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ความคิดเห็นท่ีแสดงออกในสิ่งพิมพ์ฉบับน้ีถือเป็นของผู้เขียนและไม่ได้เป็นการสะท้อนความคิดเห็น
ขององคก์ารสหประชาชาต ิรวมทัง้องคก์ารเพือ่การสง่เสรมิความเสมอภาคระหวา่งเพศและเพิม่พลงั
ของผูห้ญงิแหง่สหประชาชาต ิ(UN Women) โครงการพฒันาแหง่สหประชาชาต ิ(UNDP) สำานกังาน
ป้องกนัยาเสพตดิและปราบปรามอาชญากรรมแหง่สหประชาชาต ิ(UNODC) หรอืรฐัภาคขีององคก์าร
สหประชาชาติ 

องคก์ารเพือ่การสง่เสรมิความเสมอภาคระหวา่งเพศและเพิม่พลงัของผูห้ญงิแหง่สหประชาชาต ิ(UN 
Women) เปน็ผูน้ำาระดบัโลกในการทำางานดา้นผูห้ญงิและเดก็หญงิ UN Women จดัตัง้มาเพือ่เรง่รดั
ความก้าวหน้าในการมอบสิทธิให้กับผู้หญิงและเด็กหญิงทั่วโลก UN Women สนับสนุนการทำางาน
ของรัฐภาคีของสหประชาชาติในการจัดทำามาตรฐานระดับสากลเพื่อบรรลุซึ่งความเท่าเทียมกันทาง
เพศ และทำางานร่วมกับรัฐบาลและภาคประชาสังคมในการออกแบบกฎหมาย นโยบาย โครงการ 
และบริการที่จำาเป็นต่างๆ เพ่ือประกันว่าจะมีการนำามาตรฐานเหล่านั้นไปใช้อย่างได้ผลและเอ้ือ
ประโยชน์แก่ผู้หญิงและเด็กหญิงทั่วโลกอย่างแท้จริง 

โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) เป็นภาคีของประชาชนในทุกระดับชั้นของสังคม เพื่อ
ชว่ยสรา้งชาตซิึง่สามารถรบัมอืกบัภาวะวกิฤต ิพรอ้มทัง้ขบัเคลือ่นและยนืหยดัในการเตบิโตทีส่ง่เสรมิ
คุณภาพชีวิตของทุกผู้คน โครงการทำางานใน 170 ประเทศและเขตปกครอง เพื่อขจัดความยากจน 
โดยปกป้องผืนโลกในขณะเดียวกัน เราช่วยเหลือประเทศต่างๆ ในการสร้างนโยบาย ทักษะ ความ
เป็นภาคี และสถาบันที่เข้มแข็ง เพื่อให้ประเทศเหล่านั้นมีความก้าวหน้าอย่างยั่งยืน 

ภารกิจของสำานักงานป้องกันยาเสพติดและปราบปรามอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ (UNODC) 
คือ การมีส่วนบรรลุความมีเสถียรภาพและความยุติธรรมสำาหรับทุกคน โดยทำาให้โลกเป็นพื้นท่ีท่ี
ปลอดภัยมากขึ้นจากอาชญากรรม ยาเสพติด และการก่อการร้าย UNODC มีอาณัติหน้าที่สนับสนุน
ประเทศต่างๆ ในการป้องกันอาชญากรรมและความรุนแรง และสร้างความเข้มแข็งให้กับระบบ
ยุติธรรมของประเทศเหล่านั้น
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คำานำา

ไม่ว่าจะเป็นประเทศรำ่ารวยหรือยากจน ความรุนแรงและการข่มขู่
คุกคามคุกคามว่าจะใช้ความรุนแรงยังคงเป็นสิ่งกีดขวางมิให้เด็กหญิง 
และผูห้ญงิเขา้ถงึสทิธติา่งๆ – โดยมผีลกระทบตอ่ผู้หญงิจำานวนถงึหนึง่
ในสามของโลก1 และมีผลกระทบชีวิตส่วนตัวและชีวิตทางสังคมของ 
ผู้หญิงเหล่านั้นในทุกแง่ทุกมุม

หลังจากเวลาหลายทศวรรษในการทำางานรณรงค์และปฏิบัติการด้าน
นโยบายและปฏิรูปกฎหมาย ประเทศส่วนใหญ่ในภูมิภาคเขตเอเชีย - 
แปซฟิกิไดอ้อกกฎหมายทีก่ำาหนดใหก้ารกระทำาความรนุแรงตอ่ผูห้ญงิ 
รวมทั้งความรุนแรงทางเพศ เป็นความผิดทางอาญา แต่แม้จะมีความ
ก้าวหน้าในด้านกฎหมาย ก็ยังคงมีความล่าช้า ในเรื่องการลงโทษและ
การแทรกแซงทางศีลธรรมต่ออาชญากรรมดังกล่าว

การศึกษาขององค์การสหประชาชาติที่สัมภาษณ์ผู้ชายมากกว่า 
10,000 คนใน 6 ประเทศท่ัวภูมิภาคเขตเอเชีย-แปซิฟิกได้พบความ
รุนแรงทางเพศในพื้นที่ศึกษาอยู่ในระดับสูงอย่างน่าตกใจในระดับ 10 
ถึง 62 เปอร์เซ็นต์2 นอกจากนั้น ผู้ชายส่วนใหญ่ที่ยอมรับว่าได้ทำาการ
ล่วงละเมิดด้วยการข่มขืนกระทำาชำาเรา ไม่ต้องเผชิญกับผลทาง
กฎหมาย และผู้ชายจำานวนมากไม่แสดงความรู้สึกผิด เป็นการส่อให้
เห็นว่าความรุนแรงดังกล่าวว่ายังเป็นสิ่งที่สังคมส่วนใหญ่ยอมทนและ
มองเห็นว่าเป็นสิ่งปกติ

กฎหมายระหวา่งประเทศไดก้ำาหนดพนัธกรณีขีองรฐัอยา่งชดัเจนทีจ่ะ
ต้อง ‘ทำาหน้าท่ีอย่างเต็มกำาลังความสามารถ (due diligence)’  
ในด้านงานปอ้งกนั สอบสวน และดำาเนนิคดดีา้นความรนุแรงตอ่ผูห้ญงิ
และเด็กหญิง แต่การนำาข้อผูกพันทางกฎหมายไปสู่การปฏิบัตินั้นยัง
ล้าหลังอยู่มาก บ่อยครั้งที่โครงสร้างของกระบวนการยุติธรรม
– เจ้าหน้าที่ตำารวจ ศาล และระบบศาล
– ล้มเหลวในการให้ความคุ้มครอง แก้ไข และความยุติธรรมต่อ 
เด็กหญิงและผู้หญิงที่ถูกล่วงละเมิดอย่างพอเพียง เพื่อทำาความเข้าใจ
และปิดช่องว่างระหวา่งนโยบายกบัการปฏบิตั ิองคก์ารเพ่ือการสง่เสรมิ
ความเสมอภาคระหวา่งเพศและเพิม่พลงัของผูห้ญงิแหง่สหประชาชาต ิ
(UN Women) โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) และ
สำานักงานป้องกันยาเสพติดและปราบปรามอาชญากรรมแห่ง
สหประชาชาติ (UNODC) จึงได้สนับสนุนการศึกษาเปรียบเทียบเรื่อง
การใช้อำานาจของเจ้าพนักงานผู้มีหน้าที่ และการดำาเนินคดีด้านความ
รุนแรงทางเพศในเอเชีย โดยมีจุดเน้นที่ประเทศไทยและประเทศ
เวียดนาม เราขอขอบคุณรัฐบาลไทยและรัฐบาลเวียดนามที่สนับสนุน
การศึกษาครั้งนี้ และได้ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ ซึ่งได้กลายเป็น 
ส่วนหนึ่งของข้อค้นพบในรายงานฉบับนี้

เราทราบว่าการรายงานคดีความรุนแรงทางเพศรอบโลกนั้นเป็นเพียง
ภาพปรากฏที่ซ่อนรากเหง้าของปัญหาไว้เท่านั้น การสำารวจด้าน
อาชญากรรมใน 57 ประเทศบ่งชี้ว่า ผู้หญิงจำานวน 10 เปอร์เซ็นต์ โดย
เฉลี่ย กล่าวว่าตนเคยถูกล่วงละเมิดทางเพศ แต่มีเพียง 11 เปอร์เซ็นต์
ของผู้หญิงเหล่านั้นที่เข้าแจ้งความ3 การแจ้งความน้อยกว่าความเป็น
จริง (under-reporting) นั้นมีสาเหตุหลายประการ ซึ่งรวมถึงความ
อบัอายและการกลวัถกูตตีรา (stigma) ภายหลงัจากการเกดิเหต ุบ่อย
ครัง้ มีการมุง่เปา้ทีค่วามประพฤตขิองผูห้ญงิท่ีตกเปน็ผูเ้สยีหายมากกวา่
การกระทำาของผู้ที่ละเมิด เช่น การตั้งคำาถามว่าเธอแต่งตัวอย่างไร  
เธอไปที่ไหนและเธอทำาอะไรที่อาจเป็นการ ‘ยั่วยุ’ ให้เกิดการละเมิด

ผูเ้สยีหายอาจไมย่อมแจง้ความเพราะกลวัผูร้กัษากฎหมายไม่ใหค้วาม
เห็นอกเห็นใจ หรือโทษว่าเป็นความผิดของพวกเธอเอง การศึกษาชิ้น
นีแ้สดงใหเ้หน็วา่ ความกลวัดงักลา่วมฐีานของความเปน็จรงิอยูไ่มน่อ้ย 
โดยปรากฏอยู่ในรูปของการล้มเลิกการดำาเนินคดี (attrition) ตลอด
กระบวนการยุติธรรม – นับจากการแจ้งความและการสอบสวน ไป
จนถึงการฟ้องร้องและการพิจารณาคดี – และในรูปของทัศนคติที่ไม่
เปน็มติรของผูใ้หบ้รกิารดา้นตา่งๆ สิง่ทีส่ำาคญัยิง่กวา่นัน้ คอื การศกึษา 
– ที่เป็นงานชิ้นแรกในลักษณะนี้ในภูมิภาคเอเชีย - แปซิฟิก – ได้ให้
ข้อมูลเชิงลึกใหม่ๆ ว่าไม่ดำาเนินคดีีเช่นนี้แสดงตัวอยู่ที่ไหนและเกิดขึ้น
ดว้ยเหตผุลใด และจะมวีธิลีดปัญหาเชน่นีไ้ดอ้ยา่งไร เมือ่ผูม้หีนา้ทีช่ว่ย
ใหผู้เ้สยีหายเข้าถงึกระบวนการยตุธิรรม กลบัทำาหนา้ท่ี ‘แนะนำา’ และ
กดดันให้ผู้เสียหายยอมความนอกศาล หรือปฏิบัติต่อผู้เสียหายโดยไม่
คำานึงถึงศักดิ์ศรี (dignity) หรือความเป็นส่วนตัวแล้ว ก็ไม่น่าแปลกใจ
ว่าผู้หญิงจำานวนมากจะหมดความเชื่อม่ันในระบบที่ไม่ตอบสนองต่อ
ความต้องการของพวกเธอ

เมื่อกระบวนการยุติธรรมทางอาญาล้มเหลวในการประกันสิทธิ 
มนุษยชนของผู้หญิง  ก็ทำาให้ วัฒนธรรมการประนีประนอม 
(reconciliation) วัฒนธรรมทำาเป็นมองไม่เห็น (invisibility) และ
วัฒนธรรมคนผิดลอยนวล ( impunity) ดำาเนินต่อไปอย่าง 
ต่อเนื่อง ซ่ึงคนผิดลอยนวล – หรือการงดเว้นไม่ลงโทษและการ 
ไม่ต้องรับผิดต่อสิ่งที่กระทำาลงไป – เป็นเชื้อเพลิงของความรุนแรงต่อ
ผู้หญิง และเป็นการบั่นทอนผลกระทบของการรณรงค์และความ
ก้าวหน้าทางนโยบายที่ได้มาจากการต่อสู้อย่างยากเย็น

อย่างไรก็ดี เรารู้ว่าเราจำาเป็นต้องทำาอะไร การรับแจ้งความเร่ืองการ
ละเมิดต่างๆ ต้องเป็นหน้าที่ของผู้ปฏิบัติงานของรัฐในฝ่ายบริหารงาน
ยุติธรรม ซ่ึงได้รับการอบรมมาอย่างดีและมีความเข้าใจขอบข่าย
ทั้งหมด 

1.  World Health Organization (WHO) (2013) Global and regional estimates of violence against women: prevalence and health effects of intimate partner 
violence and non-partner sexual violence, p.2. http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/85239/1/9789241564625_eng.pdf 

2.  UNDP, UNFPA, UN Women, UNV (2013) Why do some men use violence against women and how can we prevent it? Quantitative findings from the 
United Nations, www.partners4prevention.org/sites/default/files/resources/p4p-report.pdf 

3.  UN Women (2011) Progress of the World’s Women: In Pursuit of Justice. New York. 
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มิวะ คาโตะ
ผู้อำานวยการภูมิภาค

UN Women
สำานักงานภาคพื้นเอเชียและแปซิฟิก

วาเลอรี คลิฟ
รองผู้อำานวยการภูมิภาค

สำาหรับ UNDP เอเชียและแปซิฟิก

เจเรมี ดักลาส
ผู้แทนประจำาภูมิภาค

สำานักงาน UNODC ภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้และแปซิฟิก

ภาคยตุธิรรมต้องสามารถตดิตามกำากบัดแูลผลงาน ดว้ยความเขม้งวด
ในการรวบรวมและวิเคราะห์การทำางานตอบสนองต่อการล่วงละเมิด
ต่างๆ ที่รับรายงานเข้ามา เราต้องประกันให้ผู้เสียหาย (victims) และ
ผูร้อดชวีติจากความรนุแรงทางเพศ (survivors) ไดร้บับริการชว่ยเหลอื
ทั้งหมดท่ีพวกเธอมีสิทธิได้รับ และพวกเธอต้องเข้าถึงความคุ้มครอง 
การเยียวยาความเสียหาย (redress) และความยุติธรรม และเหนือสิ่ง
อื่นใด เราต้องท้าทายและเปลี่ยนแปลงค่านิยมที่เป็นอันตรายและ
วฒันธรรมทีป่ลอ่ยใหค้วามรนุแรงเชน่นัน้ยงัคงอยู ่เปน็สิง่ทีน่า่ชืน่ใจวา่ 
ขณะนี้มีความเห็นเป็นเอกฉันท์ในระดับนานาชาติสำาหรับกรอบการ
พัฒนาปี พ.ศ. 2573 (ค.ศ. 2030) ที่ให้รวมเป้าหมายด้านความเท่า
เทียมทางเพศท่ีเข้มแข็งและปรับเปลี่ยนได้ โดยมีเป้าที่ชัดเจนและมุ่ง
มั่นในการยุติความรุนแรงต่อผู้หญิง 

ผูห้ญงิและเดก็หญิงแตล่ะคนทีป่ระสบกบัความรนุแรงมสีทิธิท่ีจะพึง่พงิ
กระบวนการยุติธรรมทางอาญาที่ปลอดจากการมองแบบเหมารวม 
(stereotyping) และการเลือกปฏิบัติทางเพศ (gender discrimina-
tion) และปฏิบัติต่อเธอด้วยความเคารพ ดำารงศักดิ์ศรีของพวกเธอ 
และนำาเสนอความยุติธรรมที่เป็นกลางและไม่มีอคติ (unbiased jus-
t i c e )  อ ย่ า ง มี ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ  โ ด ย ป ล อ ด จ า ก ค่ า นิ ย ม ที่  
ล้าสมัย (outdated norms) และแนวคิดผิดๆ (misconceptions) 
เกีย่วกบัธรรมชาตแิละบทบาทของผูห้ญงิและผูช้าย การประกนัระบบ
ยตุธิรรมทีเ่ปน็ระบบคลอ่งแคลว่ไมไ่ดเ้ปน็เพยีงเงือ่นไขสำาหรบัการสรา้ง
ความเท่าเทียมทางเพศและการสร้างพลังให้กับผู้หญิงเท่านั้น แต่ยัง
เป็นสิ่งจำาเป็นอย่างยิ่งสำาหรับหลักนิติธรรม (rule of law) และการ
ธำารงไว้ซึ่งสังคมที่เที่ยงธรรม สงบสุข และเจริญรุ่งเรืองสำาหรับทุกคน

คำานิยม 

รายงานฉบับน้ีเป็นผลงานของความร่วมมือของภาคีที่มีส่วนในการ
ทำางาน ทัง้ในระดบัภมูภิาคและระดบัประเทศ เราขอขอบคณุเปน็อยา่ง
ยิ่งต่อภาคงานศึกษาในระดับชาติ ซึ่งหากปราศจากความร่วมมือจาก
หน่ ว ย ง าน เห ล่ า น้ี แล้ ว  ง านศึ กษาชิ้ น น้ี ก็ ค ง เป็ น ไป ไม่ ไ ด้   
ภาคใีนประเทศไทย คือ สถาบนัเพือ่การยตุธิรรมแหง่ประเทศไทย และ
ในประเทศเวียดนาม คือ กระทรวงยุติธรรม

เราขอขอบคุณคำาแนะนำากับการช้ีนำาและความช่วยเหลือทางวิชาการ
อย่างเข้มแข็งจากผู้ประสานและผู้ร่วมงานในระดับภูมิภาคจากหน่วย
งานสหประชาชาติที่เก่ียวข้อง ซ่ึงมีบทบาทสำาคัญในการศึกษา 
เปรียบเทียบและร่วมจัดทำารายงานฉบับนี้ 

ท้ายที่สุด เราขอขอบคุณประเทศที่ได้เข้าร่วมในก้าวท่ีสำาคัญในการ
ตรวจสอบว่า กระบวนการยุติธรรมทางอาญามีการตอบสนองอย่างไร
ตอ่คดลีว่งละเมดิทางเพศและคดขีม่ขนืทีม่กีารแจง้ความเขา้มา เพือ่ให้
เกดิความเขา้ใจวา่จะเคลือ่นตอ่ไปข้างหนา้เพือ่เพิม่การเขา้ถงึความเปน็
ธรรมของผู้หญิง และเพื่อยุติคนผิดลอยนวลต่อทุกรูปแบบของความ
รุนแรงต่อผู้หญิงและเด็กหญิง

การศึกษานี้ได้รับทุนสนับสนุนและดำาเนินการโดย UN Women, 
UNDP และ UNODC ถือเป็นการทำางานแบบพหุภาคีเพื่อสนับสนุน
โครงการรณรงค์ของเลขาธิการใหญ่แห่งสหประชาชาติว่าด้วยการยุติ
ความรนุแรงทางเพศตอ่ผู้หญงิ หรอื UNiTE to End Violence against 
Women Campaign

ภาพรวม
การศึกษานี้เป็นงานศึกษาเปรียบเทียบคร้ังแรกของทวีปเอเชียว่าด้วย
การล้มเลิกการดำาเนินคดีีี (attrition) เรื่องความรุนแรงทางเพศ และ
ยังเป็นการ ศึกษาในเรื่องนี้เป็นครั้งแรกของประเทศไทยและประเทศ
เวยีดนาม โดยมุง่สรา้งความเขา้ใจทีเ่ดน่ชดัขึน้ในแงก่ารทำางานของฝา่ย
ตำารวจและการดำาเนนิคดอีาญาในเรือ่งรุนแรงทางเพศ และผลกระทบ
จากการทำางานของเจ้าหน้าที่ในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาต่อผู้
หญิงผูู้เสียหายในคดีข่มขืนและล่วงละเมิดทางเพศ

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การศึกษาน้ีมุ่งวิเคราะห์ว่ากระบวนการยุติธรรม
ทางอาญา ในประเทศไทยและประเทศเวียดนาม มีการสนองตอบต่อ
การรับแจ้งความคดข่ีมขนืและและการลว่งละเมดิทางเพศอยา่งไร และ
เพื่อระบุว่ามีปัจจัยในระดับสถาบันอะไรบ้างที่มีส่วนในการลดจำานวน
คดีีในประเทศทั้งสอง ในการทำาเช่นนี้ เป้าหมายของการศึกษาคือการ
ทำาความเขา้ใจวา่ การลม้เลกิการดำาเนนิคดีีี4 ดา้นความรนุแรงทางเพศ
เกิดขึ้นตรงไหนและอย่างไร และเพื่อค้นหาช่องทางเชิงยุทธศาสตร์ 
(strategic entry points) ที่จะสร้างความเข้มแข็งให้กับการบริหาร
งานยุติธรรมในด้านนี้ 

4.  การล้มเลิกการดำาเนินคดีีี คือ กระบวนการซึ่งคดีข่มขืนและคดีล่วงละเมิดทางเพศ ต้องล้มเหลวในการนำาคดีเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมกระบวนการยุติธรรมทางอาญา โดยรวมถึงคดี
ที่ต้องยกฟ้องและไม่อาจเข้าถึงขั้นพิจารณาคดี และ/หรือ คดีที่มีผลพิพากษาว่ายกฟ้อง (นิยามได้มาจาก Lovett and Kelly (2009) Different systems, Similar Outcomes? 
Tracking Attrition in Reported Rape Cases Across Europe. Child and Women Abuse Studies Unit, London Metropolitan University.)
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การพิจารณาคดีข่มขืน ความเข้าใจเรื่องการตอบสนองของกระบวนการยุติธรรมทางอาญาต่อความรุนแรงทางเพศในประเทศไทยและประเทศเวียดนาม

ตารางที่ 1 จุดเน้นสำาคัญของงานวิจัย
การจัดเก็บข้อมูลสำาหรับการศึกษาครั้งนี้จัดทำาในระหว่างปี พ.ศ. 2556 และ พ.ศ. 2557 

วิธีการและกรอบการวิจัย

การวิจัยได้รวบรวมบทบัญญัติของกฎหมายและกระบวนการทาง
กฎหมายท่ีเกีย่วกบัความรนุแรงทางเพศในแตล่ะประเทศ ศกึษาสำานวน
คดีในเชิงปริมาณที่อยู่ในชั้นตำารวจและหรือศาลจำานวน 120 คดีใน
แตล่ะประเทศ และคณะวิจยัระดบัประเทศทำาการทบทวนเชงิคณุภาพ
และจัดกลุม่สนทนาเชงิลกึ (focus group discussions) กับผู้ใหข้อ้มลู
จำานวน 213 คน ซ่ึงประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ภาครัฐ ผู้ปฏิบัติงานใน
กระบวนการยุติธรรมทางอาญา กลุ่มประชาสังคมและบุคคลที่ให้
บริการด้านการตรวจทางนิติเวชและผู้สนับสนุนต่างๆที่เกี่ยวข้อง 

การศึกษานี้ไม่ได้เน้นการเสนอข้อมูลตัวแทนระดับประเทศเพื่อนำามา
ตรวจวัดหรือเปรียบเทียบกับอัตราการยอมความหรือการล้มคดีโดย
รวม แต่เน้นการค้นหาปัจจัยสำาคัญซึ่งมีผลกระทบต่อการล้มเลิกการ
ดำาเนินคดีี เพื่อให้เข้าใจว่าจะลดปริมาณการหลุดของคดีเช่นนั้นได้
อย่างไร การศึกษายังจำากัดเฉพาะผู้เสียหาย5 จากการข่มขืนและการ
ล่วงละเมิดทางเพศ ซึ่งเป็นผู้หญิงเท่านั้น รวมทั้งผู้เสียหายจากการ
พยายามข่มขืนและล่วงละเมิดทางเพศด้วย โดยเป็นผู้เสียหายท่ี
แสวงหาความเปน็ธรรมผา่นกระบวนการยตุธิรรมทางอาญาอยา่งเปน็
ทางการ ด้วยเหตุนี้ การศึกษาจึงไม่ได้รวมเอาคดีที่ไม่มีการแจ้งความ 
หรือคดีที่มีการพิจารณาผ่านกลไกยุติธรรมที่ไม่เป็นทางการ

ประเทศไทย ประเทศเวียดนาม

พื้นที่คัดเลือก กรุงเทพ (ภาคกลาง ประชากร 5.69 ล้านคน) 
เชียงใหม่ (ภาคเหนือ ประชากร 1.66 ล้านคน) 
สงขลา (ภาคใต้ ประชากร 1.39 ล้านคน)

ฮานอย (ภาคเหนือ ประชากร 7.1 ล้านคน) 
ดัก ลัก (ภาคใต้ ประชากร 1.69 ล้านคน)

บันทึกและสถิติ 
ระดับชาติ

ข้อมูลที่ได้รับส่วนใหญ่อยู่ในระดับประเทศหรือมาจาก
กรุงเทพฯ
เครือข่ายของทีมวิจัยในเชียงใหม่ได้ช่วยในการเข้าถึง 
ผู้ให้ข้อมูลหลักในพื้นที่เชียงใหม่

มีสถิติระดับชาติของเจ้าหน้าที่ตำารวจและสถิติของศาล 
แต่ว่าไม่ได้รวมควาามผิดเกี่ยวกับการกระทำาความ
รุนแรงทางเพศไว้ทั้งหมด

ผู้เข้าร่วมในการ 
สัมภาษณ์/กลุ่ม 
สนทนาเชิงลึก

ข้าราชการจำานวน 9 คน6

ผู้ปฏิบัติงานยุติธรรมทางอาญา จำานวน 34 คน7

ผู้ ให้บริการต่างๆ จำานวน 34 คน8

ผู้เสียหาย (Survivors) จำานวน 6 คน
รวมทั้งสิ้น 83 คน

ข้าราชการจำานวน 12 คน9

ผู้ปฏิบัติงานยุติธรรมทางอาญา จำานวน 73 คน10

ผู้ให้บริการต่างๆ จำานวน 45 คน11 
รวมทั้งสิ้น 130 คน

สำานวนคดี สำานวนคดีของตำารวจในกรุงเทพฯ เชียงใหม่ และสงขลา  
จำานวน 169 คดี
• ทีมวิจัยต้องอาศัยคนรู้จักในระดับเจ้าพนักงานตำารวจ

ในการ 
สุ่มตัวอย่างตามที่พบเฉพาะหน้า จากสำานวนคดีของ
เจ้าหน้าที่ตำารวจ

• คณะวิจัยไม่ได้รับอนุมัติอย่างเป็นทางการให้เข้าถึง 
สำานวนคดีของศาลและแฟ้มของอัยการ

• ระบบไม่เชื่อมโยงข้อมูลทางคดีีของฝ่ายตำารวจไป
จนถึงขั้นศาล

สำานวนคดีีของเจ้าหน้าที่ตำารวจ พนักงานอัยการ 
และศาล ในระดับอำาเภอ ที่ฮานอยและดักลัก จำานวน 
121 คดี 
• สถาบันยุติธรรมทางอาญาเป็นฝ่ายคัดเลือกสำานวน 

เหล่านี้มาให้
• ไม่สามารถเข้าถึงบันทึกของตำารวจท้องที่และชุมชน 

ได้ในพื้นที่ที่ทำาการศึกษาทั้งหมด

5.  “ผู้เสียหาย (Victim)” ในรายงานฉบับนี้มิได้เจาะจงผลลัพธ์ของคดี จึงรวมถึงผู้ร้องทุกข์ (complainants) ด้วย ผู้เสียหายยังหมายถึงบุคคลที่มีการบันทึกไว้ว่าเป็นผู้ถูกทำาร้ายหรือล่วง
เกินในคดีความรุนแรงทางเพศ รวมไปถึงคดีที่ถูกตัดสินในภายหลังว่าไม่มีความผิดหรือเป็นการกล่าวหาเท็จ “ผู้เสียหาย” เป็นศัพท์ทั่วไปสำาหรับการวิเคราะห์ข้อมูลอาชญากรรมทาง
เพศ และไม่ได้มีความหมายด้านลบของคำาว่า ผู้รอดชีวิตจากความรุนแรงทางเพศ (survivors)

6.  การสัมภาษณ์ตัวต่อตัว 6 คน และการทำากลุ่มสนทนา 1 กลุ่ม
7.  การสัมภาษณ์ตัวต่อตัว 19 คน และการทำากลุ่มสนทนา 2 กลุ่ม
8.  การสัมภาษณ์ตัวต่อตัว 24 คน และการทำากลุ่มสนทนา 1 กลุ่ม
9.  การสัมภาษณ์ตัวต่อตัว 2 คน และการทำากลุ่มสนทนา 2 กลุ่ม
10.  การสัมภาษณ์ตัวต่อตัว 29 คน และการทำากลุ่มสนทนา 20 กลุ่ม
11.  การสัมภาษณ์ตัวต่อตัว 8 คน และการทำากลุ่มสนทนา 6 กลุ่ม 
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รายงานสรุป

ข้อค้นพบจากการวิจัย

การวิจัยพบว่าผู้หญิงที่แจ้งความในคดีข่มขืนในประเทศไทยและประเทศ
เวียดนามต้องเจอกับนโยบายและแนวปฏิบัติทางสังคม กฎหมาย และ
สถาบันที่เป็นอุปสรรคต่อการเข้าถึงความเป็นธรรม 

ในขณะเดียวกัน เคร่ืองขวางก้ันเหล่าน้ันก็ยับยั้งไม่ให้ผู้เสียหายแจ้งความกรณีความรุนแรง 
ทางเพศ และลดความเป็นไปได้ที่ผู้หญิงจะเดินหน้าเพ่ือเรียกร้องการแก้ไขผ่านกระบวนการ
ยุติธรรมทางอาญา

ในทัง้สองประเทศ ความเปราะบางตอ่ความรนุแรงทางเพศของผูห้ญิง
และเด็กหญิงหยั่งรากลึกและถูกกระทำาซำ้าโดยการเลือกปฏิบัติทาง
สังคมและวัฒนธรรม แบบแผนและการปฏิบัติ

เจ้าหน้าที่ตำารวจ พนักงานอัยการ ผู้พิพากษาไม่มีภูมิคุ้มกันต่ออคติและการเหมารวม  
โดยเห็นได้จากทัศนคติที่พวกเขามีต่อการกระทำาความผิด ต่อผู้เสียหาย และถูกกล่าวหาว่า
กระทำาความผิด ในทางกลับกันแล้ว ทัศนคติเหล่านี้เป็นตัวกำาหนดวิธีใช้กฎหมายในทางปฏิบัติ 
ความเร็วในการตอบสนอง และความตั้งมั่นท่ีจะทำาหน้าที่อย่างเต็มความสามารถของผู้ปฏิบัติ
การของรฐั การศกึษาชีใ้หเ้หน็วา่ ไมม่รีะบบทีก่ำาหนดใหผู้ใ้หบ้ริการในกระบวนการยตุธิรรมทาง
อาญาต้องรับผิดชอบในการจัดหาบริการที่ใช้ฐานสิทธิมนุษยชน (rights-based) และมีผู้เสีย
หายเป็นศูนย์กลาง (victim-centred)  

ผูห้ญิงจำานวนมากมีความรูเ้รือ่งสิทธขิองตนเพยีงเลก็น้อยและมคีวาม
จำากัดในการเข้าถึงข้อมูลด้านสิทธิ รวมทั้งไม่รู้ว่าตนเองสามารถและ
ควรคาดหวังอะไรได้บ้างในระหว่างที่ต้องดำาเนินคดีผ่านกระบวนการ
ยุติธรรมทางอาญาอันซับซ้อน

การคุม้ครองใหก้บัผูเ้สยีหายคดคีวามรนุแรงทางเพศยงัมไีมเ่พยีงพอ เนือ่งจากโครงการปกปอ้ง
ผู้เสียหายและพยานที่มีอย่างจำากัด รวมทั้งการสื่อสารระหว่างผู้ให้บริการยุติธรรมทางอาญา
และผูเ้สยีหายสว่นใหญจ่ะลดนอ้ยลงทนัทีท่ีไ่ดส้อบปากคำาในขัน้แรก ในขณะทีม่บีรกิารใหอ้ยา่ง
จำากัด ผู้เสียหายและครอบครัวก็อาจเลือกที่จะไม่ดำาเนินการไปจนสิ้นสุดเส้นทางของคดี 

ในทั้งสองประเทศ การไม่ดำาเนินคดีีมีสูงมากในขั้นตอนของการติดต่อ
ครั้งแรก และขั้นตอนการแจ้งความ

ผู้เสียหายจำานวนมากถูกบอกปัด หรือเร่งรัดให้หาทางไกล่เกลี่ยหรือวิธีการตกลงกันเองนอก
กระบวนการยตุธิรรมทางอาญาทีเ่ปน็ทางการ ผูเ้สยีหายจำานวนมากถกูขอให้เลา่เรือ่งทีป่ระสบ
หลายครั้ง หรือได้รับการปฏิบัติอย่างขาดความเคารพและความละเอียดอ่อน เจ้าหน้าที่ตำารวจ
อาจปฏิเสธที่จะรับแจ้งความ หรือรับแจ้งความแต่ไม่ดำาเนินการสอบสวนหรือกระทำาการอย่าง
ขอไปที หรือเตะถ่วงการสอบสวน
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?
?

?

? ?

?
?

?

? ?

กระบวนพิจารณาคดีในขั้นศาลมักยืดเยื้อและยาวนาน โดยเน้นไปที่
หลักฐานทางร่างกายหรือทางนิติเวช หรือความน่าเชื่อถือของผู้เสีย
หายมากกว่าความน่าเช่ือถือของเหตุการณ์ หรือการท่ีผู้เสียหายไม่
สมยอม

การดำาเนินการอย่างเช่ืองช้าสร้างความยุ่งยากให้กับผู้เป็นผู้เสียหายจำานวนมากที่ต้องผ่าน 
ขัน้ตอนการบรหิารงานยตุธิรรม ซึง่อาจเร่ิมดว้ยการสรปุสำานวนสอบสวนของพนกังานสอบสวน
ที่เร่ิมต้นและส้ินสุดอย่างล่าช้า และต่อด้วยการกำาหนดวันขึ้นศาลที่ถูกเลื่อนแล้วเลื่อนอีก  
มีการต้ังคำาถามถึงลักษณะความประพฤติและการแต่งกายของผู้เสียหาย และแทบไม่มีการ 
เตรียมผู้เสียหาย หรือมีการช่วยเหลือใดๆ ในหลายกรณีศาลพิพากษายกฟ้องจำาเลย

สิ่งอำานวยความสะดวกที่เป็นมิตรกับผู้หญิงและผู้เสียหายมีน้อยมาก
ในสถานตีำารวจ โรงพยาบาล และส่ิงอำานายความสะดวกท่ีจำาเปน็ตอ้ง
ดำาเนินการในการตรวจสอบทางนิติเวชหรือในศาล

คดีความรุนแรงทางเพศเป็นเหตุการณ์ที่ซับซ้อนและท้าทายในการสอบสวน และยังไม่มีหน่วย
เฉพาะด้านการสืบสวนสอบสวน และพนักงานสอบสวนก็แทบไม่ได้รับการอบรมความชำานาญ
พิเศษหรือการอบรมทางวิชาชีพ หรือไม่ได้รับเลย นอกจากนั้น ยังมีเจ้าหน้าที่ตำารวจหญิงหรือ
พนักงานสอบสวนหญิงจำานวนเพียงไม่กี่คน 

กลไกการรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์มีจำากัดมาก 

เป็นผลให้มีข้อมูลบริหารไม่พอเพียงหรือไม่สมบูรณ์ทั้งในบันทึกของเจ้าหน้าที่ตำารวจหรือของ
ศาล ความขาดแคลนนี้รวมไปถึงการแยกแยะที่จำากัดในด้านลักษณะทางประชากรศาสตร์ของ
ผู้เสียหายและของผู้กระทำาความผิด และการจัดบันทึกข้อมูลที่มีคุณภาพตำ่า ทั้งในด้านระยะ
เวลาที่ใช้ในการทำาคดี และผลของการสอบสวนของพนักงานสอบสวนและการฟ้องคดีของ
พนักงานอัยการ นอกจากน้ัน ยังแทบไม่มีโครงการและการตอบสนองเพื่อติดตามกำากับดูแล
และประเมินผล ทำาให้ระบบยุติธรรมขาดฐานข้อมูลของพยานหลักฐาน (Evidence base) ที่
จะใช้กำาหนดยุทธศาสตร์ นโยบาย และแนวปฏิบัติสำาหรับการปรับปรุงคุณภาพการให้บริการ
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ตารางที่ 2 แนวปฏิบัติที่ให้ความหวัง (Promising practices)

ประเทศไทย ประเทศเวียดนาม

• การแก้ไขประมวลกฎหมายอาญา
• การจัดตั้งและขยายงานศูนย์ช่วยเหลือเด็กและผู้หญิงในภาวะ

วิกฤติ (Stop Crisis Centres)
• ทีมงานสหวิชาชีพที่ทำางานตอบสนองเรื่องความรุนแรงทางเพศ
• การรณรงค์ของสำานักงานตำารวจแห่งชาติให้จัดจ้างเจ้าหน้าที่

ตำารวจหญิง
• การจัดหาพื้นที่ในศาลที่มีผู้เสียหายเป็นศูนย์กลาง
• การอบรมเจ้าหน้าที่ตำารวจ พนักงานอัยการ และ  

เจ้าหน้าที่ศาลอย่างต่อเนื่อง โดยความร่วมมือกับ UN Women

• การแก้ไขประมวลกฎหมายอาญาและกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญา

• กฎหมายที่ปฏิรูปแล้วที่ขยายความผิดด้านความรุนแรงทางเพศ 
และเพิ่มเติมหมวดความอ่อนไหวต่อประเด็นทางเพศและหมวด
พยานหลักฐานในกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

• การแนะนำาสิทธิของผู้เสียหายที่จะมีที่ปรึกษาทางกฎหมายมาทำา
หน้าที่เป็นตัวแทนในการดำาเนินคดีอาญา

• การพัฒนาหลักสูตรสำาหรับพนักงานอัยการและเจ้าหน้าที่ตำารวจ
ในการรับผิดชอบต่อคดีความรุนแรงในครอบครัว และการปฏิบัติ
งานด้านตำารวจที่อ่อนไหวต่อประเด็นทางเพศ

?
?

?

? ?

?
?

?

? ?

มีความจำากัดด้านเครือข่ายส่งต่อและกลไกการประสานงานภายใน
กระบวนการยุตธิรรม และระหว่างผู้ปฏิบัติงานของรัฐบาล หน่วยงาน
ด้านยุติธรรม และหน่วยงานภาคประชาสังคมที่เป็นผู้ให้บริการ ทำาให้
เกิดบริการที่ขาดการสอดประสานและไม่สอดคล้อง 

ระบบข้อมูลในส่วนต่างๆ ของกระบวนการยุติธรรมทางอาญาไม่มีการสื่อสารระหว่างกันและ
กัน และยังอาจมีการใช้นิยาม ศัพท์บัญญัติ หรือหมายเลขคดี ไม่เหมือนกัน ทำาให้เป็นอุปสรรค
ต่อการร่วมงานอย่างมีประสิทธิภาพ และเพิ่มความเสี่ยงในการสูญเสียข้อมูล

มีแนวโน้มว่าจะดำาเนินนโยบายและแนวปฏิบัติที่ดีในทั้งสองประเทศ 

แนวโนม้ทีว่า่นัน้รวมถงึการบญัญตักิฎหมาย ไปจนถงึความมุง่มัน่และพนัธะสญัญาทางการเมอืง
ทีเ่พิม่มากขึน้วา่จะใหก้ารสนบัสนนุงบประมาณกบับรกิารทีส่อดประสานกนั เพือ่การจดัตัง้ศนูย์
ช่วยเหลือในภาวะวิกฤติแบบครบวงจร และเพื่อการพัฒนาแนววิธีการทำางานของฝ่ายตำารวจ
อย่างตอบสนองด้านประเด็นทางเพศ อย่างไรก็ตาม การดำาเนินงานและความรับผิดที่จำากัด 
ทำาให้แนวปฏิบัติเหล่านี้ยังไม่อาจถูกนำาไปใช้ให้เต็มศักยภาพได้
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มายาคติ: ‘การข่มขืนจริง’ ต้องมีคนแปลกหน้า มีการใช้กำาลัง มีการบาดเจ็บทางกาย และเกิดในที่สาธารณะ 
ขณะทีส่งัคมทัว่ไปเชือ่ในมายาคตนิี ้ข้อคน้พบจากการวิจยัทบทวนสำานวนคดพีบวา่ ความเชือ่นีไ้มต่รงกบัลกัษณะของคดคีวามรนุแรงทางเพศ
ส่วนใหญ่

ความเข้าใจต่ออุปสรรคต่อความยุติธรรม และการล้มเลิกการดำาเนินคดีีี ใน
กรณีความรุนแรงทางเพศ 
ปัจจัยทางสังคมที่กระทบต่อการเข้าถึงความยุติธรรม และมีอิทธิพลต่อการล้มเลิกการดำาเนินคดีีี

การศึกษาพบว่ามีตัวชี้บ่งว่ามีความคิดแบบเหมารวมทางเพศเกี่ยวกับ
สถานะของผูห้ญงิและเดก็หญงิ เชน่เดยีวกับ มมีายาคต ิ(myths) และ
การได้รับบริบทท่ีผิด (misconceptions) เกี่ยวกับความรุนแรงทาง

เพศ ในทั้งสองประเทศ ความเชื่อทางสังคมเหล่านี้ มีสะท้อนอยู่ใน
สังคมโดยรวม ในตัวผู้ปฏิบัติงานด้านยุติธรรมอาญา และบางครั้งก็มี
อยู่ในตัวผู้เสียหายในคดีความรุนแรงทางเพศเองด้วย

ในคดีส่วนใหญ่ ผู้เสียหายและผู้ต้องสงสัยเป็นคนรู้จักกัน ความหมายของข้อค้นพบนี้ก็คือการระบุตัวผู้ต้องสงสัยนั้นไม่ใช่ประเด็นในคดี 
อย่างไรก็ดี สิ่งที่ต้องห่วงใย คือ การคุ้มครอง ความปลอดภัย และบริการช่วยเหลือให้กับผู้เสียหาย

คดีจำานวนมากไม่มีบันทึกหรือข้อมูลเกี่ยวกับการบาดเจ็บทางกาย อย่างไรก็ดี เจ้าหน้าที่หลายคนรู้สึกว่า ตนเองไม่สามารถดำาเนินคดีได้
หากไมม่หีลกัฐานทางนติเิวชหรอืมคีำาใหก้ารของพยาน เหตุผลนีส้ะทอ้นใหเ้หน็ทศันะต่อการเหมารวมทางเพศทีย่งัคงอยู ่ทีต้่องมกีารยนืยนั
รายงานการล่วงละเมิดทางเพศต่อผู้หญิง ในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง

การข่มขืนและล่วงละเมิดทางเพศส่วนใหญ่เกิดในพื้นที่ส่วนตัว เช่น บ้าน หรือ ห้องพักในโรงแรม ซึ่งมีนัยยะต่อผู้ให้บริการด้านยุติธรรมว่า 
จะไมม่พียานรูเ้หน็เหตกุารณก์ารขม่ขืนเปน็สว่นใหญ่ และดว้ยเหตุผลนี ้จงึมแีนวโนม้วา่การทีผู่เ้สยีหายอา้งความไมส่มยอมจะเปน็ประเดน็
สำาคัญในขั้นการพิจารณาคดีในศาล

91% 86%

ประเทศไทย

ประเทศไทย

ผู้เสียหายร้อยละ 91 
ให้การว่ารู้จักกับผู้ต้องสงสัย

ผู้เสียหายร้อยละ 68 
ไม่มีร่องรอยบาดเจ็บที่เห็นได้

คดีข่มขืนและล่วงละเมิดทางเพศส่วนใหญ่เกิดใน 
พื้นที่ส่วนตัว โดยบ่อยครั้งที่สุดเกิดในบ้านของผู้เสียหาย 

และ/หรือ ในบ้านของผู้ต้องสงสัย ตามด้วย 
บ้านของบุคคลอื่น หรือห้องพักในโรงแรม

ประเทศเวียดนาม

ประเทศเวียดนาม

ผู้เสียหายร้อยละ 86 
ให้การว่ารู้จักกับผู้ต้องสงสัย

ผู้เสียหายร้อยละ 76 
ไม่มีร่องรอยบาดเจ็บที่เห็นได้

68% 76%
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รายงานสรุป

ข้อค้นพบจากการศึกษาครั้งนี้แสดงให้เห็นว่า มายาคตินี้เป็นความเชื่อของผู้ปฏิบัติงานด้านยุติธรรมอาญาจำานวนหนึ่งในทั้งสองประเทศ

มายาคติ: การข่มขืนและความรุนแรงทางเพศจะเป็นปัญหาก็ต่อเมื่อเกิดขึ้นกับผู้หญิงและเด็กหญิงที่เป็น ‘กุลสตรี’ หรือ ‘ ไร้เดียงสา’

มายาคติเกี่ยวกับผู้เสียหายของความรุนแรงทางเพศว่า ‘รนหาที่’ (เช่น แต่งกายล่อแหลมยั่วยวนผู้ชาย) ‘หาเร่ือง’ หรือ พาตัวเองไปสู่
สถานการณ์อันตราย (เช่น ทำางานบริการทางเพศ หรือมีอาการเมามาย) การศึกษาพบว่า ผู้หญิงมักจะถูกตำาหนิ ในเรื่องความรุนแรงทางเพศ 
โดยผู้หญิงต้องปวดร้าวจากเหตุผลต่างๆ เช่น เป็นหญิงบริการทางเพศ ไปจนถึงแต่งตัวยั่วยุ ออกไปข้างนอกตอนคำ่าคืนกับผู้ชาย หรือขึ้น 
รถโดยสารคนเดียวตอนกลางคืน

มายาคติ: ผู้หญิงบางคนสมควรถูกข่มขืนและล่วงละเมิดทางเพศ มันเป็นความผิดของพวกเธอเอง

“...การข่มขืนผู้หญิงพรหมจรรย์ถือเป็นเร่ืองร้ายแรงกว่า 
การข่มขืนผู้หญิงที่ไม่ใช่สาวบริสุทธิ์”

- เจ้าหน้าที่ตำารวจชาย -

ในขณะทีจ่ดัทำารายงานนี ้พบวา่ยงัมคีวามลำาบากในการแยกแยะ
ผูห้ญงิบรกิารทางเพศจากผู้หญงิทีเ่ปน็กลุสตรี พนกังานสอบสวน
ตอ้งสงัเกตผู้แจง้ความอยา่งใกลชิ้ด ในกรณขีองผูห้ญงิปกต ิผูแ้จง้
ความมักมีอาการสับสนและค่อนข้างอับอายระหว่างดำาเนิน
กระบวนการสอบสวน บางทีแคด่กูารแตง่ตวักส็ามารถเดาอาชีพ
ของเธอได้ หากในระหว่างตอบคำาถามเกี่ยวกับเรื่องเพศ เธอมี
ทัศนคติที่ค่อนข้างเปิดเผย คุณจะต้องทบทวนคดีใหม่อีกครั้ง 
เพราะแม้ว่าผู้หญิงบริการทางเพศอาจแจ้งความเรื่องข่มขืนได้ 
แต่ก็เป็นไปได้ว่าข้อกล่าวหาของพวกเธออาจเบ่ียงเบนไปจาก
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริง

- เจ้าหน้าที่ตำารวจชาย - 

“...คำาถามแรกที่ฉันเจอคือ ‘ทำาไมคุณไม่ยอมรับเงิน
คา่เสยีหายจากเขา (ผูก้ระทำาผดิ)? คณุกม็ลีกูเตา้แลว้ 
ทำาไมคุณจะต้องขออะไรมากมาย’ ฉันคิดว่าน่ัน
เป็นการดูถูก และฉันเองเป็นคนที่ถูกข่มขืนและฉัน
ต้องเป็นเพียงคนเดียวที่จะได้รับความเข้าอกเข้าใจ
หรือจะประนีประนอมยอมความนะ?”

- ผู้เสียหายหญิงจากคดีข่มขืน - 

“...ฉันเคยโทษตัวเองในสิ่งที่เกิดขึ้น ฉันออกไปเที่ยวบ่อยๆ 
ตอนกลางคนื ฉนัไวใ้จคนงา่ยเกนิไป ฉนัแตง่ตวัลอ่แหลม แลว้
ฉันจะพูดแก้ตัวได้อย่างไร ฉันถูกข่มขืน ความผิดมันอยู่ที่ตัว
ฉันเอง”

- ผู้เสียหายหญิงจากคดีข่มขืน -

“...เดก็หญงิทีเ่มาเหลา้หรอืใสเ่สือ้คอลกึ อาจเปน็สาเหตใุห้
เกิดการกระทำาผิด

- พนักงานอัยการชาย-

“...ฉันรู้ว่าฉันอาจดูไม่ใช่คนดีเหมือนผู้หญิง
ใน รุ่นราวคราว เ ดียว กัน  แ ต่ ก็ ไ ม่ ไ ด้
หมายความว่าฉันสมควรถูกข่มขืน ฉันไม่ได้
ขอให้ผู้ชายเหล่านั้นข่มขืนฉัน ฉันขอร้อง
พวกเขาไม่ให้ทำาเช่นนั้น”

- ผู้เสียหายหญิงจากคดีข่มขืน-  “...คุณถกูขม่ขนืเพราะคณุแตง่ตวัแบบนี ้หากไมถ่กูข่มขนื
โดยผู้ชายคนนี้ คุณก็จะถูกข่มขืนโดยผู้ชายคนอื่น” 

- เจ้าหน้าที่สังคมสงเคราะห์หญิง รายงานจากบันทึก
ของเจ้าหน้าที่ตำารวจที่ดูแลคดีของ 

เด็กหญิงผู้เสียหายที่อายุ 12 ปี -

“ฉันรู้สึกอับอายและหวาดกลัว ตอนนั้นฉันรู้สึก
โง่เขลาที่เชื่อใจผู้ชายคนน้ัน ฉันไม่กล้าบอกกับ
ใคร ฉันอยากจะฆ่าตัวตายอย่างเดียว”

- ผู้เสียหายหญิงจากคดีข่มขืน-
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การพิจารณาคดีข่มขืน ความเข้าใจเรื่องการตอบสนองของกระบวนการยุติธรรมทางอาญาต่อความรุนแรงทางเพศในประเทศไทยและประเทศเวียดนาม

เจ้าหน้าที่ตำารวจมักมีความคิดว่า ผู้เสียหายจากการข่มขืนต้องปฏิบัติตัวเช่นไร และหากไม่ทำาตัวในแบบดังกล่าว เจ้าหน้าที่ก็จะไม่เต็มใจที่
จะดำาเนินคดี โดยยึดถือว่าไม่มีหลักฐานที่น่าเชื่อถือ เจ้าหน้าที่ตำารวจจำานวนมากที่ได้รับการสัมภาษณ์แสดงความสงสัยเกี่ยวกับการเข้าแจ้ง
ความที่ช้าเกินไป

มายาคติ: ผู้เสียหายจะแจ้งความเหตุการณ์ทุกอย่างในทันทีที่มีโอกาส

• เจ้าพนักงานยุติธรรมอาญาส่วนใหญ่ที่ได้รับการสัมภาษณ์ ตั้งข้อ
สังเกตว่าพวกเขาต้องพ่ึงการตรวจสอบช่องคลอดและค้นหา 
นำ้าอสุจิ และความท้าทายในคดี คือ ผู้เสียหายกรณีความรุนแรง
ทางเพศทีเ่ปน็ผูห้ญงิทีโ่ตเปน็ผูใ้หญแ่ลว้ ทีเ่ขา้มาแจง้ความชา้ หรอื
การทำาลายหลักฐานทางนิติเวชอย่างรู้เท่าไม่ถึงการณ์ โดยการ 
อาบนำ้าหลังจากถูกข่มขืน

• ผู้เสียหายที่เป็นผู้เยาว์ ใช้เวลานานก่อนที่จะบอกเล่าเหตุการณ์ ให้
ครอบครัวรับทราบ

• การแจ้งความกับเจ้าพนักงานตำารวจยิ่งล่าช้า เพราะครอบครัวมี
ความอ่อนไหวต่อเร่ืองที่เกิดขึ้น และเพราะความเปราะบางทาง
จิตใจของผู้เยาว์ที่เป็นผู้เสียหาย

ขณะทีป่ระเทศไทยและประเทศเวยีดนามกำาหนดให้การขม่ขนืคูส่มรส (marital rape) เปน็ความผดิทางอาญา การศกึษาพบวา่ยงัมทีศันคติ

มายาคติ: สามีไม่สามารถข่มขืนหรือล่วงละเมิดทางเพศต่อภรรยาของตัวเอง 

มายาคติ: ความรุนแรงทางเพศเกิดขึ้นเฉพาะในบางส่วนของสังคม

การศึกษาพบว่า มายาคตนิีแ้สดงตัวใหเ้หน็ในคำาใหส้มัภาษณ์
ของผู้ให้บริการในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาจำานวน
หนึ่ง

“...การข่มขืนเป็นสิ่งที่เกิดเฉพาะกับคน ‘ชั้นล่าง’ คนขาดการศึกษา 
และคนย้ายถิ่น”

- เจ้าพนักงานยุติธรรมสตรี -

“...เป็นที่เชื่อกันโดยทั่วไปว่า ผู้ชายที่มีชีวิตอยู่ในสถานท่ีที่มี
ความสุขสงบ หรือผู้ชายที่มีการศึกษาสูง จะไม่กระทำาการใด
ที่ ‘ไร้เหตุผล’ เช่น การข่มขืน ภาพเหมือนนี้เป็นการสะท้อน 
ข้อสันนิษฐานว่า การข่มขืนและความผิดทางเพศอ่ืนๆ  
มแีพรห่ลายเฉพาะในหมูค่นยากจนและคนทีม่กีารศกึษานอ้ย 
และปล่อยให้คน ‘ปกติ’ ทิ้งระยะที่ปลอดภัยจากเหตุการณ์ 
‘เลวร้าย’ เหล่านั้น”

- นักวิชาการหญิง -

ของสังคมท่ีคงอยู่ ซึ่งเป็นตัวชี้บ่งว่า เหตุใดจึงไม่ค่อยมีการแจ้งความ 
การข่มขืนคู่สมรสต่อเจ้าหน้าที่ตำารวจ

ค่านิยมของไทยมองว่า ความรุนแรงในครอบครัวถือเป็นเรื่องภายในที่ 
ไมค่วรบอกเลา่หรอืมกีารแทรกแซงจากคนภายนอก สิง่นีท้ำาใหผู้ห้ญงิไทย
ตอ้งปดิปากเงยีบ ผูห้ญงิทีถู่กคูค่รองทำารา้ยมกัถกูตำาหนวิา่ประพฤตติวัไม่
ถูกต้องอย่างใดอย่างหนึ่ง12

ในประเทศเวียดนาม ไม่มีคดีข่มขืนในสมรสรวมอยู่ในสำานวนคดีที่นำามา 
ทบทวน และไม่มีผู้ปฏิบัติงานยุติธรรมทางอาญาท่ีให้สัมภาษณ์คนใดท่ี
เคยทำาคดแีบบนี ้หรอืแมแ้ตไ่ดย้นิวา่มคีดเีชน่นีใ้นระบบยตุธิรรมทางอาญา 
เป็นความเชื่อโดยทั่วไปว่า การสมรสก็คือการสมยอมที่จะมีเพศสัมพันธ์
กันตราบเท่าที่การสมรสน้ันยังคงอยู่ สิทธิทางเพศน้ีไม่สามารถถูกบอก
ล้างได้

“...เจ้าพนักงานตำารวจและสหภาพ
สตรไีมเ่ชือ่วา่จะมกีารขม่ขนืคูส่มรสได ้
ดังนั้น จึงพยายามแก้ปัญหาโดยการ
ปรองดองประนีประนอม”

- นักวิชาการหญิง -

“...พวกเขามักไม่แจ้งความในทันที แต่หลังจากเหตุการณ์ผ่าน
ไปวันสองวัน อาทิตย์หนึ่ง หรือแม้แต่เดือนหนึ่ง ดังนั้น จึง
เป็นการยากที่จะรวบรวมหลักฐาน เช่น นำ้าอสุจิ ถุงยางอนามัย 
รอยขดีขว่น ฯลฯ แมแ้ตต่วัผูเ้สยีหายเอง กพ็บวา่เหตกุารณท์ีเ่กิด
ขึ้นเป็นเรื่องน่าขยะแขยง และมักรีบอาบนำ้าชำาระร่างกายทันที
หลังเกิดเหตุ”

- พนักงานสอบสวนคดีอาญาชาย - 

12.  การล้มเลิกการดำาเนินคดีีี คือ กระบวนการซึ่งคดีข่มขืนและคดีล่วงละเมิดทางเพศ ต้องตกหล่นไปจากกระบวนการยุติธรรมทางอาญา คดีที่ไม่ดำาเนินการเหล่านี้จึงส่งผลต่อความล้ม
เหลวในขั้นตอนการพิจารณาคดีในศาลและหรือต่อความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม (นิยามได้มาจาก Lovett and Kelly (2009) Different systems, Similar Outcomes? 
Tracking Attrition in Reported Rape Cases Across Europe. Child and Women Abuse Studies Unit, London Metropolitan University.)
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รายงานสรุป

บริการที่มีประสิทธิภาพสำาหรับผู้เสียหาย (victims) ในคดี
ความรุนแรงทางเพศข้ึนอยู่กับการทำางานร่วมกันของผู้ให้
บริการด้านต่างๆ ในลักษณะที่สอดประสาน เพื่อตอบสนอง
ตอ่ความตอ้งการของผูเ้สยีหาย หากไมม่โีครงสรา้งสนบัสนนุ
ทางสังคมและทางสถาบันแล้ว ผู้เสียหายก็จะไม่กล้าเข้ามา
แจ้งความ

ความสามารถของผู้ถูกกล่าวหาในการหลบหนีความรับผิด
ทางอาญาในคดีข่มขืนหรือความรุนแรงทางเพศ โดยอ้าง
ว่าการแสดงออกของผู้เสียหายถือว่าสมยอมแล้ว 

การกำาหนดให้ต้องแจ้งความภายในระยะเวลาทีก่ำาหนดเป็น
เหตใุหเ้จา้หนา้ทีต่ำารวจสามารถอา้งไดว้า่ หากแจง้ความหลัง
จากนั้น เจ้าพนักงานจะไม่สามารถดำาเนินคดีได้

การให้นิยามหรือการตีความที่คับแคบว่า การกระทำาเช่นใดเป็นการกระทำาทางกฎหมาย โดยไม่ได้สะท้อนให้เห็นถึงประสบการณ์
ทั้งหมดของการข่มขืนและการล่วงละเมิดทางเพศ ทำาให้ผู้เสียหายจำานวนมากมีโอกาสน้อยลงที่จะดำาเนินคดี เพราะประสบการณ์
ของพวกเธอไม่ตรงกับนิยามทางกฎหมาย นิยามที่คับแคบยังสะท้อนให้เห็นแนวคิดทางกฎหมายนิยามในเรื่องของการข่มขืน โดย
พจิารณาวา่การลว่งล้ำาโดยใชอ้วยัวะเพศชายเขา้สูอ่วยัวะเพศหญงิทำาใหเ้กดิความเจบ็ปวดทางต่อรา่งกายและจติใจมากกวา่การลว่ง
ล้ำาส่วนอวัยวะอื่นของร่างกาย 

การใหน้ยิามวา่การขม่ขนืหมายถงึตอ้งมกีารใชก้ำาลงับงัคับ (force) มกัจะมผีลใหต้อ้งพสูิจนโ์ดยใชห้ลักฐานการบาดเจบ็บนรา่งกาย
ของผู้เสียหาย

ปัจจัยทางกฎหมายและสถาบันที่มีอิทธิพลต่อการล้มเลิกการดำาเนินคดีี

การศึกษาครั้งนี้ได้ระบุถึงปัจจัยทางกฎหมายและสถาบันหลายประการที่มีส่วนให้เกิดการไม่ดำาเนินคดี โดยรายงานดังต่อไปนี้จะได้แสดง
ตัวอย่างของ “สัญญาณเตือนการล้มเลิกการดำาเนินคดีี (attrition alerts)” โดยการวิเคราะห์ข้อค้นพบเหล่านี้อย่างละเอียดและรายการ
สัญญาณเตือนที่สมบูรณ์ จะปรากฏอยู่ในรายงานฉบับเต็ม

สัญญาณเตือนการล้มเลิกการดำาเนินคดี

หากการเข้าถึงฝ่ายตำารวจเป็นเรื่องที่ยากลำาบากทาง

กายภาพ ต้องเสียเวลา มีค่าใช้จ่ายสูงและไม่ได้รับการ

ต้อนรับและการช่วยเหลือที่ดี ผู้เสียหายก็อาจไม่เข้าแจ้ง

ความ หรือไม่ดำาเนินการแสวงหาการเยียวยาต่อตลอด

กระบวนการยุติธรรมทางอาญา

จากการวเิคราะหส์ำานวนคด ีพบตวัอยา่งของผูเ้สยีหายหนึง่

ตวัอยา่ง ทีต่อ้งเดนิทางไปมาสถานตีำารวจไมต่ำา่กว่า 10 ครัง้ 

ก่อนที่เจ้าพนักงานจะดำาเนินการบวนการทางกฎหมายใน

คดีของเธอตลอดกระบวนการนี้ เธอ

โอดครวญว่าเจ้าหน้าที่ตำารวจพยายาม

จะไกลเ่กล่ียและใหย้อมความโดยทีเ่ธอ

ไม่เต็มใจ โดยบอกให้เธอยอมรับเงิน

และถอนแจ้งความ เพราะ “ถึงอย่างไร 

ผู้ชายคนนี้ก็เป็นพ่อของลูกในท้อง”

“...เป็นเรื่องธรรมดาที่เข้าใจได้สำาหรับผู้เสียหายที่จะต้องใช้เวลาก่อนตัดสินใจเล่าเรื่อง ให้ใครฟัง อย่าว่าแต่จะ

ไปแจ้งความกับเจ้าหน้าท่ีตำารวจเลย พวกเธอรู้สึกสกปรกและถูกตำาหนิติเตียนเพราะสิ่งที่เกิดข้ึน ผู้ปฏิบัติงาน

เช่นพวกเราเข้าใจ เจ้าหน้าที่ตำารวจก็เข้าใจ แต่ว่ากฎหมายไม่เข้าใจด้วย”

- เจ้าหน้าที่หญิงขององค์กรพัฒนาเอกชน -
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ผู้ให้ข้อมูลคนหนึ่งให้ตัวอย่างของพนักงานอัยการที่บอกกับแม่ของผู้เสียหายว่า ผู้กระทำาผิดนั้นมี ‘ร่มใหญ่’ คุ้มครอง โดยมีความ

หมายเป็นนัยว่า มีผู้มีอิทธิพลคอยให้ความคุ้มครองอยู่ในระดับสูง นักวิจัยยังพบว่า ผู้ต้องสงสัย และ/หรือ ครอบครัว อาจทำาการ

วิ่งเต้นหรือติดสินบนเจ้าหน้าที่ตำารวจหรือพนักงานอัยการเพื่อให้ถอนคดีหรือฟ้องคดีที่มีโทษลดลง (เช่น เปลี่ยนจากการฟ้องคดี

ในความผิดฐานข่มขืนเด็กเป็นความผิดฐานกระทำาอนาจาร)

ผู้ปฏิบัติงานด้านบริการจำาเป็นต้องมีโครงสร้างทางองค์กร 
ปริมาณงาน และ ทรัพยากรที่เหมาะสม เพื่อให้สามารถ
บริการที่มีผู้เสียหายเป็นศูนย์กลางในเรื่องความรุนแรงทาง
เพศ หรือเพ่ือวางแผนบริการในอนาคต หากไม่มีพ้ืนฐาน 
เช่นนี้แล้ว ผู้เสียหายก็จะเสี่ยงต่อการไม่ได้รับบริการท่ี
ต้องการและสมควรได้รับ

การมพีนกังานสอบสวน พนกังานอยัการ และผูพ้พิากษาท่ีมี
ประสบการณ์น้อย และขาดความเข้าใจในเรื่องพลวัตรและ
ความซับซ้อนในการแก้ปัญหาความรุนแรงทางเพศ อาจนำา
ไปสู่บริการที่ไม่เพียงพอ และการตัดสินใจที่ไม่มีคุณภาพ

การขาดหนว่ยงานหรอืศาลเฉพาะทางทีท่ำางานอยา่งอทุศิตน
และมคีวามเชีย่วชาญ อาจทำาใหเ้กดิความขาดแคลนมืออาชพี
ในหมู่ผู้ปฏิบัติงานยุติธรรมทางอาญาในการแก้ปัญหาคดี
ความรุนแรงทางเพศ ในลักษณะที่ อ่อนไหวและมี
ประสิทธิภาพ

การนิยามหรือการตีความทางกฎหมายท่ีคับแคบอาจหมาย
ถึงการยอมรับมาตรฐานด้านพยานหลักฐานที่สูง

การนิยามการกระทำาผิดทางเพศก้าวข้ามจุดเน้นไปที่ประพฤติกรรม
ของผู้เสียหาย มากกว่ามุ่งไปที่การกระทำาของผู้ถูกกล่าวหา 

การให้สินบนเจ้าพนักงานยุติธรรมทางอาญาอาจจะส่งผลให้ผู้เสียหายถูกเมินเฉย หรือถูกกดดันให้ยอมยุติคดีนอกระบบ

เจา้หนา้ทีต่ำารวจทีไ่ดร้บัการสมัภาษณใ์หข้อ้สงัเกตว่า พวกเขา
จะมองหาคำาสำาคัญ เช่น “ถูกบังคับ” “มัดมือมัดเท้า” “ตบ
ตี” และ “ฉีกเสื้อผ้า” เพื่อพิสูจน์ว่าเป็นการข่มขืน เจ้าหน้าที่
ตำารวจยังกล่าวว่า พวกเขามองหาตัวชี้วัดว่า ผู้ต้องสงสัยเอา
เปรียบจากความอ่อนแอของผู้เสียหาย หรือจากความ 
เจ็บป่วย หรือความเจ็บป่วยทางจิตใจ หรือใช้ยาสลบหรือยา 
นอนหลบั แมว้า่เจา้พนกังานจะยอมรบัวา่ การกระทำาเชน่นัน้
เป็นสิ่งที่ยากต่อการพิสูจน์มากกว่า 

คำาถามของเจ้าพนักงานสอบสวนหญิง 15 คน: 

“คณุทำาอะไรในเวลานัน้? มนัดกึมากแลว้” “ทำาไม

คุณถึงยอมไปกับเขา (ผู้กระทำาผิด) ตั้งแต่แรก?” 

“คุณแต่งตัวอย่างไรตอนที่เกิดเหตุ?” “ทำาไมคุณ

ไม่ตะโกนหรือสู้กลับ?” “คุณแน่ใจหรือเปล่าว่าไม่

ได้แสดงท่าทีอะไรให้เขาคิดว่าคุณสนใจเขา?”
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รายงานสรุป

 

ปัจจัยทางกฎหมายและระเบียบวิธีการที่เก่ียวกับกระบวนวิธีพิจารณาความอาญา และผลกระทบต่อการ
ล้มเลิกการดำาเนินคดีี 

ในท้ังสองประเทศ การล้มเลิกการดำาเนินคดีีเกิดข้ึนในทุกข้ันตอนของกระบวนการยุติธรรม นับจากข้ันตอนการแจ้งความ/ติดต่อคร้ังแรก (reporting/
initial contact stage) ข้ันตอนการสอบสวน (investigation stage) ข้ันตอนก่อนพิจารณาคดี (pre-trial stage) ข้ันตอนพิจารณาคดี (trial stage) 
ขณะท่ีมีข้อมูลเชิงปริมาณจำากัด ซ่ึงทำาให้การศึกษาคร้ังน้ีไม่สามารถหาข้อสรุปเฉพาะได้ในเร่ืองอัตราการไม่นำาคดีเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม แต่ข้อมูล
เชิงคุณภาพก็ช่วยให้ตัวช้ีบ่งว่า มีปัจจัยสำาคัญใดท่ีมีอิทธิพลต่อการทำาให้คดีไม่สามารถดำาเนินต่อไปได้

เป็นเรื่องยากสำาหรับฉันที่จะเล่าให้เจ้าหน้าที่ตำารวจชายฟัง ฉันถูกข่มขืนโดยผู้ชาย
หลายคน แล้วจะต้องเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้น ให้ผู้ชายทั้งหลายฟังอย่างนั้นหรือ?”

- ผู้เสียหายหญิงคนหนึ่ง -

ขั้นตอนการแจ้งความ/ติดต่อครั้งแรก

เจา้หนา้ทีต่ำารวจเปน็จดุตดิตอ่แรกสดุสำาหรบัผูเ้สยีหายจากการลว่งละเมดิทางเพศในทัง้สองประเทศ 
แม้ว่ากระบวนการและขั้นตอนต่างๆ ของแต่ละประเทศจะแตกต่างกัน เจ้าหน้าที่ตำารวจคือผู้รับผิด
ชอบในการรับแจ้งความ ทำาการสืบสวนสอบสวน และเตรียมคดีสำาหรับตั้งข้อกล่าวหา 

ปัจจัยที่มีส่วนสำาคัญให้เกิดการล้มเลิกการดำาเนินคดี

• ไม่มีการอำานวยความสะดวกที่เป็นมิตรสำาหรับผู้หญิงหรือผู้เสียหาย
• เจ้าพนักงานรับแจ้งและปฏิบัติงานอย่างลวกๆ และไม่ครบถ้วน
• ภาระการพสิจูนว์า่ตนถกูขม่ขนืเปน็ของผูเ้สยีหายในการแจง้ความเพือ่ใหม้กีารดำาเนนิคดตีาม

กฎหมาย
• การตอ้งปฏิบตัติามขอ้กำาหนดของกฎหมายทำาใหผู้เ้สยีหายสญูเสียความสามารถในการปกปอ้ง

ตัวเอง (victim agency) โดยการไม่ปล่อยให้เธอเป็นผู้ตัดสินใจเอง (กฎหมายหรือระเบียบ
เกี่ยวกับการแจ้งความบังคับให้ต้องปฏิบัติตาม)

• ระยะเวลารอคอยที่ยาวนานเกินไป
• การต้องบอกเล่าเหตุการณ์ซำ้าหลายครั้ง
• การจำากัดอายุความสำาหรับการแจ้งความ
• การเข้าไม่ถึงมาตรการป้องกันที่ทันการณ์ เร่งด่วน และระยะยาว
• การไม่ประเมินความเสี่ยง ไม่ทำาแผนความปลอดภัย (safety plan) เพื่อพัฒนาระเบียบวิธี

และเครือข่ายส่งต่ออย่างมีบูรณาการ
• ผู้เสียหายถูกบอกปัด หรือถูกขอเชิงบังคับให้ไกล่เกลี่ยหรือยอมความกันในรูปแบบอื่นนอก

กระบวนการยุติธรรมทางอาญา

ขั้นตอนการสืบสวนสอบสวน

เจ้าหนา้ทีต่ำารวจ พนกังานสอบสวน และพนกังานอยัการ อาจทำางานเกีย่วขอ้งกนัในขัน้ตอนสบืสวน
สอบสวน ในประเทศไทย เจ้าหน้าที่ตำารวจทำาการสอบสวนหลังจากผู้เสียหายลงลายมือชื่อในบันทึก
แจ้งความ ในประเทศเวียดนาม สำานักผู้ตรวจการต้องอนุมัติให้มีการสอบสวนคดีอาญา ก่อนการ
สืบสวนสอบสวนอย่างเป็นทางการจะดำาเนินการได้

ปัจจัยที่มีส่วนสำาคัญให้เกิดการล้มเลิกการดำาเนินคดี

•  การตรวจทางนิตเิวชตามทีก่ฎหมายบงัคบัทีก่ระทำาอยา่งลว่งล้ำาความเปน็มนษุยข์องผูเ้สยีหาย
•  การสอบสวนที่ยืดเยื้อยาวนาน
•  การสอบสวนที่ทำาอย่างลวกๆ หรือกระทำาแบบขอไปที
•  การไม่แสวงความร่วมมือหรือสื่อสารกับผู้เสียหายให้ดีพอ ในระหว่างการสืบสวนสอบสวน
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• Mandatory invasive forensic examination 
which can be traumatic for many survivors of sexual violence

• Lengthy investigations  

• Poor or inadequate investigations

• Poor engagement and communication with the victim 

violence against women and girls

“...ฉันสามารถสรุปประสบการณ์ในขั้นตอนฟ้องร้องได้สามคำา คือ ฉันไม่เข้าใจ ฉันไม่เข้าใจ

กฎหมาย ฉันไม่เข้าใจว่าทำาไมจึงใช้เวลายาวนานมาก ฉันไม่เข้าใจภาษาที่ใช้ในเอกสารจาก

สำานักงานอัยการ แน่นอนว่า ฉันรู้สึกอยากวางมือและทิ้งทุกอย่างไว้ข้างหลัง”

- ผู้เสียหายหญิง -

ขั้นตอนก่อนการพิจารณาคดี

ขั้นตอนการฟ้องคดี/ก่อนการพิจารณาคดีตามกระบวนการยุติธรรมทางอาญาสำาหรับคดีท่ี
พนักงานสอบสวนส่งสำานวนการสอบสวนไปยังพนักงานอัยการในกรณีประเทศไทย หรือไปยัง
สำานกัผูต้รวจการในกรณปีระเทศเวยีดนาม หนว่ยงานทัง้สองอาจเลอืกสัง่ใหส้อบสวนเพิม่เตมิหรอื
สั่งให้ฟ้องในข้อหาอื่นที่เหมาะสมหรือสั่งฟ้องไปตามข้อหาที่พนักงานสอบสวนเสนอมากก็ได้่ ใน
ประเทศไทย ศาลชั้นต้นจะเป็นผู้พิจารณาในเบื้องต้นว่าจะประทับรับฟ้องไว้พิจารณาต่อไปหรือ
ไม่ และในประเทศเวียดนามจะเป็นผู้พิพากษาไต่สวนที่ได้รับมอบหมาย (assigned judge)

ปัจจัยที่มีส่วนทำาให้เกิดการล้มเลิกการดำาเนินคดี

•  ไม่มีการจัดลำาดับความสำาคัญของคดีความรุนแรงทางเพศ
•  กระบวนการตามระเบียบที่เอื้อให้มีความล่าช้า
•  ข้อจำากัดด้านเวลาที่กดดันให้พนักงานอัยการต้องตัดสินใจก่อนรวบรวมหลักฐานได้ครบ
•  การบังคับให้ไกล่เกลี่ย หรือหาข้อโต้แย้งเพื่อยุติข้อพิพาทโดยทางเลือกอื่นๆ ในคดีความ

รุนแรงทางเพศต่อผู้หญิงและเด็กหญิง
•  การขาดมาตรการคุ้มครองที่มีประสิทธิภาพ
•  การลดความรุนแรงของข้อกล่าวหา

ขั้นตอนการพิจารณาคดี

การล้มเลิกการดำาเนินคดีในชั้นนี้ คือคดีที่ศาลมีคำาพิพากษายกฟ้องหรือจำาเลยไม่มีความผิดตามข้อ
กล่าวหา ผู้ถูกกล่าวหาหลบหนีไปก่อนการพิจารณาคดี และพนักงานอัยการตกลงให้ถอนฟ้อง ผู้เสีย
หายตัดสินใจยกเลิกกระบวนการทางกฎหมายหรือถอนคำาแจ้งความ หรือผู้เสียหายไม่ต้องการร่วม
มือไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใด เช่น ได้มีการตกลงยุติคดีอย่างไม่เป็นทางการ 

ปัจจัยที่ทำาให้ล้มเลิกการดำาเนินคดี

•  ข้อกำาหนดให้มีการพิสูจน์หลักฐาน
•  ระเบียบว่าด้วยการพิสูจน์หลักฐานที่อำานวยให้มีการนำาพฤติกรรมทางเพศในอดีตหรือ

บุคลิกลักษณะของผู้เสียหาย มาใช้ในการพิจารณาคดี
•  ระเบียบว่าด้วยการพิสูจน์หลักฐานที่กำาหนดให้ผู้เสียหายต้องพิสูจน์ว่าเธอทำาการขัดขืนผู้

กระทำา
•  คำาวินิจฉัยว่าผู้เสียหายและผู้กระทำาผิดไม่ถูกกัน (Adverse inference rulings) (ซึ่งต้องมี

คำาร้องเรียนล่าสุด)
•  การปล่อยให้มีการซักค้านผู้เสียหายอย่างดูหมิ่นเหยียดหยามในศาล
•  การปลอ่ยให้เกดิสถานการณข์ึน้ โดยทีจ่ำาเลย และ/หรอื ครอบครวั ทำาใหผู้เ้สยีหายตอ้งไดรั้บ

ความอับอายในศาล
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ข้อเสนอแนะ

ผลการศกึษานำาเสนอขอ้มลูเชงิลกึของปจัจยัทีม่สีว่นใหเ้กดิการลม้เลกิการดำาเนนิคดใีนคดคีวามรนุแรงทางเพศจากกระบวนการยตุธิรรมทางอาญา 
และปจัจัยอืน่ๆ ทีอ่าจทำาใหอ้ตัราการลม้เลกิการดำาเนนิคดใีนทัง้สองประเทศเอเชยีนีล้ดลง การศกึษามุง่สง่เสริมการพฒันาและการจดัทำาประมวล
กฎหมาย กระบวนวธิกีาร นโยบาย และแนวปฏบิตัดิา้นกระบวนการยตุธิรรมทางอาญาสำาหรบัประเทศตา่งๆ ในภมูภิาคนี ้และนำาไปใชก้บัประเทศ
ที่ทำาการศึกษาทั้งสองโดยเฉพาะ คือ ประเทศไทยและประเทศเวียดนาม

รายงานนีเ้ปน็การศกึษาเปรยีบเทยีบครัง้แรกในเรือ่งการลม้เลกิการดำาเนนิคดใีนคดีคีวามรนุแรงทางเพศในทวปีเอเชยี และเปน็การศกึษาเรือ่งดงั
กล่าวในประเทศไทยและประเทศเวียดนาม แม้จะมีความท้าทายในการทำาตามระเบียบวิธีวิจัยที่วางแผนไว้ การศึกษาชิ้นนี้ก็ยังสร้างความเข้าใจ
ทีด่ขีึน้ในเรือ่งการทำางานของเจา้หนา้ทีต่ำารวจและพนกังานอยัการในกรณคีวามรนุแรงทางเพศ และผลกระทบของการดำาเนนิคดโีดยกระบวนการ
ยุติธรรมทางอาญาต่อผู้หญิงที่ถูกข่มขืนและล่วงละเมิดทางเพศ

เป็นที่ยอมรับว่า ความรุนแรงทางเพศเป็นปรากฏการณ์ที่ซับซ้อนเป็นอย่างยิ่ง โดยมีรากหยั่งลึกเชิงประวัติศาสตร์อยู่บนการเลือกปฏิบัติทางเพศ
และความไม่เท่าเทียมกันทางเพศ ซึ่งไม่สามารถแก้ไขได้ด้วยกระบวนการยุติธรรมทางอาญาเพียงฝ่ายเดียว การตอบสนองท่ี 
รอบด้าน มีบูรณาการ ของพหุพาคีด้านความยุติธรรมทางอาญาที่มีผู้เสียหายเป็นศูนย์กลางและประกันให้มีการรับผิด (accountability) โดยผู้
ละเมิด เป็นองค์ประกอบที่สำาคัญในการป้องกันและแก้ไขปัญหาคนผิดลอยนวลในกรณีของความรุนแรงทางเพศที่ยังคงอยู่

ข้อเสนอแนะในบทนี้เป็นการสนับสนุนรัฐภาคีในการดำาเนินงานตามข้อผูกมัดด้านนโยบายระดับชาติและระดับนานาชาติ เพื่อประกันสิทธิ 
มนษุยชนของผู้หญิงและยตุคิวามรุนแรงตอ่ผู้หญงิ โดยการสรา้งความเขม้แข็งให้แกร่ฐัภาคใีนการทำางานอยา่งเตม็กำาลงัความสามารถในการปอ้งกัน 
การสอบสวน และการดำาเนินคดีเกี่ยวกับความรุนแรงนั้น 
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การพิจารณาคดีข่มขืน ความเข้าใจเรื่องการตอบสนองของกระบวนการยุติธรรมทางอาญาต่อความรุนแรงทางเพศในประเทศไทยและประเทศเวียดนาม

1. จดัใหม้บีรกิารยตุธิรรมพืน้ฐานและมีคณุภาพสำาหรบัผูเ้สยีหายตามลำาดับความเรง่ดว่น
ในด้านความปลอดภัย การคุ้มครอง และการช่วยเหลือผู้เสียหายเหล่านั้น

ผู้หญิงต้องเผชิญกับอุปสรรคมากมายเมื่อเข้าแจ้งความเรื่องความรุนแรงทางเพศ รวมทั้งการติดตามความคืบหน้าของคดี 
ผูเ้สียหายจำานวนมากรายงานวา่ไดร้บัการปฏบิตัโิดยไมเ่คารพและหยาบคาย ผูเ้สยีหายตอ้งบอกเลา่เรือ่งราวซำา้ๆ ถกูปฏเิสธ

ไม่รับแจ้งความ หรือมีการรับแจ้งความแต่ไม่มีการสอบสวน หรือมีการสอบสวนอย่างล่าช้า หรือเจ้าหน้าที่ตำารวจแนะนำาให้ไกล่เกลี่ยและตกลงยุติ
คดกีนัเอง มชีอ่งโหวใ่นการใหบ้รกิารยตุธิรรมทีม่ผีูเ้สยีหายเปน็ศนูยก์ลางตลอดทัง้กระบวนการยตุธิรรมทางอาญา จำาเปน็ตอ้งมกีารพฒันาคณุภาพ
งานบริการยุติธรรมและจัดการอุปสรรคต่างๆ เพื่อให้ผู้เสียหายเต็มใจเป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการยุติธรรม โดยการเอาชนะความรู้สึกไม่อยากร่วม
มือ ลดอัตราการยอมความ และสร้างเสริมความเข้มแข็งให้กับการตอบสนองด้านกระบวนการยุติธรรมทางอาญาต่อความรุนแรงทางเพศ

ขอ้เสนอแนะหลกัๆ โดยสรปุดงัตอ่ไปนีไ้ดม้าจากผลการศึกษา รายงานฉบบัเตม็จะนำาเสนอตวัเลอืกและตวัอยา่งทีเ่ปน็รปูธรรมในการนำาขอ้เสนอ
แนะเหล่านี้ไปปฏิบัติ

2. เสรมิสรา้งสมรรถนะในระดับสถาบนัเพือ่แปรเปลีย่นวฒันธรรมองค์กร และสรา้งความ
ตระหนักและความอ่อนไหวต่อประเด็นทางเพศ

ในทัง้สองประเทศ ผูห้ญงิรายงานวา่ตวัเองไดเ้ผชิญกบัการถูกตำาหนวิา่เปน็ผูผ้ดิ ถกูปฏบิตัอิยา่งอปัยศอดส ูถกูเลอืกปฏบิตัิ
โดยผูใ้หบ้รกิารยตุธิรรมทางอาญา ผูใ้หบ้รกิารสว่นใหญท่ีไ่ดส้มัภาษณส์ะทอ้นความคดิลำาเอยีงทางเพศและความคดิแบบ

เหมารวมที่ยังคงอยู่ ส่วนใหญ่มีความคิดเห็นเจาะจงว่า ผู้เสียหายจากการข่มขืน ‘จริง’ ควรทำาตัวอย่างไร และถ้าผู้เสียหายไม่ได้ทำาตัวตามที่คาด
ไว้ ก็มีแนวโน้มที่จะไม่ดำาเนินคดีต่อ

3. ส่งเสริมกรอบทางกฎหมายและนโยบายที่ครอบคลุม

ปัจจัยทางกฎหมายจำานวนมากทำาให้ เกิดการล้มเลิกการดำาเนินคดีในท้ังสองประเทศ สิ่ ง เหล่านี้รวมถึง 
ผลกระทบทางกฎหมายทีเ่กดิจากปญัหาในการจดัประเภทคดทีีก่ระทำาตอ่ผูใ้หญว่า่เปน็อาชญากรรมทีย่อมความ (com-
poundable crimes) ได้ในประเทศไทย เช่น กำาหนดอายุความในการแจ้งความคดีข่มขืน วิธีพิจารณาความขาดความ
ออ่นไหวในประเดน็ทางเพศและผลกัภาระไปทีผู่เ้สยีหาย เช่น ใหต้อ้งมกีารแจง้ความกอ่นจงึจะสามารถดำาเนนิการสบืสวน

สอบสวนตามกระบวนการตอ่ไปได ้หรอืการยอมใหม้กีารเจรจาตอ่รองนอกระบบยุตธิรรมทางอาญา เหลา่นีเ้ปน็ปจัจยัทีท่ำาใหเ้กดิการลม้เลกิการ
ดำาเนินคดี ผู้หญิงและเด็กหญิงมีความรู้น้อยและมีข้อจำากัดในการเข้าถึงข้อมูลด้านสิทธิของพวกเธอ และไม่รู้ว่าสามารถหรือควรคาดหวังอะไร
จากกระบวนการยุติธรรมทางอาญา

4. สร้างหลักประกันว่าการจัดการที่ละเอียดอ่อนต่อผู้รอดชีวิต (survivors) จากความ
รนุแรงทางเพศ จะสะทอ้นอยู่ในนโยบาย แนวปฏิบติั และทรพัยากรในด้านความยุติธรรม
ทางอาญา

หน่วยงานยุติธรรมทางอาญาเป็นสถาบันที่ถูกครอบงำาโดยผู้ชายเกือบทั้งส้ิน และเป็นผู้ส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมองค์กร
ท่ีมีความลำาเอียงและทัศนคติในทางลบท่ีสะท้อนให้เห็นได้ในการกระบวนการดำาเนินงานและการปฏิบัติ การเลือกปฏิบัติกับผู้เสียหายจากคดี
ความรุนแรงทางเพศยังมีอยู่ ทั้งในขั้นตอนของการสืบสวนสอบสวนและในช้ันศาล ในบางเหตุการณ์ที่กระบวนการทำางานตั้งอยู่บนฐานคติของ
การเหมารวมทางเพศ (gender stereotypical assumptions) แม้ว่ากฎหมายที่บังคับใช้จะไม่มีเนื้อหาที่แสดงการเลือกปฏิบัติ ในกรณีเหล่านั้น 
การตัดสินใจของเจ้าหน้าที่ตำารวจและผู้ปฏิบัติงานด้านกฎหมายจะยึดค่านิยมที่ลำาเอียงทางเพศ (biased gender norms) แทนที่จะพิจารณา
อย่างปราศจากอคติตามหลักฐานที่ปรากฏ ซึ่งถือเป็นการละเมิดสิทธิของผู้เสียหาย13

13. Attrition in Reported Rape Cases Across Europe. Child and Women Abuse Studies Unit, London Metropolitan University.)
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5. พัฒนากลไกการกำากับดูแลการประกันความรับผิดท้ังภายในและภายนอกที่มี
ประสิทธิภาพ

ผู้เสียหายไม่ค่อยมีความรู้ในเร่ืองท่ีว่า หากผู้ให้บริการความยุติธรรมไม่มีความรับผิดชอบหรือมีเพฤติกรรมท่ีแสดงออก
ว่าเลือกปฏิบัติต่อพวกเธอ แล้ว ก็ยังมีกระบวนการตรวจสอบภายในที่ควบคุมความรับผิดในการปฏิบัติงานอยู่บ้าง แต่
ยังขาดกลไกอิสระภายนอกทำาหน้าที่ควบคุมความรับผิดและการปฏิบัติหน้าที่อย่างผิดพลาด

6. ส่งเสรมิใหมี้ความเชีย่วชาญเฉพาะดา้นในทกุระดบัของกระบวนการยตุธิรรมทางอาญา

ผูใ้หบ้รกิารยตุธิรรมทางอาญาระบคุวามตอ้งการเพือ่ฝกึอบรมและเพิม่ความเชีย่วชาญในการจดัการคดคีวามรนุแรงทาง
เพศต่างๆ ประเทศไทยยังไม่มีหน่วยงานสอบสวนในสถาบันตำารวจแห่งชาติที่ชำานาญเฉพาะเรื่องความรุนแรงทางเพศ 
แต่โรงเรียนนายร้อยตำารวจได้เริ่มรับนักเรียนนายร้อยหญิง ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552 เพื่อเพิ่มจำานวนพนักงานสอบสวนหญิง

สำาหรบัคดทีีเ่กีย่วกบัผูห้ญงิและเดก็ ขณะทีก่ม็กีารกอ่ตัง้ศนูยค์ุม้ครองเดก็ สตร ีและครอบครวั และศนูยต์า้นการคา้มนษุยข์องสถาบนัตำารวจแหง่
ชาติในปี พ.ศ. 2555

7. ส่งเสริมการประสานและบูรณาการการทำางานร่วมกันระหว่างหน่วยงานด้าน
กระบวนการยุติธรรม รัฐบาลและภาคประชาสังคม

การศึกษาพบว่าสถาบันยุติธรรมทางอาญาหลายแห่งทำางานแยกกัน โดยไม่มีข้อกำาหนดหรือแนวปฏิบัติด้านการสื่อสาร
หรือมเีสน้ทางการสง่ตอ่ทีช่ดัเจนในระหวา่งหนว่ยงานยตุธิรรมทางอาญาดว้ยกันเอง หรอืกับหนว่ยงานนอกระบบยตุธิรรม 

เช่น หน่วยงานด้านสุขภาพและสวัสดิการสังคม ภาระของการต้องเผชิญกับสภาวะที่คนผิดลอยนวลในกรณีความรุนแรงทางเพศจะต้องถูกผลัก
จากผู้เสียหายไปเป็นหน้าที่ของสถาบันยุติธรรมทางอาญา เนื่องจากแต่ละสถาบันมีอำานาจหน้าที่ต่างกัน การตอบสนองที่สอดประสานจึงเป็นสิ่ง
สำาคญัทีจ่ะเปลีย่นวธีิการรบัมอืกบัความรนุแรงทางเพศแบบทีเ่คยถอืปฏบิตักินัมาจนเปน็ธรรมเนยีมในกระบวนการยตุธิรรมทางอาญาโดยรวมได้

8. พัฒนากลไกการกำากับดูแลและประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ

ในทั้งสองประเทศ มีความจำากัดทั้งในปริมาณและคุณภาพของการบริหารข้อมูลด้านอาชญากรรมความรุนแรงทางเพศ
ที่สาธารณชนและหน่วยงานยุติธรรมอื่นๆ เข้าถึงได้ คณะนักวิจัยจึงต้องเผชิญกับปัญหาในการเข้าถึงข้อมูลว่า มีการ
บนัทกึคดอียา่งไร มกีารตดิตามคดตีลอดกระบวนการอยา่งไร และมกีารสรปุปดิคดอียา่งไร เนือ่งจากคณะนกัวจิยัทัง้สอง
ประเทศไม่ได้รับอนุมัติอย่างเป็นทางการให้เข้าถึงสำานวนคดีทั้งหมดของเจ้าพนักงานตำารวจ พนักงานอัยการ และศาล 

นอกจากนั้น นักวิจัยยังพบความไม่สอดคล้องในการบันทึกสำานวนและการสรุปคดี ทั้งสองประเทศไม่มีการรวบรวมข้อมูลที่สมำ่าเสมอและเป็น
ระบบในเรือ่งจำานวนครัง้ของการเกดิเหตกุารณ์ของความรนุแรงทางเพศ (ไมม่กีารทำาสำารวจขอ้มลูเกีย่วกบัผูเ้สยีหาย หรอื victimization survey) 
และมีข้อมูลน้อยมากในเรื่องต้นทุนค่าใช้จ่ายและผลกระทบของความรุนแรงทางเพศ

9. จัดลำาดับความสำาคัญของทรัพยากร ทั้งด้านบุคลากรและด้านการเงิน เพื่อให้มีการ
จัดบริการจริงอย่างมีประสิทธิภาพ

ทัง้สองประเทศมทีรพัยากรอยา่งจำากดัเพือ่สรา้งและดำารงสมรรถภาพ และยงัมขีอบขา่ยความสามารถทีจ่ำากดัในการให้
บริการยุติธรรมทางอาญาที่สำาคัญและมีคุณภาพ ที่จะช่วยให้มีการตอบสนองอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อ
ปัญหาความรุนแรงต่อผู้หญิง
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การพิจารณาคดีข่มขืน ความเข้าใจเรื่องการตอบสนองของกระบวนการยุติธรรมทางอาญาต่อความรุนแรงทางเพศในประเทศไทยและประเทศเวียดนาม

ช่องทางสู่การเปลี่ยนแปลง

การศึกษายังได้ระบุช่องทางเฉพาะสำาหรับการเปลี่ยนแปลงในภาคงานหลักๆ ข้อมูลต่อไปนี้คือรายการตัวอย่างของแนวทางด้านนโยบายและ
โครงการ ซึ่งสามารถสร้างผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงในทางบวกภายในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา

กระทรวงยตุธิรรมและหนว่ยงานอ่ืนที ่รบัผิดชอบการปฏริปู
กฎหมาย
•  การปฏิรูปกฎหมายอาญาเพื่อประกันให้มีการกำาหนดโทษต่อการ 

กระทำาความผิดเกี่ยวกับเพศทุกรูปแบบต่อผู้หญิงที่ไม่ให้ความ
เตม็ใจ ทีส่ะทอ้นถงึความเป็นจรงิทีผู่เ้สยีหายไดป้ระสบ รวมทัง้ การ
ข่มขืนคู่สมรส

•  การทบทวนกฎหมายวิธีพิจารณาความทางอาญาและระเบียบว่า
ดว้ยพยานหลกัฐาน เพือ่ขจดัการเลอืกปฏบิตัแิละสง่เสรมิแนวทาง
ที่มีผู้เสียหายเป็นศูนย์กลาง

•  การสรา้งความเขม้แขง็ใหก้บัผูร้า่งกฎหมายเพือ่ประกนัใหก้ฎหมาย
นั้นมีการตอบสนองต่อประเด็นทางเพศ

ภาคตำารวจ
•  นโยบายต่างๆที่เสริมสร้างความเข้มแข็งและจัดให้มีเจ้าหน้าท่ี

ตำารวจท่ีสามารถตอบสนองต่อเหตุรุนแรงทางเพศ และให้การ
คุ้มครองผู้เสียหายอย่างทันท่วงทีและมีประสิทธิภาพ

•  ระเบียบการและแนวทางที่ส่งเสริมการทำางานที่อ่อนไหวด้านเพศ
สภาพและสอดคล้องเป็นหน่ึงเดียวในการสอบสวนคดีเหตุรุนแรง
ทางเพศต่างๆ 

•  การอบรมซึง่บรูณาการเชงิสถาบนั เริม่จากโรงเรียนนายรอ้ยตำารวจ 
และมกีารหนนุจากระเบยีบการและแนวทางทีก่ลา่วไวใ้นข้อทีผ่า่น
มา

•  หน่วยพิเศษซึ่งรวมผู้ชำานาญการด้านสหวิชาชีพ รวมทั้งผู้ทำางาน
ด้านนิติเวช ผู้ทำางานด้านสุขภาพ นักสังคมสงเคราะห์ ผู้ให้คำา
ปรึกษา ฯลฯ

•  นโยบายตา่งๆ ท่ีสง่เสรมิใหเ้จา้หนา้ทีร่ะดบัสงูของหนว่ยงานมพีนัธะ
ผูกพันและมีความเป็นผู้นำาในการให้บริการที่มีผู้เสียหายเป็น
ศูนย์กลาง

บริการการดำาเนินคดีตามกฎหมาย
•  นโยบายเน้นการฟ้องร้องที่สร้างความเข้มแข็งให้ผู้เสียหายในการ

ตัดสินใจฟ้องคดีและรวมถึงการกำากับดูแลกระบวนการต่างๆ

•  การสรา้งสมรรถนะใหแ้กพ่นกังานอยัการในการตอบสนองอยา่งมี
ประสิทธิผลต่อคดีความรุนแรงทางเพศ รวมทั้งบูรณาการการฝึก
อบรมในคณะนติศิาสตรแ์ละหรอืหนว่ยทีใ่หบ้รกิารฟอ้งรอ้งดำาเนนิ
คดี

ตุลาการและศาล
•  การอบรมผู้พิพากษาเพ่ือขจัดการตัดสินแบบเหมารวมในการ

พิจารณาคดี และอบรมวิธีใช้ระเบียบว่าด้วยหลักฐานที่ไม่เลือก
ปฏิบัติและมีความอ่อนไหวทางเพศสภาพ

•  นโยบายสนับสนุนให้จัดสภาพแวดล้อมในห้องพิจารณาที่อำานวย
ความสะดวกแก่ผู้เสียหาย

•  ศาลพิเศษที่เชี่ยวชาญด้านคดีความผิดทางเพศ พร้อมด้วยอัยการ
ที่ชำานาญเฉพาะ ผู้เชี่ยวชาญด้านการสนับสนุนผู้เสียหายหรือผู้
พิพากษาที่เป็นจิตอาสา

บริการด้านนิติเวช
•  การอบรมผูช้ำานาญดา้นนติเิวชเพือ่ประกนัวา่ การรวบรวมหลกัฐาน

ทางการแพทย์และทางนิติเวชจะไม่ทำาให้ผู้เสียหายรู้สึกเป็นผู้ถูก
กระทำาซำ้าซ้อน (secondary victimization) และมีความเข้าใจถึง
ความน่าเชื่อถือและข้อจำากัดของหลักฐานชนิดนี้

•  ระเบียบวา่ดว้ยการตรวจดา้นนติเิวชในกรณกีารลว่งละเมิดทางเพศ 
ที่เป็นไปตามแนวทางขององค์การอนามัยโลก (WHO)

•  ศูนย์ดูแลและเยียวยาที่ชำานาญพิเศษกรณีการล่วงละเมิดทางเพศ 
ซึ่งมีเครือข่ายชุมชนที่กว้างขวาง อันประกอบด้วยหน่วยงานท่ี
ทำางานกับผู้เสียหายจากความรุนแรงทางเพศ

กลไกความชว่ยเหลอืทางกฎหมาย โครงการตา่งๆ และการ
ขอความร่วมมือจากสมาคมและบริษัทด้านกฎหมาย
•  ขยายโอกาสให้ผู้เสียหายจากการกระทำารุนแรงทางเพศได้เข้าถึง

บริการช่วยเหลือด้านกฎหมายที่มีอยู่

•  การรว่มมอืเชงิภาคีกบัสมาคมกฎหมายเพือ่ส่งเสรมิใหม้ทีนายอาสา
เป็นตัวแทนทางกฎหมาย (pro-bono legal representation) 
และให้ความช่วยเหลือกับผู้เสียหาย

บริการทางสังคมและการสนับสนุนผู้เสียหาย
•  การร่วมเป็นภาคีระหว่างหน่วยงานด้านกระบวนการยุติธรรมทาง

อาญาและหน่วยงานด้านบริการสังคมและช่วยเหลือผู้เสียหาย

•  การใหท้นุและอบรมองคก์รภาคประชาสงัคมเพ่ือใหบ้รกิารแบบมอื
อาชีพ และ/หรือ อาสาสมัครที่ได้รับการอบรมเพ่ือให้บริการ
สนบัสนนุผูเ้สยีหาย ทัง้กอ่น ระหวา่ง และหลงักระบวนการยตุธิรรม
ทางอาญา

•  ระบุและสนับสนุนหน่วยงานและองค์กรท่ีบริการและช่วยเหลือ 
ผู้เสียหาย

•  กำาหนดลักษณะและการสนับสนุนหน่วยงานท้องถิ่นและองค์กร
ต่างๆ ที่อาจส่งผลต่อผู้มีอำานาจตัดสินใจในการพัฒนาบริการและ
แนวปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพและมีคุณภาพสูง
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