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ท�าไมคณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ 
(ICRC) ควรให้ความสนใจแก่ผู้ถูกคุมขัง
ไม่ว่าจะถูกคุมขังเพราะเหตุใด บุคคลซึ่งถูกจ�ากัดอิสรภาพ
ถือว่าเป็นบุคคลทีอ่ยู่ในสถานการณ์เปราะบาง (vulnerable) 
เนื่องจากบุคคลเหล่าน้ีไม่ได้อยู่ในสภาพแวดล้อมปกติและ
ถูกจ�ากัดอิสรภาพในการด�าเนินชีวิตของตนเอง

สถานการณ์ดังกล่าวจะมีความเปราะบางเพียงใดขึ้นอยู่กับ
ปัจจัยหลายประการ ซึ่งรวมถึง ลักษณะเฉพาะของแต่ละ
บุคคล (เพศ อายุ และเหตุอื่น ๆ) สถานการณ์โดยรวมใน
สถานคมุขงั เหตผุลทีถ่กูคมุขงั องค์กร/กลุม่ทีเ่ป็นผูค้มุขงั และ
สถานะของคดีในกระบวนการยุติธรรมหรอืกระบวนการของ
ฝ่ายบริหาร (stage of judicial or administrative process) 

นอกจากนั้น ไม่ว่าจะมีปัจจัยอื่นหรือไม่ ผู้ถูกคุมขังทุกคน
จะได้รับผลกระทบจากข้อจ�ากัดของระบบในด้านขั้นตอน 
กระบวนการ และสิง่อ�านวยความสะดวก ตวัอย่างเช่น ในกรณี
เกดิการสู้รบ การท�างานของระบบคมุขงัอาจหยดุชะงกัหรอื

จ�าเป็นต้องด�าเนนิการเพือ่แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า นอกจากนี้ 
ระบบยติุธรรมและระบบสถานคุมขงัมกัไม่สามารถรับจ�านวน
ผูถ้กูคุมขังตามกฎหมายอาญา ซ่ึงถอืเป็นจ�านวนส่วนใหญ่ใน
สถานคุมขังต่าง ๆ ทั่วโลก รวมถึงประเทศต่าง ๆ ยังแทบ
ไม่มีมาตรการทางเลือกอื่นนอกจากการคุมขัง

การปฏิบัติต่อผู้ถูกคุมขังอย่างมีมนุษยธรรมยิ่งมีความ
ท้าทายมากขึ้นในเรือนจ�าที่ถูกละเลย แออัด หรือมีกลุ่ม
อันธพาลคุมอ�านาจ

นอกจากนั้น หน่วยงานในหลายประเทศยังได้ก�าหนดข้อ
จ�ากัดที่เข้มงวดส�าหรับผู้ถูกคุมขัง และน�าวิธีการแยกขัง
และขังเดี่ยวมาใช้กับผู้ถูกคุมขังเพิ่มมากขึ้น
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ประสบการณ์ที่มีมา 
อย่างยาวนานของไอซีอาร์ซี
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2413 เป็นต้นมา ไอซีอาร์ซีได้ด�าเนินการเพื่อพัฒนาสภาพความเป็น
อยูภ่ายในสถานคมุขงัและการปฏบิตัต่ิอบคุคลซึง่ถกูจ�ากดัอสิรภาพ ซึง่เป็นการด�าเนนิ
งานตามหลักการกาชาดของกลุม่องค์กรกาชาดและเสีย้ววงเดอืนแดงระหว่างประเทศ 
(The Movement) โดยเฉพาะอย่างยิง่หลกัด้านมนษุยธรรม การไม่เลอืกปฏบิติั ความ
เป็นกลางและเป็นอิสระ

ไอซีอาร์ซมีคีวามห่วงใยเป็นอย่างยิง่ต่อสถานการณ์ทีเ่ชลยศกึต้องเผชญิในสงครามโลก
ครัง้ทีห่นึง่ จงึได้เริม่เข้าเย่ียมบคุคลดงักล่าว ท้ังนี ้ไอซีอาร์ซไีด้รเิริม่กจิกรรมดงักล่าว
เองโดยได้รับความยินยอมจากคู่สงคราม วัตถุประสงค์ของไอซีอาร์ซีในครั้งนั้นคือ
เพื่อส่งเสริมให้คู่สงครามได้พัฒนาสภาพความเป็นอยู่ของเชลยศึกและให้เชลยศึก
เหล่านัน้สามารถแจ้งครอบครวัได้ว่าพวกเขาเป็นอย่างไรบ้าง ซ่ึงต่อมาการเย่ียมเชลย
ศึกและการส่งข้อมูลส่วนตัวได้ถูกพัฒนาและถูกก�าหนดไว้ในกฎหมายมนุษยธรรม
ระหว่างประเทศภายใต้อนุสัญญาเจนีวา พ.ศ. 2472 และ 2492 รวมถึงพิธีสารเพิ่ม
เติมอนุสัญญาเจนีวา พ.ศ. 2520 

กจิกรรมด้านการคมุขงัของไอซอีาร์ซไีด้พฒันาจากการเป็นองค์กรตรวจสอบในกรณี
เกิดการสู้รบจนรวมไปถึงกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อช่วยเหลือบุคคลซึ่งถูกจ�ากัดอิสรภาพ
ในสถานการณ์และสถานคุมขังที่แตกต่างกันไป M
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เป้าหมายของ 
ไอซีอาร์ซี
กฎหมายระหว่างประเทศก�าหนดไว้ว่าเจ้าหน้าท่ีสถานคมุขงั
ต้องด�าเนินการเพื่อให้ผู้ถูกคุมขังภายใต้เขตอ�านาจของตน
ได้รับการปฏิบัติอย่างมีมนุษยธรรม เช่น ได้รับการเคารพ
ศักดิ์ศรีและคุณค่าของความเป็นมนุษย์ พันธกิจดังกล่าว
อาจถูกมองว่าเป็นเพียงเรื่องของการด�ารงรักษาชีวิตและ
สุขภาพ แต่ในความเป็นจริงการปฏิบัติอย่างมีมนุษยธรรม
มีขอบข่ายที่กว้างกว่านั้น

บทบาทของไอซอีาร์ซคีอืท�าให้แน่ใจว่าศกัดิศ์รแีละบรูณภาพ
แห่งร่างกายของผูถู้กคมุขงัได้รบัการเคารพ อนัหมายความ
ว่าผู้ถูกคุมขังต้องได้รับการปฏิบัติที่สอดคล้องกับกฎหมาย
มนษุยธรรมระหว่างประเทศ ตลอดจนกฎหมายและมาตรฐาน
อื่น ๆ  ที่เกี่ยวข้อง นอกจากนั้น ในกรณีที่จ�าเป็น ไอซีอาร์ซี
ยงัช่วยเหลอืเจ้าหน้าทีส่ถานคมุขงัในการด�าเนนิงานให้บรรลุ
พันธกิจของต่าง ๆ ของเจ้าหน้าที่

ไอซีอาร์ซีท�างานเพ่ือป้องกันและยุติการฝ่าฝืนกฎหมาย
มนุษยธรรมตลอดจนกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง และยัง
แสวงหาหนทางแก้ไขประเด็นด้านการคุมขังอื่นที่เก่ียว
กับด้านมนุษยธรรม ตั้งแต่ขั้นตอนการจับกุมจนกระทั่ง
ผู้ถูกคุมขังได้รับการปล่อยตัว และในบางกรณีไอซีอาร์ซีจะ
ท�างานจนกว่าผลกระทบทีเ่กดิจากการคมุขงัได้ลดลงอย่างมี
นัยส�าคัญหลังจากที่ผู้ถูกคุมขังได้รับการปล่อยตัวแล้ว โดย
เน้นในประเด็นดังนี้:
 • ยุติและป้องกันการสังหารตามอ�าเภอใจ (summary 
execution) และการบังคับสูญหาย 

 • ยุติและป้องกันการทรมานและการปฏิบัติที่ไม่เหมาะ
สมในรูปแบบอื่น

 • ด�าเนินการเพ่ือให้แน่ใจว่าสภาพความเป็นอยู่ในสถานคมุขงั
มีความเหมาะสมและบูรณภาพแห่งร่างกายและจติใจของ
ผู้ถูกคุมขังมิได้ถูกท�าลาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการด�าเนิน
การเพ่ือให้ผูถ้กูคมุขังสามารถเข้าถงึอาหาร น�า้ดืม่ พืน้ที่ 
ที่อยู่อาศัยพร้อมทั้งบริการทางสุขภาพและสุขอนามัยได้
อย่างเพียงพอในสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัย

 • สานสมัพนัธ์และช่วยให้ผูถ้กูคมุขงัและครอบครวัสามารถ
ติดต่อกันได้อีกครั้ง รวมถึงการส่งเสริมให้ทั้งสองฝ่าย
สามารถติดต่อกันได้มากท่ีสุดเท่าที่จะเป็นไปได้ตลอด
ระยะเวลาที่ถูกคุมขัง 

 • ด�าเนนิการเพือ่ให้ผูถ้กูคมุขงัสามารถใช้สทิธขิองตนอย่าง
เต็มที่ตามหลักความชอบด้วยกระบวนการทางกฎหมาย 
(due process of law) รวมถึงการได้รับการคุ้มครอง
สทิธทิางกระบวนการยตุธิรรม (judicial guarantees and 
procedural safeguards) ซึ่งป้องกันมิให้เกิดการคุมขัง
ตามอ�าเภอใจ

 • มส่ีวนร่วมในการฟ้ืนฟผููถ้กูคมุขงัที่ได้รบัการปล่อยตวั (ซึง่
บ่อยครัง้เกีย่วข้องกบัประเดน็ด้านการแพทย์และสขุภาพ
จิตอันเนื่องมาจากการได้รับการปฏิบัติที่ไม่เหมาะสม 
นอกจากนั้น ไอซีอาร์ซียังมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา
ในทางปฏิบัติหลายประการท่ีผู้ถูกคุมขังได้เผชิญเมื่อ
กลับคืนสู่สังคม)
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ผู้ถูกคุมขังซึ่งอยู่ภายใต้พันธกิจหลักของ
ไอซีอาร์ซี
ผู้ถูกคุมขังทุกคนเป็นบุคคลที่ไอซีอาร์ซีมีความห่วงใย แต่
โดยพืน้ฐานแล้วไอซอีาร์ซจีะเข้าไปเก่ียวข้องเมือ่ปรากฏว่ามี
บคุคลซึง่ถกูจบักมุอนัเนือ่งมาจากการสูร้บหรอืสถานการณ์
ความรุนแรงอืน่ ๆ  ท้ังนี ้เนือ่งจากผูถู้กคมุขงัในกรณดีงักล่าว
เป็นบคุคลซ่ึงสนบัสนนุหรอืถกูมองว่าสนบัสนนุฝ่ายตรงข้าม
เจ้าหน้าทีส่ถานคมุขงั บ่อยครัง้จงึมคีวามเสีย่งทีจ่ะได้รบัการ
ปฏบิตัทิี่ไม่เหมาะสมย่ิงข้ึน นอกจากนัน้ การคมุขงัยงัอาจมี
ความวุ่นวายมากกว่าและต้องอาศัยเจ้าหน้าที่หลายฝ่ายซึ่ง
อาจขาดความตัง้ใจหรือความรู้ความสามารถท่ีจะปฏบิตัติาม
หน้าที่ของตนเองได้ ทั้งนี้ ผู้ถูกคุมขังซึ่งอยู่ภายใต้พันธกิจ
หลักของไอซีอาร์ซีคือ:
 • เชลยศึกและพลเรือนซึ่งถูกคุมขังโดยฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งใน
การสู้รบระหว่างประเทศ (international armed conflict) 
และพลเรอืนทีถู่กคมุขงัในพ้ืนทีซ่ึง่ถกูยดึครอง (occupied 
territories) โดยผู้ทีย่ดึครองอยู ่โดยเชลยศกึและพลเรอืน
ดงักล่าวเป็นผูท้ี่ได้รบัการคุม้ครองเป็นพเิศษตามอนสุญัญา
เจนีวาฉบับที่สามและสี่ พ.ศ. 2492 และพิธีสารเพิ่มเติม
ฉบับที่หนึ่ง พ.ศ. 2520

 • บุคคลซึ่งถูกคุมขังเน่ืองมาจากมีส่วนเกี่ยวข้องกับการ
สู้รบที่ไม่มีลักษณะระหว่างประเทศ (non-international 
armed conflict) โดยรฐับาล หรอืโดยกลุม่ตดิอาวธุทีม่ิใช่
รัฐซึ่งเป็นคู่พิพาทในความขัดแย้ง

 • บคุคลซึง่ถกูคมุขงัเนือ่งมาจากมส่ีวนเกีย่วข้องกบัสถานการณ์
ความรุนแรงอื่น อาทิ เหตุการณ์ความไม่สงบเนื่องจาก
ประเด็นการเมืองหรือสังคม

บุคคลซ่ึงถูกคุมขังอันเน่ืองมาจากการสู้รบที่ไม่มีลักษณะ
ระหว่างประเทศหรือสถานการณ์ความรุนแรงอื่นมักถูก
คมุขงัปะปนกบักลุ่มผูท่ี้ถกูคมุขงัเน่ืองด้วยสาเหตอ่ืุน ซึง่สิง่
นี้อาจท�าให้ผู้ถูกคุมขงักลุม่หลงัต้องรับผลกระทบจากการนี้ 
นอกจากนัน้ ผูถ้กูคมุขงัทัง้หมดอาจต้องเผชญิปัญหาเดยีวกนั
เนื่องจากระบบที่ไม่มีประสิทธิภาพ ดังนั้น ไอซีอาร์ซีจึง
พิจารณาสภาพความเป็นอยู่ของผู้ถูกคุมขังท้ังหมดซ่ึงถูก
คุมขังด้วยกัน ไอซีอาร์ซีมุ่งเน้นปัญหาด้านมนุษยธรรมที่มี
ความรุนแรงเป็นอันดับแรกแม้ว่าปัญหาดังกล่าวจะกระทบ
กับผู้ถูกคุมขังอื่นนอกจากผู้ถูกคุมขังซึ่งอยู่ภายใต้พันธกิจ
หลักของไอซีอาร์ซี เนื่องจากจะเป็นการขัดกับหลักการ
พื้นฐานของไอซีอาร์ซีในด้านมนุษยธรรมและการไม่เลือก
ปฏบิติัหากไอซอีาร์ซแีก้ไขปัญหาเฉพาะส�าหรบับคุคลเพยีง
กลุม่หน่ึงในขณะทีอ่กีกลุม่หน่ึงอาจต้องการความช่วยเหลอื
มากกว่าหรือเฉกเช่นเดียวกัน
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ไม่ว่าจะถกูคมุขงัด้วยเหตผุลใดก็ตาม ไอซอีาร์ซจีะให้ความ
สนใจต่อผูถ้กูคุมขงัทีอ่าจต้องการความช่วยเหลือเป็นพเิศษ 
เช่น เด็ก ผู้หญิง คนต่างชาติ ผู้ถูกคุมขังที่ได้รับบาดเจ็บ 
ป่วย และทุพพลภาพ รวมถึงบุคคลที่ถูกคุมขังเนื่องมาจาก
สถานะด้านการเข้าเมือง (immigration status)

นอกจากนี้ สืบเนื่องมาจากข้อตกลงพิเศษ ไอซีอาร์ซียังได้
ตดิตามสถานการณ์ของผูท้ีถ่กูคุมขงัโดยองค์การสหประชาชาติ 
(the United Nations - UN) หรือกองก�าลังรักษาสันติภาพ 
และผู้ถูกคุมขังภายใต้อ�านาจหรือเพราะต้องโทษตามค�า
พพิากษาของศาลระหว่างประเทศต่าง ๆ  (คณะตลุาการอาญา
ระหว่างประเทศส�าหรับอดีตยูโกสลาเวีย คณะตุลาการศาล
อาญาระหว่างประเทศส�าหรับรวันดา ศาลพเิศษเซยีร์ราลโีอน 
และศาลอาญาระหว่างประเทศ)
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วธิกีารท�างานของไอซอีาร์ซี
สวสัดภิาพของบคุคลซึง่ถกูจ�ากดัอสิรภาพถอืเป็นจดุเร่ิมต้นกจิกรรมของไอซอีาร์ซ ีโดยไอซอีาร์ซีได้
พยายามด�าเนนิการเพือ่ให้บคุคลดังกล่าวได้อยู่ในสภาพแวดล้อมทีเ่หมาะสม และได้รบัการปฏิบตัิ
อย่างมีมนุษยธรรมและเป็นธรรมสอดคล้องกับกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง

เพื่อการดังกล่าวไอซีอาร์ซีได้ท�ากิจกรรมที่ต้องท�าควบคู่กันดังต่อไปนี้:
 • การประเมนิว่าผู้ถกูคมุขงัต้องการอะไรและมปัีญหาอะไรบ้างซึง่ส่งผลกระทบต่อผูถ้กูคมุขงั ทัง้นี้ 
จ�าเป็นอย่างยิ่งที่ข้อมูลดังกล่าวจะต้องเป็นข้อมูลซึ่งไอซีอาร์ซีได้ทราบเองโดยตรงระหว่างการ
เข้าเยี่ยมสถานคุมขัง

 • การวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาซึ่งเกี่ยวกับระบบการคุมขัง
 • การพจิารณาความคิดเห็นของผูท่ี้มีหน้าท่ีเกีย่วข้องและหารอือย่างเป็นความลบัเกีย่วกบัวธิกีาร
แก้ปัญหาที่เป็นไปได้กับบุคคลในทุกระดับ

 • การวางยทุธศาสตร์และด�าเนินกจิกรรมด้านมนุษยธรรมต่าง ๆ  ของไอซอีาร์ซภีายใต้การท�างาน
กับเจ้าหน้าที่อย่างสร้างสรรค์

วิธีการท�างานของไอซีอาร์ซีในประเด็นเกี่ยวกับการคุมขังตั้งอยู่บนหลักการที่ไอซีอาร์ซีจะต้อง
สามารถเข้าถึงบุคคลในสถานที่ซึ่งพวกเขาถูกคุมขังอยู่ได้โดยตรง พร้อมทั้งส่งเสริมการสนทนา
อย่างสร้างสรรค์และมีประสิทธิภาพกับเจ้าหน้าที่ระดับบังคับบัญชา
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การประเมินความต้องการต่าง ๆ  
ของผู้ถูกคุมขัง
ไอซอีาร์ซที�างานอย่างหนกัเพ่ือท�าความเข้าใจและประเมนิ
ว่าผู้ถูกคุมขังต้องการสิ่งใดรวมถึงปัญหาซึ่งส่งผลต่อผู้ถูก
คุมขัง โดยผ่านการเข้าเย่ียมและการพิจารณาว่าระบบ
การท�างานของสถานคุมขังโดยรวมเป็นเช่นไร เพ่ือค้นหา
สาเหตุที่อาจก่อให้เกิดปัญหารวมถึงมาตรการอันยั่งยืนที่
สามารถน�ามาใช้ได้

ไอซีอาร์ซีพิจารณาประเดน็ต่าง ๆ  ดงันี:้ ภมูหิลงัด้านกฎหมาย 
การเมอืง วฒันธรรมและสงัคมของประเทศ บทบาท องค์กร 
นโยบายและทรัพยากรทีม่อียูข่องผูท้ีคุ่มขงั ระบบด้านความ
มั่นคงและสายงานบังคับบัญชา กระบวนการยุติธรรมทาง
อาญา และบริการสาธารณะ เช่น ด้านสุขภาพ น�้าและ
พลงังาน ตลอดจนวธิกีารท�างานร่วมกนัของเจ้าหน้าทีท่กุฝ่าย

ไอซอีาร์ซพียายามอย่างย่ิงท่ีจะเข้าใจถงึสถานการณ์ตลอดจน
ทศันคต ิความตัง้ใจและ/หรอืความสามารถของเจ้าหน้าที่ใน
การแก้ไขปัญหา ในการพิจารณาว่าควรด�าเนินการอย่างไร
ต่อสิ่งท่ีพบ ไอซีอาร์ซีจะจ�าแนกกลุ่มปัญหาที่เกิดจากการ
ขาดความสามารถ ความไม่เอาใจใส่ การละเลย ออกจาก
การกระท�าหรือพฤติกรรมโดยเจตนาที่ส่งผลกระทบต่อ
ศักดิ์ศรีและบูรณภาพแห่งร่างกายและจิตใจของผู้ถูกคุมขัง 
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ไอซีอาร์ซีรวบรวมข้อมูลจากหลายแหล่ง และยังได้พิจารณาคุณภาพ
และความน่าเช่ือถือของข้อมลูเหล่านัน้ด้วย หลกัส�าคญัในการเกบ็ข้อมลู
คือการเข้าเย่ียมสถานคุมขังและได้พูดคุยโดยตรงกับผู้ถูกคุมขัง ฝ่าย
บริหารและเจ้าหน้าที่สถานคุมขัง ไอซีอาร์ซีได้ประเมินผ่านการพูดคุย
กับเจ้าหน้าที่ต�ารวจ ทหาร ศาล เจ้าหน้าที่เรือนจ�าและเจ้าหน้าที่ซ่ึง
ดแูลด้านสุขภาพ และในกรณสีมควรไอซอีาร์ซอีาจพดูคุยกับทนายความ 
ครอบครัวของผู้ถูกคุมขัง กลุ่มติดอาวุธ ภาคประชาสังคม ตลอดจน
บุคคลและองค์กรอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

การพัฒนาความเข้าใจในประเด็นต่าง ๆ อย่างเป็นองค์รวมและใน
มุมมองที่กว้างเป็นสิ่งส�าคัญส�าหรับไอซีอาร์ซีในการให้ความช่วยเหลือ
ด้านมนุษยธรรมอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถน�าไปปฏิบัติได้จริงและมี
ความยัง่ยนื การประเมนิดงักล่าวยงัช่วยท�าให้มองเหน็ถงึจดุร่วมระหว่าง
ข้อห่วงใยด้านมนษุยธรรมของไอซอีาร์ซแีละประเด็นหลกัทีเ่จ้าหน้าที่ได้
ให้ความสนใจตลอดจนโอกาสต่าง ๆ ทั้งยังเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีของการ
สนทนาอย่างสร้างสรรค์ การประเมินได้ถูกทบทวนและปรับปรุงให้ทัน
สมัยอยู่เป็นประจ�าเพื่อค�านึงถึงการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ซึ่งอาจน�าไปสู่
การปรับเปลี่ยนยุทธศาสตร์ของไอซีอาร์ซี
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การเข้าเยี่ยมสถานคุมขัง
การเข้าเยีย่มสถานคมุขงัอย่างเป็นประจ�าเป็นส่วนส�าคัญใน
การด�าเนนิงานของไอซอีาร์ซ ีเพราะจะท�าให้เข้าใจว่าสถาน
คุมขังด�าเนินการอย่างไรและยังท�าให้สามารถระบุถึงข้อ
บกพร่องที่อาจเกิดขึ้นได้

ไอซีอาร์ซีจะต้องสามารถพูดคุยกับผู้ถูกคุมขังเป็นการส่วน
ตัวได้ระหว่างการเข้าเยี่ยม ส�าหรับผู้ถูกคุมขังจ�านวนมาก
การเข้าเยี่ยมและการสนทนาเป็นการส่วนตัวเป็นเสมือน
สิง่ทีช่่วยย�า้เตอืนให้พวกเขารูส้กึถงึการมตีวัตนและศกัดิศ์รี
ความเป็นมนษุย์ของตนเองได้ การพดูคยุแบบตวัต่อตวันัน้
เป็นเพยีงวธิกีารเดยีวทีส่ามารถท�าให้เรารับทราบได้ว่าผูถ้กู
คมุขงัคดิเหน็อย่างไรเกีย่วกบัสถานการณ์และปัญหาทีพ่วก
เขาเผชิญ ให้ความส�าคัญกับสิ่งใดและเห็นว่าทางออกใดท่ี
เป็นไปได้ สิ่งนี้ท�าให้ไอซีอาร์ซีสามารถตรวจสอบได้ว่างาน
ของเราได้ส่งผลอย่างไรต่อผู้ถูกคุมขัง ซึ่งรวมถึงอันตราย
หรือผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ถูกคุมขังตลอดจนวิธีการ
ซึ่งสามารถป้องกันสิ่งเหล่านี้ได้ ในกรณีท่ีจ�าเป็น การเข้า
เยีย่มยังได้ช่วยให้ไอซอีาร์ซสีามารถจัดบรกิารให้แก่ผู้ถกูคมุ
ขงัได้โดยตรง เช่น การช่วยให้ผูถ้กูคุมขังสามารถตดิต่อกับ
ครอบครัวได้อีกครั้ง

การติดต่อโดยตรงท้ังกบัผูบ้งัคับบญัชาและเจ้าหน้าท่ีได้ช่วย
ให้ไอซอีาร์ซเีข้าใจถงึสถานการณ์ ความมุง่มัน่และข้อจ�ากดั 
ตลอดจนความท้าทายของผูบ้งัคับบญัชาและเจ้าหน้าท่ีอนัเป็น
สิง่ส�าคญัในการสร้างความเชือ่ใจ ความร่วมมอืและก่อให้เกดิ
การสนทนาที่สร้างสรรค์ระหว่างเจ้าหน้าที่และไอซีอาร์ซีได้

“ฉนัอยากจะสามารถให้คุณได้มากกว่าน้ีใน
ฐานะที่คุณเป็นแขกในห้องขังของฉัน แต่ฉัน
ไม่มีอะไรจะให้คุณเลย แต่การที่คุณได้มาที่
นี่ ในสถานที่ซึ่งทั้งมืดและหนาวเย็นเช่นนี้ก็
ท�าให้ฉนัรูส้กึอบอุน่ในใจขึน้ คุณเป็นคนแรก
ท่ีมาเย่ียมฉันต้ังแต่ฉันถูกจับและฉันจะไม่มี
วันลืมสิ่งนี้เลย”

ผู้ถกูคมุขังในสถานท่ีควบคมุระหว่างการสอบสวนแห่ง
หนึ่งได้กล่าวกับผู้แทนของไอซีอาร์ซี
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“คุณเป็นคนเดียวท่ีผมสามารถเชื่อใจให้เข้ามาในสถานคุม
ขังของผมได้ ไม่ใช่แค่ผู้ถูกคุมขังเท่านั้นที่รู้สึกขอบคุณที่คุณ
มาเย่ียม แต่เจ้าหน้าที่ของเราก็เช่นกัน เราทั้งหมดสามารถ
เชือ่ใจคณุได้ คุณช่วยผมหาทางแก้ไขปัญหาทีผ่มเจอ และช่วย
ให้ผมและเจ้าหน้าที่ไม่ท�าอะไรที่ผิดพลาด การท�างานเป็นทีม
แบบนี้เป็นสิ่งที่ดีส�าหรับทุกฝ่าย”

ผู้อ�านวยการของสถานคุมขังด้านความมั่นคงของประเทศแห่งหนึ่ง

ข้อก�าหนดและเงื่อนไข
ส�าหรับการเข้าเยี่ยม
ผู้ถูกคุมขังของ
ไอซีอาร์ซี
ไอซีอาร์ซีได้จัดท�าข้อก�าหนดและเงื่อนไขส�าหรับการเข้า
เยีย่มจากประสบการณ์อนัยาวนานในการตรวจดสูภาพความ
เป็นอยู่และการปฏิบัติต่อผู้ถูกคุมขัง ก่อนที่จะเข้าเยี่ยมสิ่ง
จ�าเป็นคือไอซีอาร์ซีต้องทราบว่าเจ้าหน้าที่สถานคุมขังนั้น
เข้าใจและยอมรบัข้อก�าหนดของไอซอีาร์ซแีล้ว โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งข้อก�าหนดต่าง ๆ ดังนี้:
 • สิทธิในการเข้าเยี่ยมผู้ถูกคุมขังได้ทุกคน และในทุกช่วง
ของการถกูคมุขงั ทัง้นี ้ไม่ว่าผู้นัน้จะถูกเจ้าหน้าทีก่�าหนด
ให้อยู่ในสถานภาพใดกต็ามและไม่ว่าจะถกูคุมขงัอยูแ่ห่งใด

 • สิทธิในการเข้าเยี่ยมสถานที่ต่างๆ ทั้งหมดซึ่งผู้ถูกคุมขัง
ได้ใช้และได้จัดขึ้นส�าหรับผู้ถูกคุมขังได้

 • สิทธิในการพูดคุยอย่างเป็นอิสระและส่วนตัว (อาทิ โดย
ปราศจากบุคคลอ่ืน) กับผู้ถูกคุมขังที่ไอซีอาร์ซีประสงค์
จะพูดคุยด้วย

 • สิทธิในการลงทะเบียนผู้ถูกคุมขังตามความเห็นของ
ไอซีอาร์ซี การลงทะเบียนผู้ถูกคุมขังจะท�าให้ไอซีอาร์ซี
สามารถตดิตามด�าเนินการเกีย่วกบัความต้องการเฉพาะ
ของบุคคลท่ีไอซีอาร์ซีเห็นควรลงทะเบียนได้ เช่น การ
ลงทะเบียนเด็กซึ่งถูกคุมขังร่วมกับผู้ใหญ่ ผู้ถูกคุมขังซึ่ง
เจ็บป่วย ผู้ถูกคุมขังคดีความมั่นคง หรือผู้ซึ่งรู้สึกหวาด
กลัวหรือได้แจ้งว่าถูกท�าร้าย

 • สิทธิในการเข้าเยี่ยมซ�้า การเข้าเยี่ยมซ�้าจะท�าให้
ไอซีอาร์ซสีามารถตรวจดผูลจากการด�าเนนิงาน ตดิตาม
กรณีรายบุคคลต่าง ๆ และตรวจสอบได้ว่าการเข้าเยี่ยม
ของไอซีอาร์ซีไม่ได้ส่งผลอันไม่พึงปรารถนาให้กับผู้ถูก
คุมขัง ทั้งนี้ ไอซีอาร์ซีจะเข้าเย่ียมสถานคุมขังแห่งนั้น
บ่อยเพียงใดขึ้นอยู่กับความต้องการที่ไอซีอาร์ซีได้พบ

ข้อก�าหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ได้ก�าหนดอยู่ในอนุสัญญา
เจนีวา พ.ศ. 2492 (ข้อ 126 ของอนุสัญญาเจนีวาฉบับที่ 
3 และข้อ 143 ของอนุสัญญาเจนีวาฉบับที่ 4) และยังเป็น
ข้อก�าหนดพืน้ฐานของข้อตกลงท้ังหมดท่ีไอซอีาร์ซไีด้ท�ากบั
เจ้าหน้าที่สถานคุมขังทั่วโลก นอกจากนั้น กลไกตรวจสอบ
ทัง้ในระดบัชาต ิภมูภิาคและระหว่างประเทศจ�านวนมากยงั
ได้รับแรงบันดาลใจจากข้อก�าหนดเหล่านี้ ดังจะเห็นได้จาก
การที่องค์การสหประชาชาติได้มีการปรับปรุงข้อก�าหนด
ขัน้ต�า่ในการปฏบิตัต่ิอผูต้้องขงั (Standard Minimum Rules 
for the Treatment of Prisoners)
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ไอซีอาร์ซีด�าเนินการเข้าเยี่ยม 
ผู้ถูกคุมขังอย่างไร
ในแต่ละครัง้ทีเ่ข้าเยีย่มไอซอีาร์ซไีม่ได้ประเมนิสถานคมุขงัโดยละเอยีดในทกุประเดน็ แต่จะก�าหนดจดุประสงค์แล้ว
จงึปรบัระยะเวลาการเข้าเยีย่ม รวมถงึองค์ประกอบของทีมงานเย่ียมสถานคุมขงัให้สอดคล้องกบัจดุประสงค์ทีว่างไว้ 
ผูแ้ทนของไอซอีาร์ซจีะด�าเนนิงานตามขัน้ตอนเพ่ือให้เหมาะแก่การเกบ็และวเิคราะห์ข้อมลูทีจ่�าเป็น ด้วยวธิกีารที่
ปราศจากอคติ ค�านึงถึงองค์รวมและมีความเป็นอิสระ

การหารือเบื้องต้นกับเจ้าหน้าที่สถานคุมขัง
การหารอืเบือ้งต้นเป็นโอกาสท่ีไอซีอาร์ซีจะได้แนะน�าองค์กรและอธิบายถงึวัตถปุระสงค์รวมถงึขัน้ตอนการเข้าเยีย่ม 
และยังเป็นโอกาสให้เจ้าหน้าที่ได้อธิบายถึงประเด็นหลักที่กังวล การด�าเนินงานของสถานคุมขัง การสนับสนุนที่
เจ้าหน้าที่ต้องการและการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นหลังจากไอซีอาร์ซีได้เข้าเย่ียมคร้ังก่อน และเจ้าหน้าท่ียังจะได้
ตอบค�าถามไอซีอาร์ซีเกี่ยวกับสถานะทางกฎหมายของผู้คุมขัง การย้ายเข้าหรือออก ตลอดจนการปล่อยตัว การ
นริโทษกรรม การตาย หรอืการหลบหนซีึง่อาจเกดิขึน้ นอกจากนี ้ผูแ้ทนของไอซอีาร์ซคีวรได้รบัอนญุาตให้เข้าถงึ
ทะเบยีนทีส่ถานคุมขงัม ีและสมาชกิของทมีงานเยีย่มสถานคุมขงัซึง่มคีวามเชีย่วชาญในด้านต่าง ๆ  เช่น สขุภาพ 
การซ่อมบ�ารุง หรือเทคนิค จักได้มีโอกาสพบกับบุคคลซึ่งท�าหน้าที่นั้น ๆ ในสถานคุมขังเช่นกัน

การเยี่ยมชมสถานที่ซึ่งใช้และจัดไว้ส�าหรับผู้ถูกคุมขัง
ผูแ้ทนของไอซอีาร์ซแีละเจ้าหน้าทีข่องสถานคมุขงัจะเยีย่มชมทัว่ทกุบรเิวณของสถานคมุขงัซึง่ถกูใช้และจดัไว้ส�าหรบั
ผู้ถูกคุมขังร่วมกัน เช่น เรือนนอน ครัว สิ่งอ�านวยความสะดวกด้านสุขาภิบาล พื้นที่ออกก�าลังกาย ห้องขังเพื่อ
ควบคุมวินัย โรงฝึกงาน ห้องพยาบาล เป็นต้น

การพูดคุยกับผู้ถูกคุมขังเป็นการส่วนตัวและการลงทะเบียนผู้ถูกคุมขังบางราย
ผู้แทนของไอซีอาร์ซีจะพูดคุยอย่างเป็นส่วนตัวกับผู้ถูกคุมขังบางกลุ่มหรือกับผู้ถูกคุมขังที่ถูกเลือกเป็นรายบุคคล 
ซึ่งผู้แทนดังกล่าวจะท�าการสัมภาษณ์เป็นการส่วนตัว (เช่น สัมภาษณ์แบบปราศจากบุคคลอื่น) กับผู้ถูกคุมขัง
ซึ่งผู้แทนได้เลือกด้วยตนเอง และสัมภาษณ์เป็นระยะเวลานานเท่าที่จ�าเป็นในสถานที่ซึ่งผู้แทนของไอซีอาร์ซีได้
เลอืก ในขัน้ตอนนี ้ผูแ้ทนอาจจดชือ่และข้อมลูส่วนตวัของผูถ้กูคมุขงัซึง่เหน็ว่าควรมกีารตดิตามต่อไปในภายหน้า

การพูดคุยสรุปผลกับเจ้าหน้าที่
ในระหว่างขั้นตอนนี้ของการเข้าเยี่ยม ผู้แทนของไอซีอาร์ซีจะน�าเสนอข้อมูลที่ได้พบเห็นและข้อสรุปในชั้นต้น
ให้กับเจ้าหน้าท่ีระดับบังคับบัญชา ผู้แทนดังกล่าวจะน�าเสนอข้อแนะน�าและจดบันทึกความคิดเห็นต่าง ๆ ของ
เจ้าหน้าที่ระดับบังคับบัญชา รวมถึงแจ้งว่าไอซีอาร์ซีจะติดตามผลการเข้าเยี่ยมครั้งนั้นเช่นไร
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ทีมงานเยี่ยมสถานคุมขังประกอบด้วยใครบ้าง
จ�านวนของผูแ้ทนไอซอีาร์ซีในการเข้าเย่ียมข้ึนอยูก่บัปัจจยัหลายประการ ซ่ึง
รวมถึงจ�านวนของผู้ถูกคุมขัง พร้อมทั้งลักษณะและขนาดของสถานคุมขัง
น้ัน ๆ ตามปกติแล้วทีมงานเย่ียมสถานคุมขังของไอซีอาร์ซีจะประกอบไป
ด้วยผูแ้ทนองค์กรจ�านวนหนึง่คนหรอืมากกว่านัน้ ซึง่เป็นผูม้คีวามเชีย่วชาญ
ด้านการเข้าเยี่ยมผู้ถูกคุมขัง ผู้แทนของไอซีอาร์ซีอาจเข้าเยี่ยมพร้อมกับ
ผูเ้ชีย่วชาญด้านสขุภาพ วศิวกรน�า้และสุขาภบิาล นกัโภชนาการ และ/หรอืล่าม
ของไอซอีาร์ซ ีนอกจากนี ้สถานการณ์ในท้องทีอ่นัรวมถงึประเดน็เรือ่งภาษา 
สัญชาติ วัฒนธรรม หรือเพศ เป็นสิ่งที่ถูกน�ามาพิจารณาเช่นกันเมื่อจัดทีม

แพทย์ของไอซีอาร์ซีหรือผู้เชีย่วชาญด้านสขุภาพอืน่ ๆ  มบีทบาทส�าคญั โดย
เฉพาะอย่างยิ่งในประเด็นส�าคัญดังต่อไปนี้:
 • ประเมินระบบบริการด้านสุขภาพส�าหรับผู้ถูกคุมขังทั้งหมด ซึ่งหมายถึง
การประเมินการปฏิบัติงานของบุคคลากรทางการแพทย์ในสถานคุมขัง 
และเครือ่งมอือปุกรณ์ต่าง ๆ  ความมอิีสระในการท�างานรวมถึงการปฏบิติั
ที่สอดคล้องกับจริยธรรมทางการแพทย์และมาตรฐานวิชาชีพ นอกจาก
นั้นยังพิจารณาว่าระบบบริการด้านสุขภาพในสถานคุมขังใช้มาตรฐาน
ของการบริการทางการแพทย์เดียวกับระบบนอกการคุมขังหรือไม่และมี
การท�างานร่วมกันอย่างไร

 • ประเมนิว่าสภาพความเป็นอยู่ในสถานคมุขงัส่งผลกระทบต่อสขุภาพของ
ผู้ถูกคุมขังอย่างไร

 • เป็นสมาชกิของทมีงานไอซอีาร์ซเีพยีงต�าแหน่งเดยีวทีม่สิทิธเิข้าถงึข้อมลู
ทางการแพทย์ของผู้ถูกคุมขังได้

 • อาจตรวจผู้ถูกคุมขังซึ่งเจ็บป่วย ถูกทรมาน หรือได้รับการปฏิบัติท่ีไม่
เหมาะสมในรูปแบบอื่น

 • สามารถให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการรักษาทางการแพทย์
 • เป็นผู้พิจารณา น�าไปปฏิบัติ และตรวจดูยุทธศาสตร์ของไอซีอาร์ซี
อันเกี่ยวกับประเด็นการบริการทางการแพทย์ท่ีส่งผลกระทบต่อผู้ถูก
คุมขังซึ่งได้พบระหว่างการเข้าเยี่ยม
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ข้อตกลงของเจ้าหน้าท่ีสถานคมุขงัเกีย่วกบัการท�างานของไอซอีาร์ซี
ในการสู้รบระหว่างประเทศ ไอซีอาร์ซีจะแจ้งคู่สงครามถึงสิทธิเข้าเยี่ยม
ผูถู้กคุมขงัของไอซอีาร์ซดัีงปรากฏในข้อ 126 ของอนสัุญญาเจนวีาฉบบั
ที่ 3 และข้อ 143 ของอนุสัญญาเจนีวาฉบับที่ 4 มีเพียงรายละเอียด
การเข้าเยี่ยมผู้ถูกคุมขังในทางปฏิบัติเท่านั้นท่ีไอซีอาร์ซียังจ�าเป็นต้อง
ท�าความตกลงกับเจ้าหน้าที่

หากมิใช่การสู้รบระหว่างประเทศ ไอซีอาร์ซีจะต้องได้รับอนุญาตใน
การเข้าเยี่ยมสถานคุมขังเสียก่อน การอนุญาตดังกล่าวอาจแตกต่าง
ไปท้ังด้านขอบเขตและรูปแบบ การอนุญาตอาจท�าได้ด้วยวาจา หรือ
ลายลกัษณ์อกัษร (เช่น ข้อตกลงอย่างเป็นทางการท่ีลงนามโดยเจ้าหน้าที่
และไอซอีาร์ซีร่วมกัน การโต้ตอบเป็นหนงัสอื ค�าสัง่ทีเ่ป็นทางการซึง่ออก
โดยสถานคุมขัง) รูปแบบของการอนุญาตนั้นขึ้นอยู่กับระบบกฎหมาย 
ธรรมเนียม และแนวปฏิบัติของประเทศดังกล่าว ไอซีอาร์ซีได้ลงนาม
ในข้อตกลงการเข้าเยี่ยมอย่างเป็นทางการบ่อยครั้ง ซึ่งอาจถือเป็นข้อ
ตกลงระหว่างประเทศและได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาของประเทศ
นั้น ๆ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับระบบรัฐธรรมนูญของประเทศดังกล่าว 

ในทุก ๆ สถานการณ์ ไอซีอาร์ซีจะแสดงให้เจ้าหน้าที่เห็นอย่างชัดเจน
ว่าการเข้าเยี่ยมของไอซีอาร์ซีนั้นมีความหมายว่าอย่างไร ไอซีอาร์ซี
จะจัดประชุมกับฝ่ายต่าง ๆ รวมถึงเจ้าหน้าที่ซึ่งบังคับบัญชาสถานคุม
ขังโดยตรงเพื่ออธิบายขั้นตอนการท�างานของไอซีอาร์ซี นอกจากนั้น 
ไอซอีาร์ซจีะแจ้งถงึประเดน็ที่ไอซอีาร์ซีให้ความสนใจเป็นอนัดบัต้น ๆ  อาทิ 
การปฏบัิตต่ิอผูถู้กคมุขงัในทกุช่วงของการคุมขงั สภาพความเป็นอยู ่การ
ติดต่อสือ่สารกบัญาตขิองผูถ้กูคุมขงั และประเดน็เกีย่วกบัความชอบด้วย
กระบวนการทางกฎหมาย 

ท้ังนี ้การตอบรบับรกิารของไอซอีาร์ซไีม่ได้หมายความว่าเป็นการยอมรับ
ว่ามีการสู้รบที่ไม่มีลักษณะระหว่างประเทศเกิดขึ้น และไม่ส่งผลกระทบ
ต่อสถานภาพทางกฎหมายของคู่พิพาทในการสู้รบ อีกทั้งการเข้าเยี่ยม
ผูถ้กูคมุขังของไอซอีาร์ซกีม็ไิด้เปลีย่นแปลงสถานภาพทางกฎหมายของ
บุคคลที่ได้เข้าเยี่ยมดังกล่าว

การอนญุาตให้ไอซอีาร์ซเีข้าเยีย่มเป็นการแสดงให้เหน็ถงึความประสงค์
ของเจ้าหน้าที่ว่าต้องการให้ผู้ถูกคุมขังได้รับการปฏิบัติอย่างเหมาะสม
และมมีนุษยธรรม ท้ังยงัแสดงให้เห็นว่าเจ้าหน้าท่ีเช่ือมัน่ในประสบการณ์ 
ความเชีย่วชาญ และความสามารถของไอซีอาร์ซี รวมถงึตระหนกัว่านอก
เหนอืจากบทบาทในการตรวจสอบของไอซอีาร์ซแีล้ว ไอซอีาร์ซยีงัสามารถ
ช่วยแก้ไขปัญหาท่ีเกดิขึน้กบัผู้ถกูคมุขงั โดยการน�าประสบการณ์อันทรง
คุณค่า ความรู้ความเข้าใจและการสนับสนุนมามอบให้กับสถานคุมขัง

ไม่ว่าข้อตกลงในการเข้าเยีย่มจะมรูีปแบบเช่นไร ข้อตกลงดังกล่าวจะต้อง
อนญุาตให้ไอซอีาร์ซีสามารถเข้าถงึผูถ้กูคมุขงัในสถานทีค่มุขงัได้โดยตรง
สอดคล้องกับข้อก�าหนดและเงื่อนไขที่อธิบายไว้ด้านบน

“เราพบว่าการบรหิารจดัการผูต้้องขงัซึง่เพิม่มากขึน้ใน
เรือนจ�าเป็นเร่ืองยากมาก ดงัน้ัน เราจงึเปิดประตูให้กับ
ทกุคนทีต้่องการช่วยเหลอื หลงัจากการท�างานร่วมกัน
มาประมาณ 10 ปี ไอซีอาร์ซีได้พิสูจน์ว่าเป็นพันธมิตร
ทีด่ทีีส่ดุตลอดมา ในตอนเริม่ต้น การท�างานร่วมกันไม่
ได้ง่าย พวกเรามีเงื่อนไขในการท�างานกับพวกเขา และ
มคีวามแคลงใจบ้าง แต่เวลาและประสบการณ์ได้พสูิจน์
ถงึคณุค่าของความสมัพนัธ์ระหว่างเรา เจ้าหนา้ที่ของ
ไอซีอาร์ซีเป็นเพือ่นร่วมงานทีเ่ราเชือ่ใจในเรือ่งของการ
เปลี่ยนแปลงชีวิตของผู้ต้องขัง”

ผู้บังคับบัญชางานราชทัณฑ์
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การท�างานกับผู้อื่น
ไอซอีาร์ซมีไิด้เป็นเพยีงองค์กรเดยีวทีท่�างานในด้านนี ้หากยงัมหีน่วยงาน
อืน่อกีจ�านวนมากทีท่�างานเกีย่วข้องกบัโครงการหรือกจิกรรมด้านสถาน
คุมขงั อาท ิองค์กรภาคประชาสงัคม (เอน็จโีอ) องค์กรด้านสทิธิมนษุยชน 
สมาคมวชิาชพีต่าง ๆ  (professional association) องค์กรเอกชน (private 
contractor) รัฐบาล และองค์กรระหว่างรัฐบาล (intergovernmental 
bodies) ซึ่งการท�างานด้านนี้จ�าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องอาศัยความร่วม
มอืและสร้างโอกาสให้เกดิความร่วมมอืในการแก้ปัญหาด้านมนษุยธรรม 
ดงันัน้ ไอซอีาร์ซจีงึร่วมประชมุกบัหน่วยงานอืน่อย่างแขง็ขนัเพือ่ให้ม่ันใจ
ว่างานของไอซอีาร์ซจีะเกดิประโยชน์ สมัพนัธ์กนัและก่อให้เกดิผลสูงสุด 
ตลอดจนเป็นการหลีกเลี่ยงการท�างานที่ไม่ก่อประโยชน์และทับซ้อนกัน

ไอซีอาร์ซียังท�างานร่วมกับผู้ให้บริการอื่นด้วยเช่นกัน ไม่ว่าจะเป็นใน
ฐานะพนัธมติร หรอืใช้ความเชีย่วชาญของบคุคลน้ันส�าหรบับางโครงการ 
การด�าเนนิงานเช่นนีจ้ะต้องกระท�าด้วยความโปร่งใสและได้รบัความเหน็
ชอบจากเจ้าหน้าทีท่ีเ่กีย่วข้องเสมอ เช่น บ่อยครัง้ที่ไอซอีาร์ซมีผีูร้บัจ้าง
ท�างานด้านเทคนคิมาด�าเนนิงานโครงการซึง่เกีย่วข้องกบัโครงสร้างพืน้ฐาน 

ในขณะเดยีวกนัองค์กรท้องถิน่ทีท่�างานด้านมนษุยธรรมหรือองค์กรการ
กศุลกอ็าจได้รับการสนบัสนนุจากไอซีอาร์ซีให้ท�างานเกีย่วกบัปัญหาบาง
ประการซึ่งผู้ถูกคุมขังต้องเผชิญ นอกจากนี้ การที่เราขับเคลื่อนองค์กร
ทั้งระดับประเทศและระหว่างประเทศอ่ืน ๆ โดยได้รับความเห็นชอบ
จากเจ้าหน้าที่ก็อาจเป็นประโยชน์ในกรณีที่จ�าเป็นต้องใช้ทรัพยากรและ
ความเชี่ยวชาญอื่นเพิ่มเติม

เนื่องด้วยเหตุผลด้านการยอมรับ ทัศนคติ ความเป็นกลาง และความ
เป็นอสิระ ตามปกตแิล้วสภากาชาดและสภาเสีย้ววงเดอืนแดงของแต่ละ
ประเทศ (National Red Cross and Red Crescent Societies) จะไม่ได้
ท�างานภายในสถานคุมขงัระหว่างท่ีมกีารสู้รบและภาวะความรนุแรงทีส่�าคญั
อื่น ๆ อย่างไรก็ตาม ในสถานการณ์นอกเหนือจากนั้น สภากาชาดและ
สภาเสี้ยววงเดือนแดงอาจช่วยเหลือผู้ถูกคุมขัง อาทิ บุคคลต่างด้าวที่
ถูกคุมขัง ผู้ถูกคุมขังที่ได้รับการปล่อยตัวแล้วหรือครอบครัวของพวก
เขา โดยอาจชว่ยสนบัสนนุด้านเทคนคิอนัสอดคลอ้งกับหลกัการกาชาด
ของกลุ่มองค์กรกาชาดและเสี้ยววงเดือนแดงระหว่างประเทศ
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หลักกฎหมายพื้นฐานที่รับรองการเข้าเยี่ยม
สถานคุมขังของไอซีอาร์ซีคืออะไร
หลกักฎหมายพืน้ฐานซึง่รับรองการเข้าเยีย่มของไอซอีาร์ซี
จะขึ้นอยู่กับแต่ละสถานการณ์

การสู้รบระหว่างประเทศ
อนุสัญญาเจนีวาท้ังสี่ฉบับและพิธีสารเพิ่มเติมอนุสัญญา
เจนวีาฉบับท่ี 1 ได้ให้สทิธไิอซีอาร์ซีไว้อย่างชัดแจ้งว่าสามารถ
ด�าเนนิงานได้ในการสูร้บระหว่างประเทศ รวมถงึมสีทิธเิสนอ
การปฏิบติังานได้อย่างกว้างขวาง (broad right of initiative) 
พนัธกจิในการท�างานเกีย่วกบัผูถ้กูคมุขังในช่วงสงครามของ
ไอซีอาร์ซีนั้นปรากฏชัดเจน กล่าวคือ อนุสัญญาเจนีวาได้
ก�าหนดให้ไอซอีาร์ซมีสีทิธิในการเข้าเยีย่มเชลยศกึ พลเรอืน
ซึ่งถูกกักขัง และผู้ถูกคุมขัง รวมถึงในกรณีที่อยู่ในพื้นที่ซึ่ง
ถูกยึดครอง และยังมีสิทธิในการได้รับข้อมูลส�าคัญทั้งหมด
ซึ่งเกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

การสู้รบที่ไม่มีลักษณะระหว่างประเทศ
ไอซีอาร์ซีมีสิทธิเสนอการปฏิบัติงานได้อย่างกว้างขวางให้
กับคู่พิพาทในการสู้รบที่ไม่มีลักษณะระหว่างประเทศภาย
ใต้ข้อ 3 ร่วมของอนุสัญญาเจนีวา การเสนอการปฏิบัติงาน
ดังกล่าวได้รวมถึงการเข้าเยี่ยมผู้ถูกคุมขังที่เกี่ยวข้องกับ
ความขัดแย้ง เจ้าหน้าท่ีสถานคุมขังไม่ได้ตกอยู่ภายใต้ข้อ
บังคับของกฎหมายที่จะต้องยินยอมให้ไอซีอาร์ซีเข้าเยี่ยม
และช่วยเหลือผู้ถูกคุมขัง อย่างไรก็ตาม ไอซีอาร์ซีได้เสนอ
การปฏบัิตงิานด้านการเข้าเยีย่มผูถู้กคมุขงัมาหลายทศวรรษ 
จึงท�าให้ไอซอีาร์ซไีด้รับการยอมรบัจากนานาประเทศอย่าง
กว้างขวางในด้านดังกล่าว

สถานการณ์อื่น ๆ
ในสถานการณ์อืน่ทีจ่�าเป็นต้องด�าเนนิภารกจิด้านมนษุยธรรม 
ไอซีอาร์ซีมีสิทธิตามธรรมนูญของกลุ่มองค์กรกาชาดและ
เสีย้ววงเดอืนแดงระหว่างประเทศ (Statutes of the International 
Red Cross and Red Crescent Movement) ในการเสนอ
การปฏิบตังิาน ท้ังนี ้ไอซอีาร์ซจีะเสนอการปฏบิตังิานเมือ่เหน็
ว่าการได้เข้าไปมส่ีวนเกีย่วข้องจะท�าให้สถานการณ์ของบคุคล
ซึง่ถกูจ�ากดัอสิรภาพดขีึน้ ไอซอีาร์ซตีดัสนิใจทีจ่ะให้การช่วย
เหลอืหลงัจากที่ได้วเิคราะห์ถงึสถานการณ์ในขัน้ต้นแล้วว่าความ
ช่วยเหลอืของไอซอีาร์ซนีัน้จ�าเป็นเพยีงใด เจ้าหน้าทีส่ถาน
คมุขงัไม่ได้อยูภ่ายใต้ข้อบงัคบัของกฎหมายทีจ่ะต้องยอมรับ
การปฏบิติังานหรอือนุญาตให้ไอซอีาร์ซเีข้าเยีย่มผูถ้กูคมุขงั 
อย่างไรก็ตาม ตามที่ได้กล่าวไปข้างต้น การเข้าเยี่ยมของ 
ไอซอีาร์ซซีึง่ด�าเนนิงานมาหลายทศวรรษเป็นทีป่ระจกัษ์และ
ได้รับการยอมรับจากประเทศต่าง ๆ มากมาย

18



L.
 M

ei
er

ha
ns

/IC
RC

พันธสัญญาในการรักษาความลับ
การเข้าเย่ียมสถานคุมขังและกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
จะต้องเป็นไปตามนโยบายและวิธีปฏิบัติของไอซีอาร์ซีซึ่ง
มมีาอย่างยาวนานเรือ่งการรกัษาความลบั ซึง่เป็นสิง่ส�าคญั
ที่ท�าให้ไอซีอาร์ซีสามารถเข้าเยี่ยมสถานคุมขังและผู้ถูก
คุมขังได้ ประสบการณ์หลายปีของไอซีอาร์ซีได้แสดงให้
เห็นว่าการเก็บรักษาความลับช่วยสร้างบรรยากาศการพูด
คยุกบัเจ้าหน้าที่ให้เกดิความไว้วางใจ น�าไปสู่การพบวิธีการ
แก้ปัญหาและช่วยหลีกเล่ียงปัญหาทางการเมืองท่ีอาจเกิด
ขึ้นอันเนื่องมาจากการวิพากษ์โดยสาธารณชน

ไอซีอาร์ซีเคารพหลักการที่จะเก็บส่ิงที่ได้พบเป็นความลับ 
รวมถึงรายงานและการหารือประเด็นเกี่ยวกับการคุมขัง
ต่าง ๆ เจ้าหน้าที่สถานคุมขังเองก็ต้องไม่เปิดเผยรายงาน
ที่ไอซีอาร์ซีท�าขึ้น รวมทั้งจดหมายและข้อมูลการติดต่อ
ในรูปแบบลับต่าง ๆ ที่มีกับผู้แทนไอซีอาร์ซี นอกจากนี้ 
เจ้าหน้าท่ีจักรับรองว่าจะให้โอกาสไอซีอาร์ซีในการหารือ
ในประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องและจะปรับ
ใช้มาตรการที่มีประสิทธิภาพและเหมาะสมเพ่ือการแก้ไข
ปัญหาที่ไอซีอาร์ซีพบ

อย่างไรกต็าม พันธสัญญาของไอซอีาร์ซต่ีอการรกัษาความ
ลับนั้นมีเงื่อนไขบางประการ เหตุผลของพันธสัญญานี้คือ
เพื่อการมีบทสนทนากับเจ้าหน้าท่ีที่มีคุณภาพและการก่อ
ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ด้านมนุษยธรรมผ่านการติดต่อส่ือสาร
แบบทวิภาคีและเป็นความลับ ดังนั้น ในสถานการณ์พิเศษ
และมีความรุนแรง หากไอซีอาร์ซีได้พยายามด�าเนินการ
ทุกวิถีทางแล้วแต่ยังไม่สามารถสร้างแรงขับเคลื่อนได้ 
ไอซีอาร์ซีอาจตัดสินใจที่จะแถลงความกังวลต่อสาธารณะ 
ทั้งนี้ มาตรการนี้จะถูกน�ามาใช้ก็ต่อเมื่อพิจารณาแล้วว่า
ไม่มีวิธีการอื่นใดที่จะสามารถช่วยบรรเทาสถานการณ์ด้าน
มนุษยธรรมได้แล้วเท่านั้น 

นอกจากนี้ ไอซีอาร์ซียังเคารพต่อนโยบายเรื่องการเก็บ
และการจัดการกับข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเคร่งครัด ซึ่งรวม
ถึงการคุ้มครองข้อมูลที่มีความละเอียดอ่อนเก่ียวกับผู้ถูก
คุมขังรายบุคคล 

1 ดูนโยบายไอซีอาร์ซีเพิ่มเติมจาก Action by the International Committee of the Red Cross in the event of violations of international humanitarian law  
 or of other fundamental rules protecting persons in situations of violence (“Doctrine 15”: public), สามารถเข้าถึงออนไลน์ได้ที่: http://www.icrc.org/eng/ 
 resources/documents/publication/p0893.htm 
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ภารกิจเพื่อมนุษยธรรม
ไอซอีาร์ซพียายามปฏบิตัภิารกจิอย่างมปีระสทิธภิาพเพือ่ตอบสนองต่อทัง้สาเหตแุละผลของปัญหา
ด้านมนษุยธรรมอนัส่งผลกระทบต่อผูถ้กูคมุขงั ไอซอีาร์ซนี�าเสนอวธิกีารแก้ไขปัญหาทีส่ามารถน�า
ไปปฏิบัติได้จริง ซึ่งสอดคล้องกับประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น และปรับให้เหมาะสมกับความ
ต้ังใจและความสามารถของเจ้าหน้าที่ในการสร้างความเปลี่ยนแปลง ไอซีอาร์ซีพยายามสร้าง
ผลลพัธ์ทีย่ั่งยืนโดยให้ค�าแนะน�าเพือ่แก้ไขข้อบกพร่องของระบบเท่าทีจ่ะเป็นไปได้ โดยจะจดัล�าดบั
ความส�าคญัโดยพจิารณาจากความรนุแรงของแต่ละปัญหา รวมถงึความสนใจและการเปิดรบัจาก
เจ้าหน้าที่ ทั้งนี้ ไอซีอาร์ซีจะให้ความส�าคัญเป็นพิเศษต่อกรณีมีการท�าร้ายผู้ถูกคุมขังโดยเจตนา

ไอซีอาร์ซีแสวงหาวิธีการแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืนเพื่อช่วยเหลือผู้ถูกคุมขังให้สามารถรับมือกับ
สถานการณ์ต่าง ๆ  ได้ดย่ิีงข้ึนและให้เจ้าหน้าที่ได้มส่ีวนร่วมในการแก้ไขปัญหาอย่างแขง็ขนั ตลอด
จนสามารถจัดการทั้งสาเหตุและผลของปัญหาได้
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วิธีการท�างานที่หลากหลาย
ไอซีอาร์ซีท�างานเพ่ือแก้ไขปัญหาด้านมนุษยธรรมในสถานคุมขังผ่าน
กจิกรรมทีห่ลากหลาย ตัง้แต่ส่งเสรมิการท�างานของเจ้าหน้าที ่ไปจนถงึ
การจัดบริการให้กับผู้ถูกคุมขังโดยตรง

การสนทนา
การสนทนาเพือ่สนบัสนนุให้เจ้าหน้าทีซ่ึง่เป็นผูร้บัผดิชอบเกีย่วกบัสภาพ
ความเป็นอยูแ่ละการปฏบิตัต่ิอผูถู้กคมุขงัเพือ่ก่อให้เกดิการเปลีย่นแปลง
เป็นแนวทางการท�างานที่ส�าคัญของไอซีอาร์ซี การสนทนาแบบทวิภาคี
อย่างเป็นความลับมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้เจ้าหน้าที่ตระหนักถึงปัญหาที่มี
ผลกระทบต่อผูถ้กูคมุขงัทัง้แบบรายบคุคลและโดยรวม และเพือ่สนบัสนนุ
ให้เจ้าหน้าท่ีแก้ไขปัญหาเหล่านี้และเป็นการให้ค�าแนะน�าในทางปฏิบัติ
แก่เจ้าหน้าที่อีกด้วย เป้าหมายของไอซีอาร์ซีไม่ใช่เพื่อตัดสิน หากแต่
เพื่อพัฒนาสภาพความเป็นอยู่และการปฏิบัติต่อผู้ถูกคุมขังผ่านการ
สนทนาที่สร้างสรรค์ 

ตัวอย่างเช่น หลังเสร็จสิ้นการเข้าเยี่ยมแต่ละครั้ง ผู้แทนของไอซีอาร์ซี
จะเข้าพบผู้บังคับบัญชาของสถานคุมขังแห่งนั้น ไอซีอาร์ซีอาจจัดการ
ประชุมกับเจ้าหน้าท่ีของรัฐบาลระดับสูงเช่นกันหรือส่งรายงานผลการ
เข้าเยีย่มพร้อมท้ังข้อเสนอแนะ ซึง่รายงานเหล่านีอ้าจเน้นประเดน็ทีค่วร
ได้รับการแก้ไขเร่งด่วนหรือความคืบหน้าที่เกิดขึ้น นอกจากนี้ ระหว่าง
การหารือ ไอซีอาร์ซีอาจเสนอให้ความช่วยเหลือโดยตรงหรือให้การ
สนับสนุนด้วยเช่นกัน

ความช่วยเหลือโดยตรง
ในสภาวะที่เป็นภัยคุกคามต่อชีวิตหรือสถานการณ์ฉุกเฉิน ไอซีอาร์ซี
อาจให้ความช่วยเหลอืโดยตรงเพือ่ปรบัปรงุสภาพความเป็นอยู่ในสถาน
คุมขัง ทั้งนี้ การให้ความช่วยเหลือดังกล่าวจะต้องได้รับความยินยอม
จากเจ้าหน้าที่รวมถึงไอซีอาร์ซีเองจะต้องมีศักยภาพที่จะท�าได้

การช่วยเหลืออาจหมายถึงการช่วยผู้ถูกคุมขังเป็นรายคนหรือเป็นกลุ่ม 
โดยอาจเป็นการให้ความช่วยเหลือด้านการแพทย์หรือสิ่งของอื่น (อาทิ 
เสื้อผ้า ผ้าห่ม อาหาร ภาชนะและอุปกรณ์ในการรับประทานอาหาร 
แว่นตา หนังสือ หรือกายอุปกรณ์เสริม) หรือโดยการช่วยเหลือให้ผู้ถูก
คุมขังสามารถติดต่อและสานสัมพันธ์กับครอบครัวได้อีกครั้ง นอกจาก
นั้น ไอซีอาร์ซียังอาจออกแบบและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้วยเช่นกัน 
อาท ิระบบน�า้ ระบบการเกบ็และแจกจ่ายสิง่ของ การบรหิารจดัการของ
เสีย แหล่งพลังงาน ระบบสุขาภิบาล ครัว และคลีนิก

การให้การสนับสนุน
ไอซอีาร์ซอีาจสนับสนุนเจ้าหน้าท่ีสถานคมุขังด้วยวธิกีารต่าง ๆ  ในการให้
บรกิารท่ีมปีระสทิธภิาพเพิม่ขึน้แก่ผูถ้กูคุมขงั เช่น โครงการน�าร่องร่วมกัน 
การฝึกอบรมและการเสรมิสร้างศกัยภาพ การช่วยให้การตดิต่อประสาน
งานระหว่างหน่วยงานง่ายขึน้ และการแบ่งปันแนวปฏบิตัทิีด่จีากประเทศ
อื่น นอกจากนั้น เรายังได้ให้ค�าแนะน�าจากผู้เชี่ยวชาญในการจัดการกับ
ปัญหาด้านระบบ รวมถึงให้การสนับสนุนเจ้าหน้าที่ในด้านต่าง ๆ เช่น:
 • ก�าหนดงบประมาณที่จ�าเป็น
 • บริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐานและอุปกรณ์
 • บรหิารจดัการทะเบยีนต่าง ๆ  ของสถานคมุขงัและข้อมลูของผูถ้กูคมุขงั
 • ปรบัปรุงโซ่อุปทานอาหาร (food-supply chain) ตัง้แต่งบประมาณถงึ
การจัดซื้อจัดจ้าง การจัดเก็บ การจัดเตรียม และการแจกจ่าย

 • จดัให้มกีารเข้าถงึบรกิารทางสขุภาพอย่างมปีระสทิธิภาพ รวมถงึการ
ส่งต่อผู้ป่วยหากจ�าเป็น

 • การปฏิบัติต่อผู้อื่นด้วยความเคารพต่อศักดิ์ศรีและบูรณภาพ
 • พจิารณาและดแูลผู้ถกูคมุขงัซึง่อาจต้องการความช่วยเหลอืเป็นพเิศษ 
เช่น หญิงตั้งครรภ์ เยาวชน หรือผู้สูงอายุ

 • พัฒนากระบวนการบริหารจัดการและความสัมพันธ์ภายนอก (เช่น 
ความสัมพันธ์กับศาล) เพื่อให้แน่ใจว่ามีการใช้หลักการคุ้มครองสิทธิ
ทางกระบวนการยุติธรรม 

 • มีส่วนร่วมในการสรรหาเจ้าหน้าท่ีด้านความปลอดภัยและเจ้าหน้าที่
เรือนจ�าให้มีจ�านวนเพียงพอ รวมถึงฝึกฝนเจ้าหน้าที่ดังกล่าว

 • ให้ค�าแนะน�าเกีย่วกบัการวางแผนและออกแบบเรือนจ�าในหลายประเทศ
ที่ต้องการเพิ่มศักยภาพของสถานคุมขัง

 • ให้ข้อมูลเมื่อมีการร่างกฎหมายหรือขั้นตอนการปฏิบัติงาน เพื่อให้
แน่ใจว่ามีความสอดคล้องกับมาตรฐานสากล

การเปลี่ยนแปลงด้านโครงสร้างและระบบจะสามารถเกิดขึ้นได้เมื่อ
เจ้าหน้าที่ได้เล็งเห็นถึงความส�าคัญเท่านั้น เจ้าหน้าที่เป็นผู้มีบทบาท
น�าในโครงการทีซ่บัซ้อนและใช้วทิยาการหลายแขนง ไอซอีาร์ซีสามารถ
สนับสนุนและช่วยสร้างให้เกดิการเปลีย่นแปลงดงักล่าวได้ การสนบัสนนุ
จากไอซีอาร์ซีรวมถึงการฝึกอบรมเพื่อให้มีการแลกเปลี่ยนความรู้และ
ทักษะระหว่างเจ้าหน้าที่ โดยสิ่งนี้สามารถช่วยให้พวกเขาสามารถแก้ไข
ปัญหาเองได้ในระยะยาว
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การหาความสมดุล
บ่อยครัง้ทีง่านของไอซอีาร์ซไีด้ใช้ท้ังวิธกีารสนทนา ความช่วยเหลอืโดยตรง
และการให้การสนับสนุน ซึ่งแต่ละวิธีได้ช่วยส่งเสริมซึ่งกันและกัน อาทิ 
การให้การสนับสนุนอาจช่วยให้เกิดการเปลี่ยนแปลง สร้างเจตนารมณ์
ที่ดีและก่อให้เกิดการสนทนาที่สร้างสรรค์มากยิ่งขึ้น สิ่งนี้จะช่วยท�าให้
ความพยายามในการโน้มน้าวของไอซีอาร์ซีมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
การให้ความช่วยเหลือในกรณีฉุกเฉินอาจช่วยเจ้าหน้าที่สถานคุมขัง
ให้สามารถด�าเนินงานต่อได้ การบรรเทาความรุนแรงของสถานการณ์
ด้านมนุษยธรรมจะท�าให้เจ้าหน้าที่ได้มีเวลาแก้ไขสิ่งต่าง ๆ หรือท�าให้
สถานการณ์กลับสู่สภาวะปกติ

ไอซีอาร์ซีทบทวนเป้าหมายและแผนกิจกรรมอยู่เป็นประจ�า รวมถึง
ปรับเปลี่ยนสิ่งที่จ�าเป็นเพื่อให้แน่ใจว่ากิจกรรมดังกล่าวสามารถน�าไปสู่
ผลลัพธ์ที่ก�าหนดไว้
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ไอซีอาร์ซี 
จะเข้าไปมีส่วนร่วมเมื่อไร
ในการปฏิบัติต่อผู้ถูกคุมขังอย่างมีมนุษยธรรม เจ้าหน้าที่สถานคุมขังควรต้องด�าเนินการเพื่อให้
ผูถ้กูคุมขงัปลอดภยัและรกัษาศกัดิศ์รคีวามเป็นมนษุย์ เจ้าหน้าทีจ่ะต้องตอบสนองต่อความต้องการ
ด้านร่างกาย จิตใจ สงัคมและความต้องการทางด้านกฎหมายของผูถ้กูคมุขงั  ไอซอีาร์ซจีะเข้าไป
มีส่วนร่วมเพื่อดูว่าสิ่งเหล่านี้ได้รับการตอบสนองหรือไม่

ตัวอย่างเช่น ไอซีอาร์ซีท�างานเพื่อป้องกันไม่ให้มีการสังหารตามอ�าเภอใจ การบังคับให้บุคคล 
สญูหายและการปฏบิติัที่ไม่เหมาะสมในทุกรูปแบบ ไอซอีาร์ซที�างานเพือ่ให้แน่ใจว่าสภาพความเป็นอยู่
ของผู้ถูกคมุขังมีความเหมาะสมทัง้ในด้านพืน้ที ่แสงสว่าง สุขอนามยั น�า้ อาหารและการให้บริการด้าน
สาธารณสขุ ผูถ้กูคมุขงัจะต้องสามารถตดิต่อสือ่สารอย่างเหมาะสมกบัผูถ้กูคมุขงัอืน่ เจ้าหน้าที ่ครอบครัว 
โลกภายนอก และสามารถเข้าถงึทนายความได้ นอกจากนัน้ ไอซอีาร์ซยัีงส่งเสรมิให้เจ้าหน้าทีส่�ารวจ 
ผู้ถูกคุมขังที่อาจต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษและค�านึงถึงความต้องการเฉพาะของบุคคล
ดังกล่าว
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การทรมานและการปฏิบัติที่ไม่เหมาะสม 
ในรูปแบบอื่น
แม้ว่าจะมีการห้ามการทรมานและการปฏบัิตทิี่ไม่เหมาะสมใน
รูปแบบอื่นอย่างเคร่งครัดในทุกกรณี วิธีการดังกล่าวยังถูก
น�ามาใช้อย่างกว้างขวางบ่อยครั้ง 

การปฏบิตัท่ีิไม่เหมาะสมหมายถึงการประทษุร้ายในรปูแบบ
ต่าง ๆ ต่อบูรณภาพและศักดิ์ศรีของบุคคลทั้งทางร่างกาย
และจิตใจ จนการประเมินการปฏิบัตติ่อผู้ถูกคมุขังจ�าเป็นที่
จะต้องค�านงึถงึทกุปัจจยัทีส่่งผลกระทบโดยตรงต่อผูถ้กูคมุขงั 
ไอซอีาร์ซไีด้พิจารณาประเด็นต่าง ๆ  ทีม่ผีลต่อประสบการณ์
ของผู้ถูกคุมขัง อันประกอบด้วยวิธีการท่ีผู้ถูกคุมขังได้รับ
การปฏบิตัทิัง้ในปัจจบุนัและทีผ่่านมารวมถงึระยะเวลาทีถ่กู
ปฏิบติัเช่นน้ัน สภาพความเป็นอยูข่องผูถ้กูคุมขัง การทราบ
ข้อมูลว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับตน และความรู้สึกไม่ปลอดภัย
ของแต่ละบุคคลเมื่อพวกเขาได้รับการปฏิบัติเช่นนั้น 

การปฏิบัติที่ไม่เหมาะสมอาจเกิดขึ้นได้ในระหว่างช่วงเวลา
ต่าง ๆ ระหว่างถูกคุมตัวหรือถูกคุมขังด้วยเหตุผลหลาย
ประการ ท้ังต้ังแต่เมื่อถูกจับกุมจนกระทั่งถึงการปล่อยตัว 
ไอซีอาร์ซีมุ่งมั่นที่จะยุติการทรมาน การกระท�าที่โหดร้าย 
ไร้มนุษยธรรมและย�่ายีศักดิ์ศรี อีกทั้งต้องการวิเคราะห์ถึง
สาเหตุที่ผู้คนน�าวิธีการทรมานมาใช้ รวมถึงพัฒนาวิธีการ
และจัดให้มีการสนทนากับเจ้าหน้าที่ในประเด็นการห้าม

ทรมานและการปฏิบัติท่ีไม่เหมาะสมในรูปแบบอ่ืน ไม่ว่า
ในกรณีใด ๆ การสนทนาดังกล่าวรวมถึงการอภิปรายใน
เชิงสนับสนุนให้เจ้าหน้าที่ได้ปรับปรุงวิธีการปฏิบัติต่อผู้ถูก
คุมขัง นอกจากนี้ ไอซีอาร์ซีจะย�้าเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับหลัก
ห้ามผลักดันกลับ (non-refoulement) ซึ่งเป็นหลักการที่
ห้ามส่งตัวผู้ถูกคุมขังกลับไปยังประเทศท่ีบุคคลดังกล่าว
เกรงกลัวว่าหากกลับไปจะถูกปฏิบัติอย่างโหดร้าย

เหย่ือของการทรมานคอืกลุม่บุคคลที่ไอซีอาร์ซีให้ความสนใจ
เป็นอย่างมาก เนือ่งจากเป้าหมายของไอซอีาร์ซคีอืการท�าให้
บคุคลดงักล่าวได้กลบัมามศีกัดิศ์รคีวามเป็นมนษุย์และได้รบั
การปฏบิตัอิย่างมีมนษุยธรรมอกีครัง้หนึง่ การสมัภาษณ์อย่าง
เป็นส่วนตวักบัผูถ้กูคมุขงั โดยเฉพาะกบัเหยือ่หรอืผูท้ีอ่าจตก
เป็นเหยือ่ของการทรมานหรอืการปฏบิตัทิี่ไม่เหมาะสมมคีวาม
ส�าคญัอย่างยิง่ การรบัฟังอย่างตัง้ใจและด้วยความเข้าใจจะ
ช่วยให้พวกเขารู้สึกผ่อนคลายและรู้สึกมีศักดิ์ศรีแห่งความ
เป็นมนุษย์อีกครั้งหนึ่ง นอกจากนี้ ไอซีอาร์ซียังได้มีส่วน
ร่วมในการฟื้นฟูเหย่ือจากการทรมานและการปฏิบัติที่ไม่
เหมาะสมในรูปแบบอื่นในบางสถานการณ์อีกด้วย

26



G
. B

in
et

/IC
RC

/M
YO

P

“ถ้าไอซีอาร์ซีไม่ได้ช่วยฉัน ชีวิตของฉันอาจจะต่าง
ไปจากนีโ้ดยส้ินเชงิ การทีส่ามารถยืนและเดนิได้อีก
ครั้งมีความหมายมากเกินกว่าที่ฉันจะอธิบายได้”

ผู้ถูกคุมขังซึ่งเคยได้รับการปฏิบัติที่ไม่เหมาะสมระหว่างการ
คุมขังและต้องรับการผ่าตัด (surgical reconstruction)

การทรมานและการปฏิบัติที่ไม่เหมาะสมในรูปแบบอื่นตามค�านิยามของ
ไอซีอาร์ซี
 • การทรมาน (Torture) ประกอบด้วยการท�าให้เกดิความเจบ็ปวดหรือทุกข์ทรมาน
อย่างรุนแรง ไม่ว่าจะทางร่างกายหรือจิตใจ เพื่อจุดประสงค์ อันได้แก่ เพื่อให้
ได้ข้อมูลหรือค�าสารภาพ สร้างความกดดัน ข่มขู่ หรือท�าให้อับอาย

 • การกระท�าที่โหดร้าย หรือไร้มนุษยธรรม (Cruel or inhuman treatment) 
ประกอบด้วยการกระท�าที่ท�าให้เกิดความเจ็บปวดหรือทุกข์ทรมานอย่างร้าย
แรง ไม่ว่าจะทางร่างกายหรือจิตใจ หรือซึ่งก่อให้เกิดการย�่ายีศักดิ์ศรีความ
เป็นมนษุย์ของปัจเจกบคุคลอย่างร้ายแรง การกระท�าดงักล่าวแตกต่างจากการ
ทรมานตรงที่ไม่จ�าเป็นต้องกระท�าไปโดยมีจุดประสงค์เฉพาะ

 • การปฏิบัติที่ท�าให้อับอายหรือย�่ายีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ (Humiliating or 
degrading treatment) ประกอบด้วยการกระท�าซ่ึงเก่ียวข้องกับการท�าให้อบัอาย
อย่างแท้จริงและร้ายแรง หรือการย�่ายีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์อย่างร้ายแรง 
และเป็นความรุนแรงในระดับที่วิญญูชนทั่วไปจะรู้สึกว่าถูกย�่ายี

ความหมายของ “การปฏิบัติที่ไม่เหมาะสม (ill-treatment)” นั้น แม้ไม่ได้มีการ
ก�าหนดบทนยิามอย่างเคร่งครัดตามกฎหมายแต่ครอบคลมุการกระท�าข้างต้นทัง้หมด 

ไอซอีาร์ซพียายามทีจ่ะมส่ีวนร่วมในการสร้างหรอืเสรมิความ
เข้มแขง็ด้านกฎหมาย สถาบนั และจริยธรรมเพ่ือป้องกันไม่
ให้เกิดการปฏิบัติที่ไม่เหมาะสม ไอซีอาร์ซีพยายามอย่าง
มากในการส่งเสริมการห้ามกระท�าทรมานในทุกกรณี โดย
การกระตุ้นให้ท้ังปัจเจกบุคคลและสังคมหันมาสนใจต่อผล
อันเลวร้ายของการกระท�าดังกล่าว ไอซีอาร์ซีท�างานทั้งใน
ระดับท้องถิน่ ระดบัประเทศและระหว่างประเทศเพ่ือให้แน่ใจ
ว่าได้มีการคุ้มครองในเชิงกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับ 
เพ่ือห้ามการทรมานและการกระท�าที่โหดร้าย ไร้มนษุยธรรม 
หรือย�่ายีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ในทุกกรณี
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ความรุนแรงทางเพศในสถานคุมขัง
ความรุนแรงทางเพศในสถานคุมขงัเกดิขึน้ในหลายประเทศ
และเป็นประเด็นที่ซับซ้อนทั้งในการวิเคราะห์และแก้ไข 
ความรุนแรงทางเพศสามารถเกิดขึ้นได้หลายรูปแบบใน
สถานคุมขังโดยผู้กระท�าหลายประเภท (เช่น เจ้าหน้าท่ี
สถานคมุขงัและผูถ้กูคมุขงัด้วยกนัเอง ทัง้จากเพศเดยีวกนั
และเพศตรงข้าม) นอกจากนัน้ ระดบัความรนุแรงกย็งัแตก
ต่างกนัอกีด้วย บรรทัดฐานทางสงัคมและวฒันธรรมรวมถึง
ทัศนคติทางเพศเป็นส่ิงที่อาจท�าให้ผู้ถูกคุมขังไม่สามารถ
ท่ีจะเปิดเผยว่าตนตกเป็นเหย่ือของความรุนแรงทางเพศ 
สิ่งเหล่านี้ท�าให้พวกเขารู้สึกลังเลใจที่จะเข้ารับการรักษา
ทางการแพทย์เพือ่เยยีวยาความเจบ็ปวดทัง้ทางร่างกายและ
จติใจ จงึท�าให้พวกเขาต้องเผชญิกบัความทกุข์ทรมานมาก
ยิ่งขึ้น ในขณะเดียวกันบรรทัดฐานดังกล่าวอาจท�าให้เป็น
เรื่องยากส�าหรับเจ้าหน้าท่ีที่จะพูดคุยและแก้ปัญหาความ
รุนแรงทางเพศเช่นกัน

เจ้าหน้าทีส่ามารถด�าเนนิมาตรการต่าง ๆ  เพือ่ป้องกนัความ
รุนแรงทางเพศได้ ทั้งนี้ กรณีดังกล่าวจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อ
เมื่อเจ้าหน้าที่พร้อมที่จะยอมรับว่าปัญหานั้นได้เกิดขึ้นจริง 
มาตรการทีส่ามารถช่วยป้องกนัความรนุทางเพศได้แก่ การ
แยกผูช้ายออกจากผู้หญงิ และผูใ้หญ่ออกจากเดก็ (ในกรณี
ที่ไม่ได้มาจากครอบครัวเดียวกัน) การสรรหาบุคลากรและ
จดัฝึกอบรมเจ้าหน้าทีส่ถานคุมขงัทัง้ชายและหญงิด้วยความ
ระมดัระวงั การให้ผูถ้กูคมุขงัสามารถเข้าถงึสิง่ของเครือ่งใช้
และบริการขั้นพื้นฐานได้อย่างเท่าเทียมและไม่มีใครข่มขู่
ผูถ้กูคมุขงัให้กระท�าการใดๆ เพือ่แลกกบัสิง่ของหรอืบรกิาร
ดงักล่าวได้ การก�าหนดรายละเอยีดขัน้ตอนของการสอบสวน 
ตรวจค้น และโอนย้ายให้มคีวามชดัเจนมากยิง่ขึน้ การจดัให้

มบีคุลากรทางการแพทย์ จติวทิยาและสงัคมซึง่ได้รับการฝึก
อบรมเพือ่ตรวจหาความรนุแรงทางเพศในสถานคมุขงัและ
จ�าแนกเหยือ่ทีต้่องการความช่วยเหลอืได้ การจดัหาวธิกีาร
ทีป่ลอดภยัให้ผูถ้กูคมุขงัและบคุลากรสามารถร้องเรียนและ
รายงานไปยงัเจ้าหน้าทีส่ถานคมุขังรวมถงึหน่วยงานอสิระได้ 
ตลอดจนการห้ามและลงโทษความสมัพันธ์ทางเพศระหว่าง
บุคลากรและผู้ถูกคุมขัง

ผู้แทนของไอซีอาร์ซีให้ความส�าคัญกับวิธีการเก็บข้อมูลใน
ประเด็นที่ละเอียดอ่อนเช่นนี้เป็นพิเศษ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ในการสัมภาษณ์เป็นการส่วนตัวกับผู้ต้องขังซึ่งอาจตกเป็น
เหยือ่ของความรุนแรงทางเพศ หรอืผูท้ีต้่องการจะร้องเรยีน
ปัญหาดงักล่าว ผูแ้ทนของไอซอีาร์ซจีะปฏบิตัติามหลกัการ 
‘ไม่ก่ออนัตราย (do no harm)’ อย่างระมดัระวงั ในกรณทีีม่ี
ความเป็นไปได้ว่ามคีวามรนุแรงทางเพศเกดิขึน้รวมทัง้การ
ปฏบิตัทิี่ไม่เหมาะสมในรูปแบบอืน่ ไอซอีาร์ซจีะด�าเนนิการ
ทั้งเป็นรายกรณีและในภาพรวม การด�าเนินการดังกล่าวจะ
ท�าโดยพูดคุยอย่างเป็นความลับกับเจ้าหน้าที่สถานคุมขัง
รวมถงึให้การสนบัสนนุโดยตรงและให้การสนบัสนนุต่อระบบ
ให้มกีารปรบัปรงุสภาพความเป็นอยูแ่ละการปฏบัิติต่อผูถู้ก
คมุขงั ไอซอีาร์ซไีด้ให้ความสนใจเป็นพเิศษต่อความเส่ียงที่
อาจมกีารแก้แค้นต่อตัวบคุคลและต่อผู้ทีอ่าจต้องการความ
ช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิ เด็ก ผู้หญิง ผู้ถูกคุมขังที่ยากจน 
ป่วยและทพุพลภาพ บคุคลต่างด้าว ผู้ถกูคมุขงัทีอ่ยูร่ะหว่าง
การสอบสวน และบคุคลทีม่อีตัลกัษณ์ทางเพศท่ีหลากหลาย
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การสูญหาย
การบงัคบัสญูหายอาจหมายถงึการทีบ่คุคลใดบคุคลหน่ึงถกู
ควบคมุให้อยู่ในสภาวะที่ไม่สามารถตดิต่อกบัใครได้หรอือยู่
ในสถานที่คุมขังซึ่งเป็นความลับในช่วงระยะเวลาหนึ่ง และ
สุดท้ายบุคคลดังกล่าวอาจเสียชีวิตได้ในกรณีที่ถูกประหาร
โดยไม่ผ่านกระบวนการยตุธิรรม (extrajudicial execution) 
ประเด็นนี้มีความส�าคัญอย่างมากและมักเกิดขึ้นกับบุคคล
ที่ถูกจับอันเน่ืองจากการสู้รบหรือสถานการณ์ความรุนแรง 
อื่น ๆ ไอซีอาร์ซีพยายามอย่างเต็มที่ที่จะแก้ปัญหานี้โดย
ถือว่าเป็นประเด็นที่ส�าคัญท่ีสุด ข้อมูลเกี่ยวกับการจับกุม 
การเข้าถึงสถานคุมขัง การลงทะเบียนและการติดตามราย
บุคคลต่างเป็นองค์ประกอบส�าคัญส�าหรับยุทธศาสตร์การ
ด�าเนินงานของไอซีอาร์ซี เช่นเดียวกับการแจ้งครอบครัว
โดยเร็วที่สุดว่าบุคคลดังกล่าวก�าลังถูกคุมขังและอยู่ใน
สถานที่แห่งใด

การสญูหายเนือ่งจากระบบมกัเกดิขึน้เพราะการจัดการที่ไม่
เป็นระบบ นอกจากนั้น ยังอาจเกิดจากการไม่ลงทะเบียน 
แฟ้มส่วนบุคคลมีข้อมูลที่ไม่ทันสมัย การขาดระบบการจัด
เก็บข้อมูลท่ีมีประสิทธิภาพ หรือไม่มีระบบแจ้งครอบครัว
และสถาบันตุลาการ การสูญหายเนื่องจากระบบเกิดขึ้น
โดยทั่วไปในหลายประเทศและส่งผลกระทบต่อผู้ถูกคุม
ขังทุกคนโดยไม่แบ่งแยกประเภท การสูญหายเช่นนี้ก่อ
ให้เกิดผลเสียอย่างร้ายแรงกับผู้ถูกคุมขังและครอบครัว 
ท�าให้ไม่สามารถเข้าถึงบริการขั้นพื้นฐาน กระบวนการ
ทางศาลและการเย่ียมญาติ และสามารถน�าไปสู่การคุม
ขังท่ีเกินก�าหนดโดยมิชอบด้วยกฎหมาย หากเกิดกรณ ี
สูญหายเนื่องจากระบบดังกล่าวขึ้นไอซีอาร์ซีจะช่วย
เจ้าหน้าทีเ่ปลีย่นแปลงระบบให้สามารถแก้ไขสถานการณ์ได้
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สภาพความเป็นอยู่
สภาพแวดล้อมทางกายภาพของสถานคมุขงัน้ันเป็นส่ิงส�าคญัทีส่ดุอย่าง
หนึง่ต่อชีวติของผู้ถูกคมุขงั เพือ่รักษาสขุภาพและศักดิศ์รีความเป็นมนษุย์ 
ผูถ้กูคมุขงัจ�าต้องได้อยู่ในสภาพความเป็นอยูท่ี่เหมาะสม ทัง้ในด้านของ
พืน้ทีอ่าคารท่ีพกัอาศยั สขุอนามยั อาหาร น�า้ การได้ออกจากอาคารเพือ่
รับอากาศบรสิทุธิแ์ละได้ออกก�าลงักายอย่างเพยีงพอ ตลอดจนสามารถ
ใช้เวลาอย่างมคุีณค่า (การศกึษา การฝึกอาชพี และการท�างาน เป็นต้น)

ลักษณะการใช้ชีวิตด้านต่าง ๆ ในสถานคุมขังส่วนใหญ่มีผลกระทบ
ต่อสุขภาพกายและจิตใจของผู้ถูกคุมขังรวมถึงเจ้าหน้าที่ ในทุก ๆ 
สถานการณ์ซึ่งรวมถึงการจ�ากัดอิสรภาพ สุขภาพของบุคคลขึ้นอยู่กับ
องค์ประกอบ 3 ประการเปรียบเสมือนกับพีระมิดสุขภาพ กล่าวคือฐาน
ของพีระมดิน้ันประกอบด้วยอาหาร น�า้ สขุอนามยัและท่ีอยูอ่าศยัทีเ่พยีง
พออันน�าไปสู่สิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพ การป้องกันโรค (preventive 
care) เป็นรากฐานในขณะที่การรักษาโรค (curative care) อยู่บนยอด
ของพีระมิด เนื่องจากการรักษาโรคจะมีประสิทธิภาพได้ก็ต่อเมื่อมีฐาน
ด้านการป้องกันโรคเสียก่อน

สถานที่ซึ่งใช้คุมขังอาจไม่เหมาะสมเนื่องจากสถานที่ตั้งอยู่ในพื้นที่
ทุรกันดารหรือไม่มีสุขอนามัยท่ีดี ห่างไกลจากแหล่งพลังงานและน�้าที่
เพยีงพอ ใช้วัสดทุี่ไม่มคีณุภาพในการก่อสร้าง การออกแบบสถานคมุขงั
ไม่เหมาะสมกบัวตัถปุระสงค์และสภาพอากาศ ปราศจากการบ�ารงุรกัษา 
การซ่อมแซมและการปรบัเปลีย่นซึง่มลีกัษณะไม่คงทน ตลอดจนมสีภาพ
ที่แออัด ทั้งนี้ การขาดความรู้และความเชี่ยวชาญ ขาดความสนใจหรือ
งบประมาณ การที่ไม่มีมาตรฐานระดับประเทศ หรือไม่มีกระบวนการที่
เหมาะสมในการให้บริการพื้นฐานเป็นเพียงเหตุบางประการจากหลาย
สาเหตุที่ก่อให้เกิดปัญหาดังกล่าว

การป้องกนันัน้ส�าคญักว่าการรกัษา ไอซอีาร์ซที�างานในทกุระดบัชัน้ของ
ระบบการคมุขงัเพือ่จดัการปัญหาทีเ่กดิจากข้อบกพร่องอนัเก่ียวกบัสภาพ
แวดล้อมในสถานคุมขัง ตัวอย่างเช่น เราต้องการป้องกันการระบาด
ของโรคอันเกิดจากสุขอนามัยที่ไม่ดี การด�าเนินงานเช่นนี้ก่อให้เกิดผล
ดต่ีอเจ้าหน้าทีซ่ึง่ท�างานในสถานคมุขงัตลอดจนประชาชนทีอ่าศยัอยู่ใน
บริเวณใกล้เคียงด้วยเช่นกัน

ไอซีอาร์ซีได้พิจารณาหลายประเด็นเพื่อให้แน่ใจว่าสถานคุมขังได้จัดให้
มีสิ่งต่าง ๆ ดังต่อไปนี้:
 • ที่อยู่ซึ่งเหมาะสมและปลอดภัย อาทิ มีพื้นที่ การระบายอากาศ แสง 
ความร้อน ที่นอน และเข้าถึงอากาศบริสุทธิ์ได้เพียงพอ

 • น�้าดื่มสะอาดซึ่งมีปริมาณเพียงพอ
 • อปุกรณ์เครือ่งใช้ด้านสขุอนามยัทีเ่พยีงพอให้ผูถ้กูคมุขงัมสีขุลกัษณะทีดี่
 • วิธีจัดการของเสียและควบคุมแมลงและสัตว์ได้อย่างเหมาะสม (สัตว์
จ�าพวกหนู แมลงและสัตว์อื่น ๆ ซึ่งเป็นพาหะน�าโรค) 

 • เครื่องมือส�าหรับเก็บและเตรียมอาหารรวมถึงรับประทานอาหาร
 • ลานออกก�าลังกาย ห้องเรียนหรือโรงฝึกงาน
 • การป้องกันความเสี่ยงที่จะเกิดไฟไหม้ เป็นต้น

“พวกเราเคยต้องเกาแม้กระทั่งในฝัน ตอนนี้พวกเราได้
หลับสบายแล้ว”

ผู้ถกูคมุขัง ภายหลงัจากไอซีอาร์ซีและเจ้าหน้าท่ีเรอืนจ�าได้ร่วมกันด�าเนิน
โครงการก�าจัดโรคหิด30
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“ตอนนั้นเราต้องการอุปกรณ์ชิ้นใหม่จริง ๆ แต่ก่อนเราเคย
ต้องใช้เวลาสามถึงสี่ชั่วโมงในการท�าและเสิร์ฟอาหาร ตอนนี้
เรามรีะบบใหม่แล้ว เราสามารถเตรยีมอาหารสามมือ้ได้แทนที่
จะแค่สองมื้อต่อวัน”

เจ้าหน้าท่ีในครัวของเรือนจ�าท่ีไอซีอาร์ซีได้ตดิตัง้เครือ่งท�าน�า้ร้อนด้วยพลงั
แสงอาทิตย์เพ่ือช่วยลดการใช้พลงังานและระยะเวลาในการเตรยีมอาหาร

บางคร้ังวศิวกรของไอซอีาร์ซไีด้เข้าไปปรบัปรงุโครงสร้างพืน้ฐานโดยตรง 
ตวัอย่างเช่น การปรบัปรงุแดนทีอ่ยูอ่าศยัหรอืสิง่อ�านวยความสะดวกด้าน
สขุอนามยัต่าง ๆ  การปรบัปรงุถงัเกบ็น�า้และการจ่ายน�า้ การตกแต่งครัว
และบริเวณที่พักอาศัยที่ถูกใช้โดยผู้ถูกคุมขัง ไอซีอาร์ซีอาจช่วยเหลือ
เจ้าหน้าท่ีด้วยการลดการใช้พลังงานโดยการติดตั้งเตาอบพลังงานต�่า 
แผงเซลล์แสงอาทิตย์ หรือบ่อแก๊สชีวภาพได้เช่นกัน

วิศวกรของไอซีอาร์ซียังได้ท�างานกับผู้บังคับบัญชาและเจ้าหน้าที่ด้าน
เทคนิคเพื่อเสริมสร้างความสามารถให้พวกเขาอย่างย่ังยืน ซึ่งรวมถึง
การจัดฝึกอบรมในระดับประเทศและภูมิภาคเพื่อส่งเสริมแนวปฏิบัติ
อันดีและแบ่งปันประสบการณ์ นอกจากนั้นยังรวมถึงการให้ค�าแนะน�า
เกี่ยวกับการจัดท�ามาตรฐานด้านเทคนิคในระดับประเทศ 

ไอซีอาร์ซีได้ให้ค�าแนะน�าแก่รัฐบาลต่าง ๆ เกี่ยวกับวิธีการวางแผนและ
ออกแบบเรือนจ�าใหม่ โดยรวมถึงการแนะน�าเพ่ือให้มั่นใจว่าขนาดของ
สถานคุมขงั ท่ีตัง้ และการออกแบบสอดคล้องกบัความต้องการ ทรัพยากร
และวัฒนธรรมท้องถิ่น และให้เหมาะสมกับสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ ขั้น
ตอนการวางแผนได้พิจารณาถึงประเด็นว่าสถานที่นั้นจะด�าเนินการ
อย่างไรและผู้ถูกคุมขังจะสามารถเคลื่อนย้ายภายในและระหว่างพื้นที่
ต่าง ๆ  ได้อย่างไร ตลอดจนการออกแบบสามารถช่วยให้เจ้าหน้าทีส่ถาน
คมุขังสร้างความมัน่คงปลอดภยั รวมถงึให้ผูถ้กูคมุขงัสามารถใช้สอยได้
อย่างปลอดภัยและมีมนุษยธรรม

“ฉันเคยเรียนเก่ียวกับการบริหารโครงการตอนที่
ฉันเรียนหนังสือเมื่อหลายปีก่อน มันเป็นประโยชน์
มากที่ได้กลับมาพิจารณาแนวคิดต่าง ๆ เหล่านั้น
อีกครั้งเพ่ือสร้างเรือนจ�าแห่งใหม่ให้มีความยั่งยืน
และเหมาะสมกับความต้องการของประเทศและของ
ผู้ถูกคุมขัง”

สถาปนิกบริหารงานเรือนจ�า ณ หลักสูตรฝึกอบรมเกี่ยวกับ
การบริหารโครงการ
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อาหารและโภชนาการ
การท่ีผูถ้กูคมุขงัต้องเผชญิกับภาวะขาดสารอาหารทัง้ระดบั
รนุแรงเฉยีบพลนัและระดบัปานกลางในสถานคมุขงั มกัเป็น
ตวับ่งชี้ให้เหน็ว่ามช่ีองว่างในโซ่อุปทานอาหาร (food-supply 
chain) ตัง้แต่เร่ืองงบประมาณ การจดัซือ้และจดัเกบ็ กระทัง่
ถงึขัน้ตอนของการเตรยีมและการแจกจ่ายอาหาร นอกจาก
นั้น ยังอาจหมายถึงมีโรคต่าง ๆ เป็นจ�านวนมากเนื่องจาก
สภาพแวดล้อมที่ไม่ดีต่อสุขภาพในสถานคุมขัง

การดแูลรกัษาภาวะขาดสารอาหารเป็นการแก้ปัญหาในระยะ
สั้น (และสามารถช่วยชีวิตคน) อย่างไรก็ตาม ในระยะยาว
จะไม่ใช่วิธีที่สามารถก�าจัดความเสี่ยงไม่ให้ผู้ถูกคุมขังเป็น
โรคขาดสารอาหารอกีครัง้ได้หากระบบโซ่อปุทานอาหารและ
สิ่งแวดล้อมที่อยู่อาศัยยังไม่มีความเหมาะสม ดังนั้น ต้อง
มีการปรับปรุงสุขอนามัยโดยท่ัวไปและพัฒนาส่วนต่าง ๆ 
ของโซ่อุปทานอาหารให้ด�าเนินการเป็นไปอย่างเหมาะสม

แนวทางของไอซอีาร์ซีในประเดน็เกีย่วกับโภชนาการเป็นการ
ผสมผสานระหว่างการให้ความช่วยเหลือโดยตรง การ
สนับสนุน และการสนทนา การให้ความช่วยเหลือโดยตรง
มักประกอบด้วยโปรแกรมรักษาภาวะขาดสารอาหาร การ
จัดให้มีอาหารบางประเภทหรืออาหารเสริม เช่น วิตามิน
และแร่ธาตุ และการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานส�าหรับการ
จดัเกบ็และเตรยีมอาหาร ส�าหรับการสนบัสนนุน้ันโดยทัว่ไป
แล้วประกอบด้วยการให้ความช่วยเหลือทางด้านเทคนิคใน
การปรับปรุงการจัดการระบบโซ่อุปทานอาหารและวิธีการ
วนิจิฉัย ตลอดจนดแูลผูถู้กคมุขงัซ่ึงเป็นโรคขาดสารอาหาร
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การสนทนากับเจ้าหน้าที่สถานคุมขังมีวัตถุประสงค์เพื่อ
โน้มน้าวให้เจ้าหน้าที่ในสถานคุมขงั ผูป้ฏบิติังานด้านบรกิาร
ทางสขุภาพ และเจ้าหน้าทีอ่ืน่ซึง่เก่ียวข้องท�างานเพือ่ให้โซ่
อปุทานอาหารเป็นไปอย่างเหมาะสม นอกจากนี ้ไอซอีาร์ซยีงั
มุง่หวงัท่ีจะป้องกันโรคขาดสารอาหารโดยด�าเนนิการเพือ่ให้
เกิดความมั่นใจว่าได้มีการแจกจ่ายอาหารอย่างยุติธรรมใน
สถานคุมขัง 
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การบริการทางสุขภาพ
คุณภาพของการบริการทางสุขภาพในสถานคุมขังควรอยู่ในระดับเดียว
กับการบริการที่มีอยู่ในชุมชน และ/หรือระดับเท่ากับที่คณะท�างานทาง
ด้านสขุภาพของประเทศได้เสนอแนะให้สถานบริการสาธารณสุขของรฐั
พึงม ีและสอดคล้องกบัมาตรฐานนานาชาต ิการดแูลสขุภาพเชงิป้องกนั
และเชงิรกัษาส�าหรับผูถ้กูคมุขงั จ�าเป็นต้องใช้โครงสร้างพืน้ฐาน เครือ่ง
มอืและทรพัยากรต่าง ๆ  บคุลากรทางการแพทย์ทีผ่่านการฝึกอบรมและ
มีการบริหารจัดการที่ดี พร้อมทั้งกลไกที่เหมาะสมซึ่งท�าให้ผู้ถูกคุมขัง
ทั้งหมดสามารถเข้าถึงบริการทางสุขภาพเมื่อต้องการ

เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว แพทย์และพยาบาลผู้เชี่ยวชาญของ
ไอซีอาร์ซไีด้ให้ค�าแนะน�าเจ้าหน้าท่ีสถานคมุขงั ในขณะเดยีวกันกส็นบัสนนุ
กระทรวงสาธารณสขุให้เข้ามามีส่วนร่วมในระบบบริการสขุภาพในสถาน
คุมขงัมากย่ิงข้ึน นอกจากนัน้ แพทย์และพยาบาลของไอซอีาร์ซไีด้ให้การ
สนบัสนุนบคุลากรทางการแพทย์ทีป่ฏบิตังิานในสถานคมุขงัเช่นกัน รวม
ถึงการสร้างความเข้าใจรับรู้และการปฏิบัติท่ีสอดคล้องกับจริยธรรม
ทางการแพทย์ อาท ิการรกัษาความลบัทางการแพทย์ การให้การรกัษา
ที่เหมาะสมกับความต้องการและให้ความส�าคัญกับผู้ป่วย รวมถึงการ
เข้าถึงบริการทางสุขภาพโดยปราศจากอุปสรรคหรือการเลือกปฏิบัติ

นอกจากนี ้เนือ่งจากมปีระชากรจ�านวนหลายล้านคนเข้าและออกจากระบบ
คุมขังท่ัวโลกทุกปี การสร้างบริการทางสุขภาพให้มีความเหมาะสมใน
สถานคุมขังจะช่วยให้เกิดผลดีต่อสุขภาพของประชาชนในชุมชนนอก
สถานคุมขังเช่นเดียวกัน

“เราได้เรียนรู้ส่ิงต่าง ๆ จากอีกฝ่าย ด้วยการช่วยเหลือจาก
แพทย์ด้านสถานคุมขงัของไอซอีาร์ซ ีฉนัสามารถยดึถือปฏิบติั
ตามจริยธรรมทางการแพทย์ได้ เขาได้ช่วยเหลือฉันในราย 
(case) ที่ส�าคัญ และพวกเราได้รับความยินยอมจากผู้ป่วย”

แพทย์ซ่ึงท�างานในสถานพยาบาลในเรอืนจ�า พูดเก่ียวกับแพทย์ด้านสถาน
คุมขังของไอซีอาร์ซี
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การควบคุมวัณโรคในเรือนจ�า
วัณโรค (TB) โดยเฉพาะอย่างยิ่งวัณโรคดื้อยาหลายขนาน 
(MDR TB) เป็นโรคติดต่อทางอากาศและอาจท�าให้ถึงตาย
ได้ การแพร่กระจายของโรคน้ีอยู่ในอัตราท่ีสูงในบางพื้นท่ี
ของโลก โดยเฉพาะอย่างย่ิงในสถานคุมขังซึ่งมีโอกาส
ติดเชื้อได้สูง วัณโรคมีโอกาสระบาดในเรือนจ�ามากกว่า
ภายนอกถึง 100 เท่า บ่อยครั้งที่สาเหตุเกิดจากความ
แออัด การไม่มีการระบายอากาศที่เพียงพอ การไม่ใส่ใจ
ที่จะน�ามาตรการป้องกันมาใช้ การบริการทางสุขภาพที่ไม่
ได้คุณภาพ และความล้มเหลวในการควบคุมและการดูแล
ติดตามให้คนไข้ปฏิบัติตามการรักษา

ในหลายปีที่ผ่านมา ไอซีอาร์ซีได้ท�างานกับรัฐบาลต่าง ๆ 
เพื่อต่อสู้กับโรคดังกล่าว ไอซีอาร์ซีได้ติดต่อกับกระทรวง
ต่าง ๆ  (กระทรวงสาธารณสขุ กระทรวงมหาดไทย กระทรวง
ยตุธิรรม) และองค์กรทัง้ในระดบัประเทศและระหว่างประเทศ
ซึง่เกีย่วข้องกบัการรกัษาวณัโรคโดยเฉพาะ ในสถานคมุขงั

ไอซีอาร์ซียังได้ด�าเนินกิจกรรมที่หลากหลายในด้านนี้ อาทิ 
การคัดกรองโรค การดูแลรักษา (ใช้เวลาไม่เกิน 2 ปี) การ
บริหารจัดการผู้ป่วยวัณโรคในสถานพยาบาลพิเศษเฉพาะ
ผู้ป่วยทีเ่ป็นวณัโรค การฝึกอบรมผู้เชีย่วชาญ การจัดหาและ
ติดตั้งเครื่องมือ การจัดห้องทดลองและหอผู้ป่วยอย่างเป็น
ระบบ ตลอดจนให้ค�าแนะน�าเกี่ยวกับนโยบายสาธารณสุข 
ทั้งนี้ เพื่อให้งานส�าเร็จลุล่วง ไอซีอาร์ซีจ�าเป็นต้องได้รับ
ความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่ของรัฐในการด�าเนินงานตาม
หน้าที่ของตนอย่างเต็มที่

ความร่วมมือและการท�างานร่วมกับองค์การอนามัยโลก 
(World Health Organization – WHO) เกีย่วกบัวณัโรคใน
เรอืนจ�าได้น�าไปสูก่ารแบ่งปันความรูผ่้านการเผยแพร่ข้อเทจ็
จริง เอกสารทางนโยบาย และข้อเสนอแนะต่าง ๆ  ไปทัว่โลก
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การติดต่อกับครอบครัว 
และโลกภายนอก
มนษุย์ทกุคนล้วนมคีวามรูส้กึผกูพนัทางอารมณ์กบัครอบครวั
และชุมชนของตนเองซึ่งช่วยให้สุขภาพจิตดียิ่งขึ้น แต่การ
ถูกจ�ากัดอิสรภาพได้ท�าให้บุคคลนั้นถูกจ�ากัดปฏิสัมพันธ์
กับโลกภายนอก ดังนั้น การขาดการติดต่อหรือการติดต่อ
ที่ยากล�าบากระหว่างผู้ถูกคุมขังและครอบครัวได้ก่อให้เกิด
ความเครยีดและความทกุข์ใจแก่บคุคลเหล่านีเ้ป็นอย่างมาก

แม้ว่าสถานคุมขังจะเป็นสถานที่ปิด ผู้ถูกคุมขังยังคงเป็น
สมาชกิของสงัคมและยงัคงมสีทิธหิลายประการในการตดิต่อ
กบัโลกภายนอก พวกเขาต้องการและควรมสีทิธิในการตดิต่อ
สือ่สารกบัญาต ิทีป่รกึษาทางกฎหมาย หน่วยงานตรวจสอบ 
ผูน้�าทางศาสนา และผูแ้ทนจากสถานทูต การตดิต่อส่ือสาร
นั้นมีความส�าคัญต่อคู่สมรส บุตร และพ่อแม่ของผู้ถูกคุม
ขังเช่นกัน บ่อยคร้ังที่สมาชิกครอบครัวต้องการช่วยเหลือ
ผู้ถูกคุมขังด้วยการมอบเสื้อผ้า อาหาร และเงิน เป็นต้น 
นอกจากนั้น ครอบครัวยังอาจช่วยผู้ถูกคุมขังในการติดต่อ
กับทนายความและติดตามความคืบหน้าของคดีความกับ
เจ้าหน้าที่ฝ่ายตุลาการหากจ�าเป็น

ผู้ถูกคุมขังอาจสูญเสียการติดต่อกับครอบครัวด้วยเหตุผล
หลายประการ ได้แก่ การจัดการที่ไม่ดีในส่วนของเจ้าหน้าท่ี
สถานคุมขัง ระบบการติดต่อสื่อสาร (ระบบไปรษณีย์หรือ
โทรศัพท์) ท่ีไม่มีประสิทธิภาพ ระยะทางท่ีห่างไกล และ/
หรือสภาพแวดล้อมที่ไม่ปลอดภัยในการเดินทาง หรือ
ครอบครัวอาจไม่มีทุนทรัพย์และวิธีการที่จะติดต่อได้ รวม
ถงึอาจเกดิจากการลดิรอนสทิธิในการตดิต่อสือ่สารระหว่าง
ผูถ้กูคมุขงักบัครอบครวัเพือ่เป็นการลงโทษหรอืเป็นวธิกีาร
สร้างความกดดันให้กับผู้ถูกคุมขัง

การช่วยเหลือให้ผู้ถูกคุมขังสามารถติดต่อครอบครัวได้อีก
ครัง้และการสานสมัพนัธ์ครอบครวัเป็นกิจกรรมพ้ืนฐานด้าน
สถานคมุขงัของไอซีอาร์ซ ีการทราบถึงสาเหตทุี่ท�าใหผู้้ถกู
คุมขังขาดการติดต่อกับครอบครัวท�าให้ไอซีอาร์ซีสามารถ

ช่วยให้ผูถ้กูคมุขงัสามารถแจ้งครอบครวัว่าผูถ้กูคมุขงัอยูท่ี่
ใดซึง่สามารถช่วยบรรเทาความกงัวลและความเครยีดได้เป็น
อย่างมาก อกีทัง้ยงัเป็นมาตรการป้องกนัการถกูควบคมุให้
ไมส่ามารถติดต่อกับใครได้และป้องกันความเสี่ยงทีจ่ะหาย
สาบสญู ทัง้นี ้ในระยะยาวหากไอซีอาร์ซมีข้ีอตกลงร่วมกบั
เจ้าหน้าทีส่ถานคมุขงั ไอซอีาร์ซอีาจด�าเนนิการเพือ่ช่วยสาน
สมัพนัธ์ครอบครวัได้หลายวธิ ีเช่น ตดิต่อผ่านทางจดหมาย
กาชาด (Red Cross message) โทรศัพท์ วิดีทัศน์ทางไกล 
(video conference) และจัดให้มีการเยี่ยมญาติ เป็นต้น

“การที่แม่ของผมร้องไห้ท�าให้ผมรู้สึกเหมือนกับ
มีกระสุนมายิงที่หัวใจของผม ผมไม่สามารถ
บรรยายความรู้สึกระหว่างการเยี่ยมได้เลย มัน
เหมือนกับว่าผมได้ตายไปแล้วแต่กลับมามีชีวิต
อีกครั้ง ผมรู้สึกเหมือนได้เกิดใหม่ การที่แม่ได้
มาเย่ียมผมช่วยบรรเทาความทกุข์ใจของผมได้”

ผู้ถูกคุมขังซ่ึงได้พบกับแม่ของเขาอีกครั้งหลังจากถูกคุมขัง
มาแล้ว 2 ปี ในกิจกรรมเยี่ยมญาติของไอซีอาร์ซี

ไอซีอาร์ซีอาจให้ข้อแนะน�าและการสนับสนุนแก่เจ้าหน้าที่
เพื่อจัดตั้งหรือปรับปรุงวิธีการในการแจ้งญาติ ทนายความ 
หรอืผูแ้ทนจากสถานทตูของผูถู้กคมุขังว่าผูถู้กคมุขงัอยูท่ี่ใด
ด้วยเช่นกนั รวมถงึท�าให้แน่ใจว่าโครงสร้างและขัน้ตอนการ
ปฏบัิติงานในสถานคุมขงัสามารถเอือ้ให้ผูถ้กูคุมขงัสามารถ
ติดต่อกับโลกภายนอกได้อย่างเป็นประจ�า

“ฉันยังเก็บจดหมายกาชาดฉบับแรกที่ฉันได้รับ
จากครอบครัวของฉันผ่านไอซีอาร์ซี... มันเป็น
เวลาสิบปีมาแล้ว ฉันเคยคิดว่าฉันจะไม่มีโอกาส
ได้เห็นหน้าภรรยากับลูกๆ อีกครั้ง แต่หลังจาก
ไอซีอาร์ซีได้เข้าเยี่ยมและได้ติดต่อกับครอบครัว
ผ่านจดหมายกาชาด พวกเขาก็มาเย่ียมฉนั ชวิีต
ของฉันได้เปล่ียนไปต้ังแต่วันนั้นที่ฉันรู้ว่าพวก
เขาสบายดี”

ผู้ถูกคุมขังซึ่งได้รับโทษจ�าคุกตลอดชีวิต 37
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การเข้าถึงความยุติธรรม
บคุคลซึง่ถูกจ�ากดัอสิรภาพทุกคนต่างมสีทิธทิี่จะได้รบัการคุ้มครองสทิธิ
ทางกระบวนการยุติธรรม ซึ่งช่วยยืนยันถึงความชอบด้วยกฎหมาย
ของขั้นตอนด้านกระบวนการยุติธรรมหรือด้านบริหาร (legality of the 
judicial or administrative proceedings) ทั้งยังป้องกันไม่ให้บุคคลถูก
คุมขังตามอ�าเภอใจ

กฎหมายระหว่างประเทศได้ระบไุว้ว่าการคุ้มครองสทิธทิางกระบวนการ
ยุติธรรมนัน้ควรจะถูกก�าหนดไว้ในกฎหมายภายในประเทศ การคุม้ครอง
ดังกล่าวสามารถส่งผลต่อชีวิตความเป็นอยู่ของผู้ถูกคุมขังได้อย่างมาก
ระหว่างทีอ่ยู่ในสถานคมุขัง ท�าไมบคุคลเหล่านีจ้งึถกูคุมขัง เกิดอะไรขึน้
ในขณะนี้ คดีจะถูกตัดสินอย่างไร เมื่อไรและโดยใคร และพวกเขาจะ
สามารถแก้ต่างให้ตัวเองได้อย่างไรบ้าง ค�าถามเหล่านี้ส�าคัญอย่างย่ิง
ต่อการมีสุขภาพจิตที่ดีของผู้ถูกคุมขังและครอบครัว ทั้งยังเป็นประเด็น
แรก ๆ ที่ผู้ถูกคุมขังจะหยิบยกขึ้นมาพูดเมื่อได้พบกับไอซีอาร์ซี

การคุ้มครองสิทธิทางกระบวนการยุติธรรมเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้
ไอซีอาร์ซีสามารถแก้ไขปัญหาอื่นได้เช่นกัน อาทิ การบังคับสูญหาย 
การปฏิบัติที่ไม่เหมาะสม (เช่น ยุติการถูกบังคับให้สารภาพ) และความ
แออัดในสถานคุมขัง (เช่น ลดจ�านวนการคุมขังก่อนพิจารณาคดี และ
ส่งเสริมให้การคุมขังเป็นไปตามระยะเวลาที่ก�าหนดไว้) 

เมือ่ไรกต็ามทีม่โีอกาสและมคีวามเหมาะสม ไอซอีาร์ซจีะด�าเนนิงานด้าน
นี้ทั้งในระดับผู้ถูกคุมขังเป็นรายคน (โดยการชี้ให้เห็นว่ายังไม่มีการน�า
ขัน้ตอนทีเ่หมาะสมไปปฏบิตัิในกรณนีัน้ ๆ ) และในระดบัสงูข้ึน (หยิบยก
ประเด็นเรื่องข้อบกพร่องของระบบท่ีตรวจพบเพื่อพูดคุยกับฝ่ายทหาร 
ต�ารวจ และตุลาการ และ/หรือกับหน่วยงานที่ดูแลเรือนจ�า)
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ความแออัดในสถานคุมขัง
หลายปีที่ผ่านมาในสถานคุมขังมากมายต่าง ๆ กันไป ไอซีอาร์ซีได้พบ
ว่าผลกระทบจากปัญหาความแออดัในสถานคุมขงัท่ีมต่ีอผูถ้กูคมุขงัและ
เจ้าหน้าที่มีความร้ายแรงและเพิ่มมากขึ้น ปัญหาความแออัดส่งผลให้
สภาพความเป็นอยูข่องสถานคุมขงัไม่ได้มาตรฐานและไม่มมีนษุยธรรม 
นอกจากนั้น ยังท�าให้ความสามารถของเจ้าหน้าที่ในการดูแลความ
ต้องการพ้ืนฐานของผู้ถูกคุมขังท้ังด้านสภาพความเป็นอยู่ การรักษา
พยาบาล การเยี่ยมญาติ และการเข้าถึงความยุติธรรมลดน้อยลง ใน
สถานคุมขังท่ีแออัดผู้ถูกคุมขังจะต้องเบียดกันอยู่ในพื้นที่เล็กคับแคบ 
และมักจะได้รับสุขาภิบาลท่ีไม่ดีและไม่มีความเป็นส่วนตัว สิ่งนี้ท�าให้
การถูกจ�ากัดอิสรภาพซึ่งเป็นสภาวะที่เต็มไปด้วยความเครียดอยู่แล้ว
เลวร้ายขึน้มาก สถานการณ์ดงักล่าวได้ลดทอนศกัดิศ์รคีวามเป็นมนษุย์
และสขุภาพทางกายและใจของผูถู้กคุมขงัรวมถงึความเป็นไปได้ทีจ่ะได้
กลับไปใช้ชีวิตในสังคมอีกครั้งหนึ่ง นอกจากโครงสร้างพื้นฐานที่ถูกใช้
งานหนักเกินไปแล้วความแออัดยังท�าให้โอกาสที่จะเกิดความขัดแย้ง
กับเจ้าหน้าที่และระหว่างผู้ถูกคุมขังเองมีมากขึ้น ท�าให้การรักษาความ
สงบเรยีบร้อยภายในสถานคุมขงัเป็นไปได้ยาก และบางครัง้ก่อให้เกดิผล
ร้ายแรงด้านความปลอดภัยและการดูแลตรวจตราผู้ถูกคุมขัง ตลอดจน
ความมั่นคงโดยรวม

การปฏิรูป เช่น การทบทวนนโยบายทางอาญา การปรับปรุงวิธีการ
รวบรวมข้อมูลสถิติ การปรับเปลี่ยนกฎหมายและวิธีปฏิบัติ รวมทั้งการ
ปรับเปลี่ยนแนวปฏิบัติของฝ่ายตุลาการซึ่งถือใช้มายาวนานเป็นส่ิงที่มี
ความซับซ้อน ดังน้ันจึงต้องใช้ความละเอียดอ่อนเป็นอย่างมากในการ
เผชญิหน้ากบัทศันคตส่ิวนรวมหรอืเมือ่ใช้มาตรการทางเลอืกอืน่นอกจาก
การคมุขงัซึง่ในขณะเดียวกนักต้็องท�าให้สงัคมมัน่ใจว่ามาตรการดงักล่าว
สามารถช่วยต่อสู้กับอาชญากรรมได้ อย่างไรก็ตาม ไอซีอาร์ซีจ�าเป็น

ต้องพิจารณาถึงมาตรการเหล่านี้เพื่อลดปัญหาความแอดอัด ภายหลัง
จากที่วิเคราะห์สาเหตุหลักของความแออัดและพิจารณาประเด็นต่าง ๆ 
ที่ไอซีอาร์ซีให้ความส�าคัญ ไอซีอาร์ซีจะท�างานด้วยวิธีที่หลากหลายใน
ระดับต่าง ๆ เพื่อแก้ปัญหาตราบนานเท่าที่เจ้าหน้าที่มีความประสงค์ที่
จะแก้ไขปัญหาดังกล่าว

ไอซอีาร์ซที�างานเพือ่เชือ่มโยงให้รฐับาลและหน่วยงานอืน่ทีเ่กีย่วข้องได้
หาทางออกร่วมกนั ซึง่อาจช่วยให้เกิดการเปลีย่นแปลงท้ังด้านกฎหมาย
และวิธีปฏิบัติ เช่น ในเรื่องนโยบายการลงโทษและการบริหารจัดการ
คดี เป็นต้น การท�างานร่วมกันดังกล่าวจะสามารถน�าไปสู่การปรับปรุง
ประสทิธภิาพของกระบวนการยตุธิรรมทางอาญาได้ ซึง่รวมถงึการเข้าถงึ
ความช่วยเหลอืด้านกฎหมาย การลดระยะเวลาการคุมขงัก่อนพจิารณา
คด ีและการปรับปรุงมาตรการทางเลือกอืน่ที่ไม่ใช่การคุมขงั ไอซีอาร์ซี
สามารถผลกัดนัให้มโีครงการเพือ่ช่วยให้ผูถ้กูคมุขงักลบัคืนสูส่งัคมเพิม่
ขึน้เช่นกนั อาทิ โครงการเกีย่วกบัการศกึษาและการฝึกวชิาชีพ นอกจาก
นั้นยังสามารถช่วยให้เกิดการสานสัมพันธ์ครอบครัวที่แข็งแกร่งมากยิ่ง
ขึน้เพือ่ลดการกระท�าความผดิซ�า้ สดุท้ายนี ้ไอซอีาร์ซสีามารถท�างานกบั
เจ้าหน้าทีเ่พือ่หาหนทางในการบรหิารจดัการความจขุองเรอืนจ�าให้ดยีิง่
ขึน้ พร้อมทัง้วางแผนปรบัปรงุสถานคมุขงัท้ังทีมี่อยู่ในปัจจบุนัและอนาคต

ในการลดความแออดัในสถานคุมขงั ไอซอีาร์ซจีะต้องด�าเนินการทัง้ในระยะ
สั้น กลางและยาว โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการสนทนาเพื่อสนับสนุน การ
สนบัสนนุด้านเทคนคิในหลายแขนง การตดิต่อประสานงาน และการท�าให้
หน่วยงานอืน่ได้เข้ามามบีทบาทในการช่วยเหลอื ท้ังนี ้จากประสบการณ์ของ 
ไอซอีาร์ซ ีก้าวเล็ก ๆ  แต่เตม็ไปด้วยความร่วมมอืจากหลายฝ่ายท่ีเกีย่วข้อง
จะสามารถสร้างความแตกต่างในการแก้ไขปัญหาทีซั่บซ้อนตลอดจนลด
ผลกระทบจากความแออดัทัง้ต่อตวัผูถ้กูคมุขงัและเจ้าหน้าทีส่ถานคุมขังได้ 
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การกลับคืนสู่สังคมอีกครั้ง
ความเป็นอยู่ที่ยากล�าบากในช่วงเวลาที่อยู่ในสถานคุมขังสามารถสร้าง
บาดแผลให้กับผู้ถูกคุมขังที่ต้องใช้ระยะเวลานานในการเยียวยา ผู้ถูก
คุมขังจ�านวนมากได้รับผลกระทบที่มีผลยาวนาน ไม่ว่าจะเป็นเพราะ
โภชนาการหรอืการบรกิารทางการแพทย์ที่ไม่เหมาะสม การขาดการตดิต่อ
กับครอบครัวและชุมชน การปฏิบัติที่ไม่เหมาะสม การมีตราบาปติดตัว 
และจากสาเหตอุืน่ นอกจากนี ้ผูท้ีเ่คยถกูคมุขงัอาจต้องเผชญิกับการไม่
ได้รับการยอมรับและการล่วงละเมิด (harassment) จากเจ้าหน้าที่หรือ
ชุมชนของตนเอง

ในการฟื้นฟูผู้ท่ีเคยถูกจ�ากัดอิสรภาพจะต้องมีการด�าเนินการและจัดให้
มีบริการต่าง ๆ เพื่อช่วยฟื้นฟูบูรณภาพทางด้านร่างกาย จิตใจ และ
สังคมที่ลดน้อยลงระหว่างถูกคุมขังให้กลับคืนมา การกลับคืนสู่สังคม
เป็นกระบวนการที่ใช้เวลายาวนานและซบัซ้อนซ่ึงในหลายกรณไีม่สามารถ
ท�าได้มากไปกว่าการลดผลกระทบบางประการทีเ่กดิจากการคมุขงั ทัง้นี้ 
กระบวนการดงักล่าวต้องอาศัยทัง้สขุภาพร่างกายและจติใจ การมบีทบาท
ในสังคม (social reintegration) ความมัน่คงทางด้านเศรษฐกจิและความ
รู้สึกปลอดภัยทางด้านร่างกาย

ในหลายประเทศท่ีเกดิมผีูส้ญูหาย ไอซอีาร์ซอีาจจ�าเป็นต้องตรวจสอบว่าบคุคล
นัน้ได้รับการปล่อยตวัจรงิหรอืไม่ นอกจากนี ้ไอซอีาร์ซพียายามหาทางบรรเทา
ปัญหาซึง่ผูท้ีเ่คยถกูคุมขงัต้องเผชญิ โดยเฉพาะอย่างยิง่การตกเป็นเหยือ่ของ
การปฏบิตัทิี่ไม่เหมาะสม อย่างไรก็ตาม ขัน้ตอนดงักล่าวซบัซ้อนเกนิกว่าที ่
ไอซีอาร์ซีจะสามารถแก้ไขได้เพียงล�าพัง บทบาทหลักของไอซีอาร์ซี
ประกอบด้วยการพัฒนาโครงการชีวิตภายหลังการคุมขังซึ่งเสนอความ
ช่วยเหลือเบื้องต้นให้กับผู้ท่ีเพิ่งได้รับการปล่อยตัวออกมา นอกจากนี้  

ไอซีอาร์ซียังอาจสนับสนุนการบริการท้องถิ่นที่สามารถช่วยเหลืออดีต
ผู้ถูกคุมขังได้ในระยะยาว หากแต่ต้องขึ้นอยู่กับสถานการณ์ต่าง ๆ  ด้วย

สุดท้ายนี้ สิ่งส�าคัญคือการตระหนักว่าการฟื้นฟูผู้ถูกคุมขังควรเริ่มต้น
ตั้งแต่ระหว่างการคุมขัง ในระหว่างการสนทนาไอซีอาร์ซีจะสนับสนุน
ให้เจ้าหน้าทีเ่ตรยีมการส�าหรบัการปล่อยตวัผูถ้กูคมุขงัและน�ามาตรการ
เพ่ือช่วยลดผลกระทบของการคมุขงัมาใช้โดยเรว็ทีส่ดุเท่าทีจ่ะเป็นไปได้

“ฉนัไม่เคยมีโอกาสได้ฝึกอบรมอาชพีมาก่อน ส่ิงเดยีว
ที่ฉันรู้คือวิธียิงปืน ขอบคุณไอซีอาร์ซีและเจ้าหน้าที่
เรอืนจ�าทีท่�าให้ฉนัได้เข้ารับการฝึกทกัษะด้านงานช่างไม้ 
ตอนนี้ฉันสามารถประดิษฐ์อะไรก็ได้ที่ท�าจากไม้ที่คุณ
ต้องการส�าหรบับ้านของคุณ ทกัษะนี้ได้เปลีย่นชีวิตของ
ฉนัทัง้ชวีติ ฉนัรูส้กึมพีลงั เมือ่ฉนัได้ออกไปฉนัวางแผน
ทีจ่ะท�างานในร้านช่างไม้ ด้วยการลงทนุนดิหน่อยฉันจะ
สามารถเริม่ต้นกิจการของฉนัและสามารถพ่ึงพาตัวเอง”

ผู้ถูกคุมขังท่ีได้เข้ารับการฝึกอบรมวิชาชีพในสถานคุมขังซ่ึง
สนับสนุนงบประมาณโดยไอซีอาร์ซี 
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ผู้หญิงในสถานคุมขัง
ผู้ถูกคุมขังหญิงมีจ�านวนประมาณร้อยละ 6 ของผู้ถูกคุมขังทั่วโลก 
เนื่องด้วยบทบาทในครอบครัวของผู้หญิงท�าให้การคุมขังผู้หญิงส่ง
ผลกระทบเป็นพิเศษต่อผู้อยู่ในอุปการะทั้งที่เป็นเด็กและผู้สูงอายุรวม
ถึงประสบการณ์ในสถานคุมขังของผู้หญิงเองเช่นกัน นักออกแบบและ
ผู้บริหารของสถานคุมขังมีแนวโน้มที่จะเป็นผู้ชาย ดังนั้นการบริการ
ทางสุขภาพในสถานคุมขังจึงมักถูกออกแบบให้เหมาะสมกับกายภาพ
และความต้องการของผู้ชายและมักมองข้ามความต้องการเฉพาะด้าน
ของผู้หญิง ผู้หญิงและเด็กหญิงมีความเสี่ยงสูงที่จะถูกปฏิบัติอย่างโหด
ร้าย ซึง่รวมถงึการถกูละเมิดทางเพศโดยเจ้าหน้าท่ีสถานคุมขังและผูถ้กู
คุมขังชาย เหตุการณ์เช่นนี้จะเกิดขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อผู้ถูกคุมขัง
ไม่ได้ถูกคุมขังกับครอบครัว ไม่มีการแยกระหว่างผู้ถูกคุมขังชายและ
หญิง และไม่มีเจ้าหน้าที่ผู้หญิงอยู่ในฝ่ายบริหาร นอกจากนี้ สังคมมัก
จะมีทศันคตทิีแ่ตกต่างกันต่อผูถ้กูคุมขงัชายและหญงิ ส�าหรบัผูห้ญงิการ
ถูกคุมขังอาจหมายถึงการไม่ได้รับการยอมรับจากครอบครัวและชุมชน
หลังจากได้รับการปล่อยตัว

จากเหตผุลข้างต้นทัง้หมดไอซอีาร์ซีให้ความสนใจเป็นพิเศษต่อสถานการณ์
ของผู้หญิงและเด็กหญิงในสถานคุมขัง ข้อห่วงใยในล�าดับต้น ๆ ของ
ไอซีอาร์ซีประกอบด้วยเรื่องสภาพความเป็นอยู่ที่ปลอดภัยโดยเฉพาะ
อย่างยิ่งการแยกที่พักอาศัยหรือสถานคุมขังระหว่างชายหญิง (ยกเว้น
สมาชกิครอบครวัทีถ่กูคมุขงัรวมกนั) ระดบัของสขุอนามยัทีเ่พียงพอและ
การจัดให้มสีิง่ของเครือ่งใช้สขุอนามยัจ�านวนเพยีงพอ การเข้าถึงอาหาร 
ส่ิงอ�านวยความสะดวกด้านสุขาภบิาล การบรกิารทางการแพทย์ โอกาส
ในการท�างาน การศกึษา พืน้ท่ีในการท�ากจิกรรมสนัทนาการ และบรกิาร
อืน่อย่างปลอดภยัและเท่าเทยีม ความสามารถในการรกัษาความสัมพนัธ์
กบัครอบครัวซึง่รวมถงึการเข้าเย่ียมโดยบตุรและสมาชกิอ่ืนในครอบครัว 
ความใส่ใจทีเ่พยีงพอต่อความต้องการเฉพาะด้านของผู้หญิงและเด็กหญงิ
ที่ตั้งครรภ์ และมารดาที่ถูกคุมขังกับบุตรซึ่งเป็นทารกหรือเด็กเล็ก การ
ตรวจตราที่พักอาศัยของผู้หญิงโดยเจ้าหน้าที่หญิงอย่างมีประสิทธิภาพ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อป้องกันการล่วงละเมิดทางเพศ
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เด็กและสถานคุมขัง
เด็กซึ่งหมายถึงบุคคลทุกคนท่ีมีอายุต�่ากว่า 18 ปีอาจถูกคุมขังด้วย
สาเหตุหลายประการ เด็กเหล่านี้อาจเกิดจากผู้หญิงหรือเด็กหญิงที่ถูก
คุมขัง อาจอยู่กับผู้ปกครองที่ถูกคุมขัง หรืออาจถูกคุมขังในห้องกักคน
ต่างด้าวซึ่งกรณีนี้มีจ�านวนสูงขึ้น หรืออาจถูกคุมขังตามกฎหมายอาญา
ซึ่งบ่อยคร้ังเป็นผู้ที่กระท�าความผิดครั้งแรกและเป็นความผิดเล็กน้อย 
ถูกคุมขังเนื่องจากเกี่ยวพันกับกลุ่มติดอาวุธ หรือถูกคุมขังด้วยค�าส่ัง
ของฝ่ายบริหารหรือเพื่อความปลอดภัย (administrative or preventive 
detention) นอกจากนัน้ ยงัอาจถกูคมุขงัเนือ่งจากต้องการป้องกนัไม่ให้
เด็กต้องอาศัยอยู่ตามท้องถนน หรือเพราะเด็กเหล่านั้นถูกมองว่าเป็น
พวกต่อต้านสังคมหรือก่อภัยคุกคามต่อความมั่นคงก็ได้

เด็กซ่ึงเตบิโตในสถานคมุขงัต้องเผชญิกบัความท้าทายอย่างมากเพือ่จะ
เตบิโตเป็นผูใ้หญ่ท่ีเหมาะสม เดก็เหล่านีม้คีวามเสีย่งเพิม่ขึน้ทีจ่ะพบความ
รุนแรง ถูกเพิกเฉย หรือถูกแสวงหาประโยชน์ ซึ่งหลายกรณีเป็นการที่
เด็กเหล่านี้ต้องประสบกับความยากล�าบากที่เกิดขึ้นก่อนหน้าแล้ว

ระหว่างการเยีย่มสถานคุมขงัไอซอีาร์ซีให้ความสนใจกบัการปฏบัิตต่ิอเดก็
และสภาพความเป็นอยูข่องเดก็เป็นพเิศษ ไอซอีาร์ซพียายามท�าให้แน่ใจ
ว่าเจ้าหน้าที่สถานคุมขังได้คุ้มครองเด็กด้วยมาตรการที่ค�านึงถึงความ
ต้องการพเิศษของเดก็ ทัง้น้ี มาตรการดงักล่าวประกอบด้วย การประเมนิ
อายขุองเดก็ทีเ่หมาะสม การคุม้ครองเดก็จากการปฏบิตัอิย่างโหดร้ายทกุ

รูปแบบซึ่งรวมถึงความรุนแรงทางเพศ การให้ค�าปรึกษาด้านกฎหมาย
และความช่วยเหลือในทางปฏิบัติแก่เด็ก รวมถึงการปรับปรุงกฎหมาย
อาญา วิธีพิจารณาความและสถาบันต่าง ๆ ให้สะท้อนถึงความต้องการ
พเิศษและประโยชน์สงูสดุของเดก็ การเลอืกใช้วธีิคมุขงัเป็นหนทางสดุท้าย
และใช้ระยะเวลาที่สั้นที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ การแยกเด็กออกจากผู้ถูก
คมุขงัท่ีเป็นผู้ใหญ่ (ยกเว้นกรณีท่ีเดก็ถกูคมุขงักบัสมาชกิครอบครวั) การ
ย้ายเด็กไปอยู่ในสถานที่ที่เหมาะสมและไม่ต้องถูกคุมขัง การรักษาการ
ตดิต่อโดยตรงระหว่างเดก็และครอบครวัอย่างเป็นประจ�า การจดัเตรยีม
อาหาร สิ่งอ�านวยความสะดวกด้านสุขาภิบาลและการเข้าถึงการบริการ 
ทางสุขภาพให้เด็กอย่างเพียงพอ การให้เด็กสามารถออกก�าลังกาย
กลางแจ้งได้ทุกวันและนานที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ และการส่งเสริมให้เด็ก
ได้มีส่วนในการศึกษา กีฬาและกิจกรรมสันทนาการอื่น ๆ 

การด�าเนนิงานข้างต้นจ�าเป็นต้องใช้เวลานานและเกีย่วข้องกบัสาขาวิชา
หลายด้านจากไอซอีาร์ซีในหลายระดบัและด้วยวิธกีารทีห่ลากหลาย อาทิ 
การสนทนาเพือ่สนบัสนนุ การสนบัสนนุและท�างานร่วมกบัหน่วยงานซึง่
มีความเชี่ยวชาญด้านการคุ้มครองเด็ก เป็นต้น
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บุคคลต่างด้าวและสถานคุมขัง
ไอซีอาร์ซีเข้าเยี่ยมบุคคลต่างด้าวซึ่งถูกคุมขังทั้งในสถานคุมขัง
ตามกฎหมายอาญาและห้องกักบุคคลต่างด้าวต่าง ๆ 

ปัจจบุนัมีจ�านวนบคุคลต่างด้าวซึง่ท้ายสดุต้องถกูคมุขงัเนือ่งจากพวกเขา
ได้เข้าเมอืงหรอือยู่ในประเทศอย่างผดิกฎหมาย สถานคมุขงัสามารถท�า
อนัตรายแก่สขุภาพจติของบคุคลต่างด้าวได้เป็นอย่างยิง่เพราะอาจท�าให้
บาดแผลทางจิตใจที่พวกเขาได้รับจากในประเทศบ้านเกิดหรือระหว่าง
การอพยพย้ายถิ่นเพิ่มพูนข้ึน การอยู่ท่ามกลางความไม่แน่นอนของ
กระบวนการและความกลวัทีม่ต่ีออนาคตสามารถก่อให้เกดิความเครยีดได้
อย่างยิง่เช่นกนั ดงัน้ัน ไอซอีาร์ซจีงึได้กระตุน้เตือนหน่วยงานท่ีเกีย่วข้อง
ว่าการคมุขงับุคคลต่างด้าวทัง้มวลจะต้องเป็นกรณจี�าเป็น มเีหตผุลและได้
สดัส่วนกบัวตัถปุระสงค์ทีช่อบด้วยกฎหมาย ไอซอีาร์ซพียายามส่งเสรมิ
ให้ใช้การคมุขงัเป็นหนทางสุดท้ายและพิจารณาใช้มาตรการอืน่ทีเ่ป็นไป
ได้แทนการคุมขัง โดยเฉพาะอย่างยิ่งส�าหรับกลุ่มซึ่งอาจต้องการความ
ช่วยเหลือเป็นพิเศษ เช่น ผู้ขอลี้ภัย เด็ก เหยื่อการค้ามนุษย์ และบุคคล
ซึ่งได้รับความบอบช�้าทางจิตใจ 

เช่นเดียวกับผู้ถูกคุมขังท้ังหมด ไอซีอาร์ซีเห็นความส�าคัญเรื่องสภาพ
ความเป็นอยู่ในสถานคุมขังและการปฏิบัติต่อบุคคลต่างด้าว นอกจาก
นั้น ไอซีอาร์ซียังได้ท�างานเพื่อท�าให้แน่ใจว่าบุคคลต่างด้าวเหล่านั้นได้
รับการปฏิบัติตามหลักความชอบด้วยกระบวนการทางกฎหมายและ
สามารถตดิต่อกบัโลกภายนอกได้ การติดต่อดงักล่าวจะยิง่มคีวามส�าคญั
ในสถานทีซ่ึง่บคุคลต่างด้าวไม่สามารถตดิต่อกบัครอบครัวหรอืสถานกงสลุ
ได้ และไอซีอาร์ซีได้ให้ความส�าคัญในประเด็นเก่ียวกับการส่งตัวบุคคล
ต่างด้าวเพื่อให้แน่ใจว่าเจ้าหน้าที่ทราบถึงพันธกรณีต่าง ๆ ที่พึงปฏิบัติ
ภายใต้กฎหมายระหว่างประเทศ พร้อมทัง้ได้เคารพหลกัห้ามผลกัดนักลบั 
(non-refoulement)

ไอซีอาร์ซียังให้การสนับสนุนและความรู้ความช�านาญแก่องค์กรกาชาด
และเสีย้ววงเดอืนแดงของแต่ละประเทศซึง่ท�างานเกีย่วกับบุคคลต่างด้าว
ที่ถูกคุมขังอีกด้วย
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พันธกิจ 

คณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ (ไอซีอาร์ซ)ี เป็นองค์กรที่ไม่
เลอืกปฏบิติั เป็นกลางและเป็นอสิระ ปฏบิติัภารกิจด้านมนษุยธรรม
เพ่ือปกป้องคุ้มครองชวิีตและศักดิศ์รขีองผูท้ี่ได้รับผลกระทบจากภัย
การสูร้บและสถานการณ์รนุแรงอืน่ ๆ  พร้อมทัง้ให้ความช่วยเหลอื
บุคคลเหล่านั้น ไอซีอาร์ซียังมุ่งส่งเสริมและปรับปรุงประสิทธิภาพ
ของกฎหมายมนุษยธรรมและหลักการด้านมนุษยธรรมสากล 
ถือเป็นความพยายามอีกขั้นในการป้องกันความเสียหายอันเกิด
จากการสู้รบและสถานการณ์ความรุนแรงอื่น ๆ 

ไอซอีาร์ซก่ีอต้ังขึน้ในปี พ.ศ.2406 ถอืเป็นต้นก�าเนดิของอนสัุญญา
เจนวีาและกลุม่องค์กรกาชาดและเสีย้ววงเดอืนแดงระหว่างประเทศ 
ไอซีอาร์ซมีบีทบาทน�าหรอืร่วมประสานงานกับกลุม่องค์กรกาชาด
และเสี้ยววงเดือนแดงระหว่างประเทศในการด�าเนินกิจกรรมระดับ
ระหว่างประเทศในพืน้ทีซ่ึง่มกีารสูร้บและสถานการณ์ความรนุแรงอืน่ ๆ
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