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ค าน า 

 ควำมรุนแรงต่อผูห้ญงิและเดก็ เป็นกำรละเมดิสทิธมินุษยชนทีร่ำ้ยแรงและเกดิขึน้อยำ่งกวำ้งขวำง 
ในประเทศไทยยงัมคีวำมรนุแรงต่อผูห้ญงิและเดก็อยูใ่นระดบัสงู เมือ่เดอืนกรกฎำคม 2560 ตวัแทน
เครอืขำ่ยสตรจีำกภำคประชำสงัคมไดเ้ขำ้รว่มรำยงำนสถำนกำรณ์ของผูห้ญงิในประเทศไทย ภำยใต้
อนุสญัญำว่ำดว้ยกำรขจดักำรเลอืกปฏบิตัต่ิอสตรใีนทุกรปูแบบ (Convention on the Elimination of all 
Forms of Discrimination against Women หรอื CEDAW) ต่อคณะกรรมกำร CEDAW ต่อมำคณะ
กรรมกำรฯ ไดแ้สดงควำมห่วงใยและมขีอ้เสนอแนะหลำยประกำรต่อประเทศไทย เช่น ใหล้ดควำมซบัซอ้น
ในกำรเขำ้ถงึกระบวนกำรยุตธิรรม และจดัอบรมบุคลำกรทีท่ ำงำนในกระบวนกำรยตุธิรรมใหเ้ขำ้ใจควำม
ละเอยีดอ่อนต่อเพศภำวะ เป็นตน้ 

ในขณะเดยีวกนั รฐับำลไทยไดเ้ริม่ด ำเนินกำรปฏริปูกระบวนกำรยตุธิรรม ตำมรฐัธรรมนูญฉบบั 
พ.ศ. 2560 โดยเริม่ตน้ทีก่ำรปฏริปูต ำรวจ คณะผูจ้ดัท ำรำยงำนฉบบันี้เหน็ว่ำเป็นโอกำสอนัดทีีจ่ะหยบิยก
ประเดน็มติหิญงิชำยใหบ้รูณำกำรไวใ้นกำรปฏริปูครัง้นี้ดว้ย โดยเฉพำะเพื่อช่วยขจดัควำมรุนแรงต่อผูห้ญงิ 
จงึไดร้ว่มกนัจดัท ำรำยงำนชิน้น้ีขึน้ โดยหวงัว่ำจะเป็นเอกสำรขัน้ต้นทีจ่ะช่วยใหเ้กดิกำรอภปิรำยถกเถยีง
และน ำไปสู่กำรปรบัปรงุกำรเขำ้ถงึควำมยตุธิรรม และยุตคิวำมรนุแรงต่อผูห้ญงิต่อไป  

คณะผูจ้ดัท ำขอขอบคุณเป็นอยำ่งยิง่ ส ำหรบัทุกท่ำนทีม่สี่วนรว่มใหข้อ้มลูและควำมคดิเหน็ต่อกำร
จดัท ำรำยงำนครัง้นี้ ขอขอบคุณ ผูป้ระสบปัญหำและสมำชกิครอบครวัทุกท่ำน ทีย่นิดเีปิดเผยขอ้มลูส่วนตวั
ทีเ่ป็นเรือ่งละเอยีดอ่อนในสงัคมไทย รำยงำนชิน้นี้จะส ำเรจ็ลงมไิดถ้ำ้ปรำศจำกพลงัอนัเขม้แขง็ของทุกท่ำน
ทีลุ่กขึน้มำปกป้องเรยีกรอ้งสทิธขิองตนเอง ขอขอบคุณบุคลำกรหน่วยงำนทีเ่กี่ยวขอ้งทุกท่ำน ทัง้จำก
องคก์รพฒันำเอกชนและหน่วยงำนรำชกำร ทีใ่หข้อ้คดิเหน็ต่ำงๆ และขอขอบคุณ คุณมณ ีขนุภกัด ีและคุณ
อรณุศร ี มวีงคธ์รรม เจำ้หน้ำทีม่ลูนิธสิ่งเสรมิควำมเสมอภำคทำงสงัคม ทีเ่ป็นก ำลงัส ำคญัของกำรจดัท ำ
รำยงำนฉบบันี้ทุกขัน้ตอน 

คณะผูจ้ดัท ำหวงัเป็นอยำ่งยิง่ว่ำรำยงำนฉบบันี้จะเป็นประโยชน์ต่อกำรอภปิรำยแลกเปลีย่นควำม
คดิเหน็ เพื่อขบัเคลื่อนยกระดบักำรเขำ้ถงึควำมยตุธิรรมของผูห้ญงิต่อไป  

พฤศจกิำยน 2560 

สุเพญ็ศร ีพึง่โคกสงู:  มลูนิธสิ่งเสรมิควำมเสมอภำคทำงสงัคม 

ปรดีำ ศริสิวสัดิ:์  มลูนิธฟิรดีรคิ เอแบรท์  
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บทท่ี 1 
ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา 

 
1.1 พฒันาการในอดีต...กลไกส่งเสริมให้ผูห้ญิงเข้าถึงความยติุธรรม 

ควำมรุนแรงต่อผูห้ญงิเป็นปัญหำรำ้ยแรงทีเ่กดิขึน้ทัว่โลก ส่งผลกระทบต่อผูห้ญงิและเดก็หญงิรอ้ย
ละ 35-70 นำนำชำตติระหนักถงึควำมส ำคญัของปัญหำนี้และรว่มกนัก ำหนดหลกักำร มำตรกำรและกลไก
ต่ำงๆเป็นจ ำนวนมำก เพื่อป้องกนั คุม้ครองและแกไ้ขเยยีวยำ ในกำรคุม้ครองและแกไ้ขเยยีวยำนัน้ผูห้ญงิ
ทัว่โลกประสบปัญหำคลำ้ยคลงึกนั คอื มขีอ้จ ำกดัในกำรเขำ้ถงึกระบวนกำรยตุธิรรมและควำมยตุธิรรม ใน
ระยะต่อมำ นำนำชำตจิงึไดร้ว่มกนัก ำหนดหลกักำรและแนวทำงในกำรเขำ้ถงึควำมยตุธิรรม เช่น เมือ่ปี 
1985 สมชัชำองคก์ำรสหประชำชำตไิดร้บัรองปฏญิญำสำกลว่ำดว้ยหลกัพืน้ฐำนเกี่ยวกบักำรอ ำนวยควำม
ยตุธิรรมแก่ผูไ้ดร้บัควำมเสยีหำย เมือ่ปี พ.ศ. 2558 คณะกรรมกำร CEDAW ไดจ้ดัท ำขอ้แนะ ฉบบัที ่33 
ว่ำดว้ยกำรเขำ้ถงึควำมยตุธิรรมของผูห้ญงิ สำระส ำคญัของขอ้เสนอแนะ ไดแ้ก่ กระบวนกำรยตุธิรรมตอ้ง
ปรบัปรงุกลไกต่ำงๆใหส้อดคลอ้งกบัควำมตอ้งกำรของผูห้ญงิ ค ำนึงถงึควำมละเอยีดอ่อนดำ้นเพศภำวะ 
เช่น เพิม่สดัส่วนผูห้ญงิในกระบวนกำรยตุธิรรม จดัหำเครือ่งมอืช่วยกำรตรวจสอบทีเ่ป็นมติรกบัผูห้ญงิ 
เป็นตน้ 

ในประเทศไทย ควำมรนุแรงต่อผูห้ญงิเป็นปัญหำส ำคญัของสงัคมมำนำน ในช่วงกว่ำสองทศวรรษ
ทีผ่่ำนมำ องคก์รทีท่ ำงำนดำ้นผูห้ญงิและเดก็ไดท้ ำงำนรณรงคเ์รยีกรอ้งอย่ำงจรงิจงัและต่อเนื่อง ท ำใหเ้กดิ
พฒันำกำรของนโยบำย มำตรกำรและกลไกหลำยประกำร ทีส่่งเสรมิใหผู้ห้ญงิเขำ้ถงึกระบวนกำรยตุธิรรม  
ทีส่ ำคญัไดแ้ก่ 

▪ พ.ศ. 2538 กรมต ำรวจ(ชื่อในขณะนัน้ของส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำต)ิได้อนุมตับิรรจุและแต่งตัง้
พนักงำนสอบสวนหญิงรุ่นแรก จ ำนวน 15 ต ำแหน่ง เพื่อปฏบิตัิหน้ำที่ประจ ำสถำนีต ำรวจใน
กองบญัชำกำรต ำรวจนครบำลจ ำนวน 3 สถำนี ก ำหนดหน้ำทีใ่หร้บัผดิชอบงำนสอบสวนคดอีำญำ
ทีม่ขีอ้หำว่ำสตรกีระท ำควำมผดิ และคดอีำญำทีส่ตรเีป็นผูเ้สยีหำยในควำมผดิเกี่ยวกบัเพศ และ
รบัผดิชอบงำนสอบสวนคดอีำญำที่ขึน้กบัศำลเยำวชนและครอบครวั เริม่ปฏบิตังิำนครัง้แรกเมื่อ
วนัที ่1 กนัยำยน 2538 ทัง้นี้เป็นผลมำจำกกำรทีอ่งคก์รทีท่ ำงำนดำ้นเดก็และสตรใีนประเทศไทย
ได้พยำยำมผลกัดนัให้มพีนักงำนสอบสวนหญิง เพื่อท ำงำนในคดคีวำมรุนแรงทำงเพศ และคดี
ควำมรุนแรงในครอบครวัที่มแีนวโน้มเพิม่สูงขึน้ ต่อมำในปี พ.ศ. 2552 โรงเรยีนนำยรอ้ยต ำรวจ
ไดเ้ปิดรบัสมคัรนกัเรยีนนำยรอ้ยต ำรวจหญงิรุ่นแรก และมกีำรเปิดรบัสมคัรต่อเนื่องเป็นประจ ำทุก
ปี ปีละประมำณ 70 คน เนื่องจำกอตัรำก ำลงัของพนักงำนสอบสวนหญงิยงัไม่เพยีงพอต่อกำร
ปฏบิตังิำน  

▪ วนัที ่16 พฤษภำคม  พ.ศ. 2543 คณะรฐัมนตรมีมีตเิหน็ชอบ “นโยบำยและแผนขจดัควำมรุนแรง
ต่อเดก็และสตร”ี และเมือ่วนัที ่29 มถุินำยน 2542 เหน็ชอบใหเ้ดอืนพฤศจกิำยนเป็นเดอืนรณรงค์
ยุตคิวำมรุนแรงต่อเดก็และสตร ีและโครงกำรรบิบิ้นสขีำวที่รณรงคใ์หผู้้ชำยและกลุ่มเป้ำหมำยมี
ส่วนรว่มในกำรขจดัควำมรนุแรง 
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▪ วนัที่ 30 มถุินำยน 2547 ประเทศไทยให้กำรสนับสนุนปฏญิญำว่ำด้วยกำรขจดัควำมรุนแรงต่อ
สตรีในภูมิภำคอำเซียน (Declaration on the Elimination of Violence against Women in the 
ASEAN Region)  

▪ พรบ. คุม้ครองเดก็ พ.ศ. 2546 
▪ ปี 2547 เริม่ให้บรกิำรศูนยบ์รกิำรช่วยเหลอืเดก็และสตร ีในภำวะวกิฤตจำกควำมรุนแรง (One 

Stop Crisis Center : OSCC) ซึง่เป็นศูนยท์ีจ่ดัตัง้ขึน้ในโรงพยำบำลเครอืข่ำยทัว่ประเทศ  
▪ พระรำชบญัญตัคิุม้ครองผูถู้กกระท ำดว้ยควำมรนุแรงในครอบครวั พ.ศ. 2550 
▪ รฐัธรรมนูญแห่งรำชอำณำจกัรไทย พ.ศ. 2550 มำตรำ 40 (6) ระบุว่ำ... เด็ก เยำวชน สตรี 

ผู้สูงอำยุ หรอืผู้พิกำรหรอืทุพพลภำพ ย่อมมสีิทธิได้รบัควำมคุ้มครองในกำรด ำเนินกระบวน
พจิำรณำคดอีย่ำงเหมำะสม และย่อมมสีทิธไิด้รบักำรปฏบิตัิที่เหมำะสมในคดทีี่เกี่ยวกบัควำม
รนุแรงทำงเพศ... 

▪ พ.ศ. 2550 มกีำรแก้ไขประมวลกฎหมำยอำญำ มำตรำ 276 เป็น... สำมขี่มขนืภรรยำถอืว่ำเป็น
ควำมผดิทำงอำญำ...  

▪ พ.ศ. 2550-2551  มกีำรแกไ้ขประมวลกฎหมำยวธิพีจิำรณำควำมอำญำ มสีำระส ำคญัคอื  
o กำรสอบปำกค ำผูเ้สยีหำยเดก็ในคดทีำงเพศ ใหส้อบปำกค ำโดยทมีสหวชิำชพี 
o กำรสอบปำกค ำผู้เสียหำยหญงิ ต้องใช้พนักงำนสอบสวนหญงิเป็นผู้สอบสวน หำกไม่มี

พนกังำนสอบสวนหญงิ ผูเ้สยีหำยจะขอใหบุ้คคลใดอยูร่ว่มในกำรถำมปำกค ำได ้
▪ พรบ. ควำมเท่ำเทยีมระหว่ำงเพศ พ.ศ. 2558 

 
1.2 สถานการณ์ปัจจบุนั...ผู้หญิงกย็งัเข้าถึงความยุติธรรมได้ยาก 

ปัจจบุนัสถำนกำรณ์ควำมรนุแรงทำงเพศในประเทศไทยยงัคงม ีใหเ้หน็อยำ่งต่อเนื่องและนบัวนัจะ
เพิม่ควำมรุนแรงขึ้น โดยจะเห็นได้จำกสถติกิำรให้บรกิำรของศูนย์ช่วยเหลอืสงัคม (OSCC) กระทรวง 
สำธำรณสุข ซึง่เป็นหน่วยงำนช่วยเหลอืเดก็และผูห้ญงิทีถู่กกระท ำควำมรุนแรง พบว่ำในปี พ.ศ. 2550 มี
ผู้หญิงและเด็กเข้ำรบักำรช่วยเหลอืจำกศูนย์พึ่งได้เป็นจ ำนวน 19,067 คน เฉลี่ยวนัละ 52 คน แต่ในปี 
พ.ศ. 2556 กำรกระท ำควำมรุนแรงเพิม่ขึ้น เป็น 31,866 คน หรอืเฉลี่ย 87 คนต่อวนั อย่ำงไรก็ด ีแมว้่ำ
ปัญหำควำมรนุแรงทำงเพศจะมแีนวโน้มทีเ่พิม่มำกขึน้ แต่ผูท้ีป่ระสบกบัควำมรนุแรงทำงเพศมกัเลอืกที่จะ
ไม่แจง้ต ำรวจ หรอืน ำคดเีขำ้สู่กระบวนกำรยุตธิรรม โดยจำกสถติขิองส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำตปิระจ ำปี 
พ.ศ. 2556 มบีนัทกึกำรแจง้เหตุคดคีวำมรุนแรงทำงเพศต่อเจำ้หน้ำทีต่ ำรวจเพยีง 3,273 คด ีเท่ำนัน้ ทัง้นี้
อำจเป็นเพรำะผูเ้สยีหำยไม่กลำ้ กลวัเสยีชื่อเสยีง ขำดควำมรูค้วำมเขำ้ใจในกระบวนกำรยุตธิรรม รวมไป
ถงึบรบิทของสงัคมที่มไิด้เอื้ออ ำนวยหรอืส่งเสรมิ ให้ผู้เสยีหำยกล้ำออกมำแจง้ควำม (รำยงำนประจ ำปี 
2557 สถำบนัเพื่อกำรยตุธิรรมแห่งประเทศไทย) 

 



 
 

3 
 

 
 
สถติจิำกตำรำงขำ้งตน้ บ่งชีว้่ำสถำนกำรณ์ควำมรนุแรงต่อเดก็และสตรยีงัอยูใ่นระดบัสงู  แมม้กีำร

ปรบัปรุงกฎหมำยและกลไกทีคุ่ ้มครองสทิธมินุษยชนของผูห้ญงิในกำรเขำ้ถงึกระบวนกำรยุตธิรรมหลำย
ครัง้ แต่ยงัมขีอ้จ ำกดับำงประกำรทีท่ ำใหผู้ห้ญงิยงัไมส่ำมำรถเขำ้ถงึควำมยตุธิรรมไดอ้ยำ่งแทจ้รงิ  

ในเดอืนกรกฎำคม พ.ศ. 2560 รฐับำลไทยได้น ำเสนอรำยงำนกำรปฏบิตัติำมอนุสญัญำว่ำด้วย
กำรขจดักำรเลอืกปฏบิตัต่ิอสตรใีนทุกรปูแบบ หรอือนุสญัญำ CEDAW ทีส่ ำนกังำนองคก์ำรสหประชำชำต ิ
ประเทศสวสิเซอรแ์ลนด์ ภำยหลงักำรน ำเสนอของรฐับำลไทย คณะกรรมกำร CEDAW ไดแ้สดงขอ้กงัวล
ถึงโอกำสกำรเข้ำถึงควำมยุติธรรมและกำรเยยีวยำของผู้หญงิ โดยเฉพำะคดคีวำมรุนแรงทำงเพศ ซึ่ง
กฎหมำยยงัมขีอ้จ ำกดัและเจำ้หน้ำทีย่งัขำดควำมละเอยีดอ่อนเรื่องเพศภำวะ จำกนัน้คณะกรรมกำรฯ ได้
เสนอแนะให้รฐับำลไทยลดควำมซบัซ้อนในกำรเข้ำถึงกองทุนยุติธรรม ปรบัแก้กฎหมำย เช่น พ.ร.บ.
คุม้ครองผูถู้กกระท ำควำมรนุแรงในครอบครวั ทีก่ ำหนดใหทุ้กขัน้ตอนมกีำรไกล่เกลีย่ทีจ่ะเป็นกำรเพิม่แรง
กดดนัให้ฝ่ำยหญงิยอมควำม เพิม่จ ำนวนบุคลำกรผู้หญงิในกระบวนกำรยุตธิรรม จดัอบรมบุคลำกรใน
กระบวนกำรฯให้เขำ้ใจควำมละเอยีดอ่อนเรื่องเพศภำวะ และอบรมเพิม่ควำมรูเ้รื่องอนุสญัญำ CEDAW 
กลไกคณะกรรมกำรCEDAW และข้อแนะทัว่ไปให้แก่ผู้พิพำกษำ อัยกำร นักกฎหมำย ต ำรวจ และ
เจำ้หน้ำทีผู่บ้งัคบัใชก้ฎหมำย  
 
1.3 กระบวนการยติุธรรมท่ีต้นทาง ...กลไกต ารวจกบัผูห้ญิง 

กระบวนกำรยุตธิรรมที่ต้นทำง หรอืกลไกต ำรวจ มบีทบำทส ำคญัต่อสงัคม ในฐำนะที่เป็นกลไก
อ ำนวยควำมยุตธิรรมเบือ้งต้นและปกป้องคุ้มครองสทิธิมนุษยชนของประชำชนทุกกลุ่ม ปัจจุบนัประเทศ
ต่ำงๆมกีำรพฒันำงำนต ำรวจใหส้อดคลอ้งกบัหลกักำรสทิธมินุษยชนมำกขึน้ โดยเน้นควำมส ำคญัของกำร
ให้บรกิำรแก่ประชำชนตำมหลกัธรรมำภบิำล ได้แก่ ยดึหลกันิตธิรรม ตอบสนองต่อควำมต้องกำรของ
ประชำชน ไมเ่ลอืกปฏบิตั ิมปีระสทิธภิำพและประสทิธผิล โปรง่ใสและตรวจสอบได ้หลำยประเทศได้รเิริม่
พฒันำมำตรกำรและกลไกใหม่ๆเพื่อให้ตอบสนองต่อควำมต้องกำรของประชำชนให้ดขีึ้น รวมทัง้ให้
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ควำมส ำคญักบัประชำชนกลุ่มเป้ำหมำยเฉพำะดว้ย เช่นผูห้ญงิ เนื่องจำกตระหนักถงึขอ้เทจ็จรงิว่ำผูห้ญงิ
เป็นประชำกรครึ่งหนึ่งของสงัคม มปัีญหำและควำมต้องกำรควำมยุติธรรมที่แตกต่ำงจำกผู้ชำย แต่
โครงสรำ้งองคก์รต ำรวจ วธิกีำรปฏบิตังิำน รวมทัง้บุคลำกร ยงัมลีกัษณะทำงสงัคมวฒันธรรมแบบผู้ชำย 
และไมเ่อือ้ต่อกำรตอบสนองควำมตอ้งกำรควำมยตุธิรรมของผูห้ญงิ  

กำรท ำหน้ำที่ตอบสนองควำมต้องกำรของประชำชนทุกกลุ่มได้ตำมหลกัธรรมำภบิำลดงักล่ำว 
เป็นกำรส่งเสรมิสถำนภำพและควำมชอบธรรมขององคก์ร 

เอกสำรสรุปสำระส ำคญัเชิงนโยบำยของ UNDP ร่วมกับ UNIFEM เรื่อง กำรปฏิรูปต ำรวจที่
ค ำนึงถึงมิติหญิงชำยในสังคมหลังควำมขัดแย้ง(Gender Sensitive Police Reform in Post Conflict 
Societies) กล่ำวว่ำ องค์ประกอบส ำคญัขององค์กรต ำรวจที่จ ำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงเพื่อให้เป็นมติรกบั
ผูห้ญงิ หรอืสำมำรถตอบสนองต่อควำมตอ้งกำรของผูห้ญงิได้มำกขึน้ ไดแ้ก่ 

• ภารกิจส าคญัขององคก์ร อำชญำกรรมหรอืควำมรุนแรงต่อผูห้ญงิไดร้บักำรตระหนักว่ำ
เป็นภำรกจิส ำคญัขององคก์รหรอืไม่ โดยสะทอ้นอยูใ่นนโยบำย แบบแผนและยทุธศำสตร์
กำรท ำงำนขององคก์ร 

• แนวทางปฏิบติั แรงจูงใจ มาตรการ ในกำรท ำงำนเพื่อยุติควำมรุนแรงต่อผู้หญิงมี
หรอืไม่ เช่น หน่วยงำนเฉพำะคดอีำชญำกรรมต่อผูห้ญงิ สถำนีต ำรวจผูห้ญงิ กำรจดัสรร
งบประมำณต่อตำ้นอำชญำกรรมทำงเพศ รำงวลัจำกกำรปฏบิตั ิ

• องคป์ระกอบของบุคลากร ต้องมคีวำมสมดุลของหญงิชำย ทัง้ระดบัปฏบิตัแิละระดบั
ตดัสนิใจ กล่ำวคอื ต้องรบัสมคัรผูห้ญงิเขำ้มำท ำงำนให้มำกขึน้ มมีำตรกำรในกำรรกัษำ
และส่งเสรมิบุคลำกรผูห้ญงิ 

• ระบบการตรวจสอบท่ีมีประสิทธิผล ในรูปแบบต่ำงๆ เช่น คณะกรรมกำรตรวจสอบ
งำนต ำรวจ คณะกรรมกำรสทิธมินุษยชนแห่งชำต ิคณะกรรมกำรประสำนงำนระหว่ำง
ต ำรวจกบัชุมชน กำรจดัเวทปีรกึษำหำรอืสำธำรณะระหว่ำงต ำรวจกบัองค์กรจำกภำค
สงัคม เป็นตน้  
 

มำตรกำรบำงอย่ำง สงัคมไทยมกีำรรเิริม่น ำมำประยุกต์ใชแ้ลว้ เช่น พนักงำนสอบสวนหญงิ มมีำ
นำนมำกกว่ำ 20 ปี   แต่จนถึงปัจจุบนัจ ำนวนพนักงำนสอบสวนหญิงทัว่ประเทศ มเีพยีงกว่ำ 400 คน 
ในขณะทีส่ถำนีต ำรวจทัว่ประเทศมจี ำนวนเกอืบ 1,500 แห่ง  และผูห้ญงิในประเทศไทยยงัมปัีญหำในกำร
เขำ้ถงึควำมยุตธิรรมในชัน้งำนสอบสวน ดงัที่กล่ำวถงึขำ้งต้นว่ำยงัมผีู้หญงิที่ประสบควำมรุนแรงจ ำนวน
มำกตดัสนิใจไมแ่จง้ควำมกบัต ำรวจ ส่วนผูท้ีต่ดัสนิใจเขำ้แจง้ควำมมกัด ำเนินกำรโดยไดร้บัควำมช่วยเหลอื
ดำ้นกฎหมำยจำกองคก์ำรพฒันำเอกชนทีท่ ำงำนดำ้นกำรคุม้ครองสทิธผิูห้ญงิและเดก็ 
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1.4 วตัถปุระสงค ์

รวบรวมปัญหำและควำมตอ้งกำรของผูห้ญงิทีป่ระสบปัญหำควำมรนุแรงทำงเพศและควำมรุนแรง
ในครอบครวั ในกำรเขำ้ถงึกระบวนกำรยตุธิรรมในชัน้สอบสวนของต ำรวจ แลว้น ำมำสงัเครำะหเ์ป็น
ขอ้เสนอแนะในกำรปฏริปูต ำรวจใหม้คีวำมเป็นมติรกบัผูห้ญงิ 

 

1.5 ผูมี้ส่วนร่วมในการศึกษา 

ผูท้ีม่สี่วนรว่ม ทีใ่หข้อ้มลูส ำหรบักำรศกึษำปัญหำและควำมตอ้งกำรของผูป้ระสบปัญหำควำมรนุแรง
ในครอบครวั และควำมรุนแรงทำงเพศ ในกำรเขำ้ถงึกระบวนกำรยตุธิรรมในระดบัตน้ทำง ประกอบดว้ย
ผูเ้กีย่วขอ้ง ดงันี้ 

1) ผูป้ระสบปัญหำควำมรนุแรงในครอบครวัและควำมรุนแรงทำงเพศทีม่ลูนิธสิ่งเสรมิควำมเสมอ
ภำคทำงสงัคม บำ้นพกัฉุกเฉิน และโรงพยำบำลต ำรวจ มสี่วนรว่มใหบ้รกิำรและใหค้วำมช่วยเหลอื จ ำนวน 
11 กรณี 

2) เจำ้หน้ำที ่ อำสำสมคัรทนำยควำม และอำสำสมคัรผูผ้่ำนพน้ของมลูนิธสิ่งเสรมิควำมเสมอภำค
ทำงสงัคม และเจำ้หน้ำทีบ่ำ้นพกัฉุกเฉิน ทีเ่ขำ้รว่มบรกิำรและใหค้วำมช่วยเหลอืผูป้ระสบปัญหำควำม
รนุแรงในครอบครวั และควำมรุนแรงทำงเพศ  

3) บุคลำกรจำกหน่วยงำนภำครฐัและภำคเอกชนที่เกี่ยวขอ้งกบักำรศกึษำ ได้แก่ บ้ำนพกัฉุกเฉิน 
สมำคมส่งเสรมิสถำนภำพสตร ีมลูนิธศิูนยพ์ทิกัษ์สทิธเิดก็ มลูนิธเิพื่อสทิธมินุษยชนและกำรพฒันำ มลูนิธิ
เครอืข่ำยส่งเสรมิคุณภำพชวีติ (LPN) กลุ่มท ำทำง สมำคมส่งเสรมิสทิธชิุมชนเพื่อกำรพฒันำ ส ำนักงำน
คณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภำพ สถำบนัเพื่อกำรยุติธรรมแห่ง
ประเทศไทย (TIJ) สถำบนัวจิยับทบำทหญงิชำยและกำรพฒันำ เจำ้หน้ำทีจ่ำกกระทรวงกำรพฒันำสงัคม
และควำมมัน่คงของมนุษย ์(กองต่อต้ำนกำรค้ำมนุษย ์กรมกจิกำรสตรแีละสถำบนัครอบครวั) พนักงำน
สอบสวนหญิง กองบังคับกำรต ำรวจนครบำล 1 กลุ่มงำนสังคมสงเครำะห์ โรงพยำบำลต ำรวจ 
ผูท้รงคุณวุฒดิำ้นสงัคม และกฎหมำย 

 
1.6 วิธีการศึกษา 

ผูด้ ำเนินกำรไดก้ ำหนดขอบเขต และขัน้ตอนในกำรศกึษำ ดงันี้ 
1) ขอบเขตของการศึกษา กำรศกึษำนี้เป็นกำรรบัฟังเสยีงสะทอ้นปัญหำในกำรตดิต่อกบั

กระบวนกำรยตุธิรรมในระดบัตน้ทำง และควำมตอ้งกำรในกำรเขำ้ถงึกระบวนกำรยตุธิรรมของผูป้ระสบ
ปัญหำควำมรุนแรงในครอบครวั และควำมรุนแรงทำงเพศ  

2) ขัน้ตอนในการศึกษา กำรศกึษำครัง้นี้ มลูนิธสิ่งเสรมิควำมเสมอภำคทำงสงัคม รว่มกบั มลูนิธิ
ฟรดีรคิ เอแบรท์ (FES) ด ำเนินกำรจดัเวทปีระชุมเชงิปฏบิตักิำร 2 ครัง้ ตำมขัน้ตอนดงันี้  

(1) กำรประชุมเชงิปฏบิตักิำรรบัฟังเสยีงผูป้ระสบปัญหำ ระยะเวลำ 2 วนั 1 คนื ระหวำ่งวนัที ่17 – 
18 มถุินำยน 2560 ณ โรงแรมฮพิ กรงุเทพมหำนคร เพื่อทบทวนปัญหำกำรเขำ้ไมถ่งึกระบวนกำรยตุธิรรม
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ในระดบัตน้ทำง และรบัฟังขอ้เสนอแนะต่อกำรพฒันำกระบวนกำรยตุธิรรมในระดบัตน้ทำง จำกผูป้ระสบ
ปัญหำควำมรุนแรงในครอบครวั และควำมรุนแรงทำงเพศ 

(2) กำรประชุมเชงิปฏบิตักิำรน ำเสนอเสยีงผูป้ระสบปัญหำ ระยะเวลำ 1 วนั วนัที ่13 กรกฎำคม 
2560 ณ โรงแรมสุโกศล กรงุเทพมหำนคร เพื่อน ำเสนอปัญหำกำรเขำ้ไมถ่งึกระบวนกำรยตุธิรรมในระดบั
ตน้ทำง รบัฟังขอ้เสนอแนะต่อกำรพฒันำกระบวนกำรยุตธิรรมในระดบัตน้ทำง กำรทบทวนควำมกำ้วหน้ำ
ดำ้นกฎหมำยทีเ่กีย่วกบัคุม้ครองสทิธมินุษยชนใหก้บัผูป้ระสบปัญหำควำมรนุแรงในครอบครวั และควำม
รนุแรงทำงเพศ กำรอภปิรำยทำงวชิำกำร และกำรรบัฟังควำมคดิเหน็ และน ำเสนอขอ้เสนอแนะในกำร
พฒันำกลไกงำนต ำรวจ” จำกผูป้ระสบปัญหำควำมรนุแรงในครอบครวัและควำมรนุแรงทำงเพศ
นกัวชิำกำร และผูม้สี่วนร่วมในกำรบรกิำรผูป้ระสบปัญหำควำมรนุแรงในครอบครวัและควำมรนุแรงทำง
เพศ  

(3) ด ำเนินกำรจดัท ำรำ่งรำยงำน  
(4) น ำเสนอผลกำรศกึษำ โดยกำรจดัเวทสีำธำรณะ วนัที ่20 พฤศจกิำยน 2560 เนื่องในโอกำส

เดอืนรณรงคย์ตุคิวำมรนุแรงต่อเดก็และสตร ี 
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บทท่ี 2 
เร่ืองเล่าจากผูเ้สียหาย 

กรณีศึกษา : ผูป้ระสบปัญหาความรนุแรงในครอบครวั และความรนุแรงทางเพศ 
 

ผูท้ีม่สี่วนรว่มในกำรส่งเสยีง บอกเล่ำเรือ่งรำว ใหข้อ้มลูส ำหรบักำรศกึษำปัญหำและควำมตอ้งกำร
ของผูป้ระสบปัญหำควำมรนุแรงในครอบครวั และควำมรุนแรงทำงเพศ ในกำรเขำ้ถงึกระบวนกำรยตุธิรรม
ในระดบัตน้ทำงในชัน้สอบสวนของต ำรวจ ประกอบดว้ยผูเ้กีย่วขอ้ง ดงันี้ 

1. ผู้ประสบปัญหา (สมำชกิบำ้นพกัฉุกเฉิน สมำชกิโรงเรยีนธมัใจ มลูนิธสิ่งเสรมิควำมเสมอภำค
ทำงสงัคม และผูม้ำใชบ้รกิำรโรงพยำบำลต ำรวจ 

1.1 ในฐานะผู้เสียหาย คดคีวำมรุนแรงเพศ  คดพีรำกผูเ้ยำว ์ คดพียำยำมฆำ่ คดคีวำมรุนแรง
ในครอบครวัคดถีูกท ำรำ้ยร่ำงกำย คดถีูกล่อลวงคำ้ประเวณ ีคดยีกัยอกทรพัย ์คดกีกัขงัหน่วงเหนี่ยว 

1.2 ในฐานะผู้ต้องหา คดหีญงิฆำ่สำม ี

2. ครอบครวัผูป้ระสบปัญหา ไดแ้ก่ พ่อ แม ่พีส่ำว คนรกั 

กรณีศึกษา : การเข้าไม่ถึงกระบวนการยติุธรรมในชัน้สอบสวนของต ารวจ 

2.1 คดีความผิดเก่ียวกบัเพศ 

กรณีศึกษาท่ี 1 : คดีอนาจาร ท าร้ายร่างกาย และล่อลวงค้าประเวณี 

เหตุกำรณ์เกดิขึน้ในปี 2558  ผู้ประสบปัญหำท ำงำนเป็นพรติตี้ ได้รบักำรว่ำจำ้งให้ไปท ำหน้ำที่
เอนเตอร์เทนลูกค้ำ เพื่อสร้ำงสสีนั พูดคุยสร้ำงควำมสนุก พำเล่นเกม ร้องเพลง ในระหว่ำงท ำหน้ำที่ผู้
ว่ำจำ้งพยำยำมลวนลำม เมือ่ไมย่นิยอม จงึใชก้ ำลงัท ำรำ้ยรำ่งกำย และรมุท ำรำ้ย  

เร่ืองเล่าจากผูเ้สียหาย 

เคยไปสถำนีต ำรวจ  เพื่อแจง้ควำมเรือ่งทีไ่ดร้บัควำมเสยีหำยถูกล่อลวงคำ้ประเวณ ี  จำกนำยจำ้ง
ทีเ่ป็นผูม้อีทิธพิลพยำยำมจะข่มขนืแต่ไม่ส ำเรจ็ ถูกท ำรำ้ยร่ำงกำย จนตนเองจมกูหกั  ผมหลุด บอบช ้ำทัง้
ร่ำงกำยและสภำพจติใจ  ไปแจง้ควำมด ำเนินคด ีต ำรวจทีร่บัเรื่องท ำงำนล่ำช้ำ  ตลอดระยะเวลำ 8 เดอืน
คดีไม่คืบหน้ำท ำให้ต้องหำหลกัฐำนและติดตำมเอกสำรด้วยตนเอง  ต ำรวจผลกัควำมรบัผิดชอบให้
หน่วยงำนอื่น  ซึง่แรกๆครอบครวัไม่ทรำบเรื่องเพรำะไม่อยำกบอก กลวัพ่อ แม่ เสยีใจ แต่สุดทำ้ยกบ็อก
แม ่แมก่เ็สยีใจทีเ่กดิเรือ่งแบบนี้      

ย้อนไปเมื่อปี 2557  เกิดเหตุกำรณ์ครัง้นัน้ร้องไห้ตลอดเวลำ ไม่กล้ำมองหน้ำใคร     ตนเอง
ท ำงำนเป็นพรติตี้ และถูกล่อลวงไปค้ำประเวณี  โดยที่ไม่ได้สมยอม   เมื่อขดัขนืจงึโดนท ำรำ้ยร่ำงกำย  
โดยนำยจำ้งเป็นผู้มอีทิธพิลและมชีื่อเสยีงทำงด้ำนสื่อ     ซึ่งก่อนนัน้ได้ตกลงกบัโมเดลลิง่รบัจำ้งไปเอ็น
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เตอรเ์ทนแขก   ไม่มอีะไรทีเ่สื่อมเสีย  ใหแ้ขกสนุกกบัเกมเท่ำนัน้ แต่สุดทำ้ยไม่เป็นไปตำมขอ้ตกลง กลบั
ถูกหลอกมำขำยบรกิำร  พบว่ำในงำนนัน้มนีำงแบบอกี 2 คน  มผีูช้ำย 5 คน ผูห้ญงิ 3 คน ในงำนมกีำร
ดื่มสุรำรว่มดว้ย  แต่ตวัเองไมไ่ดด้ื่ม จนกระทัง่เวลำ  00.30  น.  มผีูช้ำยคนหนึ่งพยำยำมเขำ้มำกอด ขอมี
เพศสมัพนัธด์ว้ย และพดูจำลวนลำม   เมือ่ขดัขนืจงึโดนท ำรำ้ยรำ่งกำย  โดนรมุลอ้ม  ปำขวด ปำแกว้ และ
พยำยำมผลกัเขำ้ไปในหอ้งน ้ำ ตนเองพยำยำมหนี  แต่มผีูช้ำย 5 คนลอ้มกกัตวัไว ้ พรอ้มมเีสยีงด่ำมำเป็น
ระยะๆ  สุดท้ำยมคีนท ำขวดปำกฉลำมจะแทงตนเอง ตอนนัน้คดิว่ำตวัเองต้องตำยแน่ๆ  ตอนนัน้ตัง้สต ิ 
ไดพ้ยำยำมพูดจำหว่ำนลอ้ม และใชก้ำรกอดเพื่อใหอ้กีฝ่ำยอำรมณ์อ่อนลง    ช่วงเวลำนัน้ตนเองพยำยำม
หนี  แล้วก็ตะโกนถำมผู้ชำยที่ยนือยู่ว่ำไม่ห้ำมเพื่อนเลยหรอืที่ท ำแบบนี้แต่กลบัไม่เป็นผล  จงึคิดหำ
หนทำงเอำตวัรอด สุดทำ้ยหนีออกมำไดใ้นทีสุ่ด  

 เมื่อหนีออกมำได ้ก็ไปแจง้ควำมในสภำพนัน้เลย  แจง้ควำมเวลำประมำณ ต ี3 ที่สถำนีต ำรวจ 
แต่ไม่มกีำรส่งตวัไปตรวจร่ำงกำยแต่อย่ำงใด  ทัง้ๆทีต่นเองบอกไปว่ำโดนท ำรำ้ยมำ   ต ำรวจเพยีงแค่ลง
บนัทกึประจ ำวนัไว้เท่ำนัน้  ไม่มกีำรแจง้สทิธอิะไรให้รบัทรำบเลย    ซึ่งมำรูภ้ำยหลงัว่ำ ที่จรงิต้องตรวจ
รำ่งกำยก่อนเพื่อเป็นหลกัฐำนประกอบ   จำกนัน้ก็ไปตรวจรำ่งกำยดว้ยตนเองทีโ่รงพยำบำล จำกนัน้น ำใบ
ตรวจรำ่งกำยไปใหต้ ำรวจและใชเ้วลำนดัสอบหลำยเดอืนกว่ำจะนดัสอบปำกค ำ   

  ตลอดระยะเวลำไม่ได้รบัควำมร่วมมอืจำกต ำรวจ  ต ำรวจไม่ให้ค ำแนะน ำ ไม่แจง้สทิธทิี่ควรรู้ 
หรอืควรไดร้บัทรำบ รวมทัง้เอกสำรต่ำงๆ ตนเองต้องหำมำประกอบเกือบทัง้หมด  เมื่อมอบหลกัฐำนใหก้็
ท ำเอกสำรหำย   ท ำใหเ้กดิควำมเบื่อหน่ำย  ไม่อยำกด ำเนินคด ี จนคดิยอ้นกลบัไปกบัสิง่ทีเ่จอ  กท็ ำให้
ตอ้งสู ้ เพรำะคดิว่ำคนท ำผดิตอ้งไดร้บัโทษ  จงึไมก่ลวั และตอ้งเอำคนผดิมำลงโทษใหไ้ด้ 

หลงัแจ้งควำมด ำเนินคด ีเรื่องเงยีบหำยไปเกือบปี จงึติดต่อไปยงัองค์กรสตรแีห่งหนึ่ง และได้
ค ำแนะน ำว่ำใหต้ดิต่อมำยงัอำสำสมคัรมลูนิธสิ่งเสรมิควำมเสมอภำคทำงสงัคม เพื่อตดิตำมควำมก้ำวหน้ำ
ของคด ีจงึโทรมำปรกึษำและนัดพบพูดคุยกบัอำสำสมคัรมูลนิธฯิ เพื่อเดนิทำงไปขอให้มกีำรด ำเนินคดี
โดยเรว็ เนื่องจำกคู่กรณเีป็นคนมอีทิธพิล 

 

 กรณีศึกษาท่ี 2  : คดีโทรมหญิง 

 เมือ่เดก็หญงิวยั 15 ปี ถูกชำยกลุ่มหน่ึงขม่ขนืกระท ำช ำเรำ มลีกัษณะเป็นกำรโทรมหญงิ ผูต้อ้งหำ
เป็นเยำวชนและผูใ้หญ่ 

เร่ืองเล่าจากผูเ้สียหาย 

เหตุกำรณ์ที่เกิดขึ้น ตนเองเสยีหำยด้ำนร่ำงกำย จติใจ เสยีใจ ไม่คดิว่ำจะเกิดกบัตนเอง สิง่ที่
เกดิขึน้นัน้ไม่อยำกให้แม่เสยีใจ  ซึ่งตนเองได้ โดนท ำรำ้ย  พอกลบับ้ำนเจอแม่ ก็ได้สอบถำมว่ำไปโดน
อะไรมำ   กบ็อกไป เพรำะสภำพรำ่งกำยตอนนัน้บอบช ้ำมำก   

ในที่สุดก็ ไปแจ้งควำมเอำผดิ แต่ก็ไม่เคยรู้สทิธทิี่ได้มำก่อน  เมื่อเกิดเหตุกำรณ์แบบนี้ต้องท ำ
อย่ำงไร มสีทิธอิะไรบ้ำง  ซึ่งโรงเรยีนก็แนะให้ผู้ปกครองไปแจง้ควำม  ไปพบต ำรวจที่สถำนีต ำรวจแห่ง
หนึ่ง มทีัง้ต ำรวจหญงิและต ำรวจชำย ระดบัผู้หมวด เมื่อไปพบต ำรวจกพ็ำไปท ำแผนที่เกดิเหตุ พสิูจน์
หลกัฐำน  โดยไมแ่จง้รำยละเอยีดใดๆ เลย  ไมแ่จง้สทิธ ิ ไมแ่นะน ำ  โดยวนัทีไ่ปแจง้ควำม สภำพรำ่งกำย
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กไ็ม่พรอ้มมำกนัก  ในควำมคดิตอนนัน้คดิว่ำ น่ำจะพำตนเองไปโรงพยำบำลเพื่อตรวจร่ำงกำยก่อน  แต่
กลบัพำไปโรงพยำบำลหลงัจำกพสิจูน์หลกัฐำนเรยีบรอ้ยแลว้   

วนัหนึ่งได้ไปเจอคนรำ้ยที่กระท ำกบัตนเอง  ในระหว่ำงที่ไปเดนิซื้อของที่รำ้นสะดวกซื้อ เจอกบั
ผู้ต้องหำตอนมำจอดรถหน้ำร้ำนสะดวกซื้อ  ช่วงเวลำนัน้เกดิอำกำรสัน่ กลวั จงึตดัสนิใจวิง่ไปอยู่ที่คน
เยอะๆ จำกนัน้คนทีท่ ำรำ้ยตนเองกข็บัรถหนีไป   

หลงัจำกเจอกบัเหตุกำรณ์ที่เกิดขึ้นกบัตนเอง  ท ำให้ตนเองรู้จกัวธิกีำรวำงตวั และอยู่กบัสิง่ที่
เกดิขึน้และสิง่ทีก่ลวัใหไ้ด ้  ซึง่เหตุกำรณ์ทีเ่กดิขึน้กบัตนเอง ตอนอำย ุ15 ปี คดเีพิง่ขึน้ศำลตอนอำย ุ17 ปี 
และควำมกลวัอกีอย่ำงคอืเมื่อมหีมำยศำลไปถงึผูต้อ้งหำแลว้จะโกรธ  กลวัว่ำฝ่ำยนัน้จะตำมมำฆ่ำ  ท ำให้
เวลำออกจำกบ้ำนต้องอยู่ในที่มคีนจ ำนวนมำก  ไปที่ไหนต้องบอกพ่อ แม่ ให้ทรำบ ให้มคีนรบัรู ้  ต้อง
ระวงัตวัเอง  มสีต ิ เวลำไปโรงเรยีนจะไมอ่อกนอกเสน้ทำง   ซึง่ขณะน้ีสิง่ทีก่ลวัและกงัวลใจมำกคอื   กลวั
ว่ำคดไีมค่บืหน้ำ เพรำะเจอต ำรวจทีเ่รยีกเงนิ 
 เสียงแม่ผูเ้สียหาย   

ตอนนัน้เห็นสภำพลูกสำว จงึถำมว่ำเกิดอะไรขึ้น  พอทรำบก็พำลูกไปแจ้งควำม ต ำรวจสน.
ลำดพรำ้ว  เมือ่ไปแจง้ควำมต ำรวจจะไมร่บัแจง้ควำมเพรำะอยู่นอกพืน้ทีท่ีเ่กดิเหตุ   กเ็ขำ้ใจว่ำบำ้นอยูเ่ขต
ลำดพรำ้วอยู่ใกล ้สน.ลำดพรำ้วมำกกว่ำถ้ำไม่รบัเรื่องแลว้ใครจะท ำคดใีห ้จงึไปขอรอ้งผูใ้หญ่ให้ช่วยและ
เดนิเรื่องให ้ จำกนัน้ต ำรวจก็รบัท ำคดใีห ้และไปทีเ่กดิเหตุ พำลูกไปตรวจร่ำงกำย  โชคดคีอื ตนเองรูจ้กั
กบัต ำรวจและคอยเป็นที่ปรกึษำ มสีหวชิำชพีมำดูแล  แต่หลงัจำกนัน้ 8 เดอืนผ่ำนมำยงัจบัคนรำ้ยไม่ได้ 
ทัง้ๆทีห่ลกัฐำนครบ รูต้วักลุ่มคนรำ้ย  ซึง่สิง่ทีอ่ยำกพูดคอื ต ำรวจไม่จบัคนรำ้ย ทัง้ๆทีค่นรำ้ยอยู่ในพื้นที่
ทัง้หมด   แต่ปัจจุบนันี้ตนเองและลูกไดย้ำ้ยบำ้นไปอยู่ทีอ่ื่นแลว้ ไม่อยำกใหลู้กอยู่ในสภำพแวดลอ้มเดมิๆ 
เจอกบัคนร้ำยอีกแต่ท ำอะไรไม่ได้      แต่ก็ต้องสู้เพื่อลูก จงึไปร้องทุกข์ที่ศูนย์รำชกำรฯ ซึ่งจะมศีูนย์
ช่วยเหลือด้ำนทนำย  มีศูนย์พึ่งได้ฯ ของโรงพยำบำลต ำรวจ จึงบอกรำยละเอียดไปและได้รบักำร
ช่วยเหลอื  และไปตดิตำมเรื่องทีโ่รงพกั กว่ำ  10 ครัง้  ตอนนัน้เรื่องถงึศำล  คนรำ้ยจำก 7 คน จบัได ้6 
คน แต่ไดป้ระกนัตวัหมด 

 
กรณีศึกษาท่ี 3  : คดีข่มขืนกระท าช าเรา ท าร้ายร่างกาย และกกัขงัหน่วงเหน่ียว (คดคีวำมผดิ

เกีย่วกบัเพศ ระหว่ำงผูช้ำยกบัผูช้ำย) 

วยัรุ่นชำยทีรู่จ้กักบัผูช้ำยคนหนึ่งผ่ำนแอพพลเิคชัน่ จำกนัน้ไดน้ัดหมำยกนักนิขำ้ว เพื่อจะพบกนั ใน
วนันัน้ผูช้ำยคนนี้กอ็อกอุบำยชวนขึน้ไปเอำของบนหอ้ง เมื่อไปถงึหอ้งกถ็ูกข่มขนืกกัขงัหน่วงเหนี่ยว เมื่อ
ไปแจง้ควำมต ำรวจกลบัมองว่ำเป็นเรื่องตลก ไม่เหน็จะมอีะไรเสยีหำย และรบัแจง้ว่ำเป็นขอ้หำท ำร้ำย
รำ่งกำย 

เร่ืองเล่าจากผูเ้สียหาย   
ยอ้นเหตุกำรณ์ไปคอื ตวัเองโดนคู่กรณียดึโทรศพัทไ์ปเพื่อตดิตำมว่ำอยู่ตรงไหน  ซึง่เรำรูจ้กักนัผ่ำน

แอพพเิคชัน่หำเพื่อนคุย หลงัจำกถูกท ำร้ำยร่ำงกำยและถูกข่มขนื   ก็ไปแจ้งควำมเพื่อค ำเนินคด ีแต่
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ต ำรวจไม่รบัฟัง  ไม่สนใจ ด ำเนินคดเีพยีงถูกท ำรำ้ย เพรำะเหน็บำดแผลเลก็น้อย ท ำแค่เพยีงเรยีกคู่กรณี
มำสอบถำม  ปรบั 200 บำท 

หลงัจำกนัน้ 7 วนั ต ำรวจให้ไปตรวจร่ำงกำยเพิ่มเติม ที่โรงพยำบำลต ำรวจ  เรำได้ให้ข้อมูลกับ
เจำ้หน้ำทีต่ ำรวจว่ำผูก่้อเหตุอยูท่ีไ่หน ท ำงำน และเรยีนทีไ่หน แต่ต ำรวจไมส่นใจ  กลบับอกท ำไมไมป่ล่อย
เคำ้ไป  ทัง้ทีเ่รำเป็นผูเ้สยีหำยกลบัจะไม่รบัแจง้ควำมอกี  และต ำรวจได้กล่ำวว่ำมีเหตุกำรณ์คล้ำยกบัที ่
เกิดกบักรณีของผู้หญิงทีค่ยุผ่ำนแอพพลิเคชัน่กนัและโดนหลอกมำข่มขืน  “เค้ำโง่จริงๆ” ท ำให้
ตนเองรู้สึกว่ำ ท ำไมต ำรวจพดูจำแบบน้ีกบัผูเ้สียหำย   ไม่ให้ก ำลงัใจและยงัไม่ให้เกียรติอีกด้วย   

ในดำ้นคดขีณะนี้ไดส้อบปำกค ำไปแลว้  แต่กย็งัเงยีบ  แต่สิง่ทีท่ ำใหรู้ส้กึว่ำต ำรวจใชว้ำจำทีไ่ม่ด ี คอื 
ตอนสอบปำกค ำตนเอง ต ำรวจไดถ้ำมและบอกว่ำคุณเตม็ใจไปหำเคำ้เอง แต่นัน่ไมไ่ดห้มำยควำมว่ำเรำ
สมยอม  เพรำะครัง้แรกตนเองไมไ่ดไ้ปตำมนดั  ส่วนครัง้ทีส่องฝ่ำยนัน้มขีองมำฝำก  ท ำใหไ้ปพบเพรำะ
เกรงว่ำถำ้ไมไ่ปจะเสยีน ้ำใจ และเจอกนักแ็ค่พดูคุยท ำควำมรูจ้กักนัธรรมดำเท่ำนัน้  แต่ต ำรวจไมเ่ชื่อ  ไม่
ด ำเนินคดใีห ้ และลงแค่บนัทกึประจ ำวนัว่ำ “ท ำรำ้ยรำ่งกำย”  ท ำใหต้นเองสงสยัว่ำท ำไม ไมอ่อกหมำย ว่ำ 
“โดนข่มขนื”     

 
กรณีศึกษาท่ี 4   คดีพรากผูเ้ยาว/์ข่มขืนกระท าช าเรา  

นกัเรยีนหญงิอำย ุ15 ปี รูจ้กักบัผูช้ำยอำย ุ30 กว่ำปี ผ่ำน Facebook (เฟซบุค) และถูกล่อลวงไป
ข่มขนืที่โรงแรม เกิดกำรกระท ำหลำยครัง้ หลำยสถำนที่ เมื่อไปแจ้งควำมต ำรวจก็โยนเรื่องท้องที่แจง้
ควำม 

เร่ืองเล่าจากผูเ้สียหาย 
“ตอนที่เกดิเหตุอำยุ 15 ปี ตอนนี้ 17 ปี ตอนที่มเีรื่องปรกึษำรุ่นพี่ผู้ชำย ไม่บอกคนในครอบครวั 

เพรำะกลวัแม่ด่ำ แต่แม่กโ็กรธ ด่ำจรงิๆ หลงัทรำบเรื่อง   ตอนเกดิเหตุจ ำสถำนทีเ่กดิเหตุไม่ได ้แม่พำไป
แจง้ควำม ทีส่ถำนีต ำรวจใกลบ้ำ้น เพรำะเขำ้ใจว่ำหำกเกดิเหตุต้องไปแจ้งในทอ้งทีท่ีเ่รำอำศยัอยู่ โดยไม่รู้
ว่ำต้องไปแจ้งที่สถำนีต ำรวจที่เกิดเหตุ  จำกนัน้จึงไปแจ้งควำมที่สถำนีต ำรวจซึ่งเป็นพื้นที่เกิดเหตุ  
เจำ้หน้ำทีต่ ำรวจบอกใหไ้ปแจง้ทีส่ถำนีต ำรวจใกลบ้้ำน เพรำะพ่อแม่ไม่ไดจ้ดทะเบยีนกนั สทิธกิำรเลีย้งดู
ลูกต้องเป็นของแม่  ต้องไปแจง้ควำมทีส่ถำนีต ำรวจใกล้บ้ำน    และยงับอกอกีว่ำ “ ผมกเ็รียนมาให้ไป
บอกต ารวจท่ีสน. ........(ใกล้บ้าน)  ว่าต้องไปแจ้งท่ีใกล้บ้าน...... บอกเป็นต ารวจกเ็รียนเหมือนกนั
มา ตามต าราเป็นแบบน้ี”  ท ำใหต้นเองสบัสน    

 นอกจำกนี้  ในกำรท ำคด ีต ำรวจท ำงำนล่ำชำ้ เช่น พมิพห์มำยใหล้่ำชำ้ ไปตัง้แต่บ่ำย 3 ถงึ 6 โมง
เยน็ ใหน้ัง่รอนำนมำก  โดยไมช่ีแ้จงว่ำตดิขดัหรอืล่ำชำ้เพรำะเหตุใด บอกเพยีงกระดำษหมด  โน๊ตบุ๊คไมด่ ี 
ในควำมหมำย คอื  “อยำกไดเ้งนิ”  กว่ำเรำจะไดเ้อกสำรจำก สน.........(ทีเ่กดิเหตุ) ไป สน.......(ใกลบ้ำ้น) 
กม็ดืแลว้ สน......... (ใกลบ้ำ้น) กร็บัเอกสำรและส่งตวัไปตรวจทีโ่รงพยำบำลต ำรวจ แต่กไ็ม่ไดท้ ำเรื่องต่อ
ให ้ ตรวจเสรจ็กโ็ยนเรือ่งไปที ่สน...... เกดิเหตุ เหมอืนเดมิ  และชีแ้จงว่ำทีเ่กดิเหตุม ี4 ที ่คอื สน.ปทุมวนั 
และอกี 3 ทีแ่ถวๆ รงัสติ ต ำรวจกบ็อกว่ำถ้ำแจง้ทีป่ทุมวนักท็ ำไดแ้ค่คดเีดยีวคอืพรำกผูเ้ยำว ์  ถำ้ตอ้งกำร
ไดทุ้กคดใีหไ้ป สน.บำงบอน   ท ำใหต้นเองสบัสน ต้องเสยีเวลำมำกในกำรเดนิเรื่อง    และบอกอกีว่ำถ้ำ
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จะไปแจง้ทีส่น.บำงบอนกไ็ม่ต้องบอกว่ำเคยมำแจง้ทีน่ี่ ถ้ำเป็นแบบนัน้กต็้องเริม่ใหม่ตัง้แต่แรก ต้องตรวจ
ร่ำงกำยใหม่  กเ็ลยแจง้ทีป่ทุมวนัเหมอืนเดมิเพรำะเสยีเวลำมำกแลว้  หลงัจำกนัน้ไดเ้จอเจำ้หน้ำที ่มลูนิธิ
ส่งเสรมิควำมเสมอภำคทำงสงัคม  เขำ้มำช่วยชีแ้นะและประสำนหน่วยงำนเขำ้มำช่วยเหลอื  

ในกำรมำพดูคุยและรว่มแลกเปลีย่นครัง้นี้ เตม็ใจทีจ่ะคุยเพรำะเล่ำประสบกำรณ์ ในกำรป้องกนั 
และดูแลตวัเอง เรื่องนี้เป็นเรื่องใกล้ตวั  ปัจจุบนัสงัคมให้ควำมส ำคญั  โรงเรยีนไม่เคยสอนว่ำถ้ำเกิด
เหตุกำรณ์สุ่มเสี่ยงแบบนี้ต้องท ำอย่ำงไร  กระบวนกำรต่ำงๆ ก็ไม่เคยสอน ผู้หญงิเป็นเพศที่เสยีเปรยีบ  
ตอ้งเอำตวัรอดในสงัคมใหไ้ด ้  หากน าประสบการณ์ท่ีเจอ  น ามาเป็นก าลงัใจและบทเรียนให้กบัผู้อ่ืน
ได้กยิ็นดี   และขอให้ส่งต่อเสียงสะท้อนในวนัน้ีไปถึงต ารวจได้จริงๆ   คิดว่าบ้านเมืองเรา ควรจะ
ให้ความส าคญัเร่ืองน้ี   เพราะสถานศึกษาของประเทศน้ี กไ็ม่เคยสอน  วิธีการเอาตวัรอด  ไม่เกิด
ประโยชน์ และไม่ได้สอนเราเลย” 

เสียงแม่ผูเ้สียหาย 
 เมือ่เกดิเหตุกำรณ์กบัลกู  แม่ท ำใจไมไ่ด ้แต่คดิไมถ่งึว่ำลกูจะเขม้แขง็ขนำดนี้  จติใจสู ้ลกูเขม้แขง็ขึน้  

แมพ่ยำยำมทุกวถิทีำงทีจ่ะใหต้ ำรวจช่วยลกู   ไมย่อมบอกว่ำขำดสถำนทีใ่นกำรแจง้ควำม ท ำใหค้ดยีดืเยือ้  
เงยีบหำย  ไมต่ำมเรือ่งให ้เกดิควำมล่ำชำ้  บอกเพยีงว่ำใหเ้รำใชช้วีติตำมปกต ิไมต่อ้งเครยีดเดีย๋วตำมให ้
แต่เรื่องก็เงยีบหำยตลอด  จนได้รบัค ำแนะน ำจำกมูลนิธิฯ  ได้ช่วยตำมเรื่องจำกต ำรวจให้ และได้รบั
ค ำตอบว่ำทีเ่รือ่งยงัไมไ่ปถงึไหนเพรำะขอ้มลูขำดสถำนที ่  จำกนัน้เจำ้หน้ำทีม่ลูนิธฯิ  ไดใ้หล้กูสำวเล่ำและ
ยอ้นรอยเหตุกำรณ์เพื่อค้นหำสถำนที่ตำมที่ลูกบอก  โดยนัง่แทก็ซี่ไปตำมสถำนที่ต่ำงๆ ตำมที่ลูกบอก 
เพื่อใหไ้ดส้ถำนทีเ่กดิเหตุแน่ชดั  ถ่ำยรปูมำใหล้กูดวู่ำใช่หรอืไม ่     

กำรทีต่ ำรวจสอบปำกค ำบ่อยเกนิไป  ท ำใหไ้มอ่ยำกพูดเรือ่งเดมิๆ ซ ้ำๆ เหมอืนเอำเรื่องตวัเองมำ
ประจำน  รูส้กึอำย เบื่อ ไม่อยำกไปตำมคด ี   แต่ตนเองไม่ยอมพยำยำมตำมเรื่องให้ถงึที่สุด  รูส้กึดขีึน้
เมื่อคดถีงึศำลเพรำะเริม่มคีวำมหวงั  แต่ยงักงัวลใจเรื่องสถำนที่เกดิเหตุได้ไม่ครบ  กลวัว่ำผู้ต้องหำจะ
ไดร้บัโทษน้อย   

ตอนนัน้คนรำ้ยมกีำรคุกคำม โทรมำหำลกูสำวตลอดเวลำ  จะไปแจง้ควำมเพิม่ แต่ สน.ปทุมวนัไม่
รบัแจ้งควำมเพิม่ให้  จงึไปแจ้งที่ สน.บำงบอน  ต ำรวจไม่พยำยำมสืบเสำะสถำนที่ให้ และไม่บอกว่ำ
ตอ้งกำรขอ้มลูอะไรเพิม่ 

 
กรณีศึกษาที 5   :   คดีล่วงละเมิดทางเพศ เดก็หญิงอาย ุ3 ขวบ  

เสียงแม่ผูเ้สียหาย 
ลูกสำวออกไปเล่นนอกบ้ำนและกลบัมำอำบน ้ำ  มำบอกแม่ว่ำตวัเองเจบ็ที่บรเิวณอวยัวะเพศ  

รูส้กึแสบมำก  แม่เลยถำมว่ำไปท ำอะไรมำ  ลูกบอกลุงท ำ และท ำท่ำชี้ไปที่อวยัวะเพศ  ลูกบอกว่ำแสบ
มำก ตอนนัน้ท ำอะไรไมถู่ก รบีอำบน ้ำลำ้งใหล้กู   จำกนัน้มคีนขำ้งบำ้นบอกใหพ้ำลกูไปโรงพยำบำล   ครัง้
แรกไปที่โรงพยำบำลหวัเฉียว เพื่อตรวจร่ำงกำย  ทำงโรงพยำบำลหวัเฉียวก็แนะน ำให้ ไปโรงพยำบำล
ต ำรวจ  ทำงโรงพยำบำลต ำรวจก็ให้ไปแจง้ควำมก่อนจงึจะตรวจร่ำงกำยได้  และบอกต้องไปแจง้ควำม
ก่อน จงึต้องไปแจ้งควำมตอน  21.00 น. ไปถึงโรงพยำบำลต ำรวจ 23.00 น.  กว่ำจะเดนิเรื่องเสร็จที่
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โรงพักกลับมำที่โรงพยำบำล เวลำ 01.00 น. ตรวจร่ำงกำยเสร็จประมำณ  04.00น.  ขณะนี้ย ังไม่
สอบปำกค ำ ต ำรวจแจ้งว่ำหลกัฐำนยงัไม่พอ   ซึ่งต ำรวจบอกว่ำ เด็กเข้ำไปที่ร้ำนนัน้เองหรอืเปล่ำ?  
ตนเองกบ็อกว่ำมกีลอ้งวงจรปิดเป็นหลกัฐำนได ้  แทนทีจ่ะรบีด ำเนินกำรให ้ ต ำรวจกลบัเลื่อนออกไปอกี 
2 สปัดำห ์ บอกคดมีเีขำ้มำมำก ตอ้งท ำตำมขัน้ตอน ตอนน้ีลกูสำวบอกกลวั ไมก่ลำ้ไปทีน่ัน่อกี 

 เสียงพ่อผูเ้สียหาย 
ตอนไปแจ้งควำม  ต ำรวจออกใบแจ้งควำมช้ำ  ถำมวกวนไปมำ ไปถึงตอนเที่ยงคนื มตี ำรวจ

ปฏบิตัหิน้ำที่เพยีง 1 นำยเท่ำนัน้   ใช้เวลำสอบปำกค ำ 3 ชัว่โมง  ท ำให้น ำเอกสำรใบมอบตรวจในกำร
ตรวจรำ่งกำยไปโรงพยำบำลเพื่อตรวจลกูไดช้ำ้  
 

 กรณีศึกษาท่ี 6 : ลกูชายถกูล่วงละเมิดจากพระสงฆ์ 

 เสียงแม่ผู้เสียหาย 

ตนเองมลีกู 1 คน  คำดหวงักบัลกูชำยว่ำอยำกใหเ้ป็นเดก็ด ีเชื่อฟังพ่อ แม ่แต่ไมค่ดิว่ำเหตุกำรณ์
รำ้ยแรงจะเกดิขึน้กบัลกูตวัเองกบัลกู  โดยผูก้ระท ำเป็น  “พระ”   เมือ่ปี 2551  ตนเองไดรู้จ้กัวดัทีม่ชีื่อเสยีง  
และรูจ้กักบัครบูำท่ำนนี้ นบัถอืมำก จงึตดัสนิใจไปถอืศลีอยู่ทีว่ดั พระท่ำนนี้กท็กัว่ำ  ลกูจะมเีครำะห ์ ตอ้ง
ให้ลูกบวช  ซึ่งตอนนัน้คดัค้ำนเพรำะก ำลงัเรยีน ม.1  จงึขอเลื่อนไปเป็นช่วงปิดเทอมแทน  ตอนนัน้ลูก
อำยุ 13 ปี ขอเลื่อนแต่ไม่เป็นผล สุดทำ้ยกไ็ดบ้วชและบอกว่ำจะส่งใหเ้รยีนทุกอย่ำง ลูกบวชเรยีนผ่ำนไป 
1 ปีครึง่ ตอนนัน้ตนเองกบ็วชเป็นชอียู่ทีว่ดัเพื่อทีจ่ะดูลูกชำยดว้ย จนกระทัง่เกดิเหตุกำรณ์ทีท่ ำใหต้นเอง
รบัไม่ไดค้อื มเีดก็ทีบ่วชอยู่ทีว่ดัหนีออกจำกวดัแลว้ไดเ้ล่ำให้แม่เขำฟังว่ำถูกพระล่วงละเมดิทำงเพศ แลว้
แม่เดก็คนนัน้ก็มำถำมตนเองว่ำลูกโดนแบบเดยีวกนัหรอืไม่  กไ็ดไ้ปถำมลูกชำยซึง่วนันัน้เป็นวนัเกดิลูก
ด้วย  ท ำให้ทรำบเรื่องว่ำลูกตนเองก็โดนกระท ำควำมรุนแรง ตนเองก็ได้แต่ขอโทษลูก และกอดลูก  
จำกนัน้ก็จะไปแจง้ควำมด ำเนินคด ีลูกชำยบอกไม่อยำกแจง้ควำมเพรำะเกรงกลวัอทิธพิล เค้ำมเีงนิ ลูก
ศษิยก์็มแีต่คนใหญ่โต  จนตนเองต้องโกหกลูกว่ำมำซื้อปริน้เตอร ์แต่ที่จรงิคอืมำขอควำมช่วยเหลอืจำก
มลูนิธฯิ และไดร้บัควำมช่วยเหลอื ค ำแนะน ำจำกเจำ้หน้ำที ่ซึง่ไดแ้นะน ำใหแ้จง้ควำมเพื่อเอำผดิใหถ้งึทีสุ่ด  
กไ็ดแ้ต่บอกลกูว่ำเป็นแค่ฝันรำ้ย ตอ้งสูแ้ละผ่ำนไปให้ได ้
  ขณะนัน้ได้แจ้งควำมกบัเจ้ำหน้ำที่ต ำรวจที่จงัหวดั  เดนิทำงไปหลำยครัง้กว่ำจะรบัแจ้งควำม   
บอกแต่ว่ำ แจง้ควำมไปกท็ ำอะไรไมไ่ดเ้พรำะอทิธพิลเคำ้มำก จำกนัน้ไดเ้ปลีย่นคนรบัเรือ่งจงึสำมำรถสำน
ต่อเรือ่งคดต่ีอไปได ้ซึง่ถอืเป็นควำมโชคดทีีต่ ำรวจท่ำนนี้ทีม่ำรบัเรือ่งต่อนัน้ไม่ชอบเรือ่งกำรใชอ้ ำนำจและ
อทิธพิลอยู่แลว้จงึรบัแจง้ควำมและช่วยด ำเนินคดใีห ้จงึมคีวำมคบืหน้ำ  จำกนัน้ลูกชำยไดร้บักำรเยยีวยำ 
โดย มลูนิธฯิ ช่วยบ ำบดัจติใจ  ฟ้ืนฟู สภำพจติใจ เพื่อใหก้ลบัมำเป็นเดก็ปกตแิละด ำเนินชวีติอยู่ในสงัคม
ได ้ตอนน้ีลกูดขีึน้ ไมพ่ดูเรื่องเดมิและมคีวำมสุขมำกขึน้ 
 อยำกให้พนักงำนสอบสวนรบัแจ้งควำม เห็นใจคนเป็นพ่อ เป็นแม่บ้ำง เรำไม่อยำกให้เกิด
เหตุกำรณ์แบบน้ี เขำ้ใจและเหน็ใจเรำบำ้ง อยำกไดค้วำมยตุธิรรม อยำกใหก้ ำลงัใจคนอื่น   ควำมมุง่หวงัที่
อยำกเหน็กำรเปลีย่นแปลงชัน้พนกังำน  
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กรณีศึกษาท่ี 7  : คดีพยายามฆ่า  

เสียงผูเ้สียหาย 
  ตวัเองท ำงำนเป็นนักรอ้ง  มผีูช้ำยขำ้งบำ้นตดิกนักบัรำ้นอำหำรทีต่นเองรอ้งเพลงประจ ำอยู่  มกั
แอบมองตลอด  และจะมำดื่มเหล้ำที่รำ้นทุกคนื ถ้ำวนัไหนไม่มำดื่มก็จะมองจำกก ำแพงบ้ำนตวัเองซึ่งจะ
เห็นได้ เหตุกำรณ์เกิดขึ้นเวลำกลำงวนั ประตูที่ร้ำนจะเปิดไว้ให้ส ำหรบัพนักงำนเข้ำออกไปซื้อของได้ 
คนร้ำยได้เข้ำมำประชิดตวัถือปืนเข้ำมำจ่อที่ศีรษะ ส่วนอีกมอืถืออุปกรณ์ที่ใช้เสพยำ  และโวยวำยว่ำ 
ตนเองอยูก่บัผูช้ำยอื่นทีเ่ป็นลกูคำ้  ทัง้ทีไ่มไ่ดเ้ป็นอะไรกนักบัคนรำ้ยเลย   ตอนนัน้เพื่อนรว่มงำนพยำยำม
เบีย่งเบนควำมสนใจเพื่อช่วย  และพยำยำมกนัตวัเองใหอ้อกไปจำกทีเ่กดิเหตุ  ตอนนัน้กลวัมำก กต่็อว่ำ
เขำออกมำว่ำเขำไมม่สีทิธิท์ ำแบบน้ีกบัเรำ ผูช้ำยคนนัน้ กฟั็งและใจเยน็ลง และกลบับำ้นตนเองไป   

เหตุเกดิเวลำ 11.00 น. ได้โทรแจง้ 191 โทรไป 3 ครัง้จงึรบัสำย จำกที่เกดิเหตุกบัสถำนีต ำรวจ
ห่ำงกนัประมำณ 2 กโิลเมตร ต ำรวจใชเ้วลำประมำณ 30 นำทกีว่ำจงึถงึทีเ่กดิเหตุ เมื่อต ำรวจมำถึงก็ค้น
กระเป๋ำตนเอง  คดิว่ำเมำยำหรอืไม่ ทัง้ๆ ที่ตวัเองเป็นผู้เสยีหำย   คดิว่ำเสพยำด้วย   ซึ่งมำรูท้หีลงัว่ำ
ผู้ชำยคนที่ก่อเหตุเป็นคนเดนิยำให้ต ำรวจนัน่เอง  ต ำรวจก็เรียกชำยคนนัน้ออกมำจำกบ้ำน  ต ำรวจมำ
ดว้ยกนั 4 คน ต ำรวจไม่ยอมเขำ้ไปค้นบ้ำน       แต่กลบัรอใหค้นรำ้ยออกมำเอง  และใส่กุญแจมอืพำไป
โรงพกั ต ำรวจเขำ้ใจว่ำเป็นแฟนกนั แต่ไดพ้ยำยำมอธบิำยไปแลว้ว่ำไม่ใช่  ผูช้ำยคนนัน้เป็นเพยีงแค่คน
ที่มำแอบชอบ  เพื่อนที่ท ำงำนเป็นพยำนให้ว่ำผู้ชำยคนก่อเหตุไม่ใช่แฟน เป็นเพยีงคนที่มำแอบชอบ
เท่ำนัน้ แต่ต ำรวจก็พยำยำมพูดว่ำผู้ชำยคนนี้เป็นแฟนตนเอง   จำกนัน้ต ำรวจได้มำขอตรวจปัสสำวะ 
เพรำะคดิว่ำเสพยำร่วมดว้ย ตนเองกใ็หต้รวจเพรำะบรสิุทธิใ์จ ไม่ไดเ้สพหรอืมสี่วนเกี่ยวขอ้งกบัผู้ก่อเหตุ
อยูแ่ลว้   

   จำกส ำนวนของต ำรวจที่พยำยำมช่วยคนร้ำยว่ำ ปืนที่ใช้ก่อเหตุเป็นปืนปลอม เป็นกำรปกป้อง
ผู้ต้องหำ ซึ่งได้ถำมต ำรวจไปว่ำถ้ำเป็นปืนจรงิสำมำรถแจง้ควำมพยำยำมฆ่ำได้หรอืไม่  แต่ต ำรวจกลบั
บอกถ้ำเป็นของจรงิให้หำหลกัฐำนมำยนืยนั ตอนนัน้ผู้ต้องพกปืนมำด้วยก็เลยรูว้่ำของจรงิท ำให้จนดว้ย
หลกัฐำน   จงึตัง้ข้อหำพยำยำมฆ่ำในที่สุด    ขณะนัน้ได้ถำมต ำรวจกลบัไปว่ำต้องรอให้ถูกยงิก่อนใช่
หรอืไม่ จงึจะรูว้่ำเป็นปืนจรงิ รูส้กึว่ำต ำรวจพยำยำมปกป้องผู้ก่อเหตุเพรำะเป็นคนของเขำ ท ำใหย้ำกใน
กำรเขำ้ถงึเพื่อเอำผดิ  



 
 

14 
 

 
 

 

2.2 คดีความรนุแรงในครอบครวั 

กรณีศึกษาท่ี 1 ถกูอดีตสามีเผา และถกูยกัยอกเงินบริจาค 

ก่อนเกดิเหตุ 1 วนั เขำโทรมำบอกว่ำไมส่บำยใหไ้ปหำเขำ ตอนเยน็วนัรุง่ขึน้พอโรงเรยีนเลกิ จงึไป
เยีย่ม เอำขำ้วมนัไก่ เอำยำตม้ 2 ห่อไปให ้ตอนจะกลบัเขำมำขอคนืด ีเรำกบ็อกว่ำ แยกกนัอยูด่แีลว้ เขำก็
ว่ำ ง ัน้กต็ำยกนัหมดนี่แหละ 

หลงัจำกถูกสำมเีอำน ้ำมนัรำดแลว้จดุไฟเผำ  พีส่ำวกไ็ดไ้ปแจง้ควำม แต่ไมไ่ดร้บัควำมรว่มมอื 
เจำ้หน้ำทีต่ ำรวจบอกว่ำ “เป็นเรือ่งของผวัเมยี  ”พีส่ำวไดพ้ยำยำมอธบิำยว่ำ  “ เรื่องผวัเมยีอะไรจะฆ่ำกนั
ตำยอยูแ่ลว้เนี่ย ”ต ำรวจกย็งัไมร่บัแจง้ควำม  ต ำรวจท่ำนนัน้กไ็มใ่หค้วำมส ำคญั คดิแค่ว่ำเป็นเรือ่งทะเลำะ
กนัในครอบครวัธรรมดำ  และยงัปล่อยใหป้ระกนัตวัผูต้อ้งหำออกมำในวนัแรก จำกนัน้กไ็ม่มตี ำรวจไปดู
อำกำรว่ำสำหสัมำกน้อยแค่ไหน ต่อมำพีส่ำว และหลำน ๆ ของฉนัน ำรปูถ่ำยลงในสื่อโซเซยีล  เรือ่งรำว
ของเรำจงึเป็นขำ่วและไดร้บัควำมช่วยเหลอืจำกหน่วยงำนต่ำง ๆ สื่อน ำเสนอขำ่วอยำ่งต่อเนื่องจนต ำรวจ
ตอ้งจบัตวัผูต้อ้งหำ   จนเร่ืองน้ีพระเจ้าหลานเธอพระองคเ์จ้าพชัรกิติยาภา ฯ  ได้ทรงสนพระทยัและ
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เน้นย า้ว่าเป็นเร่ืองร้ายแรง เร่ืองการกระท าความรนุแรงในครอบครวัเป็นคดีพิเศษ  จึงท าให้คดี
ราบรื่นไปได้ด้วยดี  

ภำยหลงัไดร้บัเงนิบรจิำคและน ำมำใชใ้นกำรรกัษำตวัอยำ่งต่อเนื่อง ตอนนัน้มคีรเูขำ้มำช่วยดแูล
บญัช ีภำยหลงัครคูนนัน้กย็กัยอกเงนิตรงส่วนนัน้ไป  ตนเองจงึไปแจง้ควำม   ปรกึษำต ำรวจกไ็ดร้บัค ำตอบ
ว่ำลกูตนเองเซน็เบกิเงนิ  ลูกมสี่วนรูเ้หน็ในกำรยกัยอกดว้ยหรอืเปล่ำ  ซึง่ลกูไมรู่เ้ร ื่องเลย ต ำรวจบอกว่ำ
เรือ่งนี้ตอ้งด ำเนินคดกีบัลกูดว้ย กเ็กดิควำมกลวั ในทำ้ยทีสุ่ดอยักำรเป็นผูฟ้้องคดใีห ้ และมกีำรไกล่เกลีย่
และยอมรบัจะจ่ำยคนืเป็นรำยเดอืน ในเรือ่งคดกีย็งัไมถ่อนแจง้ควำม 

 
กรณีศึกษาท่ี 2 ตกเป็นจ าเลยข้อหาฆ่าสามี 

ตอนทีเ่กดิเรื่องแลว้ไปแจง้ควำมต ำรวจไม่แนะน ำอะไรเลย มแีค่ถำมเหตุกำรณ์ทีเ่กดิขึน้ สำมไีปมี
ควำมสมัพนัธก์บัผูห้ญงิอื่น  ตนเองไปพบกเ็กดิเหตุกำรณ์ทะเลำะกนัสำมที ำรำ้ยร่ำงกำย ทัง้เตะต่อย จนเซ
ไปทีโ่ต๊ะ จงึหยบิมดีแทงสำมแีลว้วิง่หนี เพรำะกลวัว่ำสำมจีะตำมท ำรำ้ย  ตอนไปแจง้ควำมต ำรวจเรยีกเงนิ 
3 หมื่น เพื่อจะจบคด ีแต่ไม่ยอมจ่ำยเพรำะไม่คดิว่ำจะจบจรงิๆ อย่ำงที่บอก ตอนสอบปำกค ำไม่มทีนำย 
ขณะสอบปำกค ำ ต ำรวจไม่แจง้สทิธทิี่ต้องมเีลย ประสบกำรณ์ในเรอืนจ ำ ต้องกนิขำ้ว อำบน ้ำเป็นเวลำ
อำบน ้ำไดแ้ค่ 10 ขนั ก่อนนอนสวดมนต ์เชำ้เกบ็ทีน่อน  
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บทท่ี 3 

ปัญหาและความต้องการของผูห้ญิง 
ในการเข้าถึงกระบวนการยติุธรรมในระดบัต้นทาง (ชัน้สอบสวนของต ารวจ) 

 
ปัญหาการเข้าถึงกระบวนการยติุธรรมในชัน้สอบสวนของต ารวจ  

(จำกเวทกีำรประชุมเชงิปฏบิตัิรบัฟังเสยีงผู้ประสบปัญหำ วนัที ่17 – 18 มถุินำยน 2560 ณ โรงแรม
ฮพิ กรงุเทพมหำนคร) 

• กำรปฏบิตัขิองพนกังำนสอบสวนท ำเหมอืนผูเ้สยีหำยเป็นผูต้อ้งหำ   
• ไมม่คีวำมรูข้อ้กฎหมำยทีช่ดัเจน   
• ไมใ่หค้วำมกระจำ่งกบัผูเ้สยีหำย รวมทัง้ พ.ร.บ.ผูถู้กกระท ำในครอบครวัทีใ่ชม้ำ 10 ปี 
• ต ำรวจยงัไม่มคีวำมเขำ้ใจใน พ.ร.บ.เท่ำที่ควร  ต ำรวจยงัมองว่ำเป็นเรื่องของผวั เมยี เป็นเรื่อง

เลก็น้อย 
• กำรเรยีกรบัผลประโยชน์ เรยีกเงนิเพื่อจะปิดคดใีหเ้รว็ขึน้  
• ขำยประกนัใหก้บัผูเ้สยีหำย พบ 3 รำยทีต่ ำรวจพยำยำมขำยประกนัชวีติใหผู้เ้สยีหำยซือ้ประกนั

ชวีติเพื่อท ำใหค้ดเีรว็ขึน้  
• กรณผีูเ้สยีหำยตอ้งไปหำหลกัฐำนเอง  
• เอกสำรทีใ่หไ้ปมกัจะหำย หรอืค ำใหก้ำรมกัจะหำยหรอืหำไมเ่จอหรอืรบัแลว้อำ้งว่ำยงัไมไ่ดร้บั  
• ไม่ช่วยประสำนงำนในเรื่องกำรตรวจร่ำงกำย หรอืใหผู้เ้สยีหำยไปตำมผลกำรตรวจร่ำงกำยเองที่

โรงพยำบำล  
• ต ำรวจพยำยำมทีจ่ะไกล่เกลีย่ใหย้อมควำม  
• กำรออกหมำยจบัทัง้ๆ ทีห่ลกัฐำนชดัเจนแต่ต ำรวจไมด่ ำเนินกำรให ้  
• พนักงำนสอบสวนเอำตวัเองเป็นศูนย์กลำงในกำรท ำงำนเอำเวลำ และควำมสะดวกสบำยของ

ตวัเองเป็นทีต่ ัง้  
• เรื่องกำรไม่รบัแจ้งควำม  มเีพยีงกำรบนัทกึประจ ำวนั กำรลงเลขคดปัีดควำมรบัผดิชอบ บ่ำย

เบีย่ง 
• กำรไมแ่จง้สทิธิก์บัผูเ้สยีหำยว่ำมอีะไรบำ้ง กำรด ำเนินกำรตำมขัน้ตอนต่ำงๆ มอีะไรบำ้ง  
• ต ำรวจไมใ่หค้ ำแนะน ำ ยกเวน้ว่ำผูเ้สยีหำยผ่ำนเกณฑจ์งึจะไดข้อ้มลู  
• ควำมล่ำชำ้ในกำรด ำเนินคด ีเรือ่งอทิธพิลของผูก้ระท ำ รวมทัง้อทิธพิลทำงกำรเงนิ  
• กำรไม่ค ำนึงถงึจติใจ ร่ำงกำยของผูถู้กกระท ำพูดจำไม่ด ีและพฤตกิรรมทีไ่ม่เหมำะสมกำรต ำหนิ 

ขม่ขูท่ ำใหผู้เ้สยีหำยไมอ่ยำกด ำเนินคด ี
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ข้อเสนอต่อส านักงานต ารวจแห่งชาติเก่ียวกบัการวางแนวทางปฏิบติัเพ่ือให้ผู้หญิงเข้าถึง
กระบวนการยติุธรรมในชัน้สอบสวนขอต ารวจ ดงัน้ี  

คณุสมบติัของพนักงานสอบสวน    

• ควำมเป็นมติร บุคลกิ สหีน้ำ ท่ำทำง ค ำพดูทีไ่มต่อกย ำ้กบัผูเ้สยีหำย 
• ตอ้งเป็นธรรม เป็นกลำง ไมเ่ลอืกปฏบิตั ิ
• เคำรพศกัดิศ์รคีวำมเป็นมนุษย์ ทัง้เพศหญิง เพศชำยหรอืหลำกหลำยทำงเพศคุณสมบตัิของ

ต ำรวจต้องมคีวำมเข้ำใจตรงนี้ด้วย เช่นชำยถูกชำยข่มขนืต ำรวจมองเพียงว่ำเป็นคดีท ำร้ำย
รำ่งกำย 

• สุภำพ เขำ้ใจปัญหำทีเ่กดิขึน้ ไมม่องเพยีงเป็นเรือ่งผวัเมยีทะเลำะกนั 
• ทกัษะควำมรูค้วำมสำมำรถของพนกังำนสอบสวน ซึง่ตอนน้ีมกีฎหมำยหลำยๆ ฉบบัทีป่ระกำศใช้

จะท ำอยำ่งไรใหต้ ำรวจมคีวำมเขำ้ใจมำกขึน้และถูกตอ้ง 
• ควำมโปรง่ใส เรยีกรบัผลประโยชน์จำกผูเ้สยีหำย ไมว่่ำจะเป็นเงนิและทรพัยส์นิอื่นใด 

 
การปฏิบติัหน้าท่ี   
1. ควรมคีู่มอืใหค้ ำแนะน ำผูเ้สยีหำยเกีย่วกบัขอ้กฎหมำย สทิธ ิค่ำตอบแทนควำมเสยีหำยฯ   
2. มมีำตรฐำนในกำรใหบ้รกิำร ( ปฏบิตักิบัผูเ้สยีหำยอยำ่งเสมอภำค)  
3.  กำรสอบปำกค ำ ควรมีสถำนที่ที่เหมำะสม เข้ำใจควำมรู้สึกของผู้เสียหำย  มีพนักงำน

สอบสวนเป็นผูห้ญงิ ไมน่ ำเสนอขำ่ว ไมแ่จง้สื่อ 
4. กำรด ำเนินคด ี 

▪ รวดเรว็  (กำรหำหลกัฐำน    กำรออกหมำยจบั)  
▪ ไมเ่ลอืกปฏบิตั ิ ตอ้งมคีุณธรรม จรยิธรรมใหบ้รกิำร 
▪ รบัฟังควำมตอ้งกำรของผูร้อ้งทุกข ์(ผูห้ญงิ เดก็ฯลฯ)  
▪ ประสำนงำนกบัหน่วยงำน เช่น ส่ง รพ. ตรวจรำ่งกำย 
▪ มทีกัษะ ควำมรูด้ำ้นกฎหมำยทีเ่กีย่วกบัคด ี 
▪ ไมน่ ำเสนอขำ่ว ไมน่ ำเสนอขำ่ว ไมแ่จง้สื่อ 
▪ ควรแจง้ควำมคบืหน้ำทำงคดแีก่ผูเ้สยีหำย  ทุก 30 วนั  
▪ พนกังำนสอบสวนควรไดร้บักำรอบรมเพื่อเพิม่ศกัยภำพในกำรท ำงำน 
▪ ต ำรวจไมค่วรซ ้ำเตมิผูเ้สยีหำย ว่ำผูเ้สยีหำยจนรอ้งไห ้ใชค้ ำพดูไมด่ ี

5. ในกรณีทีเ่ดก็ถูกละเมดิทำงเพศหรอืถูกท ำรำ้ยร่ำงกำย ต ำรวจต้องรบัแจง้ควำมและส่งตรวจ
รำ่งกำย  

▪ ควรมคีู่มอืกำรใหบ้รกิำร 
▪ ค ำนึงถงึสทิธิผ์ูเ้สยีหำย 
▪ สทิธคิวำมเป็นมนุษย ์
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▪ ทกัษะควำมรู ้ควำมสำมำรถในเรือ่งกฎหมำย 
▪ ประสำนส่งต่อทนัท ี
▪ มพีนกังำนสอบสวนทีเ่ขำ้ใจผูห้ญงิ 
▪ ไมป่ล่อยใหผู้ม้อี ำนำจเขำ้มำแทรกแซง 
▪ มคีุณธรรมจรยิธรรมในกำรใหบ้รกิำร 
▪ ไมเ่ลอืกปฏบิตัมิคีวำมโปรง่ใส 
▪ ไมเ่รยีกรบัผลประโยชน์ 
▪ สถำนทีเ่หมำะสมในกำรใหป้ำกค ำ รวดเรว็ 
▪ ควรเป็นมติร เป็นธรรมและเคำรพศกัดิศ์รคีวำมเป็นมนุษย ์
▪ สุภำพ เขำ้ใจมคีวำมรูค้วำมสำมำรถในกำรปฏบิตัหิน้ำที่ 
▪ มมีำตรฐำนในกำรบรกิำร 
▪ ในกำรสอบสวนควรมพีนกังำนหญงิดว้ย 
▪ กำรด ำเนินคด ีกำรหำหลกัฐำนควรจะรวดเรว็ 

การตรวจสอบ 
▪ มรีะบบรำยงำน 
▪ มหีน่วยงำนตรวจสอบกำรท ำคด ี
▪ โครงสร้ำงกำรปฏิบตัิงำนมคีวำมใกล้ชิดประชำชน  ชุมชน ท้องถิ่น กระจำย

อ ำนำจ ควรมกีำรปฏริูปโครงสร้ำงต ำรวจเพื่อเพิม่ประสทิธภิำพในกำรท ำงำน 
เขำ้ใจ เขำ้ถงึประชำชนใหม้ำกกว่ำนี้ กำรใหข้่ำวควรจะอยู่ในขอบเขตพูดถงึสทิธิ
ผู้เสยีหำยกำรด ำเนินคดต่ีอผู้ต้องหำมำกกว่ำเรื่องอื่นๆ ที่ท ำให้ผู้เสยีหำยเกิด
ความเสียหายมากข้ึน 
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บทท่ี 4 
ประสบการณ์และมมุมองขององคก์รท่ีเก่ียวข้อง  

และบทวิเคราะห ์
  
4.1 ปัจจยัท่ีเอ้ือให้ประสบความส าเรจ็ในอดีต 

  นบัตัง้แต่ปี พ.ศ. 2538 ทีม่กีำรประชุมสตรโีลกทีปั่กกิง่ ประเดน็ควำมรุนแรงต่อผูห้ญงิและเดก็ได้
กลำยเป็นวำระส ำคญัของขบวนกำรเคลื่อนไหวของผูห้ญงิในระดบัโลก ระดบัภูมภิำค และระดบัประเทศ 
กระแสดงักล่ำวช่วยเอือ้ใหอ้งคก์รทีท่ ำงำนคุม้ครองสทิธผิูห้ญงิและเดก็ในประเทศไทยประสบควำมส ำเรจ็
ในกำรรณรงคใ์หเ้กดิควำมก้ำวหน้ำดำ้นนโยบำย มำตรกำรและกลไกเพื่อยตุคิวำมรนุแรงต่อผูห้ญิงและเดก็  
ในมุมมองของนกัเคลื่อนไหวสทิธสิตรมีองว่ำปัจจยัส ำคญัทีท่ ำใหก้ำรรณรงคป์ระสบควำมส ำเรจ็มหีลำย
ประกำร ไดแ้ก่ 

1) องคก์รทีท่ ำงำนคุม้ครองสทิธผิูห้ญงิและเดก็มกีำรประสำนควำมรว่มมอืในกำรรณรงคเ์ชงินโยบำย
ดว้ยเสยีงทีเ่ป็นอนัหนึ่งอนัเดยีวกนั และท ำงำนรณรงคอ์ยำ่งต่อเนื่องจรงิจงั  

2) กำรเสรมิพลงัสรำ้งควำมเชื่อมัน่ใหแ้ก่ผูป้ระสบปัญหำควำมรนุแรง จนสำมำรถกำ้วออกจำกพืน้ที่
แห่งควำมกลวัในฐำนะเหยือ่ ลุกขึน้มำบอกเล่ำปัญหำกำรถูกละเมดิ และตอ้งกำรเรยีกรอ้งปกป้อง
สทิธขิองตนเอง ท ำใหก้ำรเรยีกรอ้งรณรงคม์คีวำมชอบธรรมสงู และไดร้บัควำมสนใจตอบสนอง
จำกหน่วยงำนรฐัทีม่หีน้ำทีร่บัผดิชอบ ตวัอยำ่งเช่น เมือ่ปี พ.ศ. 2543 เกดิกรณคีวำมรนุแรงทำง
เพศต่อผูห้ญงิรำยหน่ึงขณะทีเ่ธอเดนิทำงดว้ยรถไฟตูน้อนในเวลำกลำงคนื และไมส่ำมำรถแจง้
ควำมในพืน้ทีเ่กดิเหตุได ้เมื่อผูเ้สยีหำยแจง้ขอควำมช่วยเหลอืจำกต ำรวจทีส่ถำนีรถไฟปลำยทำงก็
ไมไ่ดร้บัควำมสนใจ องคก์รผูห้ญงิจงึน ำกรณีนี้มำรณรงค ์โดยผูเ้สยีหำยมสี่วนรว่มเรยีกรอ้ง เมือ่ปี 
พ.ศ. 2547 รฐับำลจงึไดต้อบสนองดว้ยกำรจดัตัง้ศูนยบ์รกิำรช่วยเหลอืเดก็และสตร ีในภำวะวกิฤต
จำกควำมรุนแรง (OSCC) ทีม่กีำรท ำงำนแบบสหวชิำชพี 

3) กลไกกำรจดัท ำรำยงำนทบทวนสถำนกำรณ์สทิธมินุษยชนของประเทศ หรอืกระบวนกำร 
Universal Periodic Review หรอื UPR ทีป่ระเทศสมำชกิตอ้งรำยงำนต่อคณะมนตรสีทิธิ
มนุษยชนแห่งสหประชำชำต ิ  และกลไกกำรรำยงำนตำมอนุสญัญำว่ำดว้ยกำรขจดักำรเลอืก
ปฏบิตัต่ิอสตรใีนทุกรปูแบบ(CEDAW)  ทีต่อ้งรำยงำนต่อคณะกรรมกำร CEDAW เป็นช่องโอกำส
ใหอ้งคก์รผูห้ญงิและเดก็จดัท ำรำยงำนคู่ขนำน และรอ้งเรยีนปัญหำกำรละเมดิสทิธมินุษยชนต่ำงๆ 
ทีย่งัไมส่อดคลอ้งกบัหลกักำรสทิธมินุษยชนของปฏญิญำหรอือนุสญัญำนัน้ๆ กระบวนกำรนี้ช่วย
สรำ้งควำมชอบธรรมใหแ้ก่ขอ้เรยีกรอ้งขององคก์รผูห้ญงิและเดก็ น ำไปสู่ควำมรว่มมอืระหว่ำงรฐั
และเอกชนในกำรพฒันำแผนปฏบิตักิำร มำตรกำรและกลไกต่ำงๆ 

4) กำรสนับสนุนทรพัยำกรในกำรท ำงำน ทัง้จำกภำยในและภำยนอกประเทศ ท ำให้องคก์รเอกชน
สำมำรถด ำเนินงำนไดอ้ยำ่งต่อเนื่อง 
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4.2 ความท้าทายท่ียงัมีอยู่  

  แมร้ฐับำลไดป้รบัปรงุนโยบำย มำตรกำร และกลไกทีช่่วยยตุคิวำมรนุแรงแลว้ แต่ปัจจุบนัยงัมี
ช่องว่ำงอกีหลำยประกำร ทัง้ทีเ่ป็นช่องว่ำงในกำรน ำนโยบำยมำสู่กำรปฏบิตั ิ และเป็นช่องว่ำงทีน่โยบำย
หรอืมำตรกำรทีม่อียูย่งัไมค่รอบคลุมหรอืไมเ่พยีงพอ ท ำใหผู้ป้ระสบปัญหำยงัคงประสบปัญหำซ ้ำซอ้นเมือ่
ไปขอควำมยตุธิรรมทีส่ถำนีต ำรวจ 
 ในควำมเหน็ของคนทีท่ ำงำนในหน่วยงำนคุม้ครองสทิธผิูห้ญงิและเดก็ ไดว้เิครำะหว์่ำปัญหำกำร
ใหบ้รกิำรของต ำรวจ ตำมทีผู่เ้สยีหำยทีเ่ป็นกรณศีกึษำไดใ้หข้อ้มลูและควำมคดิเหน็ไวน้ัน้ เป็นปัญหำที่
ตอ้งเชื่อมโยงไปสู่กำรจดัโครงสรำ้งและระบบกำรท ำงำนขององคก์รต ำรวจ โดยปัญหำส ำคญัไดแ้ก่  

1) สถำนีต ำรวจส่วนใหญ่ไม่มคีวำมพรอ้มตอบสนองต่อควำมตอ้งกำรของประชำชนผูเ้สยีหำยใน 
คดคีวำมรุนแรงทำงเพศและควำมรุนแรงในครอบครวั ทัง้ทีค่ดเีหล่ำนี้เกดิขึน้เป็นจ ำนวนมำกถงึหลกัหมืน่
เป็นประจ ำทุกปี แต่องคก์รต ำรวจไม่มนีโยบำยเรือ่งนี้เป็นกำรเฉพำะ  

ในแผนปฏบิตัริำชกำรส ำนกังำนต ำรวจแหง่ชำต ิ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 มกีำรอำ้งองิ
เป้ำหมำยกำรพฒันำทีย่ ัง่ยนื หรอื SDGs ว่ำคณะอนุกรรมกำรขบัเคลื่อนเป้ำหมำยกำรพฒันำทีย่ ัง่ยนืมมีติ
ใหส้ ำนกังำนต ำรวจแห่งชำตเิป็นหน่วยงำนสนบัสนุนในกำรขบัเคลื่อนเป้ำหมำย 5 เป้ำหมำย จำกทัง้หมด 
17 เป้ำหมำย ไดแ้ก่ เป้ำหมำยที ่3  กำรมสีุขภำพและควำมเป็นอยูท่ีด่ ีเป้ำหมำยที ่4 กำรศกึษำทีเ่ท่ำเทยีม 
เป้ำหมำยที ่10 ลดควำมเหลื่อมล ้ำ เป้ำหมำยที1่4  กำรใชป้ระโยชน์จำกมหำสมทุรและทรพัยำกรทำงทะเล  
และเป้ำหมำยที ่16 สงัคมสงบสุข ยตุธิรรม ไมแ่บ่งแยก โดยไมไ่ดก้ล่ำวถงึเป้ำหมำยที ่5 ควำมเท่ำเทยีม
ทำงเพศ ทีร่วมถงึกำรขจดัควำมรุนแรงเลย ดงันัน้ในยทุธศำสตรแ์ละกลยทุธก์ำรท ำงำนของแผนปฏบิตักิำร
ดงักล่ำว จงึไม่มกีำรระบุถงึภำรกจิในกำรขจดัควำมรนุแรงต่อผูห้ญงิและเดก็ 

ผลท่ีตามมาคือ กำรจดัระบบงำนระดบัปฏบิตักิำร หน่วยส ำคญัทีใ่หบ้รกิำรแก่ประชำชนคอืสถำนี
ต ำรวจ จงึไม่มคีวำมพรอ้มใหบ้รกิำรขัน้พืน้ฐำนแก่ผูป้ระสบปัญหำควำมรุนแรงทำงเพศและควำมรุนแรงใน
ครอบครวั บุคลำกรของสถำนีกม็กัแสดงท่ำทไีมเ่ป็นมติร ไม่แจง้สทิธ ิ และพยำยำมกดดนัใหผู้ป้ระสบ
ปัญหำยอมไกล่เกลีย่ เหล่ำนี้เป็นสำเหตุส ำคญัทีท่ ำใหจ้ ำนวนคดทีีเ่ขำ้สู่กระบวนกำรยตุธิรรมน้อยกว่ำเหตุ
ทีเ่กดิขึน้จรงิ อยำ่งไรกต็ำม เมือ่มอีงคก์รพฒันำเอกชนดำ้นผูห้ญงิและเดก็เขำ้มำช่วยประสำนงำน ต ำรวจ
มกัมที่ำทเีป็นมติรและใหค้วำมรว่มมอืมำกขึน้ แต่องคก์รเหล่ำนี้กม็ทีรพัยำกรจ ำกดั ไมส่ำมำรถใหค้วำม
ช่วยเหลอืไดอ้ยำ่งทัว่ถงึ 

2) พนกังำนสอบสวนขำดควำมรูค้วำมเชีย่วชำญในกำรท ำคดคีวำมรุนแรงทำงเพศอย่ำงมอื 
อำชพี แต่หน่วยงำนตน้สงักดัไมม่แีผนงำนพฒันำควำมรูเ้รือ่งนี้ใหแ้ก่บุคลำกร กำรท ำคดคีวำมรนุแรงทำง
เพศและควำมรุนแรงในครอบครวันัน้ตอ้งใชค้วำมรูค้วำมเชีย่วชำญหลำยดำ้นประกอบกนั  ทัง้ดำ้นสทิธิ
มนุษยชน ดำ้นเพศภำวะ ดำ้นกฎหมำยเฉพำะ และดำ้นจติวทิยำ ดงัมกีรณตีวัอยำ่งต ำรวจผูช้ำยทีต่ ัง้ใจดี
ตอ้งกำรช่วยจดัหำล่ำมใหแ้รงงำนขำ้มชำตหิญงิทีเ่ป็นผูเ้สยีหำยคดทีำงเพศและสื่อสำรภำษำไทยไมไ่ด ้ แต่
เจำ้หน้ำทีต่ ำรวจคนนี้ไมเ่ขำ้ใจควำมละเอยีดอ่อนของคดทีำงเพศ จงึใหผู้ช้ำยทีท่ ำงำนลำ้งหอ้งน ้ำของ
สถำนีต ำรวจมำเป็นล่ำม 

3) โครงสรำ้งงำนสอบสวน ท ำใหพ้นกังำนสอบสวนขำดควำมเป็นอสิระในกำรปฏบิตัหิน้ำทีต่ำม 
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หลกัควำมชอบดว้ยกระบวนกำรทำงกฎหมำย สำมำรถถูกแทรกแซงไดจ้ำกฝ่ำยบรหิำรขององคก์รต ำรวจ
ผ่ำนกำรบงัคบับญัชำ ควบคุมและก ำกบัดแูล รวมทัง้จำกกำรใชค้วำมสมัพนัธส์่วนตวั ตวัอยำ่งเช่น 
ผูก้ระท ำผดิทำงเพศบำงรำยเป็นขำ้รำชกำรชัน้ผูใ้หญ่ สำมำรถใชอ้ทิธพิลเขำ้มำแทรกแซงผ่ำนทำง
ผูบ้งัคบับญัชำของพนกังำนสอบสวนได ้ ท ำใหก้ำรท ำคดเีบีย่งเบนไปจำกขอ้เทจ็จรงิ และส่งผลกระทบให้
ผูเ้สยีหำยไมไ่ดร้บัควำมยตุธิรรม  

4) กำรจดัสรรงบประมำณใหแ้ก่งำนสอบสวนไมเ่พยีงพอต่อกำรปฏบิตัหิน้ำที ่ท ำใหพ้นักงำน 
สอบสวนตอ้งใชเ้งนิส่วนตวัซือ้หำเครือ่งมอืเครือ่งใชใ้นกำรท ำงำนเอง เช่น เครือ่งคอมพวิเตอร ์เครือ่งพมิพ ์
เครือ่งใชส้ ำนกังำนต่ำงๆ เป็นตน้ เรือ่งนี้เป็นปัญหำของพนกังำนสอบสวนทัง้หญงิและชำย แต่พนกังำน
สอบสวนทีร่บัผดิชอบกำรสอบสวนคดคีวำมรนุแรงทำงเพศและควำมรุนแรงในครอบครวัจ ำเป็นตอ้งใช้
เครือ่งมอืเครือ่งใชพ้เิศษมำกกว่ำคดปีกต ิ เพื่อช่วยใหส้ำมำรถสื่อสำรจนไดข้อ้เทจ็จรงิจำกผูเ้สยีหำย เช่น 
ตุ๊กตำมนุษยจ์ ำลองท ำจำกผำ้ส ำหรบัใชส้ื่อสำรกบัเดก็ หอ้งสอบสวนทีม่คีวำมเป็นส่วนตวั กลอ้งส ำหรบั
ถ่ำยภำพบนัทกึกำรสอบสวน ล่ำมแปลภำษำกรณีทีม่คีนต่ำงชำตเิขำ้มำเกี่ยวขอ้ง เป็นตน้  

5) ขำดระบบกำรตรวจสอบทีม่ปีระสทิธผิลและเชื่อถอืได ้กรณผีูป้ระสบปัญหำเหน็ว่ำตนเองไมไ่ดร้บั 
ควำมยตุธิรรมจำกกำรท ำงำนของต ำรวจและตอ้งกำรรอ้งเรยีน พบว่ำ ไม่มหีน่วยงำนใดทีผู่ป้ระสบปัญหำ
สำมำรถเชื่อมัน่ไดว้่ำไปรอ้งเรยีนแลว้จะเขำ้มำตรวจสอบใหไ้ดร้บัควำมยตุธิรรม 
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กระบวนกำรยตุธิรรมทีต่น้ทำงหรอืงำนสอบสวนของต ำรวจมกีลไกภำยในทีด่ ี เป็นพืน้ฐำนในกำร
ส่งเสรมิใหผู้ห้ญงิเขำ้ถงึกระบวนกำรฯไดอ้ยูแ่ลว้ ไดแ้ก่ พนักงานสอบสวนหญิง แต่กลไกนี้ยงัไมไ่ดร้บักำร
ส่งเสรมิพฒันำใหม้ขีดีควำมสำมำรถท ำงำนไดอ้ย่ำงเตม็ที ่องคก์รต ำรวจเริม่มพีนกังำนสอบสวนหญงิเมือ่ปี 
พ.ศ. 2538 พฒันำมำจนถงึปัจจบุนั เป็นเวลำ 22 ปี กลไกนี้ยงัมขีอ้จ ำกดัทีส่ ำคญัดงันี้ 

1) ในเชิงปริมาณ ยงัมพีนกังำนสอบสวนหญงิน้อยมำก คอื มเีพยีง 418 คน ไมเ่พยีงพอทีจ่ะท ำ 
หน้ำทีด่แูลคดคีวำมรุนแรงต่อผูห้ญงิไดอ้ยำ่งทัว่ถงึทัว่ประเทศ ปัจจบุนัทัง้ประเทศมสีถำนีต ำรวจเกอืบ 
1,500 แห่ง ทัง้นี้ยงัไมน่บัรวมว่ำสถำนีต ำรวจแต่ละแห่งควรมพีนกังำนสอบสวนหญงิมำกกว่ำหนึ่งคน จงึจะ
สำมำรถท ำงำนไดต้ลอด 24 ชัว่โมง พรอ้มทีจ่ะดแูลผูห้ญงิทีป่ระสบปัญหำไดท้นัท่วงทตีัง้แต่เกดิเหตุ  

2) ในเชิงคณุภาพ ส ำนกังำนต ำรวจแห่งชำตไิมม่หีลกัสตูรกำรเรยีนกำรสอนเฉพำะดำ้นกำรคุม้ครอง 
เดก็และสตร ี พนกังำนสอบสวนหญงิทุกคนไมไ่ดม้คีวำมรูค้วำมเชีย่วชำญในกำรท ำคดคีวำมรนุแรงต่อ
ผูห้ญงิโดยอตัโนมตั ิ  ส่วนหนึ่งยงัขำดควำมรูค้วำมเขำ้ใจทัง้เรือ่งมติหิญงิชำยและกฎหมำยทีเ่กีย่วขอ้งกบั
คดทีำงเพศ ผูเ้สยีหำยบำงคนทีเ่ป็นกรณศีกึษำจงึแสดงควำมผดิหวงัทีพ่บว่ำพนกังำนสอบสวนหญงิกไ็ม่
เขำ้ใจปัญหำและควำมตอ้งกำรของตน 

3) โอกาสความก้าวหน้าทางวิชาชีพของพนกังำนสอบสวนหญงิมน้ีอยกว่ำเพื่อนรว่มอำชพีในสำย 
งำนอื่นๆของหน่วยงำนเดยีวกนั  พนกังำนสอบสวนหญงิไมไ่ดท้ ำเฉพำะงำนคุม้ครองเดก็และผูห้ญงิ ตอ้ง
ท ำงำนทุกประเภทเช่นเดยีวกบัพนกังำนสอบสวนชำย และตอ้งเป็นผูร้บัผดิชอบเป็นล ำดบัแรกในกรณทีีม่ ี
คดคีวำมรุนแรงทำงเพศหรอืควำมรุนแรงในครอบครวั งำนจงึหนกั เมือ่ประกอบกบัโอกำสควำมกำ้วหน้ำ
ทำงวชิำชพีทีม่น้ีอย ท ำใหส้่วนหน่ึงพยำยำมหำช่องทำงโยกยำ้ยไปหน่วยงำนอื่น โดยเฉพำะเมือ่มคี ำสัง่ 
คสช. ที ่ 7/2559  เรือ่งกำรก ำหนดต ำแหน่งของขำ้รำชกำรต ำรวจซึง่มอี ำนำจหน้ำทีใ่นกำรสอบสวน กย็ิง่
ส่งผลกระทบทำงลบต่อขวญัและก ำลงัใจในกำรท ำงำน เนื่องจำกเหน็ว่ำโอกำสในกำรเลื่อนชัน้โดยใช้
ควำมรูค้วำมสำมำรถมน้ีอยลง 

 

4.3 การริเร่ิมสร้างสรรคข์องพนักงานสอบสวนหญิง 

  แมจ้ะเผชญิอุปสรรคในกำรท ำงำนหลำยดำ้น แต่พนกังำนสอบสวนหญงิกพ็ยำยำมหำทำงออก
ดว้ยกำรช่วยเหลอืซึง่กนั กำรรเิริม่ทีส่ ำคญัไดแ้ก่กำรรวมกลุ่มกนัเป็น “ชมรมพนกังำนสอบสวนหญงิ” เมือ่
ปลำยปี พ.ศ. 2557 โดยอยู่ภำยใตส้มำคมพนกังำนสอบสวน เป้ำหมำยของชมรมฯคอื  เป็นศูนยก์ลำงกำร
ประสำนควำมรว่มมอืในกำรส่งเสรมิพฒันำใหพ้นกังำนสอบสวนหญงิท ำหน้ำทีคุ่ม้ครองเดก็และสตรอียำ่ง
มอือำชพี  กจิกรรมของชมรมฯเริม่จำกกำรสรำ้งกลุ่มสื่อสำรกนัผ่ำนเวบ็ไซตแ์ละกลุ่มไลน์ เมือ่สำมำรถ
รวมกลุ่มกนัไดแ้ละเริม่มผีลงำนปรำกฏเป็นทีรู่จ้กัของสงัคม เช่น ใหข้อ้มลูและควำมคดิเหน็ในเวทเีสวนำ
ต่ำงๆ และใหค้ ำปรกึษำทำงคดกีบัประชำชน ท ำใหไ้ดร้บักำรสนับสนุนจำกหลำยหน่วยงำน เช่น ส ำนกังำน
กองทุนสนบัสนุนกำรสรำ้งเสรมิสุขภำพ (สสส.) สนบัสนุนงบประมำณกำรจดักจิกรรม ส่วนองคก์รเอกชน
ดำ้นผูห้ญงิสนบัสนุนองคค์วำมรูเ้กีย่วกบัมติหิญงิชำย ตวัอยำ่งกจิกรรมทีส่ ำคญัของชมรมพนกังำน
สอบสวนหญงิ ไดแ้ก่ 
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• กำรพฒันำทกัษะควำมรูค้วำมเชีย่วชำญใหแ้ก่สมำชกิ เช่น เรือ่งจติวทิยำกำรสอบสวน ฯลฯ ทกัษะ
เหล่ำนี้มคีวำมส ำคญัมำกในกำรสอบสวนคดทีีเ่ดก็เลก็ๆถูกขม่ขนื ช่วยใหพ้นักงำนสอบสวน
สำมำรถท ำงำนดว้ยควำมละเอยีดอ่อน ดแูลผูเ้สยีหำยอย่ำงถูกตอ้ง  ประสำนงำนกบัหน่วยงำนอื่น
ในเครอืขำ่ยสหวชิำชพีไดอ้ย่ำงมปีระสทิธภิำพ เป็นตน้  

• โครงกำรตุ๊กตำวเิศษ ระดมควำมรว่มมอืจำกผูม้จีติอำสำเพื่อจดัท ำตุ๊กตำผำ้ทีม่อีวยัวะครบทุกส่วน 
ทัง้อวยัวะเพศหญงิและอวยัวะเพศชำย พรอ้มมชี่องปำก ช่องคลอด ช่องทวำร เพื่อใหพ้นกังำน
สอบสวน นกัสงัคมสงเครำะหห์รอืนกัจติวทิยำ น ำไปใชเ้ป็นอุปกรณ์ในกำรสอบสวนเดก็ในคดี
ควำมผดิเกีย่วกบัเพศหรอืคดอีื่น ทีเ่ดก็หรอืผูอ่้อนดอ้ยทำงสตปัิญญำไมส่ำมำรถสื่อสำรใหเ้ขำ้ใจ
กนั เพื่อใหตุ๊้กตำเป็นเสยีง เป็นภำษำ สื่อสำรใหก้บัพนกังำนสอบสวน ในกำรรวบรวม
พยำนหลกัฐำนใหส้ำมำรถน ำตวัผูก้ระท ำผดิมำลงโทษไดต้ำมกฎหมำย ผลปรำกฎว่ำใชไ้ดผ้ลดี
และก ำลงัพยำยำมแจกจ่ำยไปตำมสถำนีต ำรวจต่ำงๆ ทัว่ประเทศ 

• กำรประสำนควำมรว่มมอืกบัหน่วยงำนภำคสงัคมในกำรช่วยเหลอืฟ้ืนฟูผูเ้สยีหำย กำรจดักจิกรรม
เผยแพรค่วำมรูแ้ละรว่มรณรงคป์ระเดน็ทีเ่กีย่วขอ้งกบักำรคุม้ครองผูห้ญงิและเดก็ 

 
4.4 ข้อเสนอแนะต่อการปฏิรปูต ารวจ 
 ในช่วงที่ก ำลงัด ำเนินกำรรวบรวมขอ้มูลเพื่อจดัท ำรำยงำนฉบบันี้ รฐับำลก ำลงัด ำเนินกำรปฏริปู
ต ำรวจตำมทีบ่ญัญตัไิวใ้นรฐัธรรมนูญฉบบั พ.ศ. 2560 ประเดน็ทีม่กีำรอภปิรำยโต้แยง้กนัมำกไดแ้ก่ กำร
ปฏริปูงำนสอบสวน กำรกระจำยอ ำนำจ กำรโยกยำ้ย เป็นตน้  
 ส ำหรับข้อเสนอขององค์กรผู้หญิงที่มำร่วมให้ข้อมูล ในกำรศึกษำครัง้นี้นัน้ เน้นที่กำรปรับ
โครงสรำ้งและระบบกำรท ำงำนใหส้ำมำรถอ ำนวยควำมยุตธิรรมชัน้ตน้ใหแ้ก่ผูห้ญงิในคดคีวำมรุนแรงทำง
เพศและควำมรุนแรงในครอบครวั จงึไม่ได้อภปิรำยเสนอแนะในทุกประเด็นของกำรปฏริูปต ำรวจอย่ำง
ครอบคลุมทุกดำ้น โดยรำยละเอยีดของขอ้เสนอแนะมดีงันี้ 

1. การพฒันาสถานีต ารวจให้พรอ้มตอบสนองต่อควำมต้องกำรของผู้ประสบปัญหำอย่ำงเป็นมอื
อำชพี ทีส่ ำคญัคอื  

• บุคลำกรประจ ำสถำนีต ำรวจต้องมีความเป็นมิตร เคำรพศกัดิศ์รคีวำมเป็นมนุษยข์องผู้
ประสบปัญหำทุกคน ไม่เลือกปฏิบตัิด้วยเหตุต่ำงๆ เช่น ฐำนะยำกจน เป็นผู้มคีวำม
หลำกหลำยทำงเพศ เป็นกลุ่มชำตพินัธุ์ รวมทัง้มคีวำมรูค้วำมเขำ้ใจควำมละเอยีดอ่อน
ของปัญหำควำมรุนแรงทำงเพศ/ในครอบครวั และระบบกำรประสำนงำนกบัสหวชิำชพี
เป็นอยำ่งด ี

• มเีครื่องมือเครื่องใช้ท่ีจ าเป็นในกำรท ำงำนครบถ้วนและพรอ้มให้บรกิำร โดยเฉพำะ
ขอ้มลูเรือ่งกำรแจง้สทิธขิองผูป้ระสบปัญหำ หอ้งสอบสวนคดทีำงเพศทีเ่ป็นส่วนตวั 

• มพีนักงานสอบสวนหญิงประจ ำทุกสถำนี 
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2. การพฒันาบุคลากร ให้มคีวำมรู้ควำมเข้ำใจเรื่องสทิธมินุษยชน ควำมละเอียดอ่อนเรื่องเพศ
ภำวะ และจติวทิยำกำรสอบสวน โดยเฉพำะพนกังำนสอบสวนทัง้หญงิและชำย 

3. เพ่ิมจ านวนต ารวจหญิงทุกระดบั โดยเฉพาะพนักงานสอบสวนหญิง ให้เพียงพอส ำหรบั
ท ำงำนประจ ำทุกสถำนีต ำรวจได ้

4. จดัตัง้หน่วยงานเฉพาะด้านการคุ้มครองผู้หญิงและเดก็ เน้นดแูลคดคีวำมรนุแรงทำงเพศและ
ควำมรนุแรงในครอบครวั โดยมสีถำนะเป็นกองบงัคบักำร หรอืกองก ำกบักำร  

5. ส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติควรบรรจุเรื่องกำรยุติควำมรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็ก เป็นนโยบาย/
ยุทธศาสตร/์กลยุทธ์ ในแผนปฏิบติัการของหน่วยงำนและจดัสรรงบประมาณสนับสนุนงำน
เรือ่งนี้อยำ่งเพยีงพอ 

6. พฒันำระบบตรวจสอบกำรท ำงำนของต ำรวจใหป้ระชำชนมสี่วนรว่ม 
7. การโยกย้ายและเล่ือนชัน้ทางวิชาชีพต้องไม่เลอืกปฏบิตั ิพนักงำนสอบสวนหญงิต้องมโีอกำส

เท่ำเทยีมกบัผูช้ำยในองคก์ร 
8. ส ำหรบัการปฏิรปูงานสอบสวน ซึง่เป็นประเดน็ส ำคญัทีม่กีำรโตแ้ยง้กนัมำกในกำรปฏริปูต ำรวจ

นัน้ ผูเ้ขำ้รว่มใหข้อ้คดิเหน็ส่วนใหญ่มคีวำมเหน็พอ้งกนัว่ำพนักงำนสอบสวนควรมคีวำมเป็นอสิระ
ในกำรท ำงำน แต่มคีวำมเหน็ต่ำงกนัเกีย่วกบักำรจดัโครงสรำ้งองคก์ร กล่ำวคอื 
8.1 องคก์รพฒันำเอกชนดำ้นผูห้ญงิ เหน็ว่ำควรแยกงำนสอบสวนเป็นอสิระ ออกมำจำกส ำนกังำน

ต ำรวจแห่งชำต ิ
8.2 พนักงำนสอบสวนหญงิ เหน็ว่ำควรจดัตัง้เป็นกองบญัชำกำรสอบสวน อยู่ในส ำนักงำนต ำรวจ

แห่งชำต ิ 
  



 
 

26 
 

เมือ่วนัที ่9 กนัยำยน 2560 ทำงคณะผูจ้ดัท ำรำยงำนไดเ้ขำ้รว่มสงัเกตกำรณ์เวทเีสวนำ เรือ่ง เสยีง
ผูห้ญงิต่อกำรปฏริปูต ำรวจ จดัโดย ขบวนผูห้ญงิเพื่อกำรปฏริปูประเทศไทย  ผูเ้ขำ้ร่วมเสวนำประกอบดว้ย
ผูห้ญงิทีท่ ำงำนขบัเคลื่อนประเดน็ต่ำงๆ และประสบปัญหำกำรเขำ้ถงึกระบวนกำรยุตธิรรม เช่น กลุ่มที่
เรยีกรอ้งสทิธกิำรจดักำรทรพัยำกรธรรมชำตแิละสิง่แวดลอ้ม กลุ่มแรงงำนขำ้มชำตหิญงิ กลุ่มแรงงำนหญงิ 
กลุ่มผูห้ญงิมสุลมิ กลุ่มผูม้คีวำมหลำกหลำยทำงเพศ และกลุ่มผูห้ญงิทีป่ระสบควำมรุนแรงในครอบครวั
และควำมรุนแรงทำงเพศ รวมทัง้องคก์รพฒันำเอกชนดำ้นผูห้ญงิ  

 

 
 

ผูร้ว่มเสวนำไดแ้ลกเปลีย่นประสบกำรณ์ในกำรเขำ้ถงึกระบวนกำรยตุธิรรมในชัน้ตน้ทำง พบว่ำ
ส่วนใหญ่มปีระสบกำรณ์คลำ้ยคลงึกนักบักรณศีกึษำ กรณทีีแ่ตกต่ำงคอืผูใ้ชแ้รงงำนหญงิและผูห้ญงิกลุ่ม
คนรกัษ์บำ้นเกดิ จงัหวดัเลย ทีต่อ้งกำรใชส้ทิธเิสรภีำพในกำรชุมนุมรอ้งทุกขข์องตน แลว้ถูกต ำรวจใช ้
พ.ร.บ.กำรชุมนุมสำธำรณะ พ.ศ. 2558 มำจ ำกดัสทิธ ิกรณกีลุ่มคนรกัษ์บำ้นเกดิประสบปัญหำรำ้ยแรงกว่ำ 
กล่ำวคอื มขีอ้กล่ำวหำและคดคีวำมตำมมำดว้ย สำเหตุกำรชุมนุมของชำวบำ้นกลุ่มคนรกัษ์บำ้นเกดินัน้ ผู้
ชุมนุมตอ้งกำรเรยีกรอ้งใหส้ภำองคก์ำรบรหิำรส่วนต ำบลยกเลกิกำรประชุมทีพ่จิำรณำ เรือ่ง กำรขอต่ออำยุ
ใบอนุญำตใชพ้ืน้ทีป่่ำไมแ้ละส.ป.ก.เพื่อท ำเหมอืงแรท่องค ำ ซึง่เป็นสำเหตุของกำรท ำลำยสิง่แวดลอ้มของ
ชุมชนและสุขภำพของชำวบำ้น แต่ถูกต ำรวจยกก ำลงัพลนบัรอ้ยมำปิดลอ้ม แลว้ใชพ้.ร.บ.กำรชุมนุมฯ มำ
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ตัง้ขอ้กล่ำวหำด ำเนินคดกีบัชำวบำ้นทีชุ่มนุมบำงคน กำรต่อสูค้ดดีงักล่ำวกลำยเป็นควำมเดอืดรอ้นแสน
สำหสัส ำหรบัชำวบำ้นทีม่ฐีำนะยำกจนอยูแ่ลว้ กรณนีี้ท ำใหช้ำวบำ้นเหน็ว่ำต ำรวจเป็นกลไกปกป้อง
คุม้ครองผลประโยชน์คนรวย มำกกว่ำปกป้องสทิธเิสรภีำพของคนจน  

ส ำหรบัขอ้เสนอแนะเพิม่เตมิทีม่กีำรหยบิยกมำพดูคุยกนัในกำรเสวนำครัง้นี้มหีลำยประกำร ทีใ่ห้
ควำมสนใจอภปิรำยกนัมำก ไดแ้ก่ 

1. พฒันำบุคลำกรใหเ้ป็นมติรกบัประชำชน โดยเฉพำะบุคลำกรทีท่ ำงำนประจ ำสถำนีต ำรวจตอ้ง
มคีวำมเป็นมอือำชพี ตอบสนองต่อควำมตอ้งกำรควำมยตุธิรรมของประชำชนโดยไมเ่ลอืก
ปฏบิตั ิโดยเฉพำะของผูห้ญงิและผูด้อ้ยอ ำนำจทุกกลุ่ม  

2. ปฏริปูงำนสอบสวนใหเ้ป็นอสิระ ป้องกนักำรถูกแทรกแซงจำกผูบ้งัคบับญัชำ โดยแยกออก
จำกส ำนกังำนต ำรวจแห่งชำต ิ

3. กำรกระจำยอ ำนำจไปสู่ทอ้งถิน่ ผูบ้งัคบับญัชำของต ำรวจควรอยูท่ีร่ะดบัทอ้งถิน่ ใหป้ระชำชน
สำมำรถตรวจสอบได ้ ต ำรวจจงึจะท ำงำนตอบสนองปัญหำและควำมตอ้งกำรควำมยตุธิรรม
ของประชำชนในทอ้งถิน่ รวมทัง้กำรปกป้องคุม้ครองสทิธเิสรภีำพในกำรแสดงออกหรอืกำร
ชุมนุมของประชำชนในทอ้งถิน่ 

4. จดัตัง้หน่วยงำนเฉพำะดำ้นคดคีวำมรุนแรงทำงเพศและควำมรุนแรงในครอบครวั 
5. ขอ้เสนออกีหลำยขอ้ทีม่คีวำมส ำคญัในกำรปฏริปูต ำรวจ แต่ดว้ยขอ้จ ำกดัดำ้นเวลำ ท ำใหไ้ม่

สำมำรถอภปิรำยกนัไดอ้ยำ่งกวำ้งขวำงในกำรเสวนำครัง้นี้ ไดแ้ก่ งำนนิตวิทิยำศำสตรท์ีเ่ป็น
อสิระ กำรรบัสมคัรบุคลำกรและจดัระบบกำรศกึษำ กำรลดชัน้ยศและสำยบงัคบับญัชำ และ
สดัส่วนผูห้ญงิในต ำแหน่งระดบับรหิำรและคณะกรรมกำรนโยบำยระดบัชำต ิ 
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บทท่ี 5 

สรปุปัญหาและข้อเสนอแนะ 
 

กำรศกึษำครัง้นี้จดัท ำขึน้โดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อรวบรวมปัญหำและควำมตอ้งกำรในกำรเขำ้ถงึ
กระบวนกำรยตุธิรรมในชัน้งำนสอบสวน จำกประสบกำรณ์และมุมมองของผูป้ระสบปัญหำควำมรุนแรง
ทำงเพศและควำมรนุแรงในครอบครวั แลว้น ำมำสงัเครำะหเ์ป็นขอ้เสนอแนะในกำรปฏริปูต ำรวจ วธิกีำร
รวบรวมขอ้มลูไดจ้ำกกำรจดักำรประชุมเชงิปฏบิตักิำรสองครัง้ ครัง้ทีห่นึ่งเป็นกำรประชุมรบัฟังขอ้มลูและ
ควำมคดิเหน็ของผูป้ระสบปัญหำและสมำชกิในครอบครวัในคดคีวำมรุนแรงทำงเพศและคดคีวำมรุนแรง
ในครอบครวั มผีูเ้ขำ้ร่วมทีเ่ป็นผูเ้สยีหำยจำกคดทีำงเพศ ผูป้ระสบปัญหำควำมรุนแรงในครอบครวั และ
บดิำมำรดำของผูป้ระสบปัญหำ ครัง้ทีส่องเป็นกำรน ำเสนอขอ้มลูทีไ่ดจ้ำกกำรประชุมครัง้แรก แลว้ใหผู้เ้ขำ้
ประชุมครัง้ทีส่องรว่มกนัใหข้อ้คดิเหน็ เพื่อจดัท ำขอ้เสนอแนะต่อกำรพฒันำกระบวนกำรยตุธิรรมในระดบั
ตน้ทำง ผูเ้ขำ้รว่มครัง้นี้เป็นบุคลำกรทีท่ ำงำนดำ้นกำรคุม้ครองผูห้ญงิและเดก็ ทัง้ในหน่วยงำนรำชกำร 
องคก์รเอกชน และนกัวชิำกำร นอกจำกนี้คณะผูศ้กึษำยงัไดเ้ขำ้รว่มสงัเกตกำรณ์กำรเสวนำ เรือ่ง เสยีง
ผูห้ญงิต่อกำรปฏริปูต ำรวจ จดัโดยขบวนผูห้ญงิเพื่อกำรปฏริปูประเทศไทย เมือ่น ำขอ้มลูจำกกำรประชุม
ทัง้สำมครัง้มำวเิครำะหป์ระมวลผล สำมำรถสรุปเป็นปัญหำของผูห้ญงิในกำรเขำ้ถงึกระบวนกำรยตุธิรรม
ในชัน้สอบสวน และขอ้เสนอแนะต่อกำรปฏริปูต ำรวจเพื่อใหผู้ห้ญงิสำมำรถเขำ้ถงึกระบวนกำรยตุธิรรมได้
งำ่ยขึน้ ดงันี้ 
 

 
ปัญหา ข้อเสนอแนะ 

1. ต ำรวจส่วนใหญ่ยงัขำดควำมรูค้วำมเขำ้ใจ
เรือ่งสทิธมินุษยชน ควำมละเอยีดอ่อนเรือ่ง
เพศภำวะ รวมทัง้สทิธขิองกลุ่มชำตพินัธุ์
ต่ำงๆ โดยเฉพำะในคดคีวำมรุนแรงทำงเพศ
และควำมรุนแรงในครอบครวั  

  

1. การพฒันาบคุลากร  ตอ้งมหีลกัสตูรกำร
อบรมทีส่่งเสรมิควำมรูค้วำมเขำ้ใจเรือ่งสทิธิ
มนุษยชน ควำมละเอยีดอ่อนเรือ่งเพศภำวะ 
จติวทิยำกำรสอบสวน และกฎหมำยล่ำสุดดำ้น
กำรคุม้ครองเดก็และผูห้ญงิ ทัง้นี้ควรเริม่ตน้ที่
พนกังำนสอบสวนและบุคลำกรประจ ำสถำนี
ต ำรวจ ทัง้หญงิและชำย เนื่องจำกเป็น
บุคลำกรทีต่อ้งท ำงำนใกลช้ดิกบัผูป้ระสบ
ปัญหำมำกทีสุ่ด 

  
2.  สถำนีต ำรวจขำดควำมพรอ้มท ำหน้ำที่

ใหบ้รกิำรประชำกรทุกกลุ่ม โดยเฉพำะกลุ่ม
ดอ้ยอ ำนำจ เช่น หอ้งสอบสวนขำดควำมเป็น

2. การพฒันาความพร้อมให้บริการของ
สถานีต ารวจทุกแห่ง ตอ้งพรอ้มใหบ้รกิำรแก่
ประชำชนทุกเพศ ทุกวยั ทุกชำตพินัธุ ์โดย 
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ส่วนตวั  ขำดเครือ่งมอืเครือ่งใชส้ ำหรบักำร
บนัทกึหลกัฐำนกำรสอบสวนท ำคด ีไมม่กีำร
ใหข้อ้มลูแก่ผูม้ำใชบ้รกิำร ไมม่ลี่ำมภำษำ
ส ำหรบัสื่อสำรกบัแรงงำนขำ้มชำต ิเป็นตน้ 

 

o มคีู่มอืแนวปฏบิตัสิ ำหรบัคดทีำงเพศตำม
กฎหมำยปัจจบุนั โดยเฉพำะสทิธขิอง
ผูเ้สยีหำยหญงิ  

o บรหิำรจดักำรใหพ้นกังำนสอบสวนหญงิ 
หรอืพนกังำนสอบสวนทีผ่่ำนกำรอบรม
เฉพำะดำ้นน้ี เป็นผูร้บัผดิชอบกำรท ำคดี
ทำงเพศทุกคด ีโดยไมต่อ้งใหผู้เ้สยีหำย
รอ้งขอ  

o จดัหำเครือ่งมอืเครือ่งใชใ้นกำรท ำงำนของ
พนกังำนสอบสวนใหเ้พยีงพอ เช่น มหีอ้ง
สอบสวนเฉพำะส ำหรบัคดทีำงเพศ 
อุปกรณ์ต่ำงๆ เช่น ตุ๊กตำเพศหญงิ/เพศ
ชำย 

o พรอ้มจดับรกิำรล่ำมแปลภำษำทีเ่หมำะสม
ใหผู้เ้สยีหำย ถำ้ผูเ้สยีหำยมปัีญหำดำ้น
กำรสื่อสำร  เช่น แรงงำนขำ้มชำตหิญงิ 
หรอืผูพ้กิำรทำงกำรไดย้นิ  

o ใหป้ระชำชนในชุมชน ทัง้หญงิและชำย มี
ส่วนรว่มในกำรท ำงำนมำกขึน้ 

3. พนกังำนสอบสวนหญงิเป็นกลไกส ำคญัใน
กำรช่วยใหผู้ห้ญงิเขำ้ถงึกระบวนกำรยตุธิรรม
ได ้แต่กลไกนี้มขีอ้จ ำกดัทัง้ในเชงิปรมิำณ
และคุณภำพ กล่ำวคอื ในเชงิปรมิำณยงัมี
จ ำนวนน้อย เพยีง 418 คน ไมเ่พยีงพอทีจ่ะ
ไปประจ ำกำรอยูทุ่กสถำนีต ำรวจได ้ในส่วน
ของคุณภำพ พนกังำนสอบสวนหญงิไมไ่ดร้บั
กำรส่งเสรมิพฒันำอยำ่งเพยีงพอ ทัง้ในดำ้น
ควำมรูค้วำมเชีย่วชำญในกำรปฏบิตังิำนและ
กำรส่งเสรมิควำมกำ้วหน้ำทำงวชิำชพีใหเ้ท่ำ
เทยีมกบับุคลำกรอื่นๆของหน่วยงำน 

3. พฒันาพนักงานสอบสวนหญิง ทัง้ด้าน
ปริมาณและคณุภาพ โดย 
o เพิม่จ ำนวน 
o ส่งเสรมิกำรอบรมทกัษะกำรท ำคดเีดก็

และผูห้ญงิ 
o ส่งเสรมิโอกำสควำมกำ้วหน้ำทำงอำชพี

เท่ำเทยีมกลุ่มอื่น 
 

4. ระดบันโยบำยของหน่วยงำน ไมไ่ดใ้ห้
ควำมส ำคญักบัประเดน็ควำมรุนแรงต่อ
ผูห้ญงิและเดก็ จงึไมไ่ดก้ ำหนดเป็น
ยทุธศำสตรแ์ละกลยุทธไ์วใ้นแผนปฏบิตักิำร

4. ส านักงานต ารวจแห่งชาติต้องมีนโยบาย
การยติุความรนุแรงต่อผู้หญิง โดย 
o ก ำหนดยทุธศำสตร ์กลยทุธแ์ละตวัชีว้ดั

ควำมส ำเรจ็ทีช่ดัเจน  
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ของหน่วยงำน รวมทัง้ไมไ่ดจ้ดัสรรบุคลำกร
และงบประมำณอย่ำงเพยีงพอ 

  

o จดัสรรงบประมำณรองรบัอยำ่งเพยีงพอ 
โดยเฉพำะใหแ้ก่งำนสอบสวนในระดบั
สถำนีต ำรวจ 

o จดัตัง้หน่วยงำนเฉพำะดำ้นท ำหน้ำที่
คุม้ครองผูห้ญงิ เดก็และผูม้คีวำม
หลำกหลำยทำงเพศ โดยใหม้สีถำนะเป็น
กองบงัคบักำรหรอืกองก ำกบักำร รวมทัง้
จดัสรรบุคลำกรผูเ้ชีย่วชำญและ
งบประมำณใหเ้พยีงพอแก่กำรท ำงำน 

5. ขำดกลไกกำรตรวจสอบกำรท ำงำนที่
ตรวจสอบไดอ้ยำ่งแทจ้รงิ ท ำใหผู้ป้ระสบ
ปัญหำตอ้งเผชญิกบับรกิำรไมด่ ีคดไีมค่บืหน้ำ 
ไมรู่จ้ะรอ้งเรยีนไดท้ีไ่หน 

5. ปรบัปรงุระบบตรวจสอบการท างาน
ภำยในของต ำรวจใหป้ระชำชนไวว้ำงใจว่ำท ำ
หน้ำทีต่รวจสอบไดจ้รงิ และใหท้ ำงำนประสำน
กบัภำยนอก คอื ภำคประชำชนและชุมชน 
โดยอำจท ำเป็นรำยงำนตดิตำมประเมนิผลกำร
ท ำงำน 

 

 
แนวทางการขบัเคล่ือนต่อไป 

กำรทีผู่ห้ญงิเขำ้ไมถ่งึกระบวนกำรยตุธิรรม เป็นประเดน็ทีซ่บัซอ้นเกีย่วขอ้งกบัหลำยมติแิละหลำย
หน่วยงำน กระแสกำรปฏริปูกระบวนกำรยตุธิรรมทัง้ระบบในปัจจุบนั รวมทัง้กำรปฏริปูต ำรวจ นบัเป็นช่อง
โอกำสใหผู้ห้ญงิไดจ้ดัท ำและรณรงคข์อ้เสนอแนะจำกประสบกำรณ์และมุมมองของตน อยำ่งไรกต็ำม ใน
กำรปฏริปูเรือ่งทีส่ ำคญัและเกีย่วขอ้งกบัผูม้สี่วนไดเ้สยีจ ำนวนมำก กำรปฏริปูนัน้จะประสบควำมส ำเรจ็ก็
ต่อเมือ่ผูม้สี่วนไดเ้สยีทุกกลุ่มมสี่วนรว่ม เหน็พอ้งตอ้งกนัและใหก้ำรสนบัสนุน ในกระบวนกำรปฏริปูที่
ด ำเนินอยูน่ัน้ ยงัมขีอ้จ ำกดัดำ้นกำรมสี่วนรว่มของทุกภำคส่วน รวมทัง้ของผูห้ญงิ ดงันัน้ แนวทำงกำรขบั
เคลื่อนทีส่ ำคญัประกำรหน่ึงของผูห้ญงิ คอืกำรสรำ้งพืน้ทีพ่ดูคุยเพื่อแสวงหำควำมเหน็พอ้งจำกผูม้สี่วนได้
สว่นเสยีจำกทุกภำคส่วน  
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