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การละเมิดทางเพศในเรือนจำ�:
วิกฤตสิทธิมนุษยชนระดับโลก
การละเมิดทางเพศในเรือนจำ�1 เป็ นวิกฤตสิทธิมนุษยชนระดับโลก ในหลายกรณี ผู้กระทำ�ผิดเป็ นเจ้าหน้ าที่ี

เรือนจำ� ซึ่งควรมีหน้าที่ดูแลให้นักโทษปลอดภัย แต่ไม่ว่าจะเป็ นเพราะการกระทำ�ของเจ้าหน้ าที่หรือนั กโทษ การข่มขืนและ
การละเมิดทางเพศในเรือนจำ�แบบอื่น ๆ ถือเป็ นการทรมานรูปแบบหนึ่ งตามหลักกฎหมายสากล รัฐบาลจึงต้องรับผิดชอบ
อย่างเต็มที่ในการคุ้มครองให้นักโทษปลอดภัย การละเมิดทางเพศในเรือนจำ�สะท้อนถึงความล้มเหลวของรัฐบาลในการ
ปฏิบัติตามความรับผิดชอบของตน ไม่ว่าผู้กระทำ�ผิดจะเป็ นใครก็ตาม

ในประเทศส่วนใหญ่ ยังคงไม่มีการศึกษาอย่างเป็ นทางการเกี่ยวกับอัตราการละเมิดทางเพศในเรือนจำ� และมี

นั กโทษเพียงไม่กี่คนที่กล้าร้องเรียนว่าถูกละเมิด อย่างไรก็ดี ผู้สังเกตการณ์เรือนจำ�ส่วนใหญ่ยอมรับว่า เหตุที่ไม่มีการ

ร้องเรียนอย่างเป็ นทางการไม่ได้หมายความว่าเรือนจำ�มีความปลอดภัย ในทางตรงกันข้าม อดีตนั กโทษ เจ้าหน้ าที่เรือนจำ�
และผู้ทำ�งานด้านสิทธิมนุษยชนทัว
่ โลกต่างเห็นตรงกันว่า ผู้เสียหายจากการละเมิดทางเพศในเรือนจำ�ยังคงไม่กล้าออกมา
พูดถึงประสบการณ์ที่เกิดขึ้นกับตนเอง อาจเป็ นเพราะรู้สึกอาย อาจเป็ นเพราะกลัวจะถูกตอบโต้ หรืออาจเป็ นเพราะคิดว่า
ไม่มีใครมาช่วยเหลือเขาได้

ลักษณะการละเมิดทางเพศในเรือนจำ�
		

การละเมิดทางเพศในเรือนจำ�อาจเกิดขึ้นได้ในหลายรูปแบบ และเกี่ยวข้องกับตัวบทและนิ ยามทางกฎหมายที่

แตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ และในหลายภูมิภาค Just Detention International (JDI) นิ ยามว่าการละเมิดทางเพศใน
เรือนจำ�หมายถึงการพยายามมีความสัมพันธ์หรือการคุกคามทางเพศ ซึ่งขัดกับความประสงค์ของนั กโทษอีกคนหนึ่ ง และ

การสัมพันธ์ทางเพศใด ๆ ที่กระทำ�โดยเจ้าหน้ าที่ ทัง้ นี้ โดยจะมีการสอดใส่อวัยวะเพศหรือไม่ก็ตาม และทัง้ นี้ ไม่ว่าผู้กระทำ�
ผิดหรือผู้เสียหายจะมีเพศสภาพใด การละเมิดทางเพศอาจเกิดขึ้นได้กับทัง้ ผู้หญิงและผู้ชายในเรือนจำ� และผู้กระทำ�ผิด
อาจเป็ นเพศเดียวกันหรือเพศตรงข้ามกับผู้เสียหาย

เรือนจำ�ทัว
่ โลกล้วนมีปัญหาความรุนแรงและการข่มขืน เพื่อความอยู่รอด นั กโทษบางคนต้องยอมมีความสัมพันธ์

กับนั กโทษที่มีอำ�นาจมากกว่า โดยต้องยอมร่วมเพศแบบไม่มีการป้ องกัน ในหลายพื้นที่ การข่มขืนในเรือนจำ�เกิดขึ้นใน

ลักษณะที่เป็ นแก๊ง โดยผู้เสียหายมักถูก “ขาย” ไปให้กับแก๊งต่าง ๆ และถูกบังคับให้ต้องขายบริการทางเพศ ผู้เสียหายส่วน
ใหญ่มักถูกข่มขืนหลายครัง้ และเนื่ องจากข่าวในเรือนจำ�แพร่อย่างรวดเร็ว เป็ นเหตุให้นักโทษที่เคยถูกข่มขืนมักตกเป็ น
เป้ าหมายของนั กโทษและเจ้าหน้ าที่เรือนจำ�คนอื่น ๆ

บ่อยครัง้ ที่ผู้ทำ�การข่มขืนเป็ นเจ้าหน้ าที่เรือนจำ�ไม่ใช่ตัวนั กโทษ ในบางกรณี เจ้าหน้ าที่เรือนจำ�มีส่วนช่วยเหลือให้

นั กโทษข่มขืนกันเอง หรือในกรณีอ่ ืน ๆ เจ้าหน้ าที่เรือนจำ�ขอมีเพศสัมพันธ์เพื่อแลกเปลี่ยนกับอาหาร ยา หรือการปฏิบัติเป็ น
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พิเศษบางอย่าง เจ้าหน้ าที่เรือนจำ�บางคนอาจดูเหมือนมีความสัมพันธ์ทางเพศอย่างยินยอมกับนั กโทษ ซึ่งถึงจะเป็ นการมี

เพศสัมพันธ์ที่ไม่ได้เกิดจากการบังคับ แต่เป็ นเรื่องที่รับไม่ได้ที่เจ้าหน้ าที่เรือนจำ�จะมีสัมพันธ์ทางเพศกับนั กโทษ เนื่ องจาก

ในลักษณะที่ไม่ทำ�อันตรายต่อตนเองหรือผู้อ่ ืน และสามารถฟื้ นฟูชีวิตตนเองได้ ทัง้ ยังจะช่วยให้ผู้เสียหายจำ�นวนมากทราบ

ว่าตนเองไม่ได้อยู่อย่างโดดเดี่ยว หากยังมีคนอื่น ๆ ที่เคยถูกข่มขืนมาก่อน และพวกเขาสามารถฟื้ นฟูชีวิตตนเองได้ ในบาง
กรณีผู้เสียหายจากการข่มขืนในเรือนจำ�มีความกล้าที่จะพูด และเป็ นนั กรณรงค์ด้านสิทธิมนุษยชนที่ประสบความสำ�เร็จ
สามารถค้นพบความหมายใหม่ ๆ ของชีวิต ด้วยการทำ�งานเพื่อคุ้มครองไม่ให้คนอื่นต้องประสบกับชะตากรรมแบบ
เดียวกับที่ตัวเองเคยเจอมา

ป้ องกันการข่มขืนกระทำ�ชำ�เราในเรือนจำ�
การข่มขืนในเรือนจำ�เป็ นสิ่งที่ป้องกันได้ การละเมิดเช่นนี้ เป็ นผลมาจากนโยบายที่เลวร้าย การปฏิบัติที่อันตราย

และการขาดการตรวจสอบต่อเจ้าหน้ าที่เรือนจำ� เรือนจำ�หลายแห่งสามารถป้ องกันการข่มขืนด้วยการกำ�หนดระเบียบใน

เชิงป้ องกัน เช่น การแยกตัวผู้ที่เสี่ยงจะตกเป็ นผู้เสียหายออกจากผู้ที่เสี่ยงจะเป็ นผู้กระทำ�ผิด ทัง้ นี้ เพื่อลดปั ญหาการข่มขืน
ในเรือนจำ� โครงการอบรมที่ดีจะช่วยให้เจ้าหน้ าที่เรือนจำ�เรียนรู้วิธีการคุ้มครองให้นักโทษปลอดภัย และสามารถสอบสวน
ได้อย่างเหมาะสมเมื่อเกิดการร้องเรียนว่ามีการข่มขืน ผู้บริหารเรือนจำ�จึงต้องประกาศอย่างชัดเจนว่าจะไม่ยอมให้มีการ
ละเมิดทางเพศใด ๆ ไม่ว่าจะเป็ นเพราะการกระทำ�ของเจ้าหน้ าที่หรือนั กโทษ นอกจากนั ้น ผู้เสียหายต้องมีช่องทางที่
ปลอดภัยในการร้องเรียนเมื่อเกิดการข่มขืน โดยไม่ต้องได้รับผลกระทบหากมีการตอบโต้หรือมีการละเมิดเพิ่มเติม

การข่มขืนมักเกิดขึ้นในเรือนจำ�ที่ไม่เปิ ดโอกาสหรือไม่สนั บสนุนให้มีการทบทวนนโยบายและการตรวจสอบการ

ทำ�งานของเจ้าหน้าที่ ในเรือนจำ�หลายแห่ง เจ้าหน้ าที่ซ่ ึงอยู่ในตำ�แหน่ งที่มีอำ�นาจมักขาดการกำ�กับดูแล และไม่ได้รับการ
ตรวจสอบจากใคร เพื่อให้นักโทษปลอดภัย เรือนจำ�ต้องกำ�หนดระบบการตรวจสอบภายในที่เข้มแข็งและเปิ ดรับต่อการ

ตรวจสอบจากหน่ วยงานของภายนอก และต้องมีการเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการข่มขืนในเรือนจำ�ทัง้ ที่เป็ นข้อมูลที่รวบรวม
โดยหน่ วยงานภายในและภายนอก

ในปี 2555 กระทรวงยุติธรรมของสหรัฐฯตีพิมพ์เผยแพร่รายงาน2 ซึ่งประเมินว่า มีผู้ถูกละเมิดทางเพศในเรือนจำ�

สหรัฐฯกว่า 209,400 คนในปี 2551 เป็ นการประมาณจากการเก็บข้อมูลที่กว้างขวางและเป็ นระบบ ซึ่งทำ�ให้สังคมเกิด
ความสนใจต่อปั ญหาในสหรัฐฯ

ระบบการตรวจสอบที่เข้มแข็งอาจเกิดขึ้นได้โดยเป็ นผลมาจากพันธกรณีที่มีต่อความตกลงระหว่างประเทศ พิธี

สารเลือกรับของอนุสัญญาต่อต้านการทรมาน (Optional Protocol to the Convention Against Torture - OPCAT) เป็ น
ส่วนเสริมของอนุสัญญาสหประชาชาติเพื่อต่อต้านการทรมาน (United Nations Convention Against Torture) ซึ่ง

กำ�หนดให้ประเทศผู้ลงนามต้องจัดตัง้ หน่ วยงานระดับชาติที่เป็ นอิสระเพื่อเข้าเยี่ยมเรือนจำ�อย่างสม่ำ�เสมอ ทัง้ นี้ เพื่อป้องกัน

การทรมาน จนถึงปั จจุบัน 71 ประเทศให้สัตยาบันรับรองพิธีสารเลือกรับนี้ หากทุกประเทศให้สัตยาบันต่อพิธีสารเลือกรับนี้
ย่อมมีส่วนช่วยให้เกิดความโปร่งใสและการตรวจสอบได้ของเรือนจำ�มากยิ่งขึ้น และลดความเสี่ยงที่จะเกิดการข่มขืน

นอกจากการปรับปรุงด้านการปฏิบัติและนโยบาย การยุติการข่มขืนในเรือนจำ�ยังต้องพึ่งพาความเปลี่ยนแปลง

ของทัศนคติของคนในสังคมเกี่ยวกับเรื่องนี้ บ่อยครัง้ ที่ตราบาปของการข่มขืนหรือความเชื่อที่ว่าสมควรแล้วที่นักโทษจะถูก
ข่มขืน เป็ นเหตุให้ผู้เสียหายไม่กล้าร้องเรียนเกี่ยวกับการละเมิดและไม่กล้าจะแสวงหาความช่วยเหลือที่ต้องการ ผู้เสียหาย
ต้องสามารถบอกเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้อย่างเสรี ทัง้ นี้ เพื่อให้คนอื่นเข้าใจถึงปั ญหาที่เกิดขึ้น ทัศนคติของสังคมที่ให้
์ รีของคนทุกคน รวมทัง้ นั กโทษ จะมีส่วนสนั บสนุนให้ผู้เสียหายกล้าพูดถึงการ
ความสำ�คัญกับความปลอดภัยและศักดิศ
ละเมิดที่เกิดขึ้น และสุดท้ายย่อมมีส่วนช่วยยุติการข่มขืนในเรือนจำ�
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ในสหรัฐฯ ผลจากการทำ�งานอย่างอุตสาหะของ JDI และหน่ วยงานสิทธิมนุษยชนอื่น ๆ ทัศนคติของประชาชนต่อ

การข่มขืนในเรือนจำ�เริ่มเปลี่ยนไป จากที่เคยมีอคติและขาดความรู้มาเป็ นการยอมรับมากขึ้นว่าการละเมิดเช่นนี้ เป็ นการ
ละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างหนึ่ ง

เกี่ยวกับ Just Detention International
Just Detention International เป็ นหน่ วยงานด้านสุขภาพและสิทธิมนุษยชนที่มุ่งยุติการข่มขืนและการละเมิด

ทางเพศในเรือนจำ�รูปแบบอื่น ๆ JDI มีเป้ าหมายหลักสามประการ ได้แก่ การกดดันให้เจ้าหน้ าที่ของรัฐต้องรับผิดชอบต่อ
การข่มขืนในเรือนจำ� สนั บสนุนทัศนคติของสังคมที่ให้ความสำ�คัญต่อสุขภาพและความปลอดภัยของนั กโทษ และการ
ประกันให้ผู้เสียหายจากการข่มขืนในเรือนจำ�ได้รับความช่วยเหลือที่จำ�เป็ น

JDI ก่อตัง้ ขึ้นเมื่อปี 1980 โดย Russell Dan Smith ผู้เสียหายจากการข่มขืนในเรือนจำ�ที่เป็ นชาวอเมริกัน Smith

และผู้นำ�องค์กรในยุคแรก ๆ หลายคนล้วนแต่เป็ นผู้เสียหายจากการข่มขืนในเรือนจำ� รวมทัง้ Stephen Donaldson และ
Tom Cahill

Donaldson ถูกข่มขืนซ้ำ�แล้วซ้ำ�อีกโดยนั กโทษ หลังจากที่เขาถูกจับกุมเพราะการประท้วงต่อต้านสงคราม

Donaldson เป็ นนั กเขียนที่ทรงพลัง เขาสามารถทำ�ให้คนทัง้ ประเทศสนใจกับปั ญหาการข่มขืนในเรือนจำ� และมีส่วนช่วย
ประสานงานให้มีการยื่นคำ�ให้การต่อศาลเพื่อสนั บสนุนการทำ�คดีที่สำ�คัญของ JDI ในศาลสูงสุดของสหรัฐฯ เมื่อปี 2537

(Farmer v. Brennan) Donaldson เสียชีวิตเมื่อปี 1996 จากการเป็ นเอดส์ เขาติดเชื้อเอชไอวีระหว่างถูกข่มขืนในเรือนจำ�
Tom Cahill เป็ นนั กรณรงค์สิทธิมนุษยชนและผู้ประท้วงต่อต้านสงครามที่มีประสบการณ์ยาวนาน เขาถูกรุมโทรม

จากนั กโทษคนอื่น ๆ Cahill ดำ�รงตำ�แหน่ งเป็ นประธาน JDI ในปี 2541 จากประสบการณ์การทำ�งานเพื่อยุติการข่มขืนใน
เรือนจำ� ทำ�ให้เขาสามารถผลักดันจนมีการผ่านพระราชบัญญัติขจัดการข่มขืนในเรือนจำ� (Prison Rape Elimination
Act - PREA) เมื่อปี 2546 นั บเป็ นกฎหมายแพ่งของสหรัฐฯ ฉบับแรกที่มุ่งแก้ปัญหาการละเมิดเช่นนี้

JDI เป็ นหน่ วยงานเดียวในโลกที่มุ่งทำ�งานเพื่อยุติการละเมิดเช่นนี้ ผู้ก่อตัง้ องค์กรกล่าวถึงปั ญหาการข่มขืนใน

เรือนจำ�ในสหรัฐฯ ในขณะที่คนอื่น ๆ มักไม่กล้าจะทำ�เช่นนี้ การอุทิศตนของพวกเขาส่งผลให้คนในสหรัฐฯ และทัว
่ โลกมี
ความเข้าใจมากขึ้นเกี่ยวกับปั ญหาการข่มขืนในเรือนจำ� และเป็ นแรงบันดาลใจให้หลายคนออกมาต่อต้าน ผู้เสียหายจาก
การข่มขืนในเรือนจำ�ยังคงมีบทบาทสำ�คัญต่อการทำ�งานของ JDI

หลักการสำ�คัญของการทำ�งานของ JDI ได้แก่ เมื่อรัฐบาลจำ�กัดเสรีภาพของบุคคล รัฐบาลย่อมมีความรับผิดชอบ

อย่างเบ็ดเสร็จที่จะดูแลให้พวกเขาปลอดภัย การข่มขืนในเรือนจำ�เป็ นสิ่งที่ป้องกันได้ เรือนจำ�ซึ่งมีผู้บริหารที่มีความจริงใจ
มีนโยบายที่ดีและมีการปฏิบัติอย่างสมํ่าเสมอ ย่อมช่วยให้นักโทษปลอดภัยได้ JDI จัดทำ�กฎหมายและนโยบาย และ

ทำ�งานกับเรือนจำ�เพื่ออบรมเจ้าหน้ าที่และให้ความรู้กับนั กโทษ และยังเผยแพร่ข้อมูลให้กับผู้เสียหายจากการข่มขืนใน
เรือนจำ�จำ�นวนมากในแต่ละปี

JDI มุ่งสร้างความสัมพันธ์กับผู้ทำ�งานด้านสิทธิมนุษยชน เจ้าหน้ าที่เรือนจำ� ผู้กำ�หนดนโยบาย ผู้ให้บริการด้าน

การแพทย์และการให้คำ�ปรึกษา และผู้เสียหายจากการข่มขืนในเรือนจำ�ทัว
่ โลก รวมทัง้ ช่วยให้เกิดขบวนการทัง้ ในระดับ
ท้องถิ่นและระดับชาติที่มีเป้ าหมายเพื่อยุติการข่มขืนในเรือนจำ�อย่างสิ้นเชิง

ไม่ว่าบุคคลจะทำ�ความผิดมาอย่างไรก็ตาม ย่อมไม่อาจใช้การข่มขืนเป็ นบทลงโทษพวกเขาได้
***
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JDI ตัง้ อยู่ที่สหรัฐฯ และมีสำ�นั กงานในแอฟริกาใต้ JDI ยังจัดการรณรงค์ในบอตซาวานา เกียนา อินเดีย จาเมก้า

เม็กซิโก ฟิ ลิปปิ นส์ และสหราชอาณาจักร โครงการของ JDI มักจัดทำ�เป็ นภาษาอังกฤษ ในปั จจุบัน JDI สามารถตอบข้อ

ซักถามและให้ข้อมูลได้เป็ นภาษาอังกฤษและสเปนเท่านั ้น นอกจากบทสรุปฉบับนี้ JDI ยังสามารถส่งต่อผู้เสียหายเพื่อรับ
บริการด้านคำ�ปรึกษา ความช่วยเหลือด้านกฎหมาย และความช่วยเหลืออื่น ๆสำ�หรับผู้เสียหายจากการข่มขืนในเรือนจำ�
เฉพาะในสหรัฐฯ และแอฟริกาใต้ หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ JDI โปรดดู www.justdetention.org

เชิงอรรถ
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ระบบเรือนจำ�แตกต่างกันไปในแต่ละประเทศและภูมิภาค เช่นเดียวกับลักษณะของสถานที่ที่ใช้เพื่อควบคุมตัวบุคคล ใน

เอกสารฉบับนี้ คำ�ว่า “เรือนจำ�” หมายถึงสถานที่ควบคุมตัวทุกประเภท รวมทัง้ เรือนจำ�สำ�หรับผู้ใหญ่และสถานพินิจสำ�หรับ
เยาวชน ที่ควบคุมตัวในพื้นที่ และห้องขังของตำ�รวจ
2

National Standards to Prevent, Detect, and Respond to Prison Rape, Department of Justice, 17

พฤษภาคม 2555 จาก http://www.ojp.usdoj.gov/programs/pdfs/prea_final_rule.pdf
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