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คณะกรรมการการชาดระหว่างประเทศ (ไอซีอาร์ซี) ตรวจเยี่ยมสถานที่กักขังหลายต่อ
หลายแห่งในสถานการณ์ที่ผิดแผกแตกต่างกันไปเพื่อติดตามดูสภาพการกักขังและการ
ปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง โดยท�ำหน้าที่ด้านมนุษยธรรมตามที่ได้รับมอบหมาย การตรวจเยี่ยม
ดังกล่าวนี้ ด�ำเนินการโดยได้รับความยินยอมและความร่วมมือของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
มีเจตนาทีจ่ ะทราบแน่ชดั ถึงเกียรติภมู แิ ละบูรภาพของผูต้ อ้ งขัง ซึง่ หมายความว่า ไอซีอาร์ซี
มุ่งมั่นค้นหาเพื่อให้แน่ใจว่าผู้ต้องขังด�ำรงชีวิตอยู่ในสภาพที่เหมาะสมและยอมรับได้ อีกทั้ง
ยังได้รับการปฏิบัติเยี่ยงมนุษย์
ตลอดเวลาหลายปีทผี่ า่ นมา ไอซีอาร์ซี ได้สงั่ สมประสบการณ์และความรูม้ ากมายในทุกรูป
แบบของสถานทีก่ กั ขัง โดยไม่คำ� นึงถึงความหลากหลายของสิง่ แวดล้อมเหล่านี้ วิธกี ารเยีย่ ม
ยังคงเหมือนเดิมและประกอบด้วย การสนทนาที่เป็นความลับแบบตัวต่อตัวกับหน่วยงาน
ต่าง ๆ การพูดคุยเป็นการส่วนตัวกับผู้ตอ้ งขัง การเดินไปตามส่วนต่าง ๆ ของเรือนจ�ำที่ผู้
ต้องขังใช้บริการ และการเยีย่ มผูต้ อ้ งขังซ�ำ้ อีกครัง้ หลังจากนัน้ ไอซีอาร์ซี จะเสนอค�ำแนะน�ำ
ที่เกี่ยวข้องกับประเด็นด้านมนุษยธรรม และอาจให้ความช่วยเหลือในหลากหลายรูปแบบ
ประสบการณ์จ�ำเพาะเกี่ยวกับน�้ำ  การสุขาภิบาล สุขอนามัย และที่อยู่อาศัยในเรือนจ�ำตี
พิมพ์ครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2548 ชื่อเรื่อง น�้ำ การสุขาภิบาล สุขอนามัย และที่อยู่อาศัยใน
เรือนจ�ำ ซึ่งต่อมาได้ปรับปรุงให้ทันสมัยขึ้นในปี พ.ศ. 2555 ก่อนหน้านั้นในปี พ.ศ. 2552
ได้จดั ประชุมโต๊ะกลมเพือ่ ช�ำระค�ำแนะน�ำทีใ่ ห้ ไว้ ในการตีพมิ พ์ครัง้ นัน้ โดยเน้นการพัฒนาใน
หัวข้อต่าง ๆ ผลการประชุมโต๊ะกลมก็คือฉบับตีพิมพ์นี้ ซึ่งให้ค�ำแนะน�ำทางปฏิบัติเพิ่มเติม
ส�ำหรับเจ้าหน้าที่ไอซีอาร์ซี และบุคคลอืน่ ทีท่ ำ� งานในสถานทีก่ กั ขังและก�ำลังจัดการปัญหา
สภาพการจองจ�ำและการปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง

บทน�ำ
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ในปี พ.ศ. 2555 คณะกรรมการการชาดระหว่างประเทศ (ไอซีอาร์ซี) ได้ปรับปรุงคู่มือ น�้ำ
การสุขาภิบาล สุขอนามัย และทีอ่ ยูอ่ าศัยในเรือนจ�ำ ฉบับตีพมิ พ์ครัง้ แรกเมือ่ ปี พ.ศ. 2548
ให้ทันสมัยขึ้น เจตนารมณ์ของคู่มือฉบับดังกล่าวก็เพื่อสร้างหลักปฏิบัติร่วมกันที่จะช่วย
ปรับปรุงสภาพการกักขัง โดยมีคำ� แนะน�ำเพือ่ ประเมินผลสภาพการกักขัง และเพือ่ ให้เข้าใจ
ถึงความเชื่อมโยงระหว่าง น�้ำ การสุขาภิบาล สุขอนามัย และที่อยู่อาศัย
คู่มือฉบับนี้ มีค�ำแนะน�ำในทางปฏิบัติว่าด้วยลักษณะด้านสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวกับการจัด
ที่อยู่อาศัยในเรือนจ�ำและบริการที่เกี่ยวข้อง แม้ว่าจะเน้นในรายละเอียดด้านเทคนิค แต่ก็
ไม่ลืมว่าการแก้ปัญหาทางเทคนิคกับค�ำแนะน�ำนั้นแยกออกจากกันไม่ได้ ลักษณะส�ำคัญ
ด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมในเรือนจ�ำ  รวมทั้ง (แต่ไม่จ�ำกัดอยู่เพียงเท่านี้) วิธีใช้
สิ่งอ�ำนวยความสะดวกในเรือนจ�ำ  เวลาที่ผู้ต้องขังใช้กลางแจ้งนอกแดนที่อยู่อาศัย และ
การเข้าถึงสิ่งอ�ำนวยความสะดวกด้านสุขาภิบาล
เจตนารมณ์ของคู่มือฉบับนี้ก็เพื่อเติมเต็มช่องว่างที่มีอยู่ใน ค�ำแนะน�ำและข้อมูลส�ำหรับ
เจ้าหน้าที่ไอซีอาร์ซี หน่วยงานระดับชาติ และหน่วยงานระดับนานาชาติ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการ
จัดที่อยู่อาศัยให้ผู้ต้องขัง มีการใช้ค�ำแนะน�ำและข้อมูลเหล่านี้อย่างกว้างขวางเพื่อประเมิน
ผลและประเมินสภาพโครงสร้างพืน้ ฐานในเรือนจ�ำ ให้คำ� แนะน�ำในการออกแบบและก่อสร้าง
รวมถึงปรับปรุงซ่อมแซม ทีอ่ ยูอ่ าศัยและบริการด้านสุขาภิบาล หน่วยงานระดับชาติหลาย
หน่วยงานได้ ใช้ ค�ำแนะน�ำและข้อมูลดังกล่าวนี้เป็นเอกสารอ้างอิงเพื่อพัฒนามาตรฐาน
ประจ�ำชาติของตนเอง เนื่องจากไม่มีมาตรฐานสากลที่มีรายละเอียดเพียงพอ ข้อก�ำหนด
และค�ำแนะน�ำต่าง ๆ เหล่านี้ ถูกใช้อ้างอิงกันอย่างกว้างขวางและบางครั้งก็อ้างกันอย่าง
ผิด ๆ ว่าเป็น “มาตรฐาน” โดยเฉพาะข้อก�ำหนดว่าด้วยพื้นที่ต่อคน
เดือนตุลาคม พ.ศ. 2552 ไอซีอาร์ซี ได้จดั ประชุมโต๊ะกลมเพือ่ ปรับปรุงข้อความใน ค�ำแนะน�ำ
ระดับสากลที่ตีพิมพ์เป็นครั้งแรก รวมถึง กฎเกณฑ์ของเรือนจ�ำในยุโรปและมาตรฐานต่าง
ๆ จากการท�ำงานของคณะกรรมการยุโรปเพื่อป้องกันทารุณกรรม และพิจารณาเพิ่ม
เติมค�ำแนะน�ำและปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัย ซึ่งรวมถึงการพิจารณาเพิ่มเติมเกี่ยวกับการ
เชื่อมโยงกันระหว่างนโยบาย วัตถุประสงค์ ในการจองจ�ำ  โครงสร้างพื้นฐาน วิธีปฏิบัติใน
การจัดการ เช่นเดียวกับกระบวนการเพื่อวางแผนจัดที่อยู่อาศัยในเรือนจ�ำแห่งใหม่ การ
ใช้ผู้ต้องขังบ�ำรุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์ และความต้องการของสตรีและเด็ก ประเด็น
ทัง้ หมดที่ได้กล่าวถึงนีม้ กั ถูกเจ้าหน้าทีห่ ยิบยกขึน้ มาสอบถามผูแ้ ทนของไอซีอาร์ซเี ป็นประจ�ำ
ที่ประชุมโต๊ะกลมได้แสวงหาวิธีปรับปรุงค�ำแนะน�ำที่จ�ำเพาะเจาะจงในเรื่องต่อไปนี้
➔➔ความต้องการพื้นที่ส�ำหรับจัดที่อยู่อาศัยทั้งในสภาวะปกติและสภาวะฉุกเฉิน
➔➔การวัดอัตราการครอบครองพื้นที่
➔➔กระบวนการวางแผน เพื่อจัดที่อยู่อาศัยหลังใหม่ในเรือนจ�ำ
➔➔การใช้ผู้ต้องขังบ�ำรุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์
➔➔ความต้องการจ�ำเพาะของสตรีและเด็ก
ในทีป่ ระชุมโต๊ะกลมมีผชู้ ำ� นาญการจาก 18 ประเทศมาร่วมประชุม รวมทัง้ เจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
ระดับหัวหน้าด้านงานบริการในเรือนจ�ำ  เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการและเจ้าที่ที่ส�ำนักงานใหญ่
ผู้ช�ำนาญการเรือนจ�ำด้านสถานการณ์ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นภายหลัง นักวิชาการ และ
วิศวกรจากภาคเอกชน ประสบการณ์และภูมหิ ลังทีห่ ลากหลายของผูเ้ ข้าร่วมประชุมสะท้อน
ให้เห็นภาพสิ่งแวดล้อมในหลายแง่มุมที่ ไอซีอาร์ซี ได้ด�ำเนินการโครงการมาโดยตลอด
การตีพิมพ์ครั้งใหม่นี้ (ซึ่งควรอ่านควบคู่ไปกับ คู่มือ ถอดเนื้อความและค�ำอธิบายด้วย
ภาพที่มีอยู่ในคู่มือออกมาโดยตรง) สะท้อนให้เห็นถึงประสบการณ์ของผู้เข้าร่วมประชุม
โต๊ะกลมและเจ้าหน้าที่ไอซีอาร์ซีที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องเหล่านี้

จะใช้ค�ำแนะน�ำ
เหล่านี้อย่างไร
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ค�ำแนะน�ำเหล่านี้ช่วยเสริมคู่มือ น�้ำ การสุขาภิบาล สุขอนามัย และที่อยู่อาศัยในเรือนจ�ำ
ให้สมบูรณ์ขึ้น โดยให้ข้อมูลเพิ่มเติมและยกระดับรายการก�ำหนดต่าง ๆ โดยเฉพาะใน
ส่วนที่เกี่ยวกับการจัดที่อยู่อาศัยที่ได้พบเห็นมามากมายหลายรูปแบบในเรือนจ�ำทั่วโลก
เจตนารมณ์ของค�ำแนะน�ำก็เพื่อ ปรับความเข้าใจโดยรวมเกี่ยวกับสภาพต�่ำสุดที่จะต้อง
จัดให้มี เพื่อรับประกันว่าผู้ต้องขังมีที่อยู่อาศัยที่สะดวกตลอดเวลาที่ถูกกักขัง ซึ่งเป็นไป
ตามความต้องการขัน้ พืน้ ฐานของมนุษย์ ไอซีอาร์ซยี ังตัง้ ใจด้วยว่าค�ำแนะน�ำเหล่านีจ้ ะเป็น
ที่เข้าใจพอที่จะน�ำไปประยุกต์ ใช้ ได้อย่างกว้างขวางในสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ
แต่ละประเด็นที่หยิบยกขึ้นมา พิจารณาจากสถานการณ์จริงและพิจารณาสิ่งที่จะต้องถือ
ปฏิบัติเป็นอย่างดี บทต่าง ๆ สอดคล้องตามหลัก “สภาพความเป็นจริง” อันเป็นผลจาก
“วิธปี ฏิบตั ทิ ดี่ แี ละการน�ำไปใช้” ตอนทีก่ ล่าวถึง “วิธปี ฏิบตั ทิ ดี่ แี ละการน�ำไปใช้” พยายามให้
ครอบคลุมสภาพความเป็นจริงบางประการเกี่ยวกับหัวข้อนั้น ๆ อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ว่า
ไอซีอาร์ซี ปฏิบตั งิ านอยูใ่ นกว่า 70 ประเทศ แต่กเ็ ป็นการยากทีจ่ ะสะท้อนสภาพความเป็นจริง
และการน�ำมาไปใช้ ในแต่ละประเทศทีม่ สี งิ่ แวดล้อมแตกต่างกันออกไป แต่กระนัน้ ก็มปี จั จัยร่วม
อยูบ่ า้ ง คือหลายเรือนจ�ำแก้ปญ
ั หาได้ ไม่คอ่ ยดีนกั และไม่มสี งิ่ อ�ำนวยความสะดวกพอเพียง
หรือมีทรัพยากรบุคคลและงบประมาณจ�ำกัด ขณะทีเ่ รือนจ�ำอืน่ ๆ มีทรัพยากรมากพอแต่
ขาดความรูค้ วามสามารถด้านเทคนิคทีจ่ ำ� เป็น เรือนจ�ำส่วนใหญ่มปี ญ
ั หาด้านความแออัด
โดยมีผตู้ อ้ งขังเกินความจุทอี่ อกแบบไว้ บางเรือนจ�ำประสบปัญหาต่อเนือ่ งเป็นเวลาช้านาน
บางเรือนจ�ำเผชิญปัญหาเป็นครัง้ คราว ส�ำหรับเรือนจ�ำทีม่ ที รัพยากรจ�ำกัดนัน้ ค�ำแนะน�ำ
ทีใ่ ห้ ไว้ ไม่สามารถน�ำไปปรับใช้ ได้ทงั้ หมด ส่วนด้านอืน่ ๆ ค�ำแนะน�ำเหล่านีอ้ าจเป็นเพียงค�ำ
แนะน�ำเบื้องต้นและต้องหารายละเอียดเพิ่มเติมต่อไป
ค�ำแนะน�ำในแต่ละหมวดที่เขียนไว้นี้เพื่อให้ข้อมูลที่จ�ำเป็นอย่างยิ่งเท่าที่จะท�ำได้ โดยผู้อ่าน
ไม่ต้องอ้างอิงถึงหัวข้ออื่น ทั้งนี้มีการกล่าวถึงข้อมูลซ�้ำไว้ด้วย
สิ่งส�ำคัญที่จะต้องระลึกไว้ด้วยว่า ค�ำอธิบายด้วยภาพเกี่ยวกับแบบต่าง ๆ ของเรือนจ�ำ
นั้นไม่ได้น�ำเสนอให้เป็น “มาตรฐาน” แต่ที่รวมเข้าไว้ก็เพื่ออธิบายให้เห็นภาพวิธีแก้ปัญหา
หลากหลายรูปแบบที่ใช้กันอยู่ในประเทศต่าง ๆ เท่านั้น
ควรอ่านค�ำแนะน�ำนี้ไปพร้อม ๆ กับคู่มือ น�้ำ การสุขาภิบาล สุขอนามัย และที่อยู่อาศัยใน
เรือนจ�ำ ในภาคภาษาอังกฤษ ฝรั่งเศส จีน และอาหรับทางเว็บไซต์ของไอซีอาร์ซี
http://www.icrc/eng/resources/documents/publication/p0823.htm โดยใช้ชื่อ
หัวข้อในเอกสารนี้ให้ตรงกับชื่อหัวข้อในคู่มือดังกล่าว

อภิธานศัพท์
เรือนจ�ำ หมายถึงสถานทีก่ กั ขังใด ๆ ซึง่ จัดทีอ่ ยูอ่ าศัยให้ ผูต้ อ้ งขังทีถ่ กู ศาลตัดสินแล้วหรือ
ผูต้ อ้ งขังระหว่างพิจารณาคดี ไม่วา่ จะเป็นผูต้ อ้ งขังประเภทคดีความมัน่ คงหรือผูต้ อ้ งขังคดี
ทั่วไป
ผู้ต้องขัง หมายถึงบุคคลใด ๆ ที่ถูกจัดให้อยู่ในสถานกักขัง รวมทั้งผู้ที่ยังไม่เป็นผู้ต้องขัง
ผู้รอหรืออยู่ในระหว่างพิจารณาคดี ผู้ที่ศาลตัดสินแล้วว่ากระท�ำผิดจริง ผู้อุทธรณ์ และ
ผู้ที่ศาลตัดสินแล้ว
ระบอบ หมายถึงงานประจ�ำและการจัดระเบียบทีใ่ ช้อยูใ่ นเรือนจ�ำเพือ่ จัดการปัญหาจ�ำนวน
ประชากรในเรือนจ�ำทั้งหมดหรือส่วนหนึ่ง รวมถึงเวลาการปฏิบัติงาน การให้สิทธิ์และ
เอกสิทธิ์ การบริการและโอกาสอันพึงมีพึงได้ส�ำหรับผู้ต้องขัง

ค�ำย่อ
SMRs หมายถึงกฎมาตรฐานขั้นต�่ำของสหประชาชาติเพื่อการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังผู้ต้อง
ขัง ค.ศ. 1955 [The United Nation Standard Minimum Rules for the Treatment
of Prisoners 1995]
คูม่ อื ไอซีอาร์ซี หมายถึงคูม่ อื น�ำ้ การสุขาภิบาล สุขอนามัย และทีอ่ ยูอ่ าศัยในเรือนจ�ำ, ICRC

1. สถาปัตยกรรม
ของเรือนจ�ำ
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บทนี้กล่าวถึงการจัดองค์ประกอบทางกายภาพและแผนผังของเรือนจ�ำ
โดยอธิบายหลักการและเหตุผลรวมทั้งบทบาทหน้าที่ของอาคารต่าง ๆ ที่ต้องมี
รวมทั้งการจัดการเพื่อให้อาคารเหล่านี้มีความสอดคล้องกัน
เรือนจ�ำ  อาจมีลักษณะแตกต่างกันไปในแง่ของสถาปัตยกรรม แต่เรือนจ�ำทุกแห่งต้อง
ออกแบบให้มีสิ่งอ�ำนวยความสะดวกและบริการขั้นพื้นฐาน เพื่อตอบสนองต่อทั้งความ
ต้องการที่จ�ำเป็นของผู้ต้องขังและตอบสนองต่อมาตรฐานในการบริหารจัดการ
➔➔อาคารที่มีห้องเดี่ยวหรือห้องรวมให้ผู้ต้องขังนอน
➔➔ระบบสุขาภิบาลเพื่อสุขอนามัยส่วนบุคคล ได้แก่ ห้องส้วมและที่อาบน�้ำ
➔➔สิ่งอ�ำนวยความสะดวกในการซักและตากผ้า
➔➔พื้นที่กลางแจ้ง ลานออกก�ำลังกายกลางแจ้ง และลานกีฬา
➔➔โรงครัว
➔➔สถานพยาบาล
➔➔ห้องเยี่ยมหรือสถานที่อื่นใดที่ผู้ต้องขังสามารถพบครอบครัวของเขาได้
➔➔ห้องเยี่ยมที่ผู้ต้องขังสามารถรับค�ำแนะน�ำด้านกฎหมายเป็นการส่วนตัว
➔➔ส�ำนักงานส�ำหรับฝ่ายบริหารเรือนจ�ำ
➔➔ห้องสวดมนต์
➔➔ห้องเก็บของ
➔➔โรงฝึกงานช่าง (ส�ำหรับให้ผู้ต้องขังและ/ หรือเจ้าหน้าที่ใช้)
➔➔ห้องเรียน
➔➔ห้องอเนกประสงค์
➔➔ห้องสมุด
➔➔ระบบน�้ำประปาและระบบน�้ำเสีย
➔➔บ้านพักและสิ่งอ�ำนวยความสะดวกส�ำหรับเจ้าหน้าที่
➔➔บริเวณที่สามารถแยกผู้ต้องขังออกจากกลุ่มเป็นการชั่วคราวเพื่อรักษาความเป็น
ระเบียบและวินัย
1

2
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รูป 1 ตัวอย่างบริเวณเรือนจ�ำที่มีสิ่งอ�ำนวยความสะดวกและบริการขั้นพื้นฐาน
1 กล่าวถึงในบทที่ 4 และ 5
2 โดยเฉพาะในประเทศกำ�ลังพัฒนา อาจจัดที่พักให้เจ้าหน้าที่และครอบครัว แม้เรื่องนี้ไม่ได้กล่าวไว้เป็นพิเศษในหนังสือ
ฉบับนี้ แต่การก่อสร้างที่พักให้เจ้าหน้าที่นั้น จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายควบคุมอาคารที่เกี่ยวข้องและต้องได้รับการ
บำ�รุงรักษาอย่างถูกต้อง
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สภาพความเป็นจริง

เรือนจ�ำที่ใช้งานอยู่ในปัจจุบันมักมีสภาพเก่าและทรุดโทรม หลายแห่งมีสิ่งอ�ำนวยความ
สะดวกไม่เพียงพอ เป็นสิง่ ท้าทายอย่างมากทีจ่ ะควบคุมผูต้ อ้ งขังอย่างมีมนุษยธรรมและให้
ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายที่บังคับใช้ ในประเทศและกฎหมายระหว่างประเทศ รวม
ทัง้ มาตรฐานและค�ำแนะน�ำอืน่ ๆ บางเรือนจ�ำมีเพียงแค่ อาคารเรือนนอน 2-3 หลัง โรงครัว
และพื้นที่บริเวณทางเข้าประตูใหญ่ ส่วนสิ่งอ�ำนวยความสะดวกอื่นๆ เช่นห้องเยี่ยมญาติ
สถานพยาบาล โรงฝึกงานช่าง และห้องเรียน รวมทั้งการบริการด้านอื่นที่จ�ำเป็นกลับ
ไม่มี หรือ ถ้ามีก็ ไม่พอเพียงต่อความจ�ำเป็นขั้นพื้นฐานของผู้ต้องขังที่มีอยู่เป็นจ�ำนวน
มากในเรือนจ�ำ พื้นที่ในเรือนจ�ำไม่ได้ถูกจัดแบ่งเป็นแดน (Zone) อย่างเหมาะสมนัก อาจใช้
อาคารอย่างไม่มีประสิทธิภาพ ไมค�ำนึงถึงความปลอดภัยและการเคลื่อนที่ของบุคคลและ
ยานพาหนะ เนือ่ งจากจ�ำนวนผูต้ อ้ งขังเพิม่ ขึน้ อย่างต่อเนือ่ ง จึงเป็นธรรมดาทีพ
่ บเห็นการ
ใช้ ห้องเรียน โรงฝึกงานช่าง และอาคารอื่น ๆ รวมทั้งพื้นที่ภายนอก มาดัดแปลงเป็นเรือน
นอนเพิม่ เติม สิง่ อ�ำนวยความสะดวก ทีก่ อ่ สร้างเป็นโครงสร้างชัว่ คราว มักถูกใช้งานต่อไป
อีกหลายปีแม้ว่าอาคารเหล่านั้นจะมีสภาพช�ำรุดทรุดโทรม ความปลอดภัยทางกายภาพ
ค่อนข้างน้อยเนื่องมาจากลักษณะของโครงสร้างพื้นฐานที่ไม่เหมาะสม
เรือนจ�ำบางแห่งเป็นอาคารที่ถูกก่อสร้างเพื่อวัตถุประสงค์อย่างอื่นหรือเคยใช้คุมขัง
ผู้ต้องขังบางประเภทที่แตกต่างไปจากผู้ต้องขังที่ถูกคุมขังในปัจจุบัน หรือสร้างในยุคสมัย
ที่มีสภาพทางสังคมแตกต่างกับสภาพสังคมปัจจุบันมาก วัตถุประสงค์ดั้งเดิมของสิ่ง
ก่อสร้างเหล่านัน้ มีมากมายหลายอย่าง เช่นบ้านพักคนงาน ค่ายทหาร โรงพยาบาล หรือ
อาคารที่ท�ำการต่าง ๆ ของรัฐ อาคารบางแห่งไม่เคยปรับเปลี่ยนโครงสร้างแม้ว่าได้มีการ
เปลีย่ นแปลงสภาพการใช้งานของอาคารไปแล้ว จึงเป็นความท้าทายอย่างมากทีจ่ ะบริหาร
งาน โดยค�ำนึงถึงความเหมาะสมในการเป็นเรือนจ�ำและการบ�ำรุงรักษาที่จะเกิดขึ้นต่อไป
เรือนจ�ำที่สร้างขึ้นในพื้นที่ชนบทหรือชานเมืองนั้น ซึ่งปัจจุบันตัวเมืองได้ขยายตัวเข้ามา
โอบล้อม หรือในทางกลับกัน เรือนจ�ำตั้งอยู่ในพื้นที่ที่ถูกทิ้งร้างเพราะชาวบ้านทิ้งถิ่นฐาน
เนื่องจากอุตสาหกรรมข้างเคียงซึ่งเป็นแหล่งรายได้เลิกกิจการ ในสภาพแวดล้อมที่เกิด
ความขัดแย้งภายหลัง เมือ่ ในเรือนจ�ำเดิมถูกรือ้ ถอนไปแล้ว ก็อาจมีแรงกดดันให้สร้างเรือน
จ�ำใหม่ตามข้อก�ำหนดที่ ผูบ้ ริจาคภายนอกหรือทีป่ รึกษา คุน้ เคย ทั้ง ๆ ที่ไม่สอดคล้องกับ
สถานการณ์ ขนบธรรมเนียม และวัฒนธรรมในพื้นที่นั้น
การตัดสินใจของรัฐบาลที่จะสร้างเรือนจ�ำใหม่หรือขยายเรือนจ�ำเดิม ไม่ได้ยึดหลักที่ว่ามี
โครงสร้างพืน้ ฐานทีจ่ ำ� เป็นส�ำหรับชุมชนอยูแ่ ล้ว หรือได้รบั ทุนสนับสนุนพอต่อการก่อสร้าง
และอุปกรณ์ เงินทุนที่ไม่เพียงพอมักส่งผลให้ตอ้ งปรับลด สิง่ อ�ำนวยความสะดวกส�ำหรับงาน
บริการทีจ่ ำ� เป็นลง การจัดสรรงบประมาณส�ำหรับการบ�ำรุงรักษามักไม่เพียงพอหรือไม่มี
ผลกระทบของการตัดสินใจดังกล่าวนั้น ท�ำให้ผู้บริหารเรือนจ�ำไม่สามารถบริหารจัดการ
เรือนจ�ำให้สอดคล้องกับมาตรฐานของประเทศและสากล ความปลอดภัยและความมั่นคง
ลดลง ท�ำให้ ขีดความสามารถในการลดผลกระทบด้านลบของการคุมขังให้เหลือน้อยทีส่ ดุ
ลดลง และ ท�ำให้การกลับไปด�ำเนินชีวิตร่วมกับชุมชมหลังพ้นโทษ มีประสิทธิผลลดลง

วิธีปฏิบัติที่ดีและการน�ำไปใช้
ก. การแบ่งเขต (Zoning)

เรือนจ�ำซึง่ ออกแบบและจัดการอย่างดีแล้ว มีการแบ่งพืน้ ทีใ่ นเรือนจ�ำออกเป็น “แดน” ส�ำหรับ
ท�ำกิจกรรมและหน้าที่ต่าง ๆ โดยเฉพาะ วิธีนี้ใช้ ได้กับทั้งการออกแบบเรือนจ�ำใหม่และ การ
จัดระเบียบในเรือนจ�ำเดิม การแบ่งแดนในเรือนจ�ำ ก็เพือ่ ให้เกิดความปลอดภัย ความมัน่ คง
และการเคลื่อนย้ายผู้ต้องขังภายในเรือนจ�ำ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นความรับผิด
ชอบของฝ่ายบริหารเรือนจ�ำที่จะต้องจัดระเบียบกิจวัตรประจ�ำวันในเรือนจ�ำ  เพื่อให้มั่นใจ
ได้ว่าการเคลื่อนย้ายทั้งภายในแดนหรือระหว่างแดนต่าง ๆ มีประสิทธิภาพ ดังนั้นการใช้
ประโยชน์แดนและอาคารต่าง ๆ รวมถึงสิทธิในการเข้าถึงทั้งภายในแดนและระหว่างแดน
ต่าง ๆ ควรอธิบายไว้ ใน แผนการบริหารงานหรือกลยุทธ์การจัดการ (management
plan or strategy)
3

3 แผนการบริหารงานหรือกลยุทธ์การจัดการ อธิบาย ภาพรวมของการปฏิบัติงานในเรือนจำ� ซึ่งใช้กับเรือนจำ�ที่สร้างใหม่
ตามที่กล่าวถึงในบทที่ 2 แต่ก็สามารถใช้ ได้กับเรือนจำ�เดิมรวมทั้งใช้เป็นเอกสารอ้างอิงสำ�หรับการบริหารเรือนจำ�
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น�้ำ การสุขาภิบาล สุขอนามัย และที่อยู่อาศัย ในเรือนจ�ำ ค�ำแนะน�ำเพิ่มเติม

การแบ่งแดนช่วยให้การน�ำ “วันทีก่ ำ� หนดตารางกิจกรรมไว้แล้ว (structured day)” ไปใช้ ได้
สะดวกขึน้ แนวคิด “วันทีก่ ำ� หนดตารางกิจกรรมไว้แล้ว” เริม่ ใช้เพือ่ เลียนแบบวัน “ปกติ” ใน
โลกภายนอก โดยจัดกิจกรรมต่าง ๆ ให้ผู้ต้องขังแต่ละคนท�ำในวันนั้น ๆ ได้แก่ สุขอนามัย
ส่วนบุคคล การท�ำงาน การศึกษา นันทนาการ และการติดต่อกับโลกภายนอก ด้วยการมา
เยีย่ ม (ของทนายและญาติ) โทรศัพท์ และจดหมาย เจตนารมณ์ทกี่ ำ� หนดให้มี วันทีก่ ำ� หนด
โครงสร้างไว้แล้ว ก็เพือ่ ช่วยสนับสนุนการรักษาความปลอดภัยและความมัน่ คงในเรือนจ�ำ
รวมทัง้ ส่งเสริมให้ การกลับไปด�ำเนินชีวติ ร่วมกับชุมชมหลังพ้นโทษเป็นไปอย่างมีประสิทธิผล
โดยทั่วไปแล้วแบ่งประเภทแดนดังนี้
➔➔แดนที่ผู้ที่ไม่เป็นผู้ต้องขัง เข้าถึงได้ (non-prisoner access zone)
➔➔แดนที่ผู้ต้องขัง ถูกจ�ำกัด (ถูกควบคุม) การเข้าถึง (limited prisoner access zone)
➔➔แดน ที่ผู้ต้องขังทั่วไป เข้าถึงได้ (general prisoner access zone)
“แดนที่ผู้ที่ไม่เป็นผู้ต้องขัง เข้าถึงได้” รวมถึงพื้นที่ท�ำงานของเจ้าหน้าที่ ห้องเยี่ยมญาติ
รวมถึงพื้นที่ที่ยานพาหนะเข้าถึงเรือนจ�ำได้
เพื่อป้องกันการหลบหนีและเพื่อความมั่นใจในการรักษาความปลอดภัยในเรือนจ�ำ  อาจ
มีก�ำแพงหรือรั้ว หนึ่งชั้นหรือมากกว่านี้กั้นรอบอาคารเรือนจ�ำ รั้วด้านใน (ขอบเขตความ
มั่นคงภายใน) กั้นไม่ให้แดนด้านในเรือนจ�ำกับก�ำแพง/รั้วขอบเขตภายนอกติดต่อถึงกัน
พื้นที่นี้เรียกว่า “เขตปลอดภัย (sterile zone)” เจตนารมณ์ที่จัดให้มี เขตปลอดภัย ก็
เพื่อที่จะเพิ่มความมั่นคง โดยไม่ยอมให้ผู้ต้องขังเข้าถึงพื้นที่เหล่านั้นได้ ดังนั้นจึงเป็นการ
ป้องกันไม่ให้ผู้ต้องขังหลบหนีโดยการปีนก�ำแพงชั้นนอก หรือหลบหนีทางประตูใหญ่ด้าน
นอก เขตปลอดภัยยังกันไม่ให้ผู้ต้องขังเข้าถึงของผิดกฎหมายที่อาจโยนจากภายนอกเข้า
มาในบริเวณเรือนจ�ำด้วย
“แดนทีผ่ ตู้ อ้ งขังถูกจ�ำกัดการเข้าถึง” รวมถึงอาคารบริการทุกหลัง (สถานพยาบาล แผนก
ต้อนรับ โรงฝึกงานช่าง ร้านค้า เขตเยีย่ มญาติ ฯลฯ) ซึง่ ผูต้ อ้ งขังเข้าถึงได้ภายใต้การก�ำกับ
ดูแล โรงฝึกงานควรแยกออกจากเขตทีพ
่ กั อาศัย โดยโรงฝึกงานควรตัง้ อยูบ่ ริเวณทีร่ บั ส่ง
วัสดุได้สะดวก และมีการรักษาความปลอดภัยอย่างเพียงพอ อาจจัดส่งวัสดุและอุปกรณ์
ด้วยมือหรือยานพาหนะก็ ได้ ขึ้นอยู่กับการออกแบบและข้อจ�ำกัดของวัสดุและอุปกรณ์
ที่มาส่ง รวมทั้งมาตรการรักษาความปลอดภัย อาจจัดให้มีโรงฝึกงานเฉพาะส�ำหรับเจ้า
หน้าใช้เท่านั้น โดยตั้งอยู่ในพื้นที่แยกออกไป นับว่าเป็นวิธีปฏิบัติที่ดีที่จัดให้มีโรงฝึกงานมี
ขนาดใหญ่พอส�ำหรับผู้ต้องขังทุกคน เพื่อให้พวกเขาเหล่านั้นได้มีโอกาสร่วมกันท�ำงาน
สร้างสรรค์หรือได้รับการฝึกอบรมด้านอาชีพ หรือได้เรียนหนังสือตามระบบทั้งแบบเต็ม
เวลาหรือแบบไม่เต็มเวลา,
4 5

Fred Clarke / ICRC
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รูป 2 สิ่งอ�ำนวยความสะดวกด้านสุขภาพและห้องที่ปรึกษา

รูป 3 สิ่งอ�ำนวยความสะดวกด้านสุขภาพและห้องวิเคราะห์
เทคนิคการแพทย์

4 กฎมาตรฐานขั้นต่ำ�ของสหประชาชาติเพื่อการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังผู้ต้องขัง ค.ศ. 1955 SMR.ข้อ 71 (3) “ต้องจัดหางาน
ที่พอเพียงและมีลักษณะที่ให้ประโยชน์เพื่อให้ผู้ต้องขังได้ทำ�งานอย่างกระตือรือร้นในวันทำ�งานปกติ”
5 SMR. ข้อ 71 (4) “งานที่จัดหาให้จะต้องเป็นการเพิ่มทักษะของผู้ต้องขังให้มากขึ้น(หรืออย่างน้อยต้องไม่ลดลง) เท่าที่จะ
ทำ�ได้เพื่อให้ผู้ต้องขังหาเลี้ยงชีพโดยสุจริตหลังการได้รับการปล่อยตัว”

������������������������

สถานพยาบาล

Laurent Meierhans / ICRC

สถานพยาบาล รวมทั้งห้องจ่ายยา มักตั้งแยกออกไปจากที่พักอาศัยของผู้ต้องขัง แต่ก็
อยู่ในวิสัยที่เข้าถึงได้ง่าย นอกจากนี้ควรแยกออกไปจากแดนอื่น ๆ ด้วย เช่น โรงฝึกงาน
ช่าง พื้นที่โครงงานและพื้นที่เยี่ยมญาติ เพื่อผู้ต้องขังสามารถเข้าถึงสถานที่เหล่านั้นได้แม้
เจ้าหน้าที่ยังอยู่ด้านนอกของสถานที่เหล่านั้น สถานพยาบาล ควรประกอบด้วย บริเวณ
นั่งรอที่อยู่ในร่ม ห้องสัมภาษณ์และตรวจโรคซึ่งผู้ต้องขังสามารถได้รับการสัมภาษณ์และ
ตรวจสุขภาพเป็นการส่วนตัวได้ สถานพยาบาลควรรวมถึงพื้นที่ส�ำนักงานส�ำหรับเจ้า
หน้าที่ทางการแพทย์ รวมทั้งเจ้าหน้าที่เรือนจ�ำด้วย บันทึกประวัติทางการแพทย์ของผู้
ต้องขัง ควรถูกจัดเก็บอย่างมิดชิด ปลอดภัยและเป็นความลับ อีกทั้งควรแยกเก็บรักษา
ไว้ต่างหากจากบันทึกอื่น ๆ (เว้นแต่ผู้ต้องขังไม่ให้ความยินยอม) และเฉพาะเจ้าที่ทางการ
แพทย์เท่านั้นที่จะสามารถเข้าถึงบันทึกเหล่านั้นได้

รูป 4 ตัวอย่างแผนกเยี่ยมญาติแบบไม่ใกล้ชิด2 ตัวอย่าง

แผนกเยี่ยมญาติแบบไม่ใกล้ชิด (Non-contact visiting section)

ต�ำแหน่งทีต่ งั้ ทีเ่ หมาะเป็นแผนกเยีย่ มญาติอาจปรับเปลีย่ นไปตาม โครงสร้างพืน้ ฐาน หลัก
เกณฑ์ และวิธปี ฏิบตั ิ ของกลยุทธ์การบริหารงาน อย่างไรก็ตาม แผนกเยีย่ มญาติมกั ตัง้ อยู่
ใกล้ประตูใหญ่ เพือ่ ให้ญาติเข้ามาในเรือนจ�ำได้สะดวกและกันไม่ให้ญาติเข้าไปถึงเขตชัน้ ในของ
เรือนจ�ำ การเยีย่ มแบบใกล้ชดิ ซึง่ ญาติทมี่ าเยีย่ มกับผูต้ อ้ งขัง สามารถพูดคุยกันโดยตรง
โดยไม่มอี ะไรขวางกัน้ และควรก�ำหนดเป็นบรรทัดฐานของเรือนจ�ำ วิธปี ฏิบตั ทิ ดี่ กี ำ� หนดไว้
ว่าสิ่งอ�ำนวยความสะดวกในการเยี่ยม ต้องมีขนาดและจ�ำนวนพอเพียง ที่จะประกันได้ว่า
ผูต้ อ้ งขังทุกคนจะได้รบั อนุญาตให้พบญาติทมี่ าเยีย่ ม (แบบใกล้ชดิ ) ได้ตามปกติ โดยมีเวลา
เยี่ยมนานขึ้นด้วย แผนกเยี่ยมญาติควรมีพื้นที่ที่เหมาะสมกับการมาเยี่ยมของครอบครัว
นักกฎหมายและผู้ช�ำนาญการ รวมทั้งควรมีพื้นที่ให้เด็กได้เล่นอย่างปลอดภัยในขณะที่
พ่อแม่ก�ำลังสนทนากัน ควรจัดที่รอพบ รวมทั้งที่ที่เหมาะสมส�ำหรับเด็ก ๆ (เท่าที่จะท�ำได้)
และห้องน�้ำส�ำหรับพวกเขา นอกจากนี้ควรจัดสิ่งอ�ำนวยความสะดวกในการมาเยี่ยมและ
รอพบให้สอดคล้องกับสภาพท้องถิ่น ในกรณีที่ไม่มีห้องเยี่ยมญาติเป็นการเฉพาะ อาจใช้
พื้นที่กลางแจ้งภายในเรือนจ�ำ บริเวณใกล้ ๆ ประตูใหญ่ของเรือนจ�ำเป็นที่เยี่ยมญาติ โดย
มีโต๊ะเก้าอี้เตรียมไว้ตลอดเวลาที่อนุญาตให้เยี่ยม อาจอนุญาตให้ผู้ต้องขังที่มีความเสี่ยง
ต�่ำออกไปพบญาติบริเวณด้านนอกใกล้ประตูใหญ่ของเรือนจ�ำก็ ได้
การเยีย่ มแบบใกล้ชดิ เป็นวิธปี กติทสี่ ดุ ของการเยีย่ มและควรก�ำหนดเป็นบรรทัดฐานในทุก
เรือนจ�ำ อย่างไรก็ตามถ้าเห็นว่า การเยีย่ มแบบไม่ใกล้ชดิ มีความเหมาะสมกว่า ต้องให้ผมู้ า
เยี่ยมและผู้ต้องขังได้เห็นหน้าซึ่งกันและกัน และควรมีสภาพที่เอื้อต่อการสื่อสารด้วยวาจา
ได้ อาจใช้การเยี่ยมแบบไม่ใกล้ชิด เมื่อผู้มาเยี่ยมมีท่าทีเป็นภัยต่อความมั่นคงปลอดภัยใน
บางลักษณะ เช่น ผู้มาเยีย่ มพยายามยืน่ ยาเสพติดหรือสิ่งของต้องห้ามให้ผตู้ อ้ งขัง ในเขต
ห้ามถูกเนื้อต้องตัวให้จัดที่นั่งไว้ที่ทั้งสองด้านของฉากกั้น และให้จัดที่นั่งที่ด้านผู้มาเยี่ยม
ขนาดสูงพอที่เด็กเล็กสามารถมองเห็นผู้ต้องขังได้ นอกจากนี้ควรจัดให้มีพื้นที่ส�ำหรับ
ผู้ ใช้รถเข็น (ทั้งผู้เยี่ยมและผู้ถูกเยี่ยม) สามารถมองเห็นและพูดคุยกันได้
6

7

6 การเยี่ยมระหว่างผู้มาเยี่ยมกับผู้ต้องขังในที่เปิด (open area) ภายใต้การดูแลของเจ้าหน้าที่ แต่อนุญาตให้ถูกเนื้อต้อง
ตัวกันได้แบบจำ�กัด
7 ผู้มาเยี่ยมและผู้ต้องขังถูกกันไว้ด้วยเครื่องกั้น เช่น แผงตาข่ายหรือแผ่นใส และพูดคุยกันผ่านทางช่องขนาดเล็กในเครื่อง
กั้นหรือใช้หูโทรศัพท์ธรรมดา
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น�้ำ การสุขาภิบาล สุขอนามัย และที่อยู่อาศัย ในเรือนจ�ำ ค�ำแนะน�ำเพิ่มเติม
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© ICRC

Carter Goble Lee

การประชุมทางโทรศัพท์เป็นวิธีหนึ่งของการเยี่ยมแบบไม่ใกล้ชิด ซึ่งกลายเป็นที่ยอมรับ
อย่างมากโดยผู้ต้องขังและผู้มาเยี่ยมในบางสถานการณ์ เช่น เมื่อเรือนจ�ำตั้งอยู่ในสถาน
ทีท่ ี่ไกลมากส�ำหรับครอบครัวทีจ่ ะเดินทางไปถึง และอยูใ่ นสภาพแวดล้อมทีต่ อ้ งต้องรักษา
ความปลอดภัยเป็นอย่างเข้มงวด การประชุมทางโทรศัพท์ ได้พิสูจน์แล้วว่าเป็นที่ยอมรับ
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เมื่อญาติมาเยี่ยมได้น้อยครั้งแต่มีโอกาสได้พูดคุยกันนานขึ้น รวมทั้ง
การมาเยี่ยมที่ใช้เวลาหลายวัน
การมาเยี่ยมของนักกฎหมาย ไม่ควรเกิดขึ้นในสถานที่เดียวกันกับการเยี่ยมญาติ เพราะ
การเยี่ยมของนักกฎหมายถือเป็นความลับระหว่างผู้ต้องขังกับทนายความ

รูป 6 ตัวอย่างห้องเรียน

รูป 5 ตัวอย่างห้องสมุด

สิ่งอ�ำนวยความสะดวกในห้องเรียน

Carter Goble Lee

“แดนที่ผู้ต้องขังทั่วไปเข้าถึงได้” รวมถึงห้องนอน พื้นที่นันทนาการ และพื้นที่โครงงาน
(ห้องเรียนและลานกีฬา) โดยพื้นที่โครงงานและพื้นที่นันทนาการต้องเข้าถึงได้ง่ายจาก
บริเวณพักอาศัยและจะต้องมีพื้นที่ทำ� งานของเจ้าหน้าที่ด้วย โรงฝึกงาน ห้องเรียน ห้อง
สมุด/ ห้องอ่านหนังสือ และห้องอเนกประสงค์ มักตั้งอยู่ใกล้กับแผนกเยี่ยมญาติ ทั้งนี้เพื่อ
อ�ำนวยความสะดวกให้กับ ผู้ที่มาเรือนจ�ำเพื่อแนะน�ำโครงงานและผู้ที่มาส่งของอื่นๆ ควร
มีห้องน�้ำไว้ ให้ผู้มาเยือนเหล่านี้ พื้นที่ซักเสื้อผ้า พื้นที่อาบน�้ำและห้องน�้ำส�ำหรับผู้ต้องขัง
ควรอยู่ภายในแดนที่พักอาศัย

รูป 8 ตัวอย่างโรงฝึกงานช่างไม้

Boris Heger / ICRC

Christoph von Toggenburg / ICRC

รูป 7 ตัวอย่างโรงฝึกงานช่างส�ำหรับฝึกอบรมวิชาชีพ โดยมีระบบระบาย
อากาศที่ปลอดภัย

รูป 9 ตัวอย่างการฝึกอบรมวิชาชีพ (การทอผ้า)

������������������������
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รูป 10 ตัวอย่างพื้นที่กลางแจ้งสองตัวอย่าง (ลานส�ำหรับออกก�ำลังกายและเล่นกีฬา)

ถ้าเรือนจ�ำต้องรองรับผูต้ อ้ งขังทีม่ รี ะดับโทษทีแ่ ตกต่างกัน การออกแบบเรือนจ�ำต้องท�ำให้
แน่ใจได้ว่า ผู้ต้องขังทุกคนสามารถเข้าถึงสิ่งอ�ำนวยความสะดวก ภายในแดนได้ (แดนที่
ผู้ต้องขังทั่วไปเข้าถึงได้) โดยไม่ค�ำนึงถึงระดับความมากหรือน้อยของโทษ (ล�ำดับชั้นการ
รักษาความปลอดภัย) เรือ่ งนีม้ นี ยั ยะอยูท่ ตี่ ำ� แหน่งทีต่ งั้ ของสิง่ อ�ำนวยความสะดวกภายใน
เรือนจ�ำนั่นเอง เช่น ก�ำหนดให้สิ่งอ�ำนวยความสะดวกอยู่ข้าง ๆ ประตูใหญ่ด้านนอกอาจ
เป็นค�ำแนะน�ำที่ไม่ดีนักถ้าระบบรักษาความปลอดภัยและการจัดการในบริเวณนั้น ๆ ไม่
เข้มงวดพอ
อาคารฝ่ายบริหารเรือนจ�ำ  ควรอยู่ในพื้นที่ ที่แยกออกไปต่างหาก โดยอาจอยู่ในรั้วด้าน
ในหรือนอกประตูใหญ่ การก�ำหนดต�ำแหน่งที่ตั้งส�ำนักงานในเรือนจ�ำช่วยให้ฝ่ายบริหาร
ได้รับรู้และตระหนักว่าอะไรก�ำลังเกิดขึ้น และเป็นการสนับสนุนให้เจ้าหน้าที่เรือนจ�ำและ
ผู้ต้องขังมีการติดต่อสื่อสารกันมากขึ้น อาจจ�ำเป็นต้องก�ำหนดต�ำแหน่งที่ตั้งส�ำนักงาน
ไว้นอกก�ำแพงเรือนจ�ำก็ ได้ ในกรณีที่จ�ำเป็นต้องให้อาคารฝ่ายบริหารอยู่ด้านนอกเรือน
จ�ำนั้น จะเป็นวิธีปฏิบัติที่ดีที่จะก�ำหนดให้มีส�ำนักงานภายในจ�ำอยู่ด้วยเพื่อให้ฝ่ายบริหาร
ได้ประชุมร่วมกับเจ้าหน้าที่และสัมภาษณ์ผู้ต้องขัง

ข.อาคาร

เรือนจ�ำทีถ่ กู ออกแบบมาดี ต้องมีจำ� นวนอาคารเพียงพอทีจ่ ะให้บริการตามความต้องการ
ขั้นพื้นฐานของผู้ต้องขัง พร้อมรองรับจ�ำนวนของผู้ต้องขังที่ได้ก�ำหนดไว้ตั้งแต่แรกและ
จ�ำนวนผูต้ อ้ งขังทีม่ อี ยู่ ณ ปัจจุบนั หลักการนีใ้ ช้ ได้กบั เรือนจ�ำทุกระดับชัน้ การรักษาความ
ปลอดภัย ตัง้ แต่เรือนจ�ำความมัน่ คงสูงสุด เรือนจ�ำความมัน่ คงสูง ถึงเรือนจ�ำความมัน่ คง
ต�่ำหรือเรือนจ�ำเปิด อาคารและการให้บริการต่างๆ ที่ออกแบบมาส�ำหรับใช้ ในการพัก
อาศัยนั้น (ดังที่กล่าวไว้ ในหัวข้อ “การแบ่งเขต” ควรได้รับการพิจารณาแบบองค์รวม เพื่อ
สนับสนุนให้เกิดการบริหารงานทีเ่ หมาะสมและเกิดประสิทธิผลต่อ การกลับไปด�ำเนินชีวติ
ในสังคมของผู้ต้องขังหลังพ้นโทษ เป็นที่ยอมรับกันอย่างกว้างขวางว่า ความส�ำเร็จของ
การกลับไปด�ำเนินชีวิตในสังคมของผู้ต้องขังหลังพ้นโทษ นั้นบางส่วนก็ขึ้นอยู่กับโอกาส
ที่เปิดให้แก่ผู้ต้องขังขณะอยู่ในเรือนจ�ำ  ระดับของการให้บริการ ขึ้นอยู่กับสภาพความ
เหมาะสมของอาคาร รวมทั้งความมีประสิทธิภาพในการใช้ประโยชน์ของอาคารเหล่านั้น
สามารถสร้างห้องอเนกประสงค์ (รวมทั้งห้องที่ไม่มีผนังทึบในภูมิประเทศแถบร้อน) และใช้
หมุนเวียนสลับกันไป เป็นห้องเรียน เป็นพื้นที่ท�ำงานอดิเรก หรือเป็นพื้นที่เยี่ยมญาติก็ ได้
ถ้ามีการเสนอให้สร้างอาคารเพิ่มในเรือนจ�ำ  (บนลานกีฬาหรือ “ที่ว่าง” อื่น) ผู้วางแผน
ควรประเมินผลกระทบที่อาคารที่เสนอมานั้นจะมีต่ออาคารอื่น ๆ ในเรือนจ�ำรวมถึง
ผลกระทบการให้บริการ เช่น การสร้างอาคารใหม่อาจบังลมทีพ
่ ดั มาจนอาคารทีม่ อี ยูเ่ ดิม
อยูอ่ าศัยไม่ได้โดยเฉพาะประเทศในเขตร้อนชืน้ อาคารใหม่อาจบดบังบัดจนท�ำให้แสงสว่าง
จากธรรมชาติตำ�่ กว่าเกณฑ์มาตรฐานขัน้ ต�ำ่ การละเลยต่อสภาพน�ำ้ ใต้ดนิ และต�ำแหน่งของ
8

9

8 SMR ข้อ 63 (2) “สถานคุมขังไม่จำ�เป็นต้องกำ�หนดระดับการรักษาความปลอดภัยระดับเดียวกันแก่ทุกกลุ่ม แต่ควร
พิจารณาให้มีหลายระดับตามความเสี่ยงที่ประเมินได้และความต้องการจำ�เพาะของผู้ต้องขัง สถานคุมขังแบบเปิดซึ่ง
เป็นที่ทราบกันอยู่แล้วว่าไม่มีระบบป้องกันการหลบหนีแต่อาศัยความมีวินัยของผู้ต้องขังเอง จึงควรจัดเตรียมสภาวะ
แวดล้อมต่างๆ ให้เหมาะสมกับการฟื้นฟูผู้ต้องขังที่ได้ผ่านการคัดเลือกมาแล้ว”
9 SMR ข้อ 11 (a) “หน้าต่างจะต้องใหญ่พอที่จะให้ผู้ต้องขังอ่านหนังสือหรือทำ�งานด้วยแสงสว่างจากธรรมชาติได้ ต้อง

Franco Pagetti / ICRC

Fred Clarke / ICRC

โรงฝึกอบรมวิชาชีพ
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ท่อระบายน�้ำเสียที่มีอยู่เดิม ท�ำให้อาคารที่จะสร้างใหม่นี้สร้างอยู่บนระบบสาธารณูปโภค
เดิมซึ่งถือเป็นความผิดพลาดที่มีราคาแพงมาก อาคารที่สร้างใกล้กับแนวขอบที่ดินอาจ
ไม่เหมาะกับผู้ต้องขังที่มีระดับชั้นการรักษาความปลอดภัยสูง เพราะจะเป็นการกีดกันไม่
ให้ผู้ต้องขังเหล่านั้นเข้าถึงการบริการที่จ�ำเป็นได้

ค. อุปกรณ์
เราสามารถเพิ่มความปลอดภัยทางกายภาพได้ ถ้ามีอุปกรณ์ที่เพียงพอ เหมาะสมกับ
สภาพแวดล้อมและการใช้งาน รวมถึงการใช้เจ้าหน้าที่อย่างเหมาะสม ความหลากหลาย
และความสลับซับซ้อนของอุปกรณ์ขึ้นอยู่กบั หลายปัจจัย เช่น ทรัพยากรที่มอี ยู่ ระดับโทษ
ของผู้ต้องขังที่อยู่ในความรับผิดชอบ และกลยุทธ์ ในการบริหารโดยรวม
ควรติดตั้งระบบไฟแสงสว่างที่เหมาะสมกับบริเวณพื้นที่ภายนอกทั้งหมด ขอบเขตความ
มัน่ คง เฉลียงทางเดิน และสนามรอบเรือนจ�ำ รวมทัง้ บริเวณรอบ ๆ แนวเขตทีด่ นิ ของเรือนจ�ำ 
แสงสว่างไม่ควรมากเกินไปจนรบกวนการนอนของผู้ต้องขัง หรือผู้อยู่อาศัยข้างเคียง แต่
ต้องสว่างพอที่จะเห็นบุคคลได้ (ไม่จ�ำเป็นต้องสว่างจนถึงกับระบุตัวบุคคลได้) และถ้ามีงบ
ประมาณมากพอ ควรจัดให้มไี ฟแสงสว่างเสริมโดยใช้ ไฟฉายมือถือชนิดทีม่ คี วามทนทานสูง
ควรติดตัง้ อุปกรณ์ดบั เพลิงและฝึกอบรมเจ้าหน้าทีเ่ รือนจ�ำทุกคนให้รจู้ กั วิธใี ช้ ต้องฝึกซ้อม
ดับเพลิงอย่างสม�่ำเสมอ ควรด�ำเนินการบ�ำรุงรักษารวมถึงการตรวจสอบและซ่อมแซม
อุปกรณ์อย่างสม�่ำเสมอ เพื่อให้เกิดความมั่นใจต่ออุปกรณ์ดังกล่าว ทั้งในระหว่างท�ำงาน
และเมื่อเปลี่ยนเวร ระบบตรวจสอบการท�ำงาน อาจเป็นการจดบันทึกลงในสมุดบันทึก
เพื่อให้เจ้าหน้าที่อาวุโสตรวจสอบและลงชื่อก�ำกับเป็นประจ�ำ
10

ก่อสร้างให้มีช่องที่ช่วยให้อากาศบริสุทธิ์เข้ามาได้ ไม่ว่าจะมีระบบระบายอากาศที่มนุษย์ประดิษฐ์ขึ้นมาหรือไม่”
10 การบำ�รุงรักษาเรือนจำ�กล่าวถึงในบทที่ 8
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การออกแบบ
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บทนี้เกี่ยวข้องกับหลักการทั่วไปที่ใช้ควบคุมการออกแบบอาคารใหม่ ทั้งในและที่ติดกับเรือนจ�ำเดิม
รวมทั้งการออกแบบสิ่งอ�ำนวยความสะดวกใหม่ ๆ ด้วย บทนี้อธิบายหลักการดังกล่าวนี้ในบริบทของเรือนจ�ำ
ที่ท�ำหน้าที่อย่างได้ผลดี รวมถึงค�ำถามเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการเพิ่มความจุของเรือนจ�ำ
การพัฒนาและวัตถุประสงค์ของกลยุทธ์การจัดการ ที่ตั้งของเรือนจ�ำ ผลกระทบจากวัฒนธรรม
และสภาพภูมิอากาศที่มีต่อการออกแบบ
สภาพความเป็นจริง

การใช้วิธีการลงโทษด้วยการจ�ำคุกเพิ่มมากขึ้นในหลายประเทศตลอดระยะเวลา 30 ปีที่
ผ่านมา ซึง่ ได้สร้างความกดดันอย่างมหาศาลกับเรือนจ�ำและสิง่ อ�ำนวยความสะดวกทีม่ อี ยู่
เดิม ซึ่งหลายแห่งมีอายุมากกว่า 50 ปี ทั้งในประเทศพัฒนาแล้วและประเทศก�ำลังพัฒนา
แนวโน้มของการเพิม่ ขึน้ อย่างต่อเนือ่ งเช่นนี้ เป็นผลมาจากการเพิม่ ขึน้ ของจ�ำนวนบุคคลที่
ถูกกักขังและการเพิ่มขึ้นของระยะเวลากักขังโดยเฉลี่ย ทั้งก่อนการไต่สวนและถูกตัดสินว่า
มีความผิดแล้ว เพือ่ สนองตอบความต้องการทีเ่ พิม่ ขึน้ นีร้ วมถึงความต้องการอาคารใหม่
เพื่อทดแทนอาคารเดิมที่ไม่สามารถใช้อยู่อาศัยอยู่ได้ อาคารและสิ่งอ�ำนวยความสะดวก
ใหม่จึงถูกสร้างขึ้นตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา
เรือนจ�ำบางแห่งถูกออกแบบมาอย่างดีและก่อสร้างในท�ำเลที่ตั้งที่เหมาะสม ในขณะที่เรือน
จ�ำแห่งอืน่ ๆ กลับไม่สอดคล้องสภาพแวดล้อมและการใช้งานดังที่ได้ตงั้ ใจไว้ บ่อยครัง้ ทีเ่ รือน
จ�ำที่ออกแบบเพื่อก่อสร้างในประเทศหนึ่ง หรือออกแบบเป็นการเฉพาะส�ำหรับผู้ต้องขัง
บางประเภท ถูกใช้เป็นบรรทัดฐานในการสร้างเรือนจ�ำแห่งใหม่ในอีกประเทศหนึ่งหรืออีก
บริบทหนึ่ง วิธี “ลอกแบบ” เช่นนี้ ส่งผลให้อาคารต่าง ๆ ในเรือนจ�ำไม่เหมาะสมกับสภาพ
ท้องถิ่น ไม่ก่อให้เกิดวิธีปฏิบัติงานด้านราชทัณฑ์ที่ดี หรือไม่ตรงกับความต้องการและ
ความคาดหวังของผู้ต้องขังหรือครอบครัวของพวกเขา เรือนจ�ำที่ถูกออกแบบเป็นอย่าง
ดีแล้วส�ำหรับประเทศหนึ่ง โดยมีสภาพการคุมขังที่ยอมรับได้ อาจกลายเป็นเรือนจ�ำที่มี
สิ่งแวดล้อมที่ไร้มนุษยธรรมและไม่ปลอดภัย เมื่อน�ำไปใช้ ในอีกประเทศหนึ่งก็ ได้ เรือนจ�ำที่
ถูกออกแบบมาอย่างดีแล้วเพือ่ ผูต้ อ้ งขังประเภทหนึง่ อาจจะไปจ�ำกัดการเข้าถึงหารบริการ
โดยไม่จำ� เป็น เมือ่ ถูกน�ำไปใช้กบั ผูต้ อ้ งขังประเภทอีกประเภทหนึง่ จึงเท่ากับเป็นการขัดขวาง
กระบวนการฟื้นฟูผู้ต้องขัง
จากประสบการณ์ พบว่าถ้าน�ำวิธีจัดการที่ใช้ ไม่ได้ มาใช้ประกอบการออกแบบเรือนจ�ำ 
เจ้าหน้าที่และผู้ต้องขังก็จะใช้วิธีการต่าง ๆ เพื่อเอาชนะข้อจ�ำกัดต่าง ๆ ไม่ว่าจะด้วยความ
รุนแรงหรือนุ่มนวล เช่นการปิดกั้นหรือการทุบท�ำลายหน้าต่าง การจัดการเช่นนี้มักไม่
ปลอดภัย การแก้ปญ
ั หาเฉพาะหน้าอาจน�ำไปใช้กบั การเตรียมและปรุงอาหาร การจัดการ
และออกแบบสิง่ อ�ำนวยความสะดวกห้องเยีย่ มญาติ ห้องขังเดีย่ วเปรียบเทียบกับห้องขังรวม
และการจัดการและออกแบบสิง่ อ�ำนวยความสะดวกสถานพยาบาล ตามกฎมาตรฐานขัน้ ต�ำ ่
วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม และสภาพภูมิอากาศของแต่ละท�ำเลที่ตั้ง รวมถึงการปรับเปลี่ยน
แก้ ไขแบบแปลนเป็นการเฉพาะ ให้สอดคล้องกับสภาพดังกล่าวข้างต้น จ�ำเป็นต้องน�ำมา
ประกอบการพิจารณาตั้งแต่ระยะแรกๆ เพื่อให้การวางแผนและออกแบบมีความสมบูรณ์
หน่วยงานราชการส่วนใหญ่พยายามอย่างมากเพื่อ จัดล�ำดับความส�ำคัญก่อนหลัง
ให้กับการก่อสร้างและการบูรณะเรือนจ�ำ  และการที่ไม่สามารถล�ำดับความส�ำคัญก่อน
หลังนี้ได้สะท้อนไปยังอาคารและสถานที่ตั้ง เรือนจ�ำที่มีพื้นที่กักขังอยู่ใต้ดินย่อมไม่ได้รับ
แสงสว่างจากธรรมชาติในเวลากลางวัน และเมื่อใช้แสงสว่างที่มนุษย์สร้างขึ้นตลอดเวลา
จนไม่สามารถแยกแยะแสงสว่างจากธรรมชาติกับแสงสว่างที่มนุษย์สร้างขึ้นได้ อาคาร
จะทรุดโทรมเร็วขึ้นกว่าที่ควรจะเป็นเพราะไม่ได้รับบ�ำรุงรักษาเป็นประจ�ำ  และนี่เองที่ส่ง
ผลกระทบกับผู้ต้องขังและเจ้าหน้าที่
งบประมาณเป็นปัจจัยส�ำคัญอย่างหนึ่งในทุกประเทศ ประเทศที่มีทรัพยากรไม่มากและ
หาเงินทุนสนับสนุนมาได้เพียงเล็กน้อยส�ำหรับงานบริการสาธารณะ ทรัพยากรที่มีอยู่
จ�ำกัดนี้โดยทั่วไปจะถูกจัดสรรให้กับอาคาร การปฏิบัติงานและการบ�ำรุงรักษาสิ่งอ�ำนวย
ความสะดวกในเรือนจ�ำ  งานซ่อมแซมที่มีค่าใช้จ่ายสูงเพิ่มพูนขึ้น เพราะไม่ได้รับความ
สนใจอย่างสม�่ำเสมอต่อการบ�ำรุงรักษาเชิงป้องกันตามที่ควรจะเป็น นี่ก็เท่ากับท�ำให้สิ้น
เปลืองงบประมาณไปโดยใช่เหตุ อย่างไรก็ตามการให้ความสนใจกับการบ�ำรุงรักษาตาม

2. หลักการทั่วไปในการออกแบบ 

ปกติและการบ�ำรุงรักษาเชิงป้องกันของโครงสร้างพื้นฐานอย่างต่อเนื่อง เป็นเรื่องส�ำคัญ
อย่างยิง่ อีกทัง้ เสียค่าใช้จา่ ยน้อยกว่าในระยะยาว เรือนจ�ำทีม่ อี ยูเ่ ดิมมักดัดแปลงและขยาย
อย่างรีบร้อน โดยใช้วัสดุด้อยคุณภาพกว่าและมีโครงสร้างใหม่ที่ไม่เป็นไปตามวิธีปฏิบัติ
ที่ดีที่ยอมรับกัน โดยเฉพาะในสภาพแวดล้อมที่มักเกิดข้อขัดแย้งตามมาภายหลัง ที่พบ
เห็นบ่อยๆ เช่น เชื้อเพลิงส�ำหรับท�ำอาหารมักเป็นเชื้อเพลิงชนิดที่ไม่เหมาะกับโรงครัวที่
ได้ออกแบบไว้ จึงเป็นเรื่องไม่ผิดปกติที่พบเห็นโรงครัวอับอากาศมีควันโขมง ซึ่งเดิมทีนั้น
ออกแบบไว้ส�ำหรับใช้เชื้อเพลิงชนิดอื่น (ที่หาไม่ได้อีกแล้วในปัจจุบัน) และปัจจุบันถูกแทนที่
ด้วยฟืน (ที่มักยังแห้งไม่สนิท)
ความไม่พอเพียงด้านสิ่งอ�ำนวยความสะดวก ยังสะท้อนให้เห็นถึงการขาดความชัดเจน
เกีย่ วกับ วัตถุประสงค์ของการจองจ�ำ ระหว่างผูร้ บั ผิดชอบในการบูรณะเรือนจ�ำ หรือฝ่าย
วางแผนและก่อสร้างเรือนจ�ำใหม่ จึงส่งผลให้ ได้อาคารที่ไม่สามารถให้บริการได้อย่างเหมาะ
สม หรือให้บริการได้เพียงบางส่วนแต่ไม่มีประสิทธิภาพ การกระจายความรับผิดชอบใน
การวางแผนระหว่างกระทรวง หรือข้อบกพร่องในการให้คำ� ปรึกษาและการก�ำกับดูแลของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ก็มีส่วนท�ำให้เกิดข้อบกพร่องในการออกแบบ โดยเฉพาะเมื่อ
การประสานงานระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ในกระทรวงเดียวกัน ไม่ดีนัก

วิธีปฏิบัติที่ดีและการน�ำไปใช้
ก.ปัญหาเรื่องต้นทุน

ดูเหมือนว่าการเพิม่ จ�ำนวนขึน้ ของ ผูต้ อ้ งขังทีร่ อการไต่สวน หรือ ผูต้ อ้ งขังที่ได้รบั การตัดสิน
แล้ว เป็นผลมาจาก เหตุผลด้านการเมืองซึง่ ก�ำหนดความผิดรวมทัง้ วินจิ ฉัยการลงโทษและ
มาตรการต่าง ๆ และความไม่มีประสิทธิภาพของกระบวนการยุติธรรม มากกว่าที่จะเกิด
จากการเพิ่มขึ้นของอาชญากรรมโดยตรง การตัดสินใจทางการเมืองส่งผลกระทบกับผู้
ถูกกล่าวหาในแง่ของการเข้าถึงที่ปรึกษาทางกฎหมาย การโต้แย้งกับบทลงโทษและการ
ก�ำหนดมาตรการและการลงโทษที่น�ำมาบังคับใช้ ความจุของเรือนจ�ำที่มีอยู่อาจจ�ำเป็น
ต้องขยาย ซึ่งมีเหตุผลจากการบริการทางกฎหมายที่ไม่เพียงพอ การก�ำหนดบทลงโทษ
ใหม่ ๆ การเพิ่มโทษขั้นต�่ำสุดและสูงสุด ข้อจ�ำกัดการเข้าถึงการลงโทษที่อาศัยชุมชนเป็น
ตัวก�ำหนดและการบังคับการลงโทษ เป็นสิ่งส�ำคัญมากส�ำหรับรัฐบาลที่จะต้องรู้ถึงความ
เชื่อมโยงเหล่านี้ รัฐบาลควรปรึกษาหน่วยงานด้านราชทัณฑ์ ถึงผลกระทบจากนโยบาย
ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายและงบประมาณ เมื่อใช้นโยบายให้มีการลงโทษโดยใช้การกักขัง
ในท�ำนองเดียวกันหน่วยงานด้านราชทัณฑ์ก็มีภาระผูกพันที่จะต้องแจ้งและแนะน�ำรัฐบาล
ถึงผลที่ตามมาของนโยบายต่างๆ ทางกฎหมายและข้อบังคับ โดยเฉพาะเมื่อนโยบายและ
การตรากฎหมายที่เกี่ยวข้อง ส่งผลโดยตรงต่อผู้ต้องขังที่เพิ่มขึ้นเกินความจุของระบบ
เรือนจ�ำและค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น
เมือ่ จ�ำนวนผูต้ อ้ งขังเพิม่ ขึน้ หรือการทีค่ าดการณ์วา่ จะเพิม่ ขึน้ จนท�ำให้ความสามารถในการ
ให้บริการของเรือนจ�ำลดต�ำ่ ลงจนถึง มาตรฐานขัน้ ต�ำ่ ด้านความปลอดภัยและมนุษยธรรม
หน่วยงานราชทัณฑ์อาจเสนอให้รฐั บาลลดจ�ำนวนผูต้ อ้ งขังด้วยกลไกบางอย่างเพือ่ ปล่อย
ตัวผู้ต้องขังและผู้ต้องขังระหว่างรอพิจารณาโทษ กลไกดังกล่าวอาจรวมถึง การให้ค�ำ
แนะน�ำในการยืน่ ขอประกันตัว การทบทวนสถานะทางกฎหมายของผูต้ อ้ งขัง อ�ำนวยความ
สะดวกต่อผู้ที่เสนอขอลดเวลาจองจ�ำ ปรับเปลี่ยนการคุมขัง เป็นการควบคุมภายใต้การ
ก�ำกับดูแลของชุมชนหรือการอภัยโทษ กลไกที่เกี่ยวข้องกับเรือนจ�ำเหล่านี้จ�ำเป็นต้องใช้
เสริมโดยเปลี่ยนแปลงกระบวนการยุติธรรมทางอาญา
กลไกที่จะใช้เพื่อลดจ�ำนวนผู้ต้องขัง อาจไม่ได้รับการสนับสนุนด้วยเหตุผลทางการเมือง
(สาธารณชนไม่ยอมรับหรือไม่สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล) หรือเหตุผลด้านเทคนิค
(เช่น ไม่มีระบบที่ให้การสนับสนุนและดูแลผู้ต้องขังที่ได้รับปล่อยตัวไปแล้ว) ในกรณีนี้อาจ
เป็นการเหมาะสมกับหน่วยงานด้านราชทัณฑ์ ที่จะเพิ่มความจุของเรือนจ�ำโดยการขยาย
ขนาดของสิ่งอ�ำนวยความสะดวกที่มีอยู่หรือสร้างเรือนจ�ำใหม่ เป็นที่รับรู้กันว่า “เป็นไป
ไม่ได้ที่จะแก้ปัญหาเรื่องคนล้นคุกใช้วิธีการใดเพียงวิธีการเดียว” ถึงกระนั้นก็ตาม ในบาง
สถานการณ์ก็จ�ำเป็นต้องสร้างเรือนจ�ำขึ้นมาใหม่ เพื่อทดแทนเรือนจ�ำเดิมที่ช�ำรุดทรุด
โทรมมาก จนกระทัง่ ไม่คมุ้ ค่าต่อการปรับปรุงซ่อมแซมให้กลับมามีสภาพทีส่ ามารถใช้งาน
ได้อย่างเหมาะสม ถ้ามีการเสนอให้เพิม่ ความจุของเรือนจ�ำ ข้าราชการกรมราชทัณฑ์ตอ้ ง
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น�้ำ การสุขาภิบาล สุขอนามัย และที่อยู่อาศัย ในเรือนจ�ำ ค�ำแนะน�ำเพิ่มเติม

รับผิดชอบในการแนะน�ำรัฐบาลถึงความเหมาะสม หรือการจัดสรรงบประมาณส�ำหรับ
กระบวนการวางแผนออกแบบและก่อสร้าง รวมถึงการใช้งานและการบ�ำรุงรักษาเรือนจ�ำ 
ส�ำหรับวิธีปฏิบัติที่ดีนั้นต้องเตรียมการเรื่องงบประมาณไว้ล่วงหน้าและเพียงพอเมื่อการ
ก่อสร้างได้รับการอนุมัติ รวมถึงให้เพียงพอส�ำหรับ เป็นเงินทุนส�ำหรับด�ำเนินการ ค่าใช้
จ่ายต้องไม่เป็นข้อจ�ำกัดที่ท�ำให้การออกแบบเรือนจ�ำไม่เป็นไปตามข้อก�ำหนดขั้นต�่ำตาม
มาตรฐานสากล ด้านความปลอดภัยหรือความต้องการขั้นพื้นฐานของผู้ต้องขัง
มีผู้บริจาคจ�ำนวนมากเสนอเงินทุนให้ก่อสร้างเรือนจ�ำ  ผู้ตัดสินใจจะต้องพิจารณาอย่าง
รอบคอบ ต้องไม่ยอมรับเงื่อนไขที่ไม่สอดคล้องกับวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น
และ/ หรือ ไม่พจิ ารณาใช้ทรัพยากรและวัสดุในท้องถิน่ (ถ้ามีและสามารถจัดซือ้ ได้) จนส่งผล
ให้เรือนจ�ำมีสภาพไม่ยงั่ ยืน เช่น ไม่สามารถซือ้ อะไหล่ภายในประเทศในราคาทีส่ ามารถจ่าย
ได้ อุปกรณ์ที่จ�ำเป็นต้องซ่อมแซมเพื่อรักษาสภาพไว้แม้เกิดความเสียหายขึ้นเป็นครั้งแรก
หลักการนีใ้ ห้นำ� ไปใช้กบั ยานพาหนะ อุปกรณ์สำ� หรับรักษาความปลอดภัย และอุปกรณ์ที่
ใช้ ในการปฏิบตั งิ าน วิธที เี่ หมาะสมกว่าคือใช้วสั ดุในท้องถิน่ ทีส่ ามารถน�ำไปปรับใช้ ได้และมี
มาตรฐานสอดคล้องกับมาตรฐานสากล

ข. กลยุทธ์การจัดการและวัตถุประสงค์ของเรือนจ�ำ

กลยุทธ์การจัดการจะต้องชี้น�ำการพัฒนาโดยรวมของเรือนจ�ำทุกด้าน และการเตรียม
การเรือ่ งนีจ้ ะต้องท�ำก่อนทีจ่ ะร่างแบบแปลนอาคาร กลยุทธ์การจัดการต้องให้รายละเอียด
อย่างพอเพียงกับทีมงานออกแบบเพื่อให้เข้าใจชัดเจนเกี่ยวกับ การปฏิบัติงานประจ�ำวัน
ของเรือนจ�ำที่จะสร้างขึ้นใหม่หรือเรือนจ�ำที่จะขยาย ควรเตรียมกลยุทธ์การจัดการเผื่อ
ไว้เมื่อจะต้องใช้อาคารส�ำหรับวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือจากสิ่งที่ก�ำหนดไว้แต่เดิม หรือ
มีการเปลีย่ นแปลงการปฏิบตั งิ านในเรือนจ�ำเดิม รวมถึงการโยกย้ายผูต้ อ้ งขังจ�ำนวนมาก
ออกจากเรือนจ�ำเดิม กลยุทธ์การจัดการจะต้องท�ำเป็นเอกสารทีอ่ า่ นง่าย สัน้ กระชับ ได้ ใจ
ความ กลยุทธ์ควรระบุถึง
➔➔ปรัชญา ซึ่งเป็นหลักการพื้นฐานของเรือนจ�ำที่จะสร้าง
➔➔วิธที จี่ ะน�ำมาใช้ ในการบริหารเรือนจ�ำ รวมทัง้ แนวคิดเกีย่ วกับการรักษาความปลอดภัย
และระบบสนับสนุนอื่นๆ
➔➔จ�ำนวนและประเภทผู้ต้องขัง
➔➔ขนาดของโครงงานและกิจกรรม
➔➔ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน
➔➔โครงสร้างการบริหารจัดการ
➔➔อัตราส่วนจ�ำนวนเจ้าหน้าที่ต่อผู้ต้องขัง
➔➔สิ่งอ�ำนวยความสะดวกที่จ�ำเป็นส�ำหรับเจ้าหน้าที่
ข้อมูลเหล่านี้จะเอื้อประโยชน์ต่อการออกแบบอาคารและสถานที่ตั้ง รูปแบบและแผนผัง
อาคารจะต้องอิงกับขนาดและประเภทของอาคาร วัตถุประสงค์ของอาคาร ความสัมพันธ์
ระหว่างกัน การท�ำหน้าที่ของอาคารต่าง ๆ และการเคลื่อนที่ของผู้ต้องขัง เจ้าหน้าที่และ
บุคคลอื่นที่เข้ามาในเรือนจ�ำ  (เช่น ผู้มาเยี่ยม ผู้เข้ามาช่วยท�ำงานโครงงาน ผู้รับผิดชอบ
ในการโยกย้ายผู้ต้องขัง ขนส่งสินค้า และคนงาน)
กลยุทธ์ควรพัฒนาโดยทีมงานจากสหสาขาวิชาชีพ น�ำโดยผูบ้ ริหารเรือนจ�ำทีม่ ปี ระสบการณ์
ในงานสนามและผู้เชี่ยวชาญด้านนโยบาย รวมทั้งนักจิตวิทยา นักสังคมสงเคราะห์ เจ้า
หน้าทีท่ างการแพทย์ ผูช้ ำ� นาญการด้านโครงงานในเรือนจ�ำและด้านการจ้างงานผูต้ อ้ งขัง
วิศวกร สถาปนิก ที่มีความรู้ความสามารถในการออกแบบเรือนจ�ำ  ผู้ช�ำนาญการด้าน
การรักษาความปลอดภัยในเรือนจ�ำ และ อืน่ ๆ บ่อยครัง้ มากทีฝ่ า่ ยอาคารหรือหน่วยงาน
ที่ท�ำหน้าที่คล้าย ๆ กัน รับผิดชอบในการพัฒนากลยุทธ์ ทั้ง ๆ ที่หน่วยงานนั้นไม่มีความ
รูเ้ กีย่ วกับการปฏิบตั งิ านทีถ่ กู ต้องในเรือนจ�ำ หัวหน้าทีมงานควรเป็นเจ้าหน้าทีอ่ าวุโสของ
กรมราชทัณฑ์ และทีมงานจะต้องรายงานต่ออธิบดีและรัฐมนตรีที่รับผิด อาจแต่งตั้งคณะ
กรรมการขับเคลื่อนระดับกระทรวงเพื่อการนี้ก็ ได้ โดยเฉพาะเมื่อมีหลาย กรม กอง เข้า
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11 SMR ข้อ 63 (3) “จำ�นวนผู้ต้องขังในสถานกักขังแบบปิดจะต้องไม่มากจนเป็นการขัดขวางการบำ�บัดฟื้นฟูเฉพาะราย
ในบางประเทศถือว่าจำ�นวนผู้ต้องขังในสถานกักขังแบบปิดจะต้องไม่เกิน 500 คน”   ส่วนในประเทศอื่นก็ ใช้ธรรมเนียม
ปฏิบัติแบบเดียวกัน สำ�หรับหน่วยที่พักอาศัยแต่ละแห่งภายในเรือนจำ�ขนาดใหญ่ หรือในบางกรณีของเรือนจำ�หลาย ๆ
แห่ง อยู่ในรั้วเดียวกัน

2. หลักการทั่วไปในการออกแบบ 

มาเกีย่ วข้อง แม้วา่ ความรับผิดชอบในการอนุมตั กิ ลยุทธ์การจัดการจะยังคงเป็นของกรม
ราชทัณฑ์ สมาชิกในทีมงานควรมีความเข้าใจในข้อก�ำหนดและการประยุกต์ ใช้มาตรฐาน
สากลที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้สมาชิกในทีมงานควรคุ้นเคยกับข้อก�ำหนด กฎหมายของ
ประเทศ และระเบียบราชการท้องถิ่นด้วย ทีมงานจะต้องพิจารณาถึง งบประมาณและ
วัตถุประสงค์ของเรือนจ�ำในส่วนทีเ่ กีย่ วข้องกับเรือนจ�ำเดิม รวมทัง้ เจตนารมณ์ของรัฐบาล
ที่ระบุถึงความต้องการที่จะใช้ประโยชน์เรือนจ�ำนั้น ๆ ถ้ามีคณะผู้แทนของไอซีอาร์ซีอยู่ใน
ประเทศในขณะนั้น นี่คืองานด้านหนึ่งที่พวกเขาสามารถให้ค�ำแนะน�ำได้
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ค. ข้อควรพิจารณาแง่วัฒนธรรม

วัฒนธรรมท้องถิ่นเป็นปัจจัยเบื้องต้นที่ต้องให้ความสนใจ และต้องไม่ถูกตีความอย่างผิด
ๆ การออกแบบอาคารต้องสะท้อนค่านิยมทางวัฒนธรรมและบรรทัดฐานด้านพฤติกรรม
ตัวอย่างเช่น กฎมาตรฐานขัน้ ต�ำ่ ของสหประชาชาติเพือ่ การปฏิบตั ติ อ่ ผูต้ อ้ งขังผูต้ อ้ งขัง ค.ศ.
1955 ก�ำหนดไว้วา่ ทีพ่ กั อาศัยแบบห้องขังเดีย่ วคือเกณฑ์มาตรฐาน อย่างไรก็ตาม ในบาง
วัฒนธรรมถือว่าการพักอาศัยในห้องขังเดีย่ วไม่เหมาะสม และแม้กระทัง่ ถือเป็นการลงโทษ
และอาจมีคา่ นิยมทางวัฒนธรรมว่าให้อยูใ่ นทีพ
่ กั อาศัยร่วมกัน ในสิง่ แวดล้อมทีก่ ล่าวมานี้
การมีขนาดห้องขังทีใ่ ช้เป็นทีน่ อนของหลายๆ คน พืน้ ทีเ่ ป็นเรือ่ งทีต่ อ้ งจัดให้เหมาะสม (พัก
อาศัยอยู่ด้วยกัน 2 ถึง 50 คน) โดยจัดให้มีห้องขังเดี่ยวบ้างเพื่อช่วยแยกผู้ต้องขังในบาง
สถานการณ์ จึงไม่ควรตีความว่า การพักอาศัยอยู่ด้วยกันหลายๆ คนในห้องเดียวกันว่า
เป็นเหมือนชุมชนแออัดหรือใช้ตัดสินว่าการกักขังอยู่ในสภาพแออัด
แนวคิดเกี่ยวกับ “ความเป็นส่วนตัว” แปรผันไปตามวัฒนธรรมที่ต่างกันและตามความ
หนาแน่นของประชากร แนวคิดเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวในวัฒนธรรมหนึ่ง หรือสภาพ
การอยู่อาศัยร่วมกันของหลายบุคคล ซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะของชุมชนท้องถิ่นนั้น ๆ ไม่
อาจถูกใช้เพื่อ ลดพื้นที่อยู่อาศัยขั้นต�่ำ  (3.40 ตารางเมตร) ส�ำหรับผู้ต้องขังแต่ละคน ใน
ทางกลับกัน ต้องไม่สับสนระหว่างความต้องการและประโยชน์ของความเป็นส่วนตัว กับ
การแยกขังเดี่ยว เพื่อเหตุผลในการรักษาความปลอดภัย (ดูบทที่ 3)
13

ง. ข้อควรพิจารณาแง่ภูมิอากาศ

วัสดุที่ใช้ ในการก่อสร้างและบ�ำรุงรักษาเรือนจ�ำ ต้องเหมาะสมกับสภาพภูมิอากาศในท้อง
ถิ่น อีกทั้งยังเป็นสิ่งส�ำคัญที่จะต้องมั่นใจได้ว่าเครื่องมือ อุปกรณ์ ที่เลือกใช้ ในสภาพภูมิ
อากาศจ�ำเพาะ สามารถทนทานต่อสภาพอากาศทัว่ ไปได้ วัสดุและอุปกรณ์ทถี่ กู ออกแบบ
ให้ท�ำหน้าที่ในสภาพภูมิอากาศปานกลาง อาจไม่สามารถท�ำหน้าที่ได้อย่างที่ตั้งใจไว้เมื่อ
ถูกติดตั้งในสิ่งแวดล้อมที่มีอุณหภูมิสุดขั้ว เช่น พายุทะเลทรายที่เกิดขึ้นประจ�ำหรือฝนใน
เขตร้อน โดยเฉพาะกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ซึ่งอาจไม่ได้ออกแบบมาให้ทนทานลมแรง
ที่พัดพาทรายมาด้วย ส่วนการสึกกร่อนของโลหะก็เป็นปัญหาที่ใหญ่ขึ้นขึ้น ในสภาพภูมิ
อากาศชายฝั่งทะเล ในเขตร้อน และกึ่งเขตร้อน
การออกแบบระบบท�ำความร้อนและระบบท�ำความเย็นต้องพิจารณาถึงสภาพภูมอิ ากาศใน
ท้องถิ่นและสะท้อนถึงภูมิปญ
ั ญาท้องถิ่นของภูมิภาคนัน้ ๆ ด้วย การออกแบบเรือนจ�ำทีจ่ ะ
ก่อสร้างในเขตร้อน ต้องพิจารณาถึงความร้อนและความชืน้ ในอากาศของภูมภิ าค รวมถึง
ความต้องการลมเย็น ซึง่ อาจไม่รวมหรือสะท้อนอยูใ่ นแผนงานส�ำหรับเรือนจ�ำทีจ่ ะก่อสร้าง
ในเขตภูมอิ ากาศปานกลาง เรือนจ�ำทีส่ ร้างในสภาพภูมอิ ากาศแบบทะเลทรายจ�ำเป็นต้อง
พิจารณาเรื่องอุณหภูมิสุดขีด รวมทั้งต้องมีระบบท�ำความร้อนและระบบท�ำความเย็น
ถ้าการจัดระบบท�ำความร้อนรวมอยูใ่ นงานออกแบบเรือนจ�ำ ก็เป็นสิง่ ส�ำคัญทีจ่ ะต้องแน่ใจ
ได้วา่ ระบบเหมาะสมกับสภาพแวดล้อม ระบบท�ำความร้อนต้องการเชือ้ เพลิงทีห่ าซือ้ มาได้
ในราคาที่ยอมรับได้ ระบบที่ใช้น�้ำมันหรือไฟฟ้านั้น เมื่อทั้งสองอย่างหาไม่ได้หรือแพงจนมี
เงินไม่พอซื้อ ระบบท�ำความร้อนนั้นก็ ไม่สามารถใช้การได้

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
กลางคืนตามลำ�พังได้ ถ้ามีเหตุผลพิเศษ เช่น มีคนแออัดชั่วคราว ก็จำ�เป็นที่ฝ่ายบริหารจะต้องยกเว้นกฎข้อนี้ แม้
เป็นการไม่เหมาะสมที่ให้มีผู้ต้องขังสองคนอยู่ในห้องขังแบบเดี่ยว”
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พื้นที่ออกก�ำลังกายกลางแจ้งจะต้องปรับให้เข้ากับสภาพแวดล้อม ในเขตภูมิอากาศร้อน
จะต้องมีที่สิ่งให้ร่มเงาเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ต้องขังถูกแดด ในประเทศร้อนชื้นจะต้องมีพื้นที่
มุงหลังคาทีร่ ะบายน�ำ้ ได้ดเี พือ่ ใช้ ในช่วงฤดูฝนหรือฤดูมรสุม ในเขตภูมอิ ากาศหนาวจะต้อง
ป้องกันพื้นที่ออกก�ำลังกายจากลมและฝน
ส�ำหรับการออกแบบเรือนจ�ำ  ที่อาจได้แรงบันดาลใจจากงานออกแบบในภูมิภาคอื่น ต้อง
ใส่ใจและมั่นใจว่าได้พิจารณาสภาพภูมิอากาศท้องถิ่นเข้าไปด้วยแล้ว

Florence Dapples / ICRC
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รูป 11 ตัวอย่างระบบระบายอากาศที่หลังคาแบบธรรมดาที่ช่วยไล่อากาศร้อนชื้นออกไป

จ. การสัญจรของเจ้าหน้าที่ ผู้ต้องขัง และ การจราจรของยานพาหนะ
ภายในเรือนจ�ำ

ความคล่องตัวของการจราจรภายในเรือนจ�ำ  มีความส�ำคัญต่อการบริหารงานเรือนจ�ำ
อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม ความคล่องตัวของการสัญจรจะต้องช่วยให้ผู้ต้องขัง
เข้าถึงบริการสุขภาพ เยี่ยมญาติ พื้นที่ท�ำงานและโครงงาน ออกก�ำลังกายกลางแจ้ง และ
บริการอืน่ ๆ ได้โดยสะดวก ในการพิจารณาเรือ่ งความคล่องตัวนัน้ ขึน้ อยูก่ บั จ�ำนวนผูต้ อ้ ง
ขังและเจ้าหน้าที่ทั้งหมด และสะท้อนวิธีการปฏิบัติงานในเรือนจ�ำ  ดังที่อธิบายไว้ ในหัวข้อ
กลยุทธ์การจัดการและวัตถุประสงค์ของเรือนจ�ำ 
ไม่ว่าจะต้องปรับปรุงเรือนจ�ำที่มีอยู่หรือสร้างเรือนจ�ำใหม่ นักวางแผนก็ควรขอค�ำแนะน�ำ
จากผูท้ กี่ ำ� กับดูแลและควบคุมเรือนจ�ำ และต้องมัน่ ใจว่าการออกแบบดังกล่าวเอือ้ ประโยชน์
ต่อแนวทางการบริหารงาน รูปแบบการก�ำกับดูแลทางตรงต้องมีส�ำนักงานส�ำหรับเจ้า
หน้าที่ ตั้งอยู่ในแดน ซึ่งช่วยรักษาความปลอดภัยให้เจ้าหน้าที่และช่วยให้ผู้ต้องขังเข้าถึง
ได้ กลยุทธ์การจัดการที่ก�ำหนดให้ผู้ต้องขังท�ำงานในวันปกติ (6-8 ชั่วโมง) เยี่ยมญาติ
อย่างน้อยสัปดาห์ละครั้ง ออกก�ำลังกายทุกวัน เข้าร่วมโครงงานพัฒนาฟื้นฟู ฯลฯ จะ
ต้องให้รายละเอียดในการจัดทางสัญจร เพื่อช่วยให้ผู้ต้องขังจ�ำนวนมากสามารถสัญจร
ไปได้ทั่วเรือนจ�ำในช่วงเวลาเดียวกันได้ เฉลียงทางเดินจะต้องช่วยให้ผ้ตู ้องขังและเจ้าหน้าที่
สามารถสัญจรได้อย่างมีประสิทธิภาพ เฉลียงทางเดินที่แคบเกินไปท�ำให้ผู้ต้องขังเพียงไม่
กี่คนเท่านั้นสัญจรได้ ซึ่งในท้ายที่สุดจะเป็นการจ�ำกัดการเข้าถึงบริการต่าง ๆ
ลักษณะการออกแบบที่ช่วยให้เจ้าหน้าที่และผู้ต้องขังเข้าถึงสถานที่ต่างๆ ทั่วเรือนจ�ำได้
อย่างมีประสิทธิภาพนัน้ มีสว่ นช่วยให้เกิดความมัน่ คงและความปลอดภัย โดยลดโอกาสใน
การเกิดสถานการณ์ความไม่สงบ ซึง่ อาจเกิดขึน้ ได้เมือ่ เจ้าหน้าทีแ่ ละผูต้ อ้ งขังต้องหงุดหงิด
ร�ำคาญใจซ�้ำแล้วซ�้ำเล่า เนื่องจากสภาพทางกายภาพของเรือนจ�ำ 

2. หลักการทั่วไปในการออกแบบ 
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ควรจัดเตรียมระบบจราจรไว้ส�ำหรับยานพาหนะ ซึ่งจ�ำเป็นต้องเข้าถึง จุดส่งและจุดเก็บ
รวบรวมข้าวของในที่ต่าง ๆ (รวมทั้งการคุมตัวผู้ต้องขัง) โรงครัวและโรงฝึกงานช่าง การ
เก็บขยะ การบ�ำรุงรักษาและสนองตอบเหตุฉกุ เฉิน (เช่น รถพยาบาล เครือ่ งดับเพลิง) พืน้ ที่
เก็บยานพาหนะควรแยกไว้ออกจากพื้นที่สัญจรของผู้ต้องขัง ควรจัดให้มีทางเข้าทางและ
ออกทางเดียวแต่ให้มีที่กลับรถไว้ด้วยและควรออกแบบให้มี แนวเขตปลอดภัยเพื่ออ�ำนวย
ความสะดวกในการตรวจค้นยานพาหนะ และท�ำหน้าที่เสมือนเป็นเครื่องกั้น ป้องกันหลบ
หนี มีหลายพื้นที่ไม่อนุญาตให้น�ำยานพาหนะเข้าไปในเรือนจ�ำ ในสถานการณ์เช่นนั้น จึง
ต้องจัดส่งวัสดุและเก็บขยะด้วยการจัดรถเข็นด้วยมือ (ถังขยะ รถเข็น รถลาก ฯลฯ) ทีพ
่ นื้ ที่
ด้านนอกก�ำแพงเรือนจ�ำ

ฉ. การซ่อมบ�ำรุง

เป็นสิ่งส�ำคัญที่ผู้รับผิดชอบการบริหาร งานวางแผน และ/ หรือ งานก่อสร้างเรือนจ�ำจะ
ต้องเห็นคุณค่าและความจ�ำเป็นของการบ�ำรุงรักษาอย่างต่อเนือ่ ง โดยพิจารณาถึงความ
พร้อมใช้งานของวัสดุอุปกรณ์ และความช�ำนาญงาน การจัดเตรียมงบประมาณส�ำหรับ
การซ่อมบ�ำรุง รวมถึงการจัดสรรส�ำหรับการด�ำเนินการของเรือนจ�ำในปีแรกด้วย โดย
สรุป ผู้วางแผนจะต้องออกแบบเรือนจ�ำที่ซ่อมบ�ำรุงได้ง่าย ไม่มีความยุ่งยากซับซ้อน โดย
ทั้งอุปกรณ์และวัสดุทดแทนของเดิมรวมถึงช่างช�ำนาญงานสามารถหาได้ง่ายภายในท้อง
ถิ่นด้วยค่าใช้จ่ายที่ยอมรับได้ รายละเอียดเรื่องการซ่อมบ�ำรุงจะแสดงใน บทที่ 8

Carter Goble Lee

สิ่งอ�ำนวยความสะดวกในการบ�ำรุงรักษา

รูป 12 การปฏิบัติการและการบ�ำรุงรักษา (แผนภูมิขอบเขต โครงสร้างพื้นฐาน ที่จ�ำเป็นต้องมี)
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3. แดนที่พักอาศัยและ
ความจุ
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บทนี้เกี่ยวข้องกับพื้นที่ส�ำหรับอยู่อาศัยที่ผู้ต้องขังแต่ละคนต้องการในสถานการณ์ปกติ ความต้องการในสภาวะ
ฉุกเฉินและพื้นที่ทั้งหมดที่ต้องมีต่อคน รวมทั้งองค์ประกอบและปัจจัยต่างๆ ที่ต้องน�ำมาพิจารณาเมื่อท�ำการ
ประเมินความต้องการพื้นที่ ศัพท์วิชาการที่ใช้บ่อย ๆ ในส่วนที่เกี่ยวกับอัตราการครอบครองพื้นที่ ได้ถูกนิยาม
และอธิบายถึงวิธีใช้ดังนี้
ก. พื้นที่ส�ำหรับอยู่อาศัยต่อคนในสภาพปกติ
สภาพความเป็นจริง

ผู้ต้องขังอาศัยอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่แตกต่างกันมาก ตั้งแต่อยู่คนเดียวในห้องขังเดี่ยวจนถึง
อยู่ในห้องขังรวม ห้องที่อยู่ด้วยกัน 2-3 คน และอาคารเรือนนอนที่มีผู้ต้องขังจ�ำนวนมาก
ขณะที่เรือนจ�ำบางแห่งมีพื้นที่พอเพียงส�ำหรับผู้ต้องขัง แต่พบเห็นโดยทั่วไปว่า พื้นที่อยู่
อาศัยกลับมีสภาพแออัดเป็นอย่างมาก
ในสภาพที่เลวร้าย คือห้องขัง ห้อง และอาคารเรือนนอนที่ไม่มีอะไรการตกแต่ง และเป็น
ที่ที่ผู้ต้องขังล้มตัวลงนอนบนเสื่อหรือวัสดุอื่น (ถ้าหาได้) ในเรือนจ�ำหลายแห่ง พื้นที่ว่าง
ที่มีอยู่ ไม่พอให้ผู้ต้องขังทุกคนที่จะล้มลงนอนในเวลาเดียวกันได้ จึงต้องผลัดเปลี่ยนกัน
นอน ถ้าทางการจัดหาเตียงชั้นให้ เขาก็อาจขึ้นไปนอนอยู่อีกระดับหนึ่งหรือหลายระดับ
เหมือนเป็นเตียงสองชัน้ หรือสามชัน้ นัน่ เอง พืน้ ทีส่ ำ� หรับอยูอ่ าศัยอาจใช้สำ� หรับท�ำอาหาร
ซักล้าง และท�ำงานด้วย (เช่น ทอผ้า) เนื่องจากไม่มีพื้นที่เฉพาะส�ำหรับท�ำกิจกรรมและ
งาน การที่ไม่มีสิ่งอ�ำนวยความสะดวกแยกไว้ต่างหากอาจเกิดจาก อาคารที่ถูกใช้เป็น
เรือนจ�ำนี้ ถูกออกแบบมาเพื่อวัตถุประสงค์อนื่ หรือใช้เป็นเรือนจ�ำด้วยเหตุผลและระบบอบ
การปกครองที่แตกต่างออกไปมาก
ส�ำหรับสภาพการคุมขังทีด่ ี ผูต้ อ้ งขังอาศัยอยูใ่ นห้องขังเดีย่ วทีม่ เี ตียง ชัน้ วางของ ห้องส้วม
ที่อาบน�้ำและอ่างล้างมือ หรือในห้องที่อยู่กันสองคนและอาคารเรือนนอนที่อยู่กันหลาย ๆ
คนซึ่งมีเตียงและชั้นวางของ โดยมีพื้นที่ห้องส้วมและที่อาบน�้ำอยู่ในภายในพื้นที่อยู่อาศัย
ผู้ต้องขังมีที่พอที่จะเดินรอบ ๆ ห้อง และมีที่เก็บข้าวของส่วนตัวและเสื้อผ้า
ในเรือนจ�ำบางแห่ง ผูต้ อ้ งขังต่างประเภทถูกจัดให้พกั อาศัยตามมาตรฐานทีแ่ ตกต่างกัน นี่
อาจสะท้อนให้เห็นถึงการเลือกปฏิบัติทางสังคมหรือการทุจริตประพฤติมิชอบ หรือ อื่น ๆ
ไม่มีมาตรฐานสากลส�ำหรับพื้นที่อยู่อาศัยของผู้ต้องขัง อย่างไรก็ตาม บางองค์กรและ
บางสถาบัน ได้ ให้ค�ำแนะน�ำที่มีผลกระทบต่อกลุ่มประเทศ ในหลายภูมิภาค เช่น
แถลงการณ์ กัมปาลาว่าด้วยสภาพเรือนจ�ำในแอฟริกาปี ค.ศ. 1996 (The
Kampala Declaration on Prison Conditions in Africa 1966) ระบุวา่ ผูต้ อ้ ง
ขัง “จะต้องมีสภาพความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์”
และสภาพที่ผู้ต้องขังถูกกักขัง “จะต้องไม่สร้างความทุกข์ทรมานให้เพิ่มมาก
ขึ้นไปจาก ที่ได้เกิดขึ้นแล้วอันเนื่องจากการสูญเสียอิสรภาพ”
หลักการข้อ 12 ของคณะกรรมการว่าด้วยสิทธิมนุษยชนแห่งทวีปอเมริกา
(Inter-American Commission on Human Rights- IACHR) มติที่ 1/108
หลักการและวิธีปฏิบัติที่ดีในการคุ้มครองผู้ถูกพรากจากอิสรภาพในประเทศ
ภาคพื้นอเมริกา ระบุว่า “ผู้ที่ถูกพรากอิสรภาพจะต้องมีพื้นที่เพียงพอ ได้รับ
แสงสว่างจากธรรมชาติในแต่ละวัน มีระบบระบายอากาศและระบบท�ำความ
ร้อนเพียงพอตามสภาพภูมิอากาศของสถานที่คุมขัง ผู้ต้องขังจะต้องมีเตียง
นอนแยกต่างหาก มีผ้าปูที่นอนที่เหมาะสมและมีสภาพอื่น ๆ ทั้งปวงที่ขาด
ไม่ได้ส�ำหรับการพักผ่อนในยามค�่ำคืน”
14

15

16

14 SMR ข้อ 10 “บรรดาที่อยู่อาศัยที่จัดให้ผู้ต้องขังใช้ (โดยเฉพาะห้องนอน) จะต้องเป็นไปตามข้อกำ�หนดว่าด้วยการ
อนามัยทุกข้อ โดยเน้นเรื่องสภาพภูมิอากาศและโดยเฉพาะปริมาณของอากาศ (cubic content of air) พื้นที่ขั้นต่ำ� 
ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ระบบทำ�ความร้อน และระบบระบายอากาศ”
15 มหาวิทยาลัยปิโตรเลีย ประเทศแอฟริกาใต้ ศูนย์สิทธิมนุษยชน htpp://www.chr.up.ac.za/hr_docs/African/docs/
other/other15.doc และรายงานของ ICPS ว่าด้วยข้อกำ�หนดพื้นที่ขั้นต่ำ�ในระบบเรือนจำ� ปี ค.ศ. 2010
16 จากที่เดียวกัน
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ในเมือ่ ไม่มมี าตรฐานสากล ประเทศต่าง ๆ จึงพัฒนามาตรฐานแห่งชาติของตนเองขึน้ มาซึง่
แตกต่างกันออกไป เช่น มาตรฐานในยุโรป ก�ำหนดพืน้ ทีต่ งั้ แต่ 4 ตารางเมตร ในอัลบาเนีย
จนถึง 12 ตารางเมตร ในสวิตเซอร์แลนด์ เขตอ�ำนาจศาลในบางประเทศก�ำหนดให้ ผู้ต้อง
ระหว่างการไต่สวน มีพนื้ ทีม่ ากกว่านี้ บ้างก็กำ� หนดให้ผหู้ ญิงมีพนื้ ทีม่ ากกว่า (เช่น ประเทศ
ไอซ์แลนด์ โปแลนด์ และสโลเวเนีย) และบ้างก็ยังท�ำให้แตกต่างออกไปอีกระหว่างผู้ ใหญ่กับ
เด็กและเยาวชน ตัวอย่างเช่น ฮังการีและลัตเวีย)
ในทวีปอเมริกาใต้ ประเทศชิลีก�ำหนดไว้ 6 ตารางเมตร ซึ่งรวมเตียงเดี่ยว ที่อาบน�้ำ  อ่าง
ล้างมือ โต๊ะและชั้นวางของ ในประเทศกัวเตมาลามีห้องขังอยู่ 3 ประเภทด้วยกัน ได้แก่ ห้อง
ขังเดี่ยวพื้นที่ 11.52 ตารางเมตร ห้องขังส�ำหรับ 3 คน พื้นที่ 20.68 ตารางเมตร (เฉลี่ย
6.98 ตารางเมตรต่อคน) และห้องขังรวมส�ำหรับผู้ต้องขัง 37 คน วัดขนาดได้ 276.35
ตารางเมตร (เฉลี่ย 7.46 ตารางเมตรต่อคน) ขนาดที่ว่านี้รวมพื้นที่ห้องส้วมและที่อาบน�้ำ
ไว้แล้ว ข้อก�ำหนดว่าด้วยพืน้ ทีข่ นั้ ต�ำ่ นี้ไม่ได้ถกู บัญญัตไิ ว้ ในกฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับ
ในทวีปแอฟริกา การจัดที่อยู่แบบหอพักถูกใช้เป็นบรรทัดฐาน ในประเทศเคนยาก�ำหนด
พื้นที่ขั้นต�่ำไว้ที่ 40 ตารางฟุต (หรือ 3.7 ตารางเมตร) ส�ำหรับผู้ต้องขังแต่ละคน ประเทศ
เซเนกัลไม่ได้ก�ำหนดพื้นที่ขั้นต�่ำไว้แต่จากการศึกษาพบว่าพื้นที่นอนโดยเฉลี่ยอยู่ที่ 3.55
ตารางเมตรต่อคน โดยมีความจุ 5 ลูกบาศก์เมตร (cubic capacity) ในประเทศมอริเชียส
ก�ำหนดพื้นที่ไว้ 8.75 ตารางเมตรต่อคนส�ำหรับห้องขังเดี่ยว 4.08 ตารางเมตร ในห้อง
นอนส�ำหรับ 20 คน และ 5.58 ตารางเมตร ในสถานพยาบาล
เป็นความจริงทีป่ ระเทศก�ำลังพัฒนาหลายประเทศยังไม่มกี ารก�ำหนดพืน้ ทีแ่ น่นอน ในบาง
ประเทศที่ได้กำ� หนดให้ ใช้มาตรฐานขัน้ ต�ำ่ ไว้แล้ว ก็ ไม่ได้มกี ารบังคับใช้อย่างจริงจัง เนือ่ งมา
จากจ�ำนวนผู้ต้องขังในเรือนจ�ำเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ

Carter Goble Lee

Annick Bouvier / ICRC

Carter Goble Lee

Annick Bouvier / ICRC

17

ห้องขังเดี่ยว

ห้องขังสองเตียง

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

Christoph von Toggenburg / ICRC
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รูป 13 อาคารเรือนนอน (ติดตัง้ เตียงชัน้ เพือ่ ใช้พนื้ ทีม่ อี ยูใ่ ห้เกิดประโยชน์ รูป 14 อาคารเรือนนอนแบบทีน่ ยิ มกันซึง่ มีพนื้ ที่ไม่เพียงพอส�ำหรับแต่ละคน
สูงสุด

สมาคมราชทัณฑ์อเมริกนั (The American Correctional Association) ได้ตพ
ี มิ พ์หนังสือ
มาตรฐานด้านทัณฑสถานส�ำหรับผู้ ใหญ่ ซึ่งอธิบายการจัดหาพื้นที่ว่าด้วยพื้นที่โล่ง
ส�ำหรับห้องขังเดี่ยว (35 ตารางฟุต หรือ 3.25 ตารางเมตร) และห้องขังรวม (25 ตาราง
ฟุต หรือ 2.32 ตารางเมตร) เขตอ�ำนาจศาลหลายแห่งอ้างอิงปัจจัยอื่น ๆ เช่น จ�ำนวน
ชัว่ โมงทีถ่ กู กักขังต่อวัน และพิจารณาถึงลักษณะการควบคุมว่าเป็นปัจจัยหนึง่ ทีเ่ กีย่ วข้อง
ในการก�ำหนดขนาดของพืน้ ทีท่ เี่ หมาะสม ในประเทศออสเตรเลีย รัฐวิกตอเรียก�ำหนดพืน้ ที่
8.75 ตารางเมตร ส�ำหรับห้องขังเดี่ยวที่มีห้องส้วมและที่อาบน�้ำ 6.5 ตารางเมตร ส�ำหรับ
ห้องขังเดี่ยวที่ไม่มีห้องส้วมและที่อาบน�้ำ และ 12 ตารางเมตร ส�ำหรับออกแบบ-สร้างห้อง
ขังชนิดอยู่สองคน
กฎของเรือนจ�ำในยุโรป (The European Prison Rules- EPR) ไม่ได้กำ� หนดความต้องการ
พืน้ ทีข่ นั้ ต�ำ่ ไว้ อย่างไรก็ตามได้อา้ งถึง คณะกรรมการภาคพืน้ ยุโรปเพือ่ ป้องกันทารุณกรรม
(The European Committee for the Prevention of Torture- CPT) ซึ่งพิจารณาว่า
“ความต้องการขั้นต�่ำสุด ส�ำหรับผู้ต้องขังในห้องนอนที่อยู่ร่วมกันคือ 4 ตารางเมตร และ
6 ตารางเมตรส�ำหรับห้องขังเดี่ยว” ซึ่งใช้ ในทุกสถานการณ์ อย่างไรก็ตามพื้นที่ขั้นต�่ำใน
บางสถานการณ์อาจใหญ่กว่านี้ก็ ได้ขึ้นอยู่กับ”คุณภาพของพื้นที่และระยะเวลาที่ผู้ต้อง
ขังต้องอยู่ในห้องขัง” ยังมีค�ำวิจารณ์เพิ่มอีกด้วยว่า “ถึงแม้ CPT ไม่ได้วางบรรทัดฐาน
ที่ว่านี้โดยตรงแต่ก็บ่งชี้ว่าควรพิจารณาพื้นที่ 9-10 ตารางเมตร เป็นขนาดที่น่าพึงพอใจ
ส�ำหรับห้องขังผู้ต้องขังคนหนึ่ง”
18

19

20

21

22

ข้อก�ำหนดทางเทคนิค
ในเมื่อไม่มีมาตรฐานสากล ไอซีอาร์ซี อาศัยประสบการณ์ ในหลายประเทศเป็นระยะเวลา
กว่า 60 ปี พัฒนาข้อก�ำหนดเกี่ยวกับพื้นที่ที่ต้องการ ดังมีรายละเอียดอยู่ในหนังสือคู่มือ
น�้ำ การสุขาภิบาล สุขอนามัย และที่อยู่อาศัย และได้ถูกปรับปรุงแก้ ไขในบทนี้
ไอซีอาร์ซี ไม่ได้กำ� หนดมาตรฐานขัน้ ต�ำ่ แต่เสนอ ค�ำแนะน�ำ (recommended specification)
ที่ได้จากประสบการณ์ การน�ำค�ำแนะน�ำนี้ไปใช้ ขึ้นอยู่กับสถานการณ์จริงในแต่ละบริบท
ที่เกิดขึ้น ในขณะเดียวกัน ไอซีอาร์ซี ไม่ได้คาดหวังให้ ใช้คำ� แนะน�ำที่ว่านี้เพื่อลดพื้นที่นอน
ของผู้ต้องขัง
ไอซีอาร์ซี ได้ค�ำนวณพื้นที่ที่จ�ำเป็นส�ำหรับการนอนบนเตียงว่าควรมีขนาด 1.6 ตาราง
เมตร ห้องส้วมและที่อาบน�้ำขนาด 1.2 ตารางเมตร และแนะน�ำให้ ใช้ข้อก�ำหนดดังต่อไปนี้
เป็นพื้นที่ขั้นต�่ำที่จ�ำเป็นส�ำหรับผู้ต้องขังแต่ละคนที่จะนอนโดยไม่ถูกรบกวน เก็บข้าวของ
18 “พื้นที่โล่งคือพื้นที่ซึ่งใช้ประโยชน์ ได้โดยไม่มีเฟอร์นิเจอร์หรืออุปกรณ์ติดตั้งอื่น 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.
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ส่วนตัว และเดินไปมาได้ โดยไม่รวมพื้นที่ห้องส้วมและที่อาบน�้ำ  ข้อก�ำหนดเดิม คือ 3.4
ถึง 5.4 ตารางเมตรต่อคน อย่างไรก็ตามที่ประชุมโต๊ะกลมพบว่าเป็นการเหมาะสมกว่าที่
จะก�ำหนดพื้นที่ขั้นต�่ำส�ำหรับห้องขังเดี่ยวและส�ำหรับห้องขังรวม เพื่อให้เป็นจุดเริ่มต้นใน
การประเมินพื้นที่นอนที่ต้องการ
➔➔การจัดที่อยู่อาศัยแบบห้องขังเดี่ยว พื้นที่ 5.4 ตารางเมตรต่อคน

ICRC
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ICRC

- ห้องขังดี่ยว
- 5.4 ตารางเมตร
- ไม่รวมพื้นที่ห้องน�้ำห้องส้วม
➔➔การจัดที่อยู่อาศัยแบบแบ่งกันอยู่หรืออยู่แบบในหอพัก พื้นที่ 3.4 ตารางเมตรต่อ

ICRC

คน รวมทั้งเมื่อใช้เตียงชั้น

ICRC

- ห้องขังรวม
- ผู้ต้องขัง 10 คน
- 3.4 ตารางเมตรต่อผู้ต้องขัง (รวมพื้นที่ 34 ตารางเมตร)
- รวมห้องส้วมห้องน�้ำ
หมายเหตุ ตัวเลขเหล่านี้เป็นข้อก�ำหนดขั้นต�่ำที่แนะน�ำ มิได้ก�ำหนดเป็นมาตรฐาน

23 ไอซีอาร์ซี, น้ำ� สุขอนามัย และที่อยู่อาศัยในเรือนจำ�, ไอซีอาร์ซี, เจนีวา, บทที่ 1.6
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น�้ำ การสุขาภิบาล สุขอนามัย และที่อยู่อาศัย ในเรือนจ�ำ ค�ำแนะน�ำเพิ่มเติม

เตียงชั้น

มีเอกสารอ้างอิงน้อยมากที่แสดงการค�ำนวณ ความต้องการพื้นที่ต่อคนเมื่อเตียงชั้นได้
ถูกติดตั้ง อย่างไรก็ตามการใช้เตียงชั้นตามเจตนาแรกเริ่มเดิมทีนั้นก็เพื่อหาพื้นที่ว่างให้
ผู้ต้องขังให้ ได้มากที่สุด โดยอาศัยหลักการนี้จึงสามารถค�ำนวณความต้องการพื้นที่ได้
โดยใช้ค่า 3.4 ตารางเมตร ต่อคน (รวมพื้นที่เตียง 1.6 ตารางเมตร) ในห้องขังรวม
ในห้องขังแบบสีค่ นอยูท่ ใี่ ช้เตียงเดีย่ วนัน้ ห้องขังควรมีขนาด 13.6 ตารางเมตร (3.4 ตาราง
เมตร ต่อผู้ต้องขัง x 4 ซึ่งรวมพื้นที่ 1.6 ตารางเมตร ส�ำหรับเตียงแต่ละเตียง) ในห้องขัง
แบบสี่คนอยู่ที่ใช้เตียงชั้นคู่ 2 เตียง ห้องขังควรมีขนาด 10.4 ตารางเมตร การค�ำนวณ
ท�ำได้โดยลดพื้นที่เตียงเดี่ยวทั้งสองลง (1.6 ตารางเมตร x 2) ก็จะประหยัดพื้นที่ได้ถึง 2
เท่าจากพื้นที่รวมที่คน 4 คนที่ต้องการใช้ส�ำหรับนอนบนเตียงเดี่ยว (13.6 ตารางเมตร)
แม้เตียงชั้นกินพื้นที่ในห้องขังทั้งหมดในห้องขังน้อยกว่า พื้นที่ว่างที่มีอยู่ส�ำหรับคน 4 คน
ทั้งใน 2 กรณีนี้ (ไม่นับพื้นที่เตียง) ก็เท่ากัน คือ 7.2 ตารางเมตร
หมายเหตุ ตัวเลขเหล่านี้เป็นข้อก�ำหนดขั้นต�่ำที่แนะน�ำ มิได้ก�ำหนดเป็นมาตรฐาน
การก�ำหนดพื้นที่ดังกล่าวเป็นวิธีการง่ายๆ ส�ำหรับผู้ปฏิบัติงานและผู้ก�ำหนดนโยบาย
อย่างไรก็ตามในทางปฏิบัตินั้น ขนาดของพื้นที่ที่ผู้ต้องขังต้องการไม่สามารถประเมินได้
โดยใช้การวัดพื้นที่เพียงอย่างเดียว มีหลายปัจจัยที่มีผลต่อการประเมินความต้องการ
พื้นที่รวมทั้งปัจจัยด้านการบริหารจัดการ สิ่งอ�ำนวยความสะดวก และบริการที่มีอยู่ใน
เรือนจ�ำ  วิธีการที่ครอบคลุมนี้ท�ำให้เห็นถึงสภาพที่แท้จริงของผู้ต้องขังและเจ้าหน้าที่ ชี้ให้
เห็นข้อเท็จจริงที่วา่ ทุกแง่มุมของการใช้พนื้ ที่รวมถึงการใช้ประโยชน์ตา่ งก็มีความสัมพันธ์
ซึ่งกันและกัน และการแปรผันของปัจจัยหนึ่งย่อมกระทบต่อปัจจัยอื่น ๆ รวมถึงคุณภาพ
ชีวิตของผู้ต้องขังในเรือนจ�ำ

ปัจจัยอื่น ๆ เกี่ยวกับการก�ำหนดพื้นที่ที่ต้องการ
ตามที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น การวัดพื้นที่เพียงอย่างเดียวนั้น ไม่สามารถบ่งบอกถึงคุณภาพ
ชีวิตและสภาพการคุมขังได้ ด้วยเหตุนี้ พื้นที่จึงเป็นแค่จุดเริ่มต้นเมื่อจะประเมินสภาพของ
สถานที่คุมขัง บรรทัดฐานด้านพื้นที่ไม่อาจก�ำหนดแยกออกไปจากสิ่งแวดล้อมโดยรวม
ความเหมาะสมของข้อก�ำหนดที่แนะน�ำโดย ไอซีอาร์ซี ในสถานการณ์หนึ่ง ๆ ขึ้นอยู่กับ
ปัจจัยอื่น ๆ ด้วย รวมทั้งปัจจัยดังต่อไปนี้
➔➔ความต้องการเฉพาะบุคคล เช่น ผู้ต้องขังที่ป่วย สูงอายุหรือหนุ่มสาว เป็นหญิง
และ/ หรือ คนพิการ
➔➔สภาพทางกายภาพของอาคาร
➔➔ความมากน้อยของเวลาที่อยู่ในเรือนนอน
➔➔ความถี่และโอกาสมากน้อยที่จะได้ออกก�ำลังกาย ท�ำงาน มีส่วนร่วมในกิจกรรม
ภายนอกพื้นที่เรือนนอน
➔➔จ�ำนวนคนในเรือนนอน (เพื่อจะได้ท�ำกิจส่วนตัวได้มากน้อยและไม่ให้อยู่ตามล�ำพัง)
➔➔ปริมาณแสงสว่างจากธรรมชาติและระบบระบายอากาศที่เหมาะสม
➔➔กิจกรรมต่าง ๆ ที่ก�ำลังด�ำเนินการอยู่ในพื้นที่อยู่อาศัย (เช่น ท�ำอาหาร ซักล้าง ตาก
ผ้า ฯลฯ)
➔➔บริการอื่น ๆ ที่มีอยู่ (เช่น ห้องส้วม ที่อาบน�้ำ) และ
➔➔มีการควบคุมดูแลมากน้อยเพียงใด
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ก. สภาพทางกายภาพของตัวอาคาร
อาคารและพื้นที่ด้านนอกที่เจ้าหน้าที่และผู้ต้องขังใช้จะต้อง “เหมาะสมกับวัตถุประสงค์”
และมีส่วนช่วยสนองความต้องการขั้นพื้นฐานของผู้ต้องขัง เช่น มีร่มเงา มีอาหาร ที่หลับ
ทีน่ อน ความอบอุน่ และระบบท�ำความเย็น ทีพ่ อเพียง โครงสร้างพืน้ ฐานมี สภาพแวดล้อม
ที่ปลอดภัย โดยไม่ค�ำนึงถึงที่ตั้งของเรือนจ�ำและทรัพยากรที่หามาได้ โครงสร้างพื้นฐาน
25

24 จากที่เดียวกัน บทที่ 1.3
25 SMR ข้อ 10 “บรรดาที่อยู่อาศัยที่จัดให้ผู้ต้องขังใช้ (โดยเฉพาะที่หลับที่นอน) จะต้องเป็นไปตามข้อกำ�หนดว่าด้วยการ
อนามัยทุกข้อ   โดยเน้นเรื่องสภาพภูมิอากาศและโดยเฉพาะเรื่องการอับอากาศ เนื้อที่ของพื้นขั้นต่ำ�  ระบบไฟแสงสว่าง
ระบบทำ�ความร้อน และระบบระบายอากาศ”

3. แดนที่พักอาศัยและ ความจุ 

รวมถึงระบบไฟฟ้าและน�้ำประปา สิ่งต่อไปนี้ควรพัฒนาและน�ำไปปฏิบัติที่เรือนจ�ำทุกแห่ง
➔➔ประเมินความเสี่ยงและความต้องการ
➔➔แผนจัดการเฉพาะบุคคล
➔➔นโยบายและระเบียบการใช้สิ่งอ�ำนวยความสะดวกและอุปกรณ์ต่าง ๆ
➔➔โครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ เรื่องระเบียบการและข้อปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง และ
➔➔แผนการซ่อมบ�ำรุงทั่วเรือนจ�ำ
การประเมินความเสีย่ งจะต้องสะท้อนให้เห็นสภาพความเป็นจริงของสถานการณ์ทเี่ กีย่ วข้อง
กับตัวอาคาร พื้นที่ และทรัพยากรอื่น ๆ

ข. เวลาที่ใช้ในพื้นที่
ยิ่งผู้ต้องขังถูกกักขังอยู่ในที่คับแคบนานเท่าใด (จ�ำนวนชั่วโมงที่ถูกกักขังในหนึ่งวัน) เธอ
หรือเขา ก็จะต้องการพื้นที่มากขึ้นเท่านั้น เรือนจ�ำควรก�ำหนดระยะเวลาที่ผู้ต้องขังจะต้อง
ใช้นอกห้องนอนในแต่ละวัน กฎมาตรฐานขัน้ ต�ำ่ ก�ำหนดว่าแต่ละคน “ควรได้ออกก�ำลังกาย
กลางแจ้งอย่างเหมาะสม ไม่นอ้ ยกว่า 1 ชัว่ โมงในแต่ละวัน” ระยะเวลาขัน้ ต�ำ 
่ 1 ชัว่ โมงนีเ้ ป็น
เวลาที่เพิ่มขึ้นจากเวลาที่ใช้ท�ำกิจกรรมอื่น ๆ นอกห้องนอน
ยิง่ เวลาทีผ่ ตู้ อ้ งขังใช้ ในการท�ำกิจกรรมเชิงบวก (ในสภาพแวดล้อมทีป่ ลอดภัยและมีสวัสดิภาพ)
นอกพืน้ ทีอ่ ยูอ่ าศัยในแต่ละวันมากขึน้ เท่าใด ความเป็นไปได้ที่ ผลกระทบด้านลบเนือ่ งจาก
การอยูใ่ นทีค่ บั แคบของผูต้ อ้ งขังและเจ้าหน้าที่ จะบรรเทาลงมากเท่านัน้ “กิจกรรมเชิงบวก”
รวมถึงการท�ำงานและการศึกษา การได้พบกับบุคคลที่มาเยี่ยม การร่วมออกก�ำลังกาย
หรือเล่นกีฬาที่จัดขึ้น การได้ ใช้เวลาในการออกก�ำลังกายกลางแจ้ง เพิ่มขึ้นและการมีส่วน
ร่วมท�ำงานอดิเรกและโครงงานนันทนาการ
ไอซีอาร์ซี ตระหนักดีว่าแต่ละประเทศมีความแตกต่างกันในการรับรู้และตอบสนองต่อ
ผลกระทบด้านลบต่อกรณีผู้ต้องขังล้นคุก ในบางประเทศผู้ต้องขังอยู่ในสภาพที่แออัด
ได้รับอนุญาตให้อยู่นอกห้องนอนวันละ 8-12 ชั่วโมง ในประเทศอื่นที่มีสภาพคล้ายคลึง
กันผู้ต้องขังอาจถูกขังอยู่ในห้องนอนวันละ 23 ชั่วโมง แม้มีพื้นที่กลางแจ้งเพียงพอก็ตาม
การปฏิบัติที่แตกต่างกันเช่นนี้สะท้อนถึงระดับที่แตกต่างกันของ ทรัพยากรมนุษย์และ
กระบวนการปฏิบัติตามมาตรฐานของเจ้าหน้าที่ นอกจากนี้ยังสะท้อนถึงความเชื่อ (ซึ่ง
มักคลาดเคลื่อน) เกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของการจองจ�ำและความเข้มงวดในการควบคุม
เพื่อรับประกันความปลอดภัย ของผู้ต้องขัง เจ้าหน้าที่ และสาธารณชน
ปัจจัยอืน่ ๆ อาจได้แก่ความสามารถของฝ่ายบริหารเรือนจ�ำ ทีจ่ ะจัดหากิจกรรมเชิงบวกและ
บริการให้เพียงพอ เพือ่ ให้การด�ำรงชีวติ ในแดนทีอ่ ยูอ่ าศัยเป็นไปอย่างราบรืน่ การออกแบบ
สิ่งอ�ำนวยความสะดวก ก็อาจมีอิทธิพลทั้งด้านบวกและด้านลบ ต่อทางเลือกส�ำหรับลด
ผลกระทบด้านลบของสภาพความแออัด (เช่น ถ้าจัดให้มีห้องน�้ำ สิ่งอ�ำนวยความสะดวก
ในการซักล้าง เจ้าหน้าทีม่ ที างเลือก (ทางทฤษฎี) ทีจ่ ะไม่เคลือ่ นย้ายผูต้ อ้ งขังจากพืน้ ทีห่ นึง่
ไปอีกที่หนึ่ง ถ้าไม่มีพื้นที่พอกับจ�ำนวนผู้ต้องขังที่สามารถอยู่ร่วมกันได้ นี่คือข้อเท็จจริง
ว่า ไม่มที ใี่ ดทีจ่ ะได้รบั การบรรเทาจากผลกระทบเมือ่ ทีอ่ ยูอ่ าศัยมีสภาพแออัดเกินความจุ)
ประสบการณ์แสดงให้เห็นว่าการลดผลกระทบเรื่องคนล้นคุกนั้น ฝ่ายบริหารควรเปิดใจ
ยอมรับแนวทางที่อาจขัดแย้งกับสามัญส�ำนึก เช่น แทนที่จะจ้างผู้ต้องขังจ�ำนวนน้อยแต่ให้
ท�ำงานเต็มเวลา ก็อาจจะเป็นการดีกว่าทีจ่ า้ งผูต้ อ้ งขังจ�ำนวนมากกว่าแต่แบ่งการท�ำงานเป็น
สองกะหรือมากกว่า โดยให้ผตู้ อ้ งขังเหล่านีม้ งี านท�ำอย่างน้อย 2-3 ชัว่ โมงต่อวัน ตัวอย่าง
อื่น ๆ รวมถึงการสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันท�ำกิจกรรมด้านกีฬา ใช้ห้องสมุด เรียนหนังสือ
และนันทนาการ โดยจัดให้มรี ะบบคณะกรรมการผูต้ อ้ งขังซึง่ เป็นการส่งเสริมให้ผตู้ อ้ งขังรับ
ผิดชอบในการจัดกิจกรรมด้านการพักผ่อนหย่อนใจ ด้านกีฬา ด้านการศึกษา และด้าน
วิชาชีพ รวมทั้งเพิ่มความถี่และ/ หรือระยะเวลาเยี่ยมญาติ
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ค. จ�ำนวนคนในพื้นที่
จ�ำนวนผู้ต้องขังที่สามารถอยูอ่ าศัยได้อย่างสะดวกสบายภายในห้องขัง หรืออาคารเรือน
นอนแปรผันไปตามปัจจัยต่าง ๆ มากมายตามที่ได้กล่าวอ้างไว้แล้วในบทนี้ ยิง่ จ�ำนวนบุคคล
26 SMR. ข้อ 21 (1) “ผู้ต้องขังทุกคนที่ไม่รับจ้างทำ�งานกลางแจ้งจะต้องได้ออกกำ�ลังกายกลางแจ้งอย่างน้อย 1 ชั่วโมงใน
แต่ละวัน ถ้าสภาพอากาศเอื้ออำ�นวย”

35
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ในพืน้ ทีพ
่ กั อาศัยมากขึน้ เท่าใด โอกาสทีจ่ ะมีความตึงเครียดซึง่ น�ำไปสูค่ วามวุน่ วายก็มาก
ขึน้ เท่านัน้ โดยเฉพาะเมือ่ การควบคุมดูแลจากเจ้าหน้าทีม่ อี ย่างจ�ำกัด (เจ้าหน้าทีท่ ี่ไม่ได้รบั
ผิดชอบในการควบคุมโดยตรง) และการอนุญาตให้ผู้ต้องขังรับผิดชอบในการควบคุมซึ่ง
อาจไม่เหมาะสม จ�ำนวนผู้ต้องขังที่เพิ่มมากขึ้นยังส่งผลให้เกิดเสียงรบกวนมากขึ้นด้วย
ซึ่งอาจสร้างความร�ำคาญและท�ำให้เกิดความตึงเครียดในพื้นที่ นอกจากนี้จ�ำนวนผู้ต้อง
ขังที่เพิ่มมากขึ้นยังลดความสามารถในการรักษาระดับความสะอาดของที่อยู่อาศัยและ
พืน้ ทีช่ ำ� ระล้างให้เป็นไปตามมาตรฐานทีย่ อมรับได้ อีกทัง้ ยังมีผลกระทบด้านลบทีร่ า้ ยแรง
ต่อสุขภาพกายและสุขภาพจิตของผู้ต้องขังด้วย
โดยทั่วไปแล้วไม่ควรจัดให้ผู้ต้องขังเกินกว่า 40-50 คนอาศัยอยู่ในห้องนอนห้องเดียวกัน
และจะท�ำได้ก็ต่อเมื่อพื้นที่นั้นมีระบบระบายอากาศและระบบไฟฟ้าแสงสว่าง เป็นไปตาม
ข้อก�ำหนด จากการสังเกตการณ์โดย ไอซีอาร์ซี พบว่าเมื่อจ�ำนวนผู้ต้องขังเพิ่มมากขึ้น
จากจ�ำนวนนี้ ก็ยิ่งเพิ่มความยากล�ำบากในการเข้าถึงการบริการที่จ�ำเป็น (เช่น ห้องส้วม
และน�้ำ) ให้กับผู้ต้องขังมากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังเป็นการยากที่จะแน่ใจได้ว่าผู้ต้องขังทุกคนจะได้
รับความปลอดภัยตามมาตรฐานขั้นต�่ำ 
นอกจากจ�ำนวนผู้ต้องขังทั้งหมดในพื้นที่แล้ว ประเด็นปัญหาด้าน สุขภาพ ก็ต้องน�ำมา
พิจารณาด้วย จะต้องแยกผู้ต้องขังที่มีโรคติดต่อและอยู่ในระยะแพร่เชื้อออกจากผู้ต้อง
ขังที่ไม่ติดเชื้อ โดยอาจให้พวกเขาอยู่ในเขตที่แยกออกไปของสถานพยาบาล หรือในพื้นที่
ที่แยกออกไปจากห้องนอนแต่ยังอยู่ในแดนที่พักอาศัย ทางเลือกอันหลังนี้อาจดีกว่าเมื่อ
สถานพยาบาลในเรือนจ�ำมีผู้ป่วยมากเกิน หรือไม่มีการคัดแยกจากผู้ต้องขังที่ไม่ติดเชื้อ
อย่างเหมาะสมและต้องไม่ให้ผู้ต้องขังที่ติดเชื้ออยู่อาศัยร่วมกันกับผู้ต้องขังที่ไม่ติดเชื้อ
เมือ่ ออกแบบพืน้ ที่ ควรให้ความสนใจกับเรือ่ งอืน่ ๆ ด้วย เช่น อายุของผูต้ อ้ งขัง (โดยเฉพาะ
เพือ่ สะท้อนความต้องการส�ำหรับเด็กทัง้ ชายและหญิงทีจ่ ะได้ออกก�ำลังกาย) และเพศ (โดย
เฉพาะผู้ต้องขังหญิงอาจมีเด็กเล็กติดครรภ์มาด้วย)
27

28

ง. กิจกรรมในที่พักอาศัย
กิจกรรมอื่นที่ท�ำกันในพื้นที่อยู่อาศัย ต้องค�ำนึงถึงความพอดีของพื้นที่ที่จัดสรรให้แต่ละ
บุคคล การท�ำอาหาร การซักรีดเสื้อผ้า และการชะล้างสิ่งต่าง ๆ ไม่ควรท�ำในบริเวณที่อยู่
อาศัย ควรท�ำในพื้นที่อื่นที่ได้ออกแบบไว้เป็นการเฉพาะ
การเตรียมอาหาร ประกอบอาหาร และซักผ้าควรด�ำเนินการในพื้นที่ที่จะต้องแยกออกไป
ต่างหากจากพื้นที่พักอาศัย อย่างไรก็ตาม ความเป็นจริงแล้วกิจกรรมเหล่านี้บางครั้งก็
ท�ำกันในอาคารทีพ
่ กั อาศัย เพราะสิง่ อ�ำนวยความสะดวกทีก่ ำ� หนดให้นนั้ มีไม่เพียงพอ ข้อ
จ�ำกัดด้านการรักษาความปลอดภัย จ�ำกัดการเข้าถึงของผู้ต้องขังหรือผู้ต้องขังกังวลว่า
ข้าวของของพวกเขาจะสูญหาย (โดยเฉพาะอาหารทีค่ รอบครัวของเขาน�ำมาให้) ในกรณีเช่น
นี้ ควรจัดพื้นที่เพิ่มให้แต่ละคนและจัดสรรพื้นที่แยกออกไปต่างหากส�ำหรับแต่ละกิจกรรม
เมื่ออนุญาตให้เก็บอาหารไว้ ในพื้นที่พักอาศัย ควรเก็บอาหารในภาชนะที่เหมาะสมเพื่อ
ป้องกันแมลงและสัตว์ฟันแทะ และสภาพภูมิอากาศควรเหมาะสมกับการเก็บรักษาอาหาร
การวางไว้บนชั้นวางของอาจเหมาะสมกว่าการเก็บไว้ที่พื้นห้อง
เมื่อผู้ต้องขังต้องการจะเก็บเสื้อผ้าไว้ ใช้ ก็อาจเป็นการดีกว่าส�ำหรับเขาที่จะซักและตากใน
หรือใกล้พื้นที่พักอาศัยของเขา ในสถานการณ์เช่นนี้พื้นที่ที่มีการระบายอากาศได้ดีจึง
เป็นสิ่งจ�ำเป็น สนามหญ้าในเรือนจ�ำหรือพื้นที่ด้านข้างอาคารที่พักอาศัย สามารถใช้
เป็นที่ซักและตากเสื้อผ้าได้
ตามวิธปี ฏิบตั ทิ วั่ ไป ควรอนุญาตให้ผตู้ อ้ งขังเก็บข้าวของส่วนตัวไว้ ในทีเ่ ก็บของรอบ ๆ หรือ
ใต้เตียง ข้าวของที่เก็บไว้ ได้ รวมถึงเสื้อผ้า หนังสือ สมุดและเครื่องเขียน จดหมายโต้ตอบ
ส่วนตัว รูปถ่าย เครื่องใช้ด้านสุขอนามัยขนาดเล็ก ฯลฯ
การจัดให้มีที่เก็บของเป็นเรื่องท้าทายอย่างมากส�ำหรับการบริหารจัดการ โดยเฉพาะใน
29

27 SMR ข้อ 28 (1) “ห้ามผู้ต้องขังทำ�งานที่เกี่ยวข้องกับการลงโทษทางวินัย”
28 ไอซีอาร์ซี น้ำ� การสุขาภิบาล สุขอนามัย และที่อยู่อาศัยในเรือนจำ� ไอซีอาร์ซี เจนีวา บทที่ 1.6
29 SMR ข้อ 17 (2) “เสื้อผ้าทุกชิ้นจะต้องสะอาดและเก็บไว้ ในสภาพที่เหมาะสมถูกต้อง  ชุดชั้นในจะต้องเปลี่ยนและซักบ่อย ๆ
เท่าที่จำ�เป็นเพื่อรักษาสุขอนามัย”

3. แดนที่พักอาศัยและ ความจุ 
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สภาพที่มีความแออัด อย่างไรก็ตามจากประสบการณ์พบว่าเมื่อไม่จัดที่เก็บของให้ผู้ต้อง
ขัง พวกเขาก็จะจัดการกันเอง เช่น เกี่ยวหรือสอดตะขอเข้าไปในผนังหรือใช้ขอบหน้าต่าง
และพื้นเป็นชั้นวางของ รูในผนังที่เกิดจากตะขอมักเป็นที่สะสมของพยาธิ ในขณะที่การใช้
ขอบหน้าต่างวางสิง่ ของ จะเป็นการขวางทางระบายอากาศและลดปริมาณแสงสว่างทีส่ อ่ ง
เข้ามา การจัดให้มีที่เก็บของอย่างเป็นสัดเป็นส่วนยังช่วยให้ภาระงานเกี่ยวกับการรักษา
ความปลอดภัยง่ายขึ้นด้วย

จ. แสงสว่างและการระบายอากาศ

Florence Dapples/ ICRC

Florence Dapples / ICRC

แสงสว่างจากธรรมชาติจำ� เป็นต่อการรักษาสุขภาพกายและสุขภาพจิต ขนาดช่องหน้าต่าง
และช่องเปิดทัง้ หมดในห้องขัง (หรือพืน้ ทีพ่ กั อาศัย) ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 10 ของพืน้ ทีห่ อ้ ง
หน้าต่างจะต้องท�ำให้ผู้ต้องขังสามารถมองเห็นสิ่งแวดล้อมภายนอกได้ เมื่อไม่ได้ออกแบบ
ให้มรี ะบบระบายอากาศทีเ่ หมาะสมกับสภาพภูมอิ ากาศ อีกทัง้ พืน้ ทีอ่ ยูอ่ าศัยของผูต้ อ้ งขัง
ก็หนาวเกินไป วิธีง่าย ๆ ที่ผู้ต้องขังท�ำเพื่อป้องกันไม่ให้อากาศหนาวเข้ามาคือการปิดกั้น
ช่องหน้าต่าง การปิดกั้นเช่นนี้มีผลกระทบต่อทั้งการระบายอากาศและการรับแสงสว่าง
ตามธรรมชาติ ในท�ำนองเดียวกันเมื่อระบบท�ำความเย็นไม่เหมาะสมผู้ต้องขังก็อาจพัง
หน้าต่างที่ผนึกไว้เพื่อให้อากาศไหลเวียน
วิธีออกแบบที่แก้ปัญหาที่กล่าวมานี้ได้คือ
➔➔ติดตัง้ บานเกล็ดและตะแกรงเหล็ก ให้สอดคล้องกับข้อก�ำหนดขัน้ ต�ำ 
่ เพือ่ ให้แสงสว่าง
ตอนกลางวันส่องเข้ามาถึงและผู้ต้องขังและ/หรือเจ้าหน้าที่สามารถปิด/ เปิดเพื่อให้
อากาศไหลเข้ามาได้ วงกบและบานเกล็ดควรท�ำด้วยวัสดุที่ใช้แข็งแรงทนทาน และ
บานเกล็ดเป็นชนิดที่ถอดไม่ได้
➔➔ติดตั้งระบบระบายอากาศโดยอาศัยพลังงานกล เช่น พัดลมดูดอากาศชนิดติดตั้ง
บนหลังคาและ/หรือ พัดลมเพดาน และ
➔➔ติดตั้งช่องลมระบบอากาศทรงดอกเห็ดที่หลังคา

รูป 16 ระบบระบายอากาศธรรมชาติโดยไม่ได้ใช้ ไฟฟ้า (เมื่อจ�ำเป็น)

Florence Dapples/ ICRC

Florence Dapples / ICRC

รูป 15 ระบบระบายอากาศใช้แรงกล
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ควรมีแสงสว่างจากธรรมชาติพอเพียง ให้ผตู้ อ้ งขังสามารถอ่านหนังสือตอนกลางวันได้
ไม่ควรเปิดไฟฟ้าแสงสว่างเทียมตลอด 24 ชั่วโมงต่อวันในพื้นที่ที่ผู้ต้องขังนอน ควรใช้
ก�ำหนดเวลาเปิดปิดไฟฟ้าแสงสว่างตามเวลากลางวันและกลางคืน เพือ่ ให้ผตู้ อ้ งขังสามารถ
นอนหลับได้โดยปราศจากแสงสว่าง แม้ว่าเจ้าหน้ามีอ�ำนาจในการเปิดหรือปิดระบบไฟฟ้า
แสงสว่างได้แต่การควบคุมโดยผู้ต้องขังควรใช้เป็นบรรทัดฐาน
30

ฉ. การบริการที่มีอยู่ในพื้นที่
ต้องมีนำ�้ ดืม่ สะอาดจากก๊อกน�ำ้ หรือภาชนะบรรจุตลอด 24 ชัว่ โมง ควรติดตัง้ จุดบริการ
น�้ำให้พอเพียงทั่วเรือนจ�ำ เพื่อให้แน่ใจได้ว่ามีน�้ำใช้ตลอดเวลาโดยไม่มีค่าใช้จ่าย ในกรณีที่
จ�ำเป็นอาจต้องจัดหาระบบกรองน�้ำให้กับเจ้าหน้าที่และผู้ต้องขัง
การจัดสรรปริมาณน�้ำขั้นต�่ำควรอิงกับการสังเกตการณ์ช่วงที่เกิดเหตุฉุกเฉิน รวมถึง
ช่วงเวลาที่มีการโยกย้ายที่ผู้ต้องขัง และตามที่ได้อธิบายในมาตรฐานด้านมนุษยธรรม
ของหลายๆ หน่วยงาน เช่น SPHERE Standard
ไม่วา่ สภาพภูมอิ ากาศจะเป็นอย่างไร ผูต้ อ้ งขังแต่ละคนต้องการน�ำ้ ดืม่ วันละ 3-5 ลิตร ซึง่
ไม่รวมน�้ำส�ำหรับ ซักผ้า ท�ำความสะอาด หรือช�ำระล้างทั่วไป ปริมาณน�้ำขั้นต�่ำที่จ�ำเป็น
ส�ำหรับดืม่ ท�ำอาหาร และรักษาสุขอนามัยส่วนบุคคลคือ 15 ลิตรต่อคนต่อวัน ในประเทศ
ที่มีน�้ำประปาใช้ค่าเฉลี่ยการใช้น�้ำอยู่ระหว่าง 50 ถึง 300 ลิตรต่อคนต่อวัน
ที่อาบน�้ำและพื้นที่ซักล้างส่วนบุคคลต้องพอเพียงต่อสุขอนามัยขั้นพื้นฐาน ตามเกณฑ์
ขั้นต�่ำ ไอซีอาร์ซี แนะน�ำให้ ใช้หนึ่งฝักบัวต่อผู้ต้องขัง 50 คน อย่างไรก็ตามค�ำแนะน�ำควร
ถูกใช้อย่างระมัดระวัง เพราะตั้งอยู่บนสมมุติฐานที่ว่าผู้ต้องขังสามารถเข้าถึงที่อาบน�้ำได้
ทุกเวลา เมื่อกลยุทธ์การจัดการและระเบียบควบคุมในแต่ละวัน จ�ำกัดการเข้าถึงที่อาบน�้ำ 
และเมื่อต้องจัดให้ผู้ต้องขังแต่ละกลุ่มอาศัยอยู่ในพื้นที่ที่แยกจากกัน ก็จะต้องเพิ่มจ�ำนวน
ทีอ่ าบน�ำ 
้ เพือ่ ให้ผตู้ อ้ งขังสามารถอาบน�ำ้ ได้ภายในเวลาทีจ่ ำ� กัดตามสภาพของสิง่ อ�ำนวย
ความสะดวกที่มีให้
จ�ำนวนห้องส้วมที่จัดหาให้ผู้ต้องขังต้องไม่น้อยกว่า 25 คนต่อห้อง ห้องส้วมควรอยู่ใน
หรือใกล้หอ้ งขังทีเ่ ป็นทีอ่ ยูอ่ าศัยหรืออาคารเรือนนอน ผูต้ อ้ งขังจะต้องสามารถใช้หอ้ งส้วม
ได้ตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน โดยไม่ค�ำนึงว่า จะมีหรือไม่มีข้อจ�ำกัด หรือต้องได้รับอนุญาต
เมือ่ ร้องขอ ห้องส้วมทุกห้องจะต้องอยูใ่ นสภาพใช้การได้และมีนำ�้ ยาท�ำความสะอาดพร้อม
ประเด็นปัญหาเหล่านี้มีรายละเอียดเพิ่มในบทที่ 4
31

32

33

34

35

ช. การก�ำกับดูแล
ฝ่ายบริหารเรือนจ�ำมีภาระหน้าที่ประกันความปลอดภัยของสาธารณชน เจ้าหน้าที่และผู้
ต้องขังทุกคน รวมทัง้ ให้บริการเพือ่ ตอบสนองความต้องการขัน้ พืน้ ฐานของผูต้ อ้ งขัง เมือ่
จ�ำนวนผู้ต้องขังเพิ่มขึ้น ก็เป็นเรื่องที่ยากที่จะรักษาสภาพแวดล้อมที่มั่นคงปลอดภัย โดย
ไม่ต้องปรับเปลี่ยนกิจวัตรประจ�ำวัน
ควรอธิบายระเบียบในการก�ำกับดูแลไว้ ใน กลยุทธ์การจัดการ การก�ำกับดูแลอาจเป็นทาง
ตรงหรือทางอ้อมก็ ได้ ไม่ว่าระเบียบจะเป็นการก�ำกับดูแลทางตรง (องค์ประกอบส�ำคัญ
36

30 SMR ข้อ 11 (a) “หน้าต่างจะต้องใหญ่พอที่ผู้ต้องขังอ่านหนังสือหรือทำ�งานด้วยแสงสว่างธรรมชาติได้ และจะต้องมี
โครงสร้างที่ยอมให้อากาศบริสุทธิ์เข้ามาได้ ไม่ว่าจะใช้หรือไม่ใช้เครื่องมือช่วยระบายอากาศ
31 SMR ข้อ 20 (2) “จะต้องมีน้ำ�ดื่มให้ผู้ต้องขังทุกคนเมื่อใดก็ตามที่เขาต้องการ”
32 โครงการ SPHERE หนังสือThe SPHERE Handbook มาตรฐานขั้นต่ำ�ในการส่งเสริมการจัดหาน้ำ�  การสุขาภิบาล
และสุขอนามัย โครงการสเฟียร์ เจนีวา 2011
33 ไอซีอาร์ซี การจัดหาน้ำ� การสุขาภิบาล สุขอนามัย และที่พักอาศัยในเรือนจำ� ไอซีอาร์ซี เจนีวา ตอนที่ 2.5
34 SMR ข้อ 13 “การติดตั้งที่อาบน้ำ�และอาบน้ำ�ฝักบัวที่เหมาะสมเพื่อให้ผู้ต้องขังทุกคนอาจสามารถหรือต้องการอาบ
น้ำ�หรืออาบน้ำ�ฝักบัวในอุณหภูมิที่เหมาะสมกับภูมิอากาศ (บ่อยเท่าที่จำ�เป็นกับสุขอนามัยทั่วไปตามฤดูกาลกาลและ
ภูมิภาค) แต่อย่างน้อยต้องสัปดาห์ละครั้งในภูมิอากาศไม่ร้อนไม่หนาว”
35 ไอซีอาร์ซี การจัดหาน้ำ� การสุขาภิบาล สุขอนามัย และที่พักอาศัยในเรือนจำ� ไอซีอาร์ซี เจนีวา ตอนที่ 2.5
36 “การรักษาความปลอดภัยแบบมีพลวัต” (การกับกับดูแลทางตรง) หมายถึงปฏิสัมพันธ์แง่บวกระหว่างเจ้าหน้าที่กับ
ผู้ต้องขัง โดยพัฒนาเจ้าหน้าที่เรื่องการรับรู้สถานการณ์เพื่อเตรียมป้องกันการก่อกวนและความไม่สงบอื่น ๆ รวม
ทั้งการหลบหนี เป็นการล่วงหน้าก่อนที่เหตุร้ายต่าง ๆ นั้นจะเกิดขึ้น “แนวคิดเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยแบบมี
พลวัตรวมถึง
• การพัฒนาความสัมพันธ์เชิงบวกกับผู้ต้องขัง
• เปลี่ยนพลังงานของผู้ต้องขังเป็นการทำ�งานและกิจกรรมที่สร้างสรรค์
• จัดให้มีระเบียบที่เหมาะสมและสมดุลพร้อมโครงงานเฉพาะรายให้ผู้ต้องขัง “UNODC ชุดเครื่องมือในการประเมิน

3. แดนที่พักอาศัยและ ความจุ 

ของการรักษาความปลอดภัยแบบมีพลวัต โดยเจ้าหน้าทีท่ ผี่ า่ นการฝึกอบรมทีท่ ำ� งานอย่าง
ใกล้ชิดและมีปฏิสัมพันธ์กับผู้ต้องขัง) หรือการก�ำกับดูแลทางอ้อม (เช่น การลาดตระเวน
ตรวจการรักษาความปลอดภัย ป้อมยามหรือหอสังเกตการณ์ การตรวจตราด้วยกล้อง
วีดที ศั น์) หรือผสมกันทัง้ สองวิธี จ�ำนวนเจ้าหน้าทีต่ อ้ งเพียงพอและใกล้ชดิ พอทีจ่ ะมัน่ ใจได้
ว่า ผู้ต้องขังทุกคนในพื้นที่พักอาศัยมีความปลอดภัยและสวัสดิภาพ ตลอด 24 ชั่วโมง
โดยไม่คำ� นึงถึงประเภทของการก�ำกับดูแล เป็นสิง่ ส�ำคัญทีเ่ จ้าหน้าทีจ่ ะต้องประพฤติตนให้
สอดคลองกับ ระเบียบ วิธีการที่เกี่ยวข้องกับการก�ำกับดูแลต่าง ๆ ที่ได้รับความเห็นชอบ
อย่างเป็นทางการแล้ว วิธกี ารเหล่านีจ้ ำ� เป็นต้องมีเนือ้ หาครอบคลุมมากพอทีจ่ ะรักษาความ
ปลอดภัยให้เจ้าหน้าที่และผู้ต้องขัง รวมทั้งเพื่อรักษามาตรฐานขั้นต�่ำในการกักขังและการ
ปฏิบตั ติ อ่ ผูต้ อ้ งขัง วิธกี ารเหล่านีจ้ ะต้องรวมถึงขีดความสามารถในการตอบสนองต่อเหตุ
ฉุกเฉินได้อย่างทันท่วงที เจ้าหน้าที่ไม่ควรมอบหมายให้ผตู้ อ้ งขังรับผิดชอบแทนโดยเฉพาะ
ในเรื่องที่เกี่ยวกับวินัยและการลงโทษ
ไม่มีมาตรฐานสากลที่ก�ำหนดจ�ำนวนเจ้าหน้าที่ อย่างไรก็ตามในทางปฏิบัติแสดงให้เห็น
ว่าที่ใดที่มีอัตราส่วนเจ้าหน้าที่ต่อผู้ต้องขังค่อนข้างสูง และจ�ำนวนคนในพื้นที่ที่ถูกก�ำกับ
ดูแลค่อนข้างต�ำ 
่ จะมีความเสีย่ งน้อยทีผ่ ตู้ อ้ งขังและเจ้าหน้าทีจ่ ะท�ำร้ายร่างกายกัน ลดการ
โต้เถียงซึง่ น�ำไปสูเ่ ผชิญหน้ากัน การรักษาความปลอดภัยส่วนบุคคลมีประสิทธิภาพมาก
ขึ้น การท�ำลายทรัพย์สินของทางราชการลดน้อยลง เข้าถึงบริการต่าง ๆ ได้ดีขึ้น ความ
เสีย่ งต่อการติดเชือ้ โรคทีแ่ พร่กระจายอยูล่ ดน้อยลง อีกทัง้ สภาพการด�ำรงชีวติ ของผูต้ อ้ ง
ขังมีความคล้ายคลึงกับการด�ำเนินชีวติ ตามปกติมากยิง่ ขึน้ ซึง่ เป็นสิง่ จ�ำเป็นต่อการฟืน้ ฟู
ลักษณะนิสัย ไอซีอาร์ซี ได้สังเกตเห็นว่าในระบบก�ำกับดูแลทางตรงที่เจ้าหน้าที่ผ่านการ
ฝึกอบรม ท�ำงานอย่างใกล้ชิดกับผู้ต้องขัง และที่ใดที่มีจ�ำนวนเจ้าหน้าที่เหมาะสมที่จะท�ำ
หน้าที่ของตนได้อย่างเต็มที่ สภาพแวดล้อมก็มักมีความมั่นคงปลอดภัยกว่า ทั้งต่อ
เจ้าหน้าที่และผู้ต้องขัง
ความเป็นมืออาชีพและความมีมนุษยธรรมของเจ้าหน้าที่ก็ส�ำคัญพอ ๆ กับจ�ำนวนเจ้า
หน้าที่ เช่นเดียวกับผลที่มีต่อการรักษาความปลอดภัย ทัศนคติของเจ้าหน้าที่ ที่มีต่อผู้
ต้องขัง สามารถสร้างความแตกต่างต่อประสบการณ์ ในการถูกคุมขังของผู้ต้องขังแต่ละ
คนได้ ในหลายๆ แง่มมุ เจ้าหน้าทีท่ รี่ ซู้ งึ้ ถึงปัญหาเฉพาะทีเ่ กิดขึน้ จากการทีผ่ ตู้ อ้ งขังถูกกักขัง
ในที่คับแคบมาก ๆ เป็นเวลานานหลายชั่วโมงในแต่ละวันและได้ด�ำเนินการอย่างเหมาะสม
โดยใช้ทรัพยากรทีห่ ามาได้นนั้ ย่อมช่วยลดปัญหาทีม่ อี ยูต่ ามปกติวสิ ยั ในการจองจ�ำ เช่น
➔➔สนับสนุนและอนุญาต (อย่างสม�่ำเสมอ) ให้ครอบครัวมาเยี่ยมเพิ่มขึ้นหรือนานขึ้น
➔➔การอนุญาตให้ ใช้เวลาซักเสื้อผ้าและอาบน�้ำได้อย่างเหมาะสม
➔➔การได้รับส่วนแบ่งอาหารที่เท่าเทียมกัน
➔➔การน�ำระบบที่มีประสิทฺธิผลมาใช้กับงานประจ�ำและการรักษาพยาบาลฉุกเฉิน รวม
ทั้งการจ่ายยา
➔➔การรับค�ำขอและค�ำร้องทุกข์จากผูต้ อ้ งขัง และตอบสนองอย่างเร็วทีส่ ดุ เท่าทีจ่ ะท�ำได้
โดยค�ำนึงถึงความเป็นไปได้และจุดประสงค์ของการจองจ�ำ  เช่น ค�ำขออ่านหนังสือ/
อุปกรณ์การศึกษาเพิม่ เติม ควรได้รบั การพิจารณาให้ความช่วยเหลือ เพราะเป็นการให้
ความส�ำคัญกับกิจกรรมทีส่ ร้างสรรค์ เพือ่ รักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยในเรือนจ�ำ
➔➔ให้กำ� ลังใจแก้ผตู้ อ้ งขังในการปรับปรุงความประพฤติ ทักษะเชิงบวกในการด�ำรงชีวติ
และเตรียมความพร้อมก่อนถูกปล่อยจากเรือนจ�ำ
เจ้าหน้าทีท่ กี่ ำ� กับดูแล มีหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบในการพิสจู น์ ให้แน่ชดั ถึงความต้องการ
ของผู้ต้องขังในการเข้าถึงบริการต่าง ๆ ในพื้นที่พักอาศัย (อาหาร การรักษาพยาบาล
ฯลฯ) ผู้ต้องขังอาจถูกจัดให้เข้าไปอยู่ในผังการบริหารและเกี่ยวข้องกับการให้บริการบาง
อย่าง (อย่างไรก็ตามโดยเฉพาะกรณีการให้บริการทางการแพทย์ วิธีนี้ต้องท�ำในลักษณะ
ที่ไม่เป็นการเปิดเผยความลับและสิทธิส่วนบุคคลของผู้ต้องขังรายนั้น ๆ) อย่างไรก็ตาม
เจ้าหน้าที่ยังคงต้องรับผิดชอบต่อการก�ำกับดูแลทั้งหลายทั้งปวงของตน ตาม “หน้าที่ใน
37

ความยุติธรรมด้านอาญา มาตรการการคุมขังและมาตรการไม่คุมขัง ระบบเรือนจำ�  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) “ห้ามใช้ผู้ต้องขังทำ�งานด้านบริการในส่วนที่เกี่ยวกับระเบียบวินัย

39
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น�้ำ การสุขาภิบาล สุขอนามัย และที่อยู่อาศัย ในเรือนจ�ำ ค�ำแนะน�ำเพิ่มเติม

การดูแล” อยูด่ ี ซึง่ รวมถึงการป้องกันไม่ให้เกิดการแผ่อทิ ธิพลระหว่างผูต้ อ้ งขังโดยปกป้อง
ผู้อ่อนแอและด�ำรงไว้ซึ่งความเสมอภาค

ข. ความต้องการพื้นที่รวม
วิธีปฏิบัติที่ดีและการน�ำไปใช้
สามารถค�ำนวณความต้องการพื้นที่ได้โดย ใช้พื้นที่รวมของเรือนจ�ำซึ่งผู้ต้องขังสามารถ
เข้าถึงได้ตามปกติ พื้นที่หรือเขตดังกล่าวนี้ (ดูบทที่ 1) รวมโรงฝึกงานช่าง ห้องโครงงาน
พื้นที่และลานออกก�ำลังกาย พื้นที่นันทนาการ พื้นที่เยี่ยมญาติ สถานพยาบาล พื้นที่
ปฏิบัติศาสนกิจ และส่วนอื่นใดของเรือนจ�ำที่ผู้ต้องขังเข้าถึงได้อันเป็นส่วนหนึ่งของชีวิต
ประจ�ำวันตามปกติของผู้ต้องขัง แต่ไม่รวมพื้นที่รักษาความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ สิ่ง
อ�ำนวยความสะดวกในการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ หรือพื้นที่อื่น ๆ ที่ผู้ต้องขังเข้าถึงไม่ได้ ใน
สถานการณ์ปกติ
ไอซีอาร์ซี ก�ำหนดความต้องการพืน้ ทีร่ วม 20-30 ตารางเมตรต่อคน การทีต่ อ้ งก�ำหนด
ความต้องการพืน้ ทีร่ วมเช่นนีเ้ พราะผูต้ อ้ งขังสามารถเข้าถึงส่วนต่าง ๆ ของพืน้ ทีท่ เ่ี ป็นทีพ่ กั
อาศัยได้ตามปกติอยู่แล้ว พวกเขาไม่มีความจ�ำเป็นที่จะต้องเข้าถึงพื้นที่อื่น ๆ สมมุติฐาน
ของการค�ำนวณคือ เรือนจ�ำทีม่ ปี ระสิทธิผลจะต้องมีจำ� นวนพืน้ ทีใ่ ห้บริการทีผ่ ตู้ อ้ งขังส่วน
ใหญ่เข้าถึงได้ตามโอกาสเหมาะสม ดังนั้นตัวเลขที่ต�่ำกว่า 20-30 ตารางเมตรจึงต้องถูก
พิจารณาอย่างใกล้ชดิ เพือ่ ให้แน่ใจได้วา่ เรือนจ�ำมีสงิ่ อ�ำนวยความสะดวกและบริการทีเ่ พียง
พอ และสิง่ อ�ำนวยความสะดวกและบริการทีม่ อี ยูน่ นั้ พอเพียงกับจ�ำนวนผูต้ อ้ งขัง เพือ่ เรือน
จ�ำจะได้แสดงบทบาทส�ำคัญอืน่ ๆ นอกเหนือจากแค่ทำ� หน้าทีร่ กั ษาความปลอดภัยเท่านัน้
38

ค. พื้นที่พักอาศัยในสถานการณ์ฉุกเฉิน
สภาพความเป็นจริง
สถานการณ์ฉกุ เฉินคือเหตุการณ์ทเี่ กิดขึน้ ทันทีทนั ใดในช่วงเวลาสัน้ ๆ ซึง่ อาจมีสาเหตุจาก
วิกฤตการณ์ทางการเมือง พิบตั ภิ ยั ทางธรรมชาติ อัคคีภยั การจลาจล วิกฤตการณ์ดา้ น
อนามัย ทีจ่ ำ� เป็นต้องแยกผูต้ อ้ งขังจ�ำนวนมากออกจากผูต้ อ้ งขังอืน่ ๆ หรือเป็นเหตุการณ์
ที่จ�ำเป็นต้องโยกย้ายผู้ต้องขังจ�ำนวนมาก จากเรือนจ�ำแห่งหนึ่งที่ได้รับความเสียหายไป
ยังเรือนจ�ำอีกแห่งหนึ่ง
สถานการณ์ฉุกเฉินสามารถส่งผลกระทบร้ายแรงต่อที่พักอาศัยที่มีอยู่ในเรือนจ�ำ  และ
ถ้าไม่ได้รับการแก้ ไขอาจกลายเป็นสถานการณ์ที่ยืดเยื้อในระยะยาว ปัญหาความแออัด
อาจเกิดขึ้นได้ เช่น เมื่อสูญเสียพื้นที่พักอาศัยไปและไม่สามารถหามาทดแทนได้โดยเร็ว
ในขณะที่ผู้ต้องขังจ�ำนวนเท่าเดิมต้องพักอาศัยในพื้นที่ที่เล็กกว่าเดิม หรือเมื่อจ�ำนวนผู้
ต้องขังทั้งเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยทั่วไปแล้วสถานการณ์เช่นนี้ต้องการการตอบสนอง
ด้านการจัดการที่แตกต่างไปจากกรณีคนล้นคุก อันเป็นผลมาจากการมีผู้ต้องขังเพิ่ม
ขึ้นอย่างเรื่อย ๆ ตลอดช่วงเวลาอันยาวนานหรือเมื่อมีการรื้อถอนหรือดัดแปลงอาคาร
เก่าซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแผนงาน

วิธีปฏิบัติที่ดีและการน�ำไปใช้
เป็นปัญหาทีห่ ลีกเลีย่ งไม่ได้เมือ่ สูญเสียพืน้ ที่ไปอย่างกะทันหัน ผลทีต่ ามมาทันทีกค็ อื การ
มีพื้นที่พักอาศัยส�ำหรับแต่ละคนน้อยลง ผู้เข้าร่วมประชุมโต๊ะกลมกับไอซีอาร์ซี เมื่อเดือน
ตุลาคม พ.ศ. 2552 ต่างก็มีความเห็นว่าในวิกฤตการณ์เช่นนี้ไม่ควรก�ำหนดพื้นที่ขั้นต�่ำ
ต่อคนโดยพลการ มติที่ประชุมโต๊ะกลมเป็นเอกฉันท์ ให้ยกเลิก ค�ำแนะน�ำของ ไอซีอาร์ซีที่
ก�ำหนด 2 ตารางเมตรส�ำหรับสถานการณ์ฉุกเฉิน แทนที่จะก�ำหนดมาตรฐานขั้นต�่ำ ที่
ประชุมโต๊ะกลมแนะน�ำว่าแนวทางเพื่อพลิกฟื้นเรือนจ�ำให้กลับสู่สภาพปกติ (รวมทั้งข้อ
ก�ำหนดพื้นที่ขั้นต�่ำ) เร็วที่สุดเท่าที่ท�ำได้ การบริหารสถานการณ์ฉุกเฉินอย่างรวดเร็วที่
ก�ำหนดไว้จะต้องป้องกันไม่ให้ความขาดแคลนกลายเป็นสถานการณ์ที่เรื้อรัง
39
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41

ตามค�ำจ�ำกัดความ ให้ ใช้วิธีจัดการเหตุฉุกเฉินในช่วงระยะเวลาสั้น ๆ เท่านั้น วิธีปฏิบัติที่
ดีนั้นจ�ำเป็นต้องมีเจ้าหน้าที่ ที่ตระหนักว่าเหตุฉุกเฉินนั้นอาจเกิดขึ้นและเพื่อเตรียมรับมือ
(โดยจัดเตรียมแผนเผชิญเหตุฉุกเฉินไว้ ให้พร้อม) ซึ่งรวมถึงการพลิกฟื้นเรือนจ�ำกลับสู่
สภาพปกติในเวลาที่เหมาะสม
ไอซีอาร์ซี ตระหนักดีว่าทันทีหลังจากเกิดเหตุฉุกเฉิน เจ้าหน้าจะพุ่งความสนใจไปที่การ
เรื่องความมั่นคงปลอดภัย และต้องสอดคล้องกับความต้องการด้านมนุษยธรรมขั้นพื้น
ฐานด้วย เมื่อผ่านช่วงนี้ไปแล้วควรหันกลับไปสนใจเรื่องการพลิกฟื้นเรือนจ�ำให้กลับสู่
สภาพการท�ำงานตามปกติ รวมทั้ง (แต่ไม่จ�ำกัดอยู่เพียงเท่านี้) ออกข้อก�ำหนดเรื่องการ
ใช้พื้นที่ (ดูบทที่ 3 ตอน ก พื้นที่พักอาศัยต่อคนในสภาพปกติ ข้อก�ำหนดด้านเทคนิค)
เพื่อท�ำสิ่งนี้อาจจ�ำเป็นต้องโยกย้ายผู้ต้องขัง ติดตั้งที่พักอาศัยแบบที่ประกอบไว้ก่อนแล้ว
(prefabricated accommodation units) และ/ หรือ จัดระเบียบวิธีใช้อาคารที่มีอยู่ใหม่
การเพิ่มชั่วโมงกักขังผู้ต้องขังในห้องขังและอาคารเรือนนอนถูกใช้บ่อย ๆ ส�ำหรับปัญหา
ความหนาแน่นที่เพิ่มขึ้นและความแออัดซึ่งเกิดจากเหตุฉุกเฉิน เช่นเดียวกับการจัดล�ำดับ
ความส�ำคัญในการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย อย่างไรก็ตามควรพิจารณาหลายๆ
ทางเลือกตัง้ แต่ชว่ งแรก ๆ เพือ่ ให้มน่ั ใจได้วา่ ความมีมนุษยธรรมและการด�ำเนินงานได้กลับสู่
สภาพตามปกติ ตัวเลือกทีว่ า่ นีร้ วมถึงการเพิม่ เวลาทีใ่ ช้นอกอาคารทีพ
่ กั อาศัย การมีงาน
ท�ำ เพิ่มความถี่ และ/ หรือระยะเวลาที่อนุญาตให้ญาติมาเยี่ยม รวมทั้งการปรับปรุงระบบ
ระบายอากาศและให้มีแสงสว่างจากธรรมชาติ การเพิ่มจ�ำนวนชั่วโมงที่ผู้ต้องขังถูกกักขัง
อยูใ่ นพืน้ ทีท่ พ
ี่ กั อาศัยมีผลกระทบเชิงบวกเพียงเล็กน้อย โดยเฉพาะเมือ่ ทัง้ ผูต้ อ้ งขังและเจ้า
หน้าที่ก็ต่างก็มีความเครียดและความกังวลใจสูงอยู่แล้ว ในทางกลับกันการเปลี่ยนแปลง
กฎระเบียบในการก�ำกับดูแลเล็ก ๆ น้อย ๆ รวมถึงงานประจ�ำในแต่ละวันเพื่อให้ผู้ต้องขังมี
โอกาสมากขึ้นที่จะได้เข้าถึงพื้นที่อื่น ๆ ในเรือนจ�ำ รวมทั้งโลกภายนอกสามารถลดความ
ตึงเครียดและบรรเทาผลกระทบที่ร้ายแรงที่เกิดกับการกักขังแบบปิด

ง. ค�ำจ�ำกัดความของการกินพื้นที่
ก. ความจุทางการ- official capacity
➔➔ความจุทางการ- official capacity (หรือความจุออกแบบ- design capacity) ของ

เรือนจ�ำคือ “จ�ำนวนผู้ต้องขังทั้งหมดที่เรือนจ�ำสามารถให้ที่พักพิงโดยปฏิบัติตาม
ความต้องการขัน้ ต�ำ 
่ [รวมทัง้ การบริการแบบเต็มรูปแบบ] ทีก่ ำ� หนดไว้ลว่ งหน้า ในแง่
ของพืน้ ทีต่ อ่ ผูต้ อ้ งขังหรือกลุม่ ผูต้ อ้ งขัง” รวมทัง้ พืน้ ทีท่ พ
ี่ กั อาศัย โดยทัว่ ไป ความ
จุทางการ ถูกก�ำหนดเมือ่ จะสร้างเรือนจ�ำ มันเป็นตัวเลขทีร่ บั รู้ ถูกน�ำไปใช้ และถูกอ้าง
ถึง โดยเจ้าหน้าทีเ่ รือนจ�ำ แม้เรือนจ�ำและทีต่ งั้ แห่งใหม่ของเรือนจ�ำอาจเปลีย่ นไปหลาย
ครั้ง อีกทั้งหลักการและเหตุผลก็อาจถูกลืมเลือนไปแล้วและพื้นที่ต่อคนของเดิมไม่
ชัดเจน เพื่อให้ตัวเลขถูกน�ำไปใช้ ในทางปฏิบัติได้ จะต้องรู้หลักการค�ำนวณและปรับ
ตัวเลขให้ทันสมัยเมื่อพื้นที่ของเรือนจ�ำมีการเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวข้อง
เขตอ�ำนาจศาล ส่วนใหญ่ได้วินิจฉัยความจุรวมของเรือนจ�ำทุกแห่งภายในประเทศ
นั้น ๆ เรื่องนี้ถูกตีพิมพ์ภายใต้ รายงานสรุปเรือนจ�ำทั่วโลก ในเว็บไซต์ของ ศูนย์การ
ศึกษาเรือนจ�ำระหว่างประเทศ (ICPS) อย่างไรก็ตามเนื่องจากการค�ำนวณ ”พื้นที่
ต่อคน” เป็นไปตามมาตรฐานของแต่ละประเทศหรือมาตรการที่ได้รบั การยอมรับ ดัง
นั้นต้องตีความจ�ำนวน ร้อยละของความแออัด (percentage of overcrowding) ที่
บันทึกไว้ ในเว็บไซต์อย่างระมัดระวัง ดังนั้นการเปรียบเทียบข้อมูลของแต่ละขอบเขต
อ�ำนาจศาลจึงอาจไม่มีประโยชน์อะไรเลย
ควรระวังไว้เมื่อจะใช้ “ความจุ” เป็นเกณฑ์เปรียบเทียบภายในขอบเขตอ�ำนาจศาล
เดียวกัน เช่น เรือนจ�ำแห่งหนึ่งจุผู้ต้องขังได้ 2,500 คน ซึ่งค�ำนวณโดยยึดตัวเลขที่
ก�ำหนดเป็นหลักเกณฑ์ (เช่น 3.4 ตารางเมตร) อย่างไรก็ตามอาจมีความผันแปร
ของพื้นที่ต่อผู้ต้องขัง ระหว่างพื้นที่พักอาศัยที่แตกต่างกันและความจุของเรือนจ�ำ
ซึ่งค�ำนวณไว้แต่เดิม
40
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42

น�้ำ การสุขาภิบาล สุขอนามัย และที่อยู่อาศัย ในเรือนจ�ำ ค�ำแนะน�ำเพิ่มเติม

เมื่อสร้างที่พักอาศัยเพิ่มเติมหรือการใช้อาคารเปลี่ยนไป ต้องค�ำนวณความจุกัน
ใหม่ ควรน�ำความจุทางการมาประกอบการพิจารณาถึงการเข้าถึง และความเหมาะ
สมของโครงสร้างพื้นฐานอื่น ๆ ในเรือนจ�ำ (บริการ โครงงาน กิจกรรม ฯลฯ) ไม่ใช่แค่
จ�ำนวนเตียงนอน เห็นได้ชดั ว่าความจุทตี่ อ้ งการควรจะมีอทิ ธิพลต่อการตัดสินใจใน
ช่วงการวางแผนและออกแบบ

ข. อัตราการครอบครองพื้นที่ (occupancy rate)
➔➔อัตราการกินพื้นที่ (ที่รู้จักกันอีกอย่างหนึ่งคือ ความหนาแน่นของประชากร) หาได้

โดยค�ำนวณอัตราส่วนจ�ำนวนผู้ต้องขังปัจจุบัน ณ วันที่ก�ำหนดให้ ต่อจ�ำนวนสถาน
ที่ที่ก�ำหนดให้เป็น ความจุทางการ ของเรือนจ�ำ
42

อัตราการครอบครองพื้นที่ = จ�ำนวนผู้ต้องขังปัจจุบัน
      ความจุทางการ
อัตราการครอบครองพื้นที่ มักถูกน�ำมาใช้อ้างอิงเมื่อกล่าวถึงปัญหาเรื่องความ
แออัด อย่างไรก็ตามเมื่อจะเปรียบเทียบ “ความจุทางการ” ระหว่างขอบเขตอ�ำนาจ
ศาลต่าง ๆ ก็ควรจะใช้ด้วยความระมัดระวัง เพราะพื้นที่ที่จัดสรรให้ผู้ต้องขังแต่ละ
รายนั้นผันแปรไป เช่น เรือนจ�ำแห่งหนึ่งที่จัดสรรพื้นที่ให้ 3.4 ตารางเมตรต่อคนจะ
มีความหนาแน่นของประชากรเป็น 2 เท่าของเรือนจ�ำที่จัดสรรให้ 6.8 ตารางเมตร
ต่อคน อย่างไรก็ตามกรณีแรกไม่ถูกก�ำหนดว่ามีความแออัดเพราะเป็นไปตามข้อ
ก�ำหนดทางการ
อย่างไรก็ตาม การเปรียบเทียบข้อมูลย้อนหลังของอัตราการครอบครองพืน้ ทีภ่ ายใน
ระบบเรือนจ�ำ  สามารถให้ข้อมูลที่มีประโยชน์ส�ำหรับการวางแผนในอนาคต รวมถึง
การหารือกับรัฐบาลและองค์กรอื่น ๆ เกี่ยวกับแนวโน้มในการคุมขัง สภาพของการ
คุมขัง (รวมทั้งในสถานการณ์วิกฤต) และการตอบสนองต่อประเด็นเหล่านี้

ค. ความจุปฏิบัติการ (operational capacity)
➔➔ความจุปฏิบตั กิ าร หมายถึงจ�ำนวนคนทัง้ หมดทีส่ ามารถพักอาศัยในเรือนจ�ำได้อย่าง

ปลอดภัยและมีมนุษยธรรมในช่วงเวลาใดเวลาหนึง่ ตัวเลขนีอ้ าจเปลีย่ นแปลงได้ตลอด
เวลาเนือ่ งจากมีการเปลีย่ นแปลงในเรือนจ�ำและความผันผวนของทรัพยากร เช่น อาจ
ติดตัง้ เตียง (รวมทัง้ เตียงชัน้ ) เพิม่ ขึน้ อาคารอาจถูกแปลงเป็นเรือนนอน หรือจ�ำนวน
เตียงอาจเพิ่มขึ้นโดยใช้พื้นที่ที่จัดสรรเพื่อวัตถุประสงค์อื่น เช่น การศึกษาหรือโครง
งาน ในสถานการณ์เช่นนี้จึงจ�ำเป็นต้องปรับเปลี่ยนกฎเกณฑ์ประจ�ำวัน เพื่อชดเชย
กับพื้นที่รวมต่อคนที่ลดลงไป (ซึ่งไม่ว่าจะในกรณีใดก็ตามจะต้องไม่ลดลงต�่ำกว่าค่า
ต�่ำสุดที่แนะน�ำไว้ ยกเว้นในกรณีฉุกเฉิน) วิธีนี้อาจรวมถึงการให้เวลาผู้ต้องขังได้อยู่
นอกเขตที่พกั อาศัยนานขึ้นและเข้าถึงบริการต่าง ๆ ได้ดขี นึ้ โดยการเพิ่มเวลาท�ำการ
ให้มากขึน้ เช่น พืน้ ทีซ่ กั เสือ้ ผ้าและอาบน�ำ ้ ศูนย์สขุ ภาพและศูนย์การศึกษา พืน้ ทีเ่ ยีย่ ม
ญาติและ/ หรือพื้นที่นันทนาการ
แนวคิดเกี่ยวกับ “ความจุปฏิบัติการ” ช่วยให้การจัดการเรือนจ�ำมีจุดอ้างอิงกับสิ่ง
ที่เรือนจ�ำพึงปฏิบัติและไม่ควรให้จ�ำนวนผู้ต้องขังเพิ่มมากขึ้น เมื่อความจุเข้าใกล้กับ
ความจุปฏิบัติการถือเป็นเครื่องบ่งชี้ว่าควรมีการด�ำเนินการบางอย่างจาก 2 ระดับ
• ภาครัฐ ฝ่ายบริหารควรด�ำเนินการอย่างกระตือรือร้นเพื่อให้รัฐบาลหัน
กลับมาสนใจ รัฐบาลสามารถกระตุ้นให้มีการอภิปรายถึง วัตถุประสงค์
และค่าใช้จ่ายในการจองจ�ำ  ความจ�ำเป็นที่ต้องได้งบประมาณเพิ่มและการ
ขยายระบบเรือนจ�ำเพื่อให้ภาคการเมืองเข้ามามีส่วนร่วม
• การบริหารเรือนจ�ำ  ผู้บริหารเรือนจ�ำจะต้องทบทวนความเหมาะสมของ
ระเบียบและงานประจ�ำที่ท�ำอยู่ และระบุการเปลี่ยนแปลงที่เหมาะสมซึ่งท�ำให้
แน่ใจได้ว่ายังคงรักษามาตรฐานขั้นต�่ำไว้ ได้

42 ไอซีอาร์ซี น�้ำ การสุขาภิบาล สุขอนามัย และที่พักอาศัยในเรือนจ�ำ ไอซีอาร์ซี เจนีวา ตอนที่ 1.3

3. แดนที่พักอาศัยและ ความจุ 

ง. ความจุฉุกเฉิน (emergency capacity)
➔➔ความจุฉกุ เฉินคือ ร้อยละทีม่ ากกว่าความจุทางการ ซึง่ จะต้องไม่เกินไปกว่านี้ เพราะ

ถ้าเกินกว่านี้ เรือนจ�ำอาจอยูใ่ นสภาพที่ไม่ปลอดภัยในการปฏิบตั งิ าน ไม่ควรให้ ความ
จุฉุกเฉิน ด�ำรงสภาพอยู่เป็นเวลานานเพราะเป็นการสร้างความตึงเครียดในหมู่เจ้า
หน้าทีแ่ ละผูต้ อ้ งขัง อีกทัง้ ยังขัดขวางการให้บริการทุกด้านอย่างทีค่ าดหวังไว้ ในทาง
ปฏิบตั ิ เรือนจ�ำจะก�ำหนดขอบเขตของความแออัด (overcrowding) ซึง่ สามารถผ่อน
ปรนได้เป็นการชัว่ คราว และไม่สง่ ผลกระทบต่อการปฏิบตั งิ านทีป่ ลอดภัยในเรือนจ�ำ
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น�้ำ การสุขาภิบาล สุขอนามัย และที่อยู่อาศัย ในเรือนจ�ำ ค�ำแนะน�ำเพิ่มเติม

4. มาตรการจัดหาน�ำ้
และสุขอนามัย
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น�้ำ การสุขาภิบาล สุขอนามัย และที่อยู่อาศัย ในเรือนจ�ำ ค�ำแนะน�ำเพิ่มเติม

บทนี้เกี่ยวข้องกับความต้องการด้านโครงสร้างพื้นฐาน เรื่องการจัดหาน�้ำประปา
เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล การด�ำเนินการที่เกี่ยวข้องกับ
การเข้าถึง การแจกจ่าย รวมทั้งการจ่ายและเก็บน�้ำในภาวะฉุกเฉิน
สภาพความเป็นจริง
การจัดหาน�้ำอย่างต่อเนื่องถือเป็นสิ่งจ�ำเป็น ส�ำหรับการรักษาสุขภาพและเป็นสวัสดิการ
ของทั้งผู้ต้องขังและเจ้าหน้าที่ การก�ำหนดต�ำแหน่งของจุดจ่ายน�้ำและการปรับปรุงการเข้า
ถึงจุดจ่ายน�ำ้ ส�ำหรับซักเสือ้ ผ้าและวัตถุประสงค์ดา้ นสุขอนามัย เป็นประเด็นปัญหาทีม่ กี าร
ปรึกษาหารือกันเป็นประจ�ำ ระหว่างคณะผู้แทนของไอซีอาร์ซีกับผู้บริหารเรือนจ�ำ ที่ใดที่มี
จุดจ่ายน�้ำไม่พอเพียง และ/ หรือ การก�ำกับดูแลของเจ้าหน้าที่ไม่เคร่งครัด ก็มีโอกาสมาก
ขึ้น ที่ผู้ต้องขังจะควบคุมการเข้าถึงและเรียกหาผลประโยชน์จากการใช้น�้ำ ในทางกลับกัน
การมีจุดจ่ายน�้ำหลายจุดช่วยให้ผู้ต้องขังเข้าถึงน�้ำได้สะดวกขึ้นแต่ก็ท�ำให้ผู้ต้องขังมอง
ไม่เห็นคุณค่าของน�้ำ  ซึ่งน�ำไปสู่การสูญเสียโดยเปล่าประโยชน์และแม้กระทั่งก่อความเสีย
หายจากการรั่วไหล
การก�ำหนดทีต่ งั้ ของจุดจ่ายน�ำ้ ไว้ ในหรือใกล้พนื้ ทีพ
่ กั อาศัย ช่วยลดเวลาทีผ่ ตู้ อ้ งขังจะต้อง
ใช้อยู่ข้างนอกพื้นที่กักขังตามปกติลงได้ ถ้าจุดจ่ายน�้ำอยู่ค่อนข้างไกลจากพื้นที่พักอยู่
อาศัยก็เท่ากับเป็นการจ�ำกัดหรือกันไม่ให้ผู้ต้องขังเข้าถึง เว้นเสียแต่ว่าผู้บริหารจะจัดสรร
ให้มจี ำ� นวนเจ้าหน้าทีเ่ พียงพอ (กรณีทตี่ อ้ งการก�ำกับดูแลอย่างเข้มงวด) และ/ หรือยอมให้
ผู้ต้องขังใช้เวลามากขึ้นในการเดินไปมาระหว่างจุดจ่ายน�้ำกับที่พักอาศัย
การจัดหาน�ำ้ ให้พอเพียงส�ำหรับดืม่ ท�ำอาหาร ล้างเครือ่ งครัว สุขภาพอนามัยส่วนบุคคล
ก�ำจัดน�ำ้ เสีย (ในระบบทีอ่ าศัยน�ำ้ เป็นตัวกลางในการผลักดันของเสียทิง้ ) และท�ำความสะอาด
เป็นงานที่ท้าทายอย่างมากส�ำหรับเจ้าหน้าที่เรือนจ�ำ นี่อาจเป็นผลจากปัจจัยหลายอย่าง
รวมทัง้ การวางแผนและออกแบบที่ไม่เหมาะสม ระบบโครงสร้างพืน้ ฐานที่ไม่เหมาะสมและไม่
ได้รับการบ�ำรุงรักษาเท่าที่ควร จ�ำนวนผู้ต้องขังที่มากและเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ค่าใช้จ่าย
ในการจัดหาสูงโดยเฉพาะช่วงฤดูแล้งในเขตทีม่ ภี มู อิ ากาศร้อน ระบบส่งน�ำ้ เสียหาย ไม่มงี บ
ประมาณส�ำหรับบ�ำรุงรักษา และ/ หรือ ไม่เงินจ่ายค่าน�้ำให้หน่วยงานท้องถิ่น
ในการออกแบบเรือนจ�ำแห่งใหม่ เป็นเรื่องธรรมดาที่ต้องเกิดความไม่สอดคล้องกันของ
ขนาดท่อส่งน�้ำของระบบส่งน�้ำของการประปา กับขนาดของท่อน�้ำที่ก�ำหนดไว้ส�ำหรับ
เรือนจ�ำซึ่งกว่าจะรู้ก็มักจะสายเกินไปและต้องเสียค่าใช้จ่ายในการแก้ ไขสูง เช่น ออกแบบให้
มีที่อาบน�้ำแบบฝักบัวจ�ำนวน 20 หัว แต่ขีดความสามารถในการจ่ายน�้ำไม่เพียงพอเมื่อมี
การใช้งานพร้อมกัน ท�ำนองเดียวกันการปรับปรุงระบบจัดหาน�้ำเพื่อให้มีปริมาณน�้ำเพิ่ม
ขึ้นอย่างเพียงพอต่อความต้องการนั้น ต้องน�ำขีดความสามารถ (ข้อจ�ำกัด) ของระบบ
ระบายมาประกอบการพิจารณาด้วย
ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดกับสิ่งแวดล้อม อันเนื่องมาจากการออกแบบและติดตั้งระบบส่ง
น�้ำนั้นสามารถส่งผลกระทบต่อการจัดหาน�้ำ  การขยายตัวของเมืองอาจหมายความได้
ว่าเรือนจ�ำที่สร้างไว้ ในพื้นที่ห่างไกล แต่ปัจจุบันถูกห้อมล้อมจากการขยายตัวของชุมชน
ที่หนาแน่นที่มีความต้องการน�้ำและบริการสุขาภิบาลด้วย ผลที่ตามมาก็คือความดันน�้ำ
และปริมาณน�ำ้ เมือ่ มาถึงเรือนจ�ำอาจลดน้อยลง ไม่ใช่เรือ่ งผิดปกติสำ� หรับชุมชนท้องถิน่ และ
เจ้าหน้าที่เรือนจ�ำที่อยู่อาศัยในที่พักอาศัยของรัฐในชุมชนเหล่านั้น ที่จะต้องลักลอบใช้น�้ำ
อย่างผิดกฎหมาย เรือนจ�ำอาจตัง้ อยูโ่ ดยมีโรงงานอุตสาหกรรมขนาบข้างซึง่ แน่ใจว่ามีนำ�้ ใช้
แน่ อย่างไรก็ตามโรงงานอาจหยุดประกอบการเป็นระยะเวลานานหรืออาจย้ายไปอยูท่ อี่ นื่
ท่อส่งน�้ำภายนอกอาจเสียหายและได้รับการซ่อมแซมแบบมักง่าย จึงไม่สามารถหยุดการ
เกิดการไหลซึมได้ ในเรือนจ�ำความเสียหายซึง่ เกิดทีจ่ ดุ จ่ายน�ำ ้ ก๊อกน�ำ ้ ท่อน�ำ ้ และสิง่ อ�ำนวย
ความสะดวกด้านสุขาภิบาลนัน้ เกิดขึน้ บ่อย บ่อยมากเกินกว่าทีบ่ คุ คลที่ไม่คนุ้ เคยกับเรือน
จ�ำจะคาดถึง สาเหตุก็มีอยู่หลายประการด้วยกัน รวมทั้ง
➔➔ฝ่ายบริหารเรือนจ�ำไม่สามารถบ�ำรุงรักษาได้อย่างเหมาะสมและทันท่วงที ใช้วัสดุ
คุณภาพต�่ำและ/ หรือไม่คงทน ใช้เจ้าหน้าที่และผู้ต้องขังที่ไม่ได้ผ่านการอบรมมา
อย่างถูกต้อง และ/ หรือ ไม่ได้รับค่าตอบแทนอย่างเหมาะสม
➔➔ผู้ต้องขังจงใจท�ำลายทรัพย์สินของรัฐ การก่อวินาศกรรมหรือการรื้อถอนอาคาร
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➔➔อุปกรณ์ถูกใช้งานหนัก
➔➔การใช้อปุ กรณ์ ไม่ถกู ต้องอันเป็นผลมาจาก ความย่อหย่อนในการก�ำกับดูแลของเจ้า

หน้าที่ หรือการขาดความเป็นผู้น�ำและการควบคุมที่ไม่เหมาะสม
น�้ำยังอาจถูกปนเปื้อนได้จากหลาย ๆ จุดระหว่างส่ง ทั้งที่อยู่ภายใต้และนอกเหนือการ
ควบคุมโดยตรงของฝ่ายบริหารเรือนจ�ำ  จากแหล่งน�้ำต้นทาง ผ่านท่อส่งน�้ำ  ผ่านทาง
ภาชนะเก็บน�้ำที่ไม้ ได้รับการบ�ำรุงรักษาอย่างถูกต้อง หรือถูกปนเปื้อนโดยการซึมเข้ามา
ในระบบส่งน�ำ 
้ ระบบส่งน�ำ้ ที่ไม่ได้ทำ� งานต่อเนือ่ งมักถูกปนเปือ้ น ในช่วงทีท่ อ่ ไม่มนี ำ�้ และไม่มี
แรงดัน มีโอกาสที่จะเกิดการปนเปื้อนโดยซึมเข้ามาจากด้านนอกท่อ

ข้อก�ำหนดทางเทคนิค
ค�ำแนะน�ำของ ไอซีอาร์ซี ดังทีจ่ ะกล่าวต่อไปนี้ ควรถูกใช้ดว้ ยความระมัดระวัง ต้องพิจารณา
ปัจจัยด้านอื่นประกอบด้วย เพื่อหาความเหมาะสมของข้อก�ำหนด ปัจจัยเหล่านี้รวมถึง
จ�ำนวนผู้ต้องขังและระยะเวลาที่อนุญาตให้เข้าถึงอุปกรณ์ สภาพภูมิอากาศ และความ
เหมาะสมของระบบระบายอากาศ

โครงสร้างพื้นฐาน

➔➔จ�ำนวนก๊อกน�้ำ 1-2 ก๊อกต่อผู้ต้องขัง 100 คน
➔➔อัตราการไหลขั้นต�่ำ 3-5 ลิตรต่อนาที

การจัดหา (ปริมาณน�้ำขั้นต�่ำสุด)

➔➔10-15 ลิตรต่อวัน (ครอบคลุมความต้องการทั้งหมด)
➔➔3-5 ลิตรต่อคนต่อวันส�ำหรับการด�ำรงชีวิต (ไม่ว่าในสภาวะอากาศร้อนหรือหนาว)
➔➔1 ลิตรต่อคนต่อวันส�ำหรับช�ำระล้างหลังจากใช้ห้องส้วม43

การกักเก็บน�้ำ

➔➔ความจุกักเก็บขั้นต�่ำ: ส�ำหรับการบริโภค 1 วัน รวมถึงโรงครัวและสถานพยาบาล

(ถ้ามีการสลับวันจ่ายน�ำ้ จากท่อเมน เช่น วันเว้นวัน ต้องพิจารณาจ�ำนวนวันระหว่าง
วันที่จ่ายน�้ำด้วย)
➔➔ความจุกักเก็บส�ำหรับช่วงกลางคืน มีน�้ำให้ 2 ลิตรต่อคน ในแต่ละห้องขัง ถังตักน�้ำ 
ภาชนะเก็บน�้ำและขวดพลาสติกที่ใช้กักเก็บต้องมีขนาดพอเหมาะ

วิธีปฏิบัติที่ดีและการน�ำไปใช้
เป็นความรับผิดชอบอันดับแรกของผู้บริหารที่จะจัดหาน�้ำให้เพียงพอ ทั้งคุณภาพและ
ปริมาณ โดยคุณภาพต้องเป็นไปตามมาตรฐานองค์การอนามัยโลก ผู้บริหารเรือนจ�ำ
ต้องแน่ใจว่าน�้ำดื่มและน�้ำใช้ เป็นทรัพยากรที่ให้เปล่าและมีให้ผู้ต้องขังทุกคนได้ ใช้อย่างเสรี
การห้ามไม่ให้ผตู้ อ้ งขังเข้าถึงน�ำ้ เป็นเรือ่ งทีย่ อมรับไม่ได้ ไม่วา่ จะใช้เหตุผลว่าเป็นวิธคี วบคุม
ลงโทษหรือเพื่อวัตถุประสงค์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการไต่สวน ผู้บริหารเรือนจ�ำมีความ
รับผิดชอบเป็นการเฉพาะที่จะต้องแน่ใจว่ากลุ่มคนอ่อนแอรวมถึงผู้หญิงและเด็ก ผู้ที่ทุกข์
ทรมานจากการเจ็บป่วยทางกายและทางจิต หรือผู้ที่ต้องการการดูแลสุขภาพเป็นการ
เฉพาะ ผูส้ งู อายุ คนพิการ ผูอ้ ยูใ่ นระหว่างการแยกขัง (เช่น ในห้องขังส�ำหรับลงโทษ ห้องขัง
รอค�ำยืนยันการตัดสินประหารชีวิต หรือถูกแยกออกจากผู้ต้องขังส่วนใหญ่ด้วยเหตุอื่น)
สามารถเข้าถึงน�้ำดื่มและน�้ำใช้เพื่อสุขอนามัยที่มีคุณภาพและปริมาณเหมาะสม
44

ก. โครงสร้างพื้นฐาน รวมทั้งการกักเก็บ
ผู้ออกแบบระบบน�้ำและระบบสุขาภิบาล ควรดูงานระบบจัดหาน�้ำในเรือนจ�ำแห่งอื่น ๆ ใน
ภูมภิ าคเดียวกันเพือ่ สังเกตว่าเขาบริหารงานกันอย่างไร ผูอ้ อกแบบจะต้องตระหนักด้วยว่า
ความต้องการการใช้งานภายในเรือนจ�ำนัน้ แตกต่างจากความต้องการในสภาพแวดล้อม
แบบครัวเรือนปกติเป็นอย่างมาก สิ่งอ�ำนวยความสะดวกด้านน�้ำและสุขาภิบาลต้องแข็ง
แรงทนทานพอที่รับมือกับการใช้งานหนัก ในสภาพแวดล้อมแบบเรือนจ�ำซึ่งแตกต่างจาก
องค์กรอื่นในหลายด้าน ผู้ออกแบบและผู้วางแผนมักประเมินปริมาณการใช้งาน และการ
สึกหรอจากการใช้งานที่จะเกิดขึ้นต�่ำกว่าความเป็นจริง อุปกรณ์ท่อมาตรฐานที่ใช้ ในครัว
43 ไอซีอาร์ซี น�้ำ การสุขาภิบาล สุขอนามัย และที่พักอาศัยในเรือนจ�ำ ไอซีอาร์ซี เจนีวา ตอนที่ 2.5
44 SMR ข้อ 20 (2) “จะต้องมีน้ำ�ดื่มให้ยักโทษทุกคนเมื่อใดก็ตามที่เขาต้องการ”
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น�้ำ การสุขาภิบาล สุขอนามัย และที่อยู่อาศัย ในเรือนจ�ำ ค�ำแนะน�ำเพิ่มเติม

เรือนทั่วไป (โดยเฉพาะก๊อกน�้ำ อ่างล้างมือและโถอุจจาระ ปัสสาวะ) มักต้องเปลี่ยนบ่อย ๆ
เพราะการใช้งานหนักหรือเพราะถูกท�ำลายจนเสียหายไม่ว่าโดยเจตนาหรือโดยบังเอิญ
ส่วนผลิตภัณฑ์ทผี่ ลิตออกมาส�ำหรับใช้ ในสถาบันและอุตสาหกรรมโดยเฉพาะ จะแพงกว่า
เพราะเน้นความคงทนในการใช้งานเป็นส�ำคัญแต่จะประหยัดกว่าในระยะยาว
จ�ำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องพัฒนาและก�ำหนดแผนงานซ่อมบ�ำรุงตามปกติ และน�ำไปใช้กับ
ระบบจ่ายน�้ำที่ได้ติดตั้งไว้รวมทั้งพื้นที่อาบน�้ำ  สภาพที่แออัดเกินไปเป็นระยะเวลานาน ๆ
แม้วา่ จะไม่ใช่เรือ่ งผิดปกติแต่สง่ ผลให้ความต้องการใช้นำ�้ และอุปกรณ์ตา่ ง ๆ มีมากเกินกว่า
ที่ได้วางแผนไว้ และเป็นปัจจัยเร่งให้โครงสร้างพื้นฐานในเรือนจ�ำเสื่อมสภาพเร็วขึ้น (รวม
ทั้งน�้ำและการสุขาภิบาล) เมื่อเทียบกับที่การติดตั้งในครัวเรือน ในสภาพที่แออัดเกินไปนี้
จึงจ�ำเป็นต้องเพิ่มการซ่อมบ�ำรุง
การน�ำแผนการบ�ำรุงรักษาไปใช้นั้นต้องมีงบประมาณ ควรรวมความต้องการด้านงบ
ประมาณส�ำหรับการซ่อมบ�ำรุงไว้ตงั้ แต่ขนั้ วางแผน และเสนอของบประมาณในช่วงพิจารณา
งบประมาณประจ�ำปี โดยต้องรวมถึงจ�ำนวนผู้ต้องขังที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นในอนาคตด้วย
ถ้าหากจ�ำนวนผู้ต้องขังที่ไม่ได้วางแผนไว้เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส�ำคัญก็ควรเสนอของบซ่อม
บ�ำรุงเพิ่มเติม อาจประหยัดงบประมาณในการซ่อมบ�ำรุงโดยมอบหมายผู้ต้องขังที่ผ่าน
การอบรมและถูกก�ำกับดูแลมาแล้วเป็นผู้ด�ำเนินการซ่อมบ�ำรุง อย่างไรก็ตาม เนื่องจาก
เป็นความรับผิดชอบของผู้บริหารต่อสวัสดิการของผู้ต้องขัง ดังนั้นต้องใช้เจ้าหน้าที่ ที่มี
คุณภาพอย่างเหมาะสม (มากกว่าจะใช้ผู้ต้องขัง) เพื่อรับผิดชอบงานซ่อมบ�ำรุงทั้งหมดที่
เกี่ยวข้องกับน�้ำและระบบจ่ายน�้ำ (ดูบทที่ 8 การบ�ำรุงรักษาเรือนจ�ำ)
ถึงแม้ข้อก�ำหนดของ ไอซีอาร์ซี แนะน�ำให้ ใช้ก๊อกน�้ำ  1-2 ก๊อกส�ำหรับผู้ต้องขัง 100 คน
แต่จ�ำนวนก๊อกน�้ำที่ต้องมีเพื่อให้แน่ใจได้ว่าผู้ต้องขังทุกคนได้รับน�้ำพอเหมาะส�ำหรับดื่ม
ล้าง และท�ำความสะอาดนั้น ขึ้นอยู่กับองค์ประกอบของสิ่งอ�ำนวยความสะดวกนั้นๆ และ
ลักษณะการใช้งานประจ�ำวัน เช่น จะต้องมีก๊อกน�้ำมากขึ้นเมื่องานประจ�ำที่ท�ำอยู่นั้นห้าม
ไม่ให้ผู้ต้องขังเข้าถึงพื้นที่เปียกแฉะ (พื้นที่ที่จัดน�้ำไว้ ให้)
ไอซีอาร์ซี แนะน�ำให้ ใช้อัตราการไหลขั้นต�่ำที่ 3-5 ลิตรต่อนาที โดยพิจารณาจากคุณภาพ
ของวัสดุที่จะใช้เพื่อให้ ได้อัตราการไหลดังกล่าว เช่นเดียวกับการติดตั้งท่อส่งน�้ำ  เครื่อง
สูบ และอุปกรณ์อื่น ๆ อย่างไรก็ตาม การก�ำหนดอัตราการไหลควรเป็นส่วนหนึ่งของ
กระบวนการในการวางแผนและออกแบบ ทีมงานวางแผนควรพิจารณาเทคโนโลยีและทาง
เลือกใหม่ ๆ ด้วย เช่น ระบบกักเก็บน�้ำฝน เครื่องสูบน�้ำพลังงานแสงอาทิตย์และไส้กรอง
เซรามิคที่ผลิตในท้องถิ่นซึ่งราคาถูกว่าและหาซื้อได้ง่าย การวิเคราะห์ต้นทุน-ก�ำไรควร
รวมค่าติดตั้ง ค่าบ�ำรุงรักษาและซ่อมแซม และการหาวัสดุในท้องถิ่นหรือความพร้อมของ
วัสดุและความเชีย่ วชาญอืน่ ๆ เทคโนโลยีใหม่ๆ อาจต้องการทัง้ เวลาและเงินลงทุนเริม่ ต้นสูง
แต่ประหยัดกว่าในระยะยาวและได้พสิ จู น์ ให้เห็นแล้วว่ามีความเชือ่ ถือมากกว่าวิธดี งั้ เดิม ถึง
กระนัน้ ก็ตาม ก็ตอ้ งประเมินตัวเลือกต่าง ๆ อย่างรอบคอบเพือ่ ให้แน่ใจได้วา่ เป็นตัวเลือกที่
เราเข้าใจอย่างถ่องแท้ วางใจได้วา่ มีอายุการใช้งานนานพอ และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
ทุกด้าน ความกระตือรือร้นที่มีอยู่ตั้งแต่แรกมักจะน�ำไปสู่การคาดหวังที่สูงเกินจริง จึงขอ
แนะน�ำให้ทดสอบตัวเลือกเหล่านี้ก่อนในลักษณะ โครงการน�ำร่อง หรือดูงานที่สถานที่ที่
ใช้เทคโนโลยีเหล่านั้นได้ผลดี
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Inspection hatch

รูป 17 ระบบน�ำ้ ตามแบบฉบับทีม่ บี อ่ เก็บน�ำ้ ใต้ดนิ และถังเก็บน�ำ้ ยกระดับเพือ่ ให้แน่ใจได้วา่ มีความดัน
เหมาะสมพอที่จะจ่ายน�้ำผ่านท่อไปยังสิ่งอ�ำนวยความสะดวกต่าง ๆ และที่ส�ำคัญคือ
การผลักดันน�้ำเสียทิ้ง

ข.การจัดหาน�้ำ คุณภาพและปริมาณน�้ำ กับการเข้าถึงน�้ำ

หลักการขั้นพื้นฐานในการตัดสินว่าควรตั้ง จุดจ่ายน�้ำไว้ที่ใดนั้นมีข้อพิจารณาดังนี้
➔➔ผูต้ อ้ งขังจ�ำเป็นต้องเข้าถึงน�ำ้ ดืม่ ได้ตลอด 24 ชัว่ โมง เมือ่ ใดทีก่ ารรักษาความปลอดภัย
ในทีค่ วามมัน่ คงสูง การจัดส่งสัมภาระ หรือประเด็นข้อกฎหมายอืน่ ๆ ท�ำให้ ไม่สามารถ
เข้าถึงน�้ำได้ตลอด 24 ชั่วโมง ให้จัดหาภาชนะเก็บน�้ำชนิดเคลื่อนย้ายได้ซึ่งมีฝาปิด
ผนึกกันการปนเปื้อน ไว้ ในพื้นที่พักอาศัย
➔➔ควรมีอุปกรณ์/วัสดุกรองน�้ำให้แก่เจ้าหน้าที่และผู้ต้องขัง เมื่อใดก็ตามที่การเข้าถึง
น�้ำดื่มที่ผ่านการท�ำให้สะอาดแล้วไม่พอเพียง ควรด�ำเนินการวิเคราะห์น�้ำในห้อง
ปฏิบัติการที่ได้รับการยอมรับอย่างสม�่ำเสมอ ผลการวิเคราะห์คุณภาพน�้ำต้องได้
มาตรฐานขององค์การอนามัยโลก
➔➔จุดจ่ายน�ำ้ ทีก่ ำ� หนดต้องแยกระหว่างผูช้ ายและผูห้ ญิง และแยกเยาวชนออกจากผู้ ใหญ่
ในพื้นทีพ
่ กั อาศัย (ไม่แนะน�ำให้จดั วิธเี ข้าถึงจุดจ่ายน�ำ้ หนึง่ ตามก�ำหนดเวลาโดยกลุม่
ผู้ต้องขังต่าง ๆ เพราะการปฏิบัติเช่นนี้ เป็นสาเหตุให้การเข้าถึงไม่พอเพียง)
➔➔ทีต่ งั้ จุดจ่ายน�ำ้ ควรขึน้ อยูก่ บั การใช้อาคารแต่ละหลังและพืน้ ทีแ่ ต่ละเขตตามที่ได้วางแผน
ไว้แล้วรวมทั้งพื้นที่ส�ำหรับเจ้าหน้าที่ (ทั้งด้านในและด้านนอกเรือนจ�ำ)
➔➔การบริโภคโดยรวมต้องสะท้อนสภาพความเป็นจริงและไม่เป็นการรวมเฉพาะความ
ต้องการของผูต้ อ้ งขัง แต่รวมถึงความต้องการของผูบ้ ริโภคอืน่ ๆ ด้วย เช่น เด็กทีม่ า
กับญาติที่มาเยี่ยมและเจ้าหน้าที่ (โดยเฉพาะถ้าเจ้าหน้าที่อาศัยอยู่ในอาคารสถานที่
ร่วมกับครอบครัวของเขาเพราะเรือนจ�ำตั้งอยู่ในพื้นที่ห่างไกล)
➔➔ต้องติดตั้งจุดจ่ายน�้ำไว้ทั่วเรือนจ�ำเพื่อให้แน่ใจได้ว่าน�้ำไม่ใช้ทรัพยากรที่หายากจน
ท�ำให้ผู้ต้องขังกลุ่มเล็ก ๆ เข้ามาควบคุม ไอซีอาร์ซี ทราบดีว่าการจัดท�ำข้อก�ำหนด
อาจน�ำไปสู่ผลลัพธ์ที่ดูไม่ปกติ ตัวอย่างเช่น การติดตั้งท่อน�้ำในห้องขัง ท�ำให้ผู้ต้อง
ขังออกไปอยูข่ า้ งนอกตัวอาคารน้อยลง เพราะพวกเขาไม่จำ� เป็นต้องออกไปจากพืน้ ที่
45

45 องค์การอนามัยโลก ค�ำแนะน�ำเกี่ยวกับคุณภาพน�้ำดื่ม ฉบับตีพิมพ์ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2554 http://www.who.int/water_
sanitation_health/publications/2011/dwq_guidelines/en/.
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น�้ำ การสุขาภิบาล สุขอนามัย และที่อยู่อาศัย ในเรือนจ�ำ ค�ำแนะน�ำเพิ่มเติม

พักอาศัยเพือ่ เข้าถึงจุดจ่ายน�ำ้ ข้างนอกอีกต่อไปแล้ว ในท�ำนองเดียวกัน ยิง่ มีจดุ จ่าย
น�้ำมากขึ้นเท่าใดก็ยิ่งมีแนวโน้มที่จะสูญเสียน�้ำไปโดยเปล่าประโยชน์มากขึ้นเท่านั้น
จากการใช้ก๊อกน�้ำผิด ๆ หรือไม่มีการบ�ำรุงรักษา อย่างไรก็ตาม เป็นสิ่งส�ำคัญที่
จะต้องหลีกเลี่ยงผลลัพธ์ที่ไม่ปกติด้วยการจัดการที่ดี รวมทั้งเตือนตัวเองอยู่เสมอ
ว่าจุดประสงค์ก็เพื่อปรับปรุงสภาพโดยรวมของการจองจ�ำซึ่งเป็นสิ่งที่ส�ำคัญมาก
➔➔ปริมาณกันส�ำรอง เช่น บ่อเก็บน�้ำใต้ดินหรือหอถังสูง ต้องได้รับการบ�ำรุงรักษา
เสมือนเป็นส่วนหนึ่งของระบบน�้ำ  เพื่อให้พอกับความต้องการของผู้ต้องขังและเจ้า
หน้าที่อย่างน้อย 24 ชั่วโมง ถ้าหากระบบปกติใช้การไม่ได้

น�้ำและชุมชนท้องถิ่น
ตามปกติแล้วมีความเป็นไปได้ทชี่ มุ ชนท้องถิน่ ทีจ่ ะต่อท่อเชือ่ มเข้ากับท่อเมนประปาทีส่ ง่ น�ำ้
ไปยังเรือนจ�ำหรือน�้ำอาจถูกปนเปื้อนที่ต้นทางหรือระหว่างทาง (ไม่ว่าจะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจ
ก็ตาม) การค�ำนวณความต้องการน�้ำส�ำหรับเรือนจ�ำต้องครอบคลุมผู้บริโภคทุกคน ซึ่ง
รวมประชาชนทีอ่ ยู่รอบเรือนจ�ำ มาตรการในทางปฏิบัติเพือ่ หลีกเลี่ยงปัญหาต่าง ๆ เช่นนี้
และเพือ่ แก้ปญ
ั หาเกีย่ วกับการจัดหาน�ำ้ ร่วมกับผูอ้ ยูอ่ าศัยในบริเวณใกล้เคียง ประกอบด้วย
➔➔การก่อสร้าง (เป็นส่วนหนึ่งของโครงงานก่อสร้าง) โดยเพิ่มท่อหรือท่อแยก หรือ
ติดตั้งบ่อน�้ำบาดาลหรือถังเก็บน�้ำเพิ่มเติม เพื่อเพิ่มปริมาณน�้ำให้แก่ชุมชนท้องถิ่น
➔➔ติดตั้งระบบเก็บน�้ำและบ่อเก็บน�้ำเพื่อสะสมน�้ำในช่วงกลางคืนซึ่งความต้องการใช้น�้ำ
ของชุมชนข้างเคียงลดต�่ำลง
การจัดหาน�้ำและเรือนจ�ำใหม่และที่ก�ำลังขยาย (หัวข้อนี้จะกล่าวเพิ่มเติมในบทที่ 9)
เมื่อต้องการขยายระบบจัดหาน�้ำที่มีอยู่เดิมหรือเมื่อสร้างเรือนจ�ำแห่งใหม่ ฝ่ายวางแผน
ต้องรู้ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องและกฎระเบียบการบริหารของราชการส่วนท้องถิ่น เรือนจ�ำ
ใหม่ควรตั้งอยู่ในพื้นที่ที่การจัดหาน�้ำที่เหมาะสมสามารถเข้าถึงด้วยต้นทุนที่ไม่สูงเกินไป
ถ้าต้องการเพิ่มความจุ ขั้นตอนแรกคือต้องประเมินสภาพและความจุของระบบจัดหาและ
จ่ายน�้ำในปัจจุบันเสียก่อน เรื่องนี้อาจดูเหมือนจะเห็นได้ชัดแต่เป็นเรื่องธรรมดาส�ำหรับผู้
บริจาคหรือผู้ ให้บริการที่เลือกใช้ระบบที่ตนชื่นชอบ จนอาจมองข้ามการจัดการที่ยั่งยืน
และความคุ้มค่าในการลงทุน มีเรือนจ�ำหลายแห่งที่สร้างขึ้นเฉพาะกิจและใช้ระบบที่ผู้ขาย
ผลักดันให้ ใช้ โดยภายหลังปรากฏว่าไม่สามารถแก้ปัญหาระยะยาวได้อย่างยั่งยืน
การวางแผนควรค�ำนึงถึงการขยายตัวทั้งประชากรในเรือนจ�ำและชุมชนใกล้เคียง รวมทั้ง
ขีดความสามารถของระบบจัดหาน�ำ้ ทีจ่ ะตอบสนองความต้องการทีเ่ พิม่ ขึน้ ผูว้ างแผนควร
ทราบว่าเงินลงทุนนัน้ มีความส�ำคัญต่อการยกระดับขีดความสามารถของเครือ่ งข่ายจ่าย
น�ำ้ ทีม่ อี ยูห่ รือการสร้างโรงปรับปรุงคุณภาพแห่งใหม่นนั้ มีราคาทีแ่ พงมาก เมือ่ เทียบกับค่า
ก่อสร้างระบบครั้งแรกซึ่งเผื่อส�ำหรับการขยายตามจ�ำนวนประชากรที่เพิ่มขึ้น การสร้าง
ระบบจัดหาน�้ำที่ไม่สามารถขยายได้ตามความต้องการที่เพิ่มขึ้น จะส่งผลให้ต้นทุนรวม
ทั้งหมดสูงขึ้นอย่างมหาศาลในระยะยาว ดังนั้นระบบและองค์ประกอบของระบบจึงควรมี
ประสิทธิภาพสูงกว่าความต้องการสูงสุด ณ วันที่ท�ำการก่อสร้าง
การจัดหาน�ำ้ ส�ำหรับเรือนจ�ำขนาดใหญ่มกั ต้องมีการเจรจาตกลงอย่างรอบด้าน กับส่วน
ราชการท้องถิน่ ทีเ่ กีย่ วข้องทัง้ หมดรวมทัง้ ชุมชนท้องถิน่ ด้วย ผลทีต่ ามมาก็คอื ในระยะเริม่
ต้นของกระบวนการวางแผนควรระบุถงึ การปรึกษาหารือกับหน่วยงานเหล่านี้ และผลที่ได้
รับควรส่งต่อไปให้ทีมงานวางแผน
วัตถุประสงค์ของกระบวนการปรึกษาควรรวมถึง สิทธิในการเข้าถึงและความมั่นคงใน
ระบบการจัดหา และการแบ่งปันทรัพยากรน�้ำที่เท่าเทียมกันกับชุมชนที่ได้รับผลกระทบ
กระบวนการดังกล่าวต้องได้รับการอนุมัติจากกรมต่างๆ ของรัฐบาล และในบางครั้งก็
ต้องการความช่วยเหลือจากหัวหน้ารัฐบาลอีกด้วย ข้อตกลงกับส่วนราชการท้องถิ่น
ควรก�ำหนดรายละเอียดไว้ ในสัญญา การตรวจสอบใด ๆ เกี่ยวกับข้อก�ำหนดของการ
ออกแบบ อุปกรณ์ที่ติดตั้งและเทคโนโลยีที่ก�ำหนดขึ้นโดยส่วนราชการท้องถิ่นต้องถูก
ด�ำเนินการตามนั้น
การประชุมกับชุมชนที่อยู่รอบข้างเรือนจ�ำ  ควรอธิบายผลกระทบจากเรือนจ�ำต่อการ
จัดหาน�้ำในท้องถิ่นถึงแม้ว่าเรือนจ�ำอาจคาดว่าไม่มีผลกระทบก็ตาม ในเรือนจ�ำขนาด
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ใหญ่ อาจมีความเป็นไปได้ทางเศรษฐศาสตร์ที่จะเพิ่มขนาดของระบบน�ำ้ ประปาอย่างพอ
เพียงเพื่อให้เกิดผลประโยชน์ต่อชุมชนข้างเคียงด้วย ในกรณีที่การจัดสรรน�้ำกับชุมชนไม่
เท่าเทียมกันหรือไม่ได้รับการดูแล ประสบการณ์ของคณะผู้แทนจากไอซีอาร์ซี พบว่าบาง
ครั้งสมาชิกในชุมชนลักลอบใช้น�้ำจากระบบ เพื่อให้พอกับความต้องการของพวกเขาและ
อาจบ่อนท�ำลายการจัดหาน�้ำ
ถ้าการเจรจากับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว ไม่สามารถให้การรับประกันการจัดหาน�้ำ
ประปาให้เรือนจ�ำได้แล้ว การวางแผนส�ำหรับเรือนจ�ำก็ ไม่ควรด�ำเนินการต่อไป

ค. การจ่ายน�้ำเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน

Cecilia Goin / ICRC

แม้วา่ เรือนจ�ำมีการออกแบบและบริหารจัดการเป็นอย่างดีแล้ว การจัดหาน�ำ้ ก็อาจมีความ
ยุง่ เหยิงได้ เรือ่ งแบบนีเ้ กิดขึน้ บ่อยๆ โดยเฉพาะในประเทศทีม่ คี วามขัดแย้ง ประเทศทีพ
่ งึ่ ผ่าน
ความขัดแย้งและประเทศก�ำลังพัฒนา ที่ระบบจัดหาและจ่ายน�ำ้ ไม่ดีนัก การเข้าถึงน�ำ้ เป็น
หนึ่งในตัวกระตุ้นที่ท�ำให้ผู้ต้องขังก่อความไม่สงบ ถ้าไม่สามารถกู้ระบบกลับมาได้โดยเร็ว
ผู้ต้องขังอาจหงุดหงิด และท�ำลายข้าวของเพราะพวกเขาต้องการการเข้าถึงน�้ำ จึงจ�ำเป็น
ที่ฝ่ายบริหารเรือนจ�ำจะต้องเตรียมความพร้อมและสามารถสนองตอบได้อย่างรวดเร็ว
เพื่อกู้คืนหรือหาระบบประปาทดแทน
เพื่อให้มีน�้ำใช้เมื่อระบบปกติใช้การไม่ได้ ระบบกันส�ำรอง (ซึ่งก็คือการส�ำรองน�้ำนั่นเอง)
ควรมีน�้ำให้พอกับความต้องการใช้น�้ำของผู้ต้องขังและเจ้าหน้าที่อย่างน้อย 24 ชั่วโมง
ควรพัฒนาแผนรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินร่วมกับส่วนราชการท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อ
ให้สามารถจัดหาน�้ำได้ทันท่วงทีในสถานการณ์ที่ปริมาณน�้ำส�ำรองไม่พอ

รูป 18 สิ่งอ�ำนวยความสะดวกในการกักเก็บน�้ำไว้ใช้เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน

ในกรณีทปี่ ริมาณน�ำ้ มีอย่างจ�ำกัดเพราะความแปรผันของฤดูกาลหรือปัจจัยอืน่ ๆ จ�ำเป็น
ต้องจ่ายน�้ำด้วยความเท่าเทียมกันตามแผนรองรับสถานการณ์ฉุกเฉิน ซึ่งเจ้าหน้าที่และ
ผู้ต้องขังรับทราบกันดีอยู่แล้ว การจัดสรรปันส่วนน�้ำนั้น ต้องมั่นใจได้ว่าผู้ป่วย ผู้สูงอายุ
แม่ลูกอ่อนและเด็ก สามารถเข้าถึงน�้ำได้อย่างเพียงพอตามข้อก�ำหนดด้านสุขอนามัยและ
น�้ำดื่มน�้ำใช้ ในแต่ละวัน ควรจัดให้มีการซักซ้อมแผนรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินทั้งทาง
ทฤษฎีและปฏิบัติเป็นประจ�ำ  เพื่อให้แน่ใจได้ว่าเมื่อเกิดเหตุจริงจะสามารถน�ำแผนไปปฏิบัติ
ได้อย่างมีประสิทธิผล
ควรจัดให้มีรถบรรทุกน�้ำหรือน�้ำบรรจุขวดใช้เป็นการชั่วคราว ในกรณีที่ต้องการน�้ำเพิ่ม
แม้ว่าวิธีดังกล่าวจะมีต้นทุนสูงก็ตาม
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5. การสุขาภิบาลและ
สุขอนามัย
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บทนี้เกี่ยวข้องกับโครงสร้างพื้นฐานที่ต้องมีเพื่อให้บรรลุผลและผดุงไว้ซึ่งการสุขาภิบาลและมาตรฐานสุขอนามัย
ที่มีประสิทธิผลและการน�ำไปปฏิบัติในส่วนที่เกี่ยวข้องด้วย
สภาพความเป็นจริง
การบรรลุผลส�ำเร็จในงานสุขาภิบาลขัน้ พืน้ ฐาน เป็นความท้าทายอันยิง่ ใหญ่ในหลายเรือน
จ�ำ  ไม่ใช่เรื่องผิดปกติแต่อย่างใดส�ำหรับเจ้าหน้าที่และผู้ต้องขังที่ไม่คุ้นเคยกับวิธีใช้ส้วม
แถวอย่างถูกต้อง ห้องส้วมกลายเป็นแหล่งแพร่เชื้อโรคเพราะขาดความรู้ความเข้าใจถึง
ความส�ำคัญของการท�ำความสะอาดอย่างเหมาะสมและเป็นกิจวัตร รวมทั้งเส้นทางการ
แพร่กระจายของเชื้อโรค การขาดแคลนเงินทุน สิ่งอ�ำนวยความสะดวกที่ใช้การได้ ไม่ดีและ
โครงสร้างพื้นฐานด้านสุขาภิบาลที่ไม่เหมาะสมกับจ�ำนวนผู้ต้องขัง ล้วนเป็นปัจจัยท�ำให้
เกิดความท้าทายนี้
ห้องส้วมและสิ่งอ�ำนวยความสะดวกด้านสุขาภิบาลอื่น ๆ คือส่วนหนึ่งที่เห็นได้ของระบบ
ขับถ่ายของเสียเหลว สิ่งปฏิกูลที่เอ่อล้นออกมาจากการอุดตันหรือระบบระบายน�้ำไม่
เหมาะสมสามารถเห็นได้บ่อย ๆ ในเรือนจ�ำ สาเหตุอาจมาจากโครงสร้างพื้นฐานไม่เหมาะ
สม การชะล้างของระบบไม่ถกู ต้องหลังจากขาดน�้ำหลายช่วงเวลาหรือตัง้ ใจให้เกิด (ในบาง
กรณี) การอุดตันที่พบได้บ่อยๆ คือ การอุดตันในบ่อเกรอะและหลุมกรองน�้ำเสียขั้นต้น (ที่
ส่วนปลายของระบบ)
การอุดตันอาจเกิดจากการทิ้งวัตถุแข็งเข้าไปในระบบระบายของเสีย ซึ่งมักเกิดขึ้นเมื่อผู้
ต้องขังไม่ได้รับวัสดุส�ำหรับท�ำความสะอาดที่เหมาะสม จึงใช้สิ่งแปลกปลอมอื่น ๆ แทน เช่น
ก้อนหิน เศษผ้า หรือวัสดุของแข็งอืน่ ๆ การอุดตันยังเกิดขึน้ เมือ่ บ่อเกรอะอยูไ่ กลเกินไปและ
ระบบท่อระบายมีข้องอหลายจุดและมีการเปลี่ยนทิศทางหลายครั้ง ในระยะยาวการสร้าง
ถังเก็บเพิ่มเติมใกล้ ๆ กับพื้นที่ จะเป็นทางเลือกที่ดีและประหยัดกว่า
บ่อเกรอะ (septic tank) คือที่ ที่สารอินทรีย์เกิดการย่อยสลายทางชีวภาพและเป็นที่ที่
ของเหลวซึ่งแยกตัวออกจากของแข็ง ถูกระบายลงสู่หลุมกรองขั้นต้น (soaking pit) หรือ
ระบบท่อระบายน�ำ้ เสียของเทศบาล อย่างไรก็ตามบ่อเกรอะมักถูกสร้างเป็นบ่อพักชัว่ คราว
(retention tanks) ซึ่งจ�ำเป็นต้องก�ำจัดของเสียในถังนี้ให้หมด
สภาพปัญหาอื่น ๆ ที่คณะผู้แทนของไอซีอาร์ซีสังเกตเห็น รวมถึงบ่อเกรอะที่สร้างในท�ำเล
ที่ไม่สามารถก�ำจัดปฏิกลู ให้หมดไปได้ (เช่น ทางเข้าถึงของยานพาหนะมีตรอกแคบ ๆ หรือ
ก�ำแพงรักษาความปลอดภัยขวางกั้น) และมีสิ่งปลูกสร้างเพิ่มเติมบนบ่อเกรอะ
ปัญหาทีเ่ กิดขึน้ ใต้ดนิ มักเป็นปัญหาทีแ่ ก้ ไขได้ยากทีส่ ดุ การก�ำจัดสิง่ อุดตันหรือการซ่อมแซม
ก็ยากเมื่อไม่รู้ต�ำแหน่งของแนวท่อระบาย โดยเฉพาะในเรือนจ�ำเก่าที่ดัดแปลงระบบมาแล้ว
หลายครัง้ หลายหนแต่ไม่ได้จดบันทึกไว้ ในสถานการณ์อนื่ ๆ มาตรการประหยัดค่าใช้จา่ ย
อาจส่งผลให้มีจ�ำนวนบ่อตรวจไม่เพียงพอ
ผู้บริหารเรือนจ�ำต้องมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องโครงสร้างพื้นฐานที่ซ่อนอยู่ เพื่อที่เขาจะได้
บริหารสัญญาซ่อมหรือบ�ำรุงรักษาระบบสุขาภิบาลได้อย่างถูกต้อง
การจัดระบบสุขาภิบาลในเรือนจ�ำนั้น ต้องด�ำเนินการโดยไม่ก่อความขัดแย้งหรือปัญหา
ต่อชุมชนท้องถิ่นในพื้นที่รอบเรือนจ�ำ

ข้อก�ำหนดด้านเทคนิค

➔➔ห้องส้วม 1 ห้องต่อ 25 คน จะต้องมีหอ้ งส้วมอย่างน้อย 1 ห้อง ส�ำหรับแต่ละพืน้ ทีพ
่ กั

อาศัยซึง่ ให้ทพ่ี กั พิงแก่ผตู้ อ้ งขัง 25 คน ห้องขังเดีย่ วให้มหี อ้ งส้วม 1 ห้อง ในห้องขังรวม
หรืออาคารเรือนนอน ในบางท้องถิน่ นิยมให้มจี ำ� นวนห้องส้วมและทีอ่ าบน�ำ้ มากกว่านี้
➔➔ที่อาบน�้ำ 1 ที่ต่อ 50 คน อาบน�้ำสัปดาห์ละ 3 ครั้ง (ขั้นต�่ำสุดและตามสภาพ
ภูมิอากาศในท้องถิ่น)
➔➔ก๊อกน�้ำในส้วม 1 ก๊อกส�ำหรับแต่ละชุดส้วมแถวเพื่อล้างมือ
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สุขอนามัย

วิธีปฏิบัติที่ดีและการน�ำไปใช้
ก. โครงสร้างพื้นฐาน
รายการก�ำหนดขั้นต�่ำของห้องส้วม 1 ห้องส�ำหรับผู้ต้องขัง 25 คน มีสมมติฐานว่าผู้ต้อง
ขังไม่มขี อ้ จ�ำกัดในการเข้าถึงห้องส้วม ห้องส้วมควรอยูใ่ นหรือใกล้หอ้ งขังหรืออาคารทีพ
่ กั
อาศัยทีเ่ ข้าถึงได้ตลอด 24 ชัว่ โมงโดยไม่มขี อ้ จ�ำกัดหรือต้องขออนุญาตเจ้าหน้าที่ ห้องส้วม
ควรใช้การได้ดีและมีน�้ำยาท�ำสะอาดให้พร้อม
ในบางสถานการณ์อัตราส่วนห้องส้วมต่อผู้ต้องขังอาจผันแปรไปบ้าง ตัวอย่างเช่น 1:25
อาจจัดการไม่ได้ ในทางปฏิบตั ิ เมือ่ มีผตู้ อ้ งขังหลายคนอยูใ่ นห้องขังเดีย่ วที่ไม่มหี อ้ งส้วม และ
พวกเขาถูกขังอยูเ่ กือบตลอดเวลา ในกรณีเช่นนีจ้ ำ� เป็นต้องเพิม่ ส้วมมากขึน้ เพือ่ ให้แน่ใจได้
ว่าผู้ต้องขังเข้าถึงห้องส้วมได้ ตามมาตรฐานสากล ต้องพิจารณาความเหมาะสมของ
อัตราส่วนโดยค�ำนึงถึงเวลาและความถี่ที่ให้ผู้ต้องขังแต่ละคนเข้าส้วม
เมือ่ การคุม้ กันจากเจ้าหน้าทีเ่ ป็นทีต่ อ้ งการส�ำหรับการเข้าห้องน�ำ้ ของผูต้ อ้ งขัง เช่น ในทีพ่ กั
อาศัยทีผ่ ตู้ อ้ งขังถูกประเมินว่ามีความเสีย่ งสูงหรืออาจท�ำร้ายตัวเอง ควรสร้างห้องส้วมและ
สิง่ อ�ำนวยความสะดวกในการชะล้างเพือ่ สุขอนามัยส่วนตัวไว้ ในห้องขังและแถวห้องขัง เมือ่
วิธนี ที้ ำ� ไม่ได้ ในทางปฏิบตั หิ รือไม่ประหยัด ก็ควรใช้วธิ กี ารอืน่ ทีอ่ นุญาตให้ผตู้ อ้ งขังเข้าห้อง
ส้วมเมื่อใดก็ ได้ที่จ�ำเป็น เช่น เจ้าหน้าที่ตอบรับอาณัติสัญญาณที่ตกลงกันไว้กับผู้ต้องขัง
แล้วจัดจ�ำนวนเจ้าหน้าทีใ่ ห้พอเพียงทีจ่ ะตอบสนองอย่างพอเพียง ในห้องขังความมัน่ คงต�ำ่
เมื่อผู้ต้องขังเข้าห้องส้วมได้อย่างอิสระอาจจัดห้องส้วมแยกออกไปจากพื้นที่หลับนอน ไม่
ว่าจะในกรณีใดก็ตาม ควรจัดห้องส้วมและทีอ่ าบน�ำ้ ให้ ใกล้กบั ทีพ
่ กั อาศัย โดยสามารถเข้า
ถึงได้ตลอดเวลา ต้องมัน่ ใจว่าการเข้าห้องส้วมของผูต้ อ้ งขังจะได้รบั การเอาใจใส่เป็นพิเศษ
จากเจ้าหน้าที่ที่ก�ำกับดูแลตลอด 24 ชั่วโมง
ห้องน�้ำต้องสอดรับกับวัฒนธรรม นั่นคือแบบเดียวกับที่นิยมใช้กันในชุมชน ที่ตั้งและแผง
กั้นแบ่งห้องส้วมต้องช่วยให้ผู้ต้องขังมีความเป็นส่วนตัวมากที่สุดในขณะใช้ห้องส้วม การ
ใช้ห้องส้วมของผู้ต้องขังจะต้องไม่ประเจิดประเจ้อจนผู้ต้องขังคนอื่น ๆ สามารถมองเห็นได้
ควรติดตัง้ และซ่อมบ�ำรุงระบบชักโครกหรือระบบปล่อยน�ำ้ ล้างอย่างสม�ำ่ เสมอ ควรเตรียม
แผนการรองรับกรณีที่ระบบช�ำระล้างดังกล่าวช�ำรุดเสียหาย โดยเป็นวิธีการที่เจ้าหน้าที่
และผู้ต้องขังมีความรู้ความเข้าใจและสามารถด�ำเนินการได้เอง ต้องท�ำความสะอาดและ
ซ่อมบ�ำรุงอย่างสม�่ำเสมอ เพื่อยืดอายุใช้งานของโครงสร้างพื้นฐานให้ยาวนานที่สุดโดย
เฉพาะเมื่อวัสดุที่ใช้แตกหักเสียหายได้ง่าย
ไอซีอาร์ซี แนะน�ำให้มี ฝักบัว 1 หัวต่อผู้ต้องขัง 50 คน อย่างไรก็ตาม เช่นเดียวกับข้อ
ก�ำหนดขัน้ ต�ำ่ ส�ำหรับห้องส้วมควรใช้คำ� แนะน�ำนีด้ ว้ ยความระมัดระวัง ฝักบัว 1 หัวไม่เพียง
พอส�ำหรับผู้ต้องขังทุก ๆ 50 คนในเมื่องานประจ�ำที่จะต้องท�ำและเวลาที่อนุญาตให้ผู้ต้อง
ขังแต่ละคนใช้อาบน�ำ้ ไม่เพียงพอ เช่น สมมุตวิ า่ ผูต้ อ้ งขังแต่ละคนใช้เวลาถอดเสือ้ ผ้า อาบน�ำ ้
และสวมเสือ้ ผ้าต�ำ่ สุด 5 นาที ดังนัน้ จะต้องใช้เวลาทัง้ หมดเกินกว่า 4 ชัว่ โมงในกระบวนการ
อาบน�ำ้ ทีม่ ฝี กั บัว 1 หัวส�ำหรับผูต้ อ้ งขังทุก 50 คน ค�ำแนะน�ำดังกล่าวตัง้ อยูบ่ นสมมุตฐิ าน
ว่า เวลาที่จัดสรรให้ผู้ต้องขังแต่ละคนอาบน�ำ้ ซึ่งรวมเวลาทั้งหมดที่เดินไปถึงอาบน�ำ้ ด้วย
นั้นมีอย่างเพียงพอ เมื่อจัดให้กลุ่มผู้ต้องขังหลายกลุ่มพักอาศัยในพื้นที่ที่แยกออกจาก
กัน อาจจ�ำเป็นต้องเพิ่มจ�ำนวนหัวฝักบัวหนึ่งหัวต่อกลุ่มผู้ต้องขังสูงสุดไม่เกิน 50 คน
พืน้ ทีอ่ าบน�ำ้ ต้องให้มสี ขุ อนามัยขัน้ พืน้ ฐาน ผูว้ างแผนและผูจ้ ดั การต้องแน่ใจด้วยว่าพืน้ ที่
อาบน�้ำและการจัดแจงต่าง ๆ จะให้ความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยแก่ผู้ต้องขัง โดย
เฉพาะผู้อ่อนแอ ถ้าไม่มีความเป็นส่วนตัวผู้ต้องขังก็จะแก้ ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าเสีย
เองเพื่อปกป้องเกียรติภูมิขั้นพื้นฐานของเขา ถ้าไม่มีวิธีปฏิบัติในการประเมินความเสี่ยง
และจัดก�ำลังเจ้าหน้าที่ที่เหมาะสมผู้ต้องขังก็จะไม่ปลอดภัย องค์ประกอบที่น่าจะเป็นไปได้
แสดงในหัวข้อต่อไป
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47 SMR ข้อ 12 “จะต้องติดตั้งสิ่งอ�ำนวยความสะดวกด้านสุขาภิบาลอย่างเหมาะสมเพื่อให้ผู้ต้องขังทุกคนสามารถปฏิบัติ
ตามความต้องการของธรรมชาติเมื่อจ�ำเป็นและด้วยวิธีที่สะอาดและเหมาะสม”
48 ไอซีอาร์ซี น�้ำ การสุขาภิบาล สุขอนามัย และที่พักอาศัยในเรือนจ�ำ ไอซีอาร์ซี เจนีวา ตอนที่ 2.5
49 SMR ข้อ 13 “จะต้องจัดให้มีสิ่งอ�ำนวยความสะดวกในการอาบน�้ำและอาบน�้ำฝักบัวที่เหมาะสมเพื่อให้ผู้ต้องขังทุกคน
สามารถและต้องการอาบน�้ำหรืออาบน�้ำฝักบัวในอุณหภูมิที่เหมาะสมกับสภาพภูมิอากาศบ่อยเท่าที่จ�ำเป็นส�ำหรับสุข
อนามัยทั่วไปตามฤดูกาลและภูมิภาคทางภูมิศาสตร์ แต่อย่างน้อยต้องสัปดาห์ละครั้งในภูมิอากาศแถบอบอุ่น”

55
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ข. การจัดหาน�้ำ สุขอนามัย และการสุขาภิบาล
การจัดหาน�ำ้ ต้องพอเพียงเพือ่ ให้มปี ริมาณการไหลอย่างพอเหมาะไปถึงทีอ่ าบน�ำ 
้ และห้อง
ส้วมตลอดทั้งวันโดยเฉพาะในช่วงเวลาที่มีความต้องการใช้น�้ำมาก ช่วงที่มีการใช้น�้ำมาก
ที่สุดส�ำหรับอาบน�้ำและเข้าห้องส้วมมักเป็นตอนเช้า หลังจาก “ตื่นนอน” หรือเมื่อ “ปลด
กุญแจ” และอีกครัง้ เมือ่ “ลัน่ กุญแจ” หรือเมือ่ ผูต้ อ้ งขังเข้านอน การไหลของน�ำ้ ต้องพอเพียง
ต่อความจุของผู้ต้องขังที่คาดการณ์ ไว้ ในช่วงเวลาที่มีการใช้น�้ำมากที่สุด
ควรติดตั้งจุดจ่ายน�้ำไว้ทั่วเรือนจ�ำ ในที่ที่แน่ใจได้ว่าผู้ต้องขังมีเข้าถึงได้สะดวกและต่อเนื่อง
เพือ่ วัตถุประสงค์ดา้ นสุขอนามัย การสุขาภิบาลและความชุม่ ชืน้ ควรจัดสบูไ่ ว้ ให้แต่ละคนใช้
ท�ำความสะอาด พร้อมน�้ำยาท�ำความสะอาดและอุปกรณ์อื่น ๆ รวมทั้งถังน�้ำและไม้ถูพื้น
การส่งเสริมด้านสุขอนามัยควรเป็นองค์ประกอบมาตรฐาน เพือ่ ให้การศึกษาและให้ความ
รู้แก่ผู้ต้องขัง การให้ความรู้ ให้รวมถึงความสัมพันธ์ระหว่างสุขอนามัยขั้นพื้นฐานและการ
แพร่เชื้อโรคกับการใช้ชีวิตอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่แออัด อาจฝึกอบรมผู้ต้องขังเหล่านี้เสมือน
เป็นส่วนหนึ่งของการปฐมนิเทศผู้ต้องขัง แต่ต้องอยู่ในการควบคุมงานของเจ้าหน้าที่ด้าน
สาธารณสุขหรือผู้ที่มาจากหน่วยงานภายนอก (รวมทั้งองค์กรเอกชน)

ค. การท�ำความสะอาดห้องส้วม
การท�ำความสะอาดห้องส้วมและบริเวณรอบ ๆ ถือว่าเป็นงานที่จ�ำเป็นในเรือนจ�ำ  การ
บ�ำรุงรักษาห้องส้วมจะมีประสิทธิผล เมื่อมอบหมายให้ผู้ต้องขังกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งรับผิด
ชอบโดยตรง (มีค�ำอธิบายเพิ่มเติมเรื่องการใช้แรงงานผู้ต้องขังในบทที่ 8) จะต้องจัดหา
วัสดุ อุปกรณ์ส�ำหรับท�ำความสะอาด ให้แก่ผู้ต้องขังที่มีหน้าที่ท�ำความสะอาด รวมทั้งชุด
เสือ้ ผ้าป้องกันเมือ่ จ�ำเป็นต้องใช้ และได้รบั อนุญาตให้เข้าถึงพืน้ ที่ได้ตลอดวันเพือ่ ให้แน่ใจได้
ว่ามีการรักษาความสะอาดจริง ผู้ต้องขังควรได้รับค�ำแนะน�ำที่จัดเจนในเรื่องมาตรฐาน
สุขอนามัยจากเจ้าหน้าที่ด้านสาธารณสุข วัสดุอุปกรณ์ท�ำความสะอาดจะต้องเก็บไว้ ใน
พื้นที่มิดชิดและล็อคกุญแจ จะต้องให้เวลาและความสะดวกแก่ผู้ต้องขังที่รับผิดชอบงานนี้
ในการล้างและเปลี่ยนเสื้อผ้า
เจ้าหน้าทีจ่ ะต้องแน่ใจว่าไม่มวี ตั ถุแปลกปลอม (รวมทัง้ ถุงพลาสติก ก้อนหิน และเศษขยะอืน่
ๆ) วางไว้ ในส้วมรางหรือห้องส้วม สิ่งบ่งชี้ใด ๆ ว่าส้วมตันหรือระบบระบายน�้ำเสียท�ำงาน
ได้ ไม่ดี จะต้องตรวจสอบทันทีก่อนที่สถานการณ์จะเลวร้ายลงจนเป็นเหตุให้มีความเสี่ยง
ต่อสุขภาพของเจ้าหน้าที่และผู้ต้องขัง
50

ง. การเข้าถึงแดนสุขาภิบาล
จะต้องเพิ่มเวลาจากอย่างน้อย วันละหนึ่งชั่วโมง ในที่มีอากาศบริสุทธิ์ส�ำหรับการเข้าไป
ซักผ้าในแดนสุขาภิบาล

จ. การจัดการน�้ำเสีย
ปัญหาใหญ่อาจเกิดขึ้นได้ถ้าการติดตั้งต่าง ๆ ไม่ถูกต้องตามข้อก�ำหนดในแบบแปลน เช่น
จะต้องสูบส้วมทุก ๆ หนึง่ ถึงสามปี เมือ่ อินทรียส์ ารกึง่ แข็งสะสมสูงขึน้ ถึงระดับเศษหนึง่ ส่วน
สามจากก้นบ่อเกรอะ อย่างไรก็ตามเมือ่ ถึงเวลาทีจ่ ะต้องสูบบ่อ ผูร้ บั จ้างมักสูบเฉพาะส่วน
ทีเ่ ป็นของเหลวเพราะจะได้ทำ� งานน้อยลง และอุปกรณ์เครือ่ งสูบไม่ตอ้ งท�ำงานหนัก การสูบ
เอาแต่ของเหลวออกไปในทีส่ ดุ ก็จะท�ำให้บอ่ เกรอะอุดตัน เจ้าหน้าทีเ่ รือนจ�ำทีร่ บั ผิดชอบเรือ่ ง
การซ่อมบ�ำรุงต้องทราบวิธีปฏิบัตินี้ และควบคุมผู้รับจ้างเพื่อให้แน่ใจว่าได้สูบสิ่งปฏิกูลใน
บ่อเกรอะออกไปเรียบร้อยแล้ว เจ้าหน้าทีซ่ อ่ มบ�ำรุงของเรือนจ�ำอาจไม่เข้าใจหลักการท�ำงาน
ของบ่อเกรอะ ดังนั้นจึงต้องให้ความรูผ้ ้ทู ี่เกีย่ วข้องโดยตรงถึงวิธจี ดั การและวิธีบำ� รุงรักษา

50 SMR ข้อ 15 “จะต้องก�ำหนดให้ผู้ต้องขังท�ำความสะอาดเรือนจ�ำที่เขาอยู่ และเพื่อให้งานนี้ลุล่วงไปด้วยดีก็ต้องจัดหาน�้ำ
และเครื่องใช้ ในส้วมตามความจ�ำเป็นต่อสุขภาพและการรักษาความสะอาด
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รูป 19 ระบบรวบรวมและระบายน�้ำเสีย องค์ประกอบของระบบส่วนใหญ่ฝังอยู่ใต้ดิน

ระบบแก๊สชีวภาพเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในหลายทางเลือก ที่ใช้ ได้ดีในเรือนจ�ำหลายๆ แห่ง
นอกเหนือจากระบบบ่อเกรอะแบบดั่งเดิม ข้อดีมาก ๆ ของระบบแก๊สชีวภาพคือสามารถ
บ�ำบัดของเสียได้อย่างมีประสิทธิผล และสามารถใช้งานได้ดีในระยะเวลาที่ยาวนานกว่า
ระบบยังให้แหล่งพลังงานเพิ่มเติมในรูปแบบแก๊สที่ติดไฟได้ง่ายซึ่งสามารถใช้ ได้ ในครัวดัง
นั้นจึงลดค่าใช้จ่ายในการท�ำอาหาร
การเลือกใช้แก๊สชีวภาพต้องได้รบั การประเมินผลอย่างระมัดระวัง เพือ่ ให้แน่ใจว่าท้องถิน่ มี
ความเข้าใจในระบบ การก่อสร้างต้องได้มาตรฐานและมีคุณภาพสูงซึ่งผู้รับจ้างในท้องถิ่น
อาจไม่สามารถท�ำได้ จ�ำเป็นต้องมีความรูแ้ ละทักษะเฉพาะเพือ่ เดินระบบและบ�ำรุงรักษา มีการ
ประเมินผลระบบดังกล่าวทีด่ ำ� เนินการแล้วในประเทศเนปาลซึง่ ให้ขอ้ มูลทีเ่ ป็นประโยชน์มาก
แบบแปลนตามมาตราส่วนของระบบน�้ำและระบบน�้ำเสีย (ทั้งบนดินและใต้ดิน) ต้องมีให้ผู้
บริหารเรือนจ�ำ ถ้าต้องการให้การบ�ำรุงรักษาและซ่อมแซมเกิดประสิทธิผลและคุ้มค่า เมื่อ
ใดก็ตามทีม่ กี ารแก้ ไขเปลีย่ นแปลงหรือสร้างสิง่ อ�ำนวยความสะดวกใหม่ ผูร้ บั จ้างจะต้องให้
แบบแปลนของระบบน�้ำและระบบน�้ำเสียแก่ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเจ้าหน้าที่เรือน
จ�ำด้วย ผู้บริหารเรือนจ�ำจะต้องทราบที่เก็บแบบแปลนเหล่านี้ด้วย
เมือ่ ต้องการเพิม่ ประชากรในเรือนจ�ำ ผูบ้ ริหารเรือนจ�ำจะต้องปรึกษาหารือกับส่วนราชการ
ท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อขอค�ำแนะน�ำรวมทั้งค่าใช้จ่ายจากผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้อง ถึง
ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นอันเนื่องมาจากเพิ่มประชากรในเรือนจ�ำ  ที่มีต่อระบบน�้ำเสียของ
ท้องถิ่น
เป็นสิ่งจ�ำเป็นอย่างยิ่งที่งานบ�ำรุงรักษาระบบระบายน�้ำเสีย ต้องได้รับการสนับสนุนด้าน
เงินทุน การซ่อมบ�ำรุงให้รวมถึงการซ่อมก๊อกน�ำ้ ทีเ่ สียและท่อทีร่ วั่ ในทันทีทนั ใด โดยปฏิบตั ิ
ตามกฎหมายหรือระเบียบว่าด้วยการจัดการน�ำ้ เสียของท้องถิน่ อาจฝึกอบรมให้ผตู้ อ้ งขัง
ท�ำงานซ่อมบ�ำรุงแต่ต้องอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของเจ้าหน้าที่ (มีค�ำอธิบายเพิ่มเติม
เกี่ยวกับการใช้แรงงานผู้ต้องขังในบทที่ 8)
51

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.

58

น�้ำ การสุขาภิบาล สุขอนามัย และที่อยู่อาศัย ในเรือนจ�ำ ค�ำแนะน�ำเพิ่มเติม

ฉ. การจัดการของเสียทางกรแพทย์
ความมุ่งหมายของการจัดให้มีกิจกรรมดูแลสุขภาพก็เพื่อให้มีสุขภาพดี รักษาโรคภัยไข้
เจ็บและช่วยชีวิต กิจกรรมเหล่านี้ผลิตของเสียออกมาซึ่งอาจน�ำไปสู่การติดเชื้อ การบาด
เจ็บหรือเสี่ยงต่อการถูกสารเคมีหรือการแผ่รังสี
แม้ว่า ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับของเสียอันตราย
ทางการแพทย์และวิธีการจัดการ มีอธิบายอย่างระ
เอียดในวารสารซึ่งเป็นที่รับรู้รับทราบกันค่อนข้างดี
แต่ วิธปี ฏิบตั ทิ ดี่ ที สี่ ดุ ในการบ�ำบัดและก�ำจัด ต้องการ
ทรัพยากรด้านเทคนิคและการเงิน อย่างมาก รวม
ทัง้ กรอบการท�ำงานด้านกฎหมาย ทัง้ หมดนีม้ กั ไม่มี
อยู่ในบริบทในการท�ำงาน ของ ไอซีอาร์ซี ผลที่ตาม
มาก็คอื ส่วนราชการมักได้รบั อุปกรณ์ที่ไม่เหมาะสม
ส�ำหรับจัดการกับของเสียมีอนั ตรายทางการแพทย์
การจัดการของเสียที่ไม่ถกู ต้อง อาจท�ำให้เกิดอันตราย
ต่อเจ้าหน้าที่ ลูกจ้างทีต่ อ้ งสัมผัสกับของเสียทางการ
แพทย์รวมทั้งผู้ป่วยกับครอบครัวของเขา และผู้อยู่
อาศัยในละแวกเดียวกัน นอกจากนี้ การบ�ำบัดหรือการก�ำจัดของเสียอย่างไม่เหมาะสม
อาจน�ำไปสู่การปนเปื้อนต่อสิ่งแวดล้อมและเกิดมลภาวะ ในบริบทที่ไม่เอื้ออ�ำนวยความ
เสีย่ งทีเ่ กิดจากของเสียอันตรายทางทางการแพทย์ สามารถลดลงได้อย่างมีนยั ยะส�ำคัญ
ด้วยมาตรการธรรมดา ๆ และเหมาะสม
ถ้าต้องการรู้ถึงความสลับซ้อนในการจัดการของเสียทางการแพทย์ สามารถอ่านเพิ่ม
เติมได้จากสิ่งพิมพ์ของ ไอซีอาร์ซี เรื่อง การจัดการของเสียทางการแพทย์ ค.ศ. 2011 ซึ่ง
มีเนื้อหาและข้อมูลประกอบครบถ้วน (มีทั้งภาษาฝรั่งเศสและภาษาอังกฤษ)

6. ผูห้ ญิง เด็กผูห้ ญิงและ
บุตรในอุปการะ

น�้ำ การสุขาภิบาล สุขอนามัย และที่อยู่อาศัย ในเรือนจ�ำ ค�ำแนะน�ำเพิ่มเติม
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ข้อก�ำหนดทั่วไปที่มีอยู่ในคู่มือหลักและคู่มือฉบับเพิ่มเติมนี้ปรับใช้ ได้กับผู้หญิงด้วย ข้อก�ำหนดของตอนที่
ว่าด้วยเด็ก ปรับใช้กับเด็กผู้หญิงที่ถูกจองจ�ำ และบุตรในอุปการะที่ถูกจองจ�ำไปกับมารดา จากมุมมอง
ด้านน�้ำ การสุขาภิบาล สุขอนามัย และที่อยู่อาศัย บทนี้ให้ความส�ำคัญกับความต้องการเป็นการเฉพาะของ
ผู้หญิง เด็กผู้หญิง รวมทั้งผู้ที่เป็นเด็กในอุปการะที่ถูกจองจ�ำไปกับผู้หญิงด้วย โดยไม่ถือว่าความต้องการพิเศษ
ดังกล่าวนั้นเป็นการเลือกปฏิบัติ แต่เป็นความพยายามที่จะแสดงให้เห็นความเท่าเทียมทางเพศมากกว่า
บางประเด็นมีเนื้อหาครอบคลุมอยู่ในบทนี้แล้ว เช่น ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการก�ำหนดสิ่งอ�ำนวยความสะดวก
ในการเยี่ยม ซึ่งปรับใช้ ได้กับผู้ต้องขังชายที่มีความรับผิดชอบในฐานะเป็นผู้ปกครอง โดยเฉพาะกับผู้ชายที่เป็น
บิดาต้องเลี้ยงดูบุตรตามล�ำพัง
52
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สภาพความเป็นจริง
โดยทั่วไปแล้ว ผู้ต้องขังส่วนใหญ่เป็นเพศชาย (เฉลี่ยราว 95%) ตัวอาคารและระบบต่าง ๆ
ในเรือนจ�ำส่วนใหญ่จึงออกแบบและจัดการโดยผู้ชายและเพื่อผู้ชาย
เมือ่ มีเรือนจ�ำส�ำหรับผูห้ ญิงโดยเฉพาะ จึงเห็นว่าเป็นเรือ่ งสิน้ เปลืองเมือ่ พิจารณาในแง่ของ
จ�ำนวนผู้ต้องขังหญิงที่ค่อนข้างน้อย อีกทั้งยังแทบมีความเสี่ยงน้อยที่สังคมจะรับรู้ว่าผู้
หญิงจะก่อปัญหาต่อสังคม เมื่อพิจารณาถึงทรัพยากรที่มีจำ� กัดก็ต้องหาวิธีประหยัด ดัง
นั้นจึงมีเรือนจ�ำหญิงเพียงไม่กี่แห่ง ซึ่งส่งผลให้ผู้หญิงจ�ำนวนมากต้องถูกกักขังในสถาน
ที่ที่ไกลจาก ลูก ครอบครัว และเพื่อนฝูง แม้ว่าจะมีการเพิ่มเจ้าหน้าที่และทรัพยากรอื่น ๆ
เพือ่ ให้ ได้ตามความต้องการขัน้ ต�ำ่ เฉพาะส�ำหรับผูห้ ญิงก็ตาม แต่ผตู้ อ้ งขังหญิงก็ยงั คงไม่
สามารถเข้าถึงบริการ การศึกษาและ นันทนาการได้มากเท่าผู้ชาย
หลายประเทศจัดให้ผู้ต้องขังหญิงพักอาศัยในส่วนหนึ่งของเรือนจ�ำส�ำหรับผู้ชาย ซึ่งเป็น
ความท้าทายในแง่ของการป้องกัน ความเป็นส่วนตัว และการไป-กลับจากบริการขั้นพื้น
ฐานที่มีอยู่ เช่น อาบน�้ำและซักผ้า
ยิง่ ไปกว่านัน้ การจัดบริการทีต่ อบสนองความต้องการเฉพาะของผูห้ ญิง เช่น ผูท้ มี่ ปี ญ
ั หา
สุขภาพที่เกี่ยวกับการสืบพันธุ์ หรืออาจมีความรู้หรือความเข้าใจน้อย มักถูกจัดอันดับ
ความส�ำคัญไว้ท้าย ๆ เพราะผู้ต้องขังหญิงเป็นคนกลุ่มน้อยในเรือนจ�ำจึงต้องแข่งกับ
ประชากรผู้ชายที่มีมากกว่าเยอะเพื่อให้ ได้มาซึ่งทรัพยากรในสถานที่เดียวกัน
เป็นเรื่องธรรมดาที่ผู้ต้องขังหญิงมีพื้นที่ที่ถูกจัดสรรให้ ไม่พอเพียง โดยเฉพาะเมื่อเทียบ
กับพื้นที่นันทนาการภายนอก และที่ตั้งของสิ่งอ�ำนวยความสะดวกซึ่งไม่ได้คิดเผื่อถึง
ความต้องการของผูห้ ญิง จึงเป็นการขัดต่อมาตรฐานสากลทีก่ ำ� หนดว่าต้องให้เด็ก ๆ พัก
อาศัยแยกจากผู้ ใหญ่ เด็กผูห้ ญิงก็ตอ้ งพักอาศัยอยูก่ บั ผูห้ ญิง ดังนัน้ เมือ่ ผูห้ ญิง (และเด็ก
ผู้หญิง) ต้องอยู่กับเด็กในอุปการะ การไม่มีบริการที่ตอบสนองความต้องเป็นการเฉพาะ
จึงเป็นปัญหาที่ส�ำคัญ
ข้อเท็จจริงทีว่ า่ ประเทศต่าง ๆ ไม่สามารถปฏิบตั ไิ ด้ตามมาตรฐานสากลว่าด้วยการปฏิบตั ิ
ทีเ่ ท่าเทียมกันต่อผูต้ อ้ งขังหญิง และตัวมาตรฐานเองก็ ไม่ระบุให้ชดั เจนถึงลักษณะและความ
ต้องการของผู้หญิงในเรือนจ�ำ  ดังนั้นองค์การสหประชาชาติได้ออกข้อก�ำหนดเพิ่มเติม
(ในปี พ.ศ. 2553) เรียกว่า ข้อก�ำหนดกรุงเทพ (Bangkok rules) เป็นที่ทราบกันดีว่าใน
สถานการณ์ทแี่ ตกต่างกันทัว่ โลก กฎทุกข้อไม่สามารถน�ำไปปฏิบตั ไิ ด้ทนั ที อย่างไรก็ตาม
55

52 มนุษย์อายุไม่ถึง 18 ปี ตามสนธิสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยสิทธิของเด็ก
53 ตัวอย่างเช่น ดูกฎข้อ 37 ในกฎสหประชาชาติว่าด้วยข้อกำ�หนดของสหประชาชาติสำ�หรับการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงใน
เรือนจำ�และมาตรการที่มิใช่การคุมขังสำ�หรับผู้กระทำ�ผิดหญิง (ข้อกำ�หนดกรุงเทพ) กำ�หนดว่า “ผู้ต้องขังเยาวชนหญิง
ต้องมีโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาและการฝึกอาชีพอย่างเท่าเทียมกันกับผู้ต้องขังเยาวชนชาย”
54 กฎข้อ 1 ของข้อกำ�หนดกรุงเทพ “เพื่อที่จะให้หลักการการไม่เลือกปฏิบัติ ซึ่งประกอบอยู่ในข้อกำ�หนด 6 ของเอสเอ็มอาร์
(the SMR) ได้มีการบังคับใช้ ในทางปฏิบัติ จะต้องพิจารณาถึงความต้องการอันเด่นชัดของผู้ต้องขังหญิงในการใช้บังคับ
ข้อกำ�หนดนี้ โดยการจัดความต้องการเหล่านั้นให้ผู้ต้องขังหญิงจะต้องไม่ถือว่าเป็นการเลือกปฏิบัติ” 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 ข้อกำ�หนดของสหประชาชาติ
สำ�หรับการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงในเรือนจำ�และมาตรการที่มิใช่การคุมขังสำ�หรับผู้กระทำ�ผิดหญิง
(ข้อกำ�หนด
กรุงเทพ) เอกสารอ้างอิง A/RES/229, 16 March 2011 (http://www.unodc.org/documents/justice-andprison-reform/crimeprevention/United_Nations_Rules_for_the_Treatment_of_Women_Prisoners_and_
Non_custodial_Measures_for_Women_Offenders_the Bangkok_Rules.pdf).

6. ผู้หญิง เด็กผู้หญิงและบุตรในอุปการะ

ข้อก�ำหนดกรุงเทพ ให้ค�ำแนะน�ำที่ส�ำคัญเกี่ยวกับสภาพที่การให้บริการในเรือนจ�ำควร
พิจารณาและใช้อา้ งอิง เมือ่ ทบทวนหรือเขียนแผนงานโดยค�ำนึงถึงผลกระทบด้านบวกหรือ
ด้านลบต่อความเป็นอยู่และการเข้าถึงสิ่งอ�ำนวยความสะดวกของผู้หญิง

วิธีปฏิบัติที่ดีและการน�ำไปใช้
ก. ที่พักอาศัย
อาจจัดให้ผตู้ อ้ งขังหญิงพักอยูใ่ นเรือนจ�ำหญิง หรือในอาคารของผูต้ อ้ งขังหญิงทีแ่ ยกออก
มาต่างหากแต่อยูภ่ ายในสถานทีต่ งั้ เดียวกันกับเรือนจ�ำชาย เรือนจ�ำเฉพาะผูต้ อ้ งขังหญิง
นั้นเป็นที่ยอมรับกันว่าดีกว่า เพราะวิธีนี้ช่วยให้ออกแบบอาคารซึ่งสะท้อนถึงความเสี่ยง
ด้านความมั่นคงที่ระดับต�่ำของผู้ต้องขังหญิง มาตรฐานสากลส่งเสริมสภาพแบบเปิด
และการใช้ชุมชนบ�ำบัด
ถ้าไม่มีทรัพยากรเพียงพอที่จะจัดตั้งเรือนจ�ำหญิงในสถานที่ที่ตั้งแยกออกไป แบบแปลน
และที่ตั้งของอาคารสถานที่รวมทั้งสิ่งอ�ำนวยความสะดวกที่ผู้ต้องขังหญิงใช้ ก็ยังคงต้อง
สะท้อนถึงความมั่นคงระดับต�่ำ  มากเท่าที่จะท�ำได้ ถึงแม้จะไม่ประนีประนอมกับความ
ต้องการเฉพาะของผู้ต้องขังหญิง เมื่อค�ำนึงถึงความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัว สุข
อนามัยและสุขภาพ การดูแลบุตรที่มาอยู่ด้วยที่เหมาะสม การได้ติดต่อกับครอบครัว
(โดยเฉพาะกับลูก ๆ) และความส�ำเร็จในการกลับคืนสู่สังคมอีกครั้งเมื่อถึงก�ำหนดปล่อย
ตัว ควรพิจารณาให้ผู้ต้องขังหญิงอยู่ร่วมกับชุมชนถ้าการอาศัยอยู่ในเรือนจ�ำและการ
บริการต่าง ๆ มีความเสี่ยงต่อความปลอดภัยและสุขภาพของผู้ต้องขังหญิงและบุตรใน
อุปการะของเธอ
การออกแบบสิง่ อ�ำนวยความสะดวกส�ำหรับผูต้ อ้ งขังหญิงรวมทัง้ การแบ่งเขตพืน้ ที่ ควรให้
ผู้ต้องขังหญิงสามารถนอนหลับและเข้าถึงน�้ำดื่มที่สะอาด ประกอบอาหารและช�ำระล้างได้
ตามปกติและโดยปลอดภัย เข้าถึงพืน้ ทีเ่ ตรียมอาหาร ห้องส้วม ทีอ่ าบน�ำ้ ฝักบัว ทีซ่ กั เสือ้ ผ้า
ดูแลสุขภาพ พื้นที่โครงงาน และนันทนาการ (รวมทั้งการออกก�ำลังกาย) และอนุญาตให้
พวกเขาได้พบทนายความและครอบครัว ภายใต้การก�ำกับดูแลของเจ้าหน้าที่หญิง โดย
ไม่มีการสัมผัสทางกาย ทางสายตา หรือทางโสตประสาทกับผู้ต้องขังชาย
ความเป็นไปได้ที่ผู้ต้องขังชาย อาจจะสัมผัสกับผู้ต้องขังหญิงระหว่างเกิดเหตุฉุกเฉินควร
มีให้น้อยที่สุด วิธีการส�ำหรับอพยพคนออกจากเรือนจ�ำหรือส่วนหนึ่งของเรือนจ�ำ  ควร
ก�ำหนดให้ ทางออก/เส้นทางฉุกเฉิน แยกกันระหว่างผู้ต้องขังชายและผู้ต้องขังหญิง หรือ
ในกรณีที่มีทางเลือกเดียว ก็ ให้อพยพผู้ต้องขังหญิงออกไปยังสถานที่ที่คิดไว้แล้วว่าเป็น
ที่ที่ปลอดภัยและแยกออกมาต่างหากก่อน
56
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ข. ความปลอดภัย
ก�ำแพงที่แบ่งแยกแดนผู้ต้องขังหญิงออกจากแดนผู้ต้องขังชาย ควรแน่นหนาไม่สามารถ
มองเห็นซึ่งกันและกันได้ ไม่สามารถสื่อสารกับผู้ที่ไม่ได้รับอนุญาตหรือไม่ต้องการ (เช่น
การสือ่ สารด้วยวาจาทีด่ หู มิน่ ดูแคลนและขูเ่ ข็ญ) อาคารและแนวเขตทีแ่ บ่งแยกผูต้ อ้ งขังชาย
และหญิงควรแข็งแรงพอทีจ่ ะป้องกันไม่ให้เข้าถึงจากอีกด้านหนึง่ ได้ และควรได้รบั การตรวจ
สอบเป็นประจ�ำ งานประจ�ำและวิธีการรักษาความปลอดภัยเพิ่มเติมที่ช่วยเสริมระบบการ
รักษาความปลอดภัยทางกายภาพควรน�ำมาปฏิบตั ิ เช่น ควรจัดเส้นทางเข้าถึงและแบบแผน
การจัดก�ำลังเจ้าหน้าที่ เพื่อจ�ำกัดเจ้าหน้าที่ผู้ชายไม่ให้เข้าไปถึงแดนผู้ต้องขังหญิงอย่าง
เคร่งครัดตลอดเวลา และเพื่อให้มั่นใจได้ว่าเมื่อใดที่มีความจ�ำเป็นก็จะต้องให้เจ้าหน้าที่
56 SMR ข้อ 8 (a) “ให้กักขังผู้ชายและผู้หญิงห่างกันมากที่สุดเท่าที่จะทำ�ได้ ในสถานที่ที่แยกออกจากกันในสถานที่ซึ่งรับทั้ง
ชายและหญิง ให้จัดสถานที่แยกไว้เฉพาะผู้หญิงทั้งหมด”
57 ข้อกำ�หนดกรุงเทพ ข้อ 45 “ผู้มีอำ�นาจในเรือนจำ�ต้องเสนอทางเลือกที่เหมาะสมสำ�หรับผู้ต้องขังหญิงเช่น การเดิน
ทางกลับภูมิลำ�เนา (Home Leave) เรือนจำ�ที่มีความเข้มงวดน้อย (Open Prison) สถานที่พักฟื้นทางจิต (Half-Way
House) และโครงการปฏิบัติการที่ใช้ชุมชนเป็นพื้นฐาน (Community Based Programmes) อย่างเต็มความสามารถ
เท่าที่จะเป็นไปได้ ทั้งนี้เพื่อบรรเทาการเปลี่ยนผ่านจากการอยู่เรือนจำ�สู่อิสรภาพและเพื่อฟื้นฟูความสัมพันธ์ภายใน
ครอบครัวให้คืนกลับมาในโอกาสแรกที่กระทำ�ได้” ดูกฎมาตรฐานขั้นต่ำ�องค์การสหประชาชาติว่าด้วยมาตรการไม่
คุมขัง (กฎโตเกียว)
58 ข้อกำ�หนดกรุงเทพข้อ 41 “การจัดทำ�ประเมินค่าความเสี่ยงทางเพศ (The Gender Sensitive Risk Assessment) และ
การจำ�แนกลักษณะผู้ต้องขัง ต้อง : (i) ให้ความสำ�คัญต่อความเสี่ยงน้อยตามปกติของผู้ต้องขังหญิงที่มีต่อบุคคลอื่น
เช่นเดียวกันกับผลกระทบที่อันตรายซึ่งอาจเกิดต่อพวกเธอเนื่องมาจากมาตรการรักษาความปลอดภัยระดับสูงและ
ระดับความโดดเดี่ยวที่เพิ่มขึ้น”

61

62

น�้ำ การสุขาภิบาล สุขอนามัย และที่อยู่อาศัย ในเรือนจ�ำ ค�ำแนะน�ำเพิ่มเติม

ชายคนหนึง่ เข้าไปในเขตพืน้ ทีเ่ รือนจ�ำหญิง ก็จะต้องมีเจ้าหน้าทีห่ ญิงคนหนึง่ ไปด้วยเสมอ
ควรใช้วิธีดูแลเป็นการเฉพาะในที่คุมขังส�ำหรับผู้ต้องขังระหว่างรอการพิจารณา ไม่ควร
ใช้กระจกเงาในการควบคุมพื้นที่ที่อ่อนไหว เช่น ที่อาบน�้ำและห้องส้วม จุดที่ต้องการตรวจ
ค้นหานัน้ จะต้องมีเจ้าหน้าทีป่ ระจ�ำการอยูเ่ พือ่ ให้แน่ใจว่าการค้นหาผูต้ อ้ งขังหญิงถูกด�ำเนิน
การโดยเจ้าหน้าที่หญิงเท่านั้น และเจ้าหน้าที่ชายไม่สามารถมองเห็นได้
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ค. การรับเข้ามาและจัดที่อยู่ให้
ควรจัดให้ผู้ต้องขังหญิงอยู่ใกล้ครอบครัว เพื่อความสะดวกในการรักษาความสัมพันธ์
ในครอบครัวด้วยการมาเยี่ยม เช่นเดียวกับความสัมพันธ์ด้านอื่น ๆ และการติดต่อที่ส่ง
เสริมให้การกลับคืนสู่สังคมเมื่อพ้นโทษมีประสิทธิผล พื้นที่ที่ด�ำเนินการตามขั้นตอน
การลงทะเบียนรับ เช่น การตรวจค้นหา จะต้องออกแบบโดยค�ำนึงถึง ความปลอดภัย
ความเป็นส่วนตัว และศักดิ์ศรีของผู้ต้องขังหญิง ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการ
ลงทะเบียนรับหรืออย่างน้อยก็ ในช่วงแรก ๆ นั้นจะต้องให้ผู้ต้องขังหญิงที่มีบุตรในอุปการะ
มาด้วยมีโอกาสจัดแจงเรือ่ งต่าง ๆ ให้บตุ รทีจ่ ะต้องดูแล เรือนจ�ำจะเป็นทีท่ เี่ หมาะสมส�ำหรับ
ลูก ๆ หรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายด้านรวมทั้งลักษณะของสิ่งอ�ำนวยความสะดวกที่มี
ให้ ซึ่งควรจะคล้ายคลึงกับสิ่งอ�ำนวยความสะดวกส�ำหรับเด็กที่อยู่นอกเรือนจ�ำมากที่สุด
เท่าที่จะท�ำได้ ผู้ต้องขังหญิงที่ถูกครอบครัวหรือชุมชนของเขาขับไล่ออกมา และ/ หรือมี
ความเสี่ยงที่จะเกิดอันตรายถ้ากลับไปใช้ชีวิตกับครอบครัวและชุมชนแสดง ก็จะเป็นการดี
กว่าที่จะจัดให้อยู่ในเรือนจ�ำใกล้กับสถานที่ที่เขาน่าจะอยู่ได้อย่างปลอดภัยหลังปล่อยตัว
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ง. สิ่งอ�ำนวยความสะดวกและบริการ ด้านสุขภาพ
การออกแบบสถานพยาบาล ควรสะท้อนถึงความต้องการเฉพาะด้านสุขภาพและทางการ
แพทย์ของผู้ต้องขังหญิง โดยให้มีพื้นที่ตามสัดส่วนมากกว่าในเรือนจ�ำผู้ชาย ผู้ต้อง
ขังหญิงส่วนใหญ่จะรู้สึกกังวลเมื่อต้องเผยตัว รวมทั้งเพราะเป็นข้อห้ามทางวัฒนธรรม
หรือเคยประสบกับความรุนแรงในครอบครัว อาจตกเป็นเหยือ่ หรือถูกล่วงละเมิดทางเพศ
นอกจากนี้ เด็ก ๆ ก็จดั อยูใ่ นกลุม่ เปราะบางทีจ่ ะต้องได้รบั ความคุม้ ครองทุกด้าน ดังนัน้ การ
บริการทางสุขภาพรวมทัง้ รูปแบบของสิง่ อ�ำนวยความสะดวกทีจ่ ดั ให้ จึงควรสอดคล้องกับ
วัฒนธรรมและให้ความส�ำคัญเป็นพิเศษด้านความปลอดภัย และความเป็นส่วนตัว ค�ำนึง
ถึงเกียรติและศักดิ์ศรีของผู้ต้องขังหญิงและเด็ก
สิ่งอ�ำนวยความสะดวกด้านสาธารณสุข ควรประกอบด้วย ห้องสัมภาษณ์และห้องตรวจ
ร่างกายที่เป็นส่วนตัว พื้นที่ใช้ ในการบ�ำบัดรักษา พื้นที่เก็บของที่สามารถเก็บบันทึกไว้
เป็นความลับได้ และพืน้ ทีท่ อี่ ยูใ่ นร่มและมีขนาดใหญ่พอส�ำหรับให้ผตู้ อ้ งขังหญิงนัง่ รอเรียก
ตรวจ ให้มหี อ้ งส้วมอยูใ่ นสถานพยาบาลด้วย สถานพยาบาลจะต้องเข้าถึงได้งา่ ยจากพืน้ ที่
พักอาศัยและออกแบบให้เกิดประสิทธิผล และมีความเรียบง่ายในการรักษาความปลอดภัย
ไม่ควรให้ผู้ต้องขังหญิงเดินผ่านผู้ต้องขังชายเมื่อไปหรือกลับจากสถานพยาบาล
ควรพิจารณาให้ผู้ต้องขังหญิงที่ตั้งครรภ์พักอาศัยในที่พักอาศัย ที่แยกออกไปต่างหาก
โดยเฉพาะในกรณีท่ีมีภาวะแทรกซ้อนจากการตั้งครรภ์ ที่อยู่อาศัยที่แยกออกไปนี้อาจมี
ประโยชน์ ในสัปดาห์ต่อ ๆ ไปของระยะตั้งครรภ์ซึ่งผูต้ ้องขังหญิงอาจจ�ำเป็นต้องใช้ห้องส้วม
และที่อาบน�้ำบ่อยขึ้น และอาจต้องการพื้นที่มากขึ้นส�ำหรับเดินไปรอบๆ ที่พักอาศัยที่แยก
ออกไปนี้ไม่ควรท�ำให้หญิงมีครรภ์ตอ้ งอยูใ่ นสภาพโดดเดีย่ ว การใช้ชวี ติ ประจ�ำวันและการ
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59 SMR ข้อ 53 (2) “ห้ามเจ้าหน้าที่ชายเข้าไปในสถานที่ที่จัดไว้เฉพาะสำ�หรับผู้หญิง เว้นแต่จะมีเจ้าหน้าหญิงไปเป็นเพื่อน
ด้วย”
60 ข้อกำ�หนดกรุงเทพ ข้อ 56 “ผู้มีอำ�นาจหน้าที่ที่เกี่ยวข้องต้องตระหนักถึงความเสี่ยงเป็นพิเศษของผู้หญิงในการถูกล่วง
ละเมิดที่อาจประสบขณะถูกคุมขังก่อนพิจารณาคดี โดยต้องกำ�หนดมาตรการที่เหมาะสมในทางนโยบายและทางปฏิบัติ
เพื่อประกันความปลอดภัยของผู้หญิงในช่วงเวลานี้”
61 ข้อกำ�หนดกรุงเทพ ข้อ 4 “ผู้ต้องขังหญิงต้องถูกจัดสรรให้เข้าอยู่ในเรือนจำ�ซึ่งใกล้กับบ้านหรือสถานที่บำ�บัดและแก้ ไข
ฟื้นฟู โดยคำ�นึงถึงหน้าที่ในการดูแลที่ผู้ต้องขังหญิงต้องรับผิดชอบและความพึงพอใจของหญิงแต่ละคน และการมีอยู่
ของโครงการและการบริการที่เหมาะสม”
62 ข้อกำ�หนดกรุงเทพ ข้อ 49 “การตัดสินใจว่าจะอนุญาตให้เด็กอยู่กับมารดาในเรือนจำ�หรือไม่ ต้องอยู่บนพื้นฐาน เพื่อ
ประโยชน์สูงสุดของเด็ก เด็กที่อยู่ในเรือนจำ�กับมารดาต้องไม่ได้รับการปฏิบัติเสมือนเป็นผู้ต้องขัง” ข้อกำ�หนดกรุงเทพ
ข้อ 50 “ผู้ต้องขังหญิงซึ่งมีบุตรอยู่ร่วมในเรือนจำ�ด้วยจะต้องได้รับโอกาสในการใช้เวลาอยู่ร่วมกันกับบุตรให้มากที่สุด”
ข้อกำ�หนดกรุงเทพ ข้อ 51 (2) “สภาพแวดล้อมที่จัดไว้สำ�หรับการเลี้ยงดูเด็กดังกล่าวจะต้องมีสภาพใกล้เคียงกับสภาพ
แวดล้อมของเด็กที่อยู่นอกเรือนจำ�ให้มากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้”
63 ข้อกำ�หนดกรุงเทพ ข้อ 10 “จัดให้มีการบริการด้านสุขอนามัยแก่ผู้ต้องขังหญิง ซึ่งอย่างน้อยควรเท่ากับบริการซึ่งจัดให้
ในชุมชน”

6. ผู้หญิง เด็กผู้หญิงและบุตรในอุปการะ
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ด�ำเนินงานต่าง ๆ ควรส่งเสริมให้หญิงมีครรภ์ ได้เข้าร่วมกลุ่มกับผู้ต้องขังส่วนใหญ่และ
เข้าถึงบริการและสิ่งอ�ำนวยความสะดวกอื่น ๆ ทั้งหมดที่มีให้กับผู้ต้องขังหญิงเหล่านั้น
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จ. สุขอนามัย
ผู้ต้องขังหญิงจะต้องเข้าถึงห้องส้วมได้ตลอด 24 ชั่วโมง ถ้าห้องส้วมอยู่นอกพื้นที่พัก
อาศัย ผู้บริหารเรือนจ�ำต้องแน่ใจว่ามีเจ้าหน้าที่เพียงพอตลอด 24 ชั่วโมง เพื่ออ�ำนวย
ความสะดวกให้การเข้าถึงห้องส้วมของผู้ต้องขังหญิงเป็นไปด้วยความปลอดภัยและไม่
ล่าช้า ส้วมที่สร้างไว้จะต้องให้ความเป็นส่วนตัวในระดับสูงสุด
การเข้าถึงทีอ่ าบน�ำ้ ต้องมีความปลอดภัยโดยเฉพาะส�ำหรับผูต้ อ้ งขังหญิงทีต่ งั้ ครรภ์ (หรือ
เพิง่ คลอดบุตรได้ ไม่นานและก�ำลังอยูใ่ นระยะทีต่ อ้ งให้นมลูก) มีประจ�ำเดือน ผูท้ มี่ ที ารกและ
บุตรในอุปการะมาอยูด่ ว้ ย ทีอ่ าบน�ำ้ ต้องถูกพิจารณาถึงความต้องการทีเ่ พิม่ ขึน้ และความ
เป็นส่วนตัว จะต้องจัดหาสบูใ่ ห้เพียงพอส�ำหรับสุขอนามัยส่วนตัวและซักผ้ารวมถึงเตรียม
ผ้าเช็ดตัวเพื่อให้ผู้ต้องขังมีสุขอนามัยที่ดีและรักษาระดับที่ยอมรับได้ ไว้
จะต้องจัดหาผ้าอนามัยที่เหมาะสมให้ผู้ต้องขังหญิงเมื่อมีประจ�ำเดือน (รวมทั้งการก�ำจัด
เมื่อใช้แล้ว) โดยค�ำนึงถึงเกียรติ์และความเป็นส่วนตัว จะต้องจัดหาผ้าอนามัยให้เพียงพอ
ต่อความต้องการของผู้ต้องขังแต่ละคน

ฉ. ที่พักอาศัย สิ่งอ�ำนวยความสะดวก และบริการส�ำหรับแม่และทั้งเด็ก
ให้จัดที่นั่งเล่นไว้ส�ำหรับผู้ต้องขังหญิงและลูก ๆ ที่แยกออกมาต่างหากจากที่พักอาศัย
และที่นั่งเล่นของผู้ต้องขังชาย ที่นั่งเล่นควรมีสภาพแวดล้อมเรียบง่ายเท่าที่จะท�ำได้ ควรมี
มุมให้หลับและที่เล่นกลางแจ้งและในร่มไว้ส�ำหรับเด็ก ๆ ด้วย พื้นที่ส�ำหรับนั่งเล่นควรรวม
พื้นที่เฉพาะส�ำหรับเตรียมอาหารและของดื่มให้ทารก (อาจจ�ำเป็นต้องสร้างครัวขนาด
ย่อมไว้เพื่อการนี้)
เป็นสิง่ ส�ำคัญทีผ่ ตู้ อ้ งขังหญิงทีม่ บี ตุ รมาอยูด่ ว้ ย ทีจ่ ะได้รบั การผ่อนปรนจากความรับผิด
ชอบทีต่ อ้ งดูแลบุตรตลอด 24 ชัว่ โมง การดูแลลูกคนเดียวอย่างต่อเนือ่ งเป็นเรือ่ งผิดปกติ
ในหลายวัฒนธรรม โดยเฉพาะส�ำหรับสังคมที่มีโครงสร้างเป็นแบบครอบครัวขยาย ไม่ว่า
เป็นวัฒนธรรมใดก็ตามทัง้ ลูกและแม่ได้ประโยชน์จากการแยกกันอยูใ่ นช่วงสัน้ ๆ และนีย่ อ่ ม
สะท้อนชีวิตประจ�ำวันและวิธีปฏิบัติในเรือนจ�ำ ดังนั้นแม่ที่มีทารกและลูกมาอยู่ด้วยจึงควร
ได้พบปะผู้ต้องขังหญิงอื่นด้วย งานประจ�ำที่ท�ำควรรวมถึงเงื่อนไขและการจัดให้ผู้ต้องขัง
หญิงคนอืน่ มาเยีย่ มทีท่ พ
ี่ กั ของแม่และลูก รวมทัง้ อนุญาตให้ ได้สญ
ั จรได้ตามสบายระหว่าง
ที่พักของแม่และลูก กับหน่วยงานบริการทุกหน่วยที่แม่และเด็กต้องการเข้าไปใช้บริการ
แม่ที่มีเด็ก ควรมีโอกาสท�ำงานและร่วมงานในโครงงาน ซึ่งจะเป็นประโยชน์และส่งเสริมให้
ทั้งคู่กลับเข้าสู่ชุมชนได้อย่างราบรื่นเมื่อถึงก�ำหนดปล่อยตัว เพื่อเป็นการอ�ำนวยความ
สะดวก อาจจ�ำเป็นต้องจัดมีการดูแลเด็กโดยอาสาสมัครจากชุมชน ญาติที่มาเยี่ยม เจ้า
หน้าที่หรือผู้ต้องขังที่ผ่านการคัดกรองว่ามีคุณสมบัติเหมาะสม
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ช. โภชนาการ
การจัดหาน�้ำและอาหารตลอดจนการปรุงอาหาร ควรให้ความส�ำคัญกับข้อเท็จจริงที่ว่า
หญิงมีครรภ์และหญิงที่ก�ำลังให้นมบุตรต้องการอาหารและเครื่องดื่มเพิ่มขึ้น ส่วนทารก
และเด็กก็ตอ้ งการอาหารที่เหมาะสม จึงควรจัดให้มีที่เก็บอาหารที่เหมาะสม (เช่น ตู้กบั ข้าว
และภาชนะเก็บอาหาร) โดยมีแม่เป็นผู้ควบคุม ต้องถือว่าทารกและเด็กเป็นบุคคลที่เพิ่มขึ้น
มาในเรือนจ�ำและเรือนจ�ำต้องจัดหาสิ่งจ�ำเป็นด้านโภชนาการ รวมทั้งภาชนะใส่อาหารและ
น�้ำดื่มให้ทารกและเด็กด้วย
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64 SMR ข้อ 23 (1) “ในเรือนจำ�หญิงนั้น จะต้องจัดที่พักอาศัยพิเศษเพื่อการดูแลและปฏิบัติก่อนและหลังคลอดที่จำ�เป็น
ทั้งหมด”
65 SMR ข้อ 23 (2) “เมื่อทารกแบเบาะได้รับอนุญาตให้อยู่ในสถานพินิจต่อไปกับแม่ ก็จะต้องจัดเจ้าหน้าที่เลี้ยงเด็กโดยผู้ที่มี
คุณสมบัติเหมาะสม โดยให้นำ�ทารกมามอบเมื่อไม่ได้อยู่ในความดูแลของแม่”
66 ข้อกำ�หนดกรุงเทพ ข้อ 48 (1) “ผู้ต้องขังหญิงที่ตั้งครรภ์หรือให้นมบุตรต้องได้รับคำ�แนะนำ�ทางด้านสุขภาพและโภชนาการ
ภายใต้โครงการที่ถูกสร้างขึ้นและควบคุมโดยผู้ ให้คำ�แนะนำ�ทางด้านสุขภาพที่ได้รับการรับรองต้องจัดอาหารที่เพียงพอ
และในเวลาที่เหมาะสมโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายให้แก่หญิงตั้งครรภ์ ทารก เด็กและมารดาที่ให้นมบุตร” ข้อกำ�หนดกรุงเทพ
ข้อ 48 (3) “โครงการดูแลต้องรวมถึงการดำ�เนินการตามความต้องการทางด้านการแพทย์และโภชนาการสำ�หรับผู้ต้อง
ขังหญิงที่เพิ่งให้กำ�เนิดบุตร แต่บุตรมิได้อยู่ร่วมในเรือนจำ�ด้วย”
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ซ. การงาน การศึกษา นันทนาการ และการบริการตามโครงงานอื่น ๆ
โดยไม่ค�ำนึงว่าเขาถูกขังอยู่ที่ใดผู้ต้องขังหญิงควรได้รับการศึกษา นันทนาการ และการ
บริการตามโครงงานอื่น ๆ อย่างน้อยเทียบเท่ากับที่ผู้ต้องขังชายได้รับ จะต้องจัดที่พัก
ผ่อนหย่อนใจภายนอกและห้องที่เหมาะกับการเรียนหนังสือ ท�ำงาน และท�ำโครงงานอื่น
ๆ ให้ผู้ต้องขังหญิง อาจเป็นห้องอเนกประสงค์ก็ ได้แต่ต้องแยกออกมาจากพื้นที่ที่ผู้ต้อง
ขังชายเข้าถึงได้
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ฌ. สิ่งอ�ำนวยความสะดวกในการให้ญาติมาเยี่ยม
การเยี่ยมญาติแบบใกล้ชิดควรถูกก�ำหนดเป็นบรรทัดฐาน พื้นที่ที่จัดแบ่งให้ส�ำหรับการ
เยี่ยมญาติควรสะท้อนถึงหลักการนี้ เช่นเดียวกับข้อเท็จจริงที่ว่าผู้ต้องขังหญิงในเรือนจ�ำ
มีอัตราส่วนสูงที่เป็นผู้ ให้การดูแลบุตรในอุปการะ การออกแบบพื้นที่เยี่ยมญาติควรรวม
พืน้ ทีเ่ ล่นและพืน้ ทีอ่ นื่ ๆ ซึง่ ผูต้ อ้ งขังหญิงสามารถพบปะและสัมผัสลูกและคนในครอบครัวได้
อย่างพอเพียง พืน้ ทีเ่ หล่านีค้ วรใหญ่พอทีเ่ ด็กหลายคนสามารถวิง่ เล่นได้ ในเวลาเดียวกัน
เมือ่ ค�ำนึงถึงสภาพภูมอิ ากาศ ก็ควรจัดให้มพ
ี นื้ ทีเ่ ยีย่ มญาติทงั้ กลางแจ้งและในร่ม และควร
อนุญาตให้กินอาหารและดื่มเครื่องดื่มในพื้นที่เยี่ยมญาติได้
ควรออกแบบสิง่ อ�ำนวยความสะดวกในการตรวจค้น โดยค�ำนึงถึงการรักษาความปลอดภัย
ความเป็นส่วนตัว และให้เกียรติต่อผู้ต้องขังหญิงและผู้มาเยี่ยมรวมทั้งเด็ก ๆ
ถ้าการเยี่ยมแบบไม่ใกล้ชิดเป็นทางเลือกเดียว ก็ควรอนุญาตให้เด็กได้มองเห็นแม่ของเขา
จากต�ำแหน่งที่ก�ำหนดให้นั่งรวมถึงสามารถสื่อสารกันด้วยวาจาได้
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67 ข้อกำ�หนดกรุงเทพ ข้อ 42 (1) “ผู้ต้องขังหญิงต้องมีโอกาสในการเข้าถึงโครงการกิจกรรมที่สมดุลและครอบคลุมซึ่ง
คำ�นึงถึงความต้องการเฉพาะของเพศ” 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.

7. เด็กและเยาวชน
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บทนี้เกี่ยวข้องกับประเด็นผู้กระท�ำผิดที่เป็นเด็กและเยาวชนในเรือนจ�ำ เด็กมีลักษณะและความต้องการพิเศษทั้ง
แบบเป็นกลุ่มและรายบุคคล ส�ำหรับแบบเป็นกลุ่มนั้นเด็กมีความต้องการเฉพาะตามสถานะของวุฒิภาวะ และเด็ก
ผู้หญิงก็มีความต้องการเฉพาะ ค�ำแนะน�ำในบทนี้ใช้ ได้กับเด็กผู้หญิงและเด็กผู้ชายที่ถูกจองจ�ำ (ดูค�ำแนะน�ำในบท
ที่ 6 ด้วย) สนธิสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยสิทธิเด็กให้ค�ำจ�ำกัดว่า เด็กคือเด็กผู้หญิงหรือเด็กผู้ชายอายุต�่ำกว่า 
18 ปี ข้อก�ำหนดทั่วไปที่มีอยู่ในคู่มือหลักและคู่มือฉบับเพิ่มเติมนี้ปรับใช้ ได้กับเด็กด้วย
ความจริง
ถึงแม้วา่ มาตรฐานสากล สะท้อนขอบเขตบางอย่างในการตรากฎหมายของหลายประเทศ
แต่การตรากฎหมายและการปฏิบตั ใิ นปัจจุบนั มักไม่เพียงพอ สวัสดิการสังคม กระบวนการ
ยุตธิ รรมและระบบของเรือนจ�ำยังขาดความรูค้ วามเข้าใจ ไม่มปี ระสิทธิภาพ และทรัพยากร
ทีเ่ พียงพอในการปฏิบตั ติ อ่ เด็ก โดยเฉพาะเมือ่ เด็กต้องอยูอ่ าศัยร่วมกับผูต้ อ้ งขังชายทีเ่ ป็น
ผู้ ใหญ่เป็นส่วนมาก มีความแตกต่างกันมากระหว่างความเข้าใจและค�ำจ�ำกัดความของ
แต่ละชาติเกี่ยวกับวัยเด็กในแง่ของนิติภาวะ และความรับผิดชอบทางอาญาซึ่งบางครั้งก็
แตกต่างกันออกไปส�ำหรับเด็กผู้ชายและเด็กผู้หญิง และมีความรู้น้อยมากเกี่ยวกับความ
ต้องการพัฒนาทางอารมณ์และทางกายภาพ ในบางกรณีการไม่มสี ตู บิ ตั รและทางเลือกอืน่
ในการระบุอายุซงึ่ ท�ำให้สถานการณ์เลวร้ายลงไปอีก ดังนัน้ จึงพบว่ามีเด็กถูกตัดสินจ�ำคุก
ทัง้ ระยะสัน้ และระยะยาวในหลายประเทศ อีกทัง้ อาคารและระบบในเรือนจ�ำก็จดั ทีใ่ ห้ ไม่เหมาะ
สมกับการออกก�ำลังกาย การศึกษาเล่าเรียน การฝึกอบรมวิชาชีพ หรือการมาเยีย่ มของ
ครอบครัว นอกจากนีย้ งั พบเด็กใช้ชวี ติ อยูท่ า่ มกลางผูต้ อ้ งขังผู้ ใหญ่ (เป็นการเสีย่ งต่อการ
ถูกละเมิดทางกาย) จึงท�ำให้ถูกครอบง�ำด้วยอิทธิพล ที่ไม่ก่อให้เกิดการพัฒนาศักยภาพ
แง่บวกของเด็กในฐานะทีเ่ ป็นสมาชิกของสังคมและไม่มที างเข้าถึงบริการต่าง ๆ ทีพ
่ งึ มีพงึ ได้

วิธีปฏิบัติที่ดีและการน�ำไปใช้
เรือนจ�ำไม่ใช่สถานที่ที่เด็กจะเจริญเติบโตได้เป็นอย่างดี ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา
และอารมณ์ อันทีจ่ ริงการกักขังมีความเสีย่ งมากมายหลายด้านส�ำหรับผูย้ งั ไม่เป็นผู้ ใหญ่
และมีสภาพร่างกายที่อ่อนแอกว่า เรื่องนี้เป็นที่ทราบกันดีในมาตรฐานและบรรทัดฐาน
ระดับสากลซึ่งระบุให้จับกุมคุมขัง หรือจ�ำคุกเด็กเป็นระยะเวลาที่เหมาะสมที่สั้นที่สุดและ
เป็นใช้เป็นมาตรการขั้นสุดท้ายเท่านั้น และต้องแยกการควบคุมเด็กออกจากการควบคุม
ผู้ ใหญ่ ค�ำแนะน�ำนานาชาติ ก�ำหนดว่าสภาพการกักขังส�ำหรับเด็กที่ถูกกักขังจะต้อง
สนับสนุนวัตถุประสงค์ ในการให้การดูแล การคุ้มครอง การศึกษาและทักษะด้านวิชาชีพ
โดยส่งเสริมและธ�ำรงไว้ซงึ่ การมีสขุ ภาพทีด่ แี ละเคารพตนเอง และส่งเสริมทัศนคติและทักษะ
ทีส่ ามารถช่วยพัฒนาความสามารถของพวกเขาเอง ในฐานะทีเ่ ป็นสมาชิกหนึง่ ของสังคม
มาตรฐานดังกล่าวนีย้ งั ให้ความสนใจกับข้อเท็จจริงทีว่ า่ เด็กผูห้ ญิงมีความต้องการจ�ำเพาะ
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ก. ที่พักอาศัย
ตามหลักการแล้วจะต้องจัดทีพ
่ กั ให้เด็กและเยาวชนในสถานที่ ทีแ่ ยกออกไปต่างหากจากที่
อยูอ่ าศัยของผู้ ใหญ่ ในการให้ความส�ำคัญกับตัวอาคารและทีต่ งั้ ซึง่ ท�ำให้แน่ใจได้วา่ เด็กและ
เยาวชนถูกแยกออกไปต่างหากจากผู้ ใหญ่นนั้ หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องกับเรือนจ�ำต้องพยายาม
อย่างเต็มทีท่ จี่ ะสนองความต้องการของเด็กเพือ่ ปกป้องและเพิม่ ความเป็นไปได้ทพ
ี่ นื้ ทีแ่ ละ
ตัวอาคารจะถูกจัดล�ำดับความส�ำคัญเพื่อสนองความต้องการของเด็ก หลายประเทศได้
บัญญัติไว้ ในกฎหมาย และ/ หรือ ระเบียบว่าด้วยเรือนจ�ำ ว่าเมื่อจะออกแบบอาคารสถาน
ที่ส�ำหรับกักขังเด็กนั้น พื้นที่ต่อคนต้องมากกว่าพื้นที่ต่อคนส�ำหรับผู้ต้องขังที่เป็นผู้ ใหญ่
ถ้าจัดให้มีอาคารในสถานที่ที่แยกออกไปไม่ได้ ก็ต้องแยกที่พักอาศัยของเด็กออกไปต่าง
หากจากที่ที่ผู้ ใหญ่อาศัยอยู่ ส�ำหรับลักษณะสิ่งปลูกสร้างและวิธีปฏิบัติควรป้องกันไม่ให้
69 ตัวอย่างเช่น ดูข้อสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเรือนและสิทธิทางการเมือง (ข้อ 6 วรรค 5, 10 วรรค 2 (b) และ
ข้อ 10 วรรค 3, สนธิสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยสิทธิเด็ก กฎมาตรฐานขั้นต่ำ�เพื่อปฏิบัติกับผู้ต้องขัง (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 กฎมาตรฐานขั้นต่ำ�สหประชาชาติเพื่อการบริหารความยุติธรรมสำ�หรับเด็กและเยาวชน (กฎปักกิ่ง ข้อ 26) และกฎ
สหประชาชาติเพื่อปกป้องเด็กและเยาชนที่ถูกพรากออกจากเสรีภาพ (ข้อ 12)

7. เด็กและเยาวชน
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เกิดการถูกเนื้อต้องตัวกันระหว่างเด็กกับผู้ ใหญ่ หรือผู้ ใหญ่ละเมิดความเป็นส่วนตัวของ
เด็ก(ดูบทที่ 6 ประกอบ) ต้องจัดทีพ่ กั อาศัยให้เด็กผูห้ ญิงแยกออกไปต่างหากจากเด็กผูช้ าย
(ดูเพิ่มเติมบทที่ 6 ว่าด้วยผู้หญิง เด็กผู้หญิง และบุตรในอุปการะ)
ตามปกติแล้ว ที่นอนในที่พักอาศัยควรประกอบด้วยอาคารเรือนนอนส�ำหรับผู้ต้องขัง
กลุ่มเล็ก ๆ หรือห้องนอนเดี่ยวและอนุญาตให้มีการก�ำกับดูแลเพื่อให้แน่ใจได้ว่าเด็กได้รับ
การคุ้มครอง รวมทั้งกันไม่ให้เด็กคนอื่น ๆ มารบกวนด้วย
71

72

ข. ความปลอดภัย
(ดูบทที่ 6)

ค. การรับเข้ามาและจัดที่ให้อยู่
ทีต่ งั้ ของสถานทีก่ กั ขังทีจ่ ะจัดให้เด็กพักอาศัยควรเอือ้ ต่อการเข้าถึงการศึกษา การอบรม
วิชาชีพ และบริการอื่น ๆ ที่มีความส�ำคัญโดยเฉพาะด้วย เพื่อตอบสนองความต้องการ
ของทั้งเด็กผู้ชายและเด็กผู้หญิง (ดูบทที่ 6 ประกอบ)

ง. สิ่งอ�ำนวยความสะดวกและบริการในการดูแลสุขภาพ
การจัดให้มีการคัดกรอง การป้องกัน และการดูแลสุขภาพในเรือนจ�ำ  ต้องเพียงพอต่อ
ความต้องการเฉพาะของทัง้ เด็กผูช้ ายและเด็กผูห้ ญิง และเพือ่ รับประกันถึงความปลอดภัย
ความเป็นส่วนตัว และเคารพในเกียรติของพวกเขา สิง่ อ�ำนวยความสะดวกจะต้องป้องกัน
ไม่ให้มีการชักชวนกันไปเสพยาเสพติดหรือเครื่องดื่มมีแอลกอฮอล์ อีกทั้งโครงงานฟื้นฟู
ต้องปรับให้เหมาะสมกับอายุ เพศ และความต้องการด้านอื่น
73

จ สุขอนามัย
ถ้าเด็กสามารถเข้าร่วมออกก�ำลังกายบ่อย ๆ ได้ ก็จะเพิ่มความต้องการในการเข้าถึงสิ่ง
อ�ำนวยความสะดวกในการอาบน�้ำและซักเสื้อผ้า ซึ่งอาจท�ำให้จ�ำเป็นต้องเข้าถึงสิ่งอ�ำนวย
ความสะดวกในการซักเสื้อผ้ามากขึ้น (ดูบทที่ 6 ประกอบ) ควรระลึกไว้ด้วยว่าค�ำแนะน�ำที่
เป็นสากล อนุญาตให้เด็กสวมเสื้อผ้าของเขาเองมากกว่าเสื้อผ้าที่ทางสถานพินิจจัดให้
74

ฉ. โภชนาการ
การจัดหาน�้ำและอาหารควรให้ความส�ำคัญกับความต้องการของเด็กที่ถูกกักขัง โดย
ค�ำนึงถึงกิจกรรมและความแตกต่างในช่วงวัยต่าง ๆ ของการพัฒนาร่างกายของเขาด้วย

75

ช. การศึกษาสายสามัญและสายอาชีวะ กับนันทนาการ
ลักษณะโครงสร้างของสิง่ อ�ำนวยความสะดวก จะต้องเหมาะสมกับความต้องการของเด็ก
ในด้านความเป็นส่วนตัว กระตุ้นประสาทสัมผัส เพิ่มโอกาสที่จะได้สมาคมกับเพื่อน ๆ และ
มีส่วนร่วมในการเล่นกีฬา ออกก�ำลังกายและท�ำกิจกรรมยามว่าง เด็กมีสิทธิ์ที่จะได้รับ
การศึกษาอย่างน้อยจนถึงภาคบังคับ ถึงแม้มีคำ� แนะน�ำว่าการศึกษาในระดับนี้มีอยู่นอก
เรือนจ�ำ ถ้าไม่สามารถท�ำได้ก็ควรมีอาคารที่เหมาะสมรวมทั้งห้องสมุดในเรือนจ�ำด้วย
76

77

ซ. สิ่งอ�ำนวยความสะดวกส�ำหรับญาติที่มาเยี่ยม
การติดต่อสือ่ สารทีพ่ อเหมาะพอควรกับโลกภายนอก ถูกมองกันว่าเป็นส่วนส�ำคัญส่วน
หนึ่งของสิทธิที่พึงได้รับการปฏิบัติที่ยุติธรรมและมีมนุษยธรรม อีกทั้งยังเป็นสิ่งส�ำคัญ
อย่างมากต่อการเตรียมตัวของเด็กและเยาวชนทีจ่ ะกลับเข้าสูส่ งั คม เด็กทีถ่ กู กักขัง (โดย
78

79

71 กฎสหประชาชาติเพื่อคุ้มครองเด็กและเยาวชนที่ถูกพรากเสรีภาพ ข้อ 32
72 เรือนจำ�ที่ควบคุมเด็กหรือเยาวชนจนกระทั่งอายุ 18 ปี จะประกอบด้วยบุคคลที่มีระดับอารมณ์และจิตใจและการพัฒนา
ทางร่างกายที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง โดยปราศจากคำ�แนะนำ�และการคุ้มครองที่หาได้จากผู้ 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
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เฉพาะผู้ที่รอการไต่สวน) อย่างน้อยก็มีความต้องการเหมือนผู้ ใหญ่เพื่อเข้าถึงที่ที่เป็น
ส่วนตัว ที่ที่เขาอาจพบกับทนายความและที่ปรึกษาด้านอื่น เด็กมีสิทธิ์ได้รับการเยี่ยม
จากครอบครัวเป็นประจ�ำหรือบ่อย ๆ “โดยหลักการ สัปดาห์ละครั้งและไม่น้อยกว่าเดือน
ละครัง้ ในสถานการณ์ทคี่ ำ� นึงถึงความต้องการของเด็กและเยาวชนเพือ่ ความเป็นส่วนตัว
การสัมผัสและการสื่อสารที่ไม่มีอะไรกั้น” ดังนั้นจึงจ�ำเป็นต้องจัดเตรียมจ�ำนวนและชนิด
ของห้องเยี่ยมและพื้นที่ให้เหมาะสม
80

80 ที่เดียวกัน ข้อ 60

8. การบ�ำรุงรักษาเรือนจ�ำ
รวมถึงการใช้แรงงาน
ผู้ต้องขังในการบ�ำรุง
รักษาอาคารและอุปกรณ์
ต่าง ๆ
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บทนี้เกี่ยวข้องกับประเด็นทั่วไปในการบ�ำรุงรักษาเรือนจ�ำ และการมีส่วนร่วมของผู้ต้องขังในกิจกรรมดังกล่าว
บทนี้อ้างอิงมาตรฐานสากลและการน�ำมาตรฐานดังกล่าวมาปฏิบัติ
หนังสือคูม่ อื ของ ไอซีอาร์ซี ไม่ได้กล่าวถึงการให้ผตู้ อ้ งขังบ�ำรุงรักษาหรือควบคุมการท�ำงาน
ของอาคารและอุปกรณ์โดยตรง อย่างไรก็ตามในประเทศก�ำลังพัฒนาหลายประเทศ การ
ให้ผู้ต้องขังรับผิดชอบในการท�ำหน้าที่เช่นนี้เป็นเรื่องปกติ ไอซีอาร์ซี แสวงหาทางออก (ที่
ปฏิบัติได้จริง) ของปัญหาด้านมนุษยธรรมและถ้าเป็นแนวทางที่ยอมรับได้และรับความ
ยินยอมจากผู้ที่เกี่ยวข้อง ไอซีอาร์ซี มักเลือกฝึกอบรมผู้ต้องขังให้ท�ำกิจกรรมบ�ำรุงรักษา

ความจริง
เรือนจ�ำหลายแห่งโดยเฉพาะเรือนจ�ำทีม่ ปี ญ
ั หาคนความแออัด เป็นระยะเวลายาวนาน ไม่มี
บุคลากรที่รับผิดชอบในการซ่อมบ�ำรุงโครงสร้างพื้นฐาน และไม่มีเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ที่จะ
จัดระเบียบงานดังกล่าว บ่อยครัง้ ที่ไม่มกี ารจัดสรรงบประมาณส�ำหรับการบ�ำรุงรักษามา
ให้ รวมทั้งการบ�ำรุงรักษาบริการต่าง ๆ ที่จ�ำเป็น ในสถานการณ์เช่นนี้อาจให้ผู้ต้องขัง รับ
ผิดชอบในการควบคุมและบ�ำรุงรักษาระบบน�ำ้ และการสุขาภิบาล รวมทัง้ งานบริการอืน่ ๆ
ทั้งนี้การอบรมด้านการซ่อมบ�ำรุงให้แก่ผู้ต้องขังเพื่อให้ส�ำนึกว่าผู้ต้องขังได้ประโยชน์จาก
การบ�ำรุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์ ให้ ใช้การได้
อย่างไรก็ตามยังมีความเสี่ยงที่ผู้ต้องขัง และ/หรือ เจ้าหน้าที่ อาจน�ำระบบคิดค่าตอบแทน
มาใช้ โดยเรียกเงินกับผู้ต้องขังที่เข้ามาใช้บริการต่าง ๆ ในสถานการณ์เช่นนี้ผู้ต้องขัง
และ/ หรือ เจ้าหน้าที่อาจหาวิธีอธิบายให้เห็นถึงความจ�ำเป็นที่ต้องเก็บค่าตอบแทนเพื่อ
ให้เพียงพอกับค่าวัสดุและอุปกรณ์ที่ฝ่ายบริหารเรือนจ�ำไม่มีให้ การท�ำเช่นนี้เจ้าหน้าที่จะ
ต้องด�ำเนินการอย่างถูกต้องเหมาะสมเพื่อให้แน่ใจว่าปฏิบัติตาม กฎมาตรฐานขั้นต�่ำของ
สหประชาชาติว่าด้วยการปฏิบัติกับผู้ต้องขัง ซึ่งห้ามผู้ต้องขังก�ำกับดูแล ควบคุม และเก็บ
ค่าบริการ สถานการณ์เช่นนี้สามารถส่งผลให้เกิดการเลือกปฏิบัติและอาจลุกลามจน
กลายเป็นการละเมิดต่อผู้ต้องขัง ซึ่งไม่สามารถจ่ายค่าธรรมเนียมได้

วิธีปฏิบัติที่ดีและการน�ำไปใช้
ก. หลักการส�ำคัญ
ฝ่ายบริหารมีหน้าทีร่ บั ผิดชอบ ในการบ�ำรุงรักษาเรือนจ�ำให้อยูใ่ นสภาพทีใ่ ช้การได้ดี ความ
รับผิดชอบนีร้ วมถึงการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ และเครือ่ งมือ ด�ำเนินการซ่อมบ�ำรุง ตรวจสอบ
คุณภาพงาน และว่าจ้างหรือท�ำสัญญาจ้างผู้รับเหมา เพื่อบริหารจัดการและควบคุมงาน
ซ่อมบ�ำรุง อาจว่าจ้างผู้ต้องขังที่มีความช�ำนาญเหมาะสมให้ท�ำงานนี้ก็ ได้
รัฐบาลจะต้องจัดหาเครือ่ งมือหนักและอุปกรณ์ทจี่ ำ� เป็น รวมทัง้ พัฒนาและน�ำไปใช้ ในโครง
งานบ�ำรุงรักษาอย่างเหมาะสม
โครงงานซ่อมบ�ำรุงควรประกอบด้วย การบ�ำรุงรักษาเชิงป้องกัน การบ�ำรุงรักษาเชิงแก้ ไข
ปรับปรุงและการตอบสนองในสถานการณ์วิกฤต การบ�ำรุงรักษาเชิงป้องกันรวมถึงการ
ท�ำความสะอาด การตรวจสอบอาคารสถานที่และบริการต่าง ๆ รวมถึงการฝึกอบรมผู้
ต้องขังที่รับผิดชอบงานซ่อมบ�ำรุงซึ่งอยู่ภายใต้การควบคุมของเจ้าหน้าที่เรือนจ�ำ
ในฐานะทีเ่ ป็นส่วนหนึง่ ของการศึกษา/การฝึกอบรม จะต้องให้โอกาสผูต้ อ้ งขังพัฒนาทักษะ
ใหม่ ๆ และทักษะที่มีอยู่แล้ว รวมทั้งส�ำนึกรับผิดชอบ ในระบบเรือนจ�ำบางระบบผู้ต้องขัง
ได้รับการฝึกอบรมด้านธุรกิจก่อสร้างและวิธีก่อสร้าง จากนั้นก็ถูกจ้างให้ท�ำงานทีมงาน
ก่อสร้าง(ภายใต้การก�ำกับดูแล) เพื่อสร้างสิ่งอ�ำนวยความสะดวกในเรือนจ�ำ
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81 SMR ข้อ 71 (2) “ผู้ต้องขังที่อยู่ระหว่างรอคำ�ตัดสินทุกคนต้องทำ�งาน (ตามความเหมาะสมทางกายและจิตที่เจ้าหน้า
ทางการแพทย์วินิจฉัย” SMR ข้อ 71 (3) “ให้จัดงานที่พอเหมาะและมีประโยชน์ ให้ผู้ต้องขังทำ�อย่างขะมักเขม้นในวัน
ทำ�การปกติ” SMR ข้อ 71 (4) “งานที่จัดให้นั้นจะต้องเป็นงานที่คงหรือเพิ่มความสามารถของผู้ต้องขังมากที่สุดเท่าที่จะ
ทำ�ได้เพื่อหาเลี้ยงชีพได้หลังกำ�หนดปล่อยตัว” SMR ข้อ 71 (5) “จะต้องจัดฝึกอบรมวิชาชีพทางการค้าที่มีประโยชน์ ให้ผู้
ต้องขังเพื่อสามารถทำ�กำ�ไรได้ด้วยวิธีดังกล่าว โดยเฉพาะสำ�หรับผู้ต้องขังหนุ่มสาว”  SMR ข้อ 71 (6) “ภายในขอบเขต
ที่เข้ากันได้กับวิชาชีพที่เลือก และตามข้อกำ�หนดในการบริหารสถานพินิจและระเบียบวินัย จะต้องให้ผู้ต้องขังสามารถ
เลือกชนิดงานที่เขาอยากจะทำ�”
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ควรระลึกไว้ดว้ ยว่า ถึงแม้หลักการเหล่านีเ้ ป็นส่วนหนึง่ ของงานบ�ำรุงรักษาแต่โดยทัว่ ไปแล้ว
ถือว่างานท�ำความสะอาดเรือนจ�ำเป็นกิจกรรมภาคบังคับส�ำหรับผู้ต้องขังทุกคน

ข. การพัฒนาแผนงานบ�ำรุงรักษา
ความต้องการในการซ่อมบ�ำรุงขึน้ อยูก่ บั คุณภาพของโครงสร้างพืน้ ฐานและความรูค้ วาม
สามารถด้านช่างที่ใช้ ในงานก่อสร้างตั้งแต่เริ่มแรก คุณภาพของชิ้นส่วนส�ำหรับเปลี่ยน
แทนของเก่า ความช�ำนาญงานด้านเทคนิคการซ่อมบ�ำรุง ระยะเวลาในการตอบสนอง ภูมิ
อากาศ และคุณภาพการของเจ้าหน้าที่ที่ควบคุมงาน
งานบ�ำรุงรักษาที่ส�ำคัญ ๆ รวมถึง
➔➔การท�ำความสะอาดประจ�ำวัน (พื้นที่พักอาศัย โรงครัวกับพื้นที่เตรียมอาหาร ห้อง
ส้วม ส�ำนักงาน พื้นที่รอบอาคารต่างๆ และท่อระบายน�้ำ)
➔➔การตรวจสอบประจ�ำวันเพื่อระบุให้แน่ชัดว่ามีโครงสร้างพื้นฐานและอุปกรณ์ ใดบ้าง
ที่ช�ำรุด
➔➔ตรวจและจัดการบ่อเกรอะ อย่างสม�่ำเสมอ
➔➔ตรวจหลังคาและรางระบาย อย่างสม�่ำเสมอ
➔➔ตรวจระบบวงจรไฟฟ้า
➔➔ท�ำความสะอาดและฆ่าเชื้อโครงสร้างพื้นฐานส�ำหรับเก็บน�้ำ
➔➔ทาสีและสีกันสนิมวัสดุที่เป็นโลหะ
➔➔ให้ค�ำแนะน�ำแก่ผู้ต้องขังรายใหม่เกี่ยวกับการบ�ำรุงรักษา
➔➔ซ่อมแซมระบบน�้ำ สุขาภิบาล ไฟฟ้า ประปา และบริการอื่น ๆ ตามความจ�ำเป็น
วัสดุที่ใช้ ในการบ�ำรุงรักษาและชิ้นส่วนที่ใช้ทดแทนของเก่าต้องซื้อหาได้ ในท้องถิ่น ตาม
ความช�ำนาญด้านช่างเพือ่ ท�ำการบ�ำรุงรักษา ถ้าผูบ้ ริจาคเสนอที่จะให้อุปกรณ์และเครือ่ ง
มือหนัก (รวมทั้งยานพาหนะ) จะต้องพิจารณาว่าหาซื้ออะไหล่ที่ทนทานในท้องถิ่นได้หรือ
ไม่ รวมทั้งค�ำแนะน�ำของผู้บริจาคก่อนที่จะท�ำความตกลงกันในชั้นแรก
แผนงานการบ�ำรุงรักษาจะต้อง
➔➔ยึดถือวิธกี าร การบ�ำรุงรักษาเชิงป้องกัน และรวมถึงการเปลีย่ นอะไหล่ตามวงรอบซึง่
เป็นผลจากการเสื่อมสภาพในสภาวะปกติ เช่นเดียวกับขีดความสามารถที่จะสนอง
ตอบได้อย่างทันควันเมือ่ เกิดวิกฤตการณ์ จะต้องทบทวนการใช้อปุ กรณ์ เป็นระยะ ๆ
เพื่อให้แน่ใจได้ว่าการสึกหรอจากการใช้งานที่เกินจ�ำเป็นเกิดขึ้นน้อยที่สุด
➔➔แจกแจงค่าใช้จ่ายแยกเป็นรายการ ๆ ในงบประมาณด�ำเนินการ ให้ ใช้วิธีจดบันทึก/
ท�ำบัญชี ที่บอกถึงค่าใช้จ่ายในการบ�ำรุงรักษาเป็นรายเดือน ให้จัดท�ำรายการงบ
ประมาณประจ�ำปีส�ำหรับค่าใช้จ่ายประจ�ำและค่าใช้จ่ายจร และจะต้องเสนอประมาณ
การณ์งบประมาณล่วงหน้าทุกปี
➔➔รวมวิธีการด�ำเนินงานของแต่ละงาน
ถ้าไม่ได้ตั้งงบประมาณส�ำหรับซ่อมบ�ำรุงไว้ ก็อาจจะเกิดความเสียหายโดยไม่จ�ำเป็นกับ
อาคารและอุปกรณ์ หรืออาจจะต้องโอนเงินจากรายการงบประมาณอื่น (เช่น อาหาร
บริการทางการแพทย์) เพื่อใช้ส�ำหรับงานซ่อมบ�ำรุงที่จ�ำเป็น
การบ�ำรุงรักษาประจ�ำวันที่จ�ำเป็นจริง ๆ นั้นรวมถึง
➔➔การท�ำความสะอาดอาคารและสถานที่
➔➔การจัดการขยะ
➔➔การท�ำความสะอาดลานและระบบระบายน�้ำ
➔➔การระบุและซ่อมแซมอาคารและอุปกรณ์ที่ช�ำรุด โดยเฉพาะประตู หน้าต่าง ห้องส้วม
และท่อระบายน�้ำ
การบ�ำรุงรักษาอันเป็นกิจวัตรที่จ�ำเป็นจริงๆ รวมถึง
➔➔การท�ำความสะอาดหลังคาและท่อระบายน�้ำ
➔➔การตรวจบ่อเกรอะและบ่อกรองน�้ำโสโครก
➔➔การเปลี่ยนไส้กรองเครื่องก�ำเนิดไฟฟ้าและน�้ำมัน
➔➔การตรวจและท�ำความสะอาดแผงควบคุมไฟฟ้า
➔➔การท�ำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรคในระบบกักเก็บน�้ำ
➔➔การซ่อมแซมงานก่ออิฐถือปูน
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น�้ำ การสุขาภิบาล สุขอนามัย และที่อยู่อาศัย ในเรือนจ�ำ ค�ำแนะน�ำเพิ่มเติม

➔➔การทาสีชิ้นส่วนที่เป็นโลหะด้วยสีกันสนิม

การติดตั้งระบบใด ๆ เช่น ระบบลงทะเบียนผู้ต้องขังด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งพึ่งพากระแส
ไฟฟ้าทีต่ อ่ เนือ่ งนัน้ ย่อมเกิดสิง่ ที่ไม่คาดฝันขึน้ ได้เมือ่ ไฟฟ้าทีส่ ง่ มาไม่มคี วามแน่นอน ไฟฟ้า
ทีส่ ง่ มาจากระบบสายส่งไฟฟ้าในชุมชนมักใช้ ได้ตามเวลาทีจ่ ำ� กัดในแต่ละวัน ถ้าเป็นเช่นนีก้ ็
ต้องมีระบบเสริม และทีน่ ยิ มใช้กนั มากทีส่ ดุ ก็คอื เครือ่ งก�ำเนิดไฟฟ้า ไม่วา่ จะใช้เครือ่ งก�ำเนิด
ไฟฟ้าบ่อยครั้งหรือนาน ๆ ครั้ง ก็จ�ำเป็นต้องก�ำหนดแผนซ่อมบ�ำรุงและท�ำตรวจสอบเพื่อ
ให้วางใจได้ จากประสบการณ์ พบว่าเป็นเรือ่ งยากทีจ่ ะซ่อมบ�ำรุงเครือ่ งก�ำเนิดไฟฟ้าและได้
อะไหล่มาเปลี่ยนใหม่เพราะขาดแคลนงบประมาณ ไม่สามารถหาอะไหล่ได้ หรือไม่มีความ
เชี่ยวชาญในท้องถิ่น
เรือนจ�ำทีอ่ ยูใ่ นสิง่ แวดล้อมทีข่ าดแคลนทรัพยากร ได้ตดิ ตัง้ แผงเซลล์แสงอาทิตย์ ซึง่ ประสบ
ผลส�ำเร็จเป็นอย่างดีในการเพิม่ แหล่งพลังงาน นอกจากการท�ำความสะอาดเป็นประจ�ำแล้ว
ระบบพลังงานแสงอาทิตย์ ต้องการการบ�ำรุงรักษาน้อย อะไหล่กห็ าได้ทวั่ ไปภายในประเทศ
ควรพิจารณาใช้ แก๊สชีวภาพ เป็นวิธชี ว่ ยเสริมความต้องการพลังงาน เทคโนโลยีนตี้ อ้ งการ
การควบคุมและความรูข้ องผูช้ ำ� นาญการซึง่ ก็พอจะหาได้ ถ้าท้องถิน่ มีการใช้ระบบนี้ (ดูบท
ที่ 5 วิธีปฏิบัติที่ดีและการน�ำไปใช้ และข้อ (จ) การจัดการน�้ำเสีย)
ควรติดตั้ง อุปกรณ์ดับเพลิง โดยด�ำเนินการร่วมกับส่วนราชการท้องถิ่นที่รับผิดชอบใน
การดับเพลิง ให้ตรวจสอบอุปกรณ์เป็นประจ�ำโดยถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของแผนซ่อมบ�ำรุง
ใหญ่ และฝึกซ้อมดับเพลิงเป็นประจ�ำ  (รวมทั้งฝึกอพยพเจ้าหน้าที่และผู้ต้องขังทั้งหมดใน
สถานการณ์ฉุกเฉิน)
ควรออกแบบ สิ่งอ�ำนวยความสะดวกในการท�ำอาหาร ตามประเภทของเชื้อเพลิงที่จะใช้
ตัวอย่างเช่น ที่อับอากาศเหมาะกับไฟฟ้าและแก๊ส แต่จะกลายเป็นที่พื้นทีที่อันตรายเมื่อใช้
ฟืนเปียกหรือวัสดุเผาไหม้ ได้ชนิดอื่นเป็นเชื้อเพลิง

ค. ข้อควรพิจารณาในงานบ�ำรุงรักษาเมื่อออกแบบเรือนจ�ำแห่งใหม่และขยายเรือน
จ�ำที่มีอยู่แล้ว
เป็นสิ่งจ�ำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องพัฒนาแผนงานซ่อมบ�ำรุงประจ�ำปี ซึ่งรวมทั้งอาคารและ
อุปกรณ์ทั้งหมด และเพื่อให้แน่ใจว่ามีการตรวจงานบ�ำรุงรักษาตามปกติและเป็นประจ�ำ (ดู
ตอน (ข) ข้างต้น การพัฒนาแผนงานบ�ำรุงรักษา) มักเข้าใจผิดว่างานบ�ำรุงรักษามีน้อย
ที่สุดในช่วงปีแรก ๆ ที่สร้างอาคารใหม่หรือเพิ่งผ่านการบูรณะได้ ไม่นาน อย่างไรก็ตาม
จากประสบการณ์พบว่าความเสื่อมสภาพเริ่มเกิดขึ้นตั้งแต่ระยะก่อสร้างแล้ว ดังนั้น งบ
ประมาณส�ำหรับงานซ่อมบ�ำรุงประจ�ำปี จึงเป็นสิ่งจ�ำเป็นตั้งแต่ปีแรกที่เริ่มใช้เรือนจ�ำ  ถึง
แม้ว่าอุปกรณ์ที่ติดตั้งไว้อาจยังอยู่ในระหว่างรับประกันก็ตาม

ง. การจัดระเบียบและการควบคุมงาน
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เพราะงานบ�ำรุงรักษาเป็นความรับผิดชอบของรัฐบาล เจ้าหน้าทีจ่ งึ ต้องรับผิดชอบในการ
ควบคุมงานด้วย ผูต้ อ้ งขังทีท่ ำ� งานอาจช�ำนาญพอ ๆ กับ หรือมากกว่าเจ้าหน้าที่ แต่ความ
รับผิดชอบยังเป็นของเจ้าหน้าที่
ระบบซ่อมบ�ำรุงที่มีประสิทธิผล ต้องการเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้ท�ำงานด้านนี้และ
เขาสามารถเข้าถึงผูท้ รี่ บั ผิดชอบด้านงบประมาณต่าง ๆ ได้โดยตรง เจ้าหน้าทีท่ รี่ บั ผิดชอบ
งานซ่อมบ�ำรุง ควรมีสว่ นร่วมในการคัดเลือกผูต้ อ้ งขังทีจ่ ะได้ทำ� งานซ่อมบ�ำรุง ความรับผิด
ชอบของเจ้าหน้าที่ รวมถึงการจัดท�ำแผนงานซ่อมบ�ำรุง จัดท�ำและบริหารงบประมาณ จัด
ระเบียบและควบคุมการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผนงาน ควบคุมการใช้วัสดุและอุปกรณ์
และฝึกอบรมผู้ต้องขัง
ทีมงานซ่อมบ�ำรุงต้องการการก�ำกับดูแล การลงบันทึก วิธีปฏิบัติงาน และการสนับสนุน
ด้านเทคนิคเพื่อท�ำงานซ่อมบ�ำรุง รวมทั้งเครื่องมือช่าง วัสดุและอุปกรณ์ การก�ำกับ
ดูแลโดยเจ้าหน้าที่ให้รวมถึงการท�ำบัญชีเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ รวมทั้งคุณภาพและ
ประสิทธิผลของงานที่ได้ท�ำไป
82 SMR ข้อ 72 (1) “การจัดองค์กรและวิธีทำ�งานในสถานกักขังจะต้องคล้ายกับการจัดองค์กรและวิธีทำ�งานในลักษณะ
เดียวกันนอกสถานพินิจมากที่สุดเท่าที่จะทำ�ได้ เพื่อเตรียมผู้ต้องขังให้พร้อมที่จะประกอบอาชีพในชีวิตตามปกติ”
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ไม่ว่าจะในสถานการณ์ ใดก็ตาม ผู้ต้องขังไม่ต้องจ่ายค่าบริการส�ำหรับความต้องการขั้น
พื้นฐานของเขาให้แก่ผู้ต้องขังรายอื่น เพราะผู้ต้องขังไม่อาจถือกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สิน
ของทางราชการ ผู้ต้องขังจึงไม่สามารถเก็บค่าบริการในการใช้ (หรือเข้าถึง) อุปกรณ์
และ/ หรือบริการ

จ. ระเบียบในการท�ำงาน
สภาพการท�ำงานต้องสอดคล้องกับกฎหมายฉบับเดียวกันทีบ่ งั คับใช้นอกเรือนจ�ำ ต้อง
ท�ำงานด้วยวิธที ปี่ ลอดภัย และเป็นไปตามข้อก�ำหนดว่าด้วยอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
ต้องจัดเตรียมวัสดุอปุ กรณ์ทจี่ ำ� เป็นให้แก่ผตู้ อ้ งขัง ให้คำ� แนะน�ำทีถ่ กู ต้องและการฝึกอบรม
ที่พอเพียง (เช่น ความเสี่ยงที่จะถูกไฟฟ้าช๊อต) ก่อนลงมือท�ำงาน
83

ฉ. การคัดเลือกผู้ต้องขังเพื่อจ้างงาน
กระบวนการคัดเลือกจะต้องโปร่งใส ผู้ต้องขังที่คัดเลือกไว้ต้องเหมาะสมและมีทักษะที่
จ�ำเป็น (หรือมีศักยภาพถ้าได้รับการฝึกอบรม) งานจะต้องไม่เกินขีดความสามารถทาง
กายภาพของเขาและต้องไม่ก่อความล�ำบากใจให้แก่เขา หลังผ่านการอบรมแล้วถ้าเขา
ไม่สามารถท�ำงานได้ตามมาตรฐานที่ก�ำหนด ต้องไม่อนุญาตให้เขาท�ำหน้าที่นั้นอีก ควร
มีการประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัยอย่างเป็นระบบ โดยด�ำเนินการขณะเริ่มต้น
คัดเลือกและทบทวนตลอดช่วงเวลาที่ด�ำเนินงาน
84

ช. ค่าตอบแทน
ผูต้ อ้ งขังจะต้องได้คา่ ตอบแทนส�ำหรับงานทีเ่ ขาท�ำไป ถึงแม้คา่ ตอบแทนไม่จำ� เป็นต้องเป็น
เงิน อาจให้รางวัลด้วยระบบลดหย่อนผ่อนโทษ ให้ที่พักที่ดีขึ้น อาหารพิเศษ หรือให้ญาติ
มาเยี่ยมได้เป็นกรณีพิเศษ
อาจมีอัตราค่าตอบแทนและค่าชดเชยที่แตกต่างกันไปส�ำหรับผู้ต้องขัง แต่ประเด็นส�ำคัญ
คือค่าจ้างส�ำหรับแต่ละต�ำแหน่งควรถูกก�ำหนดและมีระเบียบชัดเจน
85

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) “การใช้แรงงานในเรือนจำ�ต้องไม่มีลักษณะที่ทำ�ให้เจ็บไข้ ได้ป่วยหรือเศร้าหมอง”
85 SMR ข้อ 76 (1) “จะต้องมีระบบค่าตอบแทนที่เท่าเทียมกันสำ�หรับการทำ�งานของผู้ต้องขัง”

73

74
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9. การวางแผนก่อสร้าง
หรือบูรณะเรือนจ�ำ
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บทนี้เกี่ยวข้องกับประเด็นส�ำคัญ ๆ ที่จะต้องพิจารณาและระบุไว้เมื่อจะวางแผนก่อสร้างหรือบูรณะเรือนจ�ำหรือ
ส่วนหนึ่งของเรือนจ�ำ ไม่ใช่บทบาทของ ไอซีอาร์ซี ที่จะออกมาสนับสนุนให้สร้างเรือนจ�ำ แต่ก็หลีกเลี่ยงข้อเท็จจริง
ที่ว่าการสร้างหรือบูรณะจะเหมาะสมก็ต่อเมื่อทดแทนโครงสร้างพื้นฐานที่เก่าและไม่เหมาะกับวัตถุประสงค์ต่อไป
ไอซีอาร์ซีสังเกตว่า กระบวนการวางแผนที่ ไม่ดีก่อให้เกิดข้อบกพร่องซึ่งส่งผลให้สภาพการกักขัง และการปฏิบัติ
ต่อผู้ต้องขังเสื่อมถอยลง บทนี้ให้ค�ำแนะน�ำเกี่ยวกับลักษณะส�ำคัญ ๆ ในกระบวนการวางแผน
ความจริง
เพื่อออกแบบและสร้างเรือนจ�ำให้ท�ำหน้าที่อย่างถูกต้อง ทีมงานออกแบบและผู้รับจ้าง
ก่อสร้างต้องได้รับแผนที่ชัดเจนและมีเนื้อหาครบถ้วน ซึ่งรวมถึงรายละเอียดเกี่ยวกับวิธี
ควบคุมการปฏิบัติงานในเรือนจ�ำ  ฟังก์ชั่นและกิจกรรม การสัญจรของผู้ต้องขังในเรือน
จ�ำ  เช่นเดียวกับการไปและกลับจากพื้นที่ต่าง ๆ (ดูบทที่ 2 ด้วย) ต้องมีบรรทัดฐานและ
มาตรฐานต่าง ๆ ที่ให้ค�ำจ�ำกัดความไว้อย่างชัดเจนถ้าจะต้องสร้างระบบให้เป็นไปตามข้อ
ก�ำหนดในวงเงินงบประมาณที่ได้มา บรรทัดฐานและมาตรฐานเหล่านี้มักไม่ค่อยมีหรือไม่
สอดคล้องกับความเป็นจริง
ไม่ใช่เรือ่ งผิดปกติ ส�ำหรับการเสนอแบบแปลนทีส่ ะท้อนเพียงองค์ประกอบในงานก่อสร้างและ
ใส่ใจเพียงเล็กน้อยต่อองค์ประกอบอืน่ ทีจ่ ำ� เป็นต่อความปลอดภัย มัน่ คง และมีมนุษยธรรม
การออกแบบอาจไม่ได้รวม โรงครัว ห้องเยี่ยมญาติ โรงฝึกงานช่าง สิ่งอ�ำนวยความ
สะดวกส�ำหรับโครงงานและการศึกษา ห้องสัมภาษณ์ บริการทางการแพทย์และสุขภาพ
ห้องท�ำงานของเจ้าหน้าที่ และสิ่งอ�ำนวยความสะดวกในการบริหารงาน ความผิดพลาด
ในการออกแบบด้านอื่น ๆ รวมถึงการไม่สามารถระบุแน่ชัดถึงแหล่งน�้ำหรือระบบไฟฟ้า
ที่เหมาะสม ระบบระบายอากาศและระบบสุขาภิบาล ซึ่งไม่พอเพียงต่อจ�ำนวนผู้ต้องขังที่
วางแผนไว้ ความผิดพลาดเหล่านี้ไม่สามารถแก้ ไขได้ง่ายหรือมีค่าใช้จ่ายสูงในการแก้ ไข
ภายหลัง ความผิดพลาดในการออกแบบทีร่ าคาแพงทีส่ ดุ มักเป็นความผิดพลาดทีก่ ำ� หนด
อัตราส่วนเจ้าหน้าทีต่ อ่ ผูต้ อ้ งขังสูงเพือ่ รักษาความปลอดภัยและความมัน่ คงทีใ่ ห้พอเพียง
ส่วนราชการระดับชาติมกั มีขดี ความสามารถไม่เพียงพอ ทีจ่ ะก�ำกับกระบวนการวางแผนที่
สอดคล้อง และมีเนือ้ หาครอบคลุมทีจ่ ำ� เป็นต่อการพัฒนาสิง่ อ�ำนวยความสะดวกใหม่หรือ
ส่วนต่อขยาย ดังนั้นคณะผู้แทนของไอซีอาร์ซี จึงมักได้รับการร้องขอเป็นประจ�ำให้แสดง
ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับแบบแปลนที่ร่างขึ้น การออกแบบที่เกินธรรมดาและ/หรือกระบวนการ
วางแผนเฉพาะกิจ ส่งผลให้การออกแบบและการก่อสร้างไม่เหมาะสม ไม่สอดคล้องกับ
ความต้องการ กระบวนการวางแผนมักไม่ให้ความสนใจกับงบประมาณและจ�ำนวนเจ้า
หน้าที่ ที่จ�ำเป็นต้องใช้ ในการปฏิบัติงานในเรือนจ�ำที่ก�ำลังออกแบบนี้ ความรับผิดชอบใน
การออกแบบและก่อสร้างมักกระจายไปหลายหน่วยงาน ในกรณีเช่นนี้ก็ควรหาค�ำแนะน�ำ
ในทางปฏิบัติจากส่วนราชการที่เกี่ยวกับเรือนจ�ำในระดับชาติ
เพื่อลดปัญหาคนล้นคุก มักมีความกดดันให้เปิดด�ำเนินการเรือนจ�ำ ก่อนที่กระบวนการ
ทดสอบและตรวจรับระบบต่าง ๆ จะแล้วเสร็จ จึงเป็นผลให้การปฏิบตั งิ านไม่ปลอดภัยเพราะ
ต้องผ่อนปรนระดับความปลอดภัยและความมั่นคง

วิธีปฏิบัติที่ดีและการน�ำไปใช้
การวางแผน การออกแบบ และการก่อสร้างเรือนจ�ำเป็นกระบวนการที่ใช้เวลา ความ
ผิดพลาดที่มีราคาแพงเกิดจากการท�ำงานลัดขั้นตอน ความผิดหลายด้านรวมถึงการ
ออกแบบอาคารสถานที่ที่ไม่สอดคล้องกับระบบการจัดการเรือนจ�ำอย่างที่ตั้งใจไว้ การ
เลือกที่ตั้งและใช้วัสดุก่อสร้างที่ไม่เหมาะสม อย่างน้อยที่สุดหัวข้อที่จะกล่าวถึงต่อไปควร
ได้รับการพิจารณาเมื่อวางแผนสร้างเรือนจ�ำแห่งใหม่หรือต่อขยายเรือนจ�ำที่มีอยู่เดิม ใน
ทุกประเทศรวมทั้งประเทศก�ำลังพัฒนา

ก.แผนแม่บท
ให้เขียนแผนแม่บทเพื่อก�ำหนดการพัฒนาทุกด้านของระบบเรือนจ�ำแผนแม่บทจะต้อง
อธิบายถึงสิ่งอ�ำนวยความสะดวกทั้งหมดในเรือนจ�ำ  รวมทั้งขีดความสามารถของสิ่ง
อ�ำนวยความสะดวกเหล่านั้น ระดับความปลอดภัยและสถานะของโครงสร้างพื้นฐานที่มี
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อยู่ รวมทั้งวัตถุประสงค์ของระบบเรือนจ�ำ  คุณค่าหลัก และช่องว่างในระบบแผนแม่บทจะ
ต้องเอื้อต่อการประเมินความต้องการของโครงสร้างพื้นฐานส�ำคัญ ๆ ได้ด้วย
➔➔กระบวนการส�ำหรับพัฒนาแผนแม่บทกมีขั้นตอนดังต่อไปนี้
➔➔ก�ำหนดคุณค่าหลักในสิ่งที่กรมราชทัณฑ์ยึดเป็นเกณฑ์ตัดสินเกี่ยวกับการจัดการ
และการพัฒนาของระบบ
➔➔ก�ำหนดจุดประสงค์ส�ำหรับระบบเรือนจ�ำและเรือนจ�ำแต่ละแห่ง
➔➔ประเมินความต้องการ เพือ่ ก�ำหนดความจุและความสามารถของทัณฑสถานทีม่ อี ยู่
และวิเคราะห์จ�ำนวนประชากรในเรือนจ�ำและแนวโน้ม
➔➔ท�ำแผนผังของระบบเรือนจ�ำทั้งหมดเพื่อให้แน่ใจว่าโครงสร้างของระบบท�ำหน้าที่ต่าง
ๆ ในเรือนจ�ำ และขีดความสามารถหลายด้านซึ่งจัดเตรียมให้กับผู้ต้องขังกลุ่มต่าง ๆ
หรือชั้นต่าง ๆ
กระบวนการวางแผนแม่บทเบื้องต้น ขึ้นกับเหตุปัจจัยหลายประการ รวมทั้งจ�ำนวนเรือน
จ�ำในระบบ และความรู้ของบุคลากรหลักที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการวางแผน จะต้องปรับ
แผนแม่บทให้ทันสมัยทุกปี

ข.กลยุทธ์ในการจัดการ
แผนหลักคือองค์ประกอบหลักส�ำหรับพัฒนากลยุทธ์การจัดการ ซึ่งเสริมงานออกแบบ
เรือนจ�ำใหม่หรือทีจ่ ะต่อเติม ในการพัฒนากลยุทธ์การจัดการนัน้ ต้องการ บุคคลากรจาก
หลายหน่วยงาน น�ำโดยเจ้าหน้าที่บริหารเรือนจ�ำ (ฝ่ายปฏิบัติ) และรวมถึงผู้ช�ำนาญการ
ด้านนโยบาย นักจิตวิทยา นักสังคมสงเคราะห์ เจ้าหน้าที่ด้านสาธารณสุข ผู้เชี่ยวชาญ
ด้านทัณฑสถาน ผู้เชี่ยวชาญในแต่ละอุตสาหกรรม ผู้ช�ำนาญการด้านการรักษาความ
ปลอดภัยในเรือนจ�ำ  และสถาปนิก/วิศวกร ที่มีความรู้ความสามารถในการออกแบบและ
การจัดการเรือนจ�ำ
กลยุทธ์ ในการจัดการอธิบายว่าจะต้องจัดการเรือนจ�ำอย่างไร ซึง่ จะต้องรวมองค์ประกอบ
ต่อไปนี้เข้าไว้ด้วยกัน
➔➔วัตถุประสงค์ของเรือนจ�ำและปรัชญาของเรือนจ�ำ
➔➔การบริการและสิ่งอ�ำนวยความสะดวกที่จะต้องจัดให้ และความสัมพันธ์ ในการท�ำ
หน้าที่ระหว่างองค์ประกอบทั้งสอง
➔➔นโยบายหลักในการด�ำเนินงาน รวมทั้งระบบบริหารและเวลาปฏิบัติงาน วิธีก�ำกับ
ดูแล และการรักษาความปลอดภัย
➔➔จ�ำนวนและประเภทผู้ต้องขัง
➔➔ความมากน้อยของโครงงานและกิจกรรมต่าง ๆ ที่เสนอ
➔➔บริการและสิ่งอ�ำนวยความสะดวกภายในอาคารที่พักอาศัยแต่ละหลังและห้องขัง
แต่ละห้อง
➔➔ขนาดโดยรวมของเรือนจ�ำภายในขอบเขตด้านนอกและขนาดของอาคารเรือนนอน
ห้อง และห้องขังในบริเวณที่พักอาศัย
➔➔งบประมาณของโครงการและแผนงานก่อสร้างที่วางแผนไว้
➔➔โครงสร้างการจัดการ โครงสร้างองค์กรเจ้าหน้าที่ และจ�ำนวนเจ้าหน้าที่ (ฝ่ายควบคุม
ฝ่ายบริหาร ฝ่ายโครงงาน ฝ่ายอุตสาหกรรม ฝ่ายสุขภาพ ฝ่ายซ่อมบ�ำรุง ฯลฯ)
ค่าใช้จา่ ยคือข้อประกอบในการพิจารณาอย่างหนึง่ ส�ำหรับทุกหน่วยงาน เมือ่ พิจารณาถึง
ระบบการจัดการเรือนจ�ำ ลักษณะการใช้อาคารสามารถเพิม่ หรือลดต้นทุนในการบริหาร
จัดการเรือนจ�ำได้ ถ้าผูต้ อ้ งขังได้รบั อนุญาตให้อยูน่ อกห้องขังเพิม่ ขึน้ ต้นทุนในการด�ำเนิน
การโดยรวมของเรือนจ�ำจะลดลงได้ เพราะไม่มีความจ�ำเป็นที่ต้องมีจ�ำนวนเจ้าหน้าที่มาก
ๆ เมื่อบริการถูกยกไปให้ผู้ต้องขังและการก�ำกับดูแลอย่างใกล้ชิดก็ยังคงอยู่ ในระบบที่เปิด
มากขึ้น ค่าใช้จ่ายส�ำหรับเจ้าหน้าที่อาจลดลงได้อีกถ้าผู้ต้องขังท�ำงานการเรือนทั้งหมด
(ท�ำอาหาร ซักผ้า ท�ำสวน การเข้าถึงสิ่งอ�ำนวยความสะดวกด้านน�้ำและด้านสุขาภิบาล
ฯลฯ) โดยไม่มขี อ้ หวงห้าม อย่างไรก็ตามทัศนคติทมี่ ตี อ่ การจัดการผูต้ อ้ งขังทีร่ ะดับความ
มั่นคงแตกต่างกันไปตามขอบเขตอ�ำนาจศาล/ประเทศ
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86 SMR ข้อ 63 (3) “เป็นที่น่าพอใจอยู่ว่าจำ�นวนผู้ต้องขังในสถานกักขังแบบปิดจะต้องไม่มากจนความเป็นส่วนตัวในการ
ปฏิบัติงานต้องสะดุดลง ในบางประเทศก็พิจารณาว่าจำ�นวนประชากรในสถานกักขังจะต้องไม่เกิน 500 คน ส่วนสถาน
กักขังแบบเปิดจำ�นวนประชากรควรน้อยที่สุดเท่าที่จะทำ�ได้
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น�้ำ การสุขาภิบาล สุขอนามัย และที่อยู่อาศัย ในเรือนจ�ำ ค�ำแนะน�ำเพิ่มเติม

ความส�ำคัญของรายละเอียดการด�ำเนินงานในเรือนจ�ำเป็นสิง่ จ�ำเป็นอย่างยิ่งถ้าต้องการ
ให้การออกแบบสามารถสนับสนุนการปฏิบัติงานในเรือนจ�ำได้ ข้อมูลที่จัดเตรียมให้เกี่ยว
กับขนาดและชนิดของอาคาร วัตถุประสงค์ของการใช้อาคาร ความสัมพันธ์ตามหน้าทีข่ อง
อาคารต่าง ๆ และการสัญจรของผู้ต้องขัง เจ้าหน้าที่และผู้อื่นที่มีหน้าที่ในเรือนจ�ำซึ่งเป็นที่
ยอมรับตามกฎหมาย (เช่น ญาติที่มาเยี่ยม คนงาน) กลยุทธ์ ในการจัดการจะต้องได้รับ
อนุมัติจากอธิบดีกรมราชทัณฑ์และเจ้ากระทรวงที่เกี่ยวข้องโดยตรง

ค. ทีมงานออกแบบ– การจัดทีมและหน้าที่
การจัดทีม
ทีมที่รับผิดชอบในการพัฒนาการออกแบบเรือนจ�ำ  จะต้องประกอบด้วยผู้จัดการเรือน
จ�ำ  สถาปนิก วิศวกร ผู้ช�ำนาญการด้านความมั่นคง นักจิตวิทยา ครู เจ้าหน้าที่ฝ่าย
อุตสาหกรรมและผูป้ ระกอบอาชีพทางการแพทย์และอนามัย อาจเป็นการเหมาะสมทีจ่ ะรวม
เอาผู้น�ำด้านวัฒนธรรมประเพณี ซึ่งสามารถให้ค�ำแนะน�ำเรื่องข้อก�ำหนดทางวัฒนธรรม
ทีเ่ กีย่ วข้องกับผูต้ อ้ งขังได้ จะดียงิ่ ขึน้ ไปอีกถ้าสมาชิกในทีมงานออกแบบมีประสบการณ์ ใน
การออกแบบ การก่อสร้าง และการซ่อมบ�ำรุงเรือนจ�ำหรือสามารถเก็บเกีย่ วประสบการณ์
และความรู้จากผู้อื่นได้
ทีมงานออกแบบและผู้มีอ�ำนาจตัดสินใจ ควรมีความรู้ดีในเรื่องเครื่องไม้เครื่องมือในระดับ
สากลที่เกี่ยวข้อง ด้วยเหตุที่แต่ละหน่วยงานต่างมีความรับผิดชอบที่แตกต่างกันไป ดัง
นั้นแต่ละหน่วยงานต้องส่งตัวแทนไปร่วมกับทีมงานออกแบบ ถ้าไม่สามารถท�ำได้ ทีมงาน
ออกแบบต้องด�ำเนินการอย่างเป็นทางการที่จะท�ำให้หน่วยงานต่าง ๆ สามารถมีสว่ นช่วย
กระบวนการออกแบบอย่างมีประสิทธิผล เช่น อาจตัง้ กลุม่ อ้างอิงส�ำหรับบริการด้านสุขภาพ

บทบาทและการจัดองค์กร
ทีมงานออกแบบ รับผิดชอบในการสร้างความมัน่ ใจว่าแบบในขัน้ ต้นหรือแบบร่างจะสะท้อน
ความสัมพันธ์ในการท�ำหน้าทีข่ องอาคารต่าง ๆ ตามทีอ่ ธิบายไว้ ในกลยุทธ์การจัดการและ
ความสัมพันธ์ที่ว่านี้ สนับสนุนวิธีการด�ำเนินการตามที่ได้ตั้งใจไว้ ถ้ามีการเสนอให้เพิ่ม
ที่พักอาศัยเข้าไปในสิ่งอ�ำนวยความสะดวกที่มีอยู่ ควรเป็นความรับผิดชอบของทีมงาน
ออกแบบที่จะพิจารณา ถึงความเหมาะสมของบริการที่มีอยู่เดิมและความจ�ำเป็นส�ำหรับ
สิ่งอ�ำนวยความสะดวกที่เพิ่มเข้าไปเพื่อสนองความต้องการที่เพิ่มขึ้น
ความรับผิดชอบของทีมงานออกแบบควรรวมถึง
➔➔การเขียนคู่มือแนวทางปฏิบัติ
➔➔การจัดสรรพื้นที่ส�ำหรับทุกฟังก์ชั่น
➔➔แผนงานแสดงกรอบแนวคิด
➔➔เกณฑ์การออกแบบและค�ำแนะน�ำในการออกแบบ
➔➔การอนุมัติงานออกแบบขั้นสุดท้าย รวมทั้งอนุมัติงบประมาณ
เป็นสิ่งส�ำคัญส�ำหรับทีมงานออกแบบที่จะต้องไปเยี่ยมชมเรือนจ�ำ  เพื่อให้ ได้ข้อมูลปฐม
ภูมิของประเด็นปัญหาในทางปฏิบัติ ที่จ�ำเป็นต้องน�ำมาพิจารณาในขณะที่ออกแบบเรือน
จ�ำที่มีอยู่เดิม อาจมีข้อจ�ำกัดและผู้บัญชาการอาจไม่มีมุมมองที่ครอบคลุมถึงทางเลือก
อื่นๆ ในการจัดการ อย่างไรก็ตาม ประสบการณ์ตรงของผู้บัญชาการเมื่อรวมกับที่มา
ของข้อมูลเกี่ยวกับการออกแบบและสร้างเรือนจ�ำจากแหล่งอื่น ๆ สามารถเพิ่มคุณภาพ
ของทีมงานออกแบบได้
ก่อนพัฒนาแบบขั้นต้นต้องจัดท�ำตารางการจัดสรรพื้นที่ กล่าวคือ พื้นที่ที่จัดสรรให้ผู้
ต้องขังต่อคนส�ำหรับการพักอาศัย พืน้ ทีบ่ ริการ พืน้ ทีท่ จี่ ะต้องรักษาความปลอดภัย พืน้ ที่
ฝ่ายบริหาร และพื้นที่อื่น ๆ ภายในและภายนอกที่ก�ำหนดว่าจะต้องสร้าง การออกแบบ
ขั้นต้นให้รวมสิ่งต่อไปนี้ด้วย
➔➔แปลนพื้นส�ำหรับทุกอาคาร
➔➔รูปด้านข้างอาคารทุกด้าน
➔➔รายละเอียดเกี่ยวกับการใช้สถานที่ตั้ง
➔➔เงื่อนไขการออกแบบเกี่ยวกับส่วนที่เป็นที่พัก และ
➔➔พืน้ ทีบ่ ริการและพืน้ ทีก่ จิ กรรมทุกแห่ง พืน้ ทีบ่ ริการจะต้องรวมพืน้ ทีแ่ รกรับและปล่อย
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ตัว ประตูใหญ่ทางเข้า สถานพยาบาล โรงครัว ที่พักอาศัย พื้นที่อุตสาหกรรม
นันทนาการ กีฬา การศึกษา ที่เยี่ยมญาติ ที่พบทนาย และฝ่ายบริหาร
งานในระยะนี้ ยังรวมถึงการพิจารณาตัดสินว่าจะเลือกใช้ระบบรักษาความปลอดภัยและ
เทคโนโลยีแบบใด
การออกแบบควรตระหนักถึงความแตกต่างระหว่าง ผูต้ อ้ งขังทีถ่ กู ตัดสินว่ามีความผิดแล้ว
และผู้ต้องขังระหว่างพิจารณาคดี เช่น สถานที่เยี่ยมญาติส�ำหรับผู้ต้องขังระหว่างไต่สวน
จะต้องสะท้อนความต้องการของผูต้ อ้ งคดีที่ทนายความอาจมาเยี่ยมบ่อย ๆ ในขณะที่ผทู้ ี่
ถูกตัดสินว่ามีความผิดแล้วต้องการการฝึกวิชาชีพ ท�ำงาน และศึกษาเล่าเรียนเพือ่ เตรียม
ตัวกลับเข้าสู่สังคมอีกครั้งหนึ่งหลังได้รับการปล่อยตัว
ทีมงานออกแบบจะต้องพบปะกันอย่างสม�ำ่ เสมอ การประชุมทุกสัปดาห์ทำ� ให้มนั่ ใจว่าการ
ตัดสินใจเป็นไปอย่างทันท่วงที และสามารถกลับไปแก้ ไขซ�้ำได้โดยมีผลกระทบไม่มากนัก
ต่อความก้าวหน้าของงาน
การประนีประนอมระหว่างกระบวนการออกแบบนับว่าเป็นสิง่ จ�ำเป็น ในการด�ำเนินการอย่าง
ประนีประนอมนี้ ผูจ้ ดั การโครงการและคณะกรรมการตรวจรับ ต้องมัน่ ใจว่างานออกแบบ
สนับสนุนต่อกลยุทธ์การจัดการที่ได้รับอนุมัติแล้ว ด้วยความคุ้มค่าในการลงทุน และเป็น
ไปตามข้อก�ำหนดขั้นต�่ำของมาตรฐานระหว่างประเทศ และมาตรฐานระดับประเทศ โดย
เฉพาะพื้นที่ขั้นต�่ำต่อผู้ต้องขัง ที่แนะน�ำนั้นจะมีผลกระทบค่อนข้างมากต่อการออกแบบ
ต้นทุนการก่อสร้างและการจัดการเรือนจ�ำ  เขตอ�ำนาจศาลซึ่งระบุถึงข้อก�ำหนดต�่ำสุดที่
ยอมได้นั้น โดยทั่วไปแล้วสามารถใช้เป็นแนวทางส�ำหรับออกแบบที่พักอาศัยในเรือนจ�ำได้
หลังจากแบบขั้นต้นได้รับการอนุมัติแล้ว งานออกแบบรายละเอียดและการเตรียมเอกสาร
ประกอบงานก่อสร้างและข้อก�ำหนดขัน้ สุดท้ายแล้เสร็จ ระยะงานช่วงนีร้ วมถึงแบบแปลนและ
ข้อก�ำหนด แผนงานก่อสร้างและงบประมาณโครงการขั้นสุดท้าย กระบวนการประมาณ
การงบประมาณจะต้องรวมการออกแบบและก่อสร้าง งบประมาณด�ำเนินการประจ�ำปี และ
งบประมาณในการเริ่มปฏิบัติการ
ทีมงานออกแบบเป็นผูร้ บั ผิดชอบในการพัฒนาระบบควบคุมคุณภาพ ซึง่ รวมมาตรฐานที่
จะต้องใช้ ในกระบวนการก่อสร้างด้วย โครงการทัง้ หมดและแผนขัน้ สุดท้ายจะต้องให้อธิบดี
อนุมัติและจะดีขึ้นไปอีกถ้าให้เจ้ากระทรวงอนุมัติด้วย
ไม่วา่ การก่อสร้างเรือนจ�ำจะท�ำสัญญากับภาคเอกชน หรือด�ำเนินการเองโดยลูกจ้างของ
ทางราชการก็ตาม เป็นสิ่งจ�ำเป็นอย่างยิ่งที่ความรับผิดชอบในการบริหารจัดการยังคง
อยู่กับหน่วยงานที่เชี่ยวชาญเรื่องนี้โดยเฉพาะโดยผ่านผู้จัดการโครงการหรือเจ้าหน้าที่
ที่ได้รับมอบหมาย ทีมงานออกแบบเป็นผู้รับผิดชอบในการบริหารงบประมาณและแผน
งานก่อสร้าง และจะต้องคอยตรวจรายงานประจ�ำสัปดาห์และรายงานประจ�ำเดือนจากผู้
จัดการโครงการตลอดระยะเวลาออกแบบและก่อสร้าง
กระบวนการทั้งหมด รวมทั้งกระบวนการประกวดราคาจะต้องโปร่งใสและสอดคล้องกับ
นโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวข้อง และถ้าจ�ำเป็นทีมงานออกแบบอาจเป็นผู้ก�ำหนดวิธีการ
ด�ำเนินการ ในส่วนที่เกี่ยวข้องก็ ได้

ง. ที่ตั้งเรือนจ�ำ
วัตถุประสงค์ของเรือนจ�ำเป็นปัจจัยชี้น�ำขั้นต้นในการเลือกที่ตั้งของเรือนจ�ำ  ที่ตั้งควรอยู่
ใกล้แหล่งน�้ำและระบบไฟฟ้า ใกล้ ใจกลางเมืองซึ่งสามารถระดมก�ำลังเจ้าหน้าที่และบริการ
ต่าง ๆ ที่เหมาะสม รวมทั้งโรงเรียนส�ำหรับบุตรหลานของเจ้าหน้าที่ ที่ตั้งควรอยู่ใกล้กับ
หน่วยบริการทางการแพทย์และบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน ควรได้รับบริการอย่างดี (หรือ
สามารถได้รบั บริการเป็นอย่างดี) จากการขนส่งสาธารณะทีร่ าคาไม่แพง เพือ่ ให้ครอบครัว
ของผูต้ อ้ งขังสามารถมาเยีย่ มอย่างสม�ำ่ เสมอ รวมทัง้ ให้เจ้าหน้าทีส่ ามารถใช้บริการขนส่ง
มาท�ำงานได้ เรือนจ�ำที่ตั้งใจว่าจะให้เป็นที่พักอาศัยของผู้ต้องขังระหว่างไต่สวนควรตั้งอยู่
ใกล้ศาลทีจ่ ะพิจารณาคดีของผูต้ อ้ งขังส่วนใหญ่ พืน้ ทีจ่ ะต้องพอเพียงทีจ่ ะให้การสนับสนุน
ด้านอาหารและท�ำกิจกรรมที่สร้างรายได้ รวมทั้งเป็นที่พักอาศัยของเจ้าหน้าที่ ซึ่งเป็น
นโยบายที่รัฐบาลจัดให้เจ้าหน้าที่ ควรหลีกเลี่ยงพื้นที่ที่มีแนวโน้มว่าจะถูกน�้ำท่วมและมี
อันตรายด้านสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ
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รูป 20 การอธิบายด้วยภาพเกี่ยวกับผลที่ตามมาของการเลือกที่ตั้ง

ทีต่ งั้ ทีห่ า่ งไกลความเจริญอาจมีคา่ ใช้จา่ ยเริม่ แรกไม่แพงมากนัก แต่อาจประหยัดน้อยกว่า
ในระยะยาว ค่าขนส่งสินค้าและบริการอาจสูงกว่ามาก อาจต้องช่วยค่าทีพ
่ กั ของเจ้าหน้าที่
หรือเพิม่ สิง่ จูงใจแก่เจ้าหน้าทีท่ อี่ าศัยอยูใ่ นพืน้ ทีห่ า่ งไกลออกไป พืน้ ทีช่ นบทและห่างไกลความ
เจริญ อาจไม่สามารถให้บริการได้เต็มที่ในทุกด้านที่ต้องการในเรือนจ�ำ (บริการด้านการ
ศึกษา สุขภาพ การแพทย์ เหตุฉุกเฉิน) อาจมีความยากล�ำบากมาก ๆ ที่จะดึงดูดใจให้ผู้
เชีย่ วชาญด้านต่าง ๆ เช่น เจ้าหน้าทีท่ างการแพทย์ นักจิตวิทยาหรือครู ให้มาท�ำงานในถิน่
ห่างไกลความเจริญ เจ้าหน้าทีท่ ถี่ กู ย้ายไปอยูใ่ นถิน่ ห่างไกลความเจริญ มักมีความเครียด
ระดับสูงและมักขาดงานบ่อย ๆ โดยเฉพาะเมื่อเขาต้องแยกออกมาจากครอบครัว
ควรปรึกษาส่วนราชาการท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องโดยตรง (รวมทั้งสาธารณูปโภคด้านน�้ำและ
ไฟฟ้า และราชการส่วนท้องถิ่นและส่วนจังหวัด) การสนับสนุนจากส่วนราชการท้องถิ่น
เป็นเรือ่ งจ�ำเป็นเพือ่ ให้แน่ใจว่าสามารถเข้าถึงบริการสาธารณะ รวมทัง้ งานซ่อมบ�ำรุงถนน
งานก�ำจัดขยะ การเข้าถึงระบบไฟฟ้าและระบบประปา จะต้องพิเคราะห์เรือ่ งกรรมสิทธิต์ าม
กฎหมายและข้อห้ามในท้องถิ่นใด ๆ ก่อนเริ่มออกแบบ
ในระยะต้น ๆ ควรใช้วธิ ปี รึกษาหารือกับชุมชนเพือ่ ให้แน่ใจว่า ประเด็นทีช่ มุ ชนมีความกังวล
ได้รบั การหยิบยกขึน้ มา และเพือ่ ให้ ได้มาซึง่ ข้อมูลในท้องถิน่ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการก่อสร้างและ
การจัดการเรือนจ�ำ

จ. การให้ค�ำแนะน�ำในงานก่อสร้าง
ผูจ้ ดั การโครงการต้องก�ำกับดูแลงานก่อสร้างเรือนจ�ำ ทีห่ น้างานทุกวันโดยมีผเู้ ชีย่ วชาญ
ด้านการปฏิบัติในเรือนจ�ำเป็นผู้ ให้ความช่วยเหลือ การก�ำกับดูแลจะต้องเป็นไปตามแผน
งานโครงการและแผนงานการทดสอบระบบ งานดังกล่าวนี้เป็นงานเพิ่มเติมจากงาน
ควบคุมและบริหารการก่อสร้างซึ่งด�ำเนินการเป็นปกติทุกวัน โดยผู้เชี่ยวชาญของทาง
ราชการหรือผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพจากภายนอก ด้านสถาปัตยกรรม การก่อสร้าง การ
รักษาความปลอดภัย เครื่องกล ไฟฟ้า ประปา วิศวกรรมโครงสร้าง และที่ส�ำคัญคือการ
ด�ำเนินงานในเรือนจ�ำ
จากประสบการณ์ พบว่า ผู้ช�ำนาญการด้านด�ำเนินงานในเรือนจ�ำ สามารถช่วยลดค่าใช้
จ่ายในการเปลีย่ นแปลงแบบก่อสร้างโดยระบุถงึ ความผิดพลาดในการออกแบบซึง่ อาจเกิด
ขึ้นโดยไม่ตั้งใจ และที่สามารถแก้ ไขปรับปรุงได้ด้วยค่าใช้จ่ายที่น้อยที่สุดในช่วงแรก ๆ ของ
โครงการ ทีมงานออกแบบควรประชุมทบทวนเป็นประจ�ำตลอดระยะเวลาก่อสร้างเพื่อให้
แน่ใจว่าประเด็นต่าง ๆ สามารถตกลงกันได้ด้วยความรวดเร็วทันเวลาก่อนที่ค่าใช้จ่ายจะ
บานปลาย ทีมงานออกแบบต้องประเมินถึงความเหมาะสมของอุปกรณ์ งานตกแต่ง เครือ่ ง
มือและระบบต่าง ๆ รวมทั้งงานตกแต่งภายในทุกพื้นที่ในเรือนจ�ำ

ฉ. การตรวจรับหรือการทดสอบการท�ำงานทั้งระบบ
กระบวนการทดสอบการท�ำงานทั้งระบบ คือขั้นตอนสุดท้ายเพื่อให้แน่ใจว่าการท�ำหน้าที่
ของเรือนจ�ำสนองวัตถุประสงค์และครบถ้วนตามทีต่ งั้ ใจไว้ การทดสอบการท�ำงานทัง้ ระบบ
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ต้องได้รบั การวางแผนและสอดคล้องกับระยะ “ส่งผ่าน/เริ่มใช้งานและฝึกอบรม” ซึง่ เกิดขึ้น
ระหว่างก่อสร้างสร้างด้วย การทดสอบการท�ำงานทั้งระบบเกิดขึ้นต่อเนื่องไปจนจบงาน
ก่อสร้าง ก่อนเปิดเรือนจ�ำและก่อนรับผู้ต้องขังเข้ามา วัตถุประสงค์ของการทดสอบการ
ท�ำงานทั้งระบบ ก็เพื่อทดสอบองค์ประกอบของอาคารและระบบต่าง ๆ เพื่อให้แน่ใจว่าจะ
ท�ำหน้าที่ได้ถกู ต้อง เหมาะสมและเป็นไปตามเจตนาในการออกแบบและมาตรฐานทีก่ ำ� หนด
การทดสอบเกี่ยวข้องกับการจ�ำลองวิธีปฏิบัติงานจริงในเรือนจ�ำ เช่น ห้องส้วมทุกห้องจะ
ต้องช�ำระล้างได้และก๊อกทุกอันเปิดได้นาน 30 นาทีตามเวลาอาบน�ำ้ และเข้าส้วมของผูต้ อ้ ง
ขังที่ก�ำหนดไว้ เพื่อให้แน่ใจว่าโครงสร้างพื้นฐานสามารถสนองความต้องการสูงสุดได้
การทดสอบการท�ำงานทั้งระบบของเรือนจ�ำ  เริ่มต้นตั้งแต่เริ่มก่อสร้างและด�ำเนินต่อไป
ตลอดระยะเวลาก่อสร้างซึ่งเป็นกระบวนการที่ตั้งใจให้เกิดขึ้น โดยผู้บริหารโครงการต้อง
พัฒนาแผนงานทั้งหมด ที่รวมเอานโยบายและวิธีการด�ำเนินการในการจัดการผู้ต้องขัง
ในทุกด้านและการท�ำงานของสิ่งอ�ำนวยความสะดวก เช่น งานที่ต้องท�ำเป็นกิจวัตร การ
ใช้เครื่องมือหนักและอุปกรณ์ การใช้รถ การใช้ถนนและทางเดิน และการใช้สิทธิ์ออกไปข้าง
นอกเรือนจ�ำ  การจัดการน�้ำและบริการสุขาภิบาล และแผนฉุกเฉินเมื่อเกิดอัคคีภัย การ
จลาจล ภัยพิบัติธรรมชาติ การหลบหนี การฆ่าตัวตาย ฯลฯ การทดสอบการท�ำงานทั้ง
ระบบต้องได้รับการสนับสนุนจากแผนงานด้านก�ำลังพล และแผนการฝึกอบรม เพื่อให้มี
มีเจ้าหน้าที่เพียงพอในระหว่างการตรวจรับในช่วงหลัง ๆ
ผู้แทนหรือที่ปรึกษาในการการทดสอบการท�ำงานทั้งระบบ จะต้องรับผิดชอบโดยตรวจ
ให้แน่ใจว่า เรือนจ�ำได้รับการบริการและเข้าใจคู่มือซ่อมบ�ำรุงทั้งหมดและข้อมูลรับประกัน
ที่รวมอยู่กับสัญญาการจัดซื้อจัดจ้าง และการส่งมอบสิ่งอ�ำนวยความสะดวกจากผู้รับ
จ้าง บริษัทผู้รับเหมา/ผู้จัดการโครงการ ต้องส่งมอบข้อมูลด้านเทคนิค รายละเอียดงาน
ติดตั้งและงานบริการทั้งใต้ดินและบนดิน ใบแจ้งรายการวัสดุและค�ำแนะน�ำในการซ่อม
บ�ำรุง บุคลากรที่เกี่ยวข้อง ซึ่งต้องรับผิดชอบงานซ่อมบ�ำรุงโครงสร้างพื้นฐานของเรือน
จ�ำในอนาคต ต้องได้รบั การฝึกอบรมจากบริษทั ผูร้ บั เหมาก่อนส่งมอบอาคารและสถานที่
ในระบบเรือนจ�ำที่แออัด ส่วนราชการอาจหาทางลัดในการตรวจรับแล้วลงมือโยกย้าย
ผู้ต้องขังไปที่ส่ิงอ�ำนวยความสะดวก วิธีนี้ควรถูกต่อต้าน กระบวนการตรวจรับคือระยะ
เวลาระหว่างการทดสอบบริการทั้งหมด และซักซ้อมและทบทวนการท�ำงานประจ�ำเพื่อให้
แน่ใจว่า มีความปลอดภัย ใช้การได้ดี และมัน่ คง ดังนัน้ การตรวจรับแบบบางส่วนหรือแบบ
รวบรัดตัดตอน จะเป็นผลเสียต่อทั้งความปลอดภัยและความมั่นคง.
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