย	
ผู้ต้องขังมีที่พอที่จะเดินรอบ	ๆ	ห้อง	และมีที่เก็บข้าวของส่วนตัวและเสื้อผ้า

ในเรอืนจ�าบางแห่ง	ผูต้้องขงัต่างประเภทถูกจดัให้พักอาศยัตามมาตรฐานทีแ่ตกต่างกัน	นี่
อาจสะท้อนให้เห็นถึงการเลือกปฏิบัติทางสังคมหรือการทุจริตประพฤติมิชอบ	หรือ	อื่น	ๆ

ไม่มีมาตรฐานสากลส�าหรับพ้ืนที่อยู่อาศัยของผู้ต้องขัง14	อย่างไรก็ตาม	บางองค์กรและ
บางสถาบัน	ได้ให้ค�าแนะน�าที่มีผลกระทบต่อกลุ่มประเทศ	ในหลายภูมิภาค	เช่น

แถลงการณ์	กัมปาลาว่าด้วยสภาพเรือนจ�าในแอฟริกาปี	ค.ศ.	1996	(The	
Kampala	Declaration	on	Prison	Conditions	in	Africa	1966)	ระบวุ่าผูต้้อง
ขัง	“จะต้องมีสภาพความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์”	
และสภาพที่ผู้ต้องขังถูกกักขัง	“จะต้องไม่สร้างความทุกข์ทรมานให้เพิ่มมาก
ขึ้นไปจาก	ที่ได้เกิดขึ้นแล้วอันเนื่องจากการสูญเสียอิสรภาพ”15 

หลักการข้อ	12	ของคณะกรรมการว่าด้วยสิทธิมนุษยชนแห่งทวีปอเมริกา	
(Inter-American	Commission	on	Human	Rights-	IACHR)	มติที่	1/108	
หลักการและวิธีปฏิบัติที่ดีในการคุ้มครองผู้ถูกพรากจากอิสรภาพในประเทศ
ภาคพื้นอเมริกา	ระบุว่า	“ผู้ที่ถูกพรากอิสรภาพจะต้องมีพื้นที่เพียงพอ	ได้รับ
แสงสว่างจากธรรมชาติในแต่ละวัน	มีระบบระบายอากาศและระบบท�าความ
ร้อนเพียงพอตามสภาพภูมิอากาศของสถานที่คุมขัง	ผู้ต้องขังจะต้องมีเตียง
นอนแยกต่างหาก	มีผ้าปูที่นอนที่เหมาะสมและมีสภาพอื่น	ๆ	ทั้งปวงที่ขาด
ไม่ได้ส�าหรับการพักผ่อนในยามค�่าคืน”16

14	SMR	 ข้อ	 10	 “บรรดาที่อยู่อาศัยที่จัดให้ผู้ต้องขังใช้	 (โดยเฉพาะห้องนอน)	 จะต้องเป็นไปตามข้อก�าหนดว่าด้วยการ
อนามัยทุกข้อ	 โดยเน้นเรื่องสภาพภูมิอากาศและโดยเฉพาะปริมาณของอากาศ	 (cubic	 content	 of	 air)	 พื้นที่ขั้นต่�า	
ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง	ระบบท�าความร้อน	และระบบระบายอากาศ”

15	มหาวิทยาลัยปิโตรเลีย	ประเทศแอฟริกาใต้	ศูนย์สิทธิมนุษยชน	htpp://www.chr.up.ac.za/hr_docs/African/docs/
other/other15.doc	และรายงานของ	ICPS	ว่าด้วยข้อก�าหนดพื้นที่ขั้นต่�าในระบบเรือนจ�า	ปี	ค.ศ.	2010

16	จากที่เดียวกัน

บทนี้เกี่ยวข้องกับพื้นที่ส�ำหรับอยู่อำศัยที่ผู้ต้องขังแต่ละคนต้องกำรในสถำนกำรณ์ปกติ	ควำมต้องกำรในสภำวะ
ฉุกเฉินและพื้นที่ทั้งหมดที่ต้องมีต่อคน	รวมทั้งองค์ประกอบและปัจจัยต่ำงๆ	ที่ต้องน�ำมำพิจำรณำเมื่อท�ำกำร
ประเมินควำมต้องกำรพื้นที่	ศัพท์วิชำกำรที่ใช้บ่อย	ๆ	ในส่วนที่เกี่ยวกับอัตรำกำรครอบครองพื้นที่	ได้ถูกนิยำม
และอธิบำยถึงวิธีใช้ดังนี้
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ในเมือ่ไม่มมีาตรฐานสากล	ประเทศต่าง	ๆ 	จงึพัฒนามาตรฐานแห่งชาติของตนเองขึน้มาซึง่
แตกต่างกันออกไป	เช่น	มาตรฐานในยโุรป	ก�าหนดพืน้ทีต้ั่งแต่	4	ตารางเมตร	ในอลับาเนยี	
จนถึง	12	ตารางเมตร	ในสวิตเซอร์แลนด์	เขตอ�านาจศาลในบางประเทศก�าหนดให้	ผู้ต้อง
ระหว่างการไต่สวน	มพีืน้ทีม่ากกว่านี	้บ้างก็ก�าหนดให้ผูห้ญิงมพ้ืีนทีม่ากกว่า	(เช่น	ประเทศ
ไอซ์แลนด์	โปแลนด์	และสโลเวเนีย)	และบ้างก็ยังท�าให้แตกต่างออกไปอีกระหว่างผู้ ใหญ่กับ
เด็กและเยาวชน	ตัวอย่างเช่น	ฮังการีและลัตเวีย)	17 

ในทวีปอเมริกาใต้	ประเทศชิลีก�าหนดไว้	6	ตารางเมตร	ซึ่งรวมเตียงเดี่ยว	ที่อาบน�้า	อ่าง
ล้างมือ	โต๊ะและชั้นวางของ	ในประเทศกัวเตมาลามีห้องขังอยู่	3	ประเภทด้วยกัน	ได้แก่	ห้อง
ขังเดี่ยวพื้นที่	11.52	ตารางเมตร	ห้องขังส�าหรับ	3	คน	พื้นที่	20.68	ตารางเมตร	(เฉลี่ย	
6.98	ตารางเมตรต่อคน)	และห้องขังรวมส�าหรับผู้ต้องขัง	37	คน	วัดขนาดได้	276.35	
ตารางเมตร	(เฉลี่ย	7.46	ตารางเมตรต่อคน)	ขนาดที่ว่านี้รวมพื้นที่ห้องส้วมและที่อาบน�้า
ไว้แล้ว	ข้อก�าหนดว่าด้วยพืน้ทีข่ัน้ต�า่นี้ไม่ได้ถูกบญัญัติไว้ในกฎหมายหรือระเบยีบข้อบงัคับ

ในทวีปแอฟริกา	การจัดท่ีอยู่แบบหอพักถูกใช้เป็นบรรทัดฐาน	ในประเทศเคนยาก�าหนด
พื้นที่ขั้นต�่าไว้ที่	40	ตารางฟุต	(หรือ	3.7	ตารางเมตร)	ส�าหรับผู้ต้องขังแต่ละคน	ประเทศ
เซเนกัลไม่ได้ก�าหนดพื้นที่ขั้นต�่าไว้แต่จากการศึกษาพบว่าพื้นที่นอนโดยเฉลี่ยอยู่ที่	3.55	
ตารางเมตรต่อคน	โดยมคีวามจ	ุ5	ลกูบาศก์เมตร	(cubic	capacity)	ในประเทศมอรเิชยีส
ก�าหนดพ้ืนที่ไว้	8.75	ตารางเมตรต่อคนส�าหรับห้องขังเดี่ยว	4.08	ตารางเมตร	ในห้อง
นอนส�าหรับ	20	คน	และ	5.58	ตารางเมตร	ในสถานพยาบาล

เป็นความจรงิทีป่ระเทศก�าลงัพัฒนาหลายประเทศยงัไม่มกีารก�าหนดพืน้ทีแ่น่นอน	ในบาง
ประเทศที่ได้ก�าหนดให้ใช้มาตรฐานขัน้ต�า่ไว้แล้ว	ก็ไม่ได้มกีารบังคับใช้อย่างจริงจงั	เน่ืองมา
จากจ�านวนผู้ต้องขังในเรือนจ�าเพิ่มมากขึ้นเรื่อย	ๆ

17	R.	Walmsley,	Prison	Populations	in	Europe	and	North	Americ,	HEUNI	Papar	no.	10,	Helsinki,	1997.

ห้องขังเดี่ยว
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Ca
rt

er
 G

ob
le

 L
ee

A
nn

ic
k 

Bo
uv

ie
r /

 IC
RC



32 น�้ำ	กำรสุขำภิบำล	สุขอนำมัย	และที่อยู่อำศัย	ในเรือนจ�ำ	ค�ำแนะน�ำเพิ่มเติม 

สมาคมราชทณัฑ์อเมริกัน	(The	American	Correctional	Association)	ได้ตีพิมพ์หนงัสอื	
มาตรฐานด้านทัณฑสถานส�าหรับผู้ ใหญ่	ซึ่งอธิบายการจัดหาพ้ืนที่ว่าด้วยพ้ืนที่โล่ง
ส�าหรับห้องขังเดี่ยว	(35	ตารางฟุต	หรือ	3.25	ตารางเมตร)	และห้องขังรวม	(25	ตาราง
ฟุต	หรือ	2.32	ตารางเมตร)18	 เขตอ�านาจศาลหลายแห่งอ้างอิงปัจจัยอื่น	ๆ	เช่น	จ�านวน
ชัว่โมงทีถู่กกักขงัต่อวัน	และพจิารณาถึงลกัษณะการควบคุมว่าเป็นปัจจยัหนึง่ทีเ่ก่ียวข้อง
ในการก�าหนดขนาดของพ้ืนทีท่ีเ่หมาะสม	ในประเทศออสเตรเลีย	รัฐวิกตอเรียก�าหนดพืน้ที่	
8.75	ตารางเมตร	ส�าหรับห้องขังเดี่ยวที่มีห้องส้วมและที่อาบน�้า	6.5	ตารางเมตร	ส�าหรับ
ห้องขังเดี่ยวที่ไม่มีห้องส้วมและที่อาบน�้า	และ	12	ตารางเมตร	ส�าหรับออกแบบ-สร้างห้อง
ขังชนิดอยู่สองคน19

กฎของเรือนจ�าในยุโรป	(The	European	Prison	Rules-	EPR)	ไม่ได้ก�าหนดความต้องการ
พืน้ทีข่ัน้ต�า่ไว้	อย่างไรก็ตามได้อ้างถึง	คณะกรรมการภาคพืน้ยุโรปเพือ่ป้องกันทารุณกรรม	
(The	European	Committee	for	the	Prevention	of	Torture-	CPT)20	ซึ่งพิจารณาว่า	
“ความต้องการขั้นต�่าสุด	ส�าหรับผู้ต้องขังในห้องนอนที่อยู่ร่วมกันคือ	4	ตารางเมตร	และ	
6	ตารางเมตรส�าหรับห้องขังเดี่ยว”	ซึ่งใช้ในทุกสถานการณ์	อย่างไรก็ตามพื้นที่ขั้นต�่าใน
บางสถานการณ์อาจใหญ่กว่านี้ก็ ได้ขึ้นอยู่กับ”คุณภาพของพ้ืนที่และระยะเวลาที่ผู้ต้อง
ขังต้องอยู่ในห้องขัง”21	ยังมีค�าวิจารณ์เพิ่มอีกด้วยว่า	“ถึงแม้	CPT	ไม่ได้วางบรรทัดฐาน
ที่ว่านี้โดยตรงแต่ก็บ่งชี้ว่าควรพิจารณาพื้นที่	9-10	ตารางเมตร	เป็นขนาดที่น่าพึงพอใจ
ส�าหรับห้องขังผู้ต้องขังคนหนึ่ง”22

ข้อก�าหนดทางเทคนิค

ในเมื่อไม่มีมาตรฐานสากล	ไอซีอาร์ซี	อาศัยประสบการณ์ในหลายประเทศเป็นระยะเวลา
กว่า	60	ปี	พัฒนาข้อก�าหนดเกี่ยวกับพื้นที่ที่ต้องการ	ดังมีรายละเอียดอยู่ในหนังสือคู่มือ	
น�้า	การสุขาภิบาล	สุขอนามัย	และที่อยู่อาศัย	และได้ถูกปรับปรุงแก้ไขในบทนี้

ไอซอีาร์ซ	ีไม่ได้ก�าหนดมาตรฐานขัน้ต�า่แต่เสนอ	ค�าแนะน�า (recommended	specification)	
ที่ได้จากประสบการณ์	การน�าค�าแนะน�านี้ไปใช้	 ข้ึนอยู่กับสถานการณ์จริงในแต่ละบริบท
ที่เกิดขึ้น	ในขณะเดียวกัน	ไอซีอาร์ซี	 ไม่ได้คาดหวังให้ใช้ค�าแนะน�าที่ว่านี้เพ่ือลดพ้ืนที่นอน
ของผู้ต้องขัง

ไอซีอาร์ซี	 ได้ค�านวณพ้ืนที่ที่จ�าเป็นส�าหรับการนอนบนเตียงว่าควรมีขนาด	1.6	ตาราง
เมตร	ห้องส้วมและที่อาบน�้าขนาด	1.2	ตารางเมตร	และแนะน�าให้ใช้ข้อก�าหนดดังต่อไปนี้	
เป็นพ้ืนที่ขั้นต�่าที่จ�าเป็นส�าหรับผู้ต้องขังแต่ละคนที่จะนอนโดยไม่ถูกรบกวน	 เก็บข้าวของ

18	“พื้นที่โล่งคือพื้นที่ซึ่งใช้ประโยชน์ได้โดยไม่มีเฟอร์นิเจอร์หรืออุปกรณ์ติดตั้งอื่น	ๆ 	วางกีดขวาง”	American	Correctional	
Association,	Adult	Correctional	Institutions,	Fourth	Edition,	2003,	p.	36.

19	Australian	Prison	Design	Standards,	Correctional	Services	Administrators	Council,	2005.
20	Council	 of	 Europe,	 Commentary	 to	 Recommendation	 Rec	 (2005)	 of	 the	 Committee	 of	 Ministers	 to	

Member	States	on	the	European	Prison	Rules,	Council	of	Europe,	Strasbourg,	2005.
21	Dirk	van	Zyl	Smit	and	Sonja	Snacken,	Principles	of	European	Prison	Law	and	Policy,	Oxford	University	

Press,	2009,	p.	132.
22	Council	 of	 Europe,	 Commentary	 to	 Recommendation	 Rec	 (2005)	 of	 the	 Committee	 of	 Ministers	 to	

Member	States	on	the	European	Prison	Rules,	Council	of	Europe,	Strasbourg,	2005;	comments	on	Rule	
18.

รูป 13  อาคารเรอืนนอน (ติดต้ังเตียงชัน้ เพ่ือใช้พ้ืนท่ีมีอยู่ให้เกิดประโยชน์ 
 สูงสุด

รปู 14 อาคารเรอืนนอนแบบท่ีนิยมกันซึง่มีพืน้ท่ีไม่เพยีงพอส�าหรบัแต่ละคน
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ส่วนตัว	และเดินไปมาได้	 โดยไม่รวมพ้ืนที่ห้องส้วมและที่อาบน�้า	ข้อก�าหนดเดิม	คือ	3.4	
ถึง	5.4	ตารางเมตรต่อคน	อย่างไรก็ตามที่ประชุมโต๊ะกลมพบว่าเป็นการเหมาะสมกว่าที่
จะก�าหนดพื้นที่ขั้นต�่าส�าหรับห้องขังเดี่ยวและส�าหรับห้องขังรวม	เพื่อให้เป็นจุดเริ่มต้นใน
การประเมินพื้นที่นอนที่ต้องการ

➔➔ การจัดที่อยู่อาศัยแบบห้องขังเดี่ยว	พื้นที่	5.4	ตารางเมตรต่อคน23

IC
RC

ICRC

-	ห้องขังดี่ยว
-	5.4	ตารางเมตร
-	ไม่รวมพื้นที่ห้องน�้าห้องส้วม

➔➔ การจัดที่อยู่อาศัยแบบแบ่งกันอยู่หรืออยู่แบบในหอพัก	พื้นที่ 3.4 ตารางเมตรต่อ
คน รวมทั้งเมื่อใช้เตียงชั้น

IC
RC

ICRC

-	ห้องขังรวม
-	ผู้ต้องขัง	10	คน
-	3.4	ตารางเมตรต่อผู้ต้องขัง	(รวมพื้นที่	34	ตารางเมตร)
-	รวมห้องส้วมห้องน�้า

หมายเหต	ุตัวเลขเหล่านี้เป็นข้อก�าหนดขั้นต�่าที่แนะน�า	มิได้ก�าหนดเป็นมาตรฐาน

23	ไอซีอาร์ซี,	น้�า	สุขอนามัย	และที่อยู่อาศัยในเรือนจ�า,	ไอซีอาร์ซี,	เจนีวา,	บทที่	1.6
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เตียงชั้น
มีเอกสารอ้างอิงน้อยมากที่แสดงการค�านวณ	ความต้องการพื้นที่ต่อคนเมื่อเตียงชั้นได้
ถูกติดต้ัง	อย่างไรก็ตามการใช้เตียงชั้นตามเจตนาแรกเร่ิมเดิมทีนั้นก็เพ่ือหาพ้ืนที่ว่างให้
ผู้ต้องขังให้ ได้มากที่สุด	โดยอาศัยหลักการนี้จึงสามารถค�านวณความต้องการพ้ืนที่ได้
โดยใช้ค่า	3.4	ตารางเมตร	ต่อคน	(รวมพื้นที่เตียง	1.6	ตารางเมตร)	ในห้องขังรวม

ในห้องขงัแบบสีค่นอยูท่ีใ่ช้เตยีงเดีย่วนัน้	ห้องขงัควรมขีนาด	13.6	ตารางเมตร	(3.4	ตาราง
เมตร	ต่อผู้ต้องขัง	x	4	ซึ่งรวมพื้นที่	1.6	ตารางเมตร	ส�าหรับเตียงแต่ละเตียง)	ในห้องขัง
แบบสี่คนอยู่ที่ใช้เตียงชั้นคู่	2	 เตียง	ห้องขังควรมีขนาด	10.4	ตารางเมตร	การค�านวณ
ท�าได้โดยลดพื้นที่เตียงเดี่ยวทั้งสองลง	(1.6	ตารางเมตร	x	2)	ก็จะประหยัดพื้นที่ได้ถึง	2	
เท่าจากพื้นที่รวมที่คน	4	คนที่ต้องการใช้ส�าหรับนอนบนเตียงเดี่ยว	(13.6	ตารางเมตร)	
แม้เตียงชั้นกินพื้นที่ในห้องขังทั้งหมดในห้องขังน้อยกว่า	พื้นที่ว่างที่มีอยู่ส�าหรับคน	4	คน
ทั้งใน	2	กรณีนี้	(ไม่นับพื้นที่เตียง)	ก็เท่ากัน	คือ	7.2	ตารางเมตร

หมายเหต	ุตัวเลขเหล่านี้เป็นข้อก�าหนดขั้นต�่าที่แนะน�า	มิได้ก�าหนดเป็นมาตรฐาน

การก�าหนดพ้ืนท่ีดังกล่าวเป็นวิธีการง่ายๆ	ส�าหรับผู้ปฏิบัติงานและผู้ก�าหนดนโยบาย	
อย่างไรก็ตามในทางปฏิบัตินั้น	ขนาดของพ้ืนที่ท่ีผู้ต้องขังต้องการไม่สามารถประเมินได้
โดยใช้การวัดพ้ืนที่เพียงอย่างเดียว	มีหลายปัจจัยที่มีผลต่อการประเมินความต้องการ
พื้นที่รวมทั้งปัจจัยด้านการบริหารจัดการ	สิ่งอ�านวยความสะดวก	และบริการที่มีอยู่ใน
เรือนจ�า	วิธีการที่ครอบคลุมนี้ท�าให้เห็นถึงสภาพที่แท้จริงของผู้ต้องขังและเจ้าหน้าที	่ชี้ให้
เห็นข้อเท็จจรงิที่ว่า	ทุกแงมุ่มของการใช้พืน้ที่รวมถึงการใชป้ระโยชนต่์างก็มีความสัมพันธ์
ซึ่งกันและกัน	และการแปรผันของปัจจัยหนึ่งย่อมกระทบต่อปัจจัยอ่ืน	ๆ	รวมถึงคุณภาพ
ชีวิตของผู้ต้องขังในเรือนจ�า

ปัจจัยอื่น ๆ เกี่ยวกับการก�าหนดพื้นที่ที่ต้องการ

ตามที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น การวัดพื้นที่เพียงอย่างเดียวนั้น ไม่สามารถบ่งบอกถึงคุณภาพ
ชีวิตและสภาพการคุมขังได้ ด้วยเหตุนี้	พื้นที่จึงเป็นแค่จุดเริ่มต้นเมื่อจะประเมินสภาพของ
สถานที่คุมขัง	บรรทัดฐานด้านพื้นที่ไม่อาจก�าหนดแยกออกไปจากสิ่งแวดล้อมโดยรวม	
ความเหมาะสมของข้อก�าหนดที่แนะน�าโดย	ไอซีอาร์ซี	 ในสถานการณ์หนึ่ง	ๆ	ขึ้นอยู่กับ
ปัจจัยอื่น	ๆ	ด้วย24	รวมทั้งปัจจัยดังต่อไปนี้
➔➔ ความต้องการเฉพาะบุคคล	เช่น	ผู้ต้องขังที่ป่วย	สูงอายุหรือหนุ่มสาว	เป็นหญิง	
และ/	หรือ	คนพิการ
➔➔ สภาพทางกายภาพของอาคาร
➔➔ ความมากน้อยของเวลาที่อยู่ในเรือนนอน
➔➔ ความถ่ีและโอกาสมากน้อยที่จะได้ออกก�าลังกาย	ท�างาน	มีส่วนร่วมในกิจกรรม
ภายนอกพื้นที่เรือนนอน
➔➔ จ�านวนคนในเรือนนอน	(เพื่อจะได้ท�ากิจส่วนตัวได้มากน้อยและไม่ให้อยู่ตามล�าพัง)
➔➔ ปริมาณแสงสว่างจากธรรมชาติและระบบระบายอากาศที่เหมาะสม
➔➔ กิจกรรมต่าง	ๆ 	ที่ก�าลังด�าเนินการอยู่ในพื้นที่อยู่อาศัย	(เช่น	ท�าอาหาร	ซักล้าง	ตาก
ผ้า	ฯลฯ)
➔➔ บริการอื่น	ๆ	ที่มีอยู่	(เช่น	ห้องส้วม	ที่อาบน�้า)	และ
➔➔ มีการควบคุมดูแลมากน้อยเพียงใด

ก. สภาพทางกายภาพของตัวอาคาร

อาคารและพื้นที่ด้านนอกที่เจ้าหน้าที่และผู้ต้องขังใช้จะต้อง	 “เหมาะสมกับวัตถุประสงค์”	
และมีส่วนช่วยสนองความต้องการขั้นพื้นฐานของผู้ต้องขัง	เช่น	มีร่มเงา	มีอาหาร	ที่หลับ
ทีน่อน	ความอบอุน่	และระบบท�าความเยน็	ท่ีพอเพยีง25	โครงสร้างพืน้ฐานมี	สภาพแวดล้อม
ที่ปลอดภัย	โดยไม่ค�านึงถึงท่ีต้ังของเรือนจ�าและทรัพยากรที่หามาได้	 โครงสร้างพ้ืนฐาน

24	จากที่เดียวกัน	บทที่	1.3
25	SMR	 ข้อ	 10	 “บรรดาที่อยู่อาศัยที่จัดให้ผู้ต้องขังใช้	 (โดยเฉพาะที่หลับที่นอน)	 จะต้องเป็นไปตามข้อก�าหนดว่าด้วยการ

อนามัยทุกข้อ	 	 โดยเน้นเรื่องสภาพภูมิอากาศและโดยเฉพาะเรื่องการอับอากาศ	 เนื้อที่ของพื้นขั้นต่�า	 ระบบไฟแสงสว่าง	
ระบบท�าความร้อน	และระบบระบายอากาศ”
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รวมถึงระบบไฟฟ้าและน�้าประปา	สิ่งต่อไปนี้ควรพัฒนาและน�าไปปฏิบัติที่เรือนจ�าทุกแห่ง
➔➔ ประเมินความเสี่ยงและความต้องการ
➔➔ แผนจัดการเฉพาะบุคคล
➔➔ นโยบายและระเบียบการใช้สิ่งอ�านวยความสะดวกและอุปกรณ์ต่าง	ๆ
➔➔ โครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่	เรื่องระเบียบการและข้อปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง	และ
➔➔ แผนการซ่อมบ�ารุงทั่วเรือนจ�า

การประเมนิความเสีย่งจะต้องสะท้อนให้เหน็สภาพความเป็นจรงิของสถานการณ์ทีเ่ก่ียวข้อง
กับตัวอาคาร	พื้นที่	และทรัพยากรอื่น	ๆ	

ข. เวลาที่ใช้ในพื้นที่

ย่ิงผู้ต้องขังถูกกักขังอยู่ในที่คับแคบนานเท่าใด	(จ�านวนชั่วโมงที่ถูกกักขังในหนึ่งวัน)	เธอ
หรือเขา	ก็จะต้องการพื้นที่มากขึ้นเท่านั้น	เรือนจ�าควรก�าหนดระยะเวลาที่ผู้ต้องขังจะต้อง
ใช้นอกห้องนอนในแต่ละวัน	กฎมาตรฐานขัน้ต�า่ก�าหนดว่าแต่ละคน	“ควรได้ออกก�าลงักาย
กลางแจ้งอย่างเหมาะสม	ไม่น้อยกว่า	1	ชัว่โมงในแต่ละวัน”26	ระยะเวลาขัน้ต�า่	1	ชัว่โมงนีเ้ป็น
เวลาที่เพิ่มขึ้นจากเวลาที่ใช้ท�ากิจกรรมอื่น	ๆ	นอกห้องนอน

ย่ิงเวลาทีผู่ต้้องขงัใช้ในการท�ากิจกรรมเชงิบวก	(ในสภาพแวดล้อมทีป่ลอดภัยและมสีวสัดภิาพ)	
นอกพ้ืนทีอ่ยู่อาศัยในแต่ละวนัมากขึน้เท่าใด	ความเป็นไปได้ที	่ผลกระทบด้านลบเนือ่งจาก
การอยูใ่นทีคั่บแคบของผูต้้องขงัและเจ้าหน้าที	่จะบรรเทาลงมากเท่านัน้	“กิจกรรมเชงิบวก”	
รวมถึงการท�างานและการศึกษา	การได้พบกับบุคคลที่มาเยี่ยม	การร่วมออกก�าลังกาย
หรือเล่นกีฬาที่จัดขึ้น	การได้ใช้เวลาในการออกก�าลังกายกลางแจ้ง	เพิ่มขึ้นและการมีส่วน
ร่วมท�างานอดิเรกและโครงงานนันทนาการ

ไอซีอาร์ซี	ตระหนักดีว่าแต่ละประเทศมีความแตกต่างกันในการรับรู้และตอบสนองต่อ	
ผลกระทบด้านลบต่อกรณีผู้ต้องขังล้นคุก	ในบางประเทศผู้ต้องขังอยู่ในสภาพที่แออัด
ได้รับอนุญาตให้อยู่นอกห้องนอนวันละ	8-12	ชั่วโมง	ในประเทศอ่ืนท่ีมีสภาพคล้ายคลึง
กันผู้ต้องขังอาจถูกขังอยู่ในห้องนอนวันละ	23	ชั่วโมง	แม้มีพื้นที่กลางแจ้งเพียงพอก็ตาม	
การปฏิบัติที่แตกต่างกันเช่นนี้สะท้อนถึงระดับที่แตกต่างกันของ	ทรัพยากรมนุษย์และ
กระบวนการปฏิบัติตามมาตรฐานของเจ้าหน้าที่	นอกจากนี้ยังสะท้อนถึงความเชื่อ	(ซึ่ง
มักคลาดเคล่ือน)	เก่ียวกับวัตถุประสงค์ของการจองจ�าและความเข้มงวดในการควบคุม
เพื่อรับประกันความปลอดภัย	ของผู้ต้องขัง	เจ้าหน้าที่	และสาธารณชน

ปัจจยัอืน่	ๆ 	อาจได้แก่ความสามารถของฝ่ายบริหารเรอืนจ�า	ทีจ่ะจดัหากิจกรรมเชงิบวกและ
บริการให้เพยีงพอ	เพือ่ให้การด�ารงชวีติในแดนทีอ่ยูอ่าศัยเป็นไปอย่างราบรืน่	การออกแบบ
สิ่งอ�านวยความสะดวก	ก็อาจมีอิทธิพลทั้งด้านบวกและด้านลบ	ต่อทางเลือกส�าหรับลด
ผลกระทบด้านลบของสภาพความแออัด	(เช่น	ถ้าจัดให้มีห้องน�้า	สิ่งอ�านวยความสะดวก
ในการซกัล้าง	เจ้าหน้าทีม่ทีางเลอืก	(ทางทฤษฎ)ี	ทีจ่ะไม่เคลือ่นย้ายผูต้้องขงัจากพ้ืนทีห่นึง่
ไปอีกที่หนึ่ง	ถ้าไม่มีพื้นที่พอกับจ�านวนผู้ต้องขังที่สามารถอยู่ร่วมกันได้	นี่คือข้อเท็จจริง
ว่า	ไมม่ทีีใ่ดทีจ่ะไดร้บัการบรรเทาจากผลกระทบเมือ่ทีอ่ยูอ่าศยัมสีภาพแออดัเกนิความจุ)

ประสบการณ์แสดงให้เห็นว่าการลดผลกระทบเรื่องคนล้นคุกนั้น	ฝ่ายบริหารควรเปิดใจ
ยอมรับแนวทางที่อาจขัดแย้งกับสามัญส�านึก	เช่น	แทนที่จะจ้างผู้ต้องขังจ�านวนน้อยแต่ให้
ท�างานเตม็เวลา	ก็อาจจะเป็นการดกีว่าทีจ้่างผูต้้องขงัจ�านวนมากกว่าแต่แบ่งการท�างานเป็น
สองกะหรอืมากกว่า	โดยให้ผูต้้องขงัเหล่านีม้งีานท�าอย่างน้อย	2-3	ชัว่โมงต่อวนั	ตัวอย่าง
อื่น	ๆ	รวมถึงการสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันท�ากิจกรรมด้านกีฬา	ใช้ห้องสมุด	เรียนหนังสือ
และนนัทนาการ	โดยจดัให้มรีะบบคณะกรรมการผูต้้องขงัซึง่เป็นการส่งเสรมิให้ผูต้้องขงัรบั
ผิดชอบในการจัดกิจกรรมด้านการพักผ่อนหย่อนใจ	ด้านกีฬา	ด้านการศึกษา	และด้าน
วิชาชีพ	รวมทั้งเพิ่มความถี่และ/	หรือระยะเวลาเยี่ยมญาติ

ค. จ�านวนคนในพื้นที่

จ�านวนผู้ต้องขงัที่สามารถอยูอ่าศยัได้อย่างสะดวกสบายภายในห้องขัง	หรืออาคารเรือน
นอนแปรผนัไปตามปัจจยัต่าง	ๆ 	มากมายตามที่ได้กล่าวอ้างไว้แล้วในบทนี	้ย่ิงจ�านวนบคุคล

26	SMR.	 ข้อ	 21	 (1)	 “ผู้ต้องขังทุกคนที่ไม่รับจ้างท�างานกลางแจ้งจะต้องได้ออกก�าลังกายกลางแจ้งอย่างน้อย	 1	 ชั่วโมงใน
แต่ละวัน	ถ้าสภาพอากาศเอื้ออ�านวย”
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ในพืน้ทีพ่กัอาศัยมากขึน้เท่าใด	โอกาสทีจ่ะมคีวามตึงเครยีดซึง่น�าไปสูค่วามวุน่วายก็มาก
ขึน้เท่านัน้	โดยเฉพาะเมือ่การควบคุมดแูลจากเจ้าหน้าทีม่อีย่างจ�ากัด	(เจ้าหน้าทีท่ี่ไม่ได้รับ
ผิดชอบในการควบคุมโดยตรง)	และการอนุญาตให้ผู้ต้องขังรับผิดชอบในการควบคุมซึ่ง
อาจไม่เหมาะสม27	จ�านวนผู้ต้องขังที่เพิ่มมากขึ้นยังส่งผลให้เกิดเสียงรบกวนมากขึ้นด้วย	
ซึ่งอาจสร้างความร�าคาญและท�าให้เกิดความตึงเครียดในพื้นที่	นอกจากนี้จ�านวนผู้ต้อง
ขังที่เพิ่มมากข้ึนยังลดความสามารถในการรักษาระดับความสะอาดของที่อยู่อาศัยและ
พืน้ทีช่�าระล้างใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานทีย่อมรบัได้	อกีทัง้ยงัมผีลกระทบดา้นลบทีร้่ายแรง
ต่อสุขภาพกายและสุขภาพจิตของผู้ต้องขังด้วย

โดยทั่วไปแล้วไม่ควรจัดให้ผู้ต้องขังเกินกว่า	40-50	คนอาศัยอยู่ในห้องนอนห้องเดียวกัน	
และจะท�าได้ก็ต่อเมื่อพื้นที่นั้นมีระบบระบายอากาศและระบบไฟฟ้าแสงสว่าง	เป็นไปตาม
ข้อก�าหนด28	จากการสังเกตการณ์โดย	ไอซีอาร์ซี	พบว่าเมื่อจ�านวนผู้ต้องขังเพิ่มมากขึ้น
จากจ�านวนนี้	ก็ยิ่งเพิ่มความยากล�าบากในการเข้าถึงการบริการที่จ�าเป็น	(เช่น	ห้องส้วม
และน�้า)	ให้กับผู้ต้องขังมากยิ่งขึ้น	อีกทั้งยังเป็นการยากที่จะแน่ใจได้ว่าผู้ต้องขังทุกคนจะได้
รับความปลอดภัยตามมาตรฐานขั้นต�่า	

นอกจากจ�านวนผู้ต้องขังทั้งหมดในพื้นที่แล้ว	ประเด็นปัญหาด้าน	สุขภาพ	ก็ต้องน�ามา
พิจารณาด้วย	จะต้องแยกผู้ต้องขังที่มีโรคติดต่อและอยู่ในระยะแพร่เชื้อออกจากผู้ต้อง
ขังที่ไม่ติดเชื้อ	โดยอาจให้พวกเขาอยู่ในเขตที่แยกออกไปของสถานพยาบาล	หรือในพื้นที่
ที่แยกออกไปจากห้องนอนแต่ยังอยู่ในแดนที่พักอาศัย	ทางเลือกอันหลังน้ีอาจดีกว่าเมื่อ
สถานพยาบาลในเรือนจ�ามีผู้ป่วยมากเกิน	หรือไม่มีการคัดแยกจากผู้ต้องขังที่ไม่ติดเชื้อ
อย่างเหมาะสมและต้องไม่ให้ผู้ต้องขังที่ติดเชื้ออยู่อาศัยร่วมกันกับผู้ต้องขังที่ไม่ติดเชื้อ

เมือ่ออกแบบพืน้ที	่ควรให้ความสนใจกับเรือ่งอืน่	ๆ 	ด้วย	เช่น	อายขุองผูต้้องขงั	(โดยเฉพาะ
เพือ่สะท้อนความต้องการส�าหรบัเดก็ทัง้ชายและหญิงทีจ่ะได้ออกก�าลังกาย)	และเพศ	(โดย
เฉพาะผู้ต้องขังหญิงอาจมีเด็กเล็กติดครรภ์มาด้วย)	

ง. กิจกรรมในที่พักอาศัย

กิจกรรมอื่นที่ท�ากันในพื้นที่อยู่อาศัย	ต้องค�านึงถึงความพอดีของพื้นที่ที่จัดสรรให้แต่ละ
บุคคล	การท�าอาหาร	การซักรีดเสื้อผ้า	และการชะล้างสิ่งต่าง	ๆ 	ไม่ควรท�าในบริเวณที่อยู่
อาศัย	ควรท�าในพื้นที่อื่นที่ได้ออกแบบไว้เป็นการเฉพาะ

การเตรียมอาหาร	ประกอบอาหาร	และซักผ้าควรด�าเนินการในพื้นที่ที่จะต้องแยกออกไป
ต่างหากจากพ้ืนที่พักอาศัย	อย่างไรก็ตาม	ความเป็นจริงแล้วกิจกรรมเหล่านี้บางคร้ังก็
ท�ากันในอาคารทีพ่กัอาศัย	เพราะสิง่อ�านวยความสะดวกทีก่�าหนดให้นัน้มไีม่เพียงพอ	ข้อ
จ�ากัดด้านการรักษาความปลอดภัย	จ�ากัดการเข้าถึงของผู้ต้องขังหรือผู้ต้องขังกังวลว่า
ข้าวของของพวกเขาจะสญูหาย	(โดยเฉพาะอาหารทีค่รอบครวัของเขาน�ามาให้)	ในกรณีเช่น
นี้	ควรจัดพื้นที่เพิ่มให้แต่ละคนและจัดสรรพื้นที่แยกออกไปต่างหากส�าหรับแต่ละกิจกรรม	
เมื่ออนุญาตให้เก็บอาหารไว้ในพ้ืนที่พักอาศัย	ควรเก็บอาหารในภาชนะที่เหมาะสมเพ่ือ
ป้องกันแมลงและสัตว์ฟันแทะ	และสภาพภูมิอากาศควรเหมาะสมกับการเก็บรักษาอาหาร	
การวางไว้บนชั้นวางของอาจเหมาะสมกว่าการเก็บไว้ที่พื้นห้อง

เมื่อผู้ต้องขังต้องการจะเก็บเสื้อผ้าไว้ใช้	ก็อาจเป็นการดีกว่าส�าหรับเขาที่จะซักและตากใน
หรือใกล้พ้ืนที่พักอาศัยของเขา	 ในสถานการณ์เช่นนี้พ้ืนที่ที่มีการระบายอากาศได้ดีจึง
เป็นส่ิงจ�าเป็น29	สนามหญ้าในเรือนจ�าหรือพ้ืนที่ด้านข้างอาคารที่พักอาศัย	สามารถใช้
เป็นที่ซักและตากเสื้อผ้าได้

ตามวธีิปฏบิติัทัว่ไป	ควรอนญุาตให้ผูต้้องขงัเก็บข้าวของส่วนตัวไว้ในทีเ่ก็บของรอบ	ๆ	หรือ
ใต้เตียง	ข้าวของที่เก็บไว้ ได้	รวมถึงเสื้อผ้า	หนังสือ	สมุดและเครื่องเขียน	จดหมายโต้ตอบ
ส่วนตัว	รูปถ่าย	เครื่องใช้ด้านสุขอนามัยขนาดเล็ก	ฯลฯ

การจัดให้มีที่เก็บของเป็นเรื่องท้าทายอย่างมากส�าหรับการบริหารจัดการ	โดยเฉพาะใน

27	SMR	ข้อ	28	(1)	“ห้ามผู้ต้องขังท�างานที่เกี่ยวข้องกับการลงโทษทางวินัย”
28	ไอซีอาร์ซี	น้�า	การสุขาภิบาล	สุขอนามัย	และที่อยู่อาศัยในเรือนจ�า	ไอซีอาร์ซี	เจนีวา	บทที่	1.6
29	SMR	ข้อ	17	(2)	“เสื้อผ้าทุกชิ้นจะต้องสะอาดและเก็บไว้ในสภาพที่เหมาะสมถูกต้อง		ชุดชั้นในจะต้องเปลี่ยนและซักบ่อย	ๆ	

เท่าที่จ�าเป็นเพื่อรักษาสุขอนามัย”



3.	แดนที่พักอำศัยและ	ควำมจุ	 37

สภาพที่มีความแออัด	อย่างไรก็ตามจากประสบการณ์พบว่าเมื่อไม่จัดที่เก็บของให้ผู้ต้อง
ขัง	พวกเขาก็จะจัดการกันเอง	 เช่น	เกี่ยวหรือสอดตะขอเข้าไปในผนังหรือใช้ขอบหน้าต่าง
และพื้นเป็นชั้นวางของ	รูในผนังที่เกิดจากตะขอมักเป็นที่สะสมของพยาธิ	 ในขณะที่การใช้
ขอบหน้าต่างวางสิง่ของ	จะเป็นการขวางทางระบายอากาศและลดปริมาณแสงสว่างทีส่่อง
เข้ามา	การจัดให้มีที่เก็บของอย่างเป็นสัดเป็นส่วนยังช่วยให้ภาระงานเก่ียวกับการรักษา
ความปลอดภัยง่ายขึ้นด้วย

จ. แสงสว่างและการระบายอากาศ

แสงสว่างจากธรรมชาติจ�าเป็นต่อการรกัษาสขุภาพกายและสขุภาพจติ	ขนาดช่องหน้าต่าง
และช่องเปิดทัง้หมดในห้องขงั	(หรอืพืน้ทีพั่กอาศัย)	ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ	10	ของพืน้ทีห้่อง	
หน้าต่างจะต้องท�าให้ผู้ต้องขังสามารถมองเห็นสิ่งแวดล้อมภายนอกได้	เมื่อไม่ได้ออกแบบ
ให้มรีะบบระบายอากาศทีเ่หมาะสมกับสภาพภูมอิากาศ	อกีทัง้พืน้ทีอ่ยูอ่าศัยของผูต้้องขงั
ก็หนาวเกินไป	วิธีง่าย	ๆ	ที่ผู้ต้องขังท�าเพื่อป้องกันไม่ให้อากาศหนาวเข้ามาคือการปิดกั้น
ช่องหน้าต่าง	การปิดก้ันเช่นนี้มีผลกระทบต่อทั้งการระบายอากาศและการรับแสงสว่าง
ตามธรรมชาติ	ในท�านองเดียวกันเมื่อระบบท�าความเย็นไม่เหมาะสมผู้ต้องขังก็อาจพัง
หน้าต่างที่ผนึกไว้เพื่อให้อากาศไหลเวียน

วิธีออกแบบที่แก้ปัญหาที่กล่าวมานี้ได้คือ
➔➔ ติดต้ังบานเกลด็และตะแกรงเหล็ก	ให้สอดคล้องกับข้อก�าหนดขัน้ต�า่	เพือ่ให้แสงสว่าง
ตอนกลางวันส่องเข้ามาถึงและผู้ต้องขังและ/หรือเจ้าหน้าที่สามารถปิด/	เปิดเพ่ือให้
อากาศไหลเข้ามาได้	วงกบและบานเกล็ดควรท�าด้วยวัสดุที่ใช้แข็งแรงทนทาน	และ
บานเกล็ดเป็นชนิดที่ถอดไม่ได้
➔➔ ติดตั้งระบบระบายอากาศโดยอาศัยพลังงานกล	เช่น	พัดลมดูดอากาศชนิดติดตั้ง
บนหลังคาและ/หรือ	พัดลมเพดาน	และ
➔➔ ติดตั้งช่องลมระบบอากาศทรงดอกเห็ดที่หลังคา

รูป 15 ระบบระบายอากาศใช้แรงกล
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รูป 16 ระบบระบายอากาศธรรมชาติโดยไม่ได้ใช้ไฟฟ้า (เมื่อจ�าเป็น)
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ควรมีแสงสว่างจากธรรมชาติพอเพียง	ให้ผูต้้องขงัสามารถอ่านหนงัสอืตอนกลางวันได้30 
ไม่ควรเปิดไฟฟ้าแสงสว่างเทียมตลอด	24	ชั่วโมงต่อวันในพื้นที่ที่ผู้ต้องขังนอน	ควรใช้
ก�าหนดเวลาเปิดปิดไฟฟ้าแสงสว่างตามเวลากลางวนัและกลางคืน	เพือ่ให้ผูต้้องขงัสามารถ
นอนหลับได้โดยปราศจากแสงสว่าง	แม้ว่าเจ้าหน้ามีอ�านาจในการเปดิหรอืปิดระบบไฟฟ้า
แสงสว่างได้แต่การควบคุมโดยผู้ต้องขังควรใช้เป็นบรรทัดฐาน

ฉ. การบริการที่มีอยู่ในพื้นที่

ต้องมนี�า้ดืม่สะอาดจากก๊อกน�า้หรอืภาชนะบรรจตุลอด	24	ชัว่โมง31	ควรตดิตัง้จดุบรกิาร
น�้าให้พอเพียงทั่วเรือนจ�า	เพื่อให้แน่ใจได้ว่ามีน�้าใช้ตลอดเวลาโดยไม่มีค่าใช้จ่าย	ในกรณีที่
จ�าเป็นอาจต้องจัดหาระบบกรองน�้าให้กับเจ้าหน้าที่และผู้ต้องขัง

การจัดสรรปริมาณน�้าขั้นต�่าควรอิงกับการสังเกตการณ์ช่วงที่เกิดเหตุฉุกเฉิน	รวมถึง
ช่วงเวลาที่มีการโยกย้ายที่ผู้ต้องขัง	และตามที่ได้อธิบายในมาตรฐานด้านมนุษยธรรม
ของหลายๆ	หน่วยงาน	เช่น	SPHERE	Standard32

ไม่ว่าสภาพภูมอิากาศจะเป็นอย่างไร	ผูต้้องขงัแต่ละคนต้องการน�า้ดืม่วนัละ	3-5	ลติร33	ซึง่
ไม่รวมน�้าส�าหรับ	ซักผ้า	ท�าความสะอาด	หรือช�าระล้างทั่วไป	ปริมาณน�้าขั้นต�่าที่จ�าเป็น
ส�าหรบัดืม่	ท�าอาหาร	และรกัษาสุขอนามยัส่วนบคุคลคือ	15	ลิตรต่อคนต่อวัน	ในประเทศ
ที่มีน�้าประปาใช้ค่าเฉลี่ยการใช้น�้าอยู่ระหว่าง	50	ถึง	300	ลิตรต่อคนต่อวัน

ที่อาบน�้าและพื้นที่ซักล้างส่วนบุคคลต้องพอเพียงต่อสุขอนามัยขั้นพื้นฐาน34	ตามเกณฑ์
ขั้นต�่า	ไอซีอาร์ซี	แนะน�าให้ใช้หนึ่งฝักบัวต่อผู้ต้องขัง	50	คน35	อย่างไรก็ตามค�าแนะน�าควร
ถูกใช้อย่างระมัดระวัง	เพราะตั้งอยู่บนสมมุติฐานที่ว่าผู้ต้องขังสามารถเข้าถึงที่อาบน�้าได้
ทุกเวลา	เมื่อกลยุทธ์การจัดการและระเบียบควบคุมในแต่ละวัน	จ�ากัดการเข้าถึงที่อาบน�้า	
และเมื่อต้องจัดให้ผู้ต้องขังแต่ละกลุ่มอาศัยอยู่ในพื้นที่ที่แยกจากกัน	ก็จะต้องเพิ่มจ�านวน
ทีอ่าบน�า้	เพ่ือให้ผูต้้องขงัสามารถอาบน�า้ได้ภายในเวลาทีจ่�ากัดตามสภาพของสิง่อ�านวย
ความสะดวกที่มีให้

จ�านวนห้องส้วมที่จัดหาให้ผู้ต้องขังต้องไม่น้อยกว่า	25	คนต่อห้อง	ห้องส้วมควรอยู่ใน
หรือใกล้ห้องขงัทีเ่ป็นทีอ่ยู่อาศัยหรอือาคารเรอืนนอน	ผูต้้องขงัจะต้องสามารถใช้ห้องส้วม
ได้ตลอด	24	ชั่วโมงทุกวัน	โดยไม่ค�านึงว่า	จะมีหรือไม่มีข้อจ�ากัด	หรือต้องได้รับอนุญาต
เมือ่ร้องขอ	ห้องส้วมทกุห้องจะต้องอยู่ในสภาพใช้การได้และมนี�า้ยาท�าความสะอาดพร้อม
ประเด็นปัญหาเหล่านี้มีรายละเอียดเพิ่มในบทที่	4

ช. การก�ากับดูแล

ฝ่ายบริหารเรือนจ�ามีภาระหน้าที่ประกันความปลอดภัยของสาธารณชน	เจ้าหน้าที่และผู้
ต้องขังทกุคน	รวมทัง้ให้บรกิารเพ่ือตอบสนองความต้องการขัน้พืน้ฐานของผูต้้องขงั	เมือ่
จ�านวนผู้ต้องขังเพิ่มขึ้น	ก็เป็นเรื่องที่ยากที่จะรักษาสภาพแวดล้อมที่มั่นคงปลอดภัย	โดย
ไม่ต้องปรับเปลี่ยนกิจวัตรประจ�าวัน

ควรอธิบายระเบยีบในการก�ากับดแูลไว้ใน	กลยทุธ์การจดัการ	การก�ากับดแูลอาจเป็นทาง
ตรงหรือทางอ้อมก็ได้36	ไม่ว่าระเบียบจะเป็นการก�ากับดูแลทางตรง	(องค์ประกอบส�าคัญ

30	SMR	 ข้อ	 11	 (a)	 “หน้าต่างจะต้องใหญ่พอที่ผู้ต้องขังอ่านหนังสือหรือท�างานด้วยแสงสว่างธรรมชาติได้	 และจะต้องมี
โครงสร้างที่ยอมให้อากาศบริสุทธิ์เข้ามาได้	ไม่ว่าจะใช้หรือไม่ใช้เครื่องมือช่วยระบายอากาศ

31	SMR	ข้อ	20	(2)	“จะต้องมีน้�าดื่มให้ผู้ต้องขังทุกคนเมื่อใดก็ตามที่เขาต้องการ”
32	โครงการ	 SPHERE	 หนังสือThe	 SPHERE	 Handbook	 มาตรฐานขั้นต่�าในการส่งเสริมการจัดหาน้�า	 การสุขาภิบาล	

และสุขอนามัย	โครงการสเฟียร์	เจนีวา	2011
33	ไอซีอาร์ซี	การจัดหาน้�า	การสุขาภิบาล	สุขอนามัย	และที่พักอาศัยในเรือนจ�า	ไอซีอาร์ซี	เจนีวา	ตอนที่	2.5
34	SMR	 ข้อ	 13	 “การติดตั้งที่อาบน้�าและอาบน้�าฝักบัวที่เหมาะสมเพื่อให้ผู้ต้องขังทุกคนอาจสามารถหรือต้องการอาบ

น้�าหรืออาบน้�าฝักบัวในอุณหภูมิที่เหมาะสมกับภูมิอากาศ	 (บ่อยเท่าที่จ�าเป็นกับสุขอนามัยทั่วไปตามฤดูกาลกาลและ
ภูมิภาค)	แต่อย่างน้อยต้องสัปดาห์ละครั้งในภูมิอากาศไม่ร้อนไม่หนาว”

35	ไอซีอาร์ซี	การจัดหาน้�า	การสุขาภิบาล	สุขอนามัย	และที่พักอาศัยในเรือนจ�า	ไอซีอาร์ซี	เจนีวา	ตอนที่	2.5
36	“การรักษาความปลอดภัยแบบมีพลวัต”	 (การกับกับดูแลทางตรง)	 หมายถึงปฏิสัมพันธ์แง่บวกระหว่างเจ้าหน้าที่กับ

ผู้ต้องขัง	 โดยพัฒนาเจ้าหน้าที่เรื่องการรับรู้สถานการณ์เพื่อเตรียมป้องกันการก่อกวนและความไม่สงบอื่น	 ๆ	 รวม
ทั้งการหลบหนี	 เป็นการล่วงหน้าก่อนที่เหตุร้ายต่าง	 ๆ	 นั้นจะเกิดขึ้น	 “แนวคิดเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยแบบมี
พลวัตรวมถึง
• การพัฒนาความสัมพันธ์เชิงบวกกับผู้ต้องขัง
• เปลี่ยนพลังงานของผู้ต้องขังเป็นการท�างานและกิจกรรมที่สร้างสรรค์
• จัดให้มีระเบียบที่เหมาะสมและสมดุลพร้อมโครงงานเฉพาะรายให้ผู้ต้องขัง	 “UNODC	 ชุดเครื่องมือในการประเมิน
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ของการรกัษาความปลอดภัยแบบมพีลวัต	โดยเจ้าหน้าทีท่ีผ่่านการฝึกอบรมทีท่�างานอย่าง
ใกล้ชิดและมีปฏิสัมพันธ์กับผู้ต้องขัง)	หรือการก�ากับดูแลทางอ้อม	(เช่น	การลาดตระเวน
ตรวจการรกัษาความปลอดภัย	ป้อมยามหรอืหอสังเกตการณ์	การตรวจตราด้วยกล้อง
วีดทีศัน์)	หรือผสมกันทัง้สองวธีิ	จ�านวนเจ้าหน้าทีต้่องเพียงพอและใกล้ชดิพอทีจ่ะมัน่ใจได้
ว่า	ผู้ต้องขังทุกคนในพื้นที่พักอาศัยมีความปลอดภัยและสวัสดิภาพ	ตลอด	24	ชั่วโมง

โดยไม่ค�านงึถงึประเภทของการก�ากับดแูล	เป็นสิง่ส�าคัญทีเ่จ้าหน้าทีจ่ะต้องประพฤติตนให้
สอดคลองกับ	ระเบียบ	วิธีการที่เกี่ยวข้องกับการก�ากับดูแลต่าง	ๆ	ที่ได้รับความเห็นชอบ
อย่างเป็นทางการแล้ว	วิธกีารเหล่านีจ้�าเป็นต้องมเีนือ้หาครอบคลมุมากพอทีจ่ะรักษาความ
ปลอดภัยให้เจ้าหน้าที่และผู้ต้องขัง	รวมทั้งเพื่อรักษามาตรฐานขั้นต�่าในการกักขังและการ
ปฏบิติัต่อผูต้้องขงั	วธีิการเหล่านีจ้ะต้องรวมถึงขดีความสามารถในการตอบสนองต่อเหตุ
ฉกุเฉนิได้อย่างทนัท่วงท	ีเจ้าหน้าท่ีไม่ควรมอบหมายให้ผูต้้องขงัรบัผดิชอบแทนโดยเฉพาะ
ในเรื่องที่เกี่ยวกับวินัยและการลงโทษ37 

ไม่มีมาตรฐานสากลท่ีก�าหนดจ�านวนเจ้าหน้าที่	อย่างไรก็ตามในทางปฏิบัติแสดงให้เห็น
ว่าที่ใดที่มีอัตราส่วนเจ้าหน้าท่ีต่อผู้ต้องขังค่อนข้างสูง	และจ�านวนคนในพ้ืนที่ที่ถูกก�ากับ
ดแูลค่อนข้างต�า่	จะมคีวามเสีย่งน้อยทีผู่ต้้องขงัและเจ้าหน้าทีจ่ะท�าร้ายร่างกายกัน	ลดการ
โต้เถียงซึง่น�าไปสูเ่ผชญิหน้ากัน	การรกัษาความปลอดภยัส่วนบคุคลมปีระสทิธิภาพมาก
ขึ้น	การท�าลายทรัพย์สินของทางราชการลดน้อยลง	เข้าถึงบริการต่าง	ๆ	ได้ดีขึ้น	ความ
เสีย่งต่อการติดเชือ้โรคทีแ่พร่กระจายอยูล่ดน้อยลง	อกีทัง้สภาพการด�ารงชวีติของผูต้้อง
ขงัมคีวามคล้ายคลงึกับการด�าเนนิชวีติตามปกติมากยิง่ขึน้	ซึง่เป็นสิง่จ�าเป็นต่อการฟ้ืนฟู
ลักษณะนิสัย	ไอซีอาร์ซี	 ได้สังเกตเห็นว่าในระบบก�ากับดูแลทางตรงที่เจ้าหน้าที่ผ่านการ
ฝึกอบรม	ท�างานอย่างใกล้ชิดกับผู้ต้องขัง	และที่ใดที่มีจ�านวนเจ้าหน้าที่เหมาะสมที่จะท�า 
หน้าที่ของตนได้อย่างเต็มที่	สภาพแวดล้อมก็มักมีความมั่นคงปลอดภัยกว่า	ทั้งต่อ 
เจ้าหน้าที่และผู้ต้องขัง

ความเป็นมืออาชีพและความมีมนุษยธรรมของเจ้าหน้าที่ก็ส�าคัญพอ	ๆ	กับจ�านวนเจ้า
หน้าที่	 เช่นเดียวกับผลที่มีต่อการรักษาความปลอดภัย	ทัศนคติของเจ้าหน้าที่	ที่มีต่อผู้
ต้องขัง	สามารถสร้างความแตกต่างต่อประสบการณ์ในการถูกคุมขังของผู้ต้องขังแต่ละ
คนได้ในหลายๆ	แง่มมุ	เจ้าหน้าทีท่ีรู่ซ้ึง้ถึงปัญหาเฉพาะทีเ่กิดขึน้จากการทีผู่ต้้องขงัถูกกักขงั
ในที่คับแคบมาก	ๆ	เป็นเวลานานหลายชั่วโมงในแต่ละวันและได้ด�าเนินการอย่างเหมาะสม
โดยใช้ทรพัยากรทีห่ามาได้นัน้	ย่อมช่วยลดปัญหาทีม่อียูต่ามปกติวิสยัในการจองจ�า	เช่น
➔➔ สนับสนุนและอนุญาต	(อย่างสม�่าเสมอ)	ให้ครอบครัวมาเยี่ยมเพิ่มขึ้นหรือนานขึ้น
➔➔ การอนุญาตให้ใช้เวลาซักเสื้อผ้าและอาบน�้าได้อย่างเหมาะสม
➔➔ การได้รับส่วนแบ่งอาหารที่เท่าเทียมกัน
➔➔ การน�าระบบที่มีประสิทฺธิผลมาใช้กับงานประจ�าและการรักษาพยาบาลฉุกเฉิน	รวม
ทั้งการจ่ายยา
➔➔ การรบัค�าขอและค�าร้องทกุข์จากผูต้้องขงั	และตอบสนองอย่างเรว็ทีส่ดุเท่าทีจ่ะท�าได้	
โดยค�านึงถึงความเป็นไปได้และจุดประสงค์ของการจองจ�า	 เช่น	ค�าขออ่านหนังสือ/
อปุกรณ์การศึกษาเพ่ิมเติม	ควรได้รับการพจิารณาให้ความช่วยเหลือ	เพราะเป็นการให้
ความส�าคัญกบักิจกรรมทีส่ร้างสรรค์	เพ่ือรกัษาความเป็นระเบยีบเรยีบร้อยในเรอืนจ�า
➔➔ ใหก้�าลงัใจแก้ผูต้้องขงัในการปรบัปรงุความประพฤต	ิทกัษะเชงิบวกในการด�ารงชวีติ	
และเตรียมความพร้อมก่อนถูกปล่อยจากเรือนจ�า

เจ้าหน้าทีท่ีก่�ากับดแูล	มหีน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบในการพสิจูน์ให้แน่ชดัถึงความต้องการ
ของผู้ต้องขังในการเข้าถึงบริการต่าง	ๆ	ในพื้นที่พักอาศัย	(อาหาร	การรักษาพยาบาล	
ฯลฯ)	ผู้ต้องขังอาจถูกจัดให้เข้าไปอยู่ในผังการบริหารและเกี่ยวข้องกับการให้บริการบาง
อย่าง	(อย่างไรกต็ามโดยเฉพาะกรณีการให้บรกิารทางการแพทย	์วิธีนี้ต้องท�าในลักษณะ
ที่ไม่เป็นการเปิดเผยความลับและสิทธิส่วนบุคคลของผู้ต้องขังรายนั้น	ๆ)	อย่างไรก็ตาม
เจ้าหน้าที่ยังคงต้องรับผิดชอบต่อการก�ากับดูแลทั้งหลายทั้งปวงของตน	ตาม	“หน้าที่ใน

ความยุติธรรมด้านอาญา	 มาตรการการคุมขังและมาตรการไม่คุมขัง	 ระบบเรือนจ�า	 องค์การสหประชาชาติ	
นิวยอร์ก	 2006	 หน้า	 22	 (http://eee.unodc.org/documents/justice-and	 -prison-reform/cjat_eng/1_
Prison_%20System.pdf)

37	SMR	ข้อ	28	(1)	“ห้ามใช้ผู้ต้องขังท�างานด้านบริการในส่วนที่เกี่ยวกับระเบียบวินัย
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การดแูล”	อยู่ด	ีซึง่รวมถงึการป้องกันไม่ให้เกิดการแผ่อทิธพิลระหว่างผูต้้องขงัโดยปกป้อง
ผู้อ่อนแอและด�ารงไว้ซึ่งความเสมอภาค

ข.	ควำมต้องกำรพื้นที่รวม

วิธีปฏิบัติที่ดีและการน�าไปใช้

สามารถค�านวณความต้องการพื้นที่ได้โดย	ใช้พื้นที่รวมของเรือนจ�าซึ่งผู้ต้องขังสามารถ
เข้าถึงได้ตามปกติ	พื้นที่หรือเขตดังกล่าวนี้	(ดูบทที่	1)	รวมโรงฝึกงานช่าง	ห้องโครงงาน	
พื้นท่ีและลานออกก�าลังกาย	พื้นที่นันทนาการ	พื้นที่เย่ียมญาติ	สถานพยาบาล	พ้ืนที่
ปฏิบัติศาสนกิจ	และส่วนอื่นใดของเรือนจ�าที่ผู้ต้องขังเข้าถึงได้อันเป็นส่วนหนึ่งของชีวิต
ประจ�าวันตามปกติของผู้ต้องขัง	แต่ไม่รวมพ้ืนที่รักษาความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่	สิ่ง
อ�านวยความสะดวกในการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่	หรือพ้ืนที่อื่น	ๆ	ที่ผู้ต้องขังเข้าถึงไม่ได้ใน
สถานการณ์ปกติ

ไอซอีาร์ซ	ีก�าหนดความต้องการพืน้ทีร่วม	20-30	ตารางเมตรต่อคน38	การทีต้่องก�าหนด
ความต้องการพืน้ทีร่วมเช่นนีเ้พราะผูต้้องขงัสามารถเข้าถึงส่วนต่าง	ๆ 	ของพืน้ทีท่ีเ่ป็นทีพั่ก
อาศัยได้ตามปกติอยู่แล้ว	พวกเขาไม่มีความจ�าเป็นที่จะต้องเข้าถึงพื้นที่อื่น	ๆ	สมมุติฐาน
ของการค�านวณคือ	เรือนจ�าทีม่ปีระสิทธิผลจะต้องมจี�านวนพืน้ท่ีให้บริการทีผู่ต้้องขังส่วน
ใหญ่เข้าถึงได้ตามโอกาสเหมาะสม	ดังนั้นตัวเลขที่ต�่ากว่า	20-30	ตารางเมตรจึงต้องถูก
พจิารณาอย่างใกล้ชดิ	เพ่ือให้แน่ใจได้ว่าเรอืนจ�ามสิีง่อ�านวยความสะดวกและบรกิารทีเ่พยีง
พอ	และสิง่อ�านวยความสะดวกและบรกิารท่ีมอียู่นัน้พอเพยีงกับจ�านวนผูต้้องขงั	เพือ่เรอืน
จ�าจะได้แสดงบทบาทส�าคัญอืน่	ๆ 	นอกเหนอืจากแค่ท�าหน้าทีร่กัษาความปลอดภยัเท่านัน้

ค.	พื้นที่พักอำศัยในสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน

สภาพความเป็นจริง

สถานการณ์ฉกุเฉนิคือเหตุการณ์ทีเ่กิดขึน้ทนัททีนัใดในช่วงเวลาส้ัน	ๆ 	ซึง่อาจมสีาเหตุจาก
วิกฤตการณ์ทางการเมอืง	พบิติัภยัทางธรรมชาติ	อคัคีภยั	การจลาจล	วิกฤตการณ์ด้าน
อนามยั	ทีจ่�าเป็นต้องแยกผูต้้องขงัจ�านวนมากออกจากผูต้้องขงัอืน่	ๆ	หรอืเป็นเหตุการณ์
ที่จ�าเป็นต้องโยกย้ายผู้ต้องขังจ�านวนมาก	จากเรือนจ�าแห่งหนึ่งที่ได้รับความเสียหายไป
ยังเรือนจ�าอีกแห่งหนึ่ง

สถานการณ์ฉุกเฉินสามารถส่งผลกระทบร้ายแรงต่อที่พักอาศัยที่มีอยู่ในเรือนจ�า	และ
ถ้าไม่ได้รับการแก้ไขอาจกลายเป็นสถานการณ์ที่ยืดเย้ือในระยะยาว	ปัญหาความแออัด
อาจเกิดขึ้นได้	 เช่น	 เมื่อสูญเสียพ้ืนที่พักอาศัยไปและไม่สามารถหามาทดแทนได้โดยเร็ว
ในขณะที่ผู้ต้องขังจ�านวนเท่าเดิมต้องพักอาศัยในพื้นที่ที่เล็กกว่าเดิม	หรือเมื่อจ�านวนผู้
ต้องขังทั้งเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว	โดยทั่วไปแล้วสถานการณ์เช่นนี้ต้องการการตอบสนอง
ด้านการจัดการที่แตกต่างไปจากกรณีคนล้นคุก	อันเป็นผลมาจากการมีผู้ต้องขังเพิ่ม
ขึ้นอย่างเรื่อย	ๆ	ตลอดช่วงเวลาอันยาวนานหรือเมื่อมีการร้ือถอนหรือดัดแปลงอาคาร
เก่าซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแผนงาน

วิธีปฏิบัติที่ดีและการน�าไปใช้

เป็นปัญหาทีห่ลีกเล่ียงไม่ได้เมือ่สูญเสียพ้ืนที่ไปอย่างกะทนัหนั	ผลทีต่ามมาทนัทก็ีคือการ
มีพื้นที่พักอาศัยส�าหรับแต่ละคนน้อยลง	ผู้เข้าร่วมประชุมโต๊ะกลมกับไอซีอาร์ซี	เมื่อเดือน
ตุลาคม	พ.ศ.	2552	ต่างก็มีความเห็นว่าในวิกฤตการณ์เช่นนี้ไม่ควรก�าหนดพื้นที่ขั้นต�่า
ต่อคนโดยพลการ	มติที่ประชุมโต๊ะกลมเป็นเอกฉันท์	ให้ยกเลิก	ค�าแนะน�าของ	ไอซีอาร์ซีที่
ก�าหนด	2	ตารางเมตรส�าหรับสถานการณ์ฉุกเฉิน39	แทนที่จะก�าหนดมาตรฐานขั้นต�่า	ที่
ประชุมโต๊ะกลมแนะน�าว่าแนวทางเพ่ือพลิกฟื้นเรือนจ�าให้กลับสู่สภาพปกติ	 (รวมทั้งข้อ
ก�าหนดพื้นที่ขั้นต�่า)	 เร็วที่สุดเท่าที่ท�าได้	การบริหารสถานการณ์ฉุกเฉินอย่างรวดเร็วที่
ก�าหนดไว้จะต้องป้องกันไม่ให้ความขาดแคลนกลายเป็นสถานการณ์ที่เรื้อรัง

38	ไอซีอาร์ซี	น�้า	การสุขาภิบาล	สุขอนามัย	และที่พักอาศัยในเรือนจ�า	ไอซีอาร์ซี	เจนีวา	ตอนที่	1.6
39	ตัวเลข	 2	 ม2	 ส�าหรับสถานการณ์ฉุกเฉินมีอยู่ในคู่มือของไอซีอาร์ซีฉบับแรก	 น้�า	 การสุขาภิบาล	 สุขอนามัย	 และที่พัก

อาศัยในเรือนจ�า	แต่ถูกตัดออกไปในฉบับล่าสุด	ตีพิมพ์ปี	พ.ศ.	2555



3.	แดนที่พักอำศัยและ	ควำมจุ	 41

ตามค�าจ�ากัดความ	ให้ใช้วิธีจัดการเหตุฉุกเฉินในช่วงระยะเวลาสั้น	ๆ	เท่านั้น	วิธีปฏิบัติที่
ดีนั้นจ�าเป็นต้องมีเจ้าหน้าที่	ที่ตระหนักว่าเหตุฉุกเฉินนั้นอาจเกิดขึ้นและเพื่อเตรียมรับมือ	
(โดยจัดเตรียมแผนเผชิญเหตุฉุกเฉินไว้ให้พร้อม)	ซึ่งรวมถึงการพลิกฟื้นเรือนจ�ากลับสู่
สภาพปกติในเวลาที่เหมาะสม

ไอซีอาร์ซี	ตระหนักดีว่าทันทีหลังจากเกิดเหตุฉุกเฉิน	 เจ้าหน้าจะพุ่งความสนใจไปที่การ
เรื่องความมั่นคงปลอดภัย	และต้องสอดคล้องกับความต้องการด้านมนุษยธรรมขั้นพื้น
ฐานด้วย	เมื่อผ่านช่วงนี้ไปแล้วควรหันกลับไปสนใจเรื่องการพลิกฟื้นเรือนจ�าให้กลับสู่
สภาพการท�างานตามปกติ	รวมทั้ง	(แต่ไม่จ�ากัดอยู่เพียงเท่านี้)	ออกข้อก�าหนดเรื่องการ
ใช้พ้ืนที่	 (ดูบทที่	3	ตอน	ก	พื้นที่พักอาศัยต่อคนในสภาพปกติ	ข้อก�าหนดด้านเทคนิค)	
เพื่อท�าสิ่งนี้อาจจ�าเป็นต้องโยกย้ายผู้ต้องขัง	ติดตั้งที่พักอาศัยแบบที่ประกอบไว้ก่อนแล้ว	
(prefabricated	accommodation	units)	และ/	หรือ	จัดระเบียบวิธีใช้อาคารที่มีอยู่ใหม่

การเพ่ิมชั่วโมงกักขังผู้ต้องขังในห้องขังและอาคารเรือนนอนถูกใช้บ่อย	ๆ	ส�าหรับปัญหา
ความหนาแน่นที่เพิ่มขึ้นและความแออัดซึ่งเกิดจากเหตุฉุกเฉิน	เช่นเดียวกับการจัดล�าดับ
ความส�าคัญในการบริหารจดัการด้านความปลอดภยั	อย่างไรก็ตามควรพจิารณาหลายๆ	
ทางเลอืกต้ังแต่ช่วงแรก	ๆ 	เพ่ือให้มัน่ใจได้ว่าความมมีนษุยธรรมและการด�าเนนิงานได้กลบัสู่
สภาพตามปกติ	ตัวเลอืกทีว่่านีร้วมถึงการเพิม่เวลาทีใ่ช้นอกอาคารทีพั่กอาศัย	การมงีาน
ท�า	เพิ่มความถี่	และ/	หรือระยะเวลาที่อนุญาตให้ญาติมาเยี่ยม	รวมทั้งการปรับปรุงระบบ
ระบายอากาศและให้มีแสงสว่างจากธรรมชาติ	การเพิ่มจ�านวนชั่วโมงที่ผู้ต้องขังถูกกักขัง
อยู่ในพืน้ทีท่ีพั่กอาศัยมผีลกระทบเชงิบวกเพยีงเลก็น้อย	โดยเฉพาะเมือ่ทัง้ผูต้้องขังและเจ้า
หน้าที่ก็ต่างก็มีความเครียดและความกังวลใจสูงอยู่แล้ว	ในทางกลับกันการเปลี่ยนแปลง
กฎระเบียบในการก�ากับดูแลเล็ก	ๆ	น้อย	ๆ	รวมถึงงานประจ�าในแต่ละวันเพื่อให้ผู้ต้องขังมี
โอกาสมากขึ้นที่จะได้เข้าถึงพื้นที่อื่น	ๆ	ในเรือนจ�า	รวมทั้งโลกภายนอกสามารถลดความ
ตึงเครียดและบรรเทาผลกระทบที่ร้ายแรงที่เกิดกับการกักขังแบบปิด

ง.	ค�ำจ�ำกัดควำมของกำรกินพื้นที่

ก. ความจุทางการ- official capacity

➔➔ ความจุทางการ-	official	capacity	(หรือความจุออกแบบ-	design	capacity)	ของ
เรือนจ�าคือ	“จ�านวนผู้ต้องขังท้ังหมดที่เรือนจ�าสามารถให้ท่ีพักพิงโดยปฏิบัติตาม
ความต้องการขัน้ต�า่	[รวมทัง้การบรกิารแบบเต็มรปูแบบ]	ท่ีก�าหนดไว้ล่วงหน้า ในแง่
ของพืน้ท่ีต่อผู้ต้องขงัหรอืกลุ่มผู้ต้องขงั” รวมท้ังพืน้ท่ีท่ีพกัอาศัย40	โดยทัว่ไป	ความ
จทุางการ	ถูกก�าหนดเมือ่จะสร้างเรือนจ�า	มนัเป็นตัวเลขทีร่บัรู	้ถูกน�าไปใช้	และถูกอ้าง
ถึง	โดยเจ้าหน้าทีเ่รือนจ�า	แม้เรือนจ�าและทีต้ั่งแห่งใหม่ของเรือนจ�าอาจเปล่ียนไปหลาย
คร้ัง	อีกท้ังหลักการและเหตุผลก็อาจถูกลืมเลือนไปแล้วและพื้นที่ต่อคนของเดิมไม่
ชัดเจน	เพื่อให้ตัวเลขถูกน�าไปใช้ในทางปฏิบัติได้	จะต้องรู้หลักการค�านวณและปรับ
ตัวเลขให้ทันสมัยเมื่อพื้นที่ของเรือนจ�ามีการเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวข้อง

เขตอ�านาจศาล	ส่วนใหญ่ได้วินิจฉัยความจุรวมของเรือนจ�าทุกแห่งภายในประเทศ
นั้น	ๆ 	เรื่องนี้ถูกตีพิมพ์ภายใต้	รายงานสรุปเรือนจ�าทั่วโลก	ในเว็บไซต์ของ	ศูนย์การ
ศึกษาเรือนจ�าระหว่างประเทศ	(ICPS)41	อย่างไรก็ตามเนื่องจากการค�านวณ	”พื้นที่
ต่อคน”	เป็นไปตามมาตรฐานของแต่ละประเทศหรือมาตรการที่ได้รบัการยอมรบั	ดงั
นั้นต้องตีความจ�านวน	ร้อยละของความแออัด	(percentage	of	overcrowding)	ที่
บันทึกไว้ในเว็บไซต์อย่างระมัดระวัง	ดังนั้นการเปรียบเทียบข้อมูลของแต่ละขอบเขต
อ�านาจศาลจึงอาจไม่มีประโยชน์อะไรเลย

ควรระวังไว้เมื่อจะใช้	“ความจุ”	 เป็นเกณฑ์เปรียบเทียบภายในขอบเขตอ�านาจศาล
เดียวกัน	เช่น	เรือนจ�าแห่งหนึ่งจุผู้ต้องขังได้	2,500	คน	ซึ่งค�านวณโดยยึดตัวเลขที่
ก�าหนดเป็นหลักเกณฑ์	 (เช่น	3.4	ตารางเมตร)	อย่างไรก็ตามอาจมีความผันแปร
ของพื้นที่ต่อผู้ต้องขัง	ระหว่างพ้ืนที่พักอาศัยที่แตกต่างกันและความจุของเรือนจ�า
ซึ่งค�านวณไว้แต่เดิม

40	ไอซีอาร์ซี	น�้า	การสุขาภิบาล	สุขอนามัย	และที่พักอาศัยในเรือนจ�า	ไอซีอาร์ซี	เจนีวา	ตอนที่	1.3
41	International	Centre	for	Prison	Studies,	World	Prison	Brief,	http://www.prisonstudies.org/info/worldbrief



42 น�้ำ	กำรสุขำภิบำล	สุขอนำมัย	และที่อยู่อำศัย	ในเรือนจ�ำ	ค�ำแนะน�ำเพิ่มเติม 

เมื่อสร้างที่พักอาศัยเพ่ิมเติมหรือการใช้อาคารเปล่ียนไป	ต้องค�านวณความจุกัน
ใหม่	ควรน�าความจุทางการมาประกอบการพิจารณาถึงการเข้าถึง	และความเหมาะ
สมของโครงสร้างพื้นฐานอื่น	ๆ 	ในเรือนจ�า	(บรกิาร	โครงงาน	กิจกรรม	ฯลฯ)	ไม่ใช่แค่
จ�านวนเตียงนอน	เหน็ได้ชดัว่าความจทุีต้่องการควรจะมอีทิธิพลต่อการตัดสนิใจใน
ช่วงการวางแผนและออกแบบ

ข. อัตราการครอบครองพื้นที่ (occupancy rate)

➔➔ อัตราการกินพื้นที่	 (ที่รู้จักกันอีกอย่างหนึ่งคือ	ความหนาแน่นของประชากร)	หาได้
โดยค�านวณอัตราส่วนจ�านวนผู้ต้องขังปัจจุบัน	ณ	วันที่ก�าหนดให้	ต่อจ�านวนสถาน
ที่ที่ก�าหนดให้เป็น	ความจุทางการ	ของเรือนจ�า42 

	 	 อัตราการครอบครองพื้นที่	=	จ�านวนผู้ต้องขังปัจจุบัน
	 	 	 	 	 						ความจุทางการ

อัตราการครอบครองพื้นที่	มักถูกน�ามาใช้อ้างอิงเมื่อกล่าวถึงปัญหาเรื่องความ
แออัด	อย่างไรก็ตามเมื่อจะเปรียบเทียบ	“ความจุทางการ”	ระหว่างขอบเขตอ�านาจ
ศาลต่าง	ๆ	ก็ควรจะใช้ด้วยความระมัดระวัง	 เพราะพื้นที่ที่จัดสรรให้ผู้ต้องขังแต่ละ
รายนั้นผันแปรไป	เช่น	เรือนจ�าแห่งหนึ่งที่จัดสรรพื้นที่ให้	3.4	ตารางเมตรต่อคนจะ
มีความหนาแน่นของประชากรเป็น	2	เท่าของเรือนจ�าที่จัดสรรให้	6.8	ตารางเมตร
ต่อคน	อย่างไรก็ตามกรณีแรกไม่ถูกก�าหนดว่ามีความแออัดเพราะเป็นไปตามข้อ
ก�าหนดทางการ

อย่างไรก็ตาม	การเปรยีบเทยีบข้อมลูย้อนหลงัของอตัราการครอบครองพืน้ทีภ่ายใน
ระบบเรือนจ�า	สามารถให้ข้อมูลที่มีประโยชน์ส�าหรับการวางแผนในอนาคต	รวมถึง
การหารือกับรัฐบาลและองค์กรอื่น	ๆ	เกี่ยวกับแนวโน้มในการคุมขัง	สภาพของการ
คุมขัง	(รวมทั้งในสถานการณ์วิกฤต)	และการตอบสนองต่อประเด็นเหล่านี้

ค. ความจุปฏิบัติการ (operational capacity)

➔➔ ความจปุฏบิติัการ	หมายถึงจ�านวนคนทัง้หมดทีส่ามารถพกัอาศัยในเรอืนจ�าได้อย่าง
ปลอดภยัและมมีนษุยธรรมในช่วงเวลาใดเวลาหน่ึง	ตัวเลขนีอ้าจเปลีย่นแปลงได้ตลอด
เวลาเนือ่งจากมกีารเปล่ียนแปลงในเรือนจ�าและความผนัผวนของทรัพยากร	เช่น	อาจ
ติดต้ังเตยีง	(รวมทัง้เตียงชัน้)	เพิม่ขึน้	อาคารอาจถกูแปลงเป็นเรอืนนอน	หรอืจ�านวน
เตียงอาจเพิ่มขึ้นโดยใช้พื้นที่ที่จัดสรรเพื่อวัตถุประสงค์อื่น	เช่น	การศึกษาหรือโครง
งาน	ในสถานการณ์เช่นนี้จึงจ�าเป็นต้องปรับเปลี่ยนกฎเกณฑ์ประจ�าวัน	 เพื่อชดเชย
กับพื้นที่รวมต่อคนที่ลดลงไป	(ซึ่งไม่ว่าจะในกรณีใดก็ตามจะต้องไม่ลดลงต�่ากว่าค่า
ต�่าสุดที่แนะน�าไว้	ยกเว้นในกรณีฉุกเฉิน)	วิธีนี้อาจรวมถึงการให้เวลาผู้ต้องขังได้อยู่
นอกเขตที่พกัอาศัยนานขึ้นและเข้าถึงบริการต่าง	ๆ 	ได้ดขีึน้โดยการเพิ่มเวลาท�าการ
ให้มากขึน้	เช่น	พืน้ทีซ่กัเสือ้ผ้าและอาบน�า้	ศูนย์สขุภาพและศูนย์การศึกษา	พืน้ทีเ่ย่ียม
ญาติและ/	หรือพื้นที่นันทนาการ

แนวคิดเก่ียวกับ	“ความจุปฏิบัติการ”	ช่วยให้การจัดการเรือนจ�ามีจุดอ้างอิงกับส่ิง
ที่เรือนจ�าพึงปฏิบัติและไม่ควรให้จ�านวนผู้ต้องขังเพิ่มมากขึ้น	เมื่อความจุเข้าใกล้กับ
ความจุปฏิบัติการถือเป็นเครื่องบ่งชี้ว่าควรมีการด�าเนินการบางอย่างจาก	2	ระดับ

• ภาครัฐ	ฝ่ายบริหารควรด�าเนินการอย่างกระตือรือร้นเพื่อให้รัฐบาลหัน
กลับมาสนใจ	รัฐบาลสามารถกระตุ้นให้มีการอภิปรายถึง	วัตถุประสงค์
และค่าใช้จ่ายในการจองจ�า	ความจ�าเป็นท่ีต้องได้งบประมาณเพิ่มและการ
ขยายระบบเรือนจ�าเพื่อให้ภาคการเมืองเข้ามามีส่วนร่วม

• การบริหารเรือนจ�า	ผู้บริหารเรือนจ�าจะต้องทบทวนความเหมาะสมของ
ระเบียบและงานประจ�าที่ท�าอยู่	และระบุการเปลี่ยนแปลงที่เหมาะสมซึ่งท�าให้
แน่ใจได้ว่ายังคงรักษามาตรฐานขั้นต�่าไว้ ได้

42	ไอซีอาร์ซี	น�้า	การสุขาภิบาล	สุขอนามัย	และที่พักอาศัยในเรือนจ�า	ไอซีอาร์ซี	เจนีวา	ตอนที่	1.3
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ง. ความจุฉุกเฉิน (emergency capacity)

➔➔ ความจฉุุกเฉนิคอื ร้อยละท่ีมากกว่าความจทุางการ ซึง่จะต้องไม่เกนิไปกว่านี	้เพราะ
ถ้าเกินกว่านี	้เรือนจ�าอาจอยูใ่นสภาพที่ไม่ปลอดภยัในการปฏิบติังาน	ไม่ควรให้	ความ
จุฉุกเฉิน	ด�ารงสภาพอยู่เป็นเวลานานเพราะเป็นการสร้างความตึงเครียดในหมู่เจ้า
หนา้ทีแ่ละผูต้้องขงั	อกีทัง้ยงัขดัขวางการให้บรกิารทุกดา้นอย่างทีค่าดหวงัไว้	ในทาง
ปฏิบติั	เรือนจ�าจะก�าหนดขอบเขตของความแออดั	(overcrowding)	ซึง่สามารถผ่อน
ปรนได้เป็นการชัว่คราว	และไม่ส่งผลกระทบต่อการปฏบิติังานทีป่ลอดภยัในเรอืนจ�า



44 น�้ำ	กำรสุขำภิบำล	สุขอนำมัย	และที่อยู่อำศัย	ในเรือนจ�ำ	ค�ำแนะน�ำเพิ่มเติม 
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สภาพความเป็นจริง

การจัดหาน�้าอย่างต่อเนื่องถือเป็นสิ่งจ�าเป็น	ส�าหรับการรักษาสุขภาพและเป็นสวัสดิการ
ของทั้งผู้ต้องขังและเจ้าหน้าที่	การก�าหนดต�าแหน่งของจุดจ่ายน�้าและการปรับปรุงการเข้า
ถึงจดุจ่ายน�า้ส�าหรับซกัเส้ือผ้าและวัตถุประสงค์ด้านสขุอนามยั	เป็นประเดน็ปัญหาทีม่กีาร
ปรึกษาหารือกันเป็นประจ�า	ระหว่างคณะผู้แทนของไอซีอาร์ซีกับผู้บริหารเรือนจ�า	ที่ใดที่มี
จุดจ่ายน�้าไม่พอเพียง	และ/	หรือ	การก�ากับดูแลของเจ้าหน้าที่ไม่เคร่งครัด	ก็มีโอกาสมาก
ขึ้น	ที่ผู้ต้องขังจะควบคุมการเข้าถึงและเรียกหาผลประโยชน์จากการใช้น�้า	ในทางกลับกัน	
การมีจุดจ่ายน�้าหลายจุดช่วยให้ผู้ต้องขังเข้าถึงน�้าได้สะดวกขึ้นแต่ก็ท�าให้ผู้ต้องขังมอง
ไม่เห็นคุณค่าของน�้า	ซึ่งน�าไปสู่การสูญเสียโดยเปล่าประโยชน์และแม้กระทั่งก่อความเสีย
หายจากการรั่วไหล

การก�าหนดทีต้ั่งของจดุจ่ายน�า้ไว้ในหรอืใกล้พ้ืนท่ีพักอาศัย	ช่วยลดเวลาท่ีผูต้้องขงัจะต้อง
ใช้อยู่ข้างนอกพื้นที่กักขังตามปกติลงได้	ถ้าจุดจ่ายน�้าอยู่ค่อนข้างไกลจากพ้ืนที่พักอยู่
อาศัยก็เท่ากับเป็นการจ�ากัดหรือกันไม่ให้ผู้ต้องขังเข้าถึง	เว้นเสียแต่ว่าผู้บริหารจะจัดสรร
ให้มจี�านวนเจ้าหน้าทีเ่พยีงพอ	(กรณทีีต้่องการก�ากับดแูลอย่างเข้มงวด)	และ/	หรอืยอมให้
ผู้ต้องขังใช้เวลามากขึ้นในการเดินไปมาระหว่างจุดจ่ายน�้ากับที่พักอาศัย

การจดัหาน�า้ให้พอเพียงส�าหรับดืม่	ท�าอาหาร	ล้างเคร่ืองครัว	สุขภาพอนามยัส่วนบคุคล	
ก�าจดัน�า้เสยี	(ในระบบทีอ่าศัยน�า้เป็นตัวกลางในการผลกัดนัของเสยีทิง้)	และท�าความสะอาด
เป็นงานที่ท้าทายอย่างมากส�าหรับเจ้าหน้าที่เรือนจ�า	นี่อาจเป็นผลจากปัจจัยหลายอย่าง	
รวมทัง้การวางแผนและออกแบบที่ไม่เหมาะสม	ระบบโครงสร้างพืน้ฐานที่ไม่เหมาะสมและไม่
ได้รับการบ�ารุงรักษาเท่าที่ควร	จ�านวนผู้ต้องขังที่มากและเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง	ค่าใช้จ่าย
ในการจดัหาสงูโดยเฉพาะช่วงฤดแูล้งในเขตทีม่ภีมูอิากาศร้อน	ระบบส่งน�า้เสยีหาย	ไม่มงีบ
ประมาณส�าหรับบ�ารุงรักษา	และ/	หรือ	ไม่เงินจ่ายค่าน�้าให้หน่วยงานท้องถิ่น

ในการออกแบบเรือนจ�าแห่งใหม่	 เป็นเร่ืองธรรมดาที่ต้องเกิดความไม่สอดคล้องกันของ
ขนาดท่อส่งน�้าของระบบส่งน�้าของการประปา	กับขนาดของท่อน�้าที่ก�าหนดไว้ส�าหรับ
เรือนจ�าซึ่งกว่าจะรู้ก็มักจะสายเกินไปและต้องเสียค่าใช้จ่ายในการแก้ไขสูง	เช่น	ออกแบบให้
มีที่อาบน�้าแบบฝักบัวจ�านวน	20	หัว	แต่ขีดความสามารถในการจ่ายน�้าไม่เพียงพอเมื่อมี
การใช้งานพร้อมกัน	ท�านองเดียวกันการปรับปรุงระบบจัดหาน�้าเพื่อให้มีปริมาณน�้าเพิ่ม
ขึ้นอย่างเพียงพอต่อความต้องการน้ัน	ต้องน�าขีดความสามารถ	(ข้อจ�ากัด)	ของระบบ
ระบายมาประกอบการพิจารณาด้วย

ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดกับสิ่งแวดล้อม	อันเนื่องมาจากการออกแบบและติดต้ังระบบส่ง
น�้านั้นสามารถส่งผลกระทบต่อการจัดหาน�้า	การขยายตัวของเมืองอาจหมายความได้
ว่าเรือนจ�าที่สร้างไว้ในพื้นที่ห่างไกล	แต่ปัจจุบันถูกห้อมล้อมจากการขยายตัวของชุมชน
ที่หนาแน่นที่มีความต้องการน�้าและบริการสุขาภิบาลด้วย	ผลที่ตามมาก็คือความดันน�้า
และปริมาณน�า้เมือ่มาถึงเรือนจ�าอาจลดน้อยลง	ไม่ใช่เร่ืองผดิปกติส�าหรับชุมชนท้องถ่ินและ
เจ้าหน้าที่เรือนจ�าที่อยู่อาศัยในที่พักอาศัยของรัฐในชุมชนเหล่านั้น	ที่จะต้องลักลอบใช้น�้า
อย่างผดิกฎหมาย	เรือนจ�าอาจต้ังอยู่โดยมโีรงงานอตุสาหกรรมขนาบข้างซึง่แน่ใจว่ามนี�า้ใช้
แน่	อย่างไรกต็ามโรงงานอาจหยดุประกอบการเป็นระยะเวลานานหรอือาจย้ายไปอยูท่ีอ่ืน่
ท่อส่งน�้าภายนอกอาจเสียหายและได้รับการซ่อมแซมแบบมักง่าย	จึงไม่สามารถหยุดการ
เกิดการไหลซมึได้	ในเรือนจ�าความเสียหายซ่ึงเกิดทีจ่ดุจ่ายน�า้	ก๊อกน�า้	ท่อน�า้	และส่ิงอ�านวย
ความสะดวกด้านสขุาภบิาลนัน้เกิดขึน้บ่อย	บ่อยมากเกินกว่าทีบ่คุคลที่ไม่คุ้นเคยกับเรือน
จ�าจะคาดถึง	สาเหตุก็มีอยู่หลายประการด้วยกัน	รวมทั้ง
➔➔ ฝ่ายบริหารเรือนจ�าไม่สามารถบ�ารุงรักษาได้อย่างเหมาะสมและทันท่วงที	ใช้วัสดุ
คุณภาพต�่าและ/	หรือไม่คงทน	ใช้เจ้าหน้าที่และผู้ต้องขังที่ไม่ได้ผ่านการอบรมมา
อย่างถูกต้อง	และ/	หรือ	ไม่ได้รับค่าตอบแทนอย่างเหมาะสม
➔➔ ผู้ต้องขังจงใจท�าลายทรัพย์สินของรัฐ	การก่อวินาศกรรมหรือการรื้อถอนอาคาร

บทนี้เกี่ยวข้องกับควำมต้องกำรด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน	เรื่องกำรจัดหำน�้ำประปำ
เพื่อให้เกิดประสิทธิภำพและประสิทธิผล	กำรด�ำเนินกำรที่เกี่ยวข้องกับ	
กำรเข้ำถึง	กำรแจกจ่ำย	รวมทั้งกำรจ่ำยและเก็บน�้ำในภำวะฉุกเฉิน
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➔➔ อุปกรณ์ถูกใช้งานหนัก
➔➔ การใช้อปุกรณ์ไม่ถกูต้องอนัเป็นผลมาจาก	ความย่อหย่อนในการก�ากับดแูลของเจ้า
หน้าที่	หรือการขาดความเป็นผู้น�าและการควบคุมที่ไม่เหมาะสม

น�้ายังอาจถูกปนเปื้อนได้จากหลาย	ๆ	จุดระหว่างส่ง	 ท้ังที่อยู่ภายใต้และนอกเหนือการ
ควบคุมโดยตรงของฝ่ายบริหารเรือนจ�า	จากแหล่งน�้าต้นทาง	ผ่านท่อส่งน�้า	ผ่านทาง
ภาชนะเก็บน�้าที่ไม้ ได้รับการบ�ารุงรักษาอย่างถูกต้อง	หรือถูกปนเปื้อนโดยการซึมเข้ามา
ในระบบส่งน�า้	ระบบส่งน�า้ที่ไม่ได้ท�างานต่อเนือ่งมกัถกูปนเป้ือน	ในช่วงทีท่่อไม่มนี�า้และไม่มี
แรงดัน	มีโอกาสที่จะเกิดการปนเปื้อนโดยซึมเข้ามาจากด้านนอกท่อ

ข้อก�าหนดทางเทคนิค

ค�าแนะน�าของ	ไอซอีาร์ซ	ีดงัทีจ่ะกล่าวต่อไปนี	้ควรถูกใช้ด้วยความระมดัระวงั	ต้องพิจารณา
ปัจจัยด้านอื่นประกอบด้วย	เพ่ือหาความเหมาะสมของข้อก�าหนด	ปัจจัยเหล่านี้รวมถึง
จ�านวนผู้ต้องขังและระยะเวลาที่อนุญาตให้เข้าถึงอุปกรณ์	สภาพภูมิอากาศ	และความ
เหมาะสมของระบบระบายอากาศ

โครงสร้างพื้นฐาน
➔➔ จ�านวนก๊อกน�้า	1-2 ก๊อกต่อผู้ต้องขัง 100 คน
➔➔ อัตราการไหลขั้นต�่า	3-5 ลิตรต่อนาที

การจัดหา (ปริมาณน�้าขั้นต�่าสุด)
➔➔ 10-15 ลิตรต่อวัน	(ครอบคลุมความต้องการทั้งหมด)
➔➔ 3-5 ลิตรต่อคนต่อวันส�าหรับการด�ารงชีวิต	(ไม่ว่าในสภาวะอากาศร้อนหรือหนาว)
➔➔ 1 ลิตรต่อคนต่อวันส�าหรับช�าระล้างหลังจากใช้ห้องส้วม43

การกักเก็บน�้า
➔➔ ความจุกักเก็บขั้นต�่า:	ส�าหรับการบริโภค 1 วัน	รวมถึงโรงครัวและสถานพยาบาล	
(ถ้ามกีารสลบัวนัจ่ายน�า้จากท่อเมน	เช่น	วันเว้นวนั	ต้องพจิารณาจ�านวนวนัระหว่าง
วันที่จ่ายน�้าด้วย)
➔➔ ความจุกักเก็บส�าหรับช่วงกลางคืน	มีน�้าให้	2 ลิตรต่อคน	ในแต่ละห้องขัง	ถังตักน�้า	
ภาชนะเก็บน�้าและขวดพลาสติกที่ใช้กักเก็บต้องมีขนาดพอเหมาะ

วิธีปฏิบัติที่ดีและการน�าไปใช้

เป็นความรับผิดชอบอันดับแรกของผู้บริหารที่จะจัดหาน�้าให้เพียงพอ	ทั้งคุณภาพและ
ปริมาณ	โดยคุณภาพต้องเป็นไปตามมาตรฐานองค์การอนามัยโลก44	ผู้บริหารเรือนจ�า
ต้องแน่ใจว่าน�้าดื่มและน�้าใช้	เป็นทรัพยากรที่ให้เปล่าและมีให้ผู้ต้องขังทุกคนได้ใช้อย่างเสรี	
การห้ามไม่ให้ผูต้้องขงัเข้าถึงน�า้เป็นเร่ืองท่ียอมรบัไม่ได้ไม่ว่าจะใช้เหตุผลว่าเป็นวิธีควบคุม	
ลงโทษหรือเพ่ือวัตถุประสงค์ต่าง	ๆ	 ท่ีเก่ียวข้องกับการไต่สวน	ผู้บริหารเรือนจ�ามีความ
รับผิดชอบเป็นการเฉพาะที่จะต้องแน่ใจว่ากลุ่มคนอ่อนแอรวมถึงผู้หญิงและเด็ก	ผู้ที่ทุกข์
ทรมานจากการเจ็บป่วยทางกายและทางจิต	หรือผู้ที่ต้องการการดูแลสุขภาพเป็นการ
เฉพาะ	ผูส้งูอาย	ุคนพกิาร	ผูอ้ยูใ่นระหว่างการแยกขงั	(เช่น	ในห้องขงัส�าหรบัลงโทษ	ห้องขงั
รอค�ายืนยันการตัดสินประหารชีวิต	หรือถูกแยกออกจากผู้ต้องขังส่วนใหญ่ด้วยเหตุอื่น)	
สามารถเข้าถึงน�้าดื่มและน�้าใช้เพื่อสุขอนามัยที่มีคุณภาพและปริมาณเหมาะสม

ก. โครงสร้างพื้นฐาน รวมทั้งการกักเก็บ

ผู้ออกแบบระบบน�้าและระบบสุขาภิบาล	ควรดูงานระบบจัดหาน�้าในเรือนจ�าแห่งอื่น	ๆ	ใน
ภมูภิาคเดยีวกันเพ่ือสงัเกตว่าเขาบรหิารงานกันอย่างไร	ผูอ้อกแบบจะต้องตระหนกัด้วยว่า	
ความต้องการการใช้งานภายในเรอืนจ�านัน้แตกต่างจากความต้องการในสภาพแวดล้อม
แบบครัวเรือนปกติเป็นอย่างมาก	สิ่งอ�านวยความสะดวกด้านน�้าและสุขาภิบาลต้องแข็ง
แรงทนทานพอที่รับมือกับการใช้งานหนัก	ในสภาพแวดล้อมแบบเรือนจ�าซึ่งแตกต่างจาก
องค์กรอื่นในหลายด้าน	ผู้ออกแบบและผู้วางแผนมักประเมินปริมาณการใช้งาน	และการ
สึกหรอจากการใช้งานที่จะเกิดขึ้นต�่ากว่าความเป็นจริง	อุปกรณ์ท่อมาตรฐานที่ใช้ในครัว

43	ไอซีอาร์ซี	น�้า	การสุขาภิบาล	สุขอนามัย	และที่พักอาศัยในเรือนจ�า	ไอซีอาร์ซี	เจนีวา	ตอนที่	2.5
44	SMR	ข้อ	20	(2)	“จะต้องมีน้�าดื่มให้ยักโทษทุกคนเมื่อใดก็ตามที่เขาต้องการ”
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เรือนทั่วไป	(โดยเฉพาะก๊อกน�้า	อ่างล้างมือและโถอุจจาระ	ปัสสาวะ)	มักต้องเปลี่ยนบ่อย	ๆ	
เพราะการใช้งานหนักหรือเพราะถูกท�าลายจนเสียหายไม่ว่าโดยเจตนาหรือโดยบังเอิญ	
ส่วนผลติภัณฑ์ทีผ่ลติออกมาส�าหรบัใช้ในสถาบนัและอตุสาหกรรมโดยเฉพาะ	จะแพงกว่า
เพราะเน้นความคงทนในการใช้งานเป็นส�าคัญแต่จะประหยัดกว่าในระยะยาว

จ�าเป็นอย่างย่ิงที่จะต้องพัฒนาและก�าหนดแผนงานซ่อมบ�ารุงตามปกติ	 และน�าไปใช้กับ
ระบบจ่ายน�้าที่ได้ติดต้ังไว้รวมทั้งพื้นที่อาบน�้า	สภาพที่แออัดเกินไปเป็นระยะเวลานาน	ๆ	
แม้ว่าจะไม่ใช่เร่ืองผดิปกติแต่ส่งผลให้ความต้องการใช้น�า้และอุปกรณ์ต่าง	ๆ 	มมีากเกินกว่า
ที่ได้วางแผนไว้	และเป็นปัจจัยเร่งให้โครงสร้างพ้ืนฐานในเรือนจ�าเสื่อมสภาพเร็วขึ้น	 (รวม
ทั้งน�้าและการสุขาภิบาล)	เมื่อเทียบกับท่ีการติดต้ังในครัวเรือน	ในสภาพที่แออัดเกินไปนี้
จึงจ�าเป็นต้องเพิ่มการซ่อมบ�ารุง

การน�าแผนการบ�ารุงรักษาไปใช้นั้นต้องมีงบประมาณ	ควรรวมความต้องการด้านงบ
ประมาณส�าหรบัการซ่อมบ�ารุงไว้ต้ังแต่ขัน้วางแผน	และเสนอของบประมาณในช่วงพจิารณา
งบประมาณประจ�าปี	 โดยต้องรวมถึงจ�านวนผู้ต้องขังที่คาดว่าจะเพ่ิมขึ้นในอนาคตด้วย	
ถ้าหากจ�านวนผู้ต้องขังที่ไม่ได้วางแผนไว้เพ่ิมขึ้นอย่างมีนัยส�าคัญก็ควรเสนอของบซ่อม
บ�ารุงเพิ่มเติม	อาจประหยัดงบประมาณในการซ่อมบ�ารุงโดยมอบหมายผู้ต้องขังที่ผ่าน
การอบรมและถูกก�ากับดูแลมาแล้วเป็นผู้ด�าเนินการซ่อมบ�ารุง	อย่างไรก็ตาม	เนื่องจาก
เป็นความรับผิดชอบของผู้บริหารต่อสวัสดิการของผู้ต้องขัง	ดังนั้นต้องใช้เจ้าหน้าที่	ที่มี
คุณภาพอย่างเหมาะสม	(มากกว่าจะใช้ผู้ต้องขัง)	เพื่อรับผิดชอบงานซ่อมบ�ารุงทั้งหมดที่
เกี่ยวข้องกับน�้าและระบบจ่ายน�้า	(ดูบทที่	8	การบ�ารุงรักษาเรือนจ�า)

ถึงแม้ข้อก�าหนดของ	ไอซีอาร์ซี	แนะน�าให้ใช้ก๊อกน�้า	1-2	ก๊อกส�าหรับผู้ต้องขัง	100	คน	
แต่จ�านวนก๊อกน�้าที่ต้องมีเพ่ือให้แน่ใจได้ว่าผู้ต้องขังทุกคนได้รับน�้าพอเหมาะส�าหรับดื่ม	
ล้าง	และท�าความสะอาดนั้น	ขึ้นอยู่กับองค์ประกอบของสิ่งอ�านวยความสะดวกนั้นๆ	และ
ลักษณะการใช้งานประจ�าวัน	เช่น	จะต้องมีก๊อกน�้ามากขึ้นเมื่องานประจ�าที่ท�าอยู่นั้นห้าม
ไม่ให้ผู้ต้องขังเข้าถึงพื้นที่เปียกแฉะ	(พื้นที่ที่จัดน�้าไว้ให้)

ไอซีอาร์ซี	แนะน�าให้ใช้อัตราการไหลขั้นต�่าที่	3-5	ลิตรต่อนาที	โดยพิจารณาจากคุณภาพ
ของวัสดุที่จะใช้เพื่อให้ ได้อัตราการไหลดังกล่าว	 เช่นเดียวกับการติดต้ังท่อส่งน�้า	 เครื่อง
สูบ	และอุปกรณ์อื่น	ๆ	อย่างไรก็ตาม	การก�าหนดอัตราการไหลควรเป็นส่วนหนึ่งของ
กระบวนการในการวางแผนและออกแบบ	ทมีงานวางแผนควรพิจารณาเทคโนโลยีและทาง
เลือกใหม่	ๆ	ด้วย	เช่น	ระบบกักเก็บน�้าฝน	เคร่ืองสูบน�้าพลังงานแสงอาทิตย์และไส้กรอง
เซรามิคที่ผลิตในท้องถิ่นซึ่งราคาถูกว่าและหาซื้อได้ง่าย	การวิเคราะห์ต้นทุน-ก�าไรควร
รวมค่าติดตั้ง	ค่าบ�ารุงรักษาและซ่อมแซม	และการหาวัสดุในท้องถิ่นหรือความพร้อมของ
วัสดแุละความเชีย่วชาญอืน่ๆ	เทคโนโลยใีหม่ๆ	อาจต้องการทัง้เวลาและเงนิลงทนุเร่ิมต้นสูง
แต่ประหยดักว่าในระยะยาวและได้พิสูจน์ให้เหน็แล้วว่ามคีวามเชือ่ถอืมากกว่าวิธดีัง้เดมิ	ถึง
กระนัน้ก็ตาม	ก็ต้องประเมนิตัวเลือกต่าง	ๆ 	อย่างรอบคอบเพือ่ให้แน่ใจได้ว่าเป็นตัวเลอืกที่
เราเข้าใจอย่างถ่องแท้	วางใจได้ว่ามอีายุการใช้งานนานพอ	และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
ทุกด้าน	ความกระตือรือร้นที่มีอยู่ตั้งแต่แรกมักจะน�าไปสู่การคาดหวังท่ีสูงเกินจริง	จึงขอ
แนะน�าให้ทดสอบตัวเลือกเหล่านี้ก่อนในลักษณะ	 โครงการน�าร่อง	หรือดูงานที่สถานที่ที่
ใช้เทคโนโลยีเหล่านั้นได้ผลดี
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ข.การจัดหาน�้า คุณภาพและปริมาณน�้า กับการเข้าถึงน�้า
หลักการขั้นพื้นฐานในการตัดสินว่าควรตั้ง	จุดจ่ายน�้าไว้ที่ใดนั้นมีข้อพิจารณาดังนี้
➔➔ ผูต้้องขงัจ�าเป็นต้องเข้าถงึน�า้ดืม่ได้ตลอด	24	ชัว่โมง	เมือ่ใดทีก่ารรักษาความปลอดภยั
ในทีค่วามมัน่คงสงู	การจดัส่งสมัภาระ	หรือประเดน็ข้อกฎหมายอืน่ๆ	ท�าให้ไม่สามารถ
เข้าถึงน�้าได้ตลอด	24	ชั่วโมง	ให้จัดหาภาชนะเก็บน�้าชนิดเคล่ือนย้ายได้ซึ่งมีฝาปิด
ผนึกกันการปนเปื้อน	ไว้ในพื้นที่พักอาศัย
➔➔ ควรมีอุปกรณ์/วัสดุกรองน�้าให้แก่เจ้าหน้าที่และผู้ต้องขัง	 เมื่อใดก็ตามที่การเข้าถึง
น�้าดื่มที่ผ่านการท�าให้สะอาดแล้วไม่พอเพียง	ควรด�าเนินการวิเคราะห์น�้าในห้อง
ปฏิบัติการที่ได้รับการยอมรับอย่างสม�่าเสมอ	ผลการวิเคราะห์คุณภาพน�้าต้องได้
มาตรฐานขององค์การอนามัยโลก45

➔➔ จดุจ่ายน�า้ทีก่�าหนดต้องแยกระหว่างผูช้ายและผูห้ญิง	และแยกเยาวชนออกจากผู้ใหญ่	
ในพื้นทีพ่กัอาศัย	(ไม่แนะน�าใหจ้ดัวธิเีขา้ถึงจดุจ่ายน�า้หนึง่ตามก�าหนดเวลาโดยกลุม่
ผู้ต้องขังต่าง	ๆ	เพราะการปฏิบัติเช่นนี้	เป็นสาเหตุให้การเข้าถึงไม่พอเพียง)
➔➔ ทีต้ั่งจดุจ่ายน�า้ควรขึน้อยู่กับการใช้อาคารแต่ละหลงัและพืน้ทีแ่ต่ละเขตตามที่ได้วางแผน
ไว้แล้วรวมทั้งพื้นที่ส�าหรับเจ้าหน้าที่	(ทั้งด้านในและด้านนอกเรือนจ�า)
➔➔ การบริโภคโดยรวมต้องสะท้อนสภาพความเป็นจริงและไม่เป็นการรวมเฉพาะความ
ต้องการของผูต้้องขงั	แต่รวมถึงความต้องการของผูบ้รโิภคอืน่	ๆ 	ด้วย	เช่น	เดก็ทีม่า
กับญาติที่มาเยี่ยมและเจ้าหน้าที่	(โดยเฉพาะถ้าเจ้าหน้าที่อาศัยอยู่ในอาคารสถานที่
ร่วมกับครอบครัวของเขาเพราะเรือนจ�าตั้งอยู่ในพื้นที่ห่างไกล)
➔➔ ต้องติดต้ังจุดจ่ายน�้าไว้ทั่วเรือนจ�าเพื่อให้แน่ใจได้ว่าน�้าไม่ใช้ทรัพยากรที่หายากจน
ท�าให้ผู้ต้องขังกลุ่มเล็ก	ๆ	เข้ามาควบคุม	ไอซีอาร์ซี	ทราบดีว่าการจัดท�าข้อก�าหนด
อาจน�าไปสู่ผลลัพธ์ที่ดูไม่ปกติ	ตัวอย่างเช่น	การติดตั้งท่อน�้าในห้องขัง	ท�าให้ผู้ต้อง
ขงัออกไปอยูข้่างนอกตัวอาคารน้อยลง	เพราะพวกเขาไม่จ�าเป็นต้องออกไปจากพ้ืนที่

45	องค์การอนามัยโลก	ค�าแนะน�าเกี่ยวกับคุณภาพน�้าดื่ม	ฉบับตีพิมพ์ครั้งที่	4	พ.ศ.	2554	http://www.who.int/water_
sanitation_health/publications/2011/dwq_guidelines/en/.
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พกัอาศัยเพือ่เข้าถึงจดุจ่ายน�า้ข้างนอกอกีต่อไปแล้ว	ในท�านองเดยีวกัน	ย่ิงมจีดุจ่าย
น�้ามากขึ้นเท่าใดก็ยิ่งมีแนวโน้มที่จะสูญเสียน�้าไปโดยเปล่าประโยชน์มากขึ้นเท่านั้น	
จากการใช้ก๊อกน�้าผิด	ๆ	หรือไม่มีการบ�ารุงรักษา	อย่างไรก็ตาม	เป็นสิ่งส�าคัญที	่
จะต้องหลีกเลี่ยงผลลัพธ์ที่ไม่ปกติด้วยการจัดการที่ดี	รวมทั้งเตือนตัวเองอยู่เสมอ
ว่าจุดประสงค์ก็เพื่อปรับปรุงสภาพโดยรวมของการจองจ�าซึ่งเป็นสิ่งที่ส�าคัญมาก
➔➔ ปริมาณกันส�ารอง	เช่น	บ่อเก็บน�้าใต้ดินหรือหอถังสูง	ต้องได้รับการบ�ารุงรักษา
เสมือนเป็นส่วนหนึ่งของระบบน�้า	 เพื่อให้พอกับความต้องการของผู้ต้องขังและเจ้า
หน้าที่อย่างน้อย	24	ชั่วโมง	ถ้าหากระบบปกติใช้การไม่ได้

น�้าและชุมชนท้องถิ่น

ตามปกติแล้วมคีวามเป็นไปได้ทีช่มุชนท้องถ่ิน	ทีจ่ะต่อท่อเชือ่มเข้ากับท่อเมนประปาทีส่่งน�า้
ไปยังเรือนจ�าหรือน�้าอาจถูกปนเปื้อนที่ต้นทางหรือระหว่างทาง	(ไม่ว่าจะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจ
ก็ตาม)	การค�านวณความต้องการน�้าส�าหรับเรือนจ�าต้องครอบคลุมผู้บริโภคทุกคน	ซึ่ง
รวมประชาชนทีอ่ยู่รอบเรือนจ�า	มาตรการในทางปฏิบัติเพือ่หลีกเลี่ยงปญัหาต่าง	ๆ 	เชน่นี้
และเพือ่แก้ปัญหาเก่ียวกับการจดัหาน�า้ร่วมกับผูอ้ยู่อาศัยในบรเิวณใกล้เคียง	ประกอบด้วย
➔➔ การก่อสร้าง	 (เป็นส่วนหนึ่งของโครงงานก่อสร้าง)	 โดยเพิ่มท่อหรือท่อแยก	หรือ
ติดตั้งบ่อน�้าบาดาลหรือถังเก็บน�้าเพิ่มเติม	เพื่อเพิ่มปริมาณน�้าให้แก่ชุมชนท้องถิ่น
➔➔ ตดิตั้งระบบเก็บน�้าและบ่อเก็บน�้าเพื่อสะสมน�้าในช่วงกลางคืนซึ่งความต้องการใช้น�้า
ของชุมชนข้างเคียงลดต�่าลง

การจัดหาน�้าและเรือนจ�าใหม่และที่ก�าลังขยาย (หัวข้อนี้จะกล่าวเพิ่มเติมในบทที่	9)

เมื่อต้องการขยายระบบจัดหาน�้าที่มีอยู่เดิมหรือเมื่อสร้างเรือนจ�าแห่งใหม่	ฝ่ายวางแผน
ต้องรู้ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องและกฎระเบียบการบริหารของราชการส่วนท้องถิ่น	เรือนจ�า
ใหม่ควรตั้งอยู่ในพื้นที่ที่การจัดหาน�้าที่เหมาะสมสามารถเข้าถึงด้วยต้นทุนที่ไม่สูงเกินไป

ถ้าต้องการเพิ่มความจุ	ขั้นตอนแรกคือต้องประเมินสภาพและความจุของระบบจัดหาและ
จ่ายน�้าในปัจจุบันเสียก่อน	เรื่องนี้อาจดูเหมือนจะเห็นได้ชัดแต่เป็นเร่ืองธรรมดาส�าหรับผู้
บริจาคหรือผู้ ให้บริการที่เลือกใช้ระบบที่ตนชื่นชอบ	จนอาจมองข้ามการจัดการที่ยั่งยืน
และความคุ้มค่าในการลงทุน	มีเรือนจ�าหลายแห่งที่สร้างขึ้นเฉพาะกิจและใช้ระบบที่ผู้ขาย
ผลักดันให้ใช้	โดยภายหลังปรากฏว่าไม่สามารถแก้ปัญหาระยะยาวได้อย่างยั่งยืน

การวางแผนควรค�านึงถึงการขยายตัวทั้งประชากรในเรือนจ�าและชุมชนใกล้เคียง	รวมทั้ง
ขดีความสามารถของระบบจดัหาน�า้ทีจ่ะตอบสนองความต้องการทีเ่พิม่ขึน้	ผูว้างแผนควร
ทราบว่าเงนิลงทนุนัน้	มคีวามส�าคัญต่อการยกระดบัขดีความสามารถของเคร่ืองข่ายจ่าย
น�า้ทีม่อียูห่รอืการสร้างโรงปรบัปรุงคุณภาพแห่งใหม่นัน้มรีาคาทีแ่พงมาก	เมือ่เทยีบกับค่า
ก่อสร้างระบบครั้งแรกซึ่งเผื่อส�าหรับการขยายตามจ�านวนประชากรที่เพิ่มข้ึน	การสร้าง
ระบบจัดหาน�้าที่ไม่สามารถขยายได้ตามความต้องการที่เพิ่มขึ้น	จะส่งผลให้ต้นทุนรวม
ท้ังหมดสูงขึ้นอย่างมหาศาลในระยะยาว	ดังนั้นระบบและองค์ประกอบของระบบจึงควรมี
ประสิทธิภาพสูงกว่าความต้องการสูงสุด	ณ	วันที่ท�าการก่อสร้าง

การจดัหาน�า้ส�าหรบัเรอืนจ�าขนาดใหญ่มกัต้องมกีารเจรจาตกลงอย่างรอบด้าน	กับส่วน
ราชการท้องถ่ินทีเ่กีย่วข้องทัง้หมดรวมทัง้ชมุชนท้องถ่ินด้วย	ผลทีต่ามมาก็คอื	ในระยะเริม่
ต้นของกระบวนการวางแผนควรระบถึุงการปรกึษาหารอืกบัหน่วยงานเหล่านี	้และผลที่ได้
รับควรส่งต่อไปให้ทีมงานวางแผน

วัตถุประสงค์ของกระบวนการปรึกษาควรรวมถึง	สิทธิในการเข้าถึงและความมั่นคงใน
ระบบการจัดหา	และการแบ่งปันทรัพยากรน�้าที่เท่าเทียมกันกับชุมชนที่ได้รับผลกระทบ	
กระบวนการดังกล่าวต้องได้รับการอนุมัติจากกรมต่างๆ	ของรัฐบาล	และในบางครั้งก็
ต้องการความช่วยเหลือจากหัวหน้ารัฐบาลอีกด้วย	ข้อตกลงกับส่วนราชการท้องถ่ิน
ควรก�าหนดรายละเอียดไว้ในสัญญา	การตรวจสอบใด	ๆ	เก่ียวกับข้อก�าหนดของการ
ออกแบบ	อุปกรณ์ที่ติดต้ังและเทคโนโลยีที่ก�าหนดข้ึนโดยส่วนราชการท้องถ่ินต้องถูก
ด�าเนินการตามนั้น

การประชุมกับชุมชนที่อยู่รอบข้างเรือนจ�า	ควรอธิบายผลกระทบจากเรือนจ�าต่อการ
จัดหาน�้าในท้องถ่ินถึงแม้ว่าเรือนจ�าอาจคาดว่าไม่มีผลกระทบก็ตาม	 ในเรือนจ�าขนาด
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ใหญ่	อาจมีความเป็นไปได้ทางเศรษฐศาสตร์ที่จะเพ่ิมขนาดของระบบน�า้ประปาอย่างพอ
เพียงเพื่อให้เกิดผลประโยชน์ต่อชุมชนข้างเคียงด้วย	ในกรณีที่การจัดสรรน�้ากับชุมชนไม่
เท่าเทียมกันหรือไม่ได้รับการดูแล	ประสบการณ์ของคณะผู้แทนจากไอซีอาร์ซี	พบว่าบาง
ครั้งสมาชิกในชุมชนลักลอบใช้น�้าจากระบบ	เพื่อให้พอกับความต้องการของพวกเขาและ
อาจบ่อนท�าลายการจัดหาน�้า

ถ้าการเจรจากับทุกหน่วยงานที่เก่ียวข้องแล้ว	 ไม่สามารถให้การรับประกันการจัดหาน�้า
ประปาให้เรือนจ�าได้แล้ว	การวางแผนส�าหรับเรือนจ�าก็ไม่ควรด�าเนินการต่อไป

ค. การจ่ายน�้าเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน

แม้ว่าเรอืนจ�ามกีารออกแบบและบริหารจดัการเป็นอย่างดแีล้ว	การจดัหาน�า้ก็อาจมคีวาม
ยุง่เหยิงได้	เร่ืองแบบนีเ้กดิข้ึนบ่อยๆ	โดยเฉพาะในประเทศทีม่คีวามขดัแย้ง	ประเทศทีพ่ึง่ผ่าน
ความขัดแย้งและประเทศก�าลังพัฒนา	ที่ระบบจัดหาและจ่ายน�า้ไม่ดีนัก	การเข้าถึงน�า้เป็น
หนึ่งในตัวกระตุ้นที่ท�าให้ผู้ต้องขังก่อความไม่สงบ	ถ้าไม่สามารถกู้ระบบกลับมาได้โดยเร็ว
ผู้ต้องขังอาจหงุดหงิด	และท�าลายข้าวของเพราะพวกเขาต้องการการเข้าถึงน�้า	จึงจ�าเป็น
ที่ฝ่ายบริหารเรือนจ�าจะต้องเตรียมความพร้อมและสามารถสนองตอบได้อย่างรวดเร็ว
เพื่อกู้คืนหรือหาระบบประปาทดแทน

เพื่อให้มีน�้าใช้เมื่อระบบปกติใช้การไม่ได้	ระบบกันส�ารอง	(ซึ่งก็คือการส�ารองน�้านั่นเอง)	
ควรมีน�้าให้พอกับความต้องการใช้น�้าของผู้ต้องขังและเจ้าหน้าที่อย่างน้อย	24	ชั่วโมง	
ควรพัฒนาแผนรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินร่วมกับส่วนราชการท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง	เพื่อ
ให้สามารถจัดหาน�้าได้ทันท่วงทีในสถานการณ์ที่ปริมาณน�้าส�ารองไม่พอ

รูป 18 สิ่งอ�านวยความสะดวกในการกักเก็บน�้าไว้ใช้เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน 
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ในกรณีทีป่ริมาณน�า้มอีย่างจ�ากัดเพราะความแปรผนัของฤดกูาลหรอืปัจจยัอืน่	ๆ	จ�าเป็น	
ต้องจ่ายน�้าด้วยความเท่าเทียมกันตามแผนรองรับสถานการณ์ฉุกเฉิน	ซึ่งเจ้าหน้าที่และ
ผู้ต้องขังรับทราบกันดีอยู่แล้ว	การจัดสรรปันส่วนน�้านั้น	ต้องมั่นใจได้ว่าผู้ป่วย	ผู้สูงอายุ	
แม่ลูกอ่อนและเด็ก	สามารถเข้าถึงน�้าได้อย่างเพียงพอตามข้อก�าหนดด้านสุขอนามัยและ
น�้าดื่มน�้าใช้ ในแต่ละวัน	ควรจัดให้มีการซักซ้อมแผนรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินทั้งทาง
ทฤษฎีและปฏิบัติเป็นประจ�า	 เพื่อให้แน่ใจได้ว่าเมื่อเกิดเหตุจริงจะสามารถน�าแผนไปปฏิบัติ
ได้อย่างมีประสิทธิผล

ควรจัดให้มีรถบรรทุกน�้าหรือน�้าบรรจุขวดใช้เป็นการชั่วคราว	ในกรณีที่ต้องการน�้าเพิ่ม
แม้ว่าวิธีดังกล่าวจะมีต้นทุนสูงก็ตาม
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สภาพความเป็นจริง

การบรรลุผลส�าเร็จในงานสขุาภิบาลขัน้พ้ืนฐาน	เป็นความท้าทายอนัย่ิงใหญ่ในหลายเรอืน
จ�า	 ไม่ใช่เรื่องผิดปกติแต่อย่างใดส�าหรับเจ้าหน้าที่และผู้ต้องขังที่ไม่คุ้นเคยกับวิธีใช้ส้วม
แถวอย่างถูกต้อง	ห้องส้วมกลายเป็นแหล่งแพร่เชื้อโรคเพราะขาดความรู้ความเข้าใจถึง
ความส�าคัญของการท�าความสะอาดอย่างเหมาะสมและเป็นกิจวัตร	รวมทั้งเส้นทางการ
แพร่กระจายของเชื้อโรค	การขาดแคลนเงินทุน	สิ่งอ�านวยความสะดวกที่ใช้การได้ไม่ดีและ
โครงสร้างพ้ืนฐานด้านสุขาภิบาลที่ไม่เหมาะสมกับจ�านวนผู้ต้องขัง	ล้วนเป็นปัจจัยท�าให้
เกิดความท้าทายนี้

ห้องส้วมและสิ่งอ�านวยความสะดวกด้านสุขาภิบาลอื่น	ๆ	คือส่วนหนึ่งที่เห็นได้ของระบบ
ขับถ่ายของเสียเหลว	ส่ิงปฏิกูลที่เอ่อล้นออกมาจากการอุดตันหรือระบบระบายน�้าไม่
เหมาะสมสามารถเห็นได้บ่อย	ๆ 	ในเรือนจ�า	สาเหตุอาจมาจากโครงสร้างพื้นฐานไม่เหมาะ
สม	การชะล้างของระบบไม่ถกูต้องหลงัจากขาดน�้าหลายช่วงเวลาหรอืตัง้ใจให้เกดิ	(ในบาง
กรณี)	การอุดตันที่พบได้บ่อยๆ	คือ	การอุดตันในบ่อเกรอะและหลุมกรองน�้าเสียขั้นต้น	(ที่
ส่วนปลายของระบบ)

การอุดตันอาจเกิดจากการทิ้งวัตถุแข็งเข้าไปในระบบระบายของเสีย	ซึ่งมักเกิดขึ้นเมื่อผู้
ต้องขังไม่ได้รับวัสดุส�าหรับท�าความสะอาดที่เหมาะสม	จึงใช้สิ่งแปลกปลอมอื่น	ๆ 	แทน	เช่น	
ก้อนหนิ	เศษผ้า	หรอืวสัดขุองแขง็อืน่	ๆ 	การอดุตนัยังเกิดขึน้เมือ่บ่อเกรอะอยูไ่กลเกินไปและ
ระบบท่อระบายมีข้องอหลายจุดและมีการเปลี่ยนทิศทางหลายครั้ง	ในระยะยาวการสร้าง
ถังเก็บเพิ่มเติมใกล้	ๆ	กับพื้นที่	จะเป็นทางเลือกที่ดีและประหยัดกว่า

บ่อเกรอะ	 (septic	tank)	คือที่	ที่สารอินทรีย์เกิดการย่อยสลายทางชีวภาพและเป็นที่ที่
ของเหลวซึ่งแยกตัวออกจากของแข็ง	ถูกระบายลงสู่หลุมกรองขั้นต้น	(soaking	pit)	หรือ
ระบบท่อระบายน�า้เสยีของเทศบาล	อย่างไรกต็ามบ่อเกรอะมกัถูกสร้างเป็นบ่อพกัชัว่คราว	
(retention	tanks)	ซึ่งจ�าเป็นต้องก�าจัดของเสียในถังนี้ให้หมด

สภาพปัญหาอื่น	ๆ 	ที่คณะผู้แทนของไอซีอาร์ซีสังเกตเห็น	รวมถึงบ่อเกรอะที่สร้างในท�าเล
ที่ไมส่ามารถก�าจัดปฏิกลูให้หมดไปได	้(เชน่	ทางเข้าถึงของยานพาหนะมีตรอกแคบ	ๆ 	หรือ
ก�าแพงรักษาความปลอดภัยขวางกั้น)	และมีสิ่งปลูกสร้างเพิ่มเติมบนบ่อเกรอะ

ปัญหาทีเ่กิดขึน้ใต้ดนิมกัเป็นปัญหาทีแ่ก้ไขได้ยากทีส่ดุ	การก�าจดัสิง่อดุตันหรือการซ่อมแซม
ก็ยากเมื่อไม่รู้ต�าแหน่งของแนวท่อระบาย	โดยเฉพาะในเรือนจ�าเก่าที่ดัดแปลงระบบมาแล้ว
หลายครัง้หลายหนแต่ไม่ได้จดบนัทึกไว้	ในสถานการณ์อืน่	ๆ 	มาตรการประหยัดค่าใช้จ่าย
อาจส่งผลให้มีจ�านวนบ่อตรวจไม่เพียงพอ

ผู้บริหารเรือนจ�าต้องมีความรู้เก่ียวกับเร่ืองโครงสร้างพ้ืนฐานที่ซ่อนอยู่	 เพื่อที่เขาจะได้
บริหารสัญญาซ่อมหรือบ�ารุงรักษาระบบสุขาภิบาลได้อย่างถูกต้อง

การจัดระบบสุขาภิบาลในเรือนจ�านั้น	ต้องด�าเนินการโดยไม่ก่อความขัดแย้งหรือปัญหา
ต่อชุมชนท้องถิ่นในพื้นที่รอบเรือนจ�า

ข้อก�าหนดด้านเทคนิค
➔➔ ห้องส้วม 1 ห้องต่อ 25 คน	จะต้องมห้ีองส้วมอย่างน้อย	1	ห้อง	ส�าหรบัแต่ละพืน้ทีพ่กั
อาศัยซึง่ให้ทีพั่กพิงแก่ผูต้้องขงั	25	คน	ห้องขงัเดีย่วให้มห้ีองส้วม	1	ห้อง	ในห้องขงัรวม
หรอือาคารเรอืนนอน	ในบางท้องถ่ินนยิมให้มจี�านวนห้องส้วมและทีอ่าบน�า้มากกว่านี้
➔➔ ท่ีอาบน�้า 1	ที่ต่อ	50	คน	อาบน�้าสัปดาห์ละ	3	คร้ัง	 (ขั้นต�่าสุดและตามสภาพ 
ภูมิอากาศในท้องถิ่น)
➔➔ ก๊อกน�้าในส้วม 1	ก๊อกส�าหรับแต่ละชุดส้วมแถวเพื่อล้างมอื46

46	ไอซีอาร์ซี	น�้า	การสุขาภิบาล	สุขอนามัย	และที่พักอาศัยในเรือนจ�า	ไอซีอาร์ซี	เจนีวา	ตอนที่	2.5	

บทนี้เกี่ยวข้องกับโครงสร้ำงพื้นฐำนที่ต้องมีเพื่อให้บรรลุผลและผดุงไว้ซึ่งกำรสุขำภิบำลและมำตรฐำนสุขอนำมัย
ที่มีประสิทธิผลและกำรน�ำไปปฏิบัติในส่วนที่เกี่ยวข้องด้วย
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วิธีปฏิบัติที่ดีและกำรน�ำไปใช้

ก. โครงสร้างพื้นฐาน

รายการก�าหนดขั้นต�่าของห้องส้วม	1	ห้องส�าหรับผู้ต้องขัง	25	คน	มีสมมติฐานว่าผู้ต้อง
ขงัไม่มข้ีอจ�ากัดในการเข้าถึงห้องส้วม	ห้องส้วมควรอยู่ในหรอืใกล้ห้องขงัหรอือาคารทีพ่กั
อาศัยทีเ่ข้าถึงได้ตลอด	24	ชัว่โมงโดยไม่มข้ีอจ�ากัดหรอืต้องขออนญุาตเจ้าหน้าที	่ห้องส้วม
ควรใช้การได้ดีและมีน�้ายาท�าสะอาดให้พร้อม

ในบางสถานการณ์อัตราส่วนห้องส้วมต่อผู้ต้องขังอาจผันแปรไปบ้าง	ตัวอย่างเช่น	1:25	
อาจจดัการไม่ได้ในทางปฏบิตั	ิเมือ่มผีูต้้องขงัหลายคนอยู่ในห้องขงัเดีย่วที่ไม่มห้ีองส้วม	และ
พวกเขาถูกขงัอยู่เกือบตลอดเวลา	ในกรณีเช่นนีจ้�าเป็นต้องเพิม่ส้วมมากขึน้เพือ่ให้แน่ใจได้
ว่าผู้ต้องขังเข้าถึงห้องส้วมได้	ตามมาตรฐานสากล47	ต้องพิจารณาความเหมาะสมของ
อัตราส่วนโดยค�านึงถึงเวลาและความถี่ที่ให้ผู้ต้องขังแต่ละคนเข้าส้วม

เมือ่การคุ้มกันจากเจ้าหน้าท่ีเป็นทีต้่องการส�าหรับการเข้าห้องน�า้ของผูต้้องขงั	เช่น	ในทีพั่ก
อาศัยทีผู่ต้้องขงัถูกประเมนิว่ามคีวามเสีย่งสงูหรอือาจท�าร้ายตัวเอง	ควรสร้างห้องส้วมและ
สิง่อ�านวยความสะดวกในการชะล้างเพือ่สขุอนามยัส่วนตัวไว้ในห้องขงัและแถวห้องขงั	เม่ือ
วิธีนีท้�าไม่ได้ในทางปฏบิติัหรือไม่ประหยัด	ก็ควรใช้วธีิการอ่ืนท่ีอนญุาตให้ผูต้้องขงัเข้าห้อง
ส้วมเมื่อใดก็ได้ที่จ�าเป็น	เช่น	เจ้าหน้าที่ตอบรับอาณัติสัญญาณที่ตกลงกันไว้กับผู้ต้องขัง
แล้วจดัจ�านวนเจ้าหน้าทีใ่ห้พอเพยีงทีจ่ะตอบสนองอย่างพอเพียง	ในห้องขงัความมัน่คงต�า่
เมื่อผู้ต้องขังเข้าห้องส้วมได้อย่างอิสระอาจจัดห้องส้วมแยกออกไปจากพื้นที่หลับนอน	ไม่
ว่าจะในกรณีใดก็ตาม	ควรจดัห้องส้วมและทีอ่าบน�า้ให้ใกล้กับทีพ่กัอาศยั	โดยสามารถเข้า
ถึงได้ตลอดเวลา	ต้องมัน่ใจว่าการเข้าห้องส้วมของผูต้้องขงัจะได้รับการเอาใจใส่เป็นพิเศษ
จากเจ้าหน้าที่ที่ก�ากับดูแลตลอด	24	ชั่วโมง

ห้องน�้าต้องสอดรับกับวัฒนธรรม	นั่นคือแบบเดียวกับที่นิยมใช้กันในชุมชน	ที่ตั้งและแผง
กั้นแบ่งห้องส้วมต้องช่วยให้ผู้ต้องขังมีความเป็นส่วนตัวมากที่สุดในขณะใช้ห้องส้วม	การ
ใช้ห้องส้วมของผู้ต้องขังจะต้องไม่ประเจิดประเจ้อจนผู้ต้องขังคนอื่น	ๆ 	สามารถมองเห็นได้	
ควรติดต้ังและซ่อมบ�ารงุระบบชกัโครกหรอืระบบปล่อยน�า้ล้างอย่างสม�า่เสมอ	ควรเตรียม
แผนการรองรับกรณีที่ระบบช�าระล้างดังกล่าวช�ารุดเสียหาย	โดยเป็นวิธีการที่เจ้าหน้าที่
และผู้ต้องขังมีความรู้ความเข้าใจและสามารถด�าเนินการได้เอง	ต้องท�าความสะอาดและ
ซ่อมบ�ารุงอย่างสม�่าเสมอ	เพ่ือยืดอายุใช้งานของโครงสร้างพื้นฐานให้ยาวนานที่สุดโดย
เฉพาะเมื่อวัสดุที่ใช้แตกหักเสียหายได้ง่าย

ไอซีอาร์ซี	แนะน�าให้มี	ฝักบัว	1	หัวต่อผู้ต้องขัง	50	คน48	อย่างไรก็ตาม	เช่นเดียวกับข้อ
ก�าหนดขัน้ต�า่ส�าหรับห้องส้วมควรใช้ค�าแนะน�านีด้้วยความระมดัระวงั	ฝักบวั	1	หวัไม่เพยีง
พอส�าหรับผู้ต้องขังทุก	ๆ 	50	คนในเมื่องานประจ�าที่จะต้องท�าและเวลาที่อนุญาตให้ผู้ต้อง
ขงัแต่ละคนใช้อาบน�า้ไม่เพยีงพอ	เช่น	สมมติุว่าผูต้้องขงัแต่ละคนใช้เวลาถอดเสือ้ผ้า	อาบน�า้	
และสวมเสือ้ผ้าต�า่สุด	5	นาที	ดงันัน้	จะต้องใช้เวลาท้ังหมดเกินกว่า	4	ชัว่โมงในกระบวนการ
อาบน�า้ทีม่ฝีกับวั	1	หวัส�าหรบัผูต้้องขงัทกุ	50	คน	ค�าแนะน�าดงักล่าวตัง้อยูบ่นสมมตุฐิาน
ว่า	เวลาที่จัดสรรให้ผู้ต้องขังแต่ละคนอาบน�า้ซึ่งรวมเวลาทั้งหมดที่เดินไปถึงอาบน�า้ด้วย
นั้นมีอย่างเพียงพอ	เมื่อจัดให้กลุ่มผู้ต้องขังหลายกลุ่มพักอาศัยในพ้ืนที่ที่แยกออกจาก
กัน	อาจจ�าเป็นต้องเพิ่มจ�านวนหัวฝักบัวหนึ่งหัวต่อกลุ่มผู้ต้องขังสูงสุดไม่เกิน	50	คน

พืน้ทีอ่าบน�า้ต้องให้มสีขุอนามยัขัน้พ้ืนฐาน49	ผูว้างแผนและผูจ้ดัการต้องแน่ใจด้วยว่าพ้ืนที่
อาบน�้าและการจัดแจงต่าง	ๆ	จะให้ความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยแก่ผู้ต้องขัง	โดย
เฉพาะผู้อ่อนแอ	ถ้าไม่มีความเป็นส่วนตัวผู้ต้องขังก็จะแก้ ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าเสีย
เองเพ่ือปกป้องเกียรติภูมิขั้นพ้ืนฐานของเขา	ถ้าไม่มีวิธีปฏิบัติในการประเมินความเส่ียง
และจัดก�าลังเจ้าหน้าที่ท่ีเหมาะสมผู้ต้องขังก็จะไม่ปลอดภัย	องค์ประกอบที่น่าจะเป็นไปได้
แสดงในหัวข้อต่อไป

47	SMR	ข้อ	12	 “จะต้องติดตั้งสิ่งอ�านวยความสะดวกด้านสุขาภิบาลอย่างเหมาะสมเพื่อให้ผู้ต้องขังทุกคนสามารถปฏิบัติ
ตามความต้องการของธรรมชาติเมื่อจ�าเป็นและด้วยวิธีที่สะอาดและเหมาะสม”

48	ไอซีอาร์ซี	น�้า	การสุขาภิบาล	สุขอนามัย	และที่พักอาศัยในเรือนจ�า	ไอซีอาร์ซี	เจนีวา	ตอนที่	2.5
49	SMR	 ข้อ	 13	 “จะต้องจัดให้มีสิ่งอ�านวยความสะดวกในการอาบน�้าและอาบน�้าฝักบัวที่เหมาะสมเพื่อให้ผู้ต้องขังทุกคน

สามารถและต้องการอาบน�้าหรืออาบน�้าฝักบัวในอุณหภูมิที่เหมาะสมกับสภาพภูมิอากาศบ่อยเท่าที่จ�าเป็นส�าหรับสุข
อนามัยทั่วไปตามฤดูกาลและภูมิภาคทางภูมิศาสตร์	แต่อย่างน้อยต้องสัปดาห์ละครั้งในภูมิอากาศแถบอบอุ่น”



56 น�้ำ	กำรสุขำภิบำล	สุขอนำมัย	และที่อยู่อำศัย	ในเรือนจ�ำ	ค�ำแนะน�ำเพิ่มเติม 

ข. การจัดหาน�้า สุขอนามัย และการสุขาภิบาล

การจดัหาน�า้ต้องพอเพียงเพ่ือให้มีปรมิาณการไหลอย่างพอเหมาะไปถึงทีอ่าบน�า้	และห้อง
ส้วมตลอดทั้งวันโดยเฉพาะในช่วงเวลาที่มีความต้องการใช้น�้ามาก	ช่วงที่มีการใช้น�้ามาก
ที่สุดส�าหรับอาบน�้าและเข้าห้องส้วมมักเป็นตอนเช้า	หลังจาก	“ตื่นนอน”	หรือเมื่อ	“ปลด
กุญแจ”	และอกีครัง้เมือ่	“ลัน่กุญแจ”	หรือเมือ่ผูต้้องขังเข้านอน	การไหลของน�า้ต้องพอเพียง
ต่อความจุของผู้ต้องขังที่คาดการณ์ไว้ในช่วงเวลาที่มีการใช้น�้ามากที่สุด

ควรติดตั้งจุดจ่ายน�้าไว้ทั่วเรือนจ�า	ในที่ที่แน่ใจได้ว่าผู้ต้องขังมีเข้าถึงได้สะดวกและต่อเนื่อง
เพือ่วตัถุประสงค์ด้านสขุอนามยั	การสขุาภบิาลและความชุม่ชืน้	ควรจดัสบูไ่ว้ให้แต่ละคนใช้
ท�าความสะอาด	พร้อมน�้ายาท�าความสะอาดและอุปกรณ์อื่น	ๆ	รวมทั้งถังน�้าและไม้ถูพื้น

การส่งเสริมด้านสขุอนามยัควรเป็นองค์ประกอบมาตรฐาน	เพ่ือให้การศึกษาและให้ความ
รู้แก่ผู้ต้องขัง	การให้ความรู้ ให้รวมถึงความสัมพันธ์ระหว่างสุขอนามัยขั้นพื้นฐานและการ
แพร่เชื้อโรคกับการใช้ชีวิตอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่แออัด	อาจฝึกอบรมผู้ต้องขังเหล่านี้เสมือน
เป็นส่วนหนึ่งของการปฐมนิเทศผู้ต้องขัง	แต่ต้องอยู่ในการควบคุมงานของเจ้าหน้าที่ด้าน
สาธารณสุขหรือผู้ที่มาจากหน่วยงานภายนอก	(รวมทั้งองค์กรเอกชน)

ค. การท�าความสะอาดห้องส้วม

การท�าความสะอาดห้องส้วมและบริเวณรอบ	ๆ	ถือว่าเป็นงานที่จ�าเป็นในเรือนจ�า	การ
บ�ารุงรักษาห้องส้วมจะมีประสิทธิผล	เมื่อมอบหมายให้ผู้ต้องขังกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งรับผิด
ชอบโดยตรง	(มีค�าอธิบายเพ่ิมเติมเรื่องการใช้แรงงานผู้ต้องขังในบทที่	8)	จะต้องจัดหา
วัสดุ	อุปกรณ์ส�าหรับท�าความสะอาด	ให้แก่ผู้ต้องขังที่มีหน้าที่ท�าความสะอาด	รวมทั้งชุด
เสือ้ผ้าป้องกันเมือ่จ�าเป็นต้องใช้	และได้รบัอนญุาตให้เข้าถึงพืน้ที่ได้ตลอดวนัเพือ่ให้แน่ใจได้
ว่ามีการรักษาความสะอาดจริง50	ผู้ต้องขังควรได้รับค�าแนะน�าที่จัดเจนในเรื่องมาตรฐาน
สุขอนามัยจากเจ้าหน้าที่ด้านสาธารณสุข	 วัสดุอุปกรณ์ท�าความสะอาดจะต้องเก็บไว้ใน
พื้นที่มิดชิดและล็อคกุญแจ	จะต้องให้เวลาและความสะดวกแก่ผู้ต้องขังที่รับผิดชอบงานนี้
ในการล้างและเปลี่ยนเสื้อผ้า

เจ้าหน้าทีจ่ะต้องแน่ใจว่าไม่มวีตัถุแปลกปลอม	(รวมทัง้ถงุพลาสตกิ	ก้อนหนิ	และเศษขยะอืน่	
ๆ)	วางไว้ในส้วมรางหรือห้องส้วม	สิ่งบ่งชี้ใด	ๆ	ว่าส้วมตันหรือระบบระบายน�้าเสียท�างาน
ได้ไม่ดี	จะต้องตรวจสอบทันทีก่อนที่สถานการณ์จะเลวร้ายลงจนเป็นเหตุให้มีความเสี่ยง
ต่อสุขภาพของเจ้าหน้าที่และผู้ต้องขัง

ง. การเข้าถึงแดนสุขาภิบาล

จะต้องเพิ่มเวลาจากอย่างน้อย	วันละหนึ่งชั่วโมง	ในที่มีอากาศบริสุทธิ์ส�าหรับการเข้าไป
ซักผ้าในแดนสุขาภิบาล

จ. การจัดการน�้าเสีย

ปัญหาใหญ่อาจเกิดขึ้นได้ถ้าการติดตั้งต่าง	ๆ 	ไม่ถูกต้องตามข้อก�าหนดในแบบแปลน	เช่น	
จะต้องสบูส้วมทกุ	ๆ 	หนึง่ถึงสามปี	เมือ่อนิทรย์ีสารก่ึงแขง็สะสมสงูขึน้ถึงระดบัเศษหนึง่ส่วน
สามจากก้นบ่อเกรอะ	อย่างไรก็ตามเมือ่ถงึเวลาทีจ่ะต้องสบูบ่อ	ผูร้บัจ้างมกัสบูเฉพาะส่วน
ทีเ่ป็นของเหลวเพราะจะได้ท�างานน้อยลง	และอปุกรณ์เครือ่งสบูไม่ต้องท�างานหนกั	การสบู
เอาแต่ของเหลวออกไปในทีส่ดุก็จะท�าให้บ่อเกรอะอุดตัน	เจ้าหน้าทีเ่รอืนจ�าทีรั่บผดิชอบเร่ือง
การซ่อมบ�ารุงต้องทราบวิธีปฏิบัตินี้	และควบคุมผู้รับจ้างเพื่อให้แน่ใจว่าได้สูบสิ่งปฏิกูลใน
บ่อเกรอะออกไปเรยีบร้อยแล้ว	เจ้าหน้าทีซ่่อมบ�ารงุของเรอืนจ�าอาจไม่เข้าใจหลกัการท�างาน
ของบ่อเกรอะ	ดงันั้นจงึต้องใหค้วามรูผู้้ที่เกีย่วข้องโดยตรงถงึวธิจีดัการและวธิีบ�ารงุรกัษา

50	SMR	ข้อ	15	“จะต้องก�าหนดให้ผู้ต้องขังท�าความสะอาดเรือนจ�าที่เขาอยู่	 และเพื่อให้งานนี้ลุล่วงไปด้วยดีก็ต้องจัดหาน�้า
และเครื่องใช้ในส้วมตามความจ�าเป็นต่อสุขภาพและการรักษาความสะอาด



	 สุขอนำมัย 57

Toilets men’s dormitories Dispensary Showers Degreasing tank

Kitchen

Inspection hatches

Toilet women’s 
dormitories

Soak pit

Septic tank

Entrance

Administration
 toilets

Soak pit

Inspection hatch

Septic tank

รูป 19 ระบบรวบรวมและระบายน�้าเสีย องค์ประกอบของระบบส่วนใหญ่ฝังอยู่ใต้ดิน

Fr
an

ço
is

 R
ue

ff 
/ P

ie
r G

io
rg

io
 N

em
br

in
i /

 IC
RC

ระบบแก๊สชีวภาพเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในหลายทางเลือก	ที่ใช้ ได้ดีในเรือนจ�าหลายๆ	แห่ง
นอกเหนือจากระบบบ่อเกรอะแบบดั่งเดิม	ข้อดีมาก	ๆ	ของระบบแก๊สชีวภาพคือสามารถ
บ�าบัดของเสียได้อย่างมีประสิทธิผล	และสามารถใช้งานได้ดีในระยะเวลาที่ยาวนานกว่า	
ระบบยังให้แหล่งพลังงานเพิ่มเติมในรูปแบบแก๊สที่ติดไฟได้ง่ายซึ่งสามารถใช้ ได้ในครัวดัง
นั้นจึงลดค่าใช้จ่ายในการท�าอาหาร

การเลอืกใช้แก๊สชวีภาพต้องได้รบัการประเมินผลอย่างระมดัระวัง	เพือ่ให้แน่ใจว่าท้องถ่ินมี
ความเข้าใจในระบบ	การก่อสร้างต้องได้มาตรฐานและมีคุณภาพสูงซึ่งผู้รับจ้างในท้องถิ่น
อาจไม่สามารถท�าได้	จ�าเป็นต้องมคีวามรู้และทกัษะเฉพาะเพ่ือเดนิระบบและบ�ารงุรกัษา	มกีาร
ประเมนิผลระบบดงักล่าวทีด่�าเนนิการแล้วในประเทศเนปาลซึง่ให้ข้อมลูทีเ่ป็นประโยชน์มาก51 

แบบแปลนตามมาตราส่วนของระบบน�้าและระบบน�้าเสีย	(ทั้งบนดินและใต้ดิน)	ต้องมีให้ผู้
บริหารเรือนจ�า	ถ้าต้องการให้การบ�ารุงรักษาและซ่อมแซมเกิดประสิทธิผลและคุ้มค่า	เมื่อ
ใดกต็ามทีม่กีารแก้ไขเปลีย่นแปลงหรอืสร้างสิง่อ�านวยความสะดวกใหม่	ผูร้บัจ้างจะต้องให้
แบบแปลนของระบบน�้าและระบบน�้าเสียแก่ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง	รวมทั้งเจ้าหน้าที่เรือน
จ�าด้วย	ผู้บริหารเรือนจ�าจะต้องทราบที่เก็บแบบแปลนเหล่านี้ด้วย

เมือ่ต้องการเพิม่ประชากรในเรอืนจ�า	ผูบ้ริหารเรือนจ�าจะต้องปรกึษาหารอืกับส่วนราชการ
ท้องถ่ินที่เก่ียวข้อง	 เพ่ือขอค�าแนะน�ารวมทั้งค่าใช้จ่ายจากผู้เช่ียวชาญที่เก่ียวข้อง	 ถึง
ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นอันเนื่องมาจากเพ่ิมประชากรในเรือนจ�า	ที่มีต่อระบบน�้าเสียของ
ท้องถิ่น

เป็นสิ่งจ�าเป็นอย่างยิ่งที่งานบ�ารุงรักษาระบบระบายน�้าเสีย	ต้องได้รับการสนับสนุนด้าน
เงนิทนุ	การซ่อมบ�ารุงให้รวมถงึการซ่อมก๊อกน�า้ทีเ่สยีและท่อทีร่ัว่ในทนัททีนัใด	โดยปฏบิติั
ตามกฎหมายหรอืระเบยีบว่าด้วยการจดัการน�า้เสยีของท้องถ่ิน	อาจฝึกอบรมให้ผูต้้องขงั
ท�างานซ่อมบ�ารุงแต่ต้องอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของเจ้าหน้าที่	 (มีค�าอธิบายเพิ่มเติม
เกี่ยวกับการใช้แรงงานผู้ต้องขังในบทที่	8)

51	C.	Lohri	et	al.,	Evaluation	of	Biogas	Sanitation	Systems	in	Nepalese	Prisons,	EAWAG,	Dübendoff,	2010,	
http://www.eawag.ch/forschung/sandec/publi\kationen/swm/dl/biogas.nep_prison.pdf.
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ฉ. การจัดการของเสียทางกรแพทย์

ความมุ่งหมายของการจัดให้มีกิจกรรมดูแลสุขภาพก็เพ่ือให้มีสุขภาพดี	รักษาโรคภัยไข้
เจ็บและช่วยชีวิต	กิจกรรมเหล่านี้ผลิตของเสียออกมาซึ่งอาจน�าไปสู่การติดเชื้อ	การบาด
เจ็บหรือเสี่ยงต่อการถูกสารเคมีหรือการแผ่รังสี

แม้ว่า	ความเส่ียงที่เก่ียวข้องกับของเสียอันตราย
ทางการแพทย์และวิธีการจัดการ	มีอธิบายอย่างระ
เอียดในวารสารซึ่งเป็นที่รับรู้รับทราบกันค่อนข้างดี	
แต่	วิธปีฏิบติัทีด่ทีีส่ดุในการบ�าบดัและก�าจดั	ต้องการ
ทรัพยากรด้านเทคนิคและการเงิน	อย่างมาก	รวม
ทัง้กรอบการท�างานด้านกฎหมาย	ทัง้หมดนีม้กัไม่มี
อยู่ในบริบทในการท�างาน	ของ	ไอซีอาร์ซี	ผลที่ตาม
มาก็คอื	ส่วนราชการมกัได้รบัอปุกรณ์ที่ไม่เหมาะสม	
ส�าหรบัจดัการกับของเสยีมอีนัตรายทางการแพทย์

การจดัการของเสียท่ีไม่ถกูต้อง	อาจท�าให้เกิดอนัตราย
ต่อเจ้าหน้าที	่ลกูจ้างทีต้่องสัมผสักับของเสยีทางการ
แพทย์รวมทั้งผู้ป่วยกับครอบครัวของเขา	และผู้อยู่

อาศัยในละแวกเดียวกัน	นอกจากนี้	การบ�าบัดหรือการก�าจัดของเสียอย่างไม่เหมาะสม	
อาจน�าไปสู่การปนเปื้อนต่อส่ิงแวดล้อมและเกิดมลภาวะ	ในบริบทที่ไม่เอื้ออ�านวยความ
เสีย่งทีเ่กิดจากของเสยีอนัตรายทางทางการแพทย์	สามารถลดลงได้อย่างมนียัยะส�าคัญ
ด้วยมาตรการธรรมดา	ๆ	และเหมาะสม

ถ้าต้องการรู้ถึงความสลับซ้อนในการจัดการของเสียทางการแพทย์	สามารถอ่านเพ่ิม
เติมได้จากสิ่งพิมพ์ของ	ไอซีอาร์ซี	เรื่อง	กำรจัดกำรของเสียทำงกำรแพทย์ ค.ศ. 2011	ซึ่ง
มีเนื้อหาและข้อมูลประกอบครบถ้วน	(มีทั้งภาษาฝรั่งเศสและภาษาอังกฤษ)



6.	ผูห้ญิง	เดก็ผู้หญิงและ
บุตรในอุปกำระ
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ข้อก�ำหนดทั่วไปที่มีอยู่ในคู่มือหลักและคู่มือฉบับเพิ่มเติมนี้ปรับใช้ ได้กับผู้หญิงด้วย	ข้อก�ำหนดของตอนที่
ว่ำด้วยเด็ก52	ปรับใช้กับเด็กผู้หญิงที่ถูกจองจ�ำ53	และบุตรในอุปกำระที่ถูกจองจ�ำไปกับมำรดำ	จำกมุมมอง
ด้ำนน�้ำ	กำรสุขำภิบำล	สุขอนำมัย	และที่อยู่อำศัย	บทนี้ให้ควำมส�ำคัญกับควำมต้องกำรเป็นกำรเฉพำะของ
ผู้หญิง	เด็กผู้หญิง	รวมทั้งผู้ที่เป็นเด็กในอุปกำระที่ถูกจองจ�ำไปกับผู้หญิงด้วย	โดยไม่ถือว่ำควำมต้องกำรพิเศษ
ดังกล่ำวนั้นเป็นกำรเลือกปฏิบัติ	แต่เป็นควำมพยำยำมที่จะแสดงให้เห็นควำมเท่ำเทียมทำงเพศมำกกว่ำ54	
บำงประเด็นมีเนื้อหำครอบคลุมอยู่ในบทนี้แล้ว	เช่น	ผู้ที่เกี่ยวข้องกับกำรก�ำหนดสิ่งอ�ำนวยควำมสะดวก
ในกำรเยี่ยม	ซึ่งปรับใช้ ได้กับผู้ต้องขังชำยที่มีควำมรับผิดชอบในฐำนะเป็นผู้ปกครอง	โดยเฉพำะกับผู้ชำยที่เป็น
บิดำต้องเลี้ยงดูบุตรตำมล�ำพัง

สภาพความเป็นจริง

โดยทั่วไปแล้ว	ผู้ต้องขังส่วนใหญ่เป็นเพศชาย	(เฉลี่ยราว	95%)	ตัวอาคารและระบบต่าง	ๆ 	
ในเรือนจ�าส่วนใหญ่จึงออกแบบและจัดการโดยผู้ชายและเพื่อผู้ชาย

เมือ่มเีรอืนจ�าส�าหรบัผูห้ญงิโดยเฉพาะ	จงึเหน็ว่าเป็นเรือ่งสิน้เปลอืงเมือ่พิจารณาในแง่ของ
จ�านวนผู้ต้องขังหญิงที่ค่อนข้างน้อย	อีกทั้งยังแทบมีความเส่ียงน้อยท่ีสังคมจะรับรู้ว่าผู้
หญงิจะก่อปัญหาต่อสังคม	เมื่อพิจารณาถงึทรัพยากรที่มีจ�ากัดก็ต้องหาวิธีประหยัด	ดัง
นั้นจึงมีเรือนจ�าหญิงเพียงไม่ก่ีแห่ง	ซึ่งส่งผลให้ผู้หญิงจ�านวนมากต้องถูกกักขังในสถาน
ที่ที่ไกลจาก	ลูก	ครอบครัว	และเพื่อนฝูง	แม้ว่าจะมีการเพิ่มเจ้าหน้าที่และทรัพยากรอื่น	ๆ	
เพือ่ให้ได้ตามความต้องการขัน้ต�า่เฉพาะส�าหรบัผูห้ญิงก็ตาม	แต่ผูต้้องขงัหญิงก็ยังคงไม่
สามารถเข้าถึงบริการ	การศึกษาและ	นันทนาการได้มากเท่าผู้ชาย

หลายประเทศจัดให้ผู้ต้องขังหญิงพักอาศัยในส่วนหนึ่งของเรือนจ�าส�าหรับผู้ชาย	ซึ่งเป็น
ความท้าทายในแง่ของการป้องกัน	ความเป็นส่วนตัว	และการไป-กลับจากบริการขั้นพื้น
ฐานที่มีอยู่	เช่น	อาบน�้าและซักผ้า

ยิง่ไปกว่านัน้	การจดับรกิารทีต่อบสนองความต้องการเฉพาะของผูห้ญงิ	เช่น	ผูท้ีม่ปัีญหา
สุขภาพที่เก่ียวกับการสืบพันธุ์	หรืออาจมีความรู้หรือความเข้าใจน้อย	มักถูกจัดอันดับ
ความส�าคัญไว้ท้าย	ๆ	 เพราะผู้ต้องขังหญิงเป็นคนกลุ่มน้อยในเรือนจ�าจึงต้องแข่งกับ
ประชากรผู้ชายที่มีมากกว่าเยอะเพื่อให้ ได้มาซึ่งทรัพยากรในสถานที่เดียวกัน

เป็นเรื่องธรรมดาที่ผู้ต้องขังหญิงมีพื้นที่ที่ถูกจัดสรรให้ ไม่พอเพียง	โดยเฉพาะเมื่อเทียบ
กับพ้ืนที่นันทนาการภายนอก	และที่ตั้งของส่ิงอ�านวยความสะดวกซึ่งไม่ได้คิดเผื่อถึง
ความต้องการของผูห้ญิง	จงึเป็นการขดัต่อมาตรฐานสากลทีก่�าหนดว่าต้องให้เดก็	ๆ 	พกั
อาศยัแยกจากผู้ ใหญ่	เดก็ผูห้ญงิกต้็องพกัอาศยัอยูก่บัผูห้ญงิ	ดงันัน้เมือ่ผูห้ญงิ	(และเดก็
ผู้หญิง)	ต้องอยู่กับเด็กในอุปการะ	การไม่มีบริการที่ตอบสนองความต้องเป็นการเฉพาะ
จึงเป็นปัญหาที่ส�าคัญ

ข้อเทจ็จริงทีว่่าประเทศต่าง	ๆ 	ไม่สามารถปฏบัิตไิด้ตามมาตรฐานสากลว่าด้วยการปฏบิติั
ทีเ่ท่าเทยีมกันต่อผูต้้องขงัหญิง	และตวัมาตรฐานเองก็ไม่ระบใุห้ชดัเจนถงึลกัษณะและความ
ต้องการของผู้หญิงในเรือนจ�า	ดังนั้นองค์การสหประชาชาติได้ออกข้อก�าหนดเพ่ิมเติม	
(ในปี	พ.ศ.	2553)	เรียกว่า	ข้อก�าหนดกรุงเทพ	(Bangkok	rules)55	เป็นที่ทราบกันดีว่าใน
สถานการณ์ทีแ่ตกต่างกนัทัว่โลก	กฎทกุข้อไม่สามารถน�าไปปฏบิตัไิด้ทนัท	ีอย่างไรกต็าม	

52	มนุษย์อายุไม่ถึง	18	ปี	ตามสนธิสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยสิทธิของเด็ก
53	ตัวอย่างเช่น	ดูกฎข้อ	37	ในกฎสหประชาชาติว่าด้วยข้อก�าหนดของสหประชาชาติส�าหรับการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงใน

เรือนจ�าและมาตรการที่มิใช่การคุมขังส�าหรับผู้กระท�าผิดหญิง	 (ข้อก�าหนดกรุงเทพ)	 ก�าหนดว่า	 “ผู้ต้องขังเยาวชนหญิง
ต้องมีโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาและการฝึกอาชีพอย่างเท่าเทียมกันกับผู้ต้องขังเยาวชนชาย”

54	กฎข้อ	1	ของข้อก�าหนดกรุงเทพ	“เพื่อที่จะให้หลักการการไม่เลือกปฏิบัติ	ซึ่งประกอบอยู่ในข้อก�าหนด	6	ของเอสเอ็มอาร์	
(the	SMR)	ได้มีการบังคับใช้ในทางปฏิบัติ	จะต้องพิจารณาถึงความต้องการอันเด่นชัดของผู้ต้องขังหญิงในการใช้บังคับ
ข้อก�าหนดนี้	โดยการจัดความต้องการเหล่านั้นให้ผู้ต้องขังหญิงจะต้องไม่ถือว่าเป็นการเลือกปฏิบัติิ”	ในการปฏิบัติกับผู้
ต้องขังหญิงนั้นให้ดูข้อเขียนต่อไปนี้ด้วย	C.	Lindsey-Curtet,	F.	Tercier	Holst-Roness,	L.	Anderson,	Addressing	
the	Needs	of	Women	Affected	by	Armed	Conflict:	An	ICRC	Guidance	Document,	ICRC,	2004.

55	สมัชชาใหญ่สหประชาชาติ	 ตอนที่	 65	 คณะกรรมการคณะที่สาม	 ระเบียบวาระที่	 105	 ข้อก�าหนดของสหประชาชาติ
ส�าหรับการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงในเรือนจ�าและมาตรการที่มิใช่การคุมขังส�าหรับผู้กระท�าผิดหญิง	 (ข้อก�าหนด
กรุงเทพ)	 เอกสารอ้างอิง	 A/RES/229,	 16	 March	 2011	 (http://www.unodc.org/documents/justice-and-
prison-reform/crimeprevention/United_Nations_Rules_for_the_Treatment_of_Women_Prisoners_and_
Non_custodial_Measures_for_Women_Offenders_the	Bangkok_Rules.pdf).	
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ข้อก�าหนดกรุงเทพ	ให้ค�าแนะน�าที่ส�าคัญเก่ียวกับสภาพท่ีการให้บริการในเรือนจ�าควร
พจิารณาและใช้อ้างองิ	เมือ่ทบทวนหรอืเขยีนแผนงานโดยค�านงึถึงผลกระทบด้านบวกหรือ
ด้านลบต่อความเป็นอยู่และการเข้าถึงสิ่งอ�านวยความสะดวกของผู้หญิง

วิธีปฏิบัติที่ดีและกำรน�ำไปใช้

ก. ที่พักอาศัย

อาจจดัให้ผูต้้องขงัหญิงพกัอยูใ่นเรือนจ�าหญิง	หรอืในอาคารของผูต้้องขงัหญิงทีแ่ยกออก
มาต่างหากแต่อยู่ภายในสถานทีต้ั่งเดยีวกันกับเรือนจ�าชาย56	เรอืนจ�าเฉพาะผูต้้องขงัหญงิ
นั้นเป็นที่ยอมรับกันว่าดีกว่า	เพราะวิธีนี้ช่วยให้ออกแบบอาคารซึ่งสะท้อนถึงความเสี่ยง
ด้านความมั่นคงที่ระดับต�่าของผู้ต้องขังหญิง	มาตรฐานสากลส่งเสริมสภาพแบบเปิด
และการใช้ชุมชนบ�าบัด57

ถ้าไม่มีทรัพยากรเพียงพอที่จะจัดต้ังเรือนจ�าหญิงในสถานที่ที่ตั้งแยกออกไป	แบบแปลน
และที่ตั้งของอาคารสถานที่รวมทั้งสิ่งอ�านวยความสะดวกที่ผู้ต้องขังหญิงใช้	ก็ยังคงต้อง
สะท้อนถึงความม่ันคงระดับต�่า	มากเท่าท่ีจะท�าได้58	 ถึงแม้จะไม่ประนีประนอมกับความ
ต้องการเฉพาะของผู้ต้องขังหญิง	 เมื่อค�านึงถึงความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัว	สุข
อนามัยและสุขภาพ	การดูแลบุตรที่มาอยู่ด้วยที่เหมาะสม	การได้ติดต่อกับครอบครัว	
(โดยเฉพาะกับลูก	ๆ)	และความส�าเร็จในการกลับคืนสู่สังคมอีกครั้งเมื่อถึงก�าหนดปล่อย
ตัว	ควรพิจารณาให้ผู้ต้องขังหญิงอยู่ร่วมกับชุมชนถ้าการอาศัยอยู่ในเรือนจ�าและการ
บริการต่าง	ๆ	มีความเสี่ยงต่อความปลอดภัยและสุขภาพของผู้ต้องขังหญิงและบุตรใน
อุปการะของเธอ

การออกแบบสิง่อ�านวยความสะดวกส�าหรบัผูต้้องขงัหญงิรวมทัง้การแบ่งเขตพืน้ที	่ควรให้
ผู้ต้องขังหญิงสามารถนอนหลับและเข้าถึงน�้าดื่มที่สะอาด	ประกอบอาหารและช�าระล้างได้
ตามปกติและโดยปลอดภยั	เข้าถึงพ้ืนทีเ่ตรียมอาหาร	ห้องส้วม	ทีอ่าบน�า้ฝักบวั	ทีซั่กเสือ้ผ้า	
ดูแลสุขภาพ	พื้นที่โครงงาน	และนันทนาการ	(รวมทั้งการออกก�าลังกาย)	และอนุญาตให้
พวกเขาได้พบทนายความและครอบครัว	ภายใต้การก�ากับดูแลของเจ้าหน้าที่หญิง	โดย
ไม่มีการสัมผัสทางกาย	ทางสายตา	หรือทางโสตประสาทกับผู้ต้องขังชาย

ความเป็นไปได้ที่ผู้ต้องขังชาย	อาจจะสัมผัสกับผู้ต้องขังหญิงระหว่างเกิดเหตุฉุกเฉินควร
มีให้น้อยที่สุด	วิธีการส�าหรับอพยพคนออกจากเรือนจ�าหรือส่วนหนึ่งของเรือนจ�า	ควร
ก�าหนดให้	ทางออก/เส้นทางฉุกเฉิน	แยกกันระหว่างผู้ต้องขังชายและผู้ต้องขังหญิง	หรือ
ในกรณีที่มีทางเลือกเดียว	ก็ให้อพยพผู้ต้องขังหญิงออกไปยังสถานที่ที่คิดไว้แล้วว่าเป็น
ที่ที่ปลอดภัยและแยกออกมาต่างหากก่อน

ข. ความปลอดภัย

ก�าแพงที่แบ่งแยกแดนผู้ต้องขังหญิงออกจากแดนผู้ต้องขังชาย	ควรแน่นหนาไม่สามารถ
มองเห็นซึ่งกันและกันได้	 ไม่สามารถสื่อสารกับผู้ที่ไม่ได้รับอนุญาตหรือไม่ต้องการ	(เช่น	
การสือ่สารด้วยวาจาทีด่หูมิน่ดแูคลนและขูเ่ขญ็)	อาคารและแนวเขตทีแ่บ่งแยกผูต้้องขงัชาย
และหญิงควรแขง็แรงพอทีจ่ะป้องกันไม่ให้เข้าถึงจากอกีด้านหนึง่ได้	และควรได้รบัการตรวจ
สอบเป็นประจ�า	งานประจ�าและวิธีการรักษาความปลอดภัยเพิ่มเติมที่ช่วยเสริมระบบการ
รกัษาความปลอดภยัทางกายภาพควรน�ามาปฏบิตั	ิเช่น	ควรจดัเส้นทางเข้าถึงและแบบแผน
การจัดก�าลังเจ้าหน้าที่	 เพื่อจ�ากัดเจ้าหน้าที่ผู้ชายไม่ให้เข้าไปถึงแดนผู้ต้องขังหญิงอย่าง
เคร่งครัดตลอดเวลา	และเพ่ือให้มั่นใจได้ว่าเมื่อใดที่มีความจ�าเป็นก็จะต้องให้เจ้าหน้าที่

56	SMR	ข้อ	8	 (a)	 “ให้กักขังผู้ชายและผู้หญิงห่างกันมากที่สุดเท่าที่จะท�าได้ในสถานที่ที่แยกออกจากกันในสถานที่ซึ่งรับทั้ง
ชายและหญิง	ให้จัดสถานที่แยกไว้เฉพาะผู้หญิงทั้งหมด”

57	ข้อก�าหนดกรุงเทพ	 ข้อ	 45	 “ผู้มีอ�านาจในเรือนจ�าต้องเสนอทางเลือกที่เหมาะสมส�าหรับผู้ต้องขังหญิงเช่น	 การเดิน
ทางกลับภูมิล�าเนา	 (Home	Leave)	 เรือนจ�าที่มีความเข้มงวดน้อย	 (Open	Prison)	สถานที่พักฟื้นทางจิต	 (Half-Way	
House)	และโครงการปฏิบัติการที่ใช้ชุมชนเป็นพื้นฐาน	(Community	Based	Programmes)	อย่างเต็มความสามารถ
เท่าที่จะเป็นไปได้	 ทั้งนี้เพื่อบรรเทาการเปลี่ยนผ่านจากการอยู่เรือนจ�าสู่อิสรภาพและเพื่อฟื้นฟูความสัมพันธ์ภายใน
ครอบครัวให้คืนกลับมาในโอกาสแรกที่กระท�าได้”	 ดูกฎมาตรฐานขั้นต่�าองค์การสหประชาชาติว่าด้วยมาตรการไม่
คุมขัง	(กฎโตเกียว)

58	ข้อก�าหนดกรุงเทพข้อ	41	“การจัดท�าประเมินค่าความเสี่ยงทางเพศ	(The	Gender	Sensitive	Risk	Assessment)	และ
การจ�าแนกลักษณะผู้ต้องขัง	 ต้อง	 :	 (i)	 ให้ความส�าคัญต่อความเสี่ยงน้อยตามปกติของผู้ต้องขังหญิงที่มีต่อบุคคลอื่น
เช่นเดียวกันกับผลกระทบที่อันตรายซึ่งอาจเกิดต่อพวกเธอเนื่องมาจากมาตรการรักษาความปลอดภัยระดับสูงและ
ระดับความโดดเดี่ยวที่เพิ่มขึ้น”



62 น�้ำ	กำรสุขำภิบำล	สุขอนำมัย	และที่อยู่อำศัย	ในเรือนจ�ำ	ค�ำแนะน�ำเพิ่มเติม 

ชายคนหนึง่เข้าไปในเขตพ้ืนทีเ่รอืนจ�าหญิง	ก็จะต้องมเีจ้าหน้าทีห่ญิงคนหนึง่ไปด้วยเสมอ59 
ควรใช้วิธีดูแลเป็นการเฉพาะในที่คุมขังส�าหรับผู้ต้องขังระหว่างรอการพิจารณา60	ไม่ควร
ใช้กระจกเงาในการควบคุมพื้นที่ที่อ่อนไหว	เช่น	ที่อาบน�้าและห้องส้วม	จุดที่ต้องการตรวจ
ค้นหานัน้จะต้องมเีจ้าหน้าทีป่ระจ�าการอยู่เพ่ือให้แน่ใจว่าการค้นหาผูต้้องขงัหญิงถูกด�าเนิน
การโดยเจ้าหน้าที่หญิงเท่านั้น	และเจ้าหน้าที่ชายไม่สามารถมองเห็นได้

ค. การรับเข้ามาและจัดที่อยู่ให้

ควรจัดให้ผู้ต้องขังหญิงอยู่ใกล้ครอบครัว	 เพื่อความสะดวกในการรักษาความสัมพันธ์
ในครอบครัวด้วยการมาเยี่ยม	เช่นเดียวกับความสัมพันธ์ด้านอื่น	ๆ	และการติดต่อที่ส่ง
เสริมให้การกลับคืนสู่สังคมเมื่อพ้นโทษมีประสิทธิผล61	พื้นที่ที่ด�าเนินการตามขั้นตอน
การลงทะเบียนรับ	 เช่น	การตรวจค้นหา	จะต้องออกแบบโดยค�านึงถึง	ความปลอดภัย	
ความเป็นส่วนตัว	และศักดิ์ศรีของผู้ต้องขังหญิง	ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการ
ลงทะเบียนรับหรืออย่างน้อยก็ในช่วงแรก	ๆ 	นั้นจะต้องให้ผู้ต้องขงัหญงิที่มีบุตรในอุปการะ
มาด้วยมโีอกาสจดัแจงเรือ่งต่าง	ๆ	ให้บตุรทีจ่ะต้องดแูล	เรอืนจ�าจะเป็นทีท่ีเ่หมาะสมส�าหรับ
ลูก	ๆ 	หรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายด้านรวมทั้งลักษณะของสิ่งอ�านวยความสะดวกที่มี
ให้	ซึ่งควรจะคล้ายคลึงกับสิ่งอ�านวยความสะดวกส�าหรับเด็กที่อยู่นอกเรือนจ�ามากที่สุด
เท่าที่จะท�าได้62	ผู้ต้องขังหญิงที่ถูกครอบครัวหรือชุมชนของเขาขับไล่ออกมา	และ/	หรือมี
ความเสี่ยงที่จะเกิดอันตรายถ้ากลับไปใช้ชีวิตกับครอบครัวและชุมชนแสดง	ก็จะเป็นการดี
กว่าที่จะจัดให้อยู่ในเรือนจ�าใกล้กับสถานที่ที่เขาน่าจะอยู่ได้อย่างปลอดภัยหลังปล่อยตัว

ง. สิ่งอ�านวยความสะดวกและบริการ ด้านสุขภาพ

การออกแบบสถานพยาบาล	ควรสะท้อนถึงความต้องการเฉพาะด้านสขุภาพและทางการ
แพทย์ของผู้ต้องขังหญิง	โดยให้มีพ้ืนที่ตามสัดส่วนมากกว่าในเรือนจ�าผู้ชาย63	ผู้ต้อง
ขังหญิงส่วนใหญ่จะรู้สึกกังวลเมื่อต้องเผยตัว	รวมทั้งเพราะเป็นข้อห้ามทางวัฒนธรรม
หรอืเคยประสบกบัความรนุแรงในครอบครวั	อาจตกเป็นเหยือ่หรอืถกูล่วงละเมดิทางเพศ	
นอกจากนี	้เดก็	ๆ 	ก็จัดอยูใ่นกลุ่มเปราะบางทีจ่ะต้องได้รบัความคุ้มครองทกุด้าน	ดงันัน้การ
บริการทางสุขภาพรวมทัง้รูปแบบของส่ิงอ�านวยความสะดวกทีจ่ดัให้	จงึควรสอดคล้องกับ
วัฒนธรรมและให้ความส�าคญัเป็นพเิศษด้านความปลอดภยั	และความเป็นส่วนตวั	ค�านงึ
ถึงเกียรติและศักดิ์ศรีของผู้ต้องขังหญิงและเด็ก

สิ่งอ�านวยความสะดวกด้านสาธารณสุข	ควรประกอบด้วย	ห้องสัมภาษณ์และห้องตรวจ
ร่างกายที่เป็นส่วนตัว	พื้นที่ใช้ ในการบ�าบัดรักษา	พื้นที่เก็บของที่สามารถเก็บบันทึกไว้
เป็นความลบัได้	และพืน้ทีท่ีอ่ยู่ในร่มและมขีนาดใหญ่พอส�าหรับให้ผูต้้องขงัหญิงนัง่รอเรยีก
ตรวจ	ให้มห้ีองส้วมอยู่ในสถานพยาบาลด้วย	สถานพยาบาลจะต้องเข้าถึงได้ง่ายจากพ้ืนที่
พกัอาศัยและออกแบบให้เกิดประสทิธผิล	และมคีวามเรียบง่ายในการรกัษาความปลอดภยั	
ไม่ควรให้ผู้ต้องขังหญิงเดินผ่านผู้ต้องขังชายเมื่อไปหรือกลับจากสถานพยาบาล

ควรพิจารณาให้ผู้ต้องขังหญิงที่ต้ังครรภ์พักอาศัยในที่พักอาศัย	ที่แยกออกไปต่างหาก
โดยเฉพาะในกรณีที่มีภาวะแทรกซ้อนจากการตั้งครรภ์	ที่อยู่อาศัยที่แยกออกไปนี้อาจมี
ประโยชน์ในสัปดาห์ต่อ	ๆ 	ไปของระยะตั้งครรภซ์ึ่งผูต้้องขงัหญิงอาจจ�าเปน็ต้องใชห้้องสว้ม
และที่อาบน�้าบ่อยขึ้น	และอาจต้องการพื้นที่มากขึ้นส�าหรับเดินไปรอบๆ	ที่พักอาศัยที่แยก
ออกไปนี้ไม่ควรท�าใหห้ญงิมคีรรภ์ต้องอยูใ่นสภาพโดดเดีย่ว	การใช้ชวีติประจ�าวนัและการ

59	SMR	 ข้อ	 53	 (2)	 “ห้ามเจ้าหน้าที่ชายเข้าไปในสถานที่ที่จัดไว้เฉพาะส�าหรับผู้หญิง	 เว้นแต่จะมีเจ้าหน้าหญิงไปเป็นเพื่อน
ด้วย”

60	ข้อก�าหนดกรุงเทพ	 ข้อ	 56	 “ผู้มีอ�านาจหน้าที่ที่เกี่ยวข้องต้องตระหนักถึงความเสี่ยงเป็นพิเศษของผู้หญิงในการถูกล่วง
ละเมิดที่อาจประสบขณะถูกคุมขังก่อนพิจารณาคดี	 โดยต้องก�าหนดมาตรการที่เหมาะสมในทางนโยบายและทางปฏิบัติ
เพื่อประกันความปลอดภัยของผู้หญิงในช่วงเวลานี้”

61	ข้อก�าหนดกรุงเทพ	 ข้อ	 4	 “ผู้ต้องขังหญิงต้องถูกจัดสรรให้เข้าอยู่ในเรือนจ�าซึ่งใกล้กับบ้านหรือสถานที่บ�าบัดและแก้ไข
ฟื้นฟู	 โดยค�านึงถึงหน้าที่ในการดูแลที่ผู้ต้องขังหญิงต้องรับผิดชอบและความพึงพอใจของหญิงแต่ละคน	 และการมีอยู่
ของโครงการและการบริการที่เหมาะสม”

62	ข้อก�าหนดกรุงเทพ	 ข้อ	 49	 “การตัดสินใจว่าจะอนุญาตให้เด็กอยู่กับมารดาในเรือนจ�าหรือไม่	 ต้องอยู่บนพื้นฐาน	 เพื่อ
ประโยชน์สูงสุดของเด็ก	 เด็กที่อยู่ในเรือนจ�ากับมารดาต้องไม่ได้รับการปฏิบัติเสมือนเป็นผู้ต้องขัง”	 ข้อก�าหนดกรุงเทพ	
ข้อ	 50	 “ผู้ต้องขังหญิงซึ่งมีบุตรอยู่ร่วมในเรือนจ�าด้วยจะต้องได้รับโอกาสในการใช้เวลาอยู่ร่วมกันกับบุตรให้มากที่สุด”	
ข้อก�าหนดกรุงเทพ	ข้อ	51	(2)	“สภาพแวดล้อมที่จัดไว้ส�าหรับการเลี้ยงดูเด็กดังกล่าวจะต้องมีสภาพใกล้เคียงกับสภาพ
แวดล้อมของเด็กที่อยู่นอกเรือนจ�าให้มากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้”

63	ข้อก�าหนดกรุงเทพ	ข้อ	10	“จัดให้มีการบริการด้านสุขอนามัยแก่ผู้ต้องขังหญิง	ซึ่งอย่างน้อยควรเท่ากับบริการซึ่งจัดให้
ในชุมชน”	



6.	ผู้หญิง	เด็กผู้หญิงและบุตรในอุปกำระ 63

ด�าเนินงานต่าง	ๆ	ควรส่งเสริมให้หญิงมีครรภ์ได้เข้าร่วมกลุ่มกับผู้ต้องขังส่วนใหญ่และ
เข้าถึงบริการและสิ่งอ�านวยความสะดวกอื่น	ๆ	ทั้งหมดที่มีให้กับผู้ต้องขังหญิงเหล่านั้น64

จ. สุขอนามัย

ผู้ต้องขังหญิงจะต้องเข้าถึงห้องส้วมได้ตลอด	24	ชั่วโมง	ถ้าห้องส้วมอยู่นอกพื้นที่พัก
อาศัย	ผู้บริหารเรือนจ�าต้องแน่ใจว่ามีเจ้าหน้าที่เพียงพอตลอด	24	ชั่วโมง	เพ่ืออ�านวย
ความสะดวกให้การเข้าถึงห้องส้วมของผู้ต้องขังหญิงเป็นไปด้วยความปลอดภัยและไม่
ล่าช้า	ส้วมที่สร้างไว้จะต้องให้ความเป็นส่วนตัวในระดับสูงสุด

การเข้าถึงทีอ่าบน�า้ต้องมคีวามปลอดภัยโดยเฉพาะส�าหรับผูต้้องขงัหญิงทีต่ัง้ครรภ์	(หรอื
เพิง่คลอดบตุรได้ไม่นานและก�าลงัอยู่ในระยะทีต้่องให้นมลกู)	มปีระจ�าเดอืน	ผูท้ีม่ทีารกและ
บตุรในอปุการะมาอยู่ด้วย	ทีอ่าบน�า้ต้องถกูพิจารณาถึงความต้องการทีเ่พิม่ขึน้และความ
เป็นส่วนตัว	จะต้องจดัหาสบูใ่ห้เพยีงพอส�าหรบัสขุอนามยัส่วนตัวและซกัผ้ารวมถึงเตรียม
ผ้าเช็ดตัวเพื่อให้ผู้ต้องขังมีสุขอนามัยที่ดีและรักษาระดับที่ยอมรับได้ไว้

จะต้องจัดหาผ้าอนามัยท่ีเหมาะสมให้ผู้ต้องขังหญิงเมื่อมีประจ�าเดือน	(รวมทั้งการก�าจัด
เมื่อใช้แล้ว)	 โดยค�านึงถึงเกียรติ์และความเป็นส่วนตัว	จะต้องจัดหาผ้าอนามัยให้เพียงพอ
ต่อความต้องการของผู้ต้องขังแต่ละคน

ฉ. ที่พักอาศัย สิ่งอ�านวยความสะดวก และบริการส�าหรับแม่และทั้งเด็ก

ให้จัดที่นั่งเล่นไว้ส�าหรับผู้ต้องขังหญิงและลูก	ๆ	ที่แยกออกมาต่างหากจากที่พักอาศัย
และที่นั่งเล่นของผู้ต้องขังชาย	ที่นั่งเล่นควรมีสภาพแวดล้อมเรียบง่ายเท่าที่จะท�าได้	ควรมี
มุมให้หลับและที่เล่นกลางแจ้งและในร่มไว้ส�าหรับเด็ก	ๆ	ด้วย	พื้นที่ส�าหรับนั่งเล่นควรรวม
พ้ืนที่เฉพาะส�าหรับเตรียมอาหารและของดื่มให้ทารก	(อาจจ�าเป็นต้องสร้างครัวขนาด
ย่อมไว้เพื่อการนี้)

เป็นสิง่ส�าคัญทีผู่ต้้องขงัหญิงทีม่บีตุรมาอยู่ด้วย	ทีจ่ะได้รบัการผ่อนปรนจากความรบัผดิ
ชอบทีต้่องดแูลบตุรตลอด	24	ชัว่โมง	การดแูลลกูคนเดยีวอย่างต่อเนือ่งเป็นเรือ่งผดิปกติ
ในหลายวัฒนธรรม	โดยเฉพาะส�าหรับสังคมที่มีโครงสร้างเป็นแบบครอบครัวขยาย	ไม่ว่า
เป็นวัฒนธรรมใดก็ตามทัง้ลกูและแม่ได้ประโยชน์จากการแยกกันอยู่ในช่วงส้ัน	ๆ 	และนีย่่อม
สะท้อนชีวิตประจ�าวันและวิธีปฏิบัติในเรือนจ�า	ดังนั้นแม่ที่มีทารกและลูกมาอยู่ด้วยจึงควร
ได้พบปะผู้ต้องขังหญิงอื่นด้วย	งานประจ�าที่ท�าควรรวมถึงเงื่อนไขและการจัดให้ผู้ต้องขัง
หญิงคนอืน่มาเย่ียมทีท่ีพั่กของแม่และลูก	รวมทัง้อนญุาตให้ได้สญัจรได้ตามสบายระหว่าง
ที่พักของแม่และลูก	กับหน่วยงานบริการทุกหน่วยที่แม่และเด็กต้องการเข้าไปใช้บริการ

แม่ที่มีเด็ก	ควรมีโอกาสท�างานและร่วมงานในโครงงาน	ซึ่งจะเป็นประโยชน์และส่งเสริมให้
ทั้งคู่กลับเข้าสู่ชุมชนได้อย่างราบร่ืนเมื่อถึงก�าหนดปล่อยตัว	เพื่อเป็นการอ�านวยความ
สะดวก	อาจจ�าเป็นต้องจัดมีการดูแลเด็กโดยอาสาสมัครจากชุมชน	ญาติที่มาเยี่ยม	เจ้า
หน้าที่หรือผู้ต้องขังที่ผ่านการคัดกรองว่ามีคุณสมบัติเหมาะสม65

ช. โภชนาการ

การจัดหาน�้าและอาหารตลอดจนการปรุงอาหาร	ควรให้ความส�าคัญกับข้อเท็จจริงที่ว่า
หญิงมีครรภ์และหญิงที่ก�าลังให้นมบุตรต้องการอาหารและเคร่ืองดื่มเพ่ิมขึ้น	ส่วนทารก
และเดก็กต้็องการอาหารที่เหมาะสม	จงึควรจดัใหม้ีที่เกบ็อาหารที่เหมาะสม	(เชน่	ตู้กบัข้าว
และภาชนะเก็บอาหาร)	โดยมีแม่เป็นผู้ควบคุม	ต้องถือว่าทารกและเด็กเป็นบุคคลที่เพิ่มขึ้น
มาในเรือนจ�าและเรือนจ�าต้องจัดหาสิ่งจ�าเป็นด้านโภชนาการ	รวมทั้งภาชนะใส่อาหารและ
น�้าดื่มให้ทารกและเด็กด้วย66

64	SMR	 ข้อ	 23	 (1)	 “ในเรือนจ�าหญิงนั้น	 จะต้องจัดที่พักอาศัยพิเศษเพื่อการดูแลและปฏิบัติก่อนและหลังคลอดที่จ�าเป็น
ทั้งหมด”

65	SMR	ข้อ	23	(2)	“เมื่อทารกแบเบาะได้รับอนุญาตให้อยู่ในสถานพินิจต่อไปกับแม่	ก็จะต้องจัดเจ้าหน้าที่เลี้ยงเด็กโดยผู้ที่มี
คุณสมบัติเหมาะสม	โดยให้น�าทารกมามอบเมื่อไม่ได้อยู่ในความดูแลของแม่”

66	ข้อก�าหนดกรุงเทพ	ข้อ	48	(1)	“ผู้ต้องขังหญิงที่ตั้งครรภ์หรือให้นมบุตรต้องได้รับค�าแนะน�าทางด้านสุขภาพและโภชนาการ 
ภายใต้โครงการที่ถูกสร้างขึ้นและควบคุมโดยผู้ ให้ค�าแนะน�าทางด้านสุขภาพที่ได้รับการรับรอง	ต้องจัดอาหารที่เพียงพอ 
และในเวลาที่เหมาะสมโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายให้แก่หญิงตั้งครรภ์	 ทารก	 เด็กและมารดาที่ให้นมบุตร”	 ข้อก�าหนดกรุงเทพ	 
ข้อ	48	(3)	“โครงการดูแลต้องรวมถึงการด�าเนินการตามความต้องการทางด้านการแพทย์และโภชนาการส�าหรับผู้ต้อง
ขังหญิงที่เพิ่งให้ก�าเนิดบุตร	แต่บุตรมิได้อยู่ร่วมในเรือนจ�าด้วย”



64 น�้ำ	กำรสุขำภิบำล	สุขอนำมัย	และที่อยู่อำศัย	ในเรือนจ�ำ	ค�ำแนะน�ำเพิ่มเติม 

ซ. การงาน การศึกษา นันทนาการ และการบริการตามโครงงานอื่น ๆ

โดยไม่ค�านึงว่าเขาถูกขังอยู่ที่ใดผู้ต้องขังหญิงควรได้รับการศึกษา	นันทนาการ	และการ
บริการตามโครงงานอื่น	ๆ	อย่างน้อยเทียบเท่ากับที่ผู้ต้องขังชายได้รับ67	จะต้องจัดที่พัก
ผ่อนหย่อนใจภายนอกและห้องท่ีเหมาะกับการเรียนหนังสือ	ท�างาน	และท�าโครงงานอื่น	
ๆ	ให้ผู้ต้องขังหญิง	อาจเป็นห้องอเนกประสงค์ก็ได้แต่ต้องแยกออกมาจากพื้นที่ที่ผู้ต้อง
ขังชายเข้าถึงได้

ฌ. สิ่งอ�านวยความสะดวกในการให้ญาติมาเยี่ยม

การเย่ียมญาติแบบใกล้ชิดควรถูกก�าหนดเป็นบรรทัดฐาน	พื้นที่ที่จัดแบ่งให้ส�าหรับการ
เยี่ยมญาติควรสะท้อนถึงหลักการนี้	เช่นเดียวกับข้อเท็จจริงที่ว่าผู้ต้องขังหญิงในเรือนจ�า
มีอัตราส่วนสูงที่เป็นผู้ ให้การดูแลบุตรในอุปการะ	การออกแบบพื้นที่เยี่ยมญาติควรรวม
พืน้ทีเ่ล่นและพ้ืนทีอ่ืน่	ๆ 	ซึง่ผูต้้องขังหญิงสามารถพบปะและสมัผสัลกูและคนในครอบครวัได้
อย่างพอเพียง68	พืน้ทีเ่หล่านีค้วรใหญ่พอทีเ่ดก็หลายคนสามารถว่ิงเล่นได้ในเวลาเดยีวกัน	
เมือ่ค�านงึถงึสภาพภูมอิากาศ	ก็ควรจดัให้มพีืน้ทีเ่ย่ียมญาตทิัง้กลางแจ้งและในร่ม	และควร
อนุญาตให้กินอาหารและดื่มเครื่องดื่มในพื้นที่เยี่ยมญาติได้	

ควรออกแบบสิง่อ�านวยความสะดวกในการตรวจค้น	โดยค�านงึถึงการรกัษาความปลอดภัย	
ความเป็นส่วนตัว	และให้เกียรติต่อผู้ต้องขังหญิงและผู้มาเยี่ยมรวมทั้งเด็ก	ๆ	

ถ้าการเยี่ยมแบบไม่ใกล้ชิดเป็นทางเลือกเดียว	ก็ควรอนุญาตให้เด็กได้มองเห็นแม่ของเขา
จากต�าแหน่งที่ก�าหนดให้นั่งรวมถึงสามารถสื่อสารกันด้วยวาจาได้

67	ข้อก�าหนดกรุงเทพ	 ข้อ	 42	 (1)	 “ผู้ต้องขังหญิงต้องมีโอกาสในการเข้าถึงโครงการกิจกรรมที่สมดุลและครอบคลุมซึ่ง
ค�านึงถึงความต้องการเฉพาะของเพศ”	 ส่วนอื่น	 ๆ	 ของกฎข้อนี้เกี่ยวข้องกับโครงงานที่หามาให้เหมาะกับความต้องการ
ของหญิงมีครรภ์	แม่คนใหม่	ผู้หญิงและบุตร	และผู้หญิงที่มีความต้องการให้ช่วยทางจิตวิทยา

68	UNODC,	 Handbook	 for	 Prison	 Managers	 and	 Policymakers	 on	 Women	 and	 Imprisonment,	 United	
Nations,	New	York,	2008,	pp.61-63.
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66 น�้ำ	กำรสุขำภิบำล	สุขอนำมัย	และที่อยู่อำศัย	ในเรือนจ�ำ	ค�ำแนะน�ำเพิ่มเติม 

ความจริง

ถึงแม้ว่ามาตรฐานสากล	สะท้อนขอบเขตบางอย่างในการตรากฎหมายของหลายประเทศ	
แต่การตรากฎหมายและการปฏบิติัในปัจจบุนัมกัไม่เพยีงพอ	สวสัดกิารสงัคม	กระบวนการ
ยติุธรรมและระบบของเรอืนจ�ายังขาดความรูค้วามเข้าใจ	ไม่มปีระสทิธิภาพ	และทรพัยากร
ทีเ่พียงพอในการปฏิบัติต่อเดก็	โดยเฉพาะเม่ือเดก็ต้องอยู่อาศัยร่วมกับผูต้้องขงัชายท่ีเป็น
ผู้ ใหญ่เป็นส่วนมาก	มีความแตกต่างกันมากระหว่างความเข้าใจและค�าจ�ากัดความของ
แต่ละชาติเก่ียวกับวัยเด็กในแง่ของนิติภาวะ	และความรับผิดชอบทางอาญาซึ่งบางครั้งก็
แตกต่างกันออกไปส�าหรับเด็กผู้ชายและเด็กผู้หญิง	และมีความรู้น้อยมากเกี่ยวกับความ
ต้องการพัฒนาทางอารมณ์และทางกายภาพ	ในบางกรณีการไม่มสีติูบตัรและทางเลอืกอืน่
ในการระบอุายุซ่ึงท�าให้สถานการณ์เลวร้ายลงไปอกี	ดงันัน้จงึพบว่ามเีดก็ถูกตัดสนิจ�าคุก
ทัง้ระยะสัน้และระยะยาวในหลายประเทศ	อกีทัง้อาคารและระบบในเรือนจ�าก็จดัทีใ่ห้ไม่เหมาะ
สมกับการออกก�าลงักาย	การศึกษาเล่าเรยีน	การฝึกอบรมวิชาชพี	หรอืการมาเย่ียมของ
ครอบครัว	นอกจากนีย้งัพบเดก็ใช้ชวิีตอยู่ท่ามกลางผูต้้องขงัผู้ ใหญ่	(เป็นการเสีย่งต่อการ
ถูกละเมิดทางกาย)	จึงท�าให้ถูกครอบง�าด้วยอิทธิพล	ที่ไม่ก่อให้เกิดการพัฒนาศักยภาพ
แง่บวกของเดก็ในฐานะทีเ่ป็นสมาชกิของสังคมและไม่มทีางเข้าถึงบริการต่าง	ๆ 	ทีพ่งึมพีงึได้

วิธีปฏิบัติที่ดีและการน�าไปใช้

เรือนจ�าไม่ใช่สถานที่ที่เด็กจะเจริญเติบโตได้เป็นอย่างดี	ทั้งด้านร่างกาย	จิตใจ	สติปัญญา	
และอารมณ์	อนัทีจ่รงิการกักขงัมคีวามเสีย่งมากมายหลายด้านส�าหรบัผูย้งัไม่เป็นผู้ ใหญ่
และมีสภาพร่างกายท่ีอ่อนแอกว่า	 เรื่องนี้เป็นที่ทราบกันดีในมาตรฐานและบรรทัดฐาน
ระดับสากลซ่ึงระบุให้จับกุมคุมขัง	หรือจ�าคุกเด็กเป็นระยะเวลาที่เหมาะสมท่ีส้ันท่ีสุดและ
เป็นใช้เป็นมาตรการขั้นสุดท้ายเท่านั้น	และต้องแยกการควบคุมเด็กออกจากการควบคุม
ผู้ ใหญ่69	ค�าแนะน�านานาชาติ	ก�าหนดว่าสภาพการกักขังส�าหรับเด็กที่ถูกกักขังจะต้อง
สนับสนุนวัตถุประสงค์ในการให้การดูแล	การคุ้มครอง	การศึกษาและทักษะด้านวิชาชีพ	
โดยส่งเสริมและธ�ารงไว้ซึง่การมสีขุภาพทีด่แีละเคารพตนเอง	และส่งเสรมิทศันคติและทกัษะ
ทีส่ามารถช่วยพฒันาความสามารถของพวกเขาเอง	ในฐานะทีเ่ป็นสมาชกิหนึง่ของสงัคม70 
มาตรฐานดงักล่าวนียั้งให้ความสนใจกับข้อเทจ็จรงิทีว่่าเดก็ผูห้ญิงมคีวามต้องการจ�าเพาะ

ก. ที่พักอาศัย

ตามหลกัการแล้วจะต้องจดัทีพ่กัให้เดก็และเยาวชนในสถานที	่ทีแ่ยกออกไปต่างหากจากที่
อยูอ่าศยัของผู้ ใหญ่	ในการให้ความส�าคัญกับตวัอาคารและทีต้ั่งซึง่ท�าให้แน่ใจได้ว่าเดก็และ
เยาวชนถูกแยกออกไปต่างหากจากผู้ใหญ่นัน้	หน่วยงานทีเ่ก่ียวข้องกับเรือนจ�าต้องพยายาม
อย่างเต็มทีท่ีจ่ะสนองความต้องการของเดก็เพือ่ปกป้องและเพิม่ความเป็นไปได้ท่ีพ้ืนท่ีและ
ตัวอาคารจะถูกจัดล�าดับความส�าคัญเพื่อสนองความต้องการของเด็ก	หลายประเทศได้
บัญญัติไว้ในกฎหมาย	และ/	หรือ	ระเบียบว่าด้วยเรือนจ�า	ว่าเมื่อจะออกแบบอาคารสถาน
ที่ส�าหรับกักขังเด็กนั้น	พื้นที่ต่อคนต้องมากกว่าพื้นที่ต่อคนส�าหรับผู้ต้องขังที่เป็นผู้ ใหญ่

ถ้าจัดให้มีอาคารในสถานที่ที่แยกออกไปไม่ได้	 ก็ต้องแยกที่พักอาศัยของเด็กออกไปต่าง
หากจากที่ที่ผู้ ใหญ่อาศัยอยู่	ส�าหรับลักษณะสิ่งปลูกสร้างและวิธีปฏิบัติควรป้องกันไม่ให้

69	ตัวอย่างเช่น	ดูข้อสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเรือนและสิทธิทางการเมือง	(ข้อ	6	วรรค	5,	10	วรรค	2	(b)	และ
ข้อ	10	วรรค	3,	สนธิสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยสิทธิเด็ก	กฎมาตรฐานขั้นต่�าเพื่อปฏิบัติกับผู้ต้องขัง	 (โดยเฉพาะกฎ
ข้อ	5(1)	ข้อ	8(d)	ข้อ	21	(2)	ข้อ	71	(5)	และข้อ	77	(1),	กฎสหประชาชาติเพื่อการปกป้องเด็กและเยาวชนที่ถูกพรากจาก
เสรีภาพ	อนุสัญญาเจนีวาฉบับที่	 4	 (ข้อ	 50)	 และบันทึกอนุสัญญาเพิ่มเติมฉบับที่	 1	 (ข้อ	 77)	กฎบัตรแอฟริกาว่าด้วย
สิทธิและสวัสดิภาพของเด็ก	(ข้อ	17	วรรค	1)	แนวทางเกาะรอบเบน	(ฉบับที่	36)

70	กฎมาตรฐานขั้นต่�าสหประชาชาติเพื่อการบริหารความยุติธรรมส�าหรับเด็กและเยาวชน	 (กฎปักกิ่ง	 ข้อ	 26)	 และกฎ
สหประชาชาติเพื่อปกป้องเด็กและเยาชนที่ถูกพรากออกจากเสรีภาพ	(ข้อ	12)

บทนี้เกี่ยวข้องกับประเด็นผู้กระท�ำผิดที่เป็นเด็กและเยำวชนในเรือนจ�ำ	เด็กมีลักษณะและควำมต้องกำรพิเศษทั้ง
แบบเป็นกลุ่มและรำยบุคคล	ส�ำหรับแบบเป็นกลุ่มนั้นเด็กมีควำมต้องกำรเฉพำะตำมสถำนะของวุฒิภำวะ	และเด็ก
ผู้หญิงก็มีควำมต้องกำรเฉพำะ	ค�ำแนะน�ำในบทนี้ใช้ ได้กับเด็กผู้หญิงและเด็กผู้ชำยที่ถูกจองจ�ำ	(ดูค�ำแนะน�ำในบท
ที่	6	ด้วย)	สนธิสัญญำสหประชำชำติว่ำด้วยสิทธิเด็กให้ค�ำจ�ำกัดว่ำ	เด็กคือเด็กผู้หญิงหรือเด็กผู้ชำยอำยุต�่ำกว่ำ	
18	ปี	ข้อก�ำหนดทั่วไปที่มีอยู่ในคู่มือหลักและคู่มือฉบับเพิ่มเติมนี้ปรับใช้ ได้กับเด็กด้วย



7.	เด็กและเยำวชน 67

เกิดการถูกเนื้อต้องตัวกันระหว่างเด็กกับผู้ ใหญ่	หรือผู้ ใหญ่ละเมิดความเป็นส่วนตัวของ
เดก็(ดบูทที	่6	ประกอบ)	ต้องจดัทีพ่กัอาศัยให้เดก็ผูห้ญิงแยกออกไปต่างหากจากเดก็ผูช้าย	
(ดูเพิ่มเติมบทที่	6	ว่าด้วยผู้หญิง	เด็กผู้หญิง	และบุตรในอุปการะ)

ตามปกติแล้ว	ที่นอนในที่พักอาศัยควรประกอบด้วยอาคารเรือนนอนส�าหรับผู้ต้องขัง
กลุ่มเล็ก	ๆ	หรือห้องนอนเดี่ยวและอนุญาตให้มีการก�ากับดูแลเพื่อให้แน่ใจได้ว่าเด็กได้รับ
การคุ้มครอง71	รวมทั้งกันไม่ให้เด็กคนอื่น	ๆ	มารบกวนด้วย72

ข. ความปลอดภัย

(ดูบทที่	6)

ค. การรับเข้ามาและจัดที่ให้อยู่

ทีต้ั่งของสถานทีกั่กขงัทีจ่ะจดัให้เดก็พักอาศัยควรเอือ้ต่อการเข้าถงึการศึกษา	การอบรม
วิชาชีพ	และบริการอื่น	ๆ	ที่มีความส�าคัญโดยเฉพาะด้วย	เพื่อตอบสนองความต้องการ
ของทั้งเด็กผู้ชายและเด็กผู้หญิง	(ดูบทที่	6	ประกอบ)

ง. สิ่งอ�านวยความสะดวกและบริการในการดูแลสุขภาพ

การจัดให้มีการคัดกรอง	การป้องกัน	และการดูแลสุขภาพในเรือนจ�า	ต้องเพียงพอต่อ
ความต้องการเฉพาะของทัง้เดก็ผูช้ายและเดก็ผูห้ญงิ	และเพือ่รบัประกันถงึความปลอดภยั	
ความเป็นส่วนตวั	และเคารพในเกยีรตขิองพวกเขา	สิง่อ�านวยความสะดวกจะต้องป้องกนั
ไม่ให้มีการชักชวนกันไปเสพยาเสพติดหรือเครื่องดื่มมีแอลกอฮอล์	อีกทั้งโครงงานฟื้นฟู	
ต้องปรับให้เหมาะสมกับอายุ	เพศ	และความต้องการด้านอื่น73

จ สุขอนามัย

ถ้าเด็กสามารถเข้าร่วมออกก�าลังกายบ่อย	ๆ	ได้	ก็จะเพิ่มความต้องการในการเข้าถึงสิ่ง
อ�านวยความสะดวกในการอาบน�้าและซักเสื้อผ้า	ซึ่งอาจท�าให้จ�าเป็นต้องเข้าถึงสิ่งอ�านวย
ความสะดวกในการซักเสื้อผ้ามากขึ้น	(ดูบทที่	6	ประกอบ)	ควรระลึกไว้ด้วยว่าค�าแนะน�าที่
เป็นสากล	อนุญาตให้เด็กสวมเสื้อผ้าของเขาเองมากกว่าเสื้อผ้าที่ทางสถานพินิจจัดให้74

ฉ. โภชนาการ

การจัดหาน�้าและอาหารควรให้ความส�าคัญกับความต้องการของเด็กที่ถูกกักขัง	 โดย
ค�านงึถึงกจิกรรมและความแตกต่างในช่วงวยัต่าง	ๆ 	ของการพัฒนาร่างกายของเขาด้วย75

ช. การศึกษาสายสามัญและสายอาชีวะ กับนันทนาการ

ลกัษณะโครงสร้างของสิง่อ�านวยความสะดวก	จะต้องเหมาะสมกับความต้องการของเดก็
ในด้านความเป็นส่วนตัว	กระตุ้นประสาทสัมผัส	เพิ่มโอกาสที่จะได้สมาคมกับเพื่อน	ๆ 	และ
มีส่วนร่วมในการเล่นกีฬา	ออกก�าลังกายและท�ากิจกรรมยามว่าง76	 เด็กมีสิทธิ์ที่จะได้รับ
การศึกษาอย่างน้อยจนถึงภาคบังคับ	ถึงแม้มีค�าแนะน�าว่าการศึกษาในระดับน้ีมีอยู่นอก
เรือนจ�า77	ถ้าไม่สามารถท�าได้ก็ควรมีอาคารที่เหมาะสมรวมทั้งห้องสมุดในเรือนจ�าด้วย

ซ. สิ่งอ�านวยความสะดวกส�าหรับญาติที่มาเยี่ยม

การติดต่อสือ่สารทีพ่อเหมาะพอควรกับโลกภายนอก78	ถูกมองกันว่าเป็นส่วนส�าคัญส่วน
หนึ่งของสิทธิที่พึงได้รับการปฏิบัติที่ยุติธรรมและมีมนุษยธรรม	อีกทั้งยังเป็นส่ิงส�าคัญ
อย่างมากต่อการเตรยีมตวัของเดก็และเยาวชนทีจ่ะกลบัเข้าสูส่งัคม79	เดก็ทีถู่กกักขงั	(โดย

71	กฎสหประชาชาติเพื่อคุ้มครองเด็กและเยาวชนที่ถูกพรากเสรีภาพ	ข้อ	32
72	เรือนจ�าที่ควบคุมเด็กหรือเยาวชนจนกระทั่งอายุ	 18	ปี	 จะประกอบด้วยบุคคลที่มีระดับอารมณ์และจิตใจและการพัฒนา

ทางร่างกายที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง	 โดยปราศจากค�าแนะน�าและการคุ้มครองที่หาได้จากผู้ ใหญ่ในครอบครัวปกติ	
(อุดมคติ)

73	ที่เดียวกัน	ข้อ	54
74	ที่เดียวกัน	ข้อ	36
75	ที่เดียวกัน	ข้อ	37
76	ที่เดียวกัน	ข้อ	32,	47
77	ที่เดียวกัน	ข้อ	38
78	ที่เดียวกัน	 ข้อ	 59	 “เด็กและเยาวชนจะต้องได้รับอนุญาตให้ติดต่อสื่อสารกับครอบครัวและเพื่อนของเขา	 รวมทั้งบุคคล	

หรือผู้แทนขององค์กรภายนอกที่น่าเชื่อถือ”
79	ที่เดียวกัน	ข้อ	59,	60	และ	61



68 น�้ำ	กำรสุขำภิบำล	สุขอนำมัย	และที่อยู่อำศัย	ในเรือนจ�ำ	ค�ำแนะน�ำเพิ่มเติม 

เฉพาะผู้ที่รอการไต่สวน)	อย่างน้อยก็มีความต้องการเหมือนผู้ ใหญ่เพื่อเข้าถึงที่ที่เป็น
ส่วนตัว	 ท่ีที่เขาอาจพบกับทนายความและที่ปรึกษาด้านอื่น	เด็กมีสิทธ์ิได้รับการเย่ียม
จากครอบครัวเป็นประจ�าหรือบ่อย	ๆ	“โดยหลักการ	สัปดาห์ละครั้งและไม่น้อยกว่าเดือน
ละครัง้	ในสถานการณ์ทีค่�านงึถึงความต้องการของเดก็และเยาวชนเพ่ือความเป็นส่วนตัว	
การสัมผัสและการสื่อสารที่ไม่มีอะไรกั้น”80	ดังนั้นจึงจ�าเป็นต้องจัดเตรียมจ�านวนและชนิด
ของห้องเยี่ยมและพื้นที่ให้เหมาะสม

80	ที่เดียวกัน	ข้อ	60



8.	กำรบ�ำรุงรักษำเรือนจ�ำ	 
รวมถึงกำรใช้แรงงำน 
ผู้ต้องขังในกำรบ�ำรุง
รักษำอำคำรและอุปกรณ์
ต่ำง	ๆ



70 น�้ำ	กำรสุขำภิบำล	สุขอนำมัย	และที่อยู่อำศัย	ในเรือนจ�ำ	ค�ำแนะน�ำเพิ่มเติม 

หนงัสือคู่มอืของ	ไอซอีาร์ซ	ีไม่ได้กล่าวถึงการให้ผูต้้องขงับ�ารงุรักษาหรือควบคุมการท�างาน
ของอาคารและอุปกรณ์โดยตรง	อย่างไรกต็ามในประเทศก�าลังพัฒนาหลายประเทศ	การ
ให้ผู้ต้องขังรับผิดชอบในการท�าหน้าที่เช่นนี้เป็นเรื่องปกติ	ไอซีอาร์ซี	แสวงหาทางออก	(ที่
ปฏิบัติได้จริง)	ของปัญหาด้านมนุษยธรรมและถ้าเป็นแนวทางที่ยอมรับได้และรับความ
ยินยอมจากผู้ที่เกี่ยวข้อง	ไอซีอาร์ซี	มักเลือกฝึกอบรมผู้ต้องขังให้ท�ากิจกรรมบ�ารุงรักษา

ความจริง

เรือนจ�าหลายแห่งโดยเฉพาะเรือนจ�าทีม่ปัีญหาคนความแออดั	เป็นระยะเวลายาวนาน	ไม่มี
บุคลากรที่รับผิดชอบในการซ่อมบ�ารุงโครงสร้างพื้นฐาน	และไม่มีเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ที่จะ
จดัระเบยีบงานดงักล่าว	บ่อยครัง้ที่ไม่มกีารจดัสรรงบประมาณส�าหรบัการบ�ารงุรกัษามา
ให้	รวมทั้งการบ�ารุงรักษาบริการต่าง	ๆ 	ที่จ�าเป็น	ในสถานการณ์เช่นนี้อาจให้ผู้ต้องขัง	รับ
ผดิชอบในการควบคุมและบ�ารงุรกัษาระบบน�า้และการสขุาภบิาล	รวมทัง้งานบรกิารอืน่	ๆ 	
ทั้งนี้การอบรมด้านการซ่อมบ�ารุงให้แก่ผู้ต้องขังเพื่อให้ส�านึกว่าผู้ต้องขังได้ประโยชน์จาก
การบ�ารุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์ให้ใช้การได้

อย่างไรก็ตามยังมีความเสี่ยงที่ผู้ต้องขัง	และ/หรือ	เจ้าหน้าที่	อาจน�าระบบคิดค่าตอบแทน
มาใช้	 โดยเรียกเงินกับผู้ต้องขังที่เข้ามาใช้บริการต่าง	ๆ	ในสถานการณ์เช่นนี้ผู้ต้องขัง
และ/	หรือ	เจ้าหน้าที่อาจหาวิธีอธิบายให้เห็นถึงความจ�าเป็นที่ต้องเก็บค่าตอบแทนเพื่อ
ให้เพียงพอกับค่าวัสดุและอุปกรณ์ที่ฝ่ายบริหารเรือนจ�าไม่มีให้	การท�าเช่นนี้เจ้าหน้าท่ีจะ
ต้องด�าเนินการอย่างถูกต้องเหมาะสมเพื่อให้แน่ใจว่าปฏิบัติตาม	กฎมาตรฐานขั้นต�่าของ
สหประชาชาติว่าด้วยการปฏิบัติกับผู้ต้องขัง	ซึ่งห้ามผู้ต้องขังก�ากับดูแล	ควบคุม	และเก็บ
ค่าบริการ	สถานการณ์เช่นนี้สามารถส่งผลให้เกิดการเลือกปฏิบัติและอาจลุกลามจน
กลายเป็นการละเมิดต่อผู้ต้องขัง	ซึ่งไม่สามารถจ่ายค่าธรรมเนียมได้

วิธีปฏิบัติที่ดีและการน�าไปใช้

ก. หลักการส�าคัญ

ฝ่ายบรหิารมหีน้าทีร่บัผดิชอบ	ในการบ�ารงุรกัษาเรอืนจ�าให้อยู่ในสภาพทีใ่ช้การได้ด	ีความ
รบัผดิชอบนีร้วมถึงการจดัหาวสัด	ุอปุกรณ์	และเครือ่งมอื	ด�าเนนิการซ่อมบ�ารุง	ตรวจสอบ
คุณภาพงาน	และว่าจ้างหรือท�าสัญญาจ้างผู้รับเหมา	เพื่อบริหารจัดการและควบคุมงาน
ซ่อมบ�ารุง	อาจว่าจ้างผู้ต้องขังที่มีความช�านาญเหมาะสมให้ท�างานนี้ก็ ได้

รฐับาลจะต้องจดัหาเครือ่งมอืหนกัและอปุกรณ์ทีจ่�าเป็น	รวมทัง้พัฒนาและน�าไปใช้ในโครง
งานบ�ารุงรักษาอย่างเหมาะสม

โครงงานซ่อมบ�ารุงควรประกอบด้วย	การบ�ารุงรักษาเชิงป้องกัน	การบ�ารุงรักษาเชิงแก้ไข
ปรับปรุงและการตอบสนองในสถานการณ์วิกฤต	การบ�ารุงรักษาเชิงป้องกันรวมถึงการ
ท�าความสะอาด	การตรวจสอบอาคารสถานที่และบริการต่าง	ๆ	รวมถึงการฝึกอบรมผู้
ต้องขังที่รับผิดชอบงานซ่อมบ�ารุงซึ่งอยู่ภายใต้การควบคุมของเจ้าหน้าที่เรือนจ�า

ในฐานะทีเ่ป็นส่วนหนึง่ของการศึกษา/การฝึกอบรม	จะต้องให้โอกาสผูต้้องขงัพัฒนาทกัษะ
ใหม่	ๆ	และทักษะที่มีอยู่แล้ว	รวมทั้งส�านึกรับผิดชอบ81	ในระบบเรือนจ�าบางระบบผู้ต้องขัง
ได้รับการฝึกอบรมด้านธุรกิจก่อสร้างและวิธีก่อสร้าง	จากนั้นก็ถูกจ้างให้ท�างานทีมงาน
ก่อสร้าง(ภายใต้การก�ากับดูแล)	เพื่อสร้างสิ่งอ�านวยความสะดวกในเรือนจ�า

81	SMR	 ข้อ	 71	 (2)	 “ผู้ต้องขังที่อยู่ระหว่างรอค�าตัดสินทุกคนต้องท�างาน	 (ตามความเหมาะสมทางกายและจิตที่เจ้าหน้า
ทางการแพทย์วินิจฉัย”	 SMR	 ข้อ	 71	 (3)	 “ให้จัดงานที่พอเหมาะและมีประโยชน์ให้ผู้ต้องขังท�าอย่างขะมักเขม้นในวัน
ท�าการปกติ”	SMR	ข้อ	71	(4)	“งานที่จัดให้นั้นจะต้องเป็นงานที่คงหรือเพิ่มความสามารถของผู้ต้องขังมากที่สุดเท่าที่จะ
ท�าได้เพื่อหาเลี้ยงชีพได้หลังก�าหนดปล่อยตัว”	SMR	ข้อ	71	(5)	“จะต้องจัดฝึกอบรมวิชาชีพทางการค้าที่มีประโยชน์ให้ผู้
ต้องขังเพื่อสามารถท�าก�าไรได้ด้วยวิธีดังกล่าว	โดยเฉพาะส�าหรับผู้ต้องขังหนุ่มสาว”		SMR	ข้อ	71	(6)	“ภายในขอบเขต
ที่เข้ากันได้กับวิชาชีพที่เลือก	 และตามข้อก�าหนดในการบริหารสถานพินิจและระเบียบวินัย	 จะต้องให้ผู้ต้องขังสามารถ
เลือกชนิดงานที่เขาอยากจะท�า”

บทนี้เกี่ยวข้องกับประเด็นทั่วไปในกำรบ�ำรุงรักษำเรือนจ�ำ	และกำรมีส่วนร่วมของผู้ต้องขังในกิจกรรมดังกล่ำว	
บทนี้อ้ำงอิงมำตรฐำนสำกลและกำรน�ำมำตรฐำนดังกล่ำวมำปฏิบัติ
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ควรระลกึไว้ด้วยว่า	ถึงแม้หลกัการเหล่านีเ้ป็นส่วนหนึง่ของงานบ�ารงุรกัษาแต่โดยทัว่ไปแล้ว
ถือว่างานท�าความสะอาดเรือนจ�าเป็นกิจกรรมภาคบังคับส�าหรับผู้ต้องขังทุกคน

ข. การพัฒนาแผนงานบ�ารุงรักษา

ความต้องการในการซ่อมบ�ารุงขึน้อยูก่บั	คุณภาพของโครงสร้างพ้ืนฐานและความรู้ความ
สามารถด้านช่างที่ใช้ ในงานก่อสร้างตั้งแต่เริ่มแรก	คุณภาพของชิ้นส่วนส�าหรับเปลี่ยน
แทนของเก่า	ความช�านาญงานด้านเทคนคิการซ่อมบ�ารุง	ระยะเวลาในการตอบสนอง	ภมูิ
อากาศ	และคุณภาพการของเจ้าหน้าที่ที่ควบคุมงาน

งานบ�ารุงรักษาที่ส�าคัญ	ๆ	รวมถึง
➔➔ การท�าความสะอาดประจ�าวัน	(พื้นที่พักอาศัย	โรงครัวกับพื้นที่เตรียมอาหาร	ห้อง
ส้วม	ส�านักงาน	พื้นที่รอบอาคารต่างๆ	และท่อระบายน�้า)
➔➔ การตรวจสอบประจ�าวันเพื่อระบุให้แน่ชัดว่ามีโครงสร้างพื้นฐานและอุปกรณ์ใดบ้าง
ที่ช�ารุด
➔➔ ตรวจและจัดการบ่อเกรอะ	อย่างสม�่าเสมอ
➔➔ ตรวจหลังคาและรางระบาย	อย่างสม�่าเสมอ
➔➔ ตรวจระบบวงจรไฟฟ้า
➔➔ ท�าความสะอาดและฆ่าเชื้อโครงสร้างพื้นฐานส�าหรับเก็บน�้า
➔➔ ทาสีและสีกันสนิมวัสดุที่เป็นโลหะ
➔➔ ให้ค�าแนะน�าแก่ผู้ต้องขังรายใหม่เกี่ยวกับการบ�ารุงรักษา
➔➔ ซ่อมแซมระบบน�้า	สุขาภิบาล	ไฟฟ้า	ประปา	และบริการอื่น	ๆ	ตามความจ�าเป็น

วัสดุที่ใช้ ในการบ�ารุงรักษาและชิ้นส่วนที่ใช้ทดแทนของเก่าต้องซื้อหาได้ในท้องถ่ิน	ตาม
ความช�านาญด้านช่างเพือ่ท�าการบ�ารงุรกัษา	ถ้าผูบ้รจิาคเสนอที่จะใหอุ้ปกรณ์และเครือ่ง
มือหนัก	(รวมทั้งยานพาหนะ)	จะต้องพิจารณาว่าหาซื้ออะไหล่ที่ทนทานในท้องถิ่นได้หรือ
ไม่	รวมทั้งค�าแนะน�าของผู้บริจาคก่อนที่จะท�าความตกลงกันในชั้นแรก

แผนงานการบ�ารุงรักษาจะต้อง
➔➔ ยดึถอืวิธกีาร	การบ�ารุงรักษาเชงิป้องกัน	และรวมถงึการเปลีย่นอะไหล่ตามวงรอบซึง่
เป็นผลจากการเสื่อมสภาพในสภาวะปกติ	เช่นเดียวกับขีดความสามารถที่จะสนอง
ตอบได้อย่างทนัควันเมือ่เกดิวิกฤตการณ์	จะต้องทบทวนการใช้อุปกรณ์	เป็นระยะ	ๆ 	
เพื่อให้แน่ใจได้ว่าการสึกหรอจากการใช้งานที่เกินจ�าเป็นเกิดขึ้นน้อยที่สุด
➔➔ แจกแจงค่าใช้จ่ายแยกเป็นรายการ	ๆ	ในงบประมาณด�าเนินการ	ให้ใช้วิธีจดบันทึก/
ท�าบัญชี	 ท่ีบอกถึงค่าใช้จ่ายในการบ�ารุงรักษาเป็นรายเดือน	ให้จัดท�ารายการงบ
ประมาณประจ�าปีส�าหรับค่าใช้จ่ายประจ�าและค่าใช้จ่ายจร	และจะต้องเสนอประมาณ
การณ์งบประมาณล่วงหน้าทุกปี
➔➔ รวมวิธีการด�าเนินงานของแต่ละงาน

ถ้าไม่ได้ต้ังงบประมาณส�าหรับซ่อมบ�ารุงไว้	 ก็อาจจะเกิดความเสียหายโดยไม่จ�าเป็นกับ
อาคารและอุปกรณ์	หรืออาจจะต้องโอนเงินจากรายการงบประมาณอื่น	 (เช่น	อาหาร	
บริการทางการแพทย์)	เพื่อใช้ส�าหรับงานซ่อมบ�ารุงที่จ�าเป็น

การบ�ารุงรักษาประจ�าวันที่จ�าเป็นจริง	ๆ	นั้นรวมถึง
➔➔ การท�าความสะอาดอาคารและสถานที่
➔➔ การจัดการขยะ
➔➔ การท�าความสะอาดลานและระบบระบายน�้า
➔➔ การระบุและซ่อมแซมอาคารและอุปกรณ์ที่ช�ารุด	โดยเฉพาะประตู	หน้าต่าง	ห้องส้วม	
และท่อระบายน�้า

การบ�ารุงรักษาอันเป็นกิจวัตรที่จ�าเป็นจริงๆ	รวมถึง
➔➔ การท�าความสะอาดหลังคาและท่อระบายน�้า
➔➔ การตรวจบ่อเกรอะและบ่อกรองน�้าโสโครก
➔➔ การเปลี่ยนไส้กรองเครื่องก�าเนิดไฟฟ้าและน�้ามัน
➔➔ การตรวจและท�าความสะอาดแผงควบคุมไฟฟ้า
➔➔ การท�าความสะอาดและฆ่าเชื้อโรคในระบบกักเก็บน�้า
➔➔ การซ่อมแซมงานก่ออิฐถือปูน
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➔➔ การทาสีชิ้นส่วนที่เป็นโลหะด้วยสีกันสนิม

การติดต้ังระบบใด	ๆ	เช่น	ระบบลงทะเบียนผู้ต้องขังด้วยอิเล็กทรอนิกส์	ซึ่งพ่ึงพากระแส
ไฟฟ้าทีต่่อเนือ่งนัน้	ย่อมเกิดสิง่ที่ไม่คาดฝันขึน้ได้เมือ่ไฟฟ้าทีส่่งมาไม่มคีวามแน่นอน	ไฟฟ้า
ทีส่่งมาจากระบบสายส่งไฟฟ้าในชมุชนมกัใช้ได้ตามเวลาทีจ่�ากัดในแต่ละวนั	ถ้าเป็นเช่นนีก็้
ต้องมรีะบบเสรมิ	และทีน่ยิมใช้กันมากทีส่ดุก็คือเครือ่งก�าเนดิไฟฟ้า	ไม่ว่าจะใช้เครือ่งก�าเนดิ
ไฟฟ้าบ่อยครั้งหรือนาน	ๆ 	ครั้ง	ก็จ�าเป็นต้องก�าหนดแผนซ่อมบ�ารุงและท�าตรวจสอบเพื่อ
ให้วางใจได้	จากประสบการณ์	พบว่าเป็นเรือ่งยากทีจ่ะซ่อมบ�ารงุเครือ่งก�าเนดิไฟฟ้าและได้
อะไหล่มาเปลี่ยนใหม่เพราะขาดแคลนงบประมาณ	ไม่สามารถหาอะไหล่ได้	หรือไม่มีความ
เชี่ยวชาญในท้องถิ่น

เรอืนจ�าทีอ่ยู่ในส่ิงแวดล้อมทีข่าดแคลนทรัพยากร	ได้ติดต้ัง	แผงเซลล์แสงอาทิตย์ ซึง่ประสบ
ผลส�าเร็จเป็นอย่างดใีนการเพิม่แหล่งพลงังาน	นอกจากการท�าความสะอาดเป็นประจ�าแล้ว
ระบบพลงังานแสงอาทติย์	ต้องการการบ�ารุงรกัษาน้อย	อะไหล่ก็หาได้ทัว่ไปภายในประเทศ

ควรพจิารณาใช้	แก๊สชีวภาพ เป็นวิธีช่วยเสรมิความต้องการพลงังาน	เทคโนโลยนีีต้้องการ
การควบคุมและความรูข้องผูช้�านาญการซึง่ก็พอจะหาได้	ถ้าท้องถิน่มกีารใช้ระบบนี	้(ดบูท
ที่	5	วิธีปฏิบัติที่ดีและการน�าไปใช้	และข้อ	(จ)	การจัดการน�้าเสีย)

ควรติดตั้ง อุปกรณ์ดับเพลิง โดยด�าเนินการร่วมกับส่วนราชการท้องถิ่นที่รับผิดชอบใน
การดับเพลิง	ให้ตรวจสอบอุปกรณ์เป็นประจ�าโดยถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของแผนซ่อมบ�ารุง
ใหญ่	และฝึกซ้อมดับเพลิงเป็นประจ�า	(รวมทั้งฝึกอพยพเจ้าหน้าที่และผู้ต้องขังทั้งหมดใน
สถานการณ์ฉุกเฉิน)

ควรออกแบบ	 ส่ิงอ�านวยความสะดวกในการท�าอาหาร	ตามประเภทของเชื้อเพลิงที่จะใช้	
ตัวอย่างเช่น	ที่อับอากาศเหมาะกับไฟฟ้าและแก๊ส	แต่จะกลายเป็นที่พื้นทีที่อันตรายเมื่อใช้
ฟืนเปียกหรือวัสดุเผาไหม้ได้ชนิดอื่นเป็นเชื้อเพลิง

ค. ข้อควรพิจารณาในงานบ�ารุงรักษาเมื่อออกแบบเรือนจ�าแห่งใหม่และขยายเรือน
จ�าที่มีอยู่แล้ว

เป็นสิ่งจ�าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องพัฒนาแผนงานซ่อมบ�ารุงประจ�าปี	ซึ่งรวมทั้งอาคารและ
อุปกรณ์ทั้งหมด	และเพื่อให้แน่ใจว่ามีการตรวจงานบ�ารุงรักษาตามปกติและเป็นประจ�า	(ดู
ตอน	(ข)	ข้างต้น	การพัฒนาแผนงานบ�ารุงรักษา)	มักเข้าใจผิดว่างานบ�ารุงรักษามีน้อย
ที่สุดในช่วงปีแรก	ๆ	ท่ีสร้างอาคารใหม่หรือเพิ่งผ่านการบูรณะได้ ไม่นาน	อย่างไรก็ตาม	
จากประสบการณ์พบว่าความเสื่อมสภาพเร่ิมเกิดขึ้นต้ังแต่ระยะก่อสร้างแล้ว	ดังนั้น	งบ
ประมาณส�าหรับงานซ่อมบ�ารุงประจ�าปี	จึงเป็นส่ิงจ�าเป็นต้ังแต่ปีแรกที่เริ่มใช้เรือนจ�า	ถึง
แม้ว่าอุปกรณ์ที่ติดตั้งไว้อาจยังอยู่ในระหว่างรับประกันก็ตาม

ง. การจัดระเบียบและการควบคุมงาน82

เพราะงานบ�ารุงรกัษาเป็นความรบัผดิชอบของรฐับาล	เจ้าหน้าทีจึ่งต้องรบัผดิชอบในการ
ควบคุมงานด้วย	ผูต้้องขงัทีท่�างานอาจช�านาญพอ	ๆ 	กับ	หรอืมากกว่าเจ้าหน้าที	่แต่ความ
รับผิดชอบยังเป็นของเจ้าหน้าที่

ระบบซ่อมบ�ารุงที่มีประสิทธิผล	ต้องการเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้ท�างานด้านนี้และ
เขาสามารถเข้าถึงผูท้ีรั่บผดิชอบด้านงบประมาณต่าง	ๆ 	ได้โดยตรง	เจ้าหน้าทีท่ีร่บัผดิชอบ
งานซ่อมบ�ารงุ	ควรมส่ีวนร่วมในการคัดเลอืกผูต้้องขงัทีจ่ะได้ท�างานซ่อมบ�ารงุ	ความรับผดิ
ชอบของเจ้าหน้าที่	รวมถึงการจัดท�าแผนงานซ่อมบ�ารุง	จัดท�าและบริหารงบประมาณ	จัด
ระเบียบและควบคุมการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผนงาน	ควบคุมการใช้วัสดุและอุปกรณ์	
และฝึกอบรมผู้ต้องขัง

ทีมงานซ่อมบ�ารุงต้องการการก�ากับดูแล	การลงบันทึก	วิธีปฏิบัติงาน	และการสนับสนุน
ด้านเทคนิคเพื่อท�างานซ่อมบ�ารุง	รวมทั้งเคร่ืองมือช่าง	วัสดุและอุปกรณ์	การก�ากับ
ดูแลโดยเจ้าหน้าที่ให้รวมถึงการท�าบัญชีเคร่ืองมือช่างและอุปกรณ์	รวมทั้งคุณภาพและ
ประสิทธิผลของงานที่ได้ท�าไป

82	SMR	 ข้อ	 72	 (1)	 “การจัดองค์กรและวิธีท�างานในสถานกักขังจะต้องคล้ายกับการจัดองค์กรและวิธีท�างานในลักษณะ
เดียวกันนอกสถานพินิจมากที่สุดเท่าที่จะท�าได้	เพื่อเตรียมผู้ต้องขังให้พร้อมที่จะประกอบอาชีพในชีวิตตามปกติ”
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ไม่ว่าจะในสถานการณ์ใดก็ตาม	ผู้ต้องขังไม่ต้องจ่ายค่าบริการส�าหรับความต้องการขั้น
พ้ืนฐานของเขาให้แก่ผู้ต้องขังรายอื่น	เพราะผู้ต้องขังไม่อาจถือกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สิน
ของทางราชการ	ผู้ต้องขังจึงไม่สามารถเก็บค่าบริการในการใช้	 (หรือเข้าถึง)	อุปกรณ์
และ/	หรือบริการ

จ. ระเบียบในการท�างาน

สภาพการท�างานต้องสอดคล้องกับกฎหมายฉบับเดยีวกันทีบ่งัคับใช้นอกเรอืนจ�า83	ต้อง
ท�างานด้วยวิธทีีป่ลอดภัย	และเป็นไปตามข้อก�าหนดว่าด้วยอาชวีอนามยัและความปลอดภัย	
ต้องจดัเตรียมวัสดอุุปกรณ์ทีจ่�าเป็นให้แก่ผูต้้องขงั	ให้ค�าแนะน�าทีถู่กต้องและการฝึกอบรม
ที่พอเพียง	(เช่น	ความเสี่ยงที่จะถูกไฟฟ้าช๊อต)	ก่อนลงมือท�างาน

ฉ. การคัดเลือกผู้ต้องขังเพื่อจ้างงาน

กระบวนการคัดเลือกจะต้องโปร่งใส	ผู้ต้องขังที่คัดเลือกไว้ต้องเหมาะสมและมีทักษะที่
จ�าเป็น	(หรือมีศักยภาพถ้าได้รับการฝึกอบรม)	งานจะต้องไม่เกินขีดความสามารถทาง
กายภาพของเขาและต้องไม่ก่อความล�าบากใจให้แก่เขา84	หลังผ่านการอบรมแล้วถ้าเขา
ไม่สามารถท�างานได้ตามมาตรฐานที่ก�าหนด	ต้องไม่อนุญาตให้เขาท�าหน้าที่นั้นอีก	ควร
มีการประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัยอย่างเป็นระบบ	โดยด�าเนินการขณะเริ่มต้น
คัดเลือกและทบทวนตลอดช่วงเวลาที่ด�าเนินงาน

ช. ค่าตอบแทน

ผูต้้องขงัจะต้องได้ค่าตอบแทนส�าหรับงานทีเ่ขาท�าไป85	ถึงแม้ค่าตอบแทนไม่จ�าเป็นต้องเป็น
เงิน	อาจให้รางวัลด้วยระบบลดหย่อนผ่อนโทษ	ให้ที่พักที่ดีขึ้น	อาหารพิเศษ	หรือให้ญาติ
มาเยี่ยมได้เป็นกรณีพิเศษ

อาจมีอัตราค่าตอบแทนและค่าชดเชยที่แตกต่างกันไปส�าหรับผู้ต้องขัง	แต่ประเด็นส�าคัญ
คือค่าจ้างส�าหรับแต่ละต�าแหน่งควรถูกก�าหนดและมีระเบียบชัดเจน

83	A.	Coyle.	A	Human	Rights	Approach	to	Prison	Management,	Handbook	for	Prison	Staff,	second	edition,	
ICPS,	United	Kingdom,	2009,	p.	93.

84	SMR	ข้อ	71	(1)	“การใช้แรงงานในเรือนจ�าต้องไม่มีลักษณะที่ท�าให้เจ็บไข้ ได้ป่วยหรือเศร้าหมอง”
85	SMR	ข้อ	76	(1)	“จะต้องมีระบบค่าตอบแทนที่เท่าเทียมกันส�าหรับการท�างานของผู้ต้องขัง”
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ความจริง

เพื่อออกแบบและสร้างเรือนจ�าให้ท�าหน้าที่อย่างถูกต้อง	ทีมงานออกแบบและผู้รับจ้าง
ก่อสร้างต้องได้รับแผนที่ชัดเจนและมีเนื้อหาครบถ้วน	ซึ่งรวมถึงรายละเอียดเก่ียวกับวิธี
ควบคุมการปฏิบัติงานในเรือนจ�า	ฟังก์ชั่นและกิจกรรม	การสัญจรของผู้ต้องขังในเรือน
จ�า	 เช่นเดียวกับการไปและกลับจากพ้ืนที่ต่าง	ๆ	(ดูบทที่	2	ด้วย)	ต้องมีบรรทัดฐานและ
มาตรฐานต่าง	ๆ	ที่ให้ค�าจ�ากัดความไว้อย่างชัดเจนถ้าจะต้องสร้างระบบให้เป็นไปตามข้อ
ก�าหนดในวงเงินงบประมาณที่ได้มา	บรรทัดฐานและมาตรฐานเหล่านี้มักไม่ค่อยมีหรือไม่
สอดคล้องกับความเป็นจริง

ไม่ใช่เรือ่งผดิปกติ	ส�าหรบัการเสนอแบบแปลนทีส่ะท้อนเพยีงองค์ประกอบในงานก่อสร้างและ
ใส่ใจเพียงเลก็น้อยต่อองค์ประกอบอ่ืน	ทีจ่�าเป็นต่อความปลอดภัย	มัน่คง	และมมีนษุยธรรม	
การออกแบบอาจไม่ได้รวม	โรงครัว	ห้องเย่ียมญาติ	โรงฝึกงานช่าง	สิ่งอ�านวยความ
สะดวกส�าหรับโครงงานและการศึกษา	ห้องสัมภาษณ์	บริการทางการแพทย์และสุขภาพ	
ห้องท�างานของเจ้าหน้าที่	 และสิ่งอ�านวยความสะดวกในการบริหารงาน	ความผิดพลาด
ในการออกแบบด้านอื่น	ๆ	รวมถึงการไม่สามารถระบุแน่ชัดถึงแหล่งน�้าหรือระบบไฟฟ้า
ที่เหมาะสม	ระบบระบายอากาศและระบบสุขาภิบาล	ซึ่งไม่พอเพียงต่อจ�านวนผู้ต้องขังที่
วางแผนไว้	ความผิดพลาดเหล่านี้ไม่สามารถแก้ไขได้ง่ายหรือมีค่าใช้จ่ายสูงในการแก้ไข
ภายหลงั	ความผดิพลาดในการออกแบบทีร่าคาแพงทีส่ดุมกัเป็นความผดิพลาดทีก่�าหนด	
อตัราส่วนเจ้าหน้าทีต่่อผูต้้องขงัสงูเพือ่รกัษาความปลอดภัยและความมัน่คงทีใ่ห้พอเพยีง

ส่วนราชการระดบัชาติมกัมขีดีความสามารถไม่เพยีงพอ	ทีจ่ะก�ากับกระบวนการวางแผนที่
สอดคล้อง	และมเีนือ้หาครอบคลมุทีจ่�าเป็นต่อการพัฒนาสิง่อ�านวยความสะดวกใหม่หรอื
ส่วนต่อขยาย	ดังนั้นคณะผู้แทนของไอซีอาร์ซี	จึงมักได้รับการร้องขอเป็นประจ�าให้แสดง
ข้อคิดเห็นเก่ียวกับแบบแปลนที่ร่างขึ้น	การออกแบบที่เกินธรรมดาและ/หรือกระบวนการ
วางแผนเฉพาะกิจ	ส่งผลให้การออกแบบและการก่อสร้างไม่เหมาะสม	ไม่สอดคล้องกับ
ความต้องการ	กระบวนการวางแผนมักไม่ให้ความสนใจกับงบประมาณและจ�านวนเจ้า
หน้าที่	ที่จ�าเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงานในเรือนจ�าที่ก�าลังออกแบบนี้	ความรับผิดชอบใน
การออกแบบและก่อสร้างมักกระจายไปหลายหน่วยงาน	ในกรณีเช่นนี้ก็ควรหาค�าแนะน�า
ในทางปฏิบัติจากส่วนราชการที่เกี่ยวกับเรือนจ�าในระดับชาติ

เพื่อลดปัญหาคนล้นคุก	มักมีความกดดันให้เปิดด�าเนินการเรือนจ�า	ก่อนที่กระบวนการ
ทดสอบและตรวจรับระบบต่าง	ๆ 	จะแล้วเสรจ็	จงึเป็นผลให้การปฏิบติังานไม่ปลอดภัยเพราะ
ต้องผ่อนปรนระดับความปลอดภัยและความมั่นคง

วิธีปฏิบัติที่ดีและการน�าไปใช้

การวางแผน	การออกแบบ	และการก่อสร้างเรือนจ�าเป็นกระบวนการท่ีใช้เวลา	ความ
ผิดพลาดที่มีราคาแพงเกิดจากการท�างานลัดขั้นตอน	ความผิดหลายด้านรวมถึงการ
ออกแบบอาคารสถานที่ที่ไม่สอดคล้องกับระบบการจัดการเรือนจ�าอย่างที่ต้ังใจไว้	การ
เลือกที่ต้ังและใช้วัสดุก่อสร้างที่ไม่เหมาะสม	อย่างน้อยที่สุดหัวข้อที่จะกล่าวถึงต่อไปควร
ได้รับการพิจารณาเมื่อวางแผนสร้างเรือนจ�าแห่งใหม่หรือต่อขยายเรือนจ�าที่มีอยู่เดิม	ใน
ทุกประเทศรวมทั้งประเทศก�าลังพัฒนา

ก.แผนแม่บท

ให้เขียนแผนแม่บทเพื่อก�าหนดการพัฒนาทุกด้านของระบบเรือนจ�าแผนแม่บทจะต้อง
อธิบายถึงสิ่งอ�านวยความสะดวกทั้งหมดในเรือนจ�า	รวมทั้งขีดความสามารถของสิ่ง
อ�านวยความสะดวกเหล่านั้น	ระดับความปลอดภัยและสถานะของโครงสร้างพื้นฐานที่มี

บทนี้เกี่ยวข้องกับประเด็นส�ำคัญ	ๆ	ที่จะต้องพิจำรณำและระบุไว้เมื่อจะวำงแผนก่อสร้ำงหรือบูรณะเรือนจ�ำหรือ
ส่วนหนึ่งของเรือนจ�ำ	ไม่ใช่บทบำทของ	ไอซีอำร์ซี	ที่จะออกมำสนับสนุนให้สร้ำงเรือนจ�ำ	แต่ก็หลีกเลี่ยงข้อเท็จจริง	
ที่ว่ำกำรสร้ำงหรือบูรณะจะเหมำะสมก็ต่อเมื่อทดแทนโครงสร้ำงพื้นฐำนที่เก่ำและไม่เหมำะกับวัตถุประสงค์ต่อไป	
ไอซีอำร์ซีสังเกตว่ำ	กระบวนกำรวำงแผนที่ไม่ดีก่อให้เกิดข้อบกพร่องซึ่งส่งผลให้สภำพกำรกักขัง	และกำรปฏิบัติ
ต่อผู้ต้องขังเสื่อมถอยลง	บทนี้ให้ค�ำแนะน�ำเกี่ยวกับลักษณะส�ำคัญ	ๆ	ในกระบวนกำรวำงแผน
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อยู่	รวมทั้งวัตถุประสงค์ของระบบเรือนจ�า	คุณค่าหลัก	และช่องว่างในระบบแผนแม่บทจะ
ต้องเอื้อต่อการประเมินความต้องการของโครงสร้างพื้นฐานส�าคัญ	ๆ	ได้ด้วย
➔➔ กระบวนการส�าหรับพัฒนาแผนแม่บทกมีขั้นตอนดังต่อไปนี้
➔➔ ก�าหนดคุณค่าหลักในสิ่งที่กรมราชทัณฑ์ยึดเป็นเกณฑ์ตัดสินเก่ียวกับการจัดการ
และการพัฒนาของระบบ
➔➔ ก�าหนดจุดประสงค์ส�าหรับระบบเรือนจ�าและเรือนจ�าแต่ละแห่ง
➔➔ ประเมนิความต้องการ	เพ่ือก�าหนดความจแุละความสามารถของทณัฑสถานทีม่อียู่	
และวิเคราะห์จ�านวนประชากรในเรือนจ�าและแนวโน้ม
➔➔ ท�าแผนผังของระบบเรือนจ�าทั้งหมดเพื่อให้แน่ใจว่าโครงสร้างของระบบท�าหน้าที่ต่าง	
ๆ	ในเรือนจ�า	และขีดความสามารถหลายด้านซึ่งจัดเตรียมให้กับผู้ต้องขังกลุ่มต่าง	ๆ 	
หรือชั้นต่าง	ๆ	

กระบวนการวางแผนแม่บทเบื้องต้น	ขึ้นกับเหตุปัจจัยหลายประการ	รวมทั้งจ�านวนเรือน
จ�าในระบบ	และความรู้ของบุคลากรหลักที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการวางแผน	จะต้องปรับ
แผนแม่บทให้ทันสมัยทุกปี

ข.กลยุทธ์ในการจัดการ

แผนหลักคือองค์ประกอบหลักส�าหรับพัฒนากลยุทธ์การจัดการ	ซ่ึงเสริมงานออกแบบ
เรือนจ�าใหม่หรอืทีจ่ะต่อเติม	ในการพัฒนากลยุทธ์การจดัการนัน้ต้องการ	บคุคลากรจาก
หลายหน่วยงาน	น�าโดยเจ้าหน้าที่บริหารเรือนจ�า	(ฝ่ายปฏิบัติ)	และรวมถึงผู้ช�านาญการ
ด้านนโยบาย	นักจิตวิทยา	นักสังคมสงเคราะห์	 เจ้าหน้าที่ด้านสาธารณสุข	ผู้เชี่ยวชาญ
ด้านทัณฑสถาน	ผู้เชี่ยวชาญในแต่ละอุตสาหกรรม	ผู้ช�านาญการด้านการรักษาความ
ปลอดภัยในเรือนจ�า	และสถาปนิก/วิศวกร	ที่มีความรู้ความสามารถในการออกแบบและ
การจัดการเรือนจ�า

กลยุทธ์ในการจดัการอธิบายว่าจะต้องจดัการเรอืนจ�าอย่างไร	ซ่ึงจะต้องรวมองค์ประกอบ
ต่อไปนี้เข้าไว้ด้วยกัน
➔➔ วัตถุประสงค์ของเรือนจ�าและปรัชญาของเรือนจ�า
➔➔ การบริการและสิ่งอ�านวยความสะดวกที่จะต้องจัดให้	และความสัมพันธ์ในการท�า
หน้าที่ระหว่างองค์ประกอบทั้งสอง
➔➔ นโยบายหลักในการด�าเนินงาน	รวมทั้งระบบบริหารและเวลาปฏิบัติงาน	วิธีก�ากับ
ดูแล	และการรักษาความปลอดภัย
➔➔ จ�านวนและประเภทผู้ต้องขัง
➔➔ ความมากน้อยของโครงงานและกิจกรรมต่าง	ๆ	ที่เสนอ
➔➔ บริการและสิ่งอ�านวยความสะดวกภายในอาคารท่ีพักอาศัยแต่ละหลังและห้องขัง
แต่ละห้อง86

➔➔ ขนาดโดยรวมของเรือนจ�าภายในขอบเขตด้านนอกและขนาดของอาคารเรือนนอน	
ห้อง	และห้องขังในบริเวณที่พักอาศัย
➔➔ งบประมาณของโครงการและแผนงานก่อสร้างที่วางแผนไว้
➔➔ โครงสร้างการจดัการ	โครงสร้างองค์กรเจ้าหน้าที	่และจ�านวนเจ้าหน้าที	่(ฝ่ายควบคุม	
ฝ่ายบริหาร	ฝ่ายโครงงาน	ฝ่ายอุตสาหกรรม	ฝ่ายสุขภาพ	ฝ่ายซ่อมบ�ารุง	ฯลฯ)

ค่าใช้จ่ายคอืข้อประกอบในการพจิารณาอย่างหนึง่ส�าหรบัทกุหน่วยงาน	เมือ่พจิารณาถึง
ระบบการจดัการเรอืนจ�า	ลกัษณะการใช้อาคารสามารถเพ่ิมหรือลดต้นทนุในการบริหาร
จดัการเรอืนจ�าได้	ถ้าผูต้้องขงัได้รับอนญุาตให้อยู่นอกห้องขงัเพ่ิมขึน้	ต้นทนุในการด�าเนนิ
การโดยรวมของเรือนจ�าจะลดลงได้	เพราะไม่มีความจ�าเป็นที่ต้องมีจ�านวนเจ้าหน้าที่มาก	
ๆ	เมื่อบริการถูกยกไปให้ผู้ต้องขังและการก�ากับดูแลอย่างใกล้ชิดก็ยังคงอยู่	ในระบบที่เปิด
มากขึ้น	ค่าใช้จ่ายส�าหรับเจ้าหน้าที่อาจลดลงได้อีกถ้าผู้ต้องขังท�างานการเรือนทั้งหมด	
(ท�าอาหาร	ซักผ้า	ท�าสวน	การเข้าถึงสิ่งอ�านวยความสะดวกด้านน�้าและด้านสุขาภิบาล	
ฯลฯ)	โดยไม่มข้ีอหวงหา้ม	อย่างไรกต็ามทศันคตทิีม่ต่ีอการจดัการผูต้้องขงัทีร่ะดบัความ
มั่นคงแตกต่างกันไปตามขอบเขตอ�านาจศาล/ประเทศ

86	SMR	 ข้อ	 63	 (3)	 “เป็นที่น่าพอใจอยู่ว่าจ�านวนผู้ต้องขังในสถานกักขังแบบปิดจะต้องไม่มากจนความเป็นส่วนตัวในการ
ปฏิบัติงานต้องสะดุดลง	 ในบางประเทศก็พิจารณาว่าจ�านวนประชากรในสถานกักขังจะต้องไม่เกิน	 500	คน	ส่วนสถาน
กักขังแบบเปิดจ�านวนประชากรควรน้อยที่สุดเท่าที่จะท�าได้
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ความส�าคญัของรายละเอียดการด�าเนินงานในเรือนจ�าเป็นสิง่จ�าเป็นอย่างยิ่งถ้าต้องการ
ให้การออกแบบสามารถสนับสนุนการปฏิบัติงานในเรือนจ�าได้	ข้อมูลที่จัดเตรียมให้เกี่ยว
กับขนาดและชนดิของอาคาร	วัตถุประสงค์ของการใช้อาคาร	ความสมัพันธ์ตามหน้าทีข่อง
อาคารต่าง	ๆ 	และการสัญจรของผู้ต้องขัง	เจ้าหน้าที่และผู้อื่นที่มีหน้าที่ในเรือนจ�าซึ่งเป็นที่
ยอมรับตามกฎหมาย	(เช่น	ญาติที่มาเยี่ยม	คนงาน)	กลยุทธ์ในการจัดการจะต้องได้รับ
อนุมัติจากอธิบดีกรมราชทัณฑ์และเจ้ากระทรวงที่เกี่ยวข้องโดยตรง

ค. ทีมงานออกแบบ– การจัดทีมและหน้าที่

การจัดทีม

ทีมที่รับผิดชอบในการพัฒนาการออกแบบเรือนจ�า	จะต้องประกอบด้วยผู้จัดการเรือน
จ�า	สถาปนิก	วิศวกร	ผู้ช�านาญการด้านความมั่นคง	นักจิตวิทยา	ครู	 เจ้าหน้าที่ฝ่าย
อตุสาหกรรมและผูป้ระกอบอาชพีทางการแพทย์และอนามยั	อาจเป็นการเหมาะสมทีจ่ะรวม
เอาผู้น�าด้านวัฒนธรรมประเพณี	ซึ่งสามารถให้ค�าแนะน�าเรื่องข้อก�าหนดทางวัฒนธรรม
ทีเ่ก่ียวข้องกับผูต้้องขงัได้	จะดย่ิีงขึน้ไปอกีถ้าสมาชกิในทมีงานออกแบบมปีระสบการณ์ใน
การออกแบบ	การก่อสร้าง	และการซ่อมบ�ารงุเรือนจ�าหรือสามารถเก็บเก่ียวประสบการณ์
และความรู้จากผู้อื่นได้

ทีมงานออกแบบและผู้มีอ�านาจตัดสินใจ	ควรมคีวามรู้ดีในเรื่องเครื่องไม้เครื่องมือในระดับ
สากลที่เก่ียวข้อง	ด้วยเหตุท่ีแต่ละหน่วยงานต่างมีความรับผิดชอบที่แตกต่างกันไป	ดัง
นั้นแต่ละหน่วยงานต้องส่งตัวแทนไปร่วมกับทีมงานออกแบบ	ถ้าไม่สามารถท�าได้	ทีมงาน
ออกแบบต้องด�าเนนิการอย่างเป็นทางการที่จะท�าให้หนว่ยงานต่าง	ๆ 	สามารถมส่ีวนช่วย
กระบวนการออกแบบอย่างมปีระสทิธิผล	เช่น	อาจต้ังกลุม่อ้างอิงส�าหรับบรกิารด้านสขุภาพ

บทบาทและการจัดองค์กร

ทมีงานออกแบบ	รบัผดิชอบในการสร้างความมัน่ใจว่าแบบในขัน้ต้นหรอืแบบร่างจะสะท้อน
ความสัมพันธ์ในการท�าหน้าทีข่องอาคารต่าง	ๆ	ตามทีอ่ธบิายไว้ในกลยุทธ์การจดัการและ
ความสัมพันธ์ที่ว่านี้	สนับสนุนวิธีการด�าเนินการตามที่ได้ต้ังใจไว	้ถ้ามีการเสนอให้เพิ่ม
ที่พักอาศัยเข้าไปในส่ิงอ�านวยความสะดวกท่ีมีอยู่	ควรเป็นความรับผิดชอบของทีมงาน
ออกแบบที่จะพิจารณา	ถึงความเหมาะสมของบริการที่มีอยู่เดิมและความจ�าเป็นส�าหรับ
สิ่งอ�านวยความสะดวกที่เพิ่มเข้าไปเพื่อสนองความต้องการที่เพิ่มขึ้น

ความรับผิดชอบของทีมงานออกแบบควรรวมถึง
➔➔ การเขียนคู่มือแนวทางปฏิบัติ
➔➔ การจัดสรรพื้นที่ส�าหรับทุกฟังก์ชั่น
➔➔ แผนงานแสดงกรอบแนวคิด
➔➔ เกณฑ์การออกแบบและค�าแนะน�าในการออกแบบ
➔➔ การอนุมัติงานออกแบบขั้นสุดท้าย	รวมทั้งอนุมัติงบประมาณ

เป็นสิ่งส�าคัญส�าหรับทีมงานออกแบบที่จะต้องไปเย่ียมชมเรือนจ�า	 เพื่อให้ ได้ข้อมูลปฐม
ภูมิของประเด็นปัญหาในทางปฏิบัติ	ที่จ�าเป็นต้องน�ามาพิจารณาในขณะที่ออกแบบเรือน
จ�าที่มีอยู่เดิม	อาจมีข้อจ�ากัดและผู้บัญชาการอาจไม่มีมุมมองที่ครอบคลุมถึงทางเลือก
อื่นๆ	ในการจัดการ	อย่างไรก็ตาม	ประสบการณ์ตรงของผู้บัญชาการเมื่อรวมกับที่มา
ของข้อมูลเก่ียวกับการออกแบบและสร้างเรือนจ�าจากแหล่งอื่น	ๆ	สามารถเพิ่มคุณภาพ
ของทีมงานออกแบบได้

ก่อนพัฒนาแบบขั้นต้นต้องจัดท�าตารางการจัดสรรพ้ืนที่	กล่าวคือ	พื้นที่ที่จัดสรรให้ผู้
ต้องขงัต่อคนส�าหรบัการพกัอาศัย	พืน้ทีบ่รกิาร	พืน้ทีท่ีจ่ะต้องรกัษาความปลอดภยั	พ้ืนที่
ฝ่ายบริหาร	และพ้ืนที่อื่น	ๆ	ภายในและภายนอกที่ก�าหนดว่าจะต้องสร้าง	การออกแบบ
ขั้นต้นให้รวมสิ่งต่อไปนี้ด้วย
➔➔ แปลนพื้นส�าหรับทุกอาคาร
➔➔ รูปด้านข้างอาคารทุกด้าน
➔➔ รายละเอียดเกี่ยวกับการใช้สถานที่ตั้ง
➔➔ เงื่อนไขการออกแบบเกี่ยวกับส่วนที่เป็นที่พัก	และ
➔➔ พืน้ทีบ่ริการและพืน้ทีกิ่จกรรมทกุแห่ง	พืน้ทีบ่ริการจะต้องรวมพืน้ทีแ่รกรบัและปล่อย
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ตัว	ประตูใหญ่ทางเข้า	สถานพยาบาล	โรงครัว	ที่พักอาศัย	พื้นที่อุตสาหกรรม	
นันทนาการ	กีฬา	การศึกษา	ที่เยี่ยมญาติ	ที่พบทนาย	และฝ่ายบริหาร

งานในระยะนี้	 ยังรวมถึงการพิจารณาตัดสินว่าจะเลือกใช้ระบบรักษาความปลอดภัยและ
เทคโนโลยีแบบใด

การออกแบบควรตระหนกัถงึความแตกต่างระหว่าง	ผูต้้องขงัทีถู่กตัดสนิว่ามคีวามผดิแล้ว
และผู้ต้องขังระหว่างพิจารณาคดี	เช่น	สถานที่เยี่ยมญาติส�าหรับผู้ต้องขังระหว่างไต่สวน
จะต้องสะท้อนความต้องการของผูต้้องคดีที่ทนายความอาจมาเยี่ยมบ่อย	ๆ 	ในขณะที่ผูท้ี่
ถูกตัดสนิว่ามคีวามผดิแล้วต้องการการฝึกวิชาชพี	ท�างาน	และศึกษาเล่าเรยีนเพือ่เตรยีม
ตัวกลับเข้าสู่สังคมอีกครั้งหนึ่งหลังได้รับการปล่อยตัว

ทมีงานออกแบบจะต้องพบปะกันอย่างสม�า่เสมอ	การประชมุทกุสปัดาห์ท�าให้มัน่ใจว่าการ
ตัดสินใจเป็นไปอย่างทันท่วงที	และสามารถกลับไปแก้ไขซ�้าได้โดยมีผลกระทบไม่มากนัก
ต่อความก้าวหน้าของงาน

การประนปีระนอมระหว่างกระบวนการออกแบบนบัว่าเป็นสิง่จ�าเป็น	ในการด�าเนนิการอย่าง
ประนปีระนอมนี	้ผูจ้ดัการโครงการและคณะกรรมการตรวจรบั	ต้องมัน่ใจว่างานออกแบบ	
สนับสนุนต่อกลยุทธ์การจัดการที่ได้รับอนุมัติแลว้	ด้วยความคุ้มค่าในการลงทุน	และเปน็
ไปตามข้อก�าหนดขั้นต�่าของมาตรฐานระหว่างประเทศ	และมาตรฐานระดับประเทศ	โดย
เฉพาะพ้ืนที่ขั้นต�่าต่อผู้ต้องขัง	 ท่ีแนะน�านั้นจะมีผลกระทบค่อนข้างมากต่อการออกแบบ	
ต้นทุนการก่อสร้างและการจัดการเรือนจ�า	เขตอ�านาจศาลซ่ึงระบุถึงข้อก�าหนดต�่าสุดที่
ยอมได้นั้น	โดยทั่วไปแล้วสามารถใช้เป็นแนวทางส�าหรับออกแบบที่พักอาศัยในเรือนจ�าได้

หลังจากแบบขั้นต้นได้รับการอนุมัติแล้ว	งานออกแบบรายละเอียดและการเตรียมเอกสาร
ประกอบงานก่อสร้างและข้อก�าหนดขัน้สดุท้ายแล้เสร็จ	ระยะงานช่วงนีร้วมถึงแบบแปลนและ
ข้อก�าหนด	แผนงานก่อสร้างและงบประมาณโครงการขั้นสุดท้าย	กระบวนการประมาณ
การงบประมาณจะต้องรวมการออกแบบและก่อสร้าง	งบประมาณด�าเนนิการประจ�าปี	และ
งบประมาณในการเริ่มปฏิบัติการ

ทมีงานออกแบบเป็นผูร้บัผดิชอบในการพฒันาระบบควบคุมคุณภาพ	ซึง่รวมมาตรฐานที่
จะต้องใช้ในกระบวนการก่อสร้างด้วย	โครงการทัง้หมดและแผนขัน้สดุท้ายจะต้องให้อธบิดี
อนุมัติและจะดีขึ้นไปอีกถ้าให้เจ้ากระทรวงอนุมัติด้วย

ไม่ว่าการก่อสร้างเรอืนจ�าจะท�าสญัญากับภาคเอกชน	หรือด�าเนนิการเองโดยลกูจ้างของ
ทางราชการก็ตาม	เป็นสิ่งจ�าเป็นอย่างย่ิงที่ความรับผิดชอบในการบริหารจัดการยังคง
อยู่กับหน่วยงานที่เชี่ยวชาญเร่ืองนี้โดยเฉพาะโดยผ่านผู้จัดการโครงการหรือเจ้าหน้าที่	
ที่ได้รับมอบหมาย	ทีมงานออกแบบเป็นผู้รับผิดชอบในการบริหารงบประมาณและแผน
งานก่อสร้าง	และจะต้องคอยตรวจรายงานประจ�าสัปดาห์และรายงานประจ�าเดือนจากผู้
จัดการโครงการตลอดระยะเวลาออกแบบและก่อสร้าง

กระบวนการทั้งหมด	รวมทั้งกระบวนการประกวดราคาจะต้องโปร่งใสและสอดคล้องกับ
นโยบายของรัฐบาลท่ีเก่ียวข้อง	และถ้าจ�าเป็นทีมงานออกแบบอาจเป็นผู้ก�าหนดวิธีการ
ด�าเนินการ	ในส่วนที่เกี่ยวข้องก็ได้

ง. ที่ตั้งเรือนจ�า

วัตถุประสงค์ของเรือนจ�าเป็นปัจจัยชี้น�าขั้นต้นในการเลือกที่ต้ังของเรือนจ�า	ที่ต้ังควรอยู่
ใกล้แหล่งน�้าและระบบไฟฟ้า	ใกล้ใจกลางเมืองซึ่งสามารถระดมก�าลังเจ้าหน้าที่และบริการ
ต่าง	ๆ	ที่เหมาะสม	รวมทั้งโรงเรียนส�าหรับบุตรหลานของเจ้าหน้าที่	ที่ต้ังควรอยู่ใกล้กับ
หน่วยบริการทางการแพทย์และบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน	ควรได้รับบริการอย่างดี	 (หรือ
สามารถได้รับบรกิารเป็นอย่างด)ี	จากการขนส่งสาธารณะทีร่าคาไม่แพง	เพ่ือให้ครอบครัว
ของผูต้้องขงัสามารถมาเย่ียมอย่างสม�า่เสมอ	รวมทัง้ให้เจ้าหน้าทีส่ามารถใช้บรกิารขนส่ง
มาท�างานได้	เรือนจ�าที่ตั้งใจว่าจะให้เป็นที่พักอาศัยของผู้ต้องขังระหว่างไต่สวนควรตั้งอยู่
ใกล้ศาลทีจ่ะพจิารณาคดขีองผูต้้องขงัส่วนใหญ่	พืน้ทีจ่ะต้องพอเพยีงทีจ่ะให้การสนบัสนนุ
ด้านอาหารและท�ากิจกรรมที่สร้างรายได้	รวมท้ังเป็นที่พักอาศัยของเจ้าหน้าที่	ซึ่งเป็น
นโยบายที่รัฐบาลจัดให้เจ้าหน้าที่	ควรหลีกเลี่ยงพื้นที่ที่มีแนวโน้มว่าจะถูกน�้าท่วมและมี
อันตรายด้านสิ่งแวดล้อมอื่น	ๆ	
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ทีต่ัง้ทีห่่างไกลความเจรญิอาจมค่ีาใช้จ่ายเริม่แรกไม่แพงมากนัก	แต่อาจประหยดัน้อยกว่า
ในระยะยาว	ค่าขนส่งสินค้าและบรกิารอาจสูงกว่ามาก	อาจต้องช่วยค่าทีพั่กของเจ้าหน้าท่ี
หรอืเพิม่สิง่จงูใจแก่เจ้าหน้าทีท่ีอ่าศัยอยู่ในพ้ืนทีห่่างไกลออกไป	พืน้ทีช่นบทและห่างไกลความ
เจริญ	อาจไม่สามารถให้บริการได้เต็มที่ในทุกด้านที่ต้องการในเรือนจ�า	(บริการด้านการ
ศึกษา	สุขภาพ	การแพทย์	เหตุฉุกเฉิน)	อาจมีความยากล�าบากมาก	ๆ	ที่จะดึงดูดใจให้ผู้
เชีย่วชาญด้านต่าง	ๆ 	เช่น	เจ้าหน้าทีท่างการแพทย์	นกัจติวทิยาหรือคร	ูให้มาท�างานในถ่ิน
ห่างไกลความเจริญ	เจ้าหน้าทีที่ถ่กูย้ายไปอยู่ในถิน่ห่างไกลความเจริญ	มกัมีความเครยีด
ระดับสูงและมักขาดงานบ่อย	ๆ	โดยเฉพาะเมื่อเขาต้องแยกออกมาจากครอบครัว

ควรปรึกษาส่วนราชาการท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องโดยตรง	(รวมทั้งสาธารณูปโภคด้านน�้าและ
ไฟฟ้า	และราชการส่วนท้องถ่ินและส่วนจังหวัด)	การสนับสนุนจากส่วนราชการท้องถ่ิน
เป็นเร่ืองจ�าเป็นเพ่ือให้แน่ใจว่าสามารถเข้าถงึบรกิารสาธารณะ	รวมทัง้งานซ่อมบ�ารงุถนน	
งานก�าจดัขยะ	การเข้าถงึระบบไฟฟ้าและระบบประปา	จะต้องพเิคราะห์เรือ่งกรรมสิทธิต์าม
กฎหมายและข้อห้ามในท้องถิ่นใด	ๆ	ก่อนเริ่มออกแบบ

ในระยะต้น	ๆ 	ควรใช้วธีิปรึกษาหารอืกับชมุชนเพือ่ให้แน่ใจว่า	ประเดน็ทีช่มุชนมคีวามกังวล
ได้รบัการหยิบยกขึน้มา	และเพ่ือให้ได้มาซึง่ข้อมลูในท้องถ่ินทีเ่ก่ียวข้องกับการก่อสร้างและ
การจัดการเรือนจ�า

จ. การให้ค�าแนะน�าในงานก่อสร้าง

ผูจ้ดัการโครงการต้องก�ากับดแูลงานก่อสร้างเรอืนจ�า	ทีห่น้างานทกุวันโดยมผีูเ้ชีย่วชาญ
ด้านการปฏิบัติในเรือนจ�าเป็นผู้ ให้ความช่วยเหลือ	การก�ากับดูแลจะต้องเป็นไปตามแผน
งานโครงการและแผนงานการทดสอบระบบ	งานดังกล่าวนี้เป็นงานเพ่ิมเติมจากงาน
ควบคุมและบริหารการก่อสร้างซึ่งด�าเนินการเป็นปกติทุกวัน	 โดยผู้เชี่ยวชาญของทาง
ราชการหรือผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพจากภายนอก	ด้านสถาปัตยกรรม	การก่อสร้าง	การ
รักษาความปลอดภัย	เครื่องกล	ไฟฟ้า	ประปา	วิศวกรรมโครงสร้าง	และที่ส�าคัญคือการ
ด�าเนินงานในเรือนจ�า

จากประสบการณ์	พบว่า	ผู้ช�านาญการด้านด�าเนินงานในเรือนจ�า	สามารถช่วยลดค่าใช้
จ่ายในการเปลีย่นแปลงแบบก่อสร้างโดยระบถึุงความผดิพลาดในการออกแบบซึง่อาจเกิด
ขึ้นโดยไม่ตั้งใจ	และที่สามารถแก้ไขปรับปรุงได้ด้วยค่าใช้จ่ายที่น้อยที่สุดในช่วงแรก	ๆ	ของ
โครงการ	ทีมงานออกแบบควรประชุมทบทวนเป็นประจ�าตลอดระยะเวลาก่อสร้างเพื่อให้
แน่ใจว่าประเด็นต่าง	ๆ	สามารถตกลงกันได้ด้วยความรวดเร็วทันเวลาก่อนที่ค่าใช้จ่ายจะ
บานปลาย	ทมีงานออกแบบต้องประเมนิถงึความเหมาะสมของอปุกรณ์	งานตกแต่ง	เครือ่ง
มือและระบบต่าง	ๆ	รวมทั้งงานตกแต่งภายในทุกพื้นที่ในเรือนจ�า

ฉ. การตรวจรับหรือการทดสอบการท�างานทั้งระบบ

กระบวนการทดสอบการท�างานทั้งระบบ	คือขั้นตอนสุดท้ายเพื่อให้แน่ใจว่าการท�าหน้าที่
ของเรอืนจ�าสนองวัตถุประสงค์และครบถ้วนตามทีต้ั่งใจไว้	การทดสอบการท�างานทัง้ระบบ
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ต้องไดร้บัการวางแผนและสอดคล้องกบัระยะ	“ส่งผา่น/เริ่มใช้งานและฝกึอบรม”	ซึง่เกิดขึ้น
ระหว่างก่อสร้างสร้างด้วย	การทดสอบการท�างานท้ังระบบเกิดขึ้นต่อเน่ืองไปจนจบงาน
ก่อสร้าง	ก่อนเปิดเรือนจ�าและก่อนรับผู้ต้องขังเข้ามา	 วัตถุประสงค์ของการทดสอบการ
ท�างานทั้งระบบ	ก็เพ่ือทดสอบองค์ประกอบของอาคารและระบบต่าง	ๆ	เพื่อให้แน่ใจว่าจะ
ท�าหน้าที่ได้ถูกต้อง	เหมาะสมและเป็นไปตามเจตนาในการออกแบบและมาตรฐานทีก่�าหนด	
การทดสอบเกี่ยวข้องกับการจ�าลองวิธีปฏิบัติงานจริงในเรือนจ�า	เช่น	ห้องส้วมทุกห้องจะ
ต้องช�าระล้างได้และก๊อกทกุอันเปิดได้นาน	30	นาทตีามเวลาอาบน�า้และเข้าส้วมของผูต้้อง
ขังที่ก�าหนดไว้	เพื่อให้แน่ใจว่าโครงสร้างพื้นฐานสามารถสนองความต้องการสูงสุดได้

การทดสอบการท�างานท้ังระบบของเรือนจ�า	เริ่มต้นต้ังแต่เริ่มก่อสร้างและด�าเนินต่อไป
ตลอดระยะเวลาก่อสร้างซึ่งเป็นกระบวนการที่ต้ังใจให้เกิดขึ้น	โดยผู้บริหารโครงการต้อง
พัฒนาแผนงานทั้งหมด	ที่รวมเอานโยบายและวิธีการด�าเนินการในการจัดการผู้ต้องขัง
ในทุกด้านและการท�างานของสิ่งอ�านวยความสะดวก	เช่น	งานที่ต้องท�าเป็นกิจวัตร	การ
ใช้เครื่องมือหนักและอุปกรณ์	การใช้รถ	การใช้ถนนและทางเดิน	และการใช้สิทธิ์ออกไปข้าง
นอกเรือนจ�า	การจัดการน�้าและบริการสุขาภิบาล	และแผนฉุกเฉินเมื่อเกิดอัคคีภัย	การ
จลาจล	ภัยพิบัติธรรมชาติ	การหลบหนี	การฆ่าตัวตาย	ฯลฯ	การทดสอบการท�างานทั้ง
ระบบต้องได้รับการสนับสนุนจากแผนงานด้านก�าลังพล	และแผนการฝึกอบรม	เพื่อให้มี
มีเจ้าหน้าที่เพียงพอในระหว่างการตรวจรับในช่วงหลัง	ๆ	

ผู้แทนหรือที่ปรึกษาในการการทดสอบการท�างานทั้งระบบ	จะต้องรับผิดชอบโดยตรวจ
ให้แน่ใจว่า	เรือนจ�าได้รับการบริการและเข้าใจคู่มือซ่อมบ�ารุงทั้งหมดและข้อมูลรับประกัน
ที่รวมอยู่กับสัญญาการจัดซื้อจัดจ้าง	และการส่งมอบสิ่งอ�านวยความสะดวกจากผู้รับ
จ้าง	บริษัทผู้รับเหมา/ผู้จัดการโครงการ	ต้องส่งมอบข้อมูลด้านเทคนิค	รายละเอียดงาน
ติดต้ังและงานบริการทั้งใต้ดินและบนดิน	ใบแจ้งรายการวัสดุและค�าแนะน�าในการซ่อม
บ�ารุง	บุคลากรท่ีเก่ียวข้อง	ซึ่งต้องรับผิดชอบงานซ่อมบ�ารุงโครงสร้างพื้นฐานของเรือน
จ�าในอนาคต	ต้องได้รบัการฝึกอบรมจากบรษิทัผูร้บัเหมาก่อนส่งมอบอาคารและสถานที่

ในระบบเรือนจ�าที่แออัด	ส่วนราชการอาจหาทางลัดในการตรวจรับแล้วลงมือโยกย้าย
ผู้ต้องขังไปที่สิ่งอ�านวยความสะดวก	วิธีนี้ควรถูกต่อต้าน	กระบวนการตรวจรับคือระยะ
เวลาระหว่างการทดสอบบริการทั้งหมด	และซักซ้อมและทบทวนการท�างานประจ�าเพื่อให้
แน่ใจว่า	มคีวามปลอดภัย	ใช้การได้ด	ีและมัน่คง	ดงันัน้	การตรวจรบัแบบบางส่วนหรอืแบบ
รวบรัดตัดตอน	จะเป็นผลเสียต่อทั้งความปลอดภัยและความมั่นคง.
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