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ค�ำน�ำ

ในโอกาสครบรอบ 9 ปี โครงการก�าลงัใจในพระด�ารพิระเจ้าหลานเธอ 

พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา (วันท่ี 31 ตุลาคม 2558) กระทรวงยุติธรรม 

โดยส�านกักจิการในพระด�ารพิระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกติยิาภา 

ได้ร่วมกับส�านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 

(ป.ป.ส.) ศูนย์วิชาการสารเสพติดภาคเหนือ คณะแพทยศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัเชยีงใหม่ ก�าหนดจดัการประชมุวชิาการเรือ่ง “สูน่โยบาย

ยาเสพติดที่มีมนุษยธรรม (Towards Humane Drug Policy)” 

ระหว่างวนัท่ี 18 - 19 ธนัวาคม 2558 ณ โรงแรมเลอ เมอรเิดยีน จงัหวดั

เชยีงใหม่ โดยส่วนหนึง่ของการประชมุวิชาการครัง้นีเ้ป็นการแลกเปลีย่น

ความรู้ร่วมกับผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์แผนกคดียาเสพติดและศาลฎีกา 

รวมทั้งการศึกษาดูงาน ณ ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม ่

อันเป็นการด�าเนินงานต่อเนื่องจากที่ส�านักกิจการในพระด�าริฯ เคยจัด

ประชมุและศกึษาดงูานเพือ่แลกเปลีย่นความรูส้นบัสนนุการปฏบิตังิาน

ของผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์มาตลอดปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2558 

ซึ่งผลการประชุมและศึกษาดูงานที่ผ่านมาก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลง

ต่อนโยบายการควบคมุการแพร่ระบาดสารเสพตดิของประเทศครัง้ส�าคญั

จากการทีร่ฐับาลเหน็ควรให้มกีารปรบัปรงุกฎหมายเกีย่วกบัการควบคมุ
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 1 โครงการก�าลังใจ โดยส�านกักิจการในพระด�าริพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกติิยาภา  
มกีารท�างานร่วมกบัภาคส่วนต่างๆ  ทีเ่กีย่วข้องกบัผูต้้องขังหญงิในเรอืนจ�า/ทณัฑสถาน
ต่างๆ  ในประเทศไทยนับแต่วันแรกที่พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา 
ทรงก่อตั้งโครงการก�าลังใจตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคม 2549 เป็นต้นมา พัฒนาการ
ของโครงการก�าลังใจมีการขยายออกไป ไม่เพียงเพื่อปกป้องคุ้มครองสิทธิมนุษยชน
มนุษย์เพศหญิงเท่านั้น หากยังรวมถึงกลุ่มผู้อยู่ในภาวะยากล�าบาก (ผู้ด้อยโอกาส) 
หรือมีความเปราะบางทั้งฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม เช่น คนยากจน ฯลฯ ด้วย 
โดยแนวทางหนึ่งซึ่งยึดถือตลอดมาคือการมุ่งแสดงให้ปรากฏต่อสังคมไทยเพื่อ
สร้างความตระหนักและรู้เท่าทันต่อความจริงที่เกิดขึ้นเพ่ือเป็นสังคมฐานความรู ้
(Knowledge-based Society) ส�าหรับปัญหา “ผู้ต้องขังล้นคุก” ในปัจจุบัน 
จากการส�ารวจเบื้องต้นในเรือนจ�า/ทัณฑสถานทั่วประเทศพบว่าเกินกว่าครึ่งหนึ่ง 
ของจ�านวนผู้ต้องขังที่ถูกคุมขังมิได้กระท�าความผิดด้วยการใช้ความรุนแรงดังเช่น
พฤติกรรมของอาชญากรหรือมีพฤติกรรมที่เป็นภัยอันตรายอย่างร้ายแรงต่อ 
ความผาสกุของสงัคม อนัสมควรใช้เรอืนจ�า/ทณัฑสถานเป็นสถานทีเ่พือ่การปรบัปรุง 
แก้ไขผู้กระท�าความผิด โดยเฉพาะอย่างยิ่งคดียาเสพติดอันมีมากกว่าร้อยละ 70 
ซึ่งกฎหมายฉบับส�าคัญที่สุดในการควบคุมการแพร่ระบาดของยาเสพติด ได้แก ่
พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 อย่างไรก็ตาม แม้พระราชบัญญัติ 
ยาเสพติดให้โทษฯ นี้ แบ่งประเภทของยาเสพติดให้โทษออกเป็น 5 ประเภทตาม

การแพร่ระบาดของสารเสพติดด้วยการจัดท�าร่างประมวลกฎหมาย 

ยาเสพตดิเพือ่เสนอให้มีผลบงัคบัใช้เป็นกฎหมายต่อไป1 2 และในโอกาส



E/CN.15/2015/L.6/Rev.1

4

ความร้ายแรงโดยยกตวัอย่างของยาเสพตดิให้โทษชนดิร้ายแรงในประเภท 1 มเีพยีง
เฮโรอีน (Heroin) แต่กลับพบว่า กว่าร้อยละ 90 ของผู้ถูกจับกุมคุมขังด�าเนินคดี
และต้องโทษจ�าคุกคดียาเสพติดล้วนถูกกล่าวหาว่ากระท�าความผิดเกี่ยวกับ
เมทแอมเฟตามีนซึ่งเป็นสารกระตุ้นชนิดหนึ่งในกลุ่มแอมเฟตามีน (Amphet-
amine-type Stimulants, ATS)  เป็นสาเหตุส�าคัญท�าให้ส�านักกิจการในพระด�าริฯ 
ต้องค้นคว้าหาค�าตอบทุกแง่มุมของสารนีท้ัง้ในเชิงวทิยาศาสตร์เมือ่เปรยีบเทียบกบั
สารออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทอื่นๆ  ไม่ว่าจะเป็นสิ่งท่ีกฎหมายเรียกว่ายาเสพติด 
ให้โทษหรือไม่ (อาทิ แอลกอฮอล์ นิโคติน และคาเฟอีน) รวมทั้งการโต้ตอบของ
ประชาคมโลกตลอดจนมาตรการทางกฎหมายที่มีต ่อสารดังกล่าวเพื่อสร้าง 
“ความตระหนัก (Awareness)” แต่มใิช่ “การตืน่ตระหนก (Panic)” ต่อเรือ่งนี ้และ
นับแต่ช่วงกลางปี 2557 เป็นต้นมา ส�านักกิจการในพระด�าริฯ ได้จัดประชุมสัมมนา
และทยอยจัดพิมพ์เอกสารชุดนโยบายยาเสพติดสากลเพื่อสร้างความตระหนักแก่ 
ทั้งบุคลากรในกระบวนการยุติธรรม สื่อสารมวลชน และสังคมทั่วไปถึงสถานการณ์
ของการบังคับใช้กฎหมายควบคุมยาเสพติดทั่วโลกว่าส่งผลกระทบทั้งทางเศรษฐกจิ 
สงัคม ตลอดจนกระบวนการยติุธรรมอย่างไรบ้าง ซึง่ได้รบัความสนใจจากสาธารณชน
เป็นอย่างยิง่ เป็นเหตใุห้กระทรวงยตุธิรรมโดยพลเอกไพบลูย์ คุม้ฉายา รฐัมนตรว่ีาการ
กระทรวงยุติธรรม มีด�าริให้ด�าเนินโครงการจัดท�าประมวลกฎหมายยาเสพติดข้ึน 
จึงถือเป็นวาระส�าคัญที่สังคมไทยจ�าต้องทบทวนถึงสิ่งที่กฎหมายเรียกว่ายาเสพติด
ให้โทษทุกแง่มุมทั้งมิติในทางวิทยาศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ และกฎหมายว่านโยบาย
และมาตรการทางกฎหมายทีผ่่านมา เราได้เดินมาถกูทศิทางหรอืไม่? หรอืกลายเป็น
ฝ่ายสร้างหรอืตวัเร่งให้เกดิปัญหาทางเศรษฐกจิ สงัคม รวมท้ังต่อกระบวนการยุติธรรม
ในตัวเองยิ่งกว่า.

  2 การพจิารณาเปลีย่นเมทแอมเฟตามนีจากวตัถอุอกฤทธิใ์นประเภท 2 ตามพระราชบญัญติั
วตัถุท่ีออกฤทธ์ิต่อจติและประสาท พ.ศ. 2518 มาเป็นยาเสพตดิให้โทษชนดิร้ายแรง
ในประเภท 1 ปรากฏตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 135 (2539) เร่ือง 
ระบชุือ่และประเภทยาเสพตดิให้โทษตามพระราชบญัญตัยิาเสพตดิให้โทษ พ.ศ. 2522 
ลงวนัที ่23 กรกฎาคม 2539 และบัญชท้ีายประกาศดงักล่าว แม้คณะกรรมการกฤษฎกีา
จะมีความเห็นที่ 337/2539 ซึ่งเป็นความเห็นในท�านองที่เห็นพ้องกับการพิจารณา
เปลี่ยนให้เมทแอมเฟตามีนมาเป็นยาเสพติดให้โทษชนิดร้ายแรงในประเภท 1 
ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขดังกล่าวโดยอ้างถึงข้อความของบทนิยามค�าว่า 
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เดียวกันเพื่อเตรียมความพร้อมส�าหรับปี 2559 ที่จะมาถึงซึ่งองค์การ

สหประชาชาติก�าหนดจดัการประชมุสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ

ในวาระพิเศษว่าด้วยสารเสพติด (2016 United Nations General 

Assembly Special Session on Drugs (UNGASS)) ระหว่างวันที่ 

19 - 21 เมษายน 2559 เพื่อพิจารณาผลสัมฤทธิ์ตลอดจนผลกระทบ

ต่างๆ  จากระบบควบคมุสารเสพตดิระหว่างประเทศ (International 

Drug Control System) และพลวตัของตลาดสารเสพตดิผิดกฎหมาย 

“ยาเสพตดิให้โทษ” ตามพระราชบัญญัตยิาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 แต่การตคีวาม
ดังกล่าว (รวมถึงนิติวิธีในกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสารเสพติด) นั้น แสดงให้เห็นถึง
ทศันคติของผู้คนในสังคมผ่านรูปแบบของกฎหมายและการบังคับใช้กฎหมาย
ค่อนข้างเอือ้ไปในเชงิลงโทษ (Punitive Approach) อันเป็นลกัษณะกฎหมายของ
ประเทศก�าลงัพฒันาท่ียงัพึง่พาการลงโทษหนกัเป็นหลกั อย่างไรกต็าม มคีวามเหน็ 
ทางวชิาการทัง้ด้านกฎหมายและเภสชัศาสตร์จ�านวนมากทีแ่สดงความสงสยัต่อเร่ือง
ดงักล่าว งานวจัิยซึง่ทรงคณุค่าทีส่ร้างความเข้าใจในมติทิางกฎหมายและเภสชัศาสตร์
ได้เป็นอย่างดีปรากฏใน ปิยเนตร ไล้เลิศ, “บทนิยามและการจัดแบ่งประเภท 
สารเสพตดิตามกฎหมายว่าด้วยสารเสพตดิ”, วทิยานพินธ์นติศิาสตรมหาบณัฑติ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2554 ซึ่งผู้ศึกษามีข้อเสนอแนะว่า ควรก�าหนดให้ 
“ยาเสพตดิให้โทษ” ทีต้่องถกูควบคมุด้วยกฎหมายอาญา หมายความเฉพาะถงึ
สารออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทท่ีก่อภาวะพึ่งพาและผลร้ายต่อสุขภาพของ 
ผู้ใช้สาร ครบลักษณะของสารเสพติดตามหลักเกณฑ์ทางการแพทย์ และเป็น
สารท่ีก่อให้เกิดอันตรายแก่สังคม อีกท้ังไม่ควรบัญญัติให้สารออกฤทธิ์ต่อจิต
และประสาทถูกรวมเป็นยาเสพติดเพื่อประโยชน์ในการใช้มาตรการควบคุม
พิเศษ อันเป็นการคุกคามสิทธิและเสรีภาพของประชาชนโดยไม่สอดคล้องกับ
ลักษณะคุณสมบัติทางเภสัชศาสตร์ และผลร้ายที่เกิดขึ้นจากสารนั้น.
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(Dynamics of Illicit Drug Market) ซึ่งเป็นโอกาสทางประวัติศาสตร์

ทีป่ระเทศสมาชกิขององค์การสหประชาชาต ิ(UN) จากท่ัวโลกจะร่วมกนั

พิจารณาทบทวนและหรือปรับทิศทางของนโยบายควบคุมสารเสพติด

ของประเทศและอนาคตของระบบการควบคมุสารเสพติดระหว่างประเทศ

เสียใหม่ให้สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชนและการลดอันตรายจาก

สารเสพติด ทั้งในส่วนของการใช้สารเสพติด (Harm Reduction) และ

ส่วนทีเ่กดิจากนโยบายรวมทัง้การบงัคับใช้กฎหมายควบคมุสารเสพตดิ 

(Side Effects of War on Drugs)3 ประเทศไทยในฐานะภาคีสมาชิก

 3 สมชัชาใหญ่แห่งสหประชาชาต ิ(United Nations General Assembly) เป็นองค์กรหลกั 
ในการจดัท�านโยบายของสหประชาชาต ิ(UN) และเป็นองค์กรเดยีวทีท่ัง้ 193 ประเทศ
สมาชิกสหประชาชาติมีการแสดงออกโดยผู้แทนได้อย่างเท่าเทียมกัน องค์การ
สหประชาชาตอิาจจดัประชมุสมชัชาใหญ่แห่งสหประชาชาตใินวาระพเิศษ (UNGASS) 
ตามค�าร้องขอของประเทศสมาชิก โดยการประชุมวาระพิเศษเก่ียวกับยาเสพติด
ครัง้ล่าสุดในปี ค.ศ. 1998 ประเทศสมาชกิเหน็ด้วยกบั “ปฏญิญาทางการเมอืงว่าด้วย
การควบคมุยาเสพตดิทัว่โลก (Political Declaration on Global Drug Control)”  
10 ปีต่อมาในปี ค.ศ. 2009 ประเทศสมาชิกประชุมในกรุงเวียนนาเพื่อหารือถึง 
ความคบืหน้าและเหน็ชอบกบั “ปฏญิญาทางการเมอืงและแผนปฏบิตักิารว่าด้วย
ความร่วมมือระหว่างประเทศต่อกลยุทธ์แบบบูรณาการและสมดุลเพื่อตอบโต้
ปัญหายาเสพตดิโลก (Political Declaration and Plan of Action on International 
Cooperation towards an Integrated and Balanced Strategy to Counter the 
World Drug Problem)” แต่เดมิมกี�าหนดจดัการประชุมสมชัชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ
ในวาระพเิศษว่าด้วยสารเสพตดิ (UNGASS) ครัง้ใหม่ในปี ค.ศ. 2019 ซึง่เป็นวนัเป้าหมาย 
ที่ก�าหนดไว้ในปฏิญญาทางการเมืองและแผนปฏิบัติการฯ ปี ค.ศ. 2009 ส�าหรับ 
ความส�าเร็จของการลดลงอย่างมีนัยส�าคัญหรือการก�าจัดอุปสงค์และอุปทานของ
ยาเสพติด แต่ทว่าในเดือนกันยายน ปี ค.ศ. 2012 ประธานาธิบดีของประเทศ
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ขององค์การสหประชาชาติมีก�าหนดเข้าร่วมการประชุมดังกล่าว 

พร้อมน�าเสนอผลงานและตัวอย่างพัฒนาการของการควบคุมการแพร่

ระบาดซ่ึงสารเสพติดในบริบทของประเทศไทยที่สอดคล้องกับสากล 

การตระหนักรู ้ต ่อสถานการณ์จริงของตลาดการค้าสารเสพติด 

ผิดกฎหมายจากบริบทท่ัวโลกจึงเป็นการเตรียมความพร้อมส�าหรับ

การปฏิรปูเศรษฐกจิ สงัคม การสาธารณสขุ โดยเฉพาะอย่างยิง่ข้อจ�ากัด

ของกระบวนการยุติธรรมทางอาญาในความเป็นจริง (Law in Action) 

มใิช่ “การติดกบั (be trapped in)” อยูก่บัถ้อยค�าส�านวนตามตวัหนงัสือ

ซึง่เป็นลายลกัษณ์อักษรที่ดูสวยหรูตามอุดมคติ (Law in the Book) 

ด้วยข้อจ�ากดัของเวลาในการประชุมวชิาการครัง้นี ้การตระหนกัรูต่้อ

สถานการณ์จรงิของตลาดการค้าสารเสพตดิผดิกฎหมายจากบริบททัว่โลก 

อาจสัมฤทธิ์ผลได้โดยเอกสารประกอบการประชุมอันประกอบไปด้วย 

โคลอมเบีย กัวเตมาลา และเม็กซิโกเรียกร้องให้องค์การสหประชาชาติเป็นเจ้าภาพ
จดัการประชมุระหว่างประเทศเก่ียวกับการปฏริปูนโยบายยาเสพตดิ ต่อมาข้อเสนอ
ดังกล่าวถูกรวมอยู่ในข้อมติท้ังหมดประจ�าปีว่าด้วยนโยบายยาเสพติด (Annual 
Omnibus Resolution on Drug Policy) โดยได้รับการสนับสนุนจากประเทศ
เมก็ซโิกและอกี 95 ประเทศร่วมสนบัสนนุ จงึเป็นเหตใุห้องค์การสหประชาชาตต้ิองร่น
การจัดประชุมสุดยอดของโลกว่าด้วยนโยบายยาเสพติดมาเป็นในปีหน้าที่จะมาถึง 
(ค.ศ. 2016) ซึ่งเร็วกว่าก�าหนดเดิมถึง 3 ปี ทั้งนี้เนื่องจากประเทศส่วนใหญ่ในแถบ
ภมูภิาคอเมรกิากลางและลาตนิอเมรกิาประสบปัญหาวกิฤตของการอนวุตัตามอนสุญัญา
สหประชาชาติว่าด้วยการควบคุมยาเสพติดยิ่งกว่าดินแดนส่วนอื่นๆ  ของโลก.   
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1. “ท�าไมกฎหมายยาเสพติดของเราจึงล้มเหลว และเรา

สามารถท�าอะไรได้บ้าง: ข้อกล่าวหาทางตลุาการของสงครามยาเสพตดิ 

(Why Our Drug Laws Have Failed and What We Can Do About It: 

A Judicial Indictment of the War on Drugs)” โดย Judge James 

P. Gray

2. “การจัดการปัญหาด้านมิติแห่งการพัฒนาของนโยบาย

ยาเสพติด (Addressing the Development Dimensions of 

Drug Policy)” โดย ส�านักงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ 

(United Nations Development Programme, UNDP)  

3. “รายงานสถานการณ์ยาเสพตดิโลกฉบบัคูข่นาน: การกลบั

มาทบทวนสิง่ทีต้่องสญูเสียไปในสงครามยาเสพตดิ (The Alternative 

World Drug Report: Counting the Costs of the War on Drugs)” 

โดย Count the Costs Project 

4. “การยตุสิงครามยาเสพตดิ: ท�าอย่างไรจงึจะชนะการอภปิราย

ว่าด้วยนโยบายยาเสพติดโลก (Ending the War on Drugs: How  

to Win the Global Drug Policy Debate)” โดย Transform Drug 

Policy Foundation

5. “ฟ้ืนคนืชพี: การกลบัคนืสูส่ภาพเดมิในสามเหลีย่มทองค�า 

(Bouncing Back: Relapse in the Golden Triangle)” โดย 

Transnational Institute

6. “ทิศทางเรือนจ�าทั่วโลกเน้นพิเศษในปี 2015: ยาเสพติด
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และการลงโทษจ�าคุก (Global Prison Trends 2015: Drugs and 

Imprisonment)” โดย Penal Reform International 

7. “บทบัญญัติด้านนโยบายสารเสพติดของอนุสัญญา 

ควบคุมสารเสพตดิระหว่างประเทศ (Drug Policy Provisions from 

the International Drug Control Conventions)” โดย ส�านักงาน

สหประชาชาตว่ิาด้วยยาเสพตดิและอาชญากรรม (United Nations 

Office on Drugs and Crime, UNODC)

8. “หน่ึงศตวรรษแห่งการควบคมุยาเสพติดระหว่างประเทศ 

(A Century of International Drug Control)” โดย ส�านกังานสหประชาชาติ

ว่าด้วยยาเสพตดิและอาชญากรรม (United Nations Office on Drugs 

and Crime, UNODC)

9. “ข้อก�าหนดมาตรฐานข้ันต�่าของสหประชาชาติส�าหรับ 

การปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง; ข้อก�าหนดแมนเดลา (United Nations 

Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners; 

the Mandela Rules)” โดย ส�านกังานสหประชาชาตว่ิาด้วยยาเสพตดิ

และอาชญากรรม (United Nations Office on Drugs and Crime, 

UNODC)

10. “รายงานประสบการณ์การท�างานยาเสพติด” โดย

นายวีระพันธ์ งามมี และคณะ และ

11. “สรปุผลการศกึษาดงูานและการสมัภาษณ์ผูต้้องขงัหญิง 

ณ เรือนจ�าจังหวัดพังงา” โดย คณะผู้ช่วยผู้พิพากษารุ่นที่ 64
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ส�านักกิจการในพระด�าริฯ รู ้สึกซาบซึ้งในพระกรุณาธิคุณและ 

พระปรีชาญาณในพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา 

อย่างหาทีสุ่ดมิได้ส�าหรบัการประทานโอกาสแห่งการเรยีนรูแ้ก่สงัคมไทย

ให้เท่าทนัต่อความเป็นจรงิของตลาดการค้าสารเสพตดิผิดกฎหมายจาก

บรบิททัว่โลกเช่นนี ้และขอกราบขอบพระคณุ ฯพณฯ ชาญชยั ลิขิตจติถะ 

องคมนตร ี ฯพณฯ วรีะพล ตัง้สวุรรณ ประธานศาลฎีกา  พลเอกไพบลูย์ 

คุม้ฉายา รฐัมนตรว่ีาการกระทรวงยุตธิรรม  ร้อยต�ารวจตรี พงษ์นิวฒัน์ 

ยทุธภณัฑ์บรภิาร อยัการสูงสดุ  นายศิรชัิย วฒันโยธนิ ประธานศาลอทุธรณ์  

ศาสตราจารย์ (พิเศษ) หม่อมหลวงไกรฤกษ์ เกษมสันต์ อดตีรองประธาน

ศาลฎกีา และผูพิ้พากษาอาวโุสในศาลฎกีา  นายเอกชยั ชนิณพงศ์ อดตี

ประธานศาลอุทธรณ์และผู้พิพากษาอาวโุสในศาลอทุธรณ์   ศาสตราจารย์ 

(พิเศษ) จรัญ ภักดีธนากุล ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ  ศาสตราจารย์ 

ดร.ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ  นางเมทินี ชโลธร 

ผูพ้พิากษาหวัหน้าคณะในศาลฎกีา  นายอธคิม อนิทภุตู ิเลขาธกิารส�านกังาน

ศาลยุติธรรม  นางสวุณา สวุรรณจฑูะ ปลดักระทรวงยติุธรรม  นายสนัต์ชยั 

ล้อมณนีพรัตน์ ประธานแผนกคดยีาเสพตดิในศาลอุทธรณ์  พลเอกนิวตัร 

มนีะโยธนิ ผูช่้วยรฐัมนตรว่ีาการกระทรวงยตุธิรรม  ศาสตราจารย์นายแพทย์

เฉลียว ปิยะชน  และรองศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยเอกนายแพทย์ไพรัตน์ 

พฤกษชาติคุณ จากคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

นายชาญเชาวน์ ไชยานกิุจ รองปลดักระทรวงยุตธิรรม  นายแพทย์อภชิยั 

มงคล อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  นายวิทยา สุริยะวงค์ อธิบดี

กรมราชทัณฑ์  นายณรงค์ รัตนานุกูล เลขาธิการคณะกรรมการป้องกัน
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และปราบปรามยาเสพติด รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ ดร.อภินันท์ 

อร่ามรตัน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่  นายจติรนรา นวรตัน์ 

รองอธิบดีอัยการ ส�านักงานคดียาเสพติด รองศาสตราจารย์ ประธาน 

วฒันวาณิชย์  ศาสตราจารย์ ดร.สรุศกัดิ ์ลขิสทิธิว์ฒันกลุ รองศาสตราจารย์

ณรงค์ ใจหาญ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปกป้อง ศรีสนิท จากคณะ

นติิศาสตร์ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ รองศาสตราจารย์ อภญิญา เวชยชยั 

รองศาสตราจารย์ ศกัดิช์ยั เลศิพานิชพนัธุ ์และรองศาสตราจารย์ พงษ์กฤษณ์ 

มงคลสินธุ ์จากคณะสงัคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

รองศาสตราจารย์ ดร.เจษฎ์ โทณะวณกิ และผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.ธานี 

วรภทัร์ จากคณะนติศิาสตร์ มหาวทิยาลยัธุรกิจบัณฑติย์ ผูช่้วยศาสตราจารย์ 

ดร.สุชาดา ทวีสิทธิ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา ตั้งชลทิพย์ และ

ดร.มาลี สันภูวรรณ์ จากสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัย

มหิดล ดร.ฐิติยา เพชรมุนี คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ดร.นิฤมน รัตนรัต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย  

รองศาสตราจารย์ ดร.สงัศิต พริยิะรงัสรรค์  อาจารย์เกยีรตชิยั พงษ์พาณชิย์  

ดร.ฉัตรวรัญ องคสิงห์ ดร.ชุลีพร เจริญพร และอาจารย์นิดาวรรณ 

เพราะสุนทร จากวทิยาลยันวตักรรมสงัคม มหาวทิยาลยัรงัสติ  อาจารย์

รัฐศักดิ์ พิศุทธางกูร จากคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค�าแหง  

ดร.ทองใหญ่ อยัยะวรากลู จากคณะพฒันาการเศรษฐกิจ สถาบนับณัฑติ

พฒันบรหิารศาสตร์ ดร.วทิยา พฒันวงศ์  แพทย์หญิง มธรุดา สุวรรณโพธ์ิ 

ผูอ้�านวยการสถาบนัสขุภาพจิตเด็กและวัยรุน่ราชนครินทร์ กรมสุขภาพจติ 

กระทรวงสาธารณสุข  นายสันติชัย วัฒนวิกย์กรรม์ และนายเมธา 
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ธรรมพนิชวัฒน์ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอุทธรณ์  นายนวรัตน์ 

กล่ินรัตน์ ผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา  นายนิรัตน์ ฟูกาญจนานนท์ และ

นายจมุพล ภญิโญสนิวฒัน์ ผูพิ้พากษาศาลอทุธรณ์  นายพทิยา จนิาวฒัน์ 

อดีตอธิบดีกรมคุ ้มครองสิทธิและเสรีภาพและรองเลขาธิการ 

คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพตดิ  นายกอบกลู จนัทวโร 

อดีตที่ปรึกษาด้านกฎหมาย ส�านักงานคณะกรรมการป้องกันและ

ปราบปรามยาเสพติด เภสัชกรปรุฬห์ รุจนธ�ารงค์ นักวิชาการแผนงาน

พฒันากลไกเฝ้าระวงัระบบยา คณะเภสชัศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  

นางสาววิสาข์ บุณยนิตย์  นายวีระพันธ์ งามมี  นางลาวัลย์ สาโรวาท  

นางสาวจารุณี จารุพันธ์  นางสาวปิยเนตร ไล้เลิศ  นายธนวีร์ ประวัติ 

อดตีเลขานกุารรฐัมนตรว่ีาการกระทรวงยติุธรรม  Mr.Haoliang Xu, Assistant  

Administrator and Director of the Regional Bureau for Asia and the 

Pacific, UNDP; Mr.Jeremy Douglas, Regional Representative of the 

United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) for Southeast 

Asia and the Pacific; Ms.Ann Fordham, IDPC Executive Director, 

International Drug Policy Consortium (IDPC) และ Ms.Gloria Lai, 

Senior Policy Officer, International Drug Policy Consortium (IDPC) 

ส�าหรับมุมมองอันมีคุณค่าย่ิงส�าหรับความพยายามแสวงหามาตรการ 

ที่มิใช่การคุมขังผู ้กระท�าผิดอันมิได้มีลักษณะของอาชญากรซึ่งเป็น 

คนชายขอบทีไ่ร้เสยีงหรอืไม่มคีวามส�าคญั และกลุม่ผูด้้อยโอกาสท้ังฐานะ

ทางเศรษฐกจิและสงัคม โดยเฉพาะอย่างยิง่มนุษย์เพศหญิงได้บงัเกิดผล

ตลอดจนค�าแนะน�าต่างๆ  ในการด�าเนนิงานของส�านกักจิการในพระด�ารฯิ 

นอกจากนี้ ยังขาดเสียมิได้ส�าหรับอาจารย์พงษ์ศักดิ์ กาญจนาคพันธุ์  
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อาจารย์สกาวรตัน์ พะบาง  อาจารย์นาฏฤด ีไกรฤกษ์  อาจารย์อรกญัญ์ 

ภมูโิคกรกัษ์  อาจารย์หทยัชนติร เตยีสวุรรณ  นางสาวชลธดิา นาวาเจริญ 

ผู้เป็นก�าลังส�าคัญยิ่งในการแปลเอกสารประกอบการประชุมตลอดมา 

นางสาวพรนภา นิมิตรธนะเศรษฐ์  นางสาวนิดา ลีฬหวรงค์ รวมท้ัง 

นายก�าจัด พ่วงสวัสดิ์ ผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ ที่ปรึกษาส�านักกิจการใน

พระด�ารพิระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพชัรกิติยาภา ส�าหรับการตรวจทาน

ความสมบูรณ์ของข้อมูล.

ส�านกักจิการในพระด�าร ิ

พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพชัรกติยิาภา 

ธันวาคม 2558
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ค�ำนิยม

“...กล่าวกันว่า ไม่มีใครรู้จักประเทศหนึ่งอย่างแท้จริง จนกว่า

เขาจะได้เข้าไปอยูใ่นคุกของประเทศนัน้ เราไม่ควรประเมนิประเทศ

จากวิธีการที่รัฐบาลปฏิบัติต่อพลเมืองชั้นสูง หากควรดูจากวิธีการ

ที่พวกเขาปฏิบัติต่อพลเมืองซึ่งอยู่ในสถานะต�่าต้อยที่สุด”

“It is said that no one truly knows a nation until one has 

been inside its jails. A nation should not be judged by how it 

treats its highest citizens, but its lowest ones.”

เนลสัน แมนเดลา (Nelson Mandela)

นับตั้งแต่สมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติให้การรับรองข้อก�าหนด 

มาตรฐานขัน้ต�า่ของสหประชาชาตสิ�าหรบัการปฏบิติัต่อผู้ต้องขัง (United 

Nations Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners, 

SMRs) ในปี ค.ศ. 1955 เป็นต้นมา ความละเอียดอ่อนของภาคีสมาชิก

แต่ละประเทศในการปฏบัิตต่ิอผู้ต้องขงัระหว่างถูกคมุขังมเิอ้ือต่อการปรับปรุง

พฤตินิสัยของผู้ต้องขังในการใช้ชีวิตที่เคารพเชื่อฟังกฎหมายภายหลังได้รับ

อสิรภาพเท่าใดนกั ตัวอย่างเป็นทีป่ระจกัษ์ต่อชาวโลกกคื็อการจองจ�า เนลสัน 

แมนเดลา (Nelson Mandela) อดีตประธานาธิบดีท่านแรกของสาธารณรัฐ

แอฟรกิาใต้ทีต้่องใช้ชีวติอยูภ่ายหลงัก�าแพงเรอืนจ�าเป็นเวลายาวนานถงึ 27 ปี 

(ค.ศ. 1962-1990) ค�ากล่าวข้างต้นของรัฐบุรุษท่านนี้จึงเป็นแรงจูงใจให้ม ี

การปรบัปรงุข้อก�าหนดมาตรฐานขัน้ต�า่ของสหประชาชาตสิ�าหรบัการปฏบิตัิ

ต่อผู้ต้องขังเสียใหม่โดยมีการค�านึงสิทธิมนุษยชนของผู้ต้องขังในมิติต่างๆ  
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เพิ่มมากขึ้น จนที่สุดในเดือนเมษายนของปีนี้ (ค.ศ. 2015) เอง สมัชชาใหญ ่

แห่งสหประชาชาติก็เพิ่งให้การรับรอง “ข้อก�าหนดมาตรฐานขั้นต�่าของ

สหประชาชาติส�าหรบัการปฏบิตัต่ิอผูต้้องขงั; ข้อก�าหนดแมนเดลา (United 

Nations Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners; 

the Mandela Rules)” โดยใช้ชื่อของท่านเรียกขานข้อก�าหนดดังกล่าวเพื่อ

เป็นเกียรติแก่รัฐบุรุษท่านนี้ จุดเด่นส�าคัญยิ่งของข้อก�าหนดมาตรฐานขั้นต�่า

ของสหประชาชาตฉิบับนีค้อื หากมีการบงัคบัใช้หรือปฏบิตัติามอย่างเตม็ก�าลัง 

จะเปลีย่นแปลงสภาพของการคมุขงัจากเวลาทีส่ญูเปล่าของการทนทุกข์ทรมาน

และความอัปยศอดสูอันเป็น “วิกฤต” ไปสู่ “โอกาส” ที่บุคคลสามารถใช้

ช่วงเวลาดงักล่าวส�าหรบัการพฒันาเพือ่ประโยชน์ของตนเองเมือ่ได้รบัอสิรภาพ

ทัง้เป็นประโยชน์ต่อสงัคมโดยรวมอกีด้วย (The rules, if fully implemented, 

would help turn imprisonment from a wasted time of suffering and 

humiliation into one used for personal development leading to release, 

to the benefit of society as a whole.) ในส่วนของประกายความคิดเชิงบวก

เช่นน้ี ในฐานะทีผ่มก�ากับดูแลงานของส�านักกิจการในพระด�าริพระเจ้าหลานเธอ 

พระองค์เจ้าพชัรกติยิาภา ต้องขอชืน่ชมส�าหรบัความทนัยุคต่อนวตักรรมการ

ท�างานของบคุลากรในส�านกักจิการในพระด�ารฯิ ทีพ่ยายามสร้างความตระหนกั

แก่สังคมไทยให้เท่าทนัต่อประเด็นสทิธิมนษุยชนในบรบิทของโลกโดยไม่เลอืก

ว่าผูเ้กีย่วข้องซึง่เป็น “ประธาน” แห่งสทิธ ิ (มนษุยชน) นั้นจะอยู่ในสถานะใด 

และหวังว่าองค์ความรู้เช่นนี้จะผลิดอกออกผลมาสู่บรรณพิภพในสังคมไทย 

อย่างไม่ขาดสาย.

นายชาญเชาวน์ ไชยานกุจิ 

รองปลดักระทรวงยตุธิรรม



(ค�ำแปล) ข้อก�ำหนดมำตรฐำนขั้นต�่ำของสหประชำชำติ 
ส�ำหรับกำรปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง; 

ข้อก�ำหนดแมนเดลำ
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คณะกรรมาธกิารสหประชาชาตว่ิาด้วย 

การป้องกันอาชญากรรมและความยตุธิรรมทางอาญา 

ครัง้ท่ี 24 

กรุงเวียนนา 18-22 พฤษภาคม 2015

เรือ่งที ่6 

การใช้และการบังคับใช้มาตรฐานและบรรทัดฐานของสหประชาชาติ

ในการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญา

ประเทศอาร์เจนตินา  ออสเตรยี  บราซลิ  ชลิ ีเอกวาดอร์ เอลซลัวาดอร์ 

ฝรัง่เศส อิตาล ี เลบานอน เมก็ซโิก นกิารากัว ปานามา ปารากวยั  

โปแลนด์ แอฟริกาใต้ ไทย สหรัฐอเมริกา และอุรุกวัย : ร่างข้อมติ

ท่ีได้รบัการทบทวน

คณะกรรมาธิการสหประชาชาติว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรม

และความยุติธรรมทางอาญาให้ค�าแนะน�าต่อคณะมนตรีเศรษฐกิจและ

สงัคมแห่งสหประชาชาตเิรือ่งการรบัรองร่างข้อมตขิองทีป่ระชมุสมชัชา

แห่งสหประชาชาต ิดงันี ้

คณะมนตรีเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติ

สหประชาชาติ 
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ข้อก�าหนดมาตรฐานข้ันต�า่ของสหประชาชาตสิ�าหรบัการปฏบัิตต่ิอ

ผู้ต้องขัง (ข้อก�าหนดแมนเดล่า)

สมัชชาแห่งสหประชาชาติ

แนะน�า โดยวัตถุประสงค์หลักของสหประชาชาติตามท่ีก�าหนด

ไว้ในค�าน�าของกฎบัตรสหประชาชาติและปฏิญญาสากลว่าด้วย

สิทธิมนุษยชน1  และที่ได้รับแรงบันดาลใจจากการพิจารณาเพื่อยืนยัน

ความเชื่อถือในสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานในด้านความมีเกียรติและ

คุณค่าของมนุษย์โดยไม่มีการแบ่งแยกประเภท และในด้านสิทธิที่

เท่าเทยีมกนัของชายและหญิงและของประเทศที่มีขนาดใหญ่และเล็ก 

เพือ่สร้างเงือ่นไขทีค่วามยตุธิรรมและความเคารพต่อหน้าทีอั่นเกดิจาก

สนธสิญัญาต่างๆ และแหล่งท่ีมาอืน่ของกฎหมายระหว่างประเทศสามารถ

ด�ารงอยู่ต่อไปและส่งเสรมิความเจรญิก้าวหน้าทางสงัคมและมาตรฐาน

ชีวิตที่ดีขึ้นด้วยการมีเสรีภาพที่กว้างขึ้น

ระลึกถึง มาตรฐานและบรรทัดฐานการป้องกันอาชญากรรม

และความยุติธรรมทางอาญาตามที่ร ้องขอโดยคณะกรรมาธิการ 

สหประชาชาติว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทาง

อาญา และใช้หรือแนะน�าโดยสมัชชาแห่งสหประชาชาติ หรือลงมติ

ยอมรับโดยการประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรม

และความยุติธรรมทางอาญา และตระหนักว่า ปฏิญญาสากลว่าด้วย

สทิธมินษุยชนเป็นทีม่าของแรงบันดาลใจให้แก่มาตรฐานและบรรทดัฐาน

1 Resolution 217 A (III).
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การป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญา

ค�านึงถึง ความกังวลที่มีมายาวนานของสหประชาชาติด้าน

ความมีมนุษยธรรมของความยุติธรรมทางอาญาและการคุ ้มครอง

สิทธิมนุษยชน และเน้นความส�าคัญพ้ืนฐานของสิทธิมนุษยชนด้าน 

การจัดการความยุติธรรมทางอาญาและการป้องกันอาชญากรรม 

ในแต่ละวัน

ตระหนักว่า ข้อก�าหนดมาตรฐานขัน้ต�า่ส�าหรบัการปฏบัิตต่ิอผูต้้องขงั2  

เป็นมาตรฐานข้ันต�่าที่ยอมรับทั่วโลกส�าหรับการคุมขังผู้ต้องขัง และ

เป็นส่ิงมีคุณค่าอย่างยิ่งและมีอิทธิพลในฐานะเป็นแนวทางการพัฒนา

กฎหมาย นโยบาย และหลักปฏิบัติด้านราชทัณฑ์ตั้งแต่การรับรอง

ข้อก�าหนดดังกล่าวโดยการประชุมสหประชาชาติครั้งแรกว่าด้วย

การป้องกนัอาชญากรรมและการปฏบิตัต่ิอผูก้ระท�าความผดิในปี 1955

ต้องระมัดระวังว่า ในปฏิญญาซัลวาดอร์ว่าด้วยยุทธศาสตร์อย่าง

ครอบคลมุส�าหรับความท้าทายระดบัโลก: การป้องกนัอาชญากรรมและ

กระบวนการยตุธิรรมทางอาญา และการพฒันาในโลกทีก่�าลังเปล่ียนแปลง3  

ประเทศสมาชกิยอมรบัว่า กระบวนการยตุธิรรมทางอาญาทีม่ปีระสทิธภิาพ 

เป็นธรรม มีความรับผิดชอบ และมีมนุษยธรรมข้ึนอยู่กับข้อผูกพันที่

2  Human Rights: A Compilation of International Instruments, Volume I (First Part), 
Universal Instruments (United Nations publication, Sales No. E.02.XIV.4 (Vol. I, 
Part 1)), sect. J, No. 34.

3 Resolution 65/230, annex.
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จะสนับสนุนการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในการบริหารงานยุติธรรมและ

การป้องกันและควบคุมอาชญากรรม และรับรู้คุณค่าและผลกระทบ

ของมาตรฐานและบรรทัดฐานของสหประชาชาติในการป้องกัน

อาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญาในการออกแบบและน�า

นโยบาย กระบวนการ และโครงการป้องกันอาชญากรรมของชาติไป 

ด�าเนินการให้บรรลุผลส�าเร็จ

พิจารณา การพัฒนาอย่างก้าวหน้าของกฎหมายระหว่างประเทศ

เกี่ยวกับการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังตั้งแต่ปี 1955 รวมถึงตราสารระหว่าง

ประเทศ เช่น กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทาง 

การเมือง4 กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และ

วฒันธรรม5 และอนสุญัญาว่าด้วยการต่อต้านการทรมานและการลงโทษ 

หรือการปฏิบัติอื่นที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรม หรือที่ย�่ายีศักดิ์ศรี และ

พธิสีารเลอืกรบั6 

ระลกึถงึ มาตรฐานและบรรทดัฐานของสหประชาชาตใินการป้องกนั

อาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญาเกี่ยวกับการปฏิบัติต่อ 

ผูต้้องขงัและทางเลอืกแทนการคุมขงัซึง่รับรองตัง้แต่ปี 1955 โดยเฉพาะ

ข้ันตอนการด�าเนนิการให้เป็นไปตามข้อก�าหนดมาตรฐานขัน้ต�า่ส�าหรบั

การปฏิบติัต่อผูต้้องขงัได้อย่างมปีระสทิธภิาพ7 หลกัการคุม้ครองบุคคล

4 See resolution 2200 A (XXI), annex.
5 United Nations, Treaty Series, vol. 1465, No. 24841.
6 Ibid., vol. 2375, No. 24841.
7 Economic and Social Council resolution 1984/47, annex.
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ทุกคนภายใต้การถูกคุมขังและการจ�าคุกในทุกกรณี8 หลักการขั้นต�่า

ในการปฏิบัติต่อนักโทษในเรือนจ�า9 ข้อก�าหนดมาตรฐานขั้นต�่าของ

สหประชาชาติว่าด้วยมาตรการที่มิใช่การคุมขัง (ข้อก�าหนดโตเกียว)10  

และหลักพ้ืนฐานว่าด้วยการด�าเนินโครงการกระบวนการยุติธรรม

เชิงสมานฉันท์ในเรื่องอาญา11 

ระลึกถึง ความจ�าเป็นส�าหรับการเฝ้าระแวดระวังในด้านสถานะ

เฉพาะของเดก็ เยาวชน และผูห้ญงิในการบรหิารงานยุตธิรรม โดยเฉพาะ

เมือ่บคุคลเหล่านีถ้กูลดิรอนเสรภีาพสมควรได้รบัจากข้อก�าหนดมาตรฐาน

ขั้นต�่าของสหประชาชาติว่าด้วยการบริหารงานยุติธรรมในคดีเยาวชน 

(ข้อก�าหนดกรุงปักก่ิง)12 คู่มือของสหประชาชาติว่าด้วยการป้องกัน

การกระท�าผิดของเยาวชน (คู ่มือแห่งกรุงริยาด)13 ข้อก�าหนดของ

สหประชาชาติว่าด้วยการคุ ้มครองเยาวชนที่ถูกลิดรอนเสรีภาพ14 

และข้อก�าหนดของสหประชาชาติส�าหรับการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิง

ในเรือนจ�าและมาตรการที่มิใช่การคุมขังส�าหรับผู้กระท�าผิดหญิง 

(ข้อก�าหนดกรุงเทพฯ)15   

8 Resolution 43/173, annex.
9 Resolution 45/111, annex.
10 Resolution 45/110, annex.
11 Economic and Social Council resolution 2002/12, annex.
12 Resolution 40/33, annex.
13 Resolution 45/112, annex.
14 Resolution 45/113, annex.
15 Resolution 65/229, annex.
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ระลกึถงึ มาตรฐานและบรรทดัฐานของสหประชาชาตใินการป้องกนั 

อาชญากรรมและความยตุธิรรมทางอาญาซึง่รับรองตัง้แต่ปี 1955 ทีใ่ห้

แนวทางเพิ่มเติมในการปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง ตลอดจนประมวลจริยธรรม

ส�าหรับเจ้าหน้าที่ผู้บังคับใช้กฎหมาย16 หลักจริยธรรมแพทย์เก่ียวกับ

บทบาทของบุคลากรด้านสุขภาพโดยเฉพาะแพทย์ในการคุ้มครอง 

ผู้ต้องขังและผู้ถูกคุมขังจากการทรมานและการลงโทษหรือการปฏิบัติ

อื่นท่ีโหดร้าย ไร้มนุษยธรรม หรือที่ย�่ายีศักด์ิศรี17 หลักการพื้นฐานของ

การใช้ก�าลังและอาวุธปืนโดยเจ้าหน้าที่ผู้บังคับใช้กฎหมาย18 หลักการ

สืบสวนและจัดท�าเอกสารพยานหลักฐานอย่างมีประสิทธิภาพในด้าน

การทรมานและการลงโทษหรือการปฏิบัติอื่นที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรม 

หรอืท่ีย�า่ยศีกัด์ิศรี19 และหลกัการของสหประชาชาตแิละคูม่อืการเข้าถงึ

ความช่วยเหลอืทางกฎหมายในกระบวนการยุตธิรรมทางอาญา20 

ตระหนกัถงึ หลกัการและมาตรฐานของภูมภิาคเก่ียวกบัการปฏบิตัิ

ต่อผูต้้องขงั รวมทัง้หลักการและแนวปฏบัิตทิีด่ใีนการคุม้ครองบคุคลทีถู่ก 

ลดิรอนเสรภีาพในทวปีอเมรกิา ข้อปฏบัิตด้ิานเรือนจ�าในยุโรปทีป่รับปรุง 

16 Resolution 34/169, annex.
17 Resolution 37/194, annex.
18  Eighth United Nations Congress on the Prevention  of Crime and the Treat-

ment  of Offenders, Havana, Cuba, 27 August-7 September  1990: report 
prepared  by the Secretariat (United Nations publication, Sales No. E.91.IV.2), 
chap. I, sect. B.2, annex.

19 Resolution 55/89, annex.
20 Resolution 67/187, annex.
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แก้ไข ปฏิญญากรงุกมัปาลาว่าด้วยสภาพของเรอืนจ�าในทวปีแอฟรกิา21 

ปฏญิญากรงุอารชุาว่าด้วยแนวปฏิบัติของเรอืนจ�าทีด่ี22 และหลกัการและ

แนวทางว่าด้วยสทิธใินการพจิารณาคดอีย่างเป็นธรรมและความช่วยเหลือ

ทางกฎหมายในทวีปแอฟริกา

ระลึกถึง ข้อมติที่ 65/230 เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2010 เร่ือง 

“การประชุมสหประชาชาติว ่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมและ

ความยุติธรรมทางอาญา ครั้งที่ 12” ซึ่งก�าหนดให้ คณะกรรมาธิการ

สหประชาชาติว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทาง

อาญาแต่งต้ังกลุ่มผู้เชี่ยวชาญระหว่างรัฐแบบเปิดเพื่อแลกเปล่ียน 

ข้อมลูด้านแนวปฏบิตัดิทีีส่ดุ ตลอดจนบทบญัญตักิฎหมายของประเทศ

และกฎหมายระหว่างประเทศที่มีอยู่ และในด้านการแก้ไขข้อก�าหนด

มาตรฐานขั้นต�่าของสหประชาชาติส�าหรับการปฏิบัติต่อผู ้ต้องขัง 

เพ่ือสะท้อนถึงความก้าวหน้าในปัจจุบันของศาสตร์ด้านทัณฑสถาน

และแนวปฏิบัติดีที่สุด

ระลึกเช่นกันถึง ข้อมติที่ 67/188 เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2012,  

ข้อมติที่ 68/190 เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2013 และข้อมติที่ 69/192 

เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2014 เรื่อง “ข้อก�าหนดมาตรฐานขั้นต�่าส�าหรับ

การปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง” โดยเฉพาะข้อมติที่ 68/190 ซึ่งได้บันทึกพร้อม 

ชื่นชมงานที่ด�าเนินการแล้วเสร็จโดยกลุ่มผู้เช่ียวชาญด้านมาตรฐาน

21 Economic and Social Council resolution 1997/36, annex.
22 Economic and Social Council resolution 1999/27, annex.
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ขัน้ต�่าส�าหรับการปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง และข้อมติที่ 69/192 ซึ่งเน้นย�้าว่า 

ควรมคีวามพยายามในการท�าให้กระบวนการทบทวนเสรจ็สิน้ โดยการสร้าง

จากค�าแนะน�าที่มีขึ้นจากการประชุมสามครั้งของกลุ่มผู้เชี่ยวชาญและ

การเสนอจากประเทศสมาชิก

ต้องระมัดระวังว่า ตามข้อมติที่ 68/190 ได้พิจารณาค�าแนะน�า

ของกลุ่มผู้เชี่ยวชาญในประเด็นและข้อก�าหนดมาตรฐานขั้นต�่าส�าหรับ

การปฏิบัติต่อผู้ต้องขังซึ่งระบุให้ต้องแก้ไขในประเด็นดังต่อไปนี้:

 (1) เคารพความมเีกยีรตใินตวัเองและคณุค่าของความเป็นมนษุย์ 

(หลักการที่ 6 วรรค 1; 57-59; และข้อ 60, วรรค 1)

 (2) บริการด้านการแพทย์และสุขภาพ (หลักการที่ 22-26; 52; 

62; และ 71, วรรค 2)

 (3) การด�าเนนิการและการลงโทษทางวินัย รวมทั้งบทบาทของ

เจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ การขังเดี่ยว และการลดอาหาร (หลักการที่ 

27, 29, 31 และ 32)

 (4) การตรวจสอบข้อเท็จจริงของการเสียชีวิตทั้งหมดที่อยู่ใน

การคุมขังรวมถึงสัญญาณหรือการกล่าวหาเก่ียวกับการลงโทษหรือ

การปฏิบัติต่อผู้ต้องขังที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรม หรือที่ย�่ายีศักด์ิศรี 

(หลักการที่ 7 และหลักการที่เสนอข้อ 44 ทวิ และ 54 ทวิ)

 (5) ความคุ้มครองและความต้องการเฉพาะของกลุ่มอ่อนแอ

ซึ่งถูกลิดรอนเสรีภาพ ซึ่งพิจารณาจากประเทศที่อยู่ในสถานการณ์

ยากล�าบาก (หลักการที่ 6 และ 7)
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 (6) สทิธิในการเข้าถึงผู้แทนทางกฎหมาย (หลักการที่  30; 35, 

วรรค 1; 37; และ 93)

 (7) การร้องเรียนและการตรวจสอบอย่างอิสระ (หลักการที่ 36 
และ 55)

 (8) การแทนที่ค�าศัพท์ที่ล้าสมัย (หลักการที่ 22-26, 62, 82 
และ 83 และอื่นๆ)

 (9) การอบรมเจ้าหน้าทีท่ีเ่กีย่วข้องเพือ่ด�าเนนิการตามหลกัการ
มาตรฐานขั้นต�่า (หลักการที่ 47)

ต้องระมัดระวังเช่นกันว่า ในข้อมติที่ 69/192 ได้กล่าวซ�้าว่า 
การแก้ไขหลักการมาตรฐานข้ันต�่าส�าหรับการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังไม่ควร
ต�า่กว่ามาตรฐานใดทีม่อียูเ่ดมิ แต่ควรสะท้อนความก้าวหน้าของปัจจบัุน
ในศาสตร์ด้านทณัฑสถานและการปฏิบัติทีดี่เพ่ือส่งเสรมิความปลอดภยั 
ความมั่นคง และสภาพที่มีมนุษยธรรมส�าหรับผู้ต้องขัง

ต้องระมัดระวังเพิ่มเติม ถึงกระบวนการให้ค�าปรึกษาที่ครอบคลุม
ซึ่งท�าให้ค�าแนะน�าของกลุ่มผู้เชี่ยวชาญบังเกิดผล ซึ่งเป็นกระบวนการ
ที่มีระยะเวลา 5 ปี โดยประกอบไปด้วยการจัดการประชุมหารือ
ทางด้านเทคนิคและผู้เชี่ยวชาญที่กรุงเวียนนา กรุงบัวโนสไอเรส และ
กรุงเคปทาวน์ ประเทศแอฟริกาใต้ และการมีส่วนร่วมอย่างแข็งขัน
และการเข้าร่วมของประเทศสมาชิกจากภูมิภาคทั้งหมด โดยได้รับ
ความช่วยเหลือจากผู้แทนของเครือข่ายโครงการด้านการป้องกัน
อาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญาของสหประชาชาติ และ
หน่วยงานอื่นของสหประชาชาติ ตลอดจนส�านักงานข้าหลวงใหญ่เพื่อ
สิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ คณะอนุกรรมการด้านการป้องกัน
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การทรมานและการลงโทษหรือการปฏิบัติอื่นที่โหดร้าย  ไร้มนุษยธรรม 

หรือที่ย�่ายีศักดิ์ศรี ส�านักงานสหประชาชาติว่าด้วยยาเสพติดและ

อาชญากรรม องค์การระหว่างประเทศ ตลอดจนคณะกรรมการกาชาด

ระหว่างประเทศ องค์กรพิเศษในระบบของสหประชาชาติ ตลอดจน

องค์การอนามัยโลก และองค์กรนอกภาครฐัและผูเ้ชีย่วชาญแต่ละบคุคล

ในศาสตร์ด้านทัณฑสถานและด้านสิทธิมนุษยชน

ระลึกถึง ข้อมติที่ 69/172 เมื่อ 18 ธันวาคม 2014 เร่ือง 

“สิทธิมนุษยชนในการบริหารงานยุติธรรม” ซึ่งยอมรับความส�าคัญของ

หลักที่ว่า เว้นแต่มีข้อจ�ากัดตามกฎหมายที่จ�าเป็นซึ่งพิสูจน์ได้จาก

ข้อเท็จจริงของการคุมขัง บุคคลท่ีถูกลิดรอนเสรีภาพจะต้องคงไว้ซึ่ง

สิทธิมนุษยชนที่มิอาจถูกลิดรอนได้และสิทธิมนุษยชน และเสรีภาพ

ขั้นพื้นฐานอื่นใดทั้งหมดของบุคคลเหล่านั้น และระลึกถึงว่า การฟื้นฟู

สมรรถภาพทางสงัคม และการกลบัคนืสูส่งัคมของผูถู้กลิดรอนเสรีภาพ

ต้องอยู่ในเป้าหมายส�าคญัของกระบวนการยตุธิรรมทางอาญา เพือ่ท�าให้

มั่นใจว่า ตราบเท่าที่เป็นไปได้ ผู้กระท�าผิดสามารถมีชีวิตที่ปฏิบัติตาม

กฎหมายและช่วยเหลือตนเองได้เมื่อกลับคืนสู่สังคม และนอกจากนี้ 

ยงับนัทกึความเห็นท่ัวไปหมายเลขที ่21 ด้านการปฏบิตัอิย่างมมีนษุยธรรม

ต่อผูถ้กูลดิรอนเสรภีาพซ่ึงรบัรองโดยคณะกรรมการด้านสทิธมินุษยชน23

1. แสดงความขอบคณุและชืน่ชม ต่อรฐับาลของประเทศแอฟรกิาใต้

23  Official Records of the General Assembly,  Forty-seventh  Session, Supplement  
No. 40 (A/47/40), annex VI.B.
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ส�าหรับการเป็นเจ้าภาพในการประชุมของกลุ่มผู ้เชี่ยวชาญว่าด้วย

ข้อก�าหนดมาตรฐานขั้นต�่าส�าหรับการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังซึ่งจัดขึ้นท่ี

กรุงเคปทาวน์ ประเทศแอฟริกาใต้ ตั้งแต่วันที่ 2 ถึง 5 มีนาคม 2015 

และให้การสนับสนุนทางการเงินและเป็นผู้น�าตลอดกระบวนการ

ทบทวน และแสดงความขอบคุณฉันทามติท่ีบรรลุ 9 ประเด็นส�าคัญ 

และข้อก�าหนดที่ระบุโดยกลุ่มผู้เชี่ยวชาญในการประชุมครั้งก่อนเพ่ือ

การทบทวน24 

2. แสดงความชืน่ชม ต่อรัฐบาลของประเทศอาร์เจนตนิาส�าหรับ

การเป็นเจ้าภาพและให้การสนับสนุนทางการเงินในการประชุมของ

กลุม่ผูเ้ชีย่วชาญซึง่จดัขึน้ทีก่รงุบัวโนสไอเรส ตัง้แต่วันที ่11 ถงึ 13 ธนัวาคม 

2012 และรัฐบาลของประเทศบราซิลส�าหรับการให้ความช่วยเหลือ

ด้านการเงินแก่การประชุมกลุ่มผู ้เช่ียวชาญซึ่งจัดขึ้นที่กรุงเวียนนา 

ตั้งแต่วันที่ 25 ถึง 28 มีนาคม 2014

3. รับรู้ถึง งานอันทรงคุณค่าที่ได้ท�าส�าเร็จแล้วโดยที่ประชุม

กลุ่มผู้เชี่ยวชาญซึ่งจัดขึ้นที่กรุงเวียนนา ในปี 2014 เพื่อจัดท�าเอกสาร

ประกอบส�าหรับการประชุมกลุ ่มผู ้เช่ียวชาญด้วยความช่วยเหลือ

จากส�านักเลขาธิการสหประชาชาติ ซึ่งจัดขึ้นที่กรุงเคปทาวน์ ประเทศ

แอฟริกาใต้ เมื่อปี 2015 โดยเฉพาะเอกสารการท�างานรวมที่ได้รับ

การปรับปรุงแก้ไข25 

24 See E/CN.15/2015/17.
25 UNODC/CCPCJ/EG.6/2015/2.
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4. ทราบว่า ในปฏญิญากรงุโดฮาว่าด้วยการบรูณาการการป้องกนั

อาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญาในวาระที่กว้างขึ้นของ

สหประชาชาต ิเพือ่จัดการกบัความท้าทายทางสงัคมและเศรษฐกจิ และ

ส่งเสรมิหลกันติธิรรม ท้ังในระดับชาตแิละระดบัระหว่างประเทศ รวมทัง้

การมีส่วนร่วมของสาธารณะ26 ซึ่งรับรองโดยการประชุมสหประชาชาติ

ว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญาครั้งที่ 13 

ซึ่งจัดขึ้นที่กรุงโดฮา ตั้งแต่วันที่ 12 ถึง 19 เมษายน 2015 การประชุม

ครั้งที่ 13 ได้ต้อนรับกลุ่มผู้เช่ียวชาญและบันทึกข้อก�าหนดมาตรฐาน

ขั้นต�่าส�าหรับการปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง ตามที่ท�าให้เสร็จสมบูรณ์โดยกลุ่ม 

ผูเ้ช่ียวชาญจากการประชมุซึง่จดัขึน้ท่ีกรงุเคปทาวน์ ประเทศแอฟรกิาใต้ 

เมื่อเดือนมีนาคม 2015

5. รับรอง การแก้ไขข้อก�าหนดมาตรฐานข้ันต�า่ส�าหรบัการปฏิบตัิ

ต่อผู้ต้องขังที่เสนอมาซึ่งผนวกแนบท้ายมตินี้ตามข้อก�าหนดมาตรฐาน

ขั้นต�่าของสหประชาชาติส�าหรับการปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง

6. อนุมัติ ค�าแนะน�าของกลุ ่มผู ้เชี่ยวชาญว่า ข้อก�าหนดนี้

ควรเรียกว่า “ข้อก�าหนดแมนเดล่า” เพื่อเป็นเกียรติแก่มรดกของอดีต

ประธานาธบิดขีองประเทศแอฟรกิาใต้ ซึง่ใช้เวลา 27 ปีในเรอืนจ�าในช่วง

เวลาของความพยายามต่อสูเ้พือ่สทิธมินษุยชนทัว่โลก ความเสมอภาค 

ประชาธิปไตย และการส่งเสริมวัฒนธรรมแห่งสันติภาพ

26 A/CONF.222/17, chap. I, resolution 1.
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7. ตดัสนิใจ ทีจ่ะขยายขอบเขตของวัน เนลสนั แมนเดล่า สากล 

ซึ่งมีข้ึนในวันที่ 18 กรกฎาคมของทุกปี27 ซึ่งเรียกอีกอย่างว่า วันแห่ง

สิทธิผู ้ต้องขังแมนเดล่า เพื่อส่งเสริมสภาพความมีมนุษยธรรมของ

การจ�าคกุ เพือ่ตระหนกัถึงผูต้้องขงัในฐานะเป็นส่วนหนึง่ของสงัคมต่อไป 

และคุณค่าการท�างานของเจ้าหน้าท่ีเรือนจ�าในฐานะเป็นบริการทาง

สังคมที่มีความส�าคัญอย่างยิ่ง และเพื่อการน้ี ขอเชิญประเทศสมาชิก 

องค์กรของภูมิภาค และองค์กรในระบบสหประชาชาติเฉลิมฉลองเพื่อ

โอกาสนี้ตามความเหมาะสม

8. ยืนยันอีกครั้ง ตามบทบัญญัติของข้อ 5 ข้างต้น การส�ารวจ

เบื้องต้นต่อหลักการแมนเดล่า เน้นย�้าลักษณะไม่ผูกพันของหลักการ

แมนเดล่า รบัรูค้วามหลากหลายของกรอบการท�างานด้านกฎหมายของ

ประเทศสมาชิก และในกรณีนั้น ยอมรับว่า ประเทศสมาชิกอาจปรับ

การใช้หลักการแมนเดล่าให้สอดคล้องกบักรอบการท�างานด้านกฎหมาย

ภายในประเทศสมาชกิเองตามความเหมาะสม โดยพจิารณาเจตนารมณ์

และวัตถุประสงค์ของหลักการนี้

9. ส่งเสรมิให้ ประเทศสมาชิกพยายามปรับปรุงสภาพการคมุขัง

ให้สอดคล้องกับหลักการแมนเดล่าและมาตรฐานและบรรทัดฐานของ

สหประชาชาตใินการป้องกนัอาชญากรรมและความยุตธิรรมทางอาญา

อื่นที่เกี่ยวข้องทั้งหมด เพื่อแลกเปลี่ยนแนวปฏิบัติที่ดีต่อไปเพื่อแสดง

27 Resolution 64/13.
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ให้เห็นถึงความท้าทายท่ีต้องประสบในการน�าหลักการนี้ไปปฏิบัติ 

และแบ่งปันประสบการณ์ในการจัดการความท้าทายเหล่านั้น

10. เชิญ คณะกรรมาธิการว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมและ

ความยตุธิรรมทางอาญาในวาระท่ีก�าลงัจะถงึ เปิดประชมุใหม่ของกลุม่ 

ผู้เชี่ยวชาญระหว่างรัฐแบบเปิดว่าด้วยข้อก�าหนดมาตรฐานขั้นต�่าของ

สหประชาชาติส�าหรับการปฏิบัติต่อผู ้ต้องขังเพื่อวัตถุประสงค์ใน 

การแสดงให้เหน็บทเรยีนทีไ่ด้รบั วธิกีารแลกเปล่ียนแนวปฏบิตัทิีดี่ต่อไป 

และความท้าทายที่ต้องเผชิญในการน�าหลักการนี้ไปปฏิบัติ

11. ส่งเสริมให้ ประเทศสมาชิกส่งเสริมการท�าให้เกิดผลของ

ข้อก�าหนดของสหประชาชาติว่าด้วยการคุ้มครองเยาวชนที่ถูกลิดรอน

เสรภีาพ และข้อก�าหนดของสหประชาชาตสิ�าหรับการปฏบัิตต่ิอผู้ต้องขัง

หญิงในเรือนจ�าและมาตรการที่มิใช่การคุมขังส�าหรับผู้กระท�าผิดหญิง 

(ข้อก�าหนดกรุงเทพฯ)

12. ให้ค�าแนะน�าแก่ ประเทศสมาชิกให้คงความพยายามใน

การลดความหนาแน่นของผูต้้องขงัในเรอืนจ�าต่อไป และกรณีเหมาะสม 

ใช้มาตรการทีมิ่ใช่การคมุขงัเป็นทางเลอืกแทนการคมุขงัก่อนการพจิารณา

คดี เพื่อส่งเสริมการเข้าถึงกลไกด้านความยุติธรรมและการต่อสู้ตาม

กฎหมาย เพือ่สนบัสนนุทางเลอืกแทนการคุมขัง และสนับสนุนโครงการ

ฟื้นฟูสมรรถภาพ และการกลับคืนสู่สังคมโดยสอดคล้องกับข้อก�าหนด

มาตรฐานข้ันต�่าของสหประชาชาติส�าหรับมาตรการที่มิใช่การคุมขัง 

(หลักการโตเกียว)

13. ทราบถึง ความส�าคัญของการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และ
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แนวปฏิบติัทีด่ด้ีวยความสมคัรใจระหว่างกลุม่ประเทศสมาชกิ และองค์กร

ระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง หากเหมาะสม และการให้ความช่วยเหลือ

ด้านเทคนิคแก่ประเทศสมาชิกเพื่อปรับปรุงการปฏิบัติตามหลักการ

แมนเดล่าเมื่อประเทศสมาชิกร้องขอ

14. ส่งเสริมให้ ประเทศสมาชิกพิจารณาจัดสรรทรัพยากรมนุษย์

และการเงนิเพยีงพอเพือ่ช่วยปรบัปรงุสภาพของเรอืนจ�าและการปรบัใช้

หลักการแมนเดล่า

15. ร้องขอให้ ส�านักงานสหประชาชาติว่าด้วยยาเสพติดและ

อาชญากรรมท�าให้มั่นใจว่าให้มีการเผยแพร่หลักการแมนเดล่าอย่าง

กว้างขวาง เพ่ือออกแบบเอกสารคูม่อื และให้ความช่วยเหลอืด้านเทคนคิ

และบรกิารให้ค�าปรกึษาแก่ประเทศสมาชกิด้านการปฏรูิปกฎหมายอาญา 

เพ่ือพัฒนาหรือท�าให้บทบัญญัติ ขั้นตอน นโยบาย และแนวปฏิบัติ

เกี่ยวกับการคุมขังมีความแข็งแกร่งขึ้นโดยสอดคล้องกับหลักการนี้

16. มอบความไว้วางใจให้ คณะกรรมาธิการสหประชาชาติว่า

ด้วยการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญาส�าหรับ

การให้ความช่วยเหลือต่อไปในการปรับปรุงการบริหารงานยุติธรรม

โดยการพัฒนาและกลั่นกรองมาตรฐานและบรรทัดฐานระหว่าง

ประเทศด้านการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญา 

และเรียกร้องให้ประเทศสมาชิกใช้ความพยายามต่อไปในด้านนี้

17. ขอร้องให้ ส�านักงานสหประชาชาติว่าด้วยยาเสพติดและ

อาชญากรรมส่งเสริมการใช้และการปรับใช้มาตรฐานและบรรทัดฐาน

ด้านการป้องกนัอาชญากรรมและความยตุธิรรมทางอาญาโดยให้บริการ
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ค�าแนะน�าและความช่วยเหลอืทางเทคนิคแก่ประเทศสมาชิกเมือ่ร้องขอ 

ตลอดจนความช่วยเหลือด้านการป้องกันอาชญากรรม ความยุติธรรม

ทางอาญา และการปฏิรูปกฎหมาย และการจัดการฝึกอบรมส�าหรับ

บคุลากรบงัคบัใช้กฎหมาย การป้องกนัอาชญากรรมและความยุตธิรรม

ทางอาญา และสนับสนุนการบริหารและการจัดการระบบกฎหมาย

อาญาและการคมุขงั ซึง่ต่อมาจะช่วยยกระดับความมปีระสิทธิภาพและ

ความสามารถได้

18. เชญิ ประเทศสมาชกิและประเทศผูใ้ห้สอดคล้องกบัทรพัยากร

นอกงบประมาณเพื่อวัตถุประสงค์เหล่าน้ีโดยสนับสนุนหลักการและ

ขั้นตอนของสหประชาชาติ

19. ยืนยัน หน้าท่ีส�าคัญของเครือข่ายโครงการด้านการป้องกัน

อาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญาของสหประชาชาติ องค์การ

ระหว่างประเทศ และองค์กรนอกภาครฐัในฐานะทีป่รึกษาของคณะมนตรี

เศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติในกระบวนการแก้ไขและมีส่วน

ในการเผยแพร่ การส่งเสริม และการปรับใช้ในทางปฏิบัติของหลักการ

แมนเดล่าโดยสอดคล้องกบัขัน้ตอนเพือ่การปฏบิตัอิย่างมปีระสิทธภิาพ
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ภำคผนวก

ข้อก�ำหนดมำตรฐำนขั้นต�่ำของสหประชำชำติส�ำหรับกำรปฏิบัติ
ต่อผู้ต้องขัง (ข้อก�ำหนดแมนเดล่ำ)

ข้อสังเกตเบื้องต้น

ข้อสังเกตเบื้องต้นที่ 1

หลักการต่อไปน้ีไม่มเีจตนาอธบิายรายละเอยีดของระบบต้นแบบ

ของสถานที่คุมขัง หลักการเหล่าน้ีเพียงเพื่อก�าหนดสิ่งที่ยอมรับ

ทั่วไปว่าเป็นหลักการและแนวปฏิบัติที่ดีในการปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง

และการบริหารจัดการเรือนจ�าบนพื้นฐานความคิดเห็นท่ัวไปตาม

แนวคิดในยุคปัจจุบันและองค์ประกอบส�าคัญของระบบปัจจุบัน

ที่เหมาะสมที่สุด

ข้อสังเกตเบื้องต้นที่ 2

1. ในแง่ของความหลากหลายอย่างยิ่งของสภาพกฎหมาย 

เศรษฐกจิ และภมูศิาสตร์ของโลก จงึเหน็ได้ชดัว่า มใิช่ทกุหลักการ

สามารถน�าไปปรับใช้ได้ทุกที่และทุกเวลา อย่างไรก็ตาม หลักการ

ควรท�าหน้าที่กระตุ้นความพยายามอย่างต่อเนื่องเพื่อเอาชนะ

อุปสรรคทางปฏิบัติเมื่อน�าไปปรับใช้ ด้วยความรู้ที่ว่า หลักการได้

แสดงเงือ่นไขข้ันต�า่โดยรวมไว้ตามที่ได้รับการยอมรับว่าเหมาะสม

จากสหประชาชาติ   

2. อกีนยัหนึง่ หลกัการครอบคลมุขอบเขตท่ีแนวคดิก�าลงัพฒันา

อย่างต่อเน่ือง หลกัการไม่มเีจตนาขดัขวางการทดลองและการปฏิบติั
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โดยมีเงื่อนไขว่าต้องเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับหลักการและ
แสวงหาทางสนบัสนนุวตัถุประสงค์ทีไ่ด้จากเนือ้หาของหลกัการ 
โดยรวม หลกัการจงึต้องสมเหตผุลกบัการบรหิารเรอืนจ�ากลาง
ที่อนุญาตให้แตกต่างจากหลักการตามเจตนารมณ์นี้เสมอ

ข้อสังเกตเบื้องต้นที่ 3

1. ส่วนท่ี 1 ของหลักการครอบคลุมการบริหารจัดการทั่วไป
ของเรือนจ�า และสามารถปรับใช้ได้กับผู้ต้องขังทุกประเภท 
ท้ังทางอาญาหรอืทางแพ่ง ทีย่งัมไิด้พจิารณาหรือพพิากษาแล้ว 
ตลอดจนผู้ต้องขังที่ต้องอยู่ภายใต้ “มาตรการความปลอดภัย” 
หรือมาตรการแก้ไขที่สั่งโดยผู้พิพากษา 

2. ส่วนที่ 2 ประกอบด้วยหลักการที่สามารถน�าไปปรับใช้
เฉพาะกับหมวดพเิศษทีเ่กีย่วข้องกบัแต่ละส่วนเท่านัน้ อย่างไร
กต็าม หลกัการตามข้อ ก. ซึง่ใช้บังคบักับผูต้้องขังทีถ่กูพิพากษา
ให้จ�าคุกสามารถน�าไปปรับใช้อย่างเท่าเทียมกันกับประเภท
ของผู้ต้องขังตามข้อ ข., ค. และ ง. โดยมีเงื่อนไขว่า หลักการ
ไม่ขดัแย้งกบัหลกัการทีเ่กีย่วข้องกบัหมวดน้ันและเป็นประโยชน์
ต่อผู้ต้องขังเหล่านั้น

ข้อสังเกตเบื้องต้นที่ 4

1.  หลักการไม่แสวงหาทางก�าหนดหลักเกณฑ์การบริหาร
ทณัฑสถานทีก่�าหนดไว้ต่างหากส�าหรบัเยาวชน เช่น สถานพินจิ
และคุ้มครองเยาวชนหรือโรงเรียนของเรือนจ�า แต่โดยทั่วไป 
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ส่วนที ่1 สามารถน�าไปปรับใช้อย่างเท่าเทียมกันในสถานที่นั้น

2. ประเภทของเยาวชนควรรวมถึงอย่างน้อยที่สุดเยาวชน 

ทัง้หมดทีอ่ยูภ่ายใต้เขตอ�านาจของศาลเยาวชน โดยทัว่ไป เยาวชน

ดังกล่าวไม่ควรถูกพิพากษาให้รับโทษจ�าคุก

1.	 หลักกำรปรับใช้ทั่วไป

หลักการพื้นฐาน 

หลักการที่ 1

ผู้ต้องขังทุกคนต้องได้รับการปฏิบัติด้วยความเคารพเนื่องจาก

ความมเีกยีรตใินตวัเองและคณุค่าของความเป็นมนุษย์ ไม่มผู้ีต้องขัง

คนใดต้องตกอยู่ภายใต้ และผู้ต้องขงัทกุคนต้องได้รับความคุ้มครอง

จากการทรมานและการลงโทษหรือการปฏิบัติอ่ืนที่โหดร้าย 

ไร้มนษุยธรรม หรอืท่ีย�า่ยีศกัดิศ์ร ีซึง่ไม่มสีถานการณ์ใดทีอ่าจน�ามา

ซึ่งเหตุผลอันสมควร ความปลอดภัยและความมั่นคงของผู้ต้องขัง 

เจ้าหน้าที่ ผู้ให้บริการ และผู้เข้าเยี่ยมจะต้องมีตลอดเวลา

หลักการที่ 2

1. หลกัการทีม่อียูต้่องปรบัใช้อย่างเป็นกลาง ต้องไม่มกีารเลือก

ปฏบิตัโิดยอาศยัเหตแุห่ง เชือ้ชาต ิสผีวิ เพศ ภาษา ศาสนา ความเหน็

ทางการเมืองหรือความเห็นอื่น ต้นก�าเนิดทางชนชาติหรือสังคม 
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ทรัพย์สิน การเกิด หรือสถานะอื่นใด ความเชื่อทางศาสนาและ

ค�าสอนด้านศีลธรรมของผู้ต้องขังต้องได้รับการเคารพ

2. เพื่อให้หลักการไม่เลือกปฏิบัติมีผลในทางปฏิบัติ การบริหาร
งานเรือนจ�าต้องพิจารณาความจ�าเป็นของผู้ต้องขังแต่ละบุคคล 
โดยเฉพาะประเภทที่มีความเปราะบางสุดในสถานที่ของเรือนจ�า 
มาตรการป้องกันและส่งเสริมสิทธิของผู้ต้องขังที่มีความจ�าเป็น
พิเศษจ�าต้องมี และต้องไม่ถือเป็นการเลือกปฏิบัติ

หลักการที่ 3

การจ�าคุกและมาตรการอื่นอันมีผลให้ต้องตัดบุคคลออกจากโลก
ภายนอกเป็นสาเหตุของความเจ็บปวดหรือเศร้าหมองจาก
ข้อเท็จจริงอย่างยิ่งของการพรากไปซึ่งสิทธิก�าหนดด้วยตนเอง
โดยการลิดรอนเสรีภาพของบุคคลเหล่านี้ ดังนั้น ระบบเรือนจ�า
ต้องไม่เพิม่ความเจบ็ปวดในตวัเองจากสถานการณ์ดังกล่าว เว้นแต่
เกิดขึ้นโดยบังเอิญจากการแยกโดยมีเหตุผลหรือการรักษาวินัย

หลักการที่ 4

1. วัตถุประสงค ์หลักของการพิพากษาลงโทษจ�าคุกหรือ
มาตรการอื่นที่คล้ายกันซึ่งเป็นการลิดรอนเสรีภาพของบุคคล
คอื เพ่ือคุ้มครองสังคมจากอาชญากรรมและเพื่อลดการกระท�า 
ความผดิซ�า้ วตัถปุระสงค์เหล่านีส้ามารถบรรลุเป้าหมายได้ต่อเมือ่
ระยะเวลาจ�าคกุถูกน�าไปใช้เพือ่ท�าให้มัน่ใจว่าตราบเท่าท่ีเป็นไปได้ 
การรับบุคคลเหล่านี้กลับคืนสู่สังคมเมื่อได้รับการปล่อยตัวบุคคล
ดงักล่าวสามารถมีชีวติทีป่ฏบิตัติามกฎหมายและช่วยเหลอืตนเองได้  
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2. เพ่ือเป้าหมายนี ้ การบรหิารงานเรอืนจ�าและพนักงานเจ้าหน้าที่

อืน่ทีม่อี�านาจควรเสนอการให้การศกึษา การฝึกอบรมอาชพี และ

การท�างาน ตลอดจนรปูแบบการให้ความช่วยเหลอือ่ืนๆ  ทีเ่หมาะสม

และมีอยู่ รวมทั้งที่มีลักษณะเป็นการช่วยเยียวยา มีศีลธรรม 

เกี่ยวกับจิตใจ สังคมและสุขภาพ และการกีฬา โครงการ กิจกรรม 

และบริการดังกล่าวทั้งหมดควรจัดให้สอดคล้องกับความจ�าเป็น

ในการบ�าบัดของผู้ต้องหาแต่ละราย

หลักการที่ 5

1. ระบอบเรือนจ�าควรแสวงหาทางลดความแตกต่างระหว่าง

ชวีติในเรอืนจ�ากับชีวติทีม่เีสรภีาพทีมี่แนวโน้มลดความรบัผิดชอบ

ของผู ้ต้องขังลงหรือความเคารพอันเนื่องจากความมีเกียรติ 

ในความเป็นมนุษย์ 

2. การบรหิารงานเรอืนจ�าต้องจดัทีพ่กัอาศยัอย่างเหมาะสมทัง้หมด 

และปรับเปลี่ยนเพื่อให้มั่นใจว่า ผู้ต้องขังที่มีความไม่สามารถทาง

ร่างกาย จิตใจ หรือด้านอื่นสามารถเข้าถึงชีวิตในเรือนจ�าได้อย่าง

สมบูรณ์และมีประสิทธิภาพบนพื้นฐานของความเสมอภาค

การบริหารจัดการแฟ้มข้อมูลผู้ต้องขัง

หลักการที่ 6

ต้องมีระบบบริหารจัดการแฟ้มข้อมูลผู ้ต้องขังในทุกสถานที่

ที่มีบุคคลต้องโทษจ�าคุก ระบบดังกล่าวอาจจัดท�าเป็นระบบฐาน
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การบันทึกข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์หรือสมุดลงทะเบียนซ่ึงมี 

หน้าก�าหนดหมายเลขและให้ลงชื่อไว้ ขั้นตอนต้องก�าหนดเพื่อให้

มัน่ใจว่า มหีลกัฐานการตรวจสอบท่ีปลอดภยัและป้องกันการเข้าถึง

โดยไม่ได้รับอนุญาตหรือการแก้ไขข้อมูลที่อยู่ในระบบได้

หลักการที่ 7

ไม่มีผู้ใดต้องถูกรับตัวเข้าไว้ในเรือนจ�า เว้นแต่มีค�าส่ังให้ส่งตัว

เข้าเรือนจ�าที่มีผลตามกฎหมาย ข้อมูลต่อไปนี้ต้องอยู่ในระบบ

บริหารจัดการแฟ้มข้อมูลผู้ต้องขังเมื่อรับตัวผู้ต้องขังทุกรายไว้:

 (ก) ข้อมูลที่ถูกต้องซึ่งสามารถพิสูจน์อัตลักษณ์เฉพาะ

ของผู้ต้องขัง โดยเคารพความเป็นเพศซึ่งรับรู้ของบุคคลเหล่านั้น

 (ข) เหตุผลการส่งตัวผู้ต้องขังเข้าเรือนจ�าและหน่วยงาน

รับผิดชอบ นอกเหนือจากวันที่ เวลา และสถานที่จับกุมด้วย

 (ค) วนัและชัว่โมงทีร่บัเข้าไว้และปล่อยตวัผูต้้องขัง รวมทัง้

การโอนย้าย

 (ง) การบาดเจ็บที่เห็นได้ชัด และการร้องเรียนเกี่ยวกับ

การปฏบิตัโิดยมชิอบก่อนหน้านัน้ 

 (จ) รายการทรัพย์สินส่วนตัวของผู้ต้องขัง

 (ฉ) ชื่อสมาชิกในครอบครัวของผู้ต้องขัง โดยรวมถึง บุตร 

อายุของบุตร สถานที่ และสถานะอ�านาจปกครองบุตรและ

การปกครองบุตรของผู้ต้องขัง หากมี
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 (ช) รายละเอียดส�าหรับติดต่อกรณีฉุกเฉินและข้อมูลของ

ญาติสนิทผู้ต้องขัง

หลักการที่ 8

ข้อมูลต่อไปนี้ต้องลงไว้ในระบบบริหารจัดการแฟ้มข้อมูลผู้ต้องขัง

ในระหว่างจ�าคุก หากมี:

 (ก) ข้อมูลเกีย่วกบักระบวนการพจิารณาคด ีตลอดจนวนัท่ี

สืบพยานของศาลและผู้แทนทางกฎหมาย

 (ข) การประเมินเบื้องต้นและรายงานการจ�าแนกประเภท

 (ค) ข้อมูลเกีย่วกบัพฤตกิรรมและวนิยั

 (ง) การร้องขอและการร้องเรยีน ตลอดจนการกล่าวหาว่ามี

การทรมานหรือการลงโทษหรอืการปฏบัิตอิืน่ทีโ่หดร้าย ไร้มนษุยธรรม 

หรือที่ย�่ายีศักดิ์ศรี เว้นแต่กรณีที่มีลักษณะเป็นความลับ

 (จ) ข้อมูลเกีย่วกบัการก�าหนดโทษทางวนิยั

 (ฉ) ข้อมูลเกี่ยวกับเหตุการณ์และสาเหตุของการบาดเจ็บ

หรือเสียชีวิต และในกรณีเสียชีวิต จุดหมายปลายทางของศพ

หลักการที่ 9

บันทึกทั้งหมดท่ีอ้างถึงตามหลักการที่ 7 และที่ 8 ต้องรักษา

เป็นความลบั และจดัให้มีเฉพาะแก่ผูท้ีม่หีน้าทีท่างวชิาชีพทีจ่�าเป็น
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ต้องเข้าถงึข้อมลูเหล่าน้ันเท่านัน้ ผูต้้องขังทกุคนต้องได้รับการเข้าถึง

บันทึกเกี่ยวกับเขาเอง

โดยต้องเป็นไปตามการเขยีนทีไ่ด้รบัอนญุาตตามกฎหมายภายใน

ประเทศ และต้องมีสิทธิได้รับส�าเนาอย่างเป็นทางการของบันทึก

ดังกล่าวเมื่อได้รับการปล่อยตัว

หลักการที่ 10

ระบบบริหารจัดการแฟ้มข้อมูลผู้ต้องขังต้องน�าไปใช้เพ่ือสร้าง

ข้อมูลอันน่าเชื่อถือเกี่ยวกับแนวโน้มที่เกี่ยวกับและลักษณะของ

ประชากรในเรอืนจ�า ตลอดจนอตัราการเข้าอยู่ในเรือนจ�า เพือ่สร้าง

พื้นฐานส�าหรับการตัดสินใจโดยอิงจากหลักฐาน  

การจ�าแนกประเภท

หลักการที่ 11

ประเภทของผู้ต้องขังที่แตกต่างกันต้องถูกคุมขังไว้ในเรือนจ�า

แยกต่างหากจากกนัหรอือกีส่วนหนึง่ของทณัฑสถาน โดยพจิารณา

จากเพศ อาย ุประวัตอิาชญากรรม เหตผุลทางกฎหมายทีถู่กคมุขงั 

และความจ�าเป็นในการได้รับการบ�าบัด ดังนั้น:

 (ก) ผู้ชายและผู้หญิงตราบเท่าที่เป็นไปได้ต้องถูกคุมขังใน

เรือนจ�าแยกต่างหากจากกัน โดยเรือนจ�าที่รับท้ังผู้ต้องขังชาย

และหญิง สถานที่ทั้งหมดที่จัดสรรไว้ส�าหรับผู้หญิงต้องแยกออก

จากกันโดยสิ้นเชิง
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 (ข) ผู ้ถูกคุมขังระหว่างการด�าเนินคดีต้องแยกขังจาก
นักโทษเด็ดขาด

 (ค) ผู้ถูกจ�าคุกส�าหรับหนี้และผู้ต้องขังในคดีทางแพ่งอ่ืน
ต้องแยกขังจากผู้ถูกจ�าคุกจากเหตุของการกระท�าความผิดอาญา

 (ง) ผู้ต้องขังผู้เยาว์ต้องแยกขังจากผู้ใหญ่

ที่พักอาศัย

หลักการที่ 12

1. กรณีท่ีพักส�าหรับนอนเป็นห้องขังหรือห้องนอนส�าหรับ
ผู้ต้องขังแต่ละคน ผู้ต้องขังแต่ละคนต้องครอบครองห้องขังหรือ
ห้องนอนในเวลากลางคืนด้วยตนเอง หากกรณีมีเหตุผลพิเศษ 
เช่น การทีผู่ต้้องขงัล้นเรอืนจ�าชัว่คราว ท�าให้มคีวามจ�าเป็นส�าหรบั
การบริหารงานเรือนจ�ากลางที่ต้องมีข้อยกเว้นส�าหรับหลักการนี้ 
ไม่เป็นทีป่รารถนาให้มีผูต้้องขงัสองคนต่อหนึง่ห้องขังหรือห้องนอน

2. กรณีที่เรือนนอนไม่ว่าง เรือนนอนต้องถูกครอบครองโดย
ผู ้ต้องขังที่ถูกเลือกมาด้วยความระมัดระวังตามความเหมาะ
สมในการอยูร่่วมกบัผูอ้ืน่ในสภาพเหล่านัน้ ต้องมกีารควบคมุดแูล
เป็นปกติในเวลากลางคืนโดยต้องรักษาสภาพของเรือนจ�าไว้ด้วย

หลักการที่ 13

ทีพ่กัอาศยัทัง้หมดทีจั่ดให้ส�าหรบัผูต้้องขัง และโดยเฉพาะอย่างย่ิง 
ที่พักส�าหรับนอนท้ังหมดต้องเป็นไปตามเงื่อนไขทั้งหมดด้าน
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สุขภาพ โดยพิจารณาจากสภาพอากาศ และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง 

ปริมาณอากาศ พ้ืนที่ใช้สอยขั้นต�่า แสงสว่าง ความร้อน และ

การระบายอากาศ 

หลักการที่ 14

ในทุกสถานที่ที่ผู้ต้องขังจ�าต้องอาศัยอยู่หรือท�างาน:

 (ก) หน้าต่างต้องมขีนาดกว้างเพยีงพอให้ผูต้้องขงัสามารถ

อ่านหนังสือหรือท�างานได้จากแสงจากธรรมชาติ และต้องสร้าง

เพื่อให้อากาศสดชื่นผ่านเข้ามาได้ ไม่ว่าจะเป็นการระบายอากาศ

แบบสร้างขึ้นมาหรือไม่ก็ตาม

 (ข) แสงทีส่ร้างขึน้ต้องจดัไว้อย่างเพยีงพอส�าหรับผู้ต้องขงั

เพื่ออ่านหนังสือหรือท�างานได้โดยไม่เป็นอันตรายต่อสายตา

หลักการที่ 15

การติดตั้งสุขภัณฑ์ต้องเพียงพอให้ผู้ต้องขังทุกคนสามารถใช้ได้

ตามความจ�าเป็นของธรรมชาติเมื่อจ�าเป็นและมีลักษณะสะอาด

และเหมาะสม

หลักการที่ 16

การติดตั้งที่ส�าหรับอาบน�้าและฝักบัวต้องจัดไว้อย่างเพียงพอ

เพื่อให้ผู้ต้องขังทุกคนสามารถ และอาจจ�าเป็นต้องอาบน�้าหรือ

อาบน�้าฝักบัวในอุณหภูมิที่เหมาะสมกับอากาศเป็นประจ�าตาม
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ความจ�าเป็นส�าหรับอนามัยทั่วไปตามฤดูกาลและภูมิศาสตร์
ของภูมิภาค แต่อย่างน้อยที่สุดหน่ึงครั้งต่อสัปดาห์ในภูมิอากาศ
แถบอบอุ่น

หลักการที่ 17

ทุกส่วนของเรือนจ�าที่ใช ้เป็นประจ�าโดยผู ้ต ้องขังต้องได้รับ
การบ�ารุงรักษาอย่างเหมาะสมและรักษาความสะอาดด้วย
ความละเอียดรอบคอบตลอดเวลา

อนามัยส่วนบุคคล

หลักการที่ 18

1. ผูต้้องขงัจ�าต้องรกัษาความสะอาดของตนเอง และเพือ่การนี้
ผู้ต้องขังต้องได้รับน�้าและเครื่องใช้ในห้องน�้าเท่าที่จ�าเป็นส�าหรับ
สุขภาพและความสะอาด

2.  เพื่อให้ผู้ต้องขังอาจรักษาลักษณะภายนอกท่ีดีซึ่งสอดคล้อง
กับการเคารพในตัวเอง สิ่งอ�านวยความสะดวกต้องจัดไว้ส�าหรับ
การดูแลผมและหนวดเคราอย่างเหมาะสม และผู้ชายต้องสามารถ
โกนหนวดได้เป็นประจ�า

เสื้อผ้าและที่นอน

หลักการที่ 19

1. ผู้ต้องขังทุกคนท่ีไม่ได้รับอนุญาตให้แต่งกายด้วยเสื้อผ้าของ

ตนเองต้องได้รับเส้ือผ้าที่เหมาะสมกับภูมิอากาศและเพียงพอ
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ส�าหรับท�าให้มีสขุภาพดี เส้ือผ้านัน้ต้องไม่มลีกัษณะท่ีท�าให้ถูกย�า่ยี
ศกัดิศ์รหีรอืเสือ่มเสยีเกยีรติ

2. เสื้อผ้าทั้งหมดต้องสะอาดและเก็บไว้ในสภาพที่เหมาะสม 
ชุดชั้นในต้องมีการเปลี่ยนและซักท�าความสะอาดบ่อยครั้งที่สุด
เท่าทีจ่�าเป็นเพือ่รกัษาอนามยั

3. ในกรณียกเว้น เมื่อใดก็ตามที่ผู้ต้องขังออกจากเรือนจ�าตาม
วตัถปุระสงค์ท่ีได้รบัอนุญาต ผูต้้องขังต้องได้รบัอนญุาตให้แต่งกาย
ด้วยเสื้อผ้าของตนหรือเสื้อผ้าอื่นซึ่งไม่เป็นที่สังเกต

หลักการที่ 20

หากผู้ต้องขังได้รับอนุญาตให้แต่งกายด้วยเสื้อผ้าของตนเอง  
การจัดการต้องได้รับการด�าเนินการขณะที่รับเข้ามาในเรือนจ�า
เพ่ือให้มัน่ใจว่า เสือ้ผ้าเหล่านัน้ต้องสะอาดและเหมาะกบัการใช้งาน

หลักการที่ 21

ผู ้ต้องขังทุกคนโดยสอดคล้องกับมาตรฐานแห่งท้องถิ่นหรือ
ประเทศ ต้องได้รับเตียงแยกต่างหากและพร้อมเครื่องหลับนอน
แยกต่างหากและเพยีงพอซึง่ต้องสะอาดขณะทีใ่ห้ เก็บในสภาพดี 
และเปลี่ยนเป็นประจ�าอย่างเพียงพอที่จะมั่นใจว่ามีความสะอาด

อาหาร

หลักการที่ 22

1. ผูต้้องขงัทกุคนต้องได้รบัอาหารทีมี่คณุค่าทางอาหารเหมาะสม
กับสุขภาพและความแข็งแรง มีคุณภาพและจัดเตรียมและให้
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บริการอย่างดีในเวลาชั่วโมงปกติจากการบริหารงานเรือนจ�า

2. น�้าดื่มต้องจัดให้มีส�าหรับผู้ต้องขังทุกคนเมื่อเขาหรือเธอ

ต้องการ

การออกก�าลังกายและกีฬา

หลักการที่ 23

1. ผู้ต้องขังทุกคนที่ไม่ได้ท�างานกลางแจ้งต้องได้ออกก�าลังกาย

อย่างเหมาะสมอย่างน้อยหนึ่งชั่วโมงในที่แจ้งทุกวันกรณีที่สภาพ

อากาศอ�านวย

2. ผูต้้องขงัผูเ้ยาว์และผูต้้องขงัอืน่ทีม่อีายแุละร่างกายเหมาะสม

ต้องได้รับการฝึกอบรมทางร่างกายและกิจกรรมนันทนาการ

ตลอดระยะเวลาที่ออกก�าลังกาย เพื่อเป้าหมายนี้ ควรจัดพื้นที่ 

การตดิตัง้ และอปุกรณ์ไว้

บริการดูแลสุขภาพ

หลักการที่ 24

1. การจัดให้มีการดูแลสุขภาพแก่ผู้ต้องขังเป็นความรับผิดชอบ

ของรัฐ ผู้ต้องขังควรได้ใช้มาตรฐานการดูแลสุขภาพเดียวกันกับที่

มีในชุมชน และควรเข้าถึงบริการดูแลสุขภาพที่จ�าเป็นโดยไม่เสีย

ค่าใช้จ่ายปราศจากการเลือกปฏิบัติบนพื้นฐานของสถานะทาง

กฎหมายของผู้ต้องขัง
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2. บริการดูแลสุขภาพควรจัดตั้งขึ้นโดยมีความสัมพันธ์ใกล้ชิด

กับการจัดการสาธารณสุขทั่วไป และในประการที่ท�าให้มั่นใจว่า 

ได้รับการรักษาและดูแลอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนโรคที่เกิดจาก

การติดเชื้อไวรัสเอชไอวี วัณโรค และโรคจากการติดเชื้ออ่ืนๆ 

รวมทั้งการพึ่งพายาเสพติดด้วย

หลักการที่ 25

1. เรือนจ�าทุกแห่งต้องมีบริการดูแลสุขภาพอยู่ในสถานที่ 

ซึ่งปฏิบัติภารกิจในการประเมิน ส่งเสริม คุ้มครอง และพัฒนา

สุขภาพกายและใจของผู้ต้องขัง โดยให้ความส�าคัญอย่างยิ่งไปที่

ผูต้้องขงัทีต้่องการการดแูลสขุภาพเป็นพเิศษหรือมปัีญหาสุขภาพ

ที่เป็นอุปสรรคต่อการฟื้นฟู

2. บริการดูแลสุขภาพต้องประกอบไปด้วยคณะท�างาน

สหวิทยาการซึ่งมีบุคลากรที่มีคุณสมบัติเหมาะสมด�าเนินการ

รักษาอย่างอิสระได้อย่างเต็มที่ และต้องรวมทั้งผู้เชี่ยวชาญด้าน 

จติใจและจติเวชอย่างเหมาะสม บรกิารของทนัตแพทย์ทีมี่คณุภาพ

ต้องจัดไว้ส�าหรับผู้ต้องขังทุกคน

หลักการที่ 26

1. บริการดูแลสุขภาพต้องจัดเตรียมและมีแฟ้มข้อมูลทาง 

การแพทย์ของผู้ต้องขังแต่ละคนทุกคนอย่างถูกต้อง เป็นปัจจุบัน 

และเป็นความลับ และผู้ต้องขังทุกคนควรได้รับอนุญาตให้เข้าถึง
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แฟ้มข้อมูลของตนได้เมื่อร้องขอ ผู ้ต้องขังอาจแต่งตั้งบุคคล

ภายนอกให้เข้าถึงแฟ้มข้อมูลทางการแพทย์ของตนได้

2. แฟ้มข้อมูลทางการแพทย์ต้องโอนย้ายไปยังบริการดูแล

สุขภาพของเรอืนจ�าผูร้บัโอนเมือ่มกีารโอนย้ายผูต้้องขัง และต้องอยู่

ภายใต้การรักษาความลับทางการแพทย์

หลักการที่ 27

1. ผู้ต้องขังทุกคนต้องท�าให้มั่นใจว่าสามารถเข้าถึงการรักษา

ทางการแพทย์ได้ทันทีในกรณีฉุกเฉิน ผู้ต้องขังที่จ�าต้องได้รับ

การรักษาหรือการผ่าตัดต้องส่งตัวไปยังสถาบันเฉพาะทางหรือ

โรงพยาบาลของพลเรือน กรณีที่บริการของเรือนจ�ามีโรงพยาบาล

ของตนเอง ต้องมีคณะท�างานและอุปกรณ์อย่างเพียงพอเพื่อให้

ผู้ต้องขังที่ถูกส่งตัวมาได้รับการรักษาและการดูแลอย่างเหมาะสม 

2. การตัดสินใจด้านการรักษาอาจด�าเนินการโดยผู้เชี่ยวชาญ

ด้านการดูแลสุขภาพที่รับผิดชอบเท่าน้ัน และไม่อาจถูกปฏิเสธ

หรือเพิกเฉยจากเจ้าหน้าที่เรือนจ�าที่มิใช่ทางการแพทย์

หลักการที่ 28

ในเรือนจ�าหญิงต้องมีท่ีพักอาศัยพิเศษส�าหรับการดูแลและ

การรกัษาก่อนและหลงัคลอดบุตรทีจ่�าเป็นท้ังหมด การด�าเนินการ

ต้องจัดไว้ในทุกทีท่ี่ใช้ได้ส�าหรบัเด็กเกิดในโรงพยาบาลนอกเรอืนจ�า 

หากเด็กเกิดในเรือนจ�า ข้อเท็จจริงนี้ต้องไม่ระบุไว้ในสูติบตัร
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หลักการที่ 29

1. การตัดสินใจอนุญาตให้เด็กอยู่กับพ่อแม่ของเด็กในเรือนจ�า
ต้องอยู่บนพื้นฐานประโยชน์สูงสุดของเด็กที่เกี่ยวข้อง เมื่อเด็กได้
รับอนุญาตให้อยู่ในเรือนจ�ากับบิดามารดา ต้องจัดให้มี:

 (ก) สิ่งอ�านวยความสะดวกทัง้ภายในและภายนอกส�าหรบั
การดูแลเด็กทีจั่ดให้มโีดยผูม้คุีณสมบตัใินสถานท่ีซึง่เดก็ต้องไปอยู่
เมื่อไม่ได้อยู่ในความดูแลของบิดามารดา

 (ข) บรกิารดูแลสขุภาพเฉพาะเด็ก ตลอดจนการตรวจสุขภาพ
เบือ้งต้นเมือ่รบัตัวและการติดตามพัฒนาการของเดก็อย่างต่อเนือ่ง
โดยผู้เชี่ยวชาญ

2. เด็กที่อยู่ในเรือนจ�ากับบิดามารดาต้องไม่ถือว่าเป็นผู้ต้องขัง

หลักการที่ 30

แพทย์หรือผู้ประกอบวิชาชีพอื่นด้านการดูแลสุขภาพที่มีคุณภาพ 
ไม่ว่าจ�าต้องรายงานต่อแพทย์หรือไม่ต้องตรวจดู พูดคุย และ
ตรวจสอบผู้ต้องขังทุกคนอย่างเร็วสุดเท่าท่ีเป็นไปได้หลังจาก
การรับตัวผู้ต้องขังและในภายหลังเมื่อจ�าเป็น การให้ความสนใจ
เฉพาะเจาะจงต้องมีต่อ:

 (ก) การระบุความจ�าเป็นต่อการดูแลสุขภาพและด�าเนิน
มาตรการจ�าเป็นทั้งหมดเพื่อการรักษา

 (ข) การระบุการรักษาอาการป่วยซึ่งผู้ต้องขังที่มาถึงอาจ

ต้องประสบมาก่อนเข้ารับการรักษา
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 (ค) การระบุสัญญาณใดๆ ของความเครียดทางจิตหรือ

ความเครียดอื่นจากความเป็นจริงของการจ�าคุก โดยอาจรวมถึง

แต่ไม่จ�ากัดที่ความเสี่ยงของการฆ่าตัวตายหรือท�าร้ายตัวเอง 

และอาการถอนยาจากการใช้ยาเสพตดิ การใช้ยา หรอืแอลกอฮอล์

และด�าเนินมาตรการหรือการรักษาที่เหมาะสมทั้งหมด

 (ง) ในกรณทีีผู่ต้้องขงัถกูสงสยัว่าเป็นโรคตดิต่อ ต้องจดัให้

แยกการรกัษาทางการแพทย์และการรกัษาผูต้้องขงัเหล่านัน้อย่าง

เหมาะสมในช่วงเวลาที่ติดเชื้อ 

 (จ) ก�าหนดความเหมาะสมของผู้ต้องขังในการท�างาน 

การออกก�าลงักาย และการเข้าร่วมในกิจกรรมอืน่ตามความเหมาะสม

หลักการที่ 31

แพทย์หรือผู้ประกอบวิชาชีพอื่นด้านการดูแลสุขภาพที่มีคุณภาพ

ต้องเข้าถงึผูต้้องขงัทีป่่วยทัง้หมด ผู้ต้องขงัท้ังหมดทีร้่องเรยีนปัญหา

สุขภาพร่างกายหรือจิตใจหรือการบาดเจ็บ และผู้ต้องขังที่จ�าต้อง

มีการดูแลเอาใจใส่โดยตรงเป็นพิเศษได้ทุกวัน การตรวจสุขภาพ

ทั้งหมดต้องด�าเนินการโดยเป็นความลับอย่างสิ้นเชิง

หลักการที่ 32

1. ความสัมพันธ์ระหว่างแพทย์หรือผู้ประกอบวิชาชีพอื่นด้าน

การดแูลสขุภาพ และผูต้้องขงัต้องอยูภ่ายใต้มาตรฐานทางจริยธรรม

และวิชาชีพเช่นเดียวกันกับที่ใช้กับผู้ป่วยในชุมชน โดยเฉพาะ:
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 (ก) หน้าที่การคุ้มครองสุขภาพกายและใจของผู้ต้องขัง 

และการป้องกันและการรักษาโรคบนพ้ืนฐานของการรกัษาเท่าน้ัน

 (ข) การยึดเจตจ�านงอิสระของผู้ต้องขังด้านสุขภาพของ

ผู้ต้องขังเอง และความยินยอมที่แจ้งให้ทราบในความสัมพันธ ์

ระหว่างผู้ป่วยและแพทย์

 (ค) การรักษาความลับของข้อมูลทางการแพทย์ เว้นแต่

การรักษาความลับนั้นอาจส่งผลให้มีการคุกคามจริงหรือใกล้จะ

เกิดขึ้นต่อผู้ป่วยหรือผู้อื่น

 (ง) การห้ามเด็ดขาดในการเข้าร่วมท้ังทางตรงและทางอ้อม

ในการกระท�าที่อาจก่อให้เกิดการลงโทษหรือการปฏิบัติอ่ืนที่

โหดร้าย ไร้มนษุยธรรม หรือทีย่�า่ยศีกัดิศ์ร ีตลอดจนการทดลองทาง 

การแพทย์หรือวิทยาศาสตร์ที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพของ 

ผูต้้องขงั เช่น การน�าเซลล์ เนือ้เยือ่ หรอือวยัวะของผูต้้องขังออกมา

2. โดยไม่เสื่อมเสียต่อวรรค 1 (ง) ของหลักการข้อนี้ ผู้ต้องขัง

อาจได้รบัอนุญาต เมือ่มีความยินยอมโดยอิสระและได้รับแจ้งแล้ว

และเป็นไปตามกฎหมายที่ใช้บังคับ ให้เข้าร่วมในการศึกษาทาง 

การแพทย์และการวิจัยด้านสุขภาพอ่ืนๆ ที่เข้าถึงได้ในชุมชน

หากคาดหวงัว่าจะเป็นประโยชน์โดยตรงและส�าคญัแก่สุขภาพของ

ผู้ต้องขัง และบริจาคเซลล์ เนื้อเยื่อ หรืออวัยวะให้แก่ญาติได้

หลักการที่ 33

แพทย์ต้องรายงานให้ผู้อ�านวยการเรือนจ�าทราบเม่ือแพทย์
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พจิารณาเห็นว่า สุขภาพร่างกายและจิตใจของผู้ต้องขังได้รับหรือ

จะติดเชื้อร้ายแรงจากการจ�าคุกต่อไปหรือจากสภาพการณ์ของ

การจ�าคุก

หลักการที่ 34

หากในการตรวจผู้ต้องขังเมื่อเข้ารับการรักษาหรือให้การดูแล

ทางการแพทย์แก่ผู้ต้องขังในเวลาต่อมา ผู้ประกอบวิชาชีพด้าน

การดูแลสุขภาพตระหนักถึงสัญญาณใดๆ ของการทรมานหรือ

การลงโทษหรือการปฏิบัติอ่ืนที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรม หรือที่

ย�่ายีศักดิ์ศรี ผู้ประกอบวิชาชีพนั้นต้องท�าเอกสารและรายงาน

กรณดีงักล่าวต่อหน่วยงานทางการแพทย์ ทางปกครอง หรอืตลุาการ

ที่มีอ�านาจหน้าที่ กระบวนการคุ้มครองที่เหมาะสมต้องได้รับ 

การปฏิบัติเพื่อมิให้ผู ้ต ้องขังหรือผู ้เกี่ยวข้องมีความเสี่ยงต่อ

อันตรายที่คาดการณ์ได้ 

หลักการที่ 35

1. แพทย์หรอืหน่วยงานด้านสาธารณสขุทีม่อี�านาจต้องตรวจสอบ

เป็นประจ�าและแนะน�าผู้อ�านวยการเรือนจ�าในด้าน:

 (ก) ปรมิาณ คณุภาพ การจดัเตรยีม และบรกิารด้านอาหาร

 (ข) อนามัยและความสะอาดของเรือนจ�าและผู้ต้องขัง

 (ค) สุขาภิบาล อุณหภูมิ แสงสว่าง และการระบายอากาศ

ของเรือนจ�า
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 (ง) ความเหมาะสมและความสะอาดของเสื้อผ้าและ

เครื่องหลับนอนของผู้ต้องขัง

 (จ)  การปฏบิตัติามหลกัการเกีย่วกบัพลศกึษาและการกฬีา

ในกรณีที่ไม่มีบุคลากรทางเทคนิคที่รับผิดชอบในกิจกรรมเหล่านี้

2. ผู้อ�านวยการเรือนจ�าต้องพิจารณาค�าแนะน�าและรายงานที่

ให้ไว้ตามวรรค 1 ของหลกัการข้อนีแ้ละข้อ 33 และต้องด�าเนินการ

โดยทันทีเพื่อให้ค�าแนะน�าและข้อเสนอแนะในรายงานมีผลใช้

บังคับ หากค�าแนะน�าหรือข้อเสนอแนะไม่อยู่ภายใต้อ�านาจของ

ผู้อ�านวยการเรือนจ�าหรือหากผู้อ�านวยการเรือนจ�าไม่เห็นด้วยกับ

ค�าแนะน�าหรอืข้อเสนอแนะนัน้ ผูอ้�านวยการเรือนจ�าต้องส่งรายงาน

ของตนและค�าแนะน�าหรอืข้อเสนอแนะของแพทย์หรอืหน่วยงาน

ด้านสาธารณสขุทีม่อี�านาจไปยังผูม้อี�านาจหน้าทีร่ะดบัสงูกว่าทันที

ข้อจ�ากัด วินัย และการลงโทษ

หลักการที่  36

วินัยและค�าสั่งต้องรักษาไว้ไม่ให้มีข้อจ�ากัดมากเกินความจ�าเป็น

เพื่อท�าให้มั่นใจว่ามีการคุมขังอย่างปลอดภัย การจัดการด้าน

ความมั่นคงของเรือนจ�า และชีวิตในชุมชนเป็นไปอย่างเรียบร้อย 

หลักการที่ 37

ประเด็นดังต่อไปน้ีต้องอยู ่ภายใต้อ�านาจของกฎหมายหรือ

หลักเกณฑ์ของหน่วยงานทางปกครองที่มีอ�านาจเสมอ:
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 (ก) ความประพฤติที่เป็นการกระท�าความผิดทางวินัย

 (ข) ประเภทและระยะเวลาของการลงโทษที่อาจก�าหนด 

 (ค) หน่วยงานที่มีอ�านาจหน้าที่ก�าหนดโทษดังกล่าว 

 (ง) รูปแบบการแยกขังโดยไม่สมัครใจออกจากประชากร

ในเรือนจ�าทั่วไป เช่น การขังเด่ียว การแยกจากกัน การแยกตัว 

ผู้ต้องขัง แผนกดูแลพิเศษ และการคุมขังที่บ้าน ไม่ว่าในฐานะ

การลงโทษทางวนิยัหรอืเพือ่การรกัษาระเบียบและความปลอดภยั  

ตลอดจนการประกาศนโยบายและขั้นตอนเกี่ยวกับการใช้และ

ทบทวน การรับตัวผู้ต้องขังและการปล่อยตัวผู้ต้องขังออกจาก

การแยกขังโดยไม่สมัครใจในรูปแบบใด  

หลักการที่ 38

1. การบริหารงานเรือนจ�าต้องได้รับการส่งเสริมให้ใช้ตาม

บริบทที่เป็นไปได้ การป้องกันความขัดแย้ง การไกล่เกลี่ย หรือ

กลไกการระงับข้อพิพาททางเลือกอื่นเพื่อป้องกันการกระท�า 

ความผิดทางวินัยหรือการยุติข้อขัดแย้ง

2. ส�าหรับผู้ต้องขังที่ถูกหรือก�าลังถูกแยกขัง การบริหารงาน

เรอืนจ�าต้องด�าเนนิมาตรการจ�าเป็นเพือ่บรรเทาผลกระทบอันตราย

ที่อาจเกิดขึ้นจากการแยกขังต่อตัวผู ้ต้องขังและต่อชุมชนของ 

ผู้ต้องขังภายหลังได้รับการปล่อยตัวจากเรือนจ�า  
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หลักการที่ 39

1. ไม่มีผู้ต้องขังคนใดต้องถูกลงโทษ เว้นแต่เป็นไปตามเงื่อนไข

ของกฎหมายหรือหลักเกณฑ์ที่อ้างไว้ในหลักการที่ 37 และหลัก

ความยุติธรรมและวิถีทางที่ชอบธรรม  ผู้ต้องขังต้องไม่ถูกลงโทษ

ซ�้าส�าหรับความผิดเดียวกัน 

2. การบรหิารงานเรอืนจ�าต้องเป็นประกันความได้สัดส่วนระหว่าง

การลงโทษทางวินัยและความผิดที่ก่อขึ้น และต้องเก็บบันทึก

ทุกการลงโทษทางวินัยที่ก�าหนดอย่างเหมาะสม

3. ก่อนการก�าหนดโทษทางวินัย การบริหารงานเรือนจ�า 

ต้องพิจารณาว่า อาการป่วยทางจิตของผู้ต้องขังหรือพัฒนาการ 

ความพิการของผู ้ต ้องขังอาจน�ามาซึ่งความประพฤติและ 

การกระท�าความผิด หรือการกระท�าท่ีเป็นเหตุของข้อกล่าวหา

การกระท�าผิดทางวินัย การบริหารงานเรือนจ�าต้องไม่ลงโทษ

ความประพฤตใิดๆ ของผู้ต้องขงัท่ีถอืว่าเป็นผลโดยตรงจากอาการ

ป่วยทางจิตหรือความบกพร่องทางสติปัญญา

หลักการที่ 40

1. ไม่มีผู้ต้องขังคนใดต้องถูกใช้งานในบริการของเรือนจ�าใน

สถานที่ลงโทษทางวินัย

2. อย่างไรก็ตาม หลักการนี้ต้องไม่ขัดขวางการท�างานอย่าง

เหมาะสมของระบบที่ขึ้นอยู่กับการปกครองตนเอง โดยกิจกรรม

พิเศษทางสังคม การศึกษา หรือกีฬาหรือความรับผิดชอบถูก
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มอบหมายภายใต้การก�ากับดูแลให้แก่ผู ้ต ้องขังที่ตั้งกลุ ่มขึ้น 

เพือ่วัตถุประสงค์ของการบ�าบัด

หลักการที่ 41

1. การกล่าวหาใดๆ  เกีย่วกบักระท�าความผดิทางวนิยัโดยผูต้้องขัง

ต้องรายงานให้ผู้มีอ�านาจหน้าที่ทราบทันที ซึ่งต้องตรวจสอบโดย

ไม่ชักช้าเกินความจ�าเป็น 

2. ผู้ต้องขังต้องได้รับแจ้งโดยไม่ชักช้าและในภาษาที่ผู้ต้องขัง

เข้าใจให้ทราบถึงลกัษณะของข้อกล่าวหาทีม่ต่ีอผูต้้องขงั และต้อง

ให้เวลาเพียงพอและสิ่งอ�านวยความสะดวกส�าหรับการเตรียม

ต่อสู้คดีของผู้ต้องขัง

3. ผู้ต้องขังต้องได้รับอนุญาตให้ต่อสู้คดีด้วยตนเอง หรือโดย

ความช่วยเหลือทางกฎหมายเมื่อประโยชน์ของความยุติธรรม

จ�าเป็นต้องมีโดยเฉพาะในกรณีเก่ียวกับความผิดทางวินัยร้ายแรง 

หากผู้ต้องขังไม่เข้าใจหรือไม่พูดภาษาที่ใช้ในขณะไต่สวนทางวินัย 

ผู้ต้องขังต้องได้รับความช่วยเหลือจากล่ามที่มีความสามารถโดย

ไม่เสียค่าใช้จ่าย

4. ผู้ต้องขังต้องได้รับโอกาสในการหาทางควบคุมความชอบ

ด้วยกฎหมายของการลงโทษทางวินยัทีก่�าหนดให้ลงโทษแก่ผูต้้องขัง 

5. ในกรณีที่การกระท�าความผิดทางวินัยถูกฟ้องเป็นคดีอาญา 

ผู้ต้องขังต้องมีสิทธิได้รับทุกหลักประกันแห่งวิถีทางที่ชอบธรรมที่
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ใช้ในวิธีพิจารณาคดีอาญา ตลอดจนการเข้าถึงที่ปรึกษากฎหมาย

โดยไม่ถูกขัดขวาง

หลักการที่ 42

สภาพความเป็นอยูท่ัว่ไปทีก่�าหนดไว้ในหลักการน้ี ตลอดจนสภาพ

เกี่ยวกับแสงสว่าง การระบายอากาศ อุณหภูมิ การสุขาภิบาล 

โภชนาการ น�้าดื่ม การเข้าถึงที่แจ้งและการออกก�าลังกาย อนามัย

ส่วนบคุคล การดแูลสขุภาพ และพืน้ทีส่่วนตวัทีเ่พยีงพอต้องน�าไป

ปรับใช้กับผู้ต้องขังทุกคนโดยไม่มีข้อยกเว้น 

หลักการที่ 43

1. ไม่มีกรณีใดที่อาจมีข้อจ�ากัดหรือการลงโทษทางวินัยที่เสมอ

การทรมานหรอืการลงโทษหรอืการปฏิบัตอ่ืินทีโ่หดร้าย ไร้มนษุยธรรม 

หรือที่ย�่ายีศักดิ์ศรี ห้ามมิให้ใช้แนวปฏิบัติโดยเฉพาะดังต่อไปนี้:

 (ก) การขังเดี่ยวอย่างไม่มีก�าหนด 

 (ข) การขังเดี่ยวที่ขยายก�าหนดเวลา

 (ค) การให้ผูต้้องขงัอยูใ่นห้องมดืหรือทีต้่องจดุไฟตลอดเวลา

 (ง) การลงโทษทางร่างกายหรือการลดอาหารหรือน�้าดื่ม

ของผู้ต้องขัง

 (จ) การลงโทษแบบเหมารวม
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2. ต้องไม่น�าเครื่องพันธนาการมาใช้เป็นการลงโทษส�าหรับ

ความผิดทางวินัยอย่างเด็ดขาด

3. การลงโทษทางวนิยัหรอืมาตรการจ�ากัดต้องไม่รวมถงึการห้าม

ติดต่อครอบครัว วิธีติดต่อครอบครัวอาจจ�ากัดเฉพาะระยะเวลา

ทีจ่�ากดัไว้เท่านัน้ และเท่าทีจ่�าเป็นอย่างยิง่เพือ่การรกัษาความปลอดภยั

และค�าสั่ง 

หลักการที่ 44

เพือ่วตัถปุระสงค์ของหลกัการเหล่านี ้การขงัเดีย่วหมายถงึ การคมุขัง

ผู้ต้องขังเป็นระยะเวลา 22 ช่ัวโมงหรือมากกว่าต่อวันโดยไม่ได้

ตดิต่อกบัผูอ้ืน่อย่างมคีวามหมาย การขงัเดีย่วท่ีขยายก�าหนดเวลา

หมายถึง การขังเดี่ยวเป็นระยะเวลาเกินกว่า 15 วันติดต่อกัน

หลักการที่ 45

1. การขงัเด่ียวต้องถูกใช้เฉพาะกรณยีกเว้นเป็นวธิสีดุท้ายเท่านัน้

โดยใช้เวลาสัน้ทีส่ดุเท่าทีท่�าได้ และต้องมกีารตรวจสอบอย่างอสิระ 

และเป็นไปตามการรับรองของเจ้าหน้าที่ที่มีอ�านาจเท่านั้น และ

ต้องไม่ลงโทษตามการตัดสินให้ต้องรับโทษของผู้ต้องโทษ

2. ควรห้ามมิให้มีการลงโทษขังเดี่ยวในกรณีของผู้ต้องขังที่มี

ความผิดปกติทางจิตหรือความพิการทางร่างกายเมื่อสภาพของ

ผู้ต้องขังจะทรุดลงจากมาตรการดังกล่าว การห้ามใช้โทษขังเดี่ยว

และมาตรการที่เหมือนกันในกรณีเกี่ยวข้องกับผู้หญิงและเด็ก
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ตามทีอ้่างองิไว้ในมาตรฐานและบรรทดัฐานอ่ืนของสหประชาชาติ

ในการป้องกนัอาชญากรรมและความยตุธิรรมทางอาญา28 จะต้อง 

น�ามาปรับใช้ต่อไป

หลักการที่ 46

1. บุคลากรด้านการดูแลสุขภาพต้องไม่มบีทบาทใดในการก�าหนด 

การลงโทษทางวนิยัหรอืมาตรการจ�ากดัอ่ืน อย่างไรกต็าม บคุลากร

เหล่านี้ต้องให้ความสนใจต่อสุขภาพของผู้ต้องขังที่อยู ่ภายใต้

รูปแบบการแยกขังโดยไม่สมัครใจ ตลอดจนการเยี่ยมผู้ต้องขัง

ดงักล่าวเป็นรายวนัและการจดัให้มคีวามช่วยเหลือทางการแพทย์

และการรักษาทันทีเมื่อมีการร้องขอจากผู้ต้องขังดังกล่าวหรือ

เจ้าหน้าที่เรือนจ�า

2. บคุลากรด้านการดูแลสขุภาพต้องรายงานผูอ้�านวยการเรอืนจ�า

โดยไม่ชักช้าถึงผลกระทบอย่างร้ายแรงของการลงโทษทางวินัย

และมาตรการจ�ากัดอื่นต่อสุขภาพกายและใจของผู้ต้องขังที่รับ

การลงโทษหรือมาตรการเหล่าน้ัน และต้องแนะน�าผู้อ�านวยการ 

เรอืนจ�ากรณท่ีีบุคลากรเหล่าน้ีเหน็ว่าจ�าเป็นต้องเลกิหรอืเปลีย่นแปลง

28  See rule 67 of the United Nations Rules for the Protection of Juveniles Deprived 
of their Liberty (resolution 45/113, annex); and rule 22 of the United Nations 
Rules for the Treatment of Women Prisoners and Non-custodial Measures for 
Women Offenders (the Bangkok Rules) 

 (resolution 65/229, annex).
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เพื่อเหตุผลด้านสุขภาพของร่างกายหรือจิตใจ 

3. บุคลากรด้านการดูแลสุขภาพต้องมีอ�านาจทบทวนและ

เสนอแนะให้มกีารเปลีย่นแปลงการแยกขงัผูต้้องขงัโดยไม่สมคัรใจ

ได้เพือ่ท�าให้มัน่ใจว่า การแยกขงัดงักล่าวไม่ท�าให้ภาวะอาการหรือ

ความผดิปกตทิางจติหรอืความพกิารทางร่างกายของผูต้้องขงัทรดุลง 

เครื่องพันธนาการ

หลักการที่ 47

1. ห้ามมิให้ใช้โซ่ ตรวน หรือเครื่องพันธนาการอ่ืนที่เป็น 

การย�่ายีศักดิ์ศรีหรือท�าให้เจ็บปวด

2. เครื่องพันธนาการอื่นต้องใช้เฉพาะกรณีที่กฎหมายอนุญาต

และกรณีต่อไปนี้เท่านั้น:

 (ก) เพือ่ป้องกนัการหลบหนใีนช่วงของการโยกย้าย โดยมี

เงื่อนไขว่า ต้องเอาเครื่องพันธนาการออกเมื่อผู้ต้องขังปรากฏตัว

ต่อหน้าผู้มีอ�านาจทางตุลาการหรือทางปกครอง

 (ข) โดยค�าสั่งของผู้อ�านวยการเรือนจ�า ถ้าวิธีควบคุมอื่น

ล้มเหลว เพื่อป้องกันผู้ต้องขังจากการท�าร้ายตัวเองหรือผู้อื่น 

หรอืจากการท�าให้ทรัพย์สนิเสยีหาย ในกรณดีงักล่าว ผูอ้�านวยการ 

เรือนจ�าต้องเตือนให้แพทย์และผู ้ประกอบวิชาชีพอื่นด้าน

การดแูลสขุภาพทีม่คุีณภาพทราบทนัทีและรายงานไปยังผูม้อี�านาจ

ทางปกครองระดับสูงขึ้น 
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หลักการที่ 48

1. เมื่อได้รับอนุญาตให้ใช้เครื่องพันธนาการตามวรรค 2 ของ

หลักการที่ 47 ให้น�าแนวปฏิบัติดังต่อไปนี้มาใช้:

 (ก) ต้องใช้เครือ่งพนัธนาการเฉพาะกรณีท่ีไม่มกีารควบคมุ

รูปแบบอื่นที่เบากว่าซ่ึงมีประสิทธิภาพเพ่ือจัดการความเส่ียงที่มี

จากการเคลื่อนไหวโดยไร้การควบคุม

 (ข) วิธีพันธนาการต้องเป็นวิธีการล่วงล�้าน้อยสุดเท่าที ่

จ�าเป็นและมีเพื่อควบคุมการเคลื่อนไหวของผู ้ต ้องขังตาม 

ความเหมาะสมโดยข้ึนอยู่กับระดับและลักษณะของความเสี่ยง 

ที่เป็นปัญหา

 (ค) เครื่องพันธนาการต้องใช้เฉพาะเวลาที่ก�าหนดเท่าน้ัน 

และต้องเอาออกโดยเร็วที่สุดเท่าที่ท�าได้ภายหลังจากความเส่ียง

ที่มีจากการเคลื่อนไหวโดยไร้การควบคุมไม่ปรากฏอีกต่อไป

2. ต้องไม่ใช้เคร่ืองพนัธนาการกบัผู้หญงิในช่วงคลอดบุตร ช่วงให้

ก�าเนิดบุตร และทันทีหลังจากการให้ก�าเนิดบุตรโดยเด็ดขาด 

หลักการที่ 49

การบริหารงานเรือนจ�าควรหาทางเข้าถึงและจัดให้มีการฝึกอบรม

ด้านการใช้เทคนิคควบคุมที่สามารถหลีกเลี่ยงความจ�าเป็นใน

การใช้เครื่องพันธนาการหรือลดการล่วงล�้าผู้ต้องขังลง
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การค้นตัวผู้ต้องขังและห้องขัง

หลักการที่ 50

กฎหมายและหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการค้นตัวผู้ต้องขังและห้องขัง

ต้องเป็นไปตามพันธกรณีภายใต้กฎหมายระหว่างประเทศ และ

ต้องพิจารณาตามมาตรฐานและบรรทัดฐานระหว่างประเทศ 

โดยตระหนักถึงความจ�าเป็นเพื่อให้มั่นใจว่ามีความปลอดภัยใน

เรือนจ�า การค้นตัวต้องด�าเนินการลักษณะที่เคารพศักดิ์ศรีภายใน

ของมนุษย์และความเป็นส่วนตัวของบุคคลที่ถูกตรวจค้น รวมทั้ง

หลกัการความได้สดัส่วน ความถูกต้องตามกฎหมาย และความจ�าเป็น 

หลักการที่ 51

การตรวจค้นต้องไม่ใช้เพือ่คกุคาม ข่มขู ่หรอืล่วงล�า้โดยไม่จ�าเป็นต่อ

ความเป็นส่วนตวัของผู้ต้องขงั เพือ่วตัถปุระสงค์แห่งความรบัผดิชอบ 

การบรหิารงานเรอืนจ�าต้องเกบ็บันทกึการตรวจค้นอย่างเหมาะสม

โดยเฉพาะการเปลือ้งผ้าและการตรวจค้นภายในร่างกาย และการ

ตรวจค้นห้องขงั รวมทัง้เหตผุลของการตรวจค้น การระบผูุ้ด�าเนนิการ

ตรวจค้นและผลลัพธ์การตรวจค้น

หลักการที่ 52

1. การตรวจค้นแบบล่วงล�า้ ตลอดจนการเปล้ืองผ้าและการตรวจค้น

ภายในร่างกายต้องด�าเนินการต่อเมื่อจ�าเป็นอย่างแท้จริงเท่าน้ัน 

การบริหารงานเรือนจ�าต้องได้รับการส่งเสริมให้พัฒนาและใช้
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ทางเลอืกอืน่ทีเ่หมาะสมกับการตรวจค้นแบบล่วงล�า้ การตรวจค้น

แบบล่วงล�า้ต้องด�าเนินการเป็นการส่วนตวัและโดยเจ้าหน้าทีท่ีผ่่าน

การฝึกอบรมซึ่งเป็นเพศเดียวกับผู้ต้องขัง

2. การตรวจค้นภายในร่างกายต้องด�าเนินการโดยผู้ประกอบ

วิชาชีพด้านการดูแลสุขภาพที่มีคุณภาพเท่านั้นนอกเหนือจาก

ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบหลักในการดูแลผู้ต้องขัง หรืออย่างน้อย โดย

เจ้าหน้าท่ีที่ผ่านการฝึกอบรมมาอย่างเหมาะสมจากผู้ประกอบ

วิชาชีพทางการแพทย์ตามมาตรฐานด้านอนามัย สุขภาพ และ

ความปลอดภัย

หลักการที่ 53

ผู้ต้องขังต้องสามารถเข้าถึง หรือได้รับอนุญาตให้เก็บเอกสาร

เกี่ยวกับกระบวนการพิจารณาคดีตามกฎหมายของผู้ต้องขังเอง

ไว้ในความครอบครองของผู้ต้องขังโดยไม่มีการเข้าถึงจากการ

บริหารงานเรือนจ�า

ข้อมูลและการร้องเรียนโดยผู้ต้องขัง

หลักการที่ 54

เมื่อเข้ามาอยู่ในเรือนจ�า ผู ้ต้องขังทุกคนต้องได้รับข้อมูลเป็น

ลายลักษณ์อักษรทันทีเกี่ยวกับ:

 (ก) กฎหมายเก่ียวกับเรือนจ�าและหลักเกณฑ์ของเรือนจ�า

ที่ใช้บังคับ
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 (ข) สิทธิของผู้ต้องขัง ตลอดจนวิธีที่ได้รับอนุญาตส�าหรับ

การหาข้อมูล การเข้าถึงการให้ค�าปรึกษาทางกฎหมาย ตลอดจน

โดยแผนการให้ความช่วยเหลือทางกฎหมาย และขั้นตอนการท�า

ค�าร้องหรือการร้องเรียน

 (ค) หน้าที่ของผู้ต้องขัง ตลอดจนบทลงโทษทางวินัยที่ใช้

บังคับ และ

 (ง) ประเด็นอื่นท้ังหมดที่จ�าเป็นเพื่อให้ผู้ต้องขังสามารถ

ปรับตัวเข้ากับชีวิตในเรือนจ�าได้

หลักการที่ 55

1. ข้อมูลท่ีอ้างอิงไว้ในหลักการที่ 54 ต้องมีภาษาที่ใช้ทั่วไป

มากท่ีสดุตามความจ�าเป็นของประชากรเรอืนจ�า หากผูต้้องขงัไม่เข้าใจ 

ภาษาเหล่านั้น ควรจัดให้ได้รับความช่วยเหลือทางด้านการแปล

2. หากผูต้้องขงัเป็นผูไ้ม่สามารถอ่านและเขียนหนงัสือได้ ข้อมูล

ต้องได้รับการถ่ายทอดให้ผู้ต้องขังทราบโดยวาจา ผู้ต้องขังที่มี

ความพิการด้านการรับความรู ้สึกควรจัดข้อมูลให้มีลักษณะ

เหมาะสมกับความจ�าเป็นของผู้ต้องขังนั้น  

3. การบริหารงานเรือนจ�าต้องแสดงข้อมูลสรุปไว้อย่างชัดเจน

ในพื้นที่ส่วนกลางของเรือนจ�า

หลักการที่ 56

1. ผู้ต้องขังทุกคนต้องมีโอกาสแต่ละวันในการท�าค�าร้องหรือ
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ร้องเรียนไปยังผู้อ�านวยการเรือนจ�าหรือสมาชิกของเจ้าหน้าที่

เรือนจ�าที่ได้รับอนุญาตให้ท�าหน้าที่แทนผู้อ�านวยการเรือนจ�า

2. ต้องเป็นไปได้ในการท�าค�าร้องหรือการร้องเรียนไปยัง

ผู้ตรวจการเรือนจ�าในช่วงที่มีการตรวจสอบของผู้ตรวจการนั้น 

ผู้ต้องขังต้องมีโอกาสพูดคุยกับผู้ตรวจการหรือเจ้าหน้าที่อื่นที่

ตรวจการโดยอสิระ และเป็นความลบัอย่างเต็มทีโ่ดยไม่มผีูอ้�านวยการ 

เรือนจ�าหรือสมาชิกอื่นของเจ้าหน้าที่เรือนจ�ามาปรากฏตัวอยู่

3. ผู้ต้องขงัทกุคนต้องได้รบัอนุญาตให้ท�าค�าร้องหรือการร้องเรียน

เกี่ยวกับการได้รับการปฏิบัติของตน โดยไม่มีการตรวจสอบเพื่อ

ตดัส่วนเกีย่วกบัเนือ้หาสาระออก ไปยงัการบรหิารงานเรอืนจ�ากลาง

และไปยังผู้มีอ�านาจทางตุลาการหรือทางอื่น รวมทั้งผู้ที่มีอ�านาจ

ทบทวนและช่วยแก้ไขปัญหา

4. สทิธติามวรรค 1 ถงึ 3 ของหลกัการน้ีต้องขยายไปถงึทีป่รกึษา

กฎหมายของผู้ต้องขังด้วย ในกรณีที่ทั้งผู้ต้องขังหรือที่ปรึกษา

ของผู้ต้องขังไม่มีความเป็นไปได้ในการใช้สิทธิดังกล่าว สมาชิก

ในครอบครัวของผู้ต้องขังหรือผู้อื่นท่ีมีความรู้เกี่ยวกับคดีอาจ

ด�าเนินการดังกล่าวได้

หลักการที่ 57

1. ทุกค�าร้องหรือการร้องเรียนต้องได้รับการจัดการทันทีและ

ตอบกลับไปโดยไม่ชักช้า หากค�าร้องหรือการร้องเรียนถูกปฏิเสธ 

หรอืกรณทีีม่คีวามล่าช้าเกนิก�าหนด ผูร้้องต้องมีสทิธนิ�าคดดีงักล่าว
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ขึน้สู่ผู้มีอ�านาจทางตุลาการหรือทางอื่นได้

2. ต้องมีการคุม้ครองเพือ่ให้มัน่ใจว่า ผูต้้องขังสามารถท�าค�าร้อง

หรอืร้องเรยีนได้อย่างปลอดภยั และกรณขีอร้องโดยผูร้้องในลกัษณะ

เป็นความลบั ผูต้้องขงัหรือผูอ้ืน่ท่ีระบไุว้ในวรรค 4 ของหลกัการที่ 

56 ต้องไม่มีความเสี่ยงต่อการแก้แค้น การข่มขู่ หรือผลกระทบ

ทางลบอันเกิดจากการยื่นค�าร้องหรือการร้องเรียน

3. การกล่าวหาว่ามีการทรมานหรือการลงโทษหรือการปฏิบัติ

อ่ืนที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรม หรือที่ย�่ายีศักด์ิศรีของผู ้ต้องขัง 

ต้องได้รับการจัดการทันที และต้องส่งผลให้เกิดการตรวจสอบ

ทันทีและอย่างเป็นกลางซึ่งด�าเนินการโดยผู้มีอ�านาจแห่งชาติ

ที่เป็นอิสระตามวรรค 1 และ 2 ของหลักการที่ 71

การติดต่อกับโลกภายนอก

หลักการที่ 58

1. ผู้ต้องขังต้องได้รับอนุญาตให้ติดต่อสื่อสารกับครอบครัว

และเพือ่นของผูต้้องขงัเป็นระยะอย่างสม�า่เสมอภายใต้การควบคมุ

ดูแลที่จ�าเป็น 

 (ก) โดยการโต้ตอบเป็นลายลกัษณ์อักษรและใช้การส่ือสาร

โทรคมนาคม อิเล็กทรอนิกส์ และวิธีอื่นที่มี และ

 (ข) โดยการเข้าเยี่ยม
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2. เมื่อได้รับอนุญาตให้มีการเข้าเยี่ยมจากสามีหรือภรรยา 

สทิธนิีต้้องปรบัใช้โดยไม่เลอืกปฏิบัติ และผู้ต้องขงัหญงิต้องสามารถ

ใช้สิทธินี้บนพื้นฐานที่เท่าเทียมกับผู้ชาย และต้องก�าหนดขั้นตอน

และจัดให้มีสถานที่เพื่อให้มั่นใจว่ามีการเข้าถึงได้อย่างเป็นธรรม

และเท่าเทียมกันโดยคงไว้ซึ่งความปลอดภัยและการให้เกียรติ  

หลักการที่ 59

ผู้ต้องขังต้องถูกย้ายไปยังเรือนจ�าใกล้บ้านหรือสถานที่ส�าหรับ

การฟื้นฟูสมรรถภาพทางสังคมของผู้ต้องขังเท่าที่สามารถท�าได้

หลักการที่ 60

1. การรับผู้เข้าเยี่ยมเข้าไปในเรือนจ�าจะเกิดข้ึนต่อเมื่อได้รับ

ความยนิยอมจากผูเ้ข้าเยีย่มให้ตรวจค้นได้ ผูเ้ข้าเยีย่มอาจเพกิถอน

ความยินยอมได้ตลอดเวลาซ่ึงเป็นกรณีที่การบริหารงานเรือนจ�า

อาจปฏิเสธไม่ให้เข้าได้

2. ขั้นตอนการตรวจค้นและการเข้าส�าหรับผู้เข้าเย่ียมต้อง

ไม่ย�า่ยีศกัดิศ์ร ีและต้องอยูภ่ายใต้หลกัการอย่างน้อยตามทีคุ่ม้ครอง

ไว้ดังที่แสดงไว้ในหลักการที่ 50 ถึง 52 การหลีกเลี่ยงการตรวจค้น

ภายในร่างกายและไม่ควรน�าไปใช้กับเด็ก

หลักการที่ 61

1. ผู้ต้องขังต้องได้รับโอกาส เวลา และสิ่งอ�านวยความสะดวก
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อย่างเพียงพอเพื่อการเข้าเยี่ยมโดยหรือเพื่อส่ือสารและปรึกษา

กับที่ปรึกษากฎหมายตามที่ตนเลือกเองหรือผู้ให้ความช่วยเหลือ

ทางกฎหมายโดยไม่ชักช้า การสกัดก้ัน หรือการตรวจสอบก่อน 

และเป็นความลบัอย่างเตม็ทีใ่นประเดน็ด้านกฎหมายโดยสอดคล้อง

กบักฎหมายภายในประเทศทีใ่ช้บังคบั การให้ค�าปรกึษาอาจท�าโดย

อยู่ในสายตาของเจ้าหน้าที่เรือนจ�า แต่ไม่ต้องได้ยิน

2. ในกรณีทีผู่ต้้องขงัไม่พูดภาษาท้องถิน่ การบรหิารงานเรอืนจ�า

ต้องอ�านวยความสะดวกให้สามารถเข้าถึงบริการของล่ามที่มี

ความสามารถที่เป็นอิสระ

3. ผู ้ต้องหาควรเข้าถึงความช่วยเหลือทางด้านกฎหมายที่มี

ประสิทธิภาพ

หลักการที่ 62

1. ผู้ต้องขังที่เป็นชาวต่างชาติต้องได้รับอนุญาตให้มีสิ่งอ�านวย

ความสะดวกตามความเหมาะสมเพือ่สือ่สารกบัผูแ้ทนทางการทตู 

หรือกงสุลของรัฐที่ผู้ต้องขังอยู่ในความคุ้มครอง

2. ผู้ต้องขังที่เป็นชนชาติของรัฐที่ไม่มีผู้แทนทางการทูตหรือ

กงสุลในประเทศและผู้อพยพหรือผู้ไร้สัญชาติต้องได้รับอนุญาต

ให้ได้รับส่ิงอ�านวยความสะดวกท่ีเหมือนกันเพ่ือสื่อสารกับผู้แทน

ทางการทูตของรัฐที่ท�าหน้าที่ดูแลประโยชน์ของผู้ต้องขังหรือ

ผู้มีอ�านาจแห่งชาติหรือระหว่างประเทศท่ีมีภาระการคุ้มครอง

บุคคลเหล่านั้น
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หลักการที่ 63

ผู้ต้องขังต้องได้รับแจ้งเป็นประจ�าให้ทราบถึงข่าวที่ส�าคัญกว่าจาก

การอ่านหนังสือพิมพ์ วารสาร หรือสื่อสิ่งพิมพ์ของสถาบันเฉพาะ 

โดยการฟังด้วยการส่งสัญญาณไร้สาย โดยการบรรยาย หรือ

โดยวิธีการที่เหมือนกันตามที่ได้รับอนุญาตหรือควบคุมโดย

การบริหารงานของเรือนจ�า

หนังสือ

หลักการที่ 64

เรือนจ�าทุกแห่งต้องมีห้องสมุดเพื่อใช้ส�าหรับผู้ต้องขังทุกประเภท 

โดยมีการจัดเก็บหนังสือทั้งเพื่อความบันเทิงและการสอน 

อย่างเพียงพอ และผู้ต้องขังต้องได้รับการส่งเสริมให้ใช้ห้องสมุด

อย่างเต็มที่

ศาสนา

หลักการที่ 65

1. หากเรอืนจ�าประกอบไปด้วยผูต้้องขงัทีน่บัถอืศาสนาเดยีวกัน

จ�านวนมากเพยีงพอ ผูแ้ทนทีม่คีณุสมบตัขิองศาสนาน้ันต้องได้รับ

การแต่งตัง้หรอืการอนมุติั ถ้าจ�านวนผูต้้องขังมเีหตผุลและเง่ือนไข

อนุญาต การแต่งตั้ง ควรจัดให้มีเต็มเวลา

2. ผู้แทนที่มีคุณสมบัติซึ่งได้รับการแต่งตั้งหรืออนุมัติตามวรรค 1 

ของหลักการนี้ต้องได้รับอนุญาตในการให้บริการปกติและเพ่ือ
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ไหว้พระที่เข้าเยี่ยมเป็นการส่วนตัวให้แก่ผู้ต้องขังตามศาสนาของ

ผู้ต้องขังในเวลาที่เหมาะสม

3. ต้องไม่ปฏิเสธการเข้าถึงผู้แทนที่มีคุณสมบัติของศาสนาใด

ให้กับผู ้ต ้องขัง ในทางกลับกัน กรณีท่ีผู ้ต ้องขังควรปฏิเสธ

การเข้าเยีย่มของผูแ้ทนทางศาสนาใด ทศันคตขิองผูต้้องขังต้องได้

รับการเคารพอย่างเต็มที่

หลักการที่ 66

ตราบเท่าที่ใช้บังคับได้ ผู้ต้องขังทุกคนต้องได้รับอนุญาตให้ได้รับ

การตอบสนองต่อความต้องการของชวีิตตามศาสนาของผู้ต้องขัง 

ที่จัดไว้ในเรือนจ�าและมีหนังสือหลักและค�าส่ังสอนทางศาสนา

ตามนิกายของผู้ต้องขังไว้ในความครอบครอง

การเก็บทรัพย์สินของผู้ต้องขัง

หลักการที่ 67

1. เงิน ของมีค่า เสื้อผ้า และทรัพย์สินอื่นทั้งหมดของผู้ต้องขัง

ซึง่ภายใต้หลกัเกณฑ์ของเรอืนจ�า ผู้ต้องขงัไม่ได้รบัอนญุาตให้เกบ็ไว้

ต้องอยู่ในการเกบ็รกัษาอย่างปลอดภยัเมือ่ผูต้้องขงัเข้ามาเรอืนจ�า 

รายการสิ่งของดังกล่าวต้องลงนามโดยผู้ต้องขัง ขั้นตอนต้องถูก

ด�าเนินการเพื่อเก็บสิ่งของเหล่านี้ให้อยู่ในสภาพดี

2. เมือ่ผูต้้องขงัได้รบัการปล่อยตวั สิง่ของและเงนิดงักล่าวทัง้หมด

ต้องคืนให้แก่ผู้ต้องขัง ยกเว้นตราบเท่าที่ผู้ต้องขังได้รับอนุญาต
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ให้ใช้เงนินัน้หรอืส่งทรพัย์สนิดงักล่าวออกไปจากเรือนจ�า หรือพบว่า

จ�าเป็นจากพื้นฐานด้านอนามัยเพ่ือท�าลายส่ิงของท่ีเป็นเส้ือผ้า 

ผู้ต้องขังต้องลงนามในใบรับสิ่งของและเงินที่ส่งคืนให้แก่ผู้ต้องขัง

3. เงินหรือสิ่งของที่ผู ้ต ้องขังได้รับจากภายนอกต้องได้รับ

การปฏิบัติตามแนวทางเดียวกัน

4. หากผู้ต้องขงัน�ายาหรอืยารกัษาโรคเข้ามา แพทย์หรือผู้ประกอบ

วิชาชีพอื่นด้านการดูแลสุขภาพที่มีคุณภาพต้องตัดสินว่าจะใช้

สิ่งของดังกล่าวในทางใด

การบอกกล่าว

หลักการที่ 68

ผูต้้องขงัทกุคนต้องมสีทิธ ิ และต้องได้รับความสามารถและวธีิการ

แจ้งให้ครอบครัวของผู้ต้องขังหรือบุคคลอื่นที่ก�าหนดให้เป็น

ผู้ติดต่อเก่ียวกับการคุมขังทราบทันทีเกี่ยวกับการย้ายผู้ต้องขังไป

ยังเรอืนจ�าอืน่และเกีย่วกบัอาการเจบ็ป่วยร้ายแรงหรือการบาดเจบ็  

การแบ่งปันข้อมูลส่วนตัวของผู้ต้องขังต้องเป็นไปตามบทบัญญัติ

ของกฎหมายภายในประเทศ

หลักการที่ 69

กรณีผู้ต้องขังเสียชีวิต ผู้อ�านวยการเรือนจ�าต้องแจ้งให้ญาติสนิท

หรือผู้ติดต่อกรณีฉุกเฉินทราบทันที ผู้ที่ก�าหนดไว้โดยผู้ต้องขังให้

รบัข้อมลูด้านสขุภาพของผูต้้องขงัต้องรับการแจ้งโดยผู้อ�านวยการ 
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เรอืนจ�าให้ทราบถงึอาการเจบ็ป่วยร้ายแรง การบาดเจบ็ หรอืการย้าย

ไปยังสถาบันสุขภาพ การร้องขออย่างชัดแจ้งของผู้ต้องขังไม่ให้

คู่สมรสของผู้ต้องขังหรือญาติสนิททราบถึงกรณีการเจ็บป่วยหรือ

บาดเจ็บต้องได้รับการเคารพ

หลักการที่ 70

การบริหารงานเรือนจ�าต้องแจ้งให้ผู้ต้องขังทราบอาการเจ็บป่วย

ร้ายแรงหรือการเสียชีวิตของญาติสนิทหรือบุคคลส�าคัญทันที 

เมื่อสถานการณ์อนุญาต ผู้ต้องขังควรได้รับอนุญาตทั้งภายใต้

การติดตามหรือตามล�าพัง ให้ไปข้างเตียงของญาติสนิทหรือ

บุคคลส�าคัญที่ป่วยขั้นวิกฤต หรือไปร่วมงานศพของญาติสนิท

หรือบุคคลส�าคัญ 

การตรวจสอบ

หลักการที่ 71

1. โดยไม่ค�านึงถึงการเริ่มการตรวจสอบภายใน ผู้อ�านวยการ 

เรือนจ�าต้องรายงานโดยไม่ชักช้าถึงการเสียชีวิต การหายตัว หรือ

การบาดเจ็บร้ายแรงซึ่งเกิดในระหว่างการคุมขังต่อผู้มีอ�านาจทาง

ตุลาการหรือผู ้มีอ�านาจอื่นซึ่งเป็นอิสระจากการบริหารงาน

เรือนจ�าและสั่งการให้ตรวจสอบทันทีอย่างเป็นกลางและมี

ประสิทธิภาพเก่ียวกับสถานการณ์และสาเหตุของกรณีดังกล่าว  

การบริหารงานเรือนจ�าต้องให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่กับผู้มี

อ�านาจนั้น และท�าให้มั่นใจว่าหลักฐานทั้งหมดถูกเก็บรักษาแล้ว      
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2. หน้าท่ีตามวรรค 1 ของหลักการนี้ต้องน�าไปปรับใช้อย่าง

เท่าเทยีมกันเมือ่ใดก็ตามทีม่เีหตุอนัควรเชือ่ว่า การกระท�าการทรมาน

หรือการลงโทษหรือการปฏิบัติอื่นท่ีโหดร้าย ไร้มนุษยธรรม หรือ

ทีย่�า่ยศีกัดิศ์รมีขีึน้ในเรอืนจ�า โดยไม่ค�านึงว่าจะได้รับการร้องเรียน

อย่างเป็นทางการหรือไม่

3. เมื่อมีเหตุอันควรเชื่อว่าการกระท�าที่อ้างถึงตามวรรค 2  

ของหลักการนี้มีขึ้น ขั้นตอนต่างๆ  ต้องได้รับการด�าเนินการทันที

เพือ่ให้ม่ันใจว่า ผูน่้าจะเกีย่วข้องไม่มส่ีวนเก่ียวข้องกับการตรวจสอบ 

และไม่ได้ติดต่อกับพยาน เหยื่อ หรือครอบครัวของเหยื่อ 

หลักการที่ 72

การบริหารงานเรือนจ�าต้องจัดการกับร่างของผู้ต้องขังที่เสียชีวิต

ด้วยความเคารพและให้เกียรติ ร่างของผู ้ต ้องขังที่เสียชีวิต 

ควรส่งกลับไปให้กับญาติสนิทของผู้ต้องขังโดยเร็วที่สุดเท่าที่

สามารถท�าได้ตามสมควรโดยอย่างช้าทีสุ่ดเมือ่เสร็จสิน้การตรวจสอบ  

การบริหารงานเรือนจ�าต้องช่วยจัดงานศพตามความเหมาะสม

ตามประเพณีกรณีที่ไม่มีผู้ใดประสงค์จะรับผิดชอบหรือสามารถ

ด�าเนินการดังกล่าวได้ และต้องเก็บบันทึกเรื่องดังกล่าวไว้

การย้ายผู้ต้องขัง

หลักการที่ 73

1. เมื่อผู้ต้องขังถูกย้ายไปหรือออกจากเรือนจ�า ผู้ต้องขังต้อง

ปรากฏตวัต่อสาธารณะให้น้อยทีสุ่ดเท่าท่ีสามารถท�าได้ และต้องมี
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การคุ้มครองอย่างเหมาะสมเพื่อคุ้มครองผู้ต้องขังจากการดูถูก 

ความอยากรู้อยากเห็น และการเปิดเผยต่อสาธารณะในรูปแบบ

ใดก็ตาม

2. ห้ามมิให้ขนส่งผู้ต้องขังในยานพาหนะที่มีการระบายอากาศ

และแสงสว่างไม่เพยีงพอ หรอืในวธิใีดทีท่�าให้ผู้ต้องขังต้องประสบ

ความล�าบากทางร่างกายโดยไม่จ�าเป็น

3. การขนส่งผูต้้องขงัต้องด�าเนนิการโดยค่าใช้จ่ายของการบริหาร

งานเรือนจ�า และเงื่อนไขด้านความเสมอภาคต้องน�ามาใช้กับ 

ผู้ต้องขังทั้งหมด

บุคลากรของเรือนจ�า

หลักการที่ 74

1. การบริหารงานเรือนจ�าต้องจัดให้มีการเลือกสรรบุคลากร

ทุกระดับด้วยความระมัดระวังเนื่องจากความซื่อสัตย์ ความมี

มนุษยธรรม ความสามารถทางวิชาชีพ และความเหมาะสมของ

บุคคลในการท�างานที่การบริหารงานเรือนจ�าอย่างเหมาะสม

จ�าต้องพึ่งพา

2. การบรหิารงานเรอืนจ�าต้องมองหาอย่างต่อเนือ่งเพือ่กระตุน้

และรักษาจิตใจทั้งของบุคลากรและของสาธารณะซึ่งเช่ือม่ันว่า

งานนีเ้ป็นงานบรกิารสงัคมทีม่คีวามส�าคญัย่ิง และเพือ่เป้าหมายน้ี 

ควรน�าวิธีการที่เหมาะสมทั้งหมดในการแจ้งต่อสาธารณะมาใช้
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3. เพ่ือรับประกันเป้าหมายของสิ่งท่ีกล่าวข้างต้น บุคลากร
ต้องได้รับการแต่งตั้งเพื่อท�างานเต็มเวลาในฐานะเจ้าพนักงาน
เรอืนจ�าผูม้วีชิาชพี  และมสีถานะข้าราชการพลเรือนด้วยความมัน่คง
ของต�าแหน่งว่าต้องเป็นผู้มีความประพฤติดี มีประสิทธิภาพ และ
มีความพร้อมทางด้านร่างกายเท่านั้น  เงินเดือนต้องเหมาะสม
เพื่อการดึงดูดและการจ้างที่เหมาะสมกับผู ้ชายและผู ้หญิง 
ประโยชน์จากการจ้างงานและเงื่อนไขของการให้บริการต้องเป็น
ที่ปรารถนาในแง่ของลักษณะแท้จริงของงาน

หลักการที่ 75

1. เจ้าหน้าที่เรือนจ�าทุกคนต้องส�าเร็จการศึกษาตามมาตรฐาน
ที่เหมาะสม และต้องมีความสามารถและวิธีปฏิบัติหน้าที่ของตน
ในลักษณะของผู้มีวิชาชีพ

2. ก่อนเข้ารับหน้าที่ เจ้าหน้าที่เรือนจ�าทุกคนต้องได้รับการฝึก
อบรมที่จัดให้เหมาะสมกับหน้าที่ทั่วไปและหน้าที่เฉพาะของ
เจ้าหน้าท่ีเรือนจ�า ซึ่งสะท้อนถึงแนวปฏิบัติดีที่สุดโดยอิงจาก
หลักฐานร่วมสมัยของศาสตร์ด้านกฎหมายอาญา เฉพาะผู้สมัคร
ที่ผ่านการทดสอบทางทฤษฎีและปฏิบัติในตอนท้ายของการฝึก
อบรมดังกล่าวเท่าน้ันจึงได้รับอนุญาตให้เข้าท�างานให้บริการใน
เรือนจ�า

3. การบริหารงานเรือนจ�าต้องท�าให้มั่นใจว่า มีการจัดหลักสูตร
การฝึกอบรมอย่างต่อเนื่องด้วยความมุ่งหมายเพื่อคงไว้และ
พฒันาความรูแ้ละความสามารถทางวชิาชพีของบุคลากรภายหลัง

เข้าปฏิบัติหน้าที่และในระหว่างท�างาน 
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หลักการที่ 76

1. การฝึกอบรมที่อ้างถึงตามวรรค 2 ของหลักการที่ 75 
อย่างน้อยให้รวมถึงการฝึกอบรมในด้าน:

 (ก) บทบัญญตัขิองกฎหมาย หลกัเกณฑ์ และนโยบายของ
ประเทศที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งตราสารระหว่างประเทศและภูมิภาค
ที่บังคับใช้ บทบัญญัติดังกล่าวต้องก�าหนดแนวทางการท�างาน
และปฏิสัมพันธ์ของเจ้าหน้าที่เรือนจ�าและผู้ต้องขัง

 (ข) สิทธิและหน้าที่ของเจ้าหน้าที่เรือนจ�าในการปฏิบัติ
หน้าท่ีของตน ตลอดจนการเคารพต่อศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
ของผู้ต้องขังทุกคนและการห้ามกระท�าการบางอย่าง โดยเฉพาะ
ที่เป็นการทรมานและการลงโทษหรือการปฏิบัติอื่นที่โหดร้าย 
ไร้มนุษยธรรม หรือที่ย�่ายีศักดิ์ศรี  

 (ค) ความมั่นคงและความปลอดภัย ตลอดจนแนวคิด
ด้านความมั่นคงแบบพลวัต การใช้ก�าลังและเครื่องพันธนาการ 
และการจัดการผู้กระท�าความผิดรุนแรงโดยพิจารณาจากเทคนิค
การป้องกันและขจัดภัย เช่น การเจรจาและการไกล่เกลี่ย   

 (ง) การให้ความช่วยเหลือเบื้องต้น ความต้องการด้าน
จิตสังคมของผู้ต้องขัง และพลวัตที่สอดคล้องกับสถานที่เรือนจ�า 
ตลอดจนความช่วยเหลือและการดูแลทางสังคม ตลอดจน 
การตรวจหาปัญหาสุขภาพจิตตั้งแต่แรก   

2. เจ ้าหน้าที่ เรือนจ�าที่รับผิดชอบการท�างานกับผู ้ต ้องขัง
บางประเภท หรือผู ้รับมอบหมายหน้าที่พิเศษอ่ืนต้องได้รับ

การฝึกอบรมที่มีจุดส�าคัญสอดคล้องกัน
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หลักการที่ 77

เจ้าหน้าที่เรือนจ�าทุกคนต้องประพฤติตนตลอดเวลา และปฏิบัติ

หน้าที่ของตนเพื่อโน้มน้าวใจผู้ต้องขังให้ประพฤติดีจากตัวอย่าง

ของตนเองและบังคับบัญชาจากความเคารพนั้น 

หลักการที่ 78

1. ตราบเท่าทีเ่ป็นไปได้ เจ้าหน้าทีเ่รอืนจ�าให้รวมถงึ ผู้เชีย่วชาญ

จ�านวนมากอย่างเพียงพอ เช่น จิตแพทย์ นักจิตวิทยา นักสังคม 

สงเคราะห์ ครู และผู้สอนด้านการค้า 

2. บริการของนักสังคมสงเคราะห์ ครู และผู้สอนด้านการค้า

ต้องได้รบัประกนัว่าเป็นงานประจ�า โดยไม่แยกว่าเป็นงานชัว่คราว

หรืออาสาสมัคร  

หลักการที่ 79

1. ผู้อ�านวยการเรือนจ�าควรมีคุณสมบัติเหมาะสมกับงานของ

ผูอ้�านวยการเรอืนจ�าจากบุคลกิลกัษณะ ความสามารถการบรหิาร 

การฝึกอบรมและประสบการณ์ที่เหมาะสม

2. ผู้อ�านวยการเรอืนจ�าต้องอทุศิเวลาการท�างานทัง้หมดของตน

ให้กบัหน้าทีอ่ย่างเป็นทางการ และต้องไม่ได้รับการแต่งตัง้ให้ท�างาน

เป็นการชัว่คราว ผูอ้�านวยการเรอืนจ�าต้องอาศยัอยู่ในสถานทีข่อง

เรือนจ�าหรือในบริเวณใกล้เคียงอย่างยิ่ง
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3. เมื่อมีเรือนจ�าสองแห่งหรือมากกว่านั้นข้ึนไปอยู่ในอ�านาจ

ของผูอ้�านวยการเรอืนจ�าคนเดยีว ผูอ้�านวยการเรือนจ�าต้องไปเย่ียม

แต่ละเรือนจ�าอย่างสม�่าเสมอ เจ้าหน้าที่ที่อยู่อาศัยในเรือนจ�า

ตามหน้าที่รับผิดชอบต้องดูแลแต่ละเรือนจ�าด้วย

หลักการที่ 80

1.  ผูอ้�านวยการเรอืนจ�า รองผูอ้�านวยการเรอืนจ�า และส่วนใหญ่

ของเจ้าหน้าท่ีอื่นของเรือนจ�าต้องสามารถพูดภาษาของผู้ต้องขัง

จ�านวนมากที่สุด หรือภาษาที่ผู้ต้องขังจ�านวนมากที่สุดเข้าใจได้

2. ในกรณีจ�าเป็น ให้ใช้บริการของล่ามที่มีความสามารถ

หลักการที่ 81

1. ในเรอืนจ�าทีม่ทีัง้ผูต้้องขงัชายและหญงิ ส่วนของเรอืนจ�าทีแ่ยก

ส�าหรับผู้หญิงต้องอยู่ภายใต้อ�านาจของสมาชิกเจ้าหน้าที่เรือนจ�า

ที่รับผิดชอบที่เป็นผู้หญิงซึ่งต้องมีอ�านาจถือกุญแจทั้งหมดของ

ส่วนนั้นของเรือนจ�า

2. ไม่มีเจ้าหน้าที่เรือนจ�าผู้ชายคนใดสามารถเข้าไปยังส่วนของ

เรือนจ�าท่ีแยกไว้ส�าหรับผู้หญิงได้ เว้นแต่ไปพร้อมกับเจ้าหน้าที่

เรือนจ�าที่เป็นผู้หญิง

3. ผู้ต้องขังหญิงต้องอยู่กับและอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของ

เจ้าหน้าที่เรือนจ�าที่เป็นผู้หญิงเท่าน้ัน อย่างไรก็ดี หลักการข้อนี้

ไม่ได้ขัดขวางเจ้าหน้าทีเ่รอืนจ�าทีเ่ป็นผูช้ายโดยเฉพาะแพทย์และครู
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จากการปฏิบัติหน้าที่ทางวิชาชีพของตนในเรือนจ�าหรือส่วนของ
เรือนจ�าที่แยกไว้ส�าหรับผู้ต้องขังหญิง

หลักการที่ 82

1. เจ้าหน้าทีเ่รอืนจ�าต้องไม่ใช้ก�าลงัในความสัมพนัธ์กบัผู้ต้องขงั 
เว้นแต่กรณีการป้องกันตนหรือในกรณีพยายามหลบหนี หรือ
การต่อต้านทางร่างกายโดยทางตรงหรือทางอ้อมต่อค�าส่ังที่มีขึ้น
จากกฎหมายหรอืหลกัเกณฑ์ เจ้าหน้าทีเ่รอืนจ�าทีข่อความช่วยเหลอื
ให้ใช้ก�าลงัต้องใช้ก�าลงัไม่เกินกว่าทีจ่�าเป็นอย่างยิง่ และต้องรายงาน
เหตุการณ์ให้ผู้อ�านวยการเรือนจ�าทราบทันที

2. เจ้าหน้าที่เรือนจ�าต้องได้รับการฝึกอบรมพิเศษทางร่างกาย
เพื่อให้สามารถยับยั้งผู้ต้องขังที่ก้าวร้าวได้

3. เว้นแต่กรณีพิเศษ เจ้าหน้าที่เรือนจ�าซึ่งปฏิบัติหน้าที่ที่ท�าให้ 
เจ้าหน้าท่ีเรือนจ�าต้องติดต่อโดยตรงกับผู้ต้องขังไม่ควรมีอาวุธ 
นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่เรือนจ�าไม่ควรได้รับอาวุธไม่ว่าในกรณีใด 
เว้นแต่เจ้าหน้าที่เรือนจ�าเข้ารับการฝึกอบรมการใช้อาวุธแล้ว

การตรวจสอบภายในและภายนอก

หลักการที่ 83

1. ต้องมีระบบตรวจสอบเรือนจ�าและบริการทางอาญาทั่วไป
เป็นสองชั้น:

 (ก) การตรวจสอบภายในหรอืทางปกครองโดยการบริหาร
เรือนจ�าส่วนกลาง
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 (ข) การตรวจสอบภายนอกที่ด�าเนินการโดยหน่วยงาน

บริหารเรือนจ�าอิสระ ซึ่งอาจรวมถึงหน่วยงานที่มีอ�านาจระหว่าง

ประเทศหรือระดับภูมิภาค

2. ในทัง้สองกรณี วตัถปุระสงค์ของการตรวจสอบคอื เพือ่ท�าให้

มั่นใจว่า เรือนจ�ามีการจัดการให้เป็นไปตามกฎหมาย หลักเกณฑ์

นโยบาย และขั้นตอนที่มีอยู่ด้วยความตั้งใจให้เกิดวัตถุประสงค์

ของการให้บริการทางอาญาและทางราชทัณฑ์ และเพื่อให้สิทธิ

ของผู้ต้องขังได้รับความคุ้มครอง

หลักการที่ 84

1. ผู้ตรวจสอบต้องมีอ�านาจ:

 (ก) เข้าถึงข้อมูลทั้งหมดของจ�านวนผู้ต้องขังและสถานที่

และที่ต้ังของการคุมขัง รวมทั้งข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับการปฏิบัติ

ต่อผู้ต้องขัง ตลอดจนบันทึกและสภาพการคุมขัง

 (ข) เลือกเรือนจ�าที่จะไปเข้าเยี่ยมได้โดยอิสระ ตลอดจน

การเข้าเย่ียมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าด้วยการตัดสินใจ

ของตนเอง และผู้ต้องขังที่จะเข้าสัมภาษณ์

 (ค) ด�าเนินการสัมภาษณ์ผู้ต้องขังและเจ้าหน้าที่เรือนจ�า

ในช่วงเข้าเยี่ยมอย่างเป็นส่วนตัวและเป็นความลับอย่างเต็มที่

 (ง) ให้ข้อเสนอแนะแก่ผู้มีอ�านาจบริหารเรือนจ�าและผู้มี

อ�านาจอื่น
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2. คณะตรวจสอบภายนอกต้องประกอบไปด้วยผู้ตรวจสอบ

ที่มีคุณสมบัติและประสบการณ์ซึ่งรับการแต่งตั้งจากผู้มีอ�านาจ 

และต้องรวมถึงผู ้ประกอบวิชาชีพด้านการดูแลสุขภาพด้วย 

การพจิารณาอย่างรอบคอบต้องมต่ีอการเป็นผูแ้ทนทีม่คีวามสมดลุ

ทางเพศ 

หลักการที่ 85

1. ทุกการตรวจสอบต้องตามมาด้วยรายงานเป็นลายลักษณ์

อักษรเพื่อเสนอไปยังผู้มีอ�านาจ การพิจารณาอย่างรอบคอบต้อง

มีเพื่อท�าให้รายงานการตรวจสอบภายนอกเผยแพร่ต่อสาธารณะ 

โดยไม่รวมข้อมูลส่วนตัวของผู ้ต้องขัง เว้นแต่ผู ้ต้องขังได้ให้

ความยินยอมไว้โดยชัดแจ้ง

2. ผูม้อี�านาจบรหิารเรอืนจ�าหรอืผูม้อี�านาจอืน่ตามความเหมาะสม

ต้องระบุว่า ภายในระยะเวลาตามสมควร ผู้มอี�านาจบริหารเรือนจ�า

หรือผูม้อี�านาจอืน่จะปฏบิตัติามข้อเสนอแนะทีไ่ด้จากการตรวจสอบ

ภายนอกหรือไม่
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 2.	 หลักกำรที่ใช้กับประเภทพิเศษ

	 ก.	 ผู้ต้องขังที่ต้องรับโทษจ�ำคุก

หลักการที่แนะน�า

หลักการที่ 86

หลักการที่แนะน�าต่อไปน้ีมีเจตนาเพ่ือแสดงความมุ่งมั่นที่สถานที่
คุมขังควรถูกบริหารและวัตถุประสงค์ที่สถานที่คุมขังควรมี
เป้าหมายโดยสอดคล้องกับค�าประกาศที่ท�าขึ้นตามข้อสังเกต
เบื้องต้นที่ 1 ของหลักการนี้

หลักการที่ 87

ก่อนครบก�าหนดการรับโทษ เป็นที่ปรารถนาให้ด�าเนินการตาม
ขั้นตอนจ�าเป็นเพื่อท�าให้มั่นใจว่าผู้ต้องขังค่อยๆ กลับไปใช้ชีวิต
ในสังคม เป้าหมายนี้อาจบรรลุผลได้โดยขึ้นอยู่กับแต่ละกรณี 
โดยระบบการปล่อยตัวก่อนครบก�าหนดโทษซึง่ได้จดัข้ึนในเรอืนจ�า
เดียวกันหรือในเรือนจ�าอื่นที่เหมาะสม หรือโดยการทดลอง
ปล่อยตัวชั่วคราวภายใต้การควบคุมดูแลบางประเภทซึ่งต้องไม่
มอบหมายให้เจ้าหน้าทีต่�ารวจเป็นผู้ด�าเนินการ แต่ควรร่วมกนักบั
การให้ความช่วยเหลือทางด้านสังคมที่มีประสิทธิภาพ

หลักการที่ 88

1. การปฏิบัติต่อผู้ต้องขังควรเน้นไม่ให้ผู้ต้องขังถูกแยกออกไป
จากชมุชน แต่ด�าเนนิไปเป็นส่วนหนึง่ของชุมชน ดังน้ัน หน่วยงาน
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ในชุมชนควรมีส ่วนเข้าร ่วมกรณีที่ เป ็นไปได้เพื่อช่วยเหลือ

เจ้าหน้าที่เรือนจ�าในงานด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพทางสังคมของ

ผู้ต้องขัง    

2. ควรเชื่อมโยงกับนักสังคมสงเคราะห์ของทุกเรือนจ�าที่ปฏิบัติ

หน้าที่รักษาและพัฒนาความสัมพันธ์ที่น่าพอใจทั้งหมดของ

ผู้ต้องขังกับครอบครัวของผู้ต้องขังและกับหน่วยงานด้านสังคมที่

มีคณุค่า ขัน้ตอนควรได้รบัการด�าเนนิการเพือ่คุม้ครองสิทธเิก่ียวกับ

ประโยชน์ของประชาชน สิทธิด้านความมั่นคงทางสังคม และ

ประโยชน์ทางสังคมอื่นของผู้ต้องขังให้มากที่สุดเท่าที่สอดคล้อง

กับกฎหมายและค�าพิพากษา

หลักการที่ 89

1. การบรรลุเป ้าหมายของหลักการเหล่าน้ีจ�าเป็นต้องมี

การปฏิบัติเป็นรายบุคคล และเพื่อวัตถุประสงค์นี้ ระบบที่ยืดหยุ่น

ในการจ�าแนกประเภทผู้ต้องขังออกเป็นกลุ่ม ดังนั้น จึงเป็นที่

ปรารถนาว่ากลุ่มดังกล่าวควรถูกส่งไปยังเรือนจ�าแยกต่างหาก

ที่เหมาะสมกับการปฏิบัติต่อแต่ละกลุ่ม

2. เรือนจ�าเหล่านี้ไม่จ�าต้องจัดระดับการรักษาความปลอดภัย

เหมอืนกนัส�าหรบัทกุกลุม่ เป็นทีป่รารถนาให้จดัความหลากหลาย

ระดับของการรักษาความปลอดภัยให้สอดคล้องกับความจ�าเป็น

ของกลุ่มที่แตกต่างกัน เรือนจ�าเปิดโดยข้อเท็จจริงอย่างยิ่งที่ว่า 

ไม่มีการให้การรักษาความปลอดภัยทางกายภาพต่อการหลบหนี 

แต่อาศัยวินัยในตัวของผู้ต้องขังเอง ต้องจัดให้มีสภาพที่อ�านวย
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ประโยชน์มากสุดแก่การฟื ้นฟูสมรรถภาพของผู ้ต ้องขังที่รับ

การคัดเลือกมาอย่างระมัดระวัง

3. เป็นที่ปรารถนาว่าให้ จ�านวนผู้ต้องขังในเรือนจ�าปิดไม่ควร

มีจ�านวนมากเกินไปที่การปฏิบัติเป็นรายบุคคลจะถูกขัดขวาง  

ในบางประเทศมีการพิจารณาว่า ประชากรของเรือนจ�าไม่ควร

เกินห้าร้อยคน ในเรือนจ�าเปิด ประชากรควรมีจ�านวนน้อยสุด

เท่าที่เป็นไปได้ 

4. ในทางตรงข้าม ไม่เป็นที่ปรารถนาที่จะท�าให้เรือนจ�ามีขนาด

เล็กจนไม่สามารถจัดให้มีสิ่งอ�านวยความสะดวกที่เหมาะสมได้   

หลักการที่ 90

หน้าที่ของสังคมต้องไม่สิ้นสุดลงเม่ือผู้ต้องขังได้รับการปล่อยตัว 

ดังนั้น จึงควรมีหน่วยงานของรัฐหรือเอกชนที่สามารถให้สินเชื่อ

แก่ผู้ต้องขังท่ีได้รับการปล่อยตัวต่อการดูแลอย่างมีประสิทธิภาพ

เพือ่ลดอคตท่ีิมต่ีอผูต้้องขงัและต่อการฟ้ืนฟสูมรรถภาพทางสงัคม

ของผู้ต้องขัง 

การปฏิบัติ

หลักการที่ 91

การปฏิบติัต่อบุคคลทีต้่องรบัโทษจ�าคกุหรอืมาตรการท่ีเหมอืนกนั

ต้องมีตามวัตถุประสงค์ตราบเท่าที่ระยะเวลาของการรับโทษ

อนุญาต เพื่อท�าให้เกิดความมุ่งมั่นที่น�าไปสู่ชีวิตที่ปฏิบัติตาม
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กฎหมายและช่วยเหลือตนเองได้ภายหลังได้รับการปล่อยตัว

และท�าให้เหมาะกับผู้ต้องขังเพื่อด�าเนินการดังกล่าว การปฏิบัติ

ต้องด�าเนินการ เช่น ต้องส่งเสริมความเคารพตัวเองและพัฒนา

ความรู้สึกรับผิดชอบของผู้ต้องขัง

หลักการที่ 92

1. เพือ่เป้าหมายนี ้วธิกีารเหมาะสมท้ังหมดต้องน�ามาใช้ รวมถงึ

การดูแลด้านศาสนาในประเทศทีเ่ป็นไปได้ การศึกษา การฝึกอบรม

และการแนะน�าด้านอาชีพ การสังคมสงเคราะห์ การให้ค�าปรึกษา

ในการจ้างงาน การพฒันาร่างกายและเพิม่คณุลักษณะทางศีลธรรม

ให้สอดคล้องกับความต้องการรายบุคคลของผู้ต้องขังแต่ละคน 

โดยพิจารณาจากประวัติทางสังคมและอาชญากรรมของผู้ต้องขัง  

ความสามารถทางร่างกายและจิตใจ และทัศนคติ พื้นฐานทาง

อารมณ์ ระยะเวลาต้องรับโทษของผู้ต้องขัง และการคาดการณ์

ภายหลังได้รับการปล่อยตัว

2. ส�าหรับผู้ต้องหาทุกคนท่ีรับโทษเป็นระยะเวลาที่เหมาะสม 

ผู ้อ�านวยการเรือนจ�าต้องได้รับรายงานฉบับสมบูรณ์เกี่ยวกับ

ประเด็นทั้งหมดที่อ้างถึงในวรรค 1 ของหลักการนี้โดยเร็วที่สุด

เท่าทีเ่ป็นไปได้ภายหลังรบัตวัผูต้้องขงั รายงานดงักล่าวต้องรวมถึง

รายงานของแพทย์และผู้ประกอบวิชาชีพอื่นด้านการดูแลสุขภาพ

ที่มีคุณภาพเกี่ยวกับสภาพร่างกายและจิตใจของผู้ต้องขัง 

3. รายงานและเอกสารอื่นที่เก่ียวข้องต้องเก็บไว้ในแฟ้มของ

แต่ละบคุคล แฟ้มน้ีต้องเกบ็ไว้ให้เป็นปัจจุบนัและแบ่งแยกประเภท
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ตามวิธีที่สามารถได้รับค�าปรึกษาจากบุคลากรที่รับผิดชอบได้

เมื่อมีความจ�าเป็น

การจ�าแนกประเภทและการปฏิบัติเป็นรายบุคคล

หลักการที่ 93

1. วัตถุประสงค์ของการจ�าแนกประเภทคือ:

 (ก) เพ่ือแยกผูต้้องขงัออกจากผูต้้องขงัอืน่เหล่านัน้ทีน่่าจะ

ใช้อิทธิพลในทางไม่ดีด้วยสาเหตุจากประวัติอาชญากรรมและ

บุคลิกลักษณะของผู้ต้องขัง 

 (ข) เพื่อแบ่งผู ้ต ้องขังออกเป็นกลุ ่มเพื่อท�าให้ง ่ายใน

การปฏิบัติต่อผู้ต้องขังด้วยความตั้งใจฟื้นฟูสมรรถภาพทางสังคม

ของผู้ต้องขัง 

2. ตราบเท่าที่เป็นไปได้ เรือนจ�าที่แยกออกมาหรือส่วนท่ีแยก

ออกมาของเรือนจ�าต้องใช้ส�าหรับการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังในกลุ่มท่ี

แตกต่างกัน

หลักการที่ 94

เร็วเท่าที่เป็นไปได้ภายหลังการรับตัวและภายหลังจากศึกษา

บุคลิกลักษณะของผู้ต้องขังแต่ละคนที่มีระยะเวลาต้องรับโทษที่

เหมาะสม โครงการปฏิบัติต้องจัดเตรียมส�าหรับผู้ต้องขังตาม

ความรู้ที่ได้รับเกี่ยวกับความจ�าเป็น ความสามารถ และนิสัยของ

ผู้ต้องขังแต่ละคน  
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สิทธิพิเศษ

หลักการที่ 95

ระบบสิทธิพิเศษที่เหมาะสมกับกลุ่มของผู้ต้องขังที่แตกต่างกัน 
และวิธีปฏิบัติที่แตกต่างกันต้องจัดให้มีในเรือนจ�าทุกแห่งเพื่อ
ส่งเสริมความประพฤติดี พัฒนาความรู้สึกรับผิดชอบ และเป็น
ประกันถึงสิทธิประโยชน์และการให้ความร่วมมือของผู้ต้องขังใน
การปฏิบัตินั้น 

การท�างาน

หลักการที่ 96

1. ผูต้้องขงัทีร่บัโทษจ�าคุกต้องมโีอกาสท�างาน และ/หรือเข้าร่วม
โดยตรงในการฟื้นฟูสมรรถภาพโดยต้องได้รับการลงความเห็นว่า
มีความพร้อมของร่างกายและจิตใจจากแพทย์หรือผู้ประกอบ
วิชาชีพอื่นด้านการดูแลสุขภาพที่มีคุณภาพ

2. ต้องจัดให้มีงานอย่างเพียงพอกับลักษณะที่เป็นประโยชน์
เพื่อให้ผู้ต้องขังท�างานอย่างกระตือรือร้นในวันท�างานปกติ

หลักการที่ 97

1. การท�างานในเรือนจ�าต้องไม่มีลักษณะท�าให้เจ็บปวดหรือ

เศร้าหมอง

2. ผู้ต้องขังต้องไม่ถูกบังคับให้เป็นตกเป็นทาสหรือท�างานหนัก

เพื่อเป็นการลงโทษ 
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3. ไม่มีผู้ต้องขังคนใดจ�าต้องท�างานเพื่อประโยชน์เฉพาะบุคคล

หรือส่วนตัวของเจ้าหน้าที่เรือนจ�า

หลักการที่ 98

1. ตราบเท่าทีเ่ป็นไปได้ งานทีจ่ดัให้มต้ีองเป็นดังเช่น ต้องรักษา

หรือเพิ่มความสามารถของผู ้ต ้องขังในการหาเลี้ยงชีพด้วย

ความสุจริตภายหลังได้รับการปล่อยตัว  

2. การฝึกอบรมอาชีพด้านการค้าขายที่เป็นประโยชน์ต้องจัด

ให้มีส�าหรับผู้ต้องขังเพื่อให้สามารถน�าไปหาผลก�าไรได้ และโดย

เฉพาะอย่างยิ่ง ให้แก่ผู้ต้องขังที่มีอายุน้อย

3. ภายใต้ข้อจ�ากัดของการเลือกอาชีพที่เหมาะสมและตาม

เงือ่นไขของการบรหิารเรอืนจ�าและวนิยั ผู้ต้องขงัต้องสามารถเลอืก

ประเภทของงานที่ประสงค์จะท�าได้

หลักการที่ 99

1. การจัดการอย่างเป็นระบบและวิธีการท�างานในเรือนจ�าต้อง

เหมือนอย่างใกล้เคียงท่ีสุดเท่าที่เป็นไปได้กับงานเหมือนกัน

ซึ่งอยู่ภายนอกเรือนจ�าเพื่อเตรียมผู้ต้องขังให้อยู่ในสภาพชีวิต

การท�างานปกติ

2. อย่างไรกต็าม ประโยชน์ของผูต้้องขงัและการฝึกอบรมอาชพี

ต้องไม่มีความส�าคัญน้อยกว่าวัตถุประสงค์การสร้างผลก�าไรทาง 

การเงินจากอุตสาหกรรมในเรือนจ�า 
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หลักการที่ 100

1. โดยเฉพาะอย่างยิง่ อตุสาหกรรมภายในเรอืนจ�าและเกษตรกรรม
ควรด�าเนินการโดยตรงจากการบริหารงานเรือนจ�าและไม่ได้
ด�าเนินการโดยผู้รับเหมาเอกชน

2. เมือ่ผูต้้องขงัได้รบัการจ้างให้ท�างานทีไ่ม่อยูภ่ายใต้การควบคมุ
ของการบริหารงานเรือนจ�า ผู้ต้องขังต้องอยู่ภายใต้การควบคุม
ดแูลของเจ้าหน้าทีเ่รอืนจ�าตลอดเวลา เว้นแต่งานเพือ่ภาคส่วนอ่ืน
ของรัฐบาล ค่าจ้างปกติเต็มจ�านวนส�าหรับงานดังกล่าวต้องช�าระ
ให้แก่การบริหารงานเรือนจ�าโดยบุคคลที่ได้รับการจัดหาแรงงาน 
โดยบัญชีที่น�ามาจากผลผลิตของผู้ต้องขัง  

หลักการที่ 101

1. การป้องกันไว้ก่อนซึ่งก�าหนดไว้เพื่อคุ้มครองความปลอดภัย
และสุขภาพของลูกจ้างที่ท�างานโดยไม่ได้รับค่าจ้างต้องได้รับ
การปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันในเรือนจ�า

2. ต้องมีข้อก�าหนดเพื่อชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้ต้องขังจาก
การบาดเจบ็จากอุตสาหกรรม รวมทัง้โรคจากการท�างานทีเ่ป็นคณุ
ไม่น้อยกว่าข้อก�าหนดการที่ขยายออกไปตามกฎหมายส�าหรับ
ลูกจ้างที่ท�างานโดยไม่ได้รับค่าจ้าง  

หลักการที่ 102

1. ชั่วโมงท�างานสูงสุดรายวันและรายสัปดาห์ของผู้ต้องขังต้อง
ถูกก�าหนดไว้โดยกฎหมายหรือโดยหลักเกณฑ์การบริหารโดย
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พิจารณาจากกฎระเบียบของท้องถิ่นหรือจารีตประเพณีเกี่ยวกับ

การจ้างงานลูกจ้างที่ท�างานโดยไม่ได้รับค่าจ้าง 

2. ชั่วโมงท�างานทีถ่กูก�าหนดไว้ต้องให้มวีนัหยุดหน่ึงวนัต่อสัปดาห์ 

และมีเวลาเพียงพอส�าหรับการศึกษาและกิจกรรมอื่นที่จ�าต้องมี

เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติและการฟื้นฟูสมรรถภาพของ 

ผู้ต้องขัง

หลักการที่ 103

1. ต้องมีระบบค่าตอบแทนท่ีเทีย่งธรรมส�าหรบังานของผู้ต้องขงั

2. ภายใต้ระบบ ผูต้้องขงัต้องได้รบัอนญุาตให้ใช้จ่ายอย่างน้อย

บางส่วนของรายได้จากการท�างานของผู้ต้องขังไปกับสิ่งของที่ได้

รับอนุญาตเพื่อใช้ส่วนตัว และส่งบางส่วนของรายได้ดังกล่าว

ไปให้ญาติได้

3. ระบบควรจัดให้บางส่วนของรายได้จากการท�างานควรแยก

ออกจากการบริหารงานเรือนจ�าเพื่อให้เป็นเงินเก็บซึ่งจะส่งคืนให้

แก่ผู้ต้องขังเมื่อได้รับการปล่อยตัว

การศึกษาและกิจกรรมนันทนาการ

หลักการที่ 104

1. ต้องจดัให้มกีารศกึษาเพิม่เตมิแก่ผูต้้องขังทัง้หมดให้สามารถ

รับประโยชน์ด้วยวิธีนี้ได้ รวมทั้งการสอนศาสนาในประเทศที่
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เป็นไปได้ การศึกษาของผู้ต้องขังท่ีไม่สามารถอ่านออกเขียนได้

และผูต้้องขงัอายนุ้อยต้องเป็นไปแบบบงัคบั และต้องได้รับการดูแล

เป็นพิเศษจากการบริหารงานเรือนจ�า  

2. ตราบเท่าที่สามารถปฏิบัติได้ การศึกษาของผู้ต้องขังต้อง 

รวมเข้ากับระบบการศึกษาของประเทศเพื่อที่ภายหลังได้รับ 

การปล่อยตัว ผู้ต้องขังอาจศึกษาต่อได้โดยไม่ยาก 

หลักการที่ 105

ต้องจัดให้มีกิจกรรมนันทนาการและทางวัฒนธรรมในทุกเรือนจ�า

เพื่อประโยชน์ด้านสุขภาพร่างกายและจิตใจของผู้ต้องขัง 

ความสัมพันธ์ทางสังคมและการดูแลภายหลังการปล่อยตัว

หลักการที่ 106

ต้องได้รับการดูแลพิเศษในการรักษาและพัฒนาความสัมพันธ์

ระหว่างผู้ต้องขังและครอบครัวของผู้ต้องขังนั้นตามที่ต้องการ

เพื่อประโยชน์ดีที่สุดของทั้งสองฝ่าย

หลักการที่ 107

ต้ังแต่เริ่มเข้ารับโทษของผู้ต้องขัง ต้องมีการพิจารณาถึงอนาคต

ของผู้ต้องขังภายหลังได้รับการปล่อยตัว และผู้ต้องขังต้องได้รับ
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การส่งเสรมิและได้รบัความช่วยเหลอืให้รกัษาหรอืสร้างความสมัพนัธ์

นั้นกับบุคคลหรือหน่วยงานนอกเรือนจ�าตามที่อาจช่วยส่งเสริม

การฟื้นฟูสมรรถภาพของผู้ต้องขังและเพ่ือประโยชน์ดีที่สุดของ

ครอบครัวผู้ต้องขัง 

หลักการที่ 108

1. บรกิารหรอืหน่วยงานทัง้ของรฐัหรอือืน่ใดทีช่่วยเหลือผู้ต้องขัง

ที่ได้รับการปล่อยตัวในการสร้างผู้ต้องขังข้ึนใหม่ในสังคมต้องได้

รับความมั่นใจว่าตราบเท่าที่เป็นไปได้และจ�าเป็น ผู้ต้องขังที่ได้รับ

การปล่อยตัวต้องได้รับเอกสารที่เหมาะสมและเอกสารพิสูจน์ตน 

มีบ้านที่เหมาะสมและงานให้ไปท�า ได้แต่งตัวอย่างเหมาะสมและ

เพยีงพอโดยพจิารณาจากสภาพอากาศและฤดูกาล และมทีรัพย์สิน

เพียงพอไปถึงจุดหมายปลายทางและด�ารงชีวิตในช่วงเวลาทันที

หลังได้รับการปล่อยตัว

2. ผู้แทนที่ได้รับอนุญาตของหน่วยงานน้ันต้องมีทุกช่องทาง

จ�าเป็นทีเ่ข้าถงึเรอืนจ�าและผูต้้องขงัได้ และต้องด�าเนินการปรึกษา

เกี่ยวกับอนาคตของผู้ต้องขังตั้งแต่เริ่มเข้ารับโทษ

3. เป็นทีป่รารถนาว่ากจิกรรมของหน่วยงานนัน้ต้องเป็นศนูย์กลาง

หรือประสานงานกันเท่าท่ีสามารถท�าได้เพื่อเป็นประกันการใช้

ความพยายามอย่างดีที่สุด
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 ข.	 ผู้ต้องขังที่มีควำมพิกำรทำงจิตและ/หรือภำวะสุขภำพ

หลักการที่ 109

1. ผู้ที่ถูกพบว่าไม่ต้องรับผิดทางอาญา หรือผู้ท่ีต่อมาได้รับ

การวินจิฉยัว่ามคีวามพกิารทางจติใจอย่างร้ายแรง และ/หรือภาวะ

สขุภาพ ส�าหรับผูท้ีอ่ยู่ในเรอืนจ�าอาจหมายถงึอาการก�าเรบิของโรค 

ต้องไม่ถูกคุมขังในเรือนจ�า และต้องจัดการย้ายบุคคลเหล่านั้นไป

ยังสถานบริการสุขภาพจิตโดยเร็วสุดเท่าที่เป็นไปได้

2. กรณจี�าเป็น ผูต้้องขังอืน่ทีม่คีวามพกิารทางจติและหรือภาวะ

สุขภาพสามารถได้รับการตรวจและรักษาในสถานบริการพิเศษ

ภายใต้การควบคมุดแูลของผูป้ระกอบวชิาชพีด้านการดูแลสุขภาพ

ที่มีคุณภาพ

3. ต้องจดัให้มบีรกิารด้านการดแูลสขุภาพส�าหรับการรักษาอาการ

ทางจิตของผู้ต้องขังอ่ืนทั้งหมดที่จ�าเป็นต้องได้รับการรักษานั้น

หลักการที่ 110

เป็นที่ปรารถนาว่าขั้นตอนควรถูกด�าเนินการโดยการจัดการของ

หน่วยงานทีเ่หมาะสม เพือ่ให้มัน่ใจว่า ในกรณจี�าเป็น ความต่อเนือ่ง

ของการรักษาอาการทางจิตภายหลังได้รับการปล่อยตัว และมี

การให้บรกิารตดิตามดูแลด้านสขุภาพจติสงัคมภายหลงัการปล่อยตวั 
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 ค.	 ผู้ต้องขังท่ีถกูจบักุมหรอือยู่ระหว่ำงรอกำรพจิำรณำคดขีองศำล

หลักการที่ 111

1. ผู้ถูกจับกุมหรือคุมขังด้วยเหตุของฐานความผิดอาญาต่อ

บคุคลเหล่านัน้ ซึง่ถกูคมุขงัไว้ทัง้ในการคมุขงัของเจ้าหน้าทีต่�ารวจ

หรือการคุมขังในเรือนจ�า (คุก) แต่ยังไม่ได้รับการพิจารณาคดีและ

ตัดสินลงโทษ ต่อไปในหลักการนี้จะเรียกว่า “ผู้ถูกคุมขังระหว่าง

การด�าเนินคดี” 

2. ผูต้้องขงัทีย่งัไม่ได้ถูกพพิากษาลงโทษต้องถอืว่าเป็นผูบ้ริสุทธิ์ 

และต้องได้รับการปฏิบัติอย่างผู้บริสุทธิ์ด้วย 

3. โดยไม่เป็นการเสื่อมเสียต่อหลักการของกฎหมายเพื่อ

คุ้มครองเสรีภาพส่วนบุคคลหรือที่ก�าหนดกระบวนการให้ต้อง

ปฏิบัติเกี่ยวกับผู้ถูกคุมขังระหว่างการด�าเนินคดี ผู้ต้องขังเหล่านี้

ต้องได้รับประโยชน์จากระบอบพิเศษที่ก�าหนดไว้ในหลักการด้าน

เงื่อนไขที่จ�าเป็นเท่านั้น ดังต่อไปนี้  

หลักการที่ 112

1. ผู้ถูกคุมขังระหว่างการด�าเนินคดีต้องแยกขังจากนักโทษที่มี

ค�าพิพากษา

2. ผู้ถูกคุมขังระหว่างการด�าเนินคดีที่อายุน้อยต้องแยกขังจาก

ผู้ใหญ่ และโดยหลักการ ต้องคุมขังไว้ในเรือนจ�าแยกต่างหาก 
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หลักการที่ 113

ผู้ถูกคุมขังระหว่างการด�าเนินคดีต้องได้นอนคนเดียวในห้องแยก 

โดยมีเงื่อนไขตามประเพณีท้องถิ่นที่แตกต่างกันในด้านสภาพ

อากาศ

หลักการที่ 114

ภายในข้อจ�ากัดที่ใช้กับความเรียบร้อยของเรือนจ�า ผู้ถูกคุมขัง

ระหว่างการด�าเนินคดีอาจได้รับอาหารที่จัดหาจากภายนอกด้วย

ค่าใช้จ่ายของตนเองหากต้องการ ไม่ว่าโดยผ่านทางการบริหาร

หรือโดยผ่านทางครอบครัวหรือเพื่อน หรือมิฉะนั้น การบริหาร

ต้องจัดหาอาหารให้แก่ผู้ถูกคุมขังนั้น

หลักการที่ 115

ผู้ถูกคุมขังระหว่างการด�าเนินคดีต้องได้รับอนุญาตให้แต่งกาย

ด้วยเส้ือผ้าของตนเองหากสะอาดและเหมาะสม หากผู้ถูกคุมขัง

ระหว่างการด�าเนนิคดีแต่งกายด้วยเสือ้ผ้าของเรอืนจ�า ต้องแตกต่าง

จากเครื่องแต่งกายที่จัดให้แก่นักโทษที่มีค�าพิพากษาแล้ว 

หลักการที่ 116

ผู้ถูกคุมขังระหว่างการด�าเนินคดีต้องได้รับการเสนอโอกาสให้

ท�างานได้ตลอดเวลา แต่ไม่จ�าเป็นต้องท�างาน กรณีที่ผู้ถูกคุมขัง

ระหว่างการด�าเนนิคดเีลอืกทีจ่ะท�างาน เขาหรอืเธอต้องได้รบัค่าจ้าง
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หลักการที่ 117

ผู้ถูกคุมขังระหว่างการด�าเนินคดีต้องได้รับอนุญาตด้วยค่าใช้จ่าย

ของตนเองหรือค่าใช้จ่ายของบุคคลภายนอก ให้ได้รับหนังสือ 

หนังสือพิมพ์ เครื่องเขียน และเครื่องมือประกอบอาชีพตาม

ที่ เข ้ากันได ้กับประโยชน์ของการบริหารงานยุติธรรมและ

ความปลอดภยั และความเรียบร้อยของเรือนจ�า

หลักการที่ 118

ผู้ถูกคุมขังระหว่างการด�าเนินคดีต้องได้รับอนุญาตให้เข้าเยี่ยม

และรักษาตัวกับแพทย์หรือทันตแพทย์ของตนเองกรณีที่มีเหตุผล

เพยีงพอส�าหรบัการบังคบัใช้ และสามารถช�าระค่าใช้จ่ายท่ีเกดิขึน้ได้

หลักการที่ 119

1. ผู้ถูกคุมขังระหว่างการด�าเนินคดีทุกคนมีสิทธิได้รับแจ้งทันที

เกี่ยวกับสาเหตุที่ถูกคุมขัง และเกี่ยวกับข้อหาที่มีต่อตน

2. กรณีที่ผู ้ถูกคุมขังระหว่างการด�าเนินคดีไม ่มีที่ปรึกษา

กฎหมายทีเ่ลอืกเอง เขาหรอืเธอมสีทิธมิทีีป่รึกษากฎหมายทีไ่ด้รับ

มอบหมายจากผู ้มีอ�านาจทางตุลาการหรือผู ้มีอ�านาจอื่นใน

ทุกกรณีที่จ�าต้องมีเพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรม และไม่ต้อง

เสียค่าใช้จ่ายกรณีที่ไม่มีทรัพย์สินเพียงพอที่จะช�าระ การปฏิเสธ

การเข้าถึงที่ปรึกษากฎหมายต้องมีการทบทวนอย่างอิสระโดย

ไม่ชักช้า   
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หลักการที่ 120

1. การมีสิทธิ์และวิธีการเกี่ยวกับการเข้าถึงที่ปรึกษากฎหมาย

หรือผู้ให้ความช่วยเหลือด้านกฎหมายของผู้ถูกคุมขังระหว่าง

การด�าเนนิคดเีพือ่วตัถปุระสงค์การต่อสูค้ดีต้องอยู่ภายใต้หลักการ

เดียวกับที่ก�าหนดไว้ในข้อ 61

2. เมื่อมีการร้องขอ ผู้ถูกคุมขังระหว่างการด�าเนินคดีต้องได้รับ

เครื่องเขียนส�าหรับจัดเตรียมเอกสารเกี่ยวข้องกับการต่อสู้คดี 

รวมทั้งค�าสั่งอย่างเป็นความลับส�าหรับที่ปรึกษากฎหมายหรือ

ผู้ให้ความช่วยเหลือด้านกฎหมาย

	 ง.		 ผู้ต้องขังเกี่ยวกับคดีทำงแพ่ง

หลักการที่ 121

ในประเทศทีก่ฎหมายอนุญาตให้ลงโทษจ�าคุกส�าหรบัหนี ้ หรือโดย

ค�าสัง่ของศาลภายใต้กระบวนพจิารณาทีไ่ม่ใช่คดอีาญา บคุคลทีต้่อง

จ�าคุกต้องไม่ตกอยู่ภายใต้ข้อจ�ากัดหรือความร้ายแรงเกินจ�าเป็น

เพ่ือให้มั่นใจว่ามีการคุมขังด้วยความปลอดภัยและเรียบร้อย 

การปฏิบัติต่อบุคคลเหล่านี้ต้องเป็นคุณไม่น้อยกว่าผู้ถูกคุมขัง

ระหว่างการด�าเนินคดี อย่างไรก็ดี โดยมีเงื่อนไขว่า บุคคลเหล่านี้

อาจเป็นไปได้ที่จ�าต้องท�างาน  
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 จ.	 ผู้ถูกจับกุมหรือคุมขังโดยปรำศจำกข้อกล่ำวหำ

หลักการที่ 122

โดยไม่เป็นการเสื่อมสิทธิตามบทบัญญัติข้อ 9 ของกติการะหว่าง

ประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง29 ผู้ถูกจับกุม

หรือคุมขังโดยปราศจากข้อกล่าวหาต้องได้รับความคุ้มครอง

เช่นเดยีวกบัท่ีให้ไว้ในส่วนที ่1 และส่วนที ่2 หมวด ค. ของหลักการนี้ 

บทบัญญัติที่เก่ียวข้องของส่วนที่ 2 หมวด ก. ของหลักการน้ี 

ต้องน�าไปปรับใช้เช่นเดียวกันในกรณีที่การปรับใช้อาจน�ามาซึ่ง

ประโยชน์ของผูถ้กูคมุขังกลุม่พเิศษนี ้โดยมเีงือ่นไขว่า ไม่มมีาตรการ

ใดต้องถกูด�าเนนิการเพือ่แสดงเป็นนยัว่า การเรียนรู้ใหม่และการฟ้ืนฟู

สมรรถภาพเหมาะสมในประการทั้งปวงกับผู้ไม่ได้ถูกพิพากษาว่า

กระท�าความผิดอาญา.

29 See resolution 2200 A (XXI), annex.
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