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 ความคดิเหน็ทีแ่สดงออกในสิง่พมิพ์ฉบบัน้ีถอืเป็นของผูเ้ขยีนและมใิช่การสะท้อน

ความคิดเห็นขององค์การสหประชาชาต ิรวมทัง้องค์การเพ่ือผูห้ญงิแห่งสหประชาชาต ิ(UN 

Women) โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) ส�านักงานป้องกันยาเสพติดและ

ปราบปรามอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ (UNODC) หรือ รัฐภาคีขององค์การ

สหประชาชาติ

 UN Women เป็นผู้น�าระดับโลกในด้านผู้หญิงและเด็กหญิง UN Women จัด

ตั้งขึ้นเพื่อเร่งรัดความก้าวหน้าในการมอบสิทธิให้แก่ผู้หญิงและเด็กหญิงทั่วโลก 

 โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) เป็นภาคีของประชากรในทุกระดับ

ชัน้ของสงัคมเพ่ือช่วยสร้างชาตซ่ึิงสามารถรบัมือกับภาวะวิกฤต ิพร้อมทัง้ขบัเคลือ่นและยนื

หยัดในการเติบโตที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของทุกผู้คน UNDP มีการท�างานในระดับพื้นที่ใน 

177 ประเทศและเขตปกครอง เราน�าเสนอมุมมองระดบัโลกและข้อมลูเชิงลกึระดบัท้องถิน่

เพื่อสร้างพลังให้กับชีวิตและสร้างชาติที่หยัดยืนแข็งแกร่ง

 ภารกิจของส�านักงานป้องกันยาเสพติดและปราบปรามอาชญากรรมแห่ง

สหประชาชาติ (UNODC) คอื การมส่ีวนในการบรรลซุึง่ความมเีสถยีรภาพและความยตุธิรรม

ส�าหรับทุกคน โดยการท�าให้โลกเป็นพื้นที่ที่ปลอดภัยมากขึ้นจากอาชญากรรม ยาเสพติด 

และการก่อการร้าย UNODC มีอาณัติสนับสนุนประเทศต่างๆ ในการป้องกันอาชญากรรม

และความรุนแรง และสร้างความเข้มแข็งให้กับกระบวนการยุติธรรมของประเทศเหล่านั้น 

© สงวนลิขสิทธิ์ โดย UN Women, UNDP และ UNODC © เดือนพฤษภาคม 2017
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การพิจารณาคดีข่มขืน: ความเข้าใจเรื่องการตอบสนองของกระบวนการยุติธรรมทางอาญาต่อความรุนแรงทางเพศในประเทศไทยและประเทศเวียดนาม ค�าน�าvi การพิจารณาคดีข่มขืน: ความเข้าใจเรื่องการตอบสนองของกระบวนการยุติธรรมทางอาญาต่อความรุนแรงทางเพศในประเทศไทยและประเทศเวียดนามvi

 ไม่ว่าจะเป็นประเทศร�า่รวยหรอืยากจน ความรุนแรงและ

การคุกคามว่าจะใช้ความรนุแรงยงัคงเป็นสิง่กดีขวางมใิห้เด็กหญงิ

และผู้หญงิเข้าถงึสทิธต่ิางๆ – โดยมผีลกระทบต่อผูห้ญงิจ�านวนถงึ

หน่ึงในสามของโลก1 และมีผลกระทบชีวิตส่วนตัวและชีวิตทาง

สังคมของผู้หญิงเหล่านั้นในทุกแง่มุม

 หลงัจากท�างานด้านรณรงค์และปฏิบตักิารด้านนโยบาย

และปฏริปูกฎหมายมาหลายทศวรรษ ประเทศส่วนใหญ่ในภูมิภาค

เอเชยี-แปซฟิิก ได้ออกกฎหมายทีก่�าหนดให้การกระท�าความรนุแรง

ต่อผู้หญิง รวมทั้งความรุนแรงทางเพศเป็นความผิดทางอาญา แต่

แม้จะมคีวามก้าวหน้าในด้านกฎหมาย ก็ยงัคงมีความล่าช้าในระดบั

ประวัติศาสตร์ในเรื่องของการลงโทษและการแทรกแซงทางศีล

ธรรมต่ออาชญากรรมดงักล่าว การศกึษาขององค์การสหประชาชาติ

ที่สัมภาษณ์ผู้ชายมากกว่า 10,000 คนในหกประเทศทั่วภูมิภาค

เอเชยี-แปซฟิิกได้พบความรนุแรงทางเพศในพืน้ท่ีศกึษาอยูใ่นระดบั

สูงอย่างน่าตกใจในระดับ 10 ถึง 62 เปอร์เซ็นต์2 นอกจากนั้น 

ผู้ชายส่วนใหญ่ที่ยอมรับว่าได้ล่วงละเมิดด้วยการข่มขืน ไม่ต้อง

เผชญิกบัผลทางกฎหมาย และผูช้ายจ�านวนมากไม่แสดงความรูส้กึ

ผดิ เป็นการส่อให้เหน็ว่าความรนุแรงดงักล่าวยงัเป็นส่ิงทีส่งัคมส่วน

ใหญ่ยอมทนและมองเห็นว่าเป็นสิ่งปกติ 

 กฎหมายระหว่างประเทศได้ก�าหนดพันธกรณีของรัฐ

อย่างชดัเจนทีจ่ะต้อง ‘ท�าหน้าทีอ่ย่างเตม็ก�าลงัความสามารถ (due 

diligence)’ ในด้านงานป้องกนั สอบสวน และด�าเนนิคดด้ีานความ

รนุแรงต่อผูห้ญงิและเด็กหญงิ แต่การน�าข้อผูกพนัทางกฎหมายไป

สู่การปฏิบัติ

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.

นัน้ยงัล้าหลงัอยูม่าก บ่อยครัง้ทีโ่ครงสร้างของกระบวนการยุตธิรรม 

– เจ้าหน้าที่ต�ารวจ ศาลและ ระบบนิติบัญญัติ – ล้มเหลวที่จะ

คุ้มครอง แก้ไข และให้ความยุติธรรมต่อเด็กหญิงและผู้หญิงที่ถูก

ล่วงละเมดิอย่างพอเพยีง เพือ่ท�าความเข้าใจและปิดช่องว่างระหว่าง

นโยบายกับการปฏิบัติ องค์การเพื่อการส่งเสริมความเสมอภาค

ระหว่างเพศและเพิ่มพลังของผู้หญิงแห่งสหประชาชาติ (UN 

Women) โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) และ

ส�านักงานป้องกันยาเสพติดและปราบปรามอาชญากรรมแห่ง

สหประชาชาติ (UNODC) จึงได้สนับสนุนการศึกษาเปรียบเทียบ

เรื่องการใช้อ�านาจของเจ้าหน้าท่ี และการด�าเนินคดีด้านความ

รุนแรงทางเพศในเอเชีย โดยมีจุดเน้นที่ประเทศไทยและประเทศ

เวียดนาม 

 เราทราบว่าการรายงานคดีความรนุแรงทางเพศรอบโลก

นั้นเป็นเพียงยอดภูเขาน�้าแข็งที่โผล่มาให้เห็นเท่านั้น การส�ารวจ

ด้านอาชญากรรมใน 57 ประเทศชีว่้า ผูห้ญงิจ�านวน 10 เปอร์เซน็ต์

โดยเฉลี่ยกล่าวว่า ตนเคยถูกล่วงละเมิดทางเพศ แต่มีเพียง 11 

เปอร์เซ็นต์ของผู้หญิงเหล่าน้ีที่เข้าแจ้งความ3 การแจ้งความน้อย

กว่าความเป็นจริง (under-reporting) นั้นเกิดจากสาเหตุหลาย

ประการ ซึง่รวมถงึความอบัอายและการกลวัถกูตตีราภายหลงัจาก

การเกิดเหตุ บ่อยครั้ง มีการมุ่งเป้าไปที่ความประพฤติของผู้เสีย

หายหญงิมากกว่าของผูที้ก่ระท�าละเมดิต่อเธอ เช่น การตัง้ค�าถาม

ว่าเธอแต่งตัวอย่างไร เธอไปที่ไหน และเธอท�าอะไรที่อาจเป็นการ 

‘กระตุ้น’ ให้เกิดการละเมิด 

ค�าน�า

Trial of Rape_THAI_210818-r03.indd   6 4/10/2561 BE   14:45

http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/85239/1/9789241564625%20_eng.pdf
http://www.partners4prevention.org/sites/default/files/resources/p4p-report.pdf


การพิจารณาคดีข่มขืน: ความเข้าใจเรื่องการตอบสนองของกระบวนการยุติธรรมทางอาญาต่อความรุนแรงทางเพศในประเทศไทยและประเทศเวียดนาม ค�าน�า vii

 ผู ้เสียหายอาจไม่ยอมแจ้งความเพราะกลัวผู ้รักษา

กฎหมายไม่ให้ความเหน็อกเหน็ใจ หรอืโทษว่าการละเมดิทีเ่กดิขึน้

เป็นความผดิของผูเ้สยีหายเอง การศกึษาชิน้นีแ้สดงให้เห็นว่า ความ

กลัวดังกล่าวมีฐานของความเป็นจริงอยู่ไม่น้อย โดยปรากฏในรูป

ของการยอมความหรอืการล้มเลกิการด�าเนนิคด ี(attrition) ตลอด

กระบวนการยุติธรรม – นับตั้งแต่การแจ้งความและการสอบสวน 

ไปจนถงึการฟ้องร้องและการพิจารณาคด ี– และทศันคตทิีไ่ม่เป็น

มติรของผูใ้ห้บรกิารด้านต่างๆ สิง่ท่ีส�าคญัยิง่กว่านัน้ คอื การศึกษา 

– ท่ีเป็นงานช้ินแรกในลกัษณะนีใ้นภูมภิาคเอเชีย-แปซิฟิก – ได้ให้

ข้อมูลเชิงลึกใหม่ๆ ว่าการล้มเลิกการด�าเนินคดี เช่นนี้แสดงตัวอยู่

ที่ไหนและด้วยเหตุใด และจะมีวิธีลดปัญหาเช่นนี้ได้อย่างไร 

 เมือ่ผูม้หีน้าทีช่่วยให้ผูเ้สยีหายเข้าถงึกระบวนการยตุธิรรม 

กลับท�าหน้าที่ ‘แนะน�า’ และกดดันให้ผู้เสียหายยอมความนอก

ศาล หรอืปฏบิตัต่ิอผูเ้สยีหายโดยไม่ค�านงึถงึศกัดิศ์รหีรอืความเป็น

ส่วนตัวแล้ว จึงไม่น่าแปลกใจว่า ผู้หญิงจ�านวนมากจะหมดความ

เชื่อมั่นในระบบที่ไม่ตอบสนองต่อความต้องการของพวกเธอ เมื่อ

กระบวนการยตุธิรรมทางอาญาล้มเหลวในการประกนัสิทธิมนษุยชน 

ของผู้หญิง ก็ท�าให้เกิดวัฒนธรรมการประนีประนอม (cultures 

of reconciliation) วัฒนธรรมของการมองไม่เห็น (cultures of 

invisibility) และวัฒนธรรมของคนผิดลอยนวล (cultures of 

impunity) ซ่ึงคนผิดลอยนวล – หรือการงดเว้นไม่ลงโทษและการ

ไม่ต้องรับผิด – เป็นเชื้อเพลิงของความรุนแรงต่อผู้หญิง และ

เป็นการบัน่ทอนผลกระทบของการรณรงค์และความก้าวหน้าทาง

นโยบายที่ได้มาจากการต่อสู้อย่างยากล�าบาก

 อย่างไรก็ดี เรารู้ว่าเราจ�าเป็นต้องท�าอะไร การรับแจ้ง

ความเร่ืองการละเมิดต่างๆ ต้องเป็นหน้าทีข่องผูป้ฏบัิตงิานของรฐั

ในฝ่าย

บริหารงานยตุธิรรม ซึง่ได้รับการอบรมมาอย่างดแีละเข้าใจขอบข่าย 

ภาระผูกพันโดยรวม ภาคยุติธรรมต้องสามารถติดตามก�ากับดูแล

ผลงาน ด้วยการรวบรวมและวิเคราะห์การท�างานตอบสนองต่อ

การล่วงละเมิดต่างๆ ที่รับรายงานเข้ามาอย่างเข้มงวด เราต้อง

ประกันให้ผู้เสียหายและผู้รอดมาจากเหตุละเมิดได้รับบริการช่วย

เหลือทั้งหมดที่พวกเธอมีสิทธิได้รับ และพวกเธอต้องเข้าถึงการ

ป้องกัน การชดเชยความเสียหาย (redress) และความยุติธรรม 

และเหนือสิ่งอื่นใด เราต้องท้าทายและเปลี่ยนแปลงค่านิยมที่เป็น

อันตรายและวัฒนธรรมที่ปล่อยให้ความรุนแรงเช่นน้ันยังคงอยู่ 

เป็นสิ่งที่น่าช่ืนใจว่า ขณะนี้มีความเห็นเป็นเอกฉันท์ในระดับ

นานาชาตสิ�าหรบักรอบการพฒันาหลงัปี พ.ศ. 2558 (ค.ศ. 2015) 

ที่ให้รวมเป้าหมายด้านความเท่าเทียมทางเพศที่เข้มแข็งและปรับ

เปลีย่นได้ โดยมเีป้าทีช่ดัเจนและมุง่หมายเพ่ือการยตุคิวามรนุแรง

ต่อผู้หญิง 

 ผู้หญิงและเด็กหญิงแต่ละคนที่เผชิญกับความรุนแรงมี

สิทธิที่จะ  พึ่งพิงกระบวนการยุติธรรมทางอาญาที่ปลอดจากการ

มองแบบเหมารวมและการเลือกปฏิบัติทางเพศ (stereotyping 

and gender discrimination) และปฏบัิตต่ิอเธอด้วยความเคารพ 

ในศักดิ์ศรีของพวกเธอ และให้ความยุติธรรมอย่างเป็นกลางและ

ไม่มอีคติ (unbiased justice) อย่างมปีระสทิธภิาพ ซึง่ปลอดจาก     

ค่านิยมที่ล้าสมัย (outdated norms) และแนวคิดผิดๆ 

(misconceptions) เกี่ยวกับธรรมชาติและบทบาทของหญิงและ

ชาย การประกนัระบบยตุธิรรมทีท่�างานได้ดไีม่ได้เป็นเพยีงเงือ่นไข

ส�าหรบัการสร้างความเท่าเทยีมทางเพศและการสร้างพลังให้กบัผู้

หญงิเท่านัน้ แต่ยังเป็นสิง่จ�าเป็นอย่างย่ิงส�าหรับหลกันติธิรรม (rule 

of law) และการธ�ารงไว้ซึ่งสังคมที่เที่ยงธรรม สงบสุข และเจริญ

รุ่งเรืองส�าหรับทุกคน 

รายงานเรือ่งความเข้าใจเรือ่งการตอบสนองของภาคยตุธิรรมทาง

อาญาต่อกรณแีจ้งความเรือ่งการข่มขนืในประเทศไทยและประเทศ

เวียดนามนี้เป็นความร่วมมือในระดับภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก 

ระหว่างองค์การเพื่อการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศและ

เพิ่มพลังของผู้หญิงแห่งสหประชาชาติ (UN Women) โครงการ

พัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) และส�านักงานป้องกันยาเสพ

ติดและปราบปรามอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ (UNODC)  

การพิจารณาคดีข่มขืน: ความเข้าใจเรื่องการตอบสนองของกระบวนการยุติธรรมทางอาญาต่อความรุนแรงทางเพศในประเทศไทยและประเทศเวียดนาม

มิวะ คาโตะ ไคท์ลิน วีเซ่น เจเรมี ดักลาส

ผู้อ�านวยการภูมิภาค

UN Women 

ส�านักงานภาคพื้น เอเชียและแปซิฟิก

ผู้รักษาการณ์

ส�านักงาน UNDP ภูมิภาคกรุงเทพฯ

ผู้แทนประจ�าภูมิภาค ส�านักงาน UNODC ภูมิภาค 

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้และแปซิฟิก

Trial of Rape_THAI_210818-r03.indd   7 4/10/2561 BE   14:45



ค�ำนิยมviii

ค�านิยม 

 รายงานนีเ้ขียนโดยทมีนกัวจัิยระดบัสากลได้แก่ สเตฟานี 

การ์เร็ตต์ รายงานเรื่องความเข้าใจเรื่องการตอบสนองของ

กระบวนการยุติธรรมทางอาญาต่อกรณีแจ้งความเรื่องการข่มขืน

ในประเทศไทยและประเทศเวียดนามนี้เป็นความร่วมมือในระดับ

ภมูภิาคเอเชยี-แปซฟิิก ระหว่างองค์การเพือ่การส่งเสริมความเสมอ

ภาคระหว่างเพศและเพิ่มพลังของผู้หญิงแห่งสหประชาชาติ (UN 

Women) โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) และ

ส�านักงานป้องกันยาเสพติดและปราบปรามอาชญากรรมแห่ง

สหประชาชาติ (UNODC) รายงานน้ีเขียนโดยทีมนักวิจัยระดับ

สากลได้แก่ สเตฟานี การ์เร็ตต์ หัวหน้านักวิจัยที่น�าทีมงานวิจัยใน

ประเทศไทยด้วย รู้ธ มอนต์โกเมอรี่ ผู้เชี่ยวชาญด้านการท�างาน

ของภาคต�ารวจ ที่สนับสนุนการวิจัยในประเทศเวียดนาม และไอ

ลีน สกินนิเดอร์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการฟ้องร้อง ที่เป็นผู้น�าการวิจัย

ในประเทศเวยีดนาม โดยมคีวามช่วยเหลือเพิม่เติมจากแมทธิว ดา

วิส ซึ่งมีส่วนในการวิเคราะห์ทางสถิติ และพัฒนาเครื่องมือการ

ทบทวนคดี อย่างไรก็ดี รายงานฉบับนี้ถือเป็นผลการท�างานร่วม

มือกันของภาคีทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องทั้งในระดับภูมิภาคและระดับ

ประเทศ 

 เราขอขอบคุณภาคีงานวิจัยระดับประเทศเป็นอย่างยิ่ง 

ซึ่งการศึกษาครั้งนี้จะไม่สัมฤทธิ์ผลหากไม่ได้รับความร่วมมือจาก

หน่วยงานเหล่านี ้ในประเทศไทย คอื สถาบนัเพือ่การยติุธรรมแห่ง

ประเทศไทย (TIJ) และในประเทศเวยีดนามคือ กระทรวงยตุธิรรม 

นอกจากนี้ ยังมีทีมงานวิจัยระดับประเทศที่ท�างานในพื้นที่และให้

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ตลอดกระบวนการวิจัย เรารู้สึกขอบคุณต่อ

ส่วนร่วมของอาภาพร สัมฤทธิ์ วรรณภา ลีราศิริ ภักษร อินทุมาน 

ค�านวณ เข่ือนธา นนท์ วลพานิชย์ และ เอมี ไรน์ฮาร์ต ใน

ประเทศไทย   และ เหงียนวันฮวน ตรันวันดุง ลีทิวันอัน ลีทิฮาว 

เหงียนทิคิมทาว เหงียนอันทุง วูเวียนฮุง และ ศาสตราจารย์ฮวง

เหงียน ในประเทศเวียดนาม พวกเขาสนับสนุนงานวิจัยทั้งหมด

ด้วยความพยายามอย่างไม่เห็นแก่เหน็ดเหนื่อย นับตั้งแต่ขั้นตอน

การออกแบบ ไปจนถงึการเก็บข้อมลู การวเิคราะห์ และการตรวจ

สอบความถูกต้องของข้อมูลระดับประเทศที่น�ามาใช้เป็นฐานของ

รายงานฉบับนี้ 

 เรารู้สึกขอบคุณเป็นอย่างมากต่อค�าแนะน�าและการ

สนับสนุนทางวิชาการจากผู้ประสานงานและผู้ร่วมงานระดับ

ภมูภิาคจากหน่วยงานสหประชาชาตทิีม่ส่ีวนร่วมในการศกึษาครัง้

นี ้บคุคลเหล่านีม้บีทบาทส�าคญัในการจดัท�าการศกึษาเปรยีบเทยีบ

และการเตรียมรายงานฉบับนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เราขอขอบคุณ

อันนา-คาริน จัทฟอร์ส และ โรเบอร์ต้า คลากค์ จากองค์การเพื่อ

การส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศและเพิ่มพลังของผู้หญิง

แห่งสหประชาชาติ (UN Women) อันท์เจ คราฟท์ จากโครงการ

พฒันาแห่งสหประชาชาต ิ(UNDP) ส�านกังานภูมภิาคกรงุเทพ และ  

มาร์กาเร็ต อะคุลโล และ สโนว์ไวท์ สเมลเซอร์ จากส�านักงาน

ป้องกนัยาเสพติดและปราบปรามอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ 

(UNODC) ประจ�าภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และแปซิฟิก

 ในระดับประเทศ   เราขอขอบคุณบุคคลต่อไปนี้เป็น

อย่างยิ่ง  คือ  ไรรัตน์ รังสิตพล จาก UN Women ประเทศไทย 

โชโก อิชิกาว่า เอสเตฟาเนีย กัวล่าร์ และ ตุยทิเหงียน จาก UN 

Women ประเทศเวียดนาม  รวมทั้ง ซุลดิซ อะกิเชวา เบลิซซ่า 

การพิจารณาคดีข่มขืน: ความเข้าใจเรื่องการตอบสนองของกระบวนการยุติธรรมทางอาญาต่อความรุนแรงทางเพศในประเทศไทยและประเทศเวียดนาม
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แกเรโร่ และ มนิท์เหงียน จาก UNODC ประเทศเวยีดนาม ส�าหรบั

การช่วยเหลือที่มีนัยส�าคัญยิ่งระหว่างกระบวนการวิจัย เรายังขอ

ขอบคณุผูร่้วมงานระดบันานาชาตแิละระดบัภมูภิาคทีช่่วยทบทวน

รายงานนี้และให้ความคิดเห็นต่างๆ  โดยเฉพาะอย่างยิ่ง  แอนน์ 

ไอริโญซ์ และ ทาเนีย ฟาร์ฮา จาก UN Women และ คลาวเดีย 

บาโรนี และ สเวน ไฟเฟอร์ จาก UNODC เราขอขอบคุณเช่นกัน

ต่อ เมลิซซ่า อัลวาราโด้ ยังหวา ชอย และ มณฑิรา นาควิเชียร 

จาก UN Women และ มาร์ดิยาห์ มิลเล่อร์ ส�าหรับการให้ความ

คิดเห็นและการบรรณาธิกรเพิ่มเติม 

 เราซาบซึ้งในความช่วยเหลือของ ดีแอลเอ ไปเปอร์ ที่ให้

ข้อมูลระดับทุติยภูมิและท�าการวิเคราะห์ทางกฎหมาย  เรายังขอ

แสดงความขอบคุณต่อผู้ออกแบบรูปเล่มรายงานฉบับนี้  คือ ชาอิ 

อาบิ บรรณาธิการ คือ อรวิภา รักขลา มณฑิรา นาควิเชียร และ ผู้

พิสูจน์อักษร คือ แอนโธนี เบอร์เน็ตต์ และศราวุฒิ ประทุมราช

 ท้ายที่สุด เราขอขอบคุณประเทศที่เข้าร่วมในการก้าว

เดนิทีส่�าคญัเพือ่ตรวจสอบว่ากระบวนการยุตธิรรมทางอาญามกีาร

สนองตอบต่อการแจ้งความคดข่ีมขนือย่างไร เพือ่ให้เข้าใจหนทาง

ที่จะก้าวไปข้างหน้าในการเพิ่มช่องทางการเข้าถึงระบบยุติธรรม

ของผู้หญิง และเพื่อยุติคนผิดลอยนวลต่อความรุนแรงต่อผู้หญิง

และเด็กหญิงในทุกรูปแบบ

 การศึกษาคร้ังนี้ได้รับทุนสนับสนุนและด�าเนินการโดย

องค์การเพือ่การส่งเสรมิความเสมอภาคระหว่างเพศและเพิม่พลงั

ของผูห้ญงิแห่งสหประชาชาต ิ(UN Women) โครงการพฒันาแห่ง

สหประชาชาต ิ(UNDP) และส�านกังานป้องกนัยาเสพตดิและปราบ

ปรามอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ (UNODC) โดยถือว่าเป็น

ผลงานของความร่วมมอืระหว่างหน่วยงานเพ่ือเสรมิต่องานรณรงค์

ของเลขาธิการใหญ่แห่งสหประชาชาติ ท่ีชื่อว่า การรณรงค์แห่ง

สหประชาชาติว่าด้วยความสมัครสามัคคีเพ่ือยุติความรุนแรงต่อ

สตรีผู้หญิง (UNiTE to End Violence against Women 

Campaign)
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ตัวย่อ และ ค�าย่อ

ASEAN สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือ อาเซียน (Association of Southeast 

Asian Nations)

CEDAW อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ พ.ศ. 2522 (Convention on 

the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (1979)) 

CEFACOM ศูนย์ศึกษาเรื่องสุขภาพครอบครัวและการพัฒนาชุมชน ประเทศเวียดนาม (Centre for Study 

on Family Health and Community Development (Viet Nam)) 

CJS กระบวนการยุติธรรมทางอาญา (Criminal Justice System) 

CSAGA ศูนย์ศึกษาและวิทยาศาสตร์ประยุกต์เรื่องเพศสภาพ ครอบครัว ผู้หญิง และเด็กวัยรุ่น (ประเทศ

เวียดนาม) (Centre for Studies and Applied Sciences in Gender, Family, Women 

and Adolescents (Viet Nam))

LIGHT งานสขุภาพและการพฒันาชมุชน (ประเทศเวยีดนาม) (Community Health and Development 

(Viet Nam)) 

NGO องค์กรพัฒนาเอกชน (Non-governmental organization)

OSCC ศนูย์ช่วยเหลอืเดก็และผูห้ญิงในภาวะวกิฤต (ประเทศไทย) (One Stop Crisis Centre (Thailand))

SAEK ชุดเครื่องมือเพื่อตรวจสอบการล่วงละเมิดทางเพศ (Sexual Assault Examination Kit)

SV ความรุนแรงทางเพศ (Sexual Violence) 

VAW ความรุนแรงต่อผู้หญิง (Violence Against Women) 

UNDP โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (United Nations Development Programme)

UNFPA กองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติ (United Nations Population Fund)

UNODC  ส�านักงานป้องกันยาเสพติดและปราบปรามอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ (United Nations 

Office on Drugs and Crime) 

UN Women  องค์การเพื่อการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศและเพิ่มพลังของผู้หญิงแห่งสหประชาชาติ 

(United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women) 

WHO องค์การอนามัยโลก (World Health Organization)

ตัวย่อ และ ค�าย่อ xi
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การพิจารณาคดีในระดับศาลมัก

ใช้ระยะเวลายาวนานและยืดเยื้อ 

โดยเน้นหลักฐานทางกายภาพ

และหลักฐานทางนิติเวชมาก

ยิ่งกว่าความน่าเชื่อถือของ

เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น หรือความไม่

สมยอมของผู้เสียหาย

บทสรุปผู้บริหาร

การล้มเลิกการด�าเนินคดีที่เกี่ยวกับความรุนแรงทางเพศในประเทศไทยและประเทศ

เวียดนาม

 การศึกษานี้ถือว่าเป็นการศึกษาครั้งแรกสุดในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ที่มุ่ง

วเิคราะห์ว่ากระบวนการยตุธิรรมทางอาญาต่างๆ ในประเทศไทยและประเทศเวยีดนาม 

มกีารสนองตอบต่อการแจ้งความเรือ่งข่มขนืและการล่วงละเมดิทางเพศอย่างไร และเพือ่

ระบุว่ามีปัจจัยในระดับสถาบันอะไรบ้างที่มีส่วนในการจ�าหน่ายคดีในสองประเทศ เป้า

หมายของการศกึษาคอืการท�าความเข้าใจว่าการล้มเลกิการด�าเนนิคดหีรอืการยอมความ

ที่เก่ียวกับความรุนแรงทางเพศเกิดข้ึนตรงไหนและอย่างไร และเพื่อค้นหาช่องทางเชิง

ยุทธศาสตร์ที่จะสร้างความเข้มแข็งให้กับการบริหารงานยุติธรรมในด้านนี้ 

 การศกึษานีส้อดคล้องกบัการศกึษาในประเดน็เดยีวกนัในระดบัสากล โดยพบ

ว่า มีการ กลั่นกรองคดีออกไปในทุกขั้นตอนของกระบวนการยุติธรรม และมีการล้มเลิก

การด�าเนินคดี เกิดขึ้นในขั้นตอนที่ส�าคัญสี่ขั้นตอน คือ 

• ขั้นตอนแจ้งความในขั้นแรก (Initial reporting stage) ซึ่งเจ้าหน้าที่ต�ารวจสรุป

ว่ามกีารกระท�าผิดกฎหมายจริงหรือไม่ ควรรับแจ้งความหรือไม่และควรมกีารสอบสวน

ในขั้นต่อไปหรือไม่

• ขั้นตอนการสอบสวน (Investigative stage) ซึ่งพนักงานสอบสวนระบุและตรวจ

สอบหลักฐานทั้งหมดและพิจารณาว่าควรส่งฟ้องหรือไม่

• ขั้นตอนก่อนการพิจารณาคดี (Pre-trial stage) ซึ่งเจ้าพนักงานที่รับผิดชอบชี้ขาด

ว่าจะฟ้องร้องในคดีนั้นหรือไม่ 

• ขั้นตอนการพิจารณาคดี (Trial stage) ซึ่งผู้พิพากษา หรือผู้พิพากษาร่วมกับคณะ

ลูกขุนตัดสินว่าจะลงโทษจ�าเลยหรือไม่ 
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ระเบียบวิธีและขอบข่ายการวิจัย

 การวิจัยได้รวมแผนผังด้านกฎหมายและกระบวนการ

กฎหมายที่เกี่ยวกับความรุนแรงทางเพศในแต่ละประเทศ การ

ทบทวนเชงิปรมิาณกบัเจ้าหน้าทีต่�ารวจจ�านวนอย่างน้อย 120 นาย 

และ/หรือคดีความที่อยู่ในขั้นศาลในทั้งสองประเทศ และทีมวิจัย

ระดับประเทศท�าการทบทวนเชิงคุณภาพและจัดกลุ่มสนทนาเชิง

ลึกกับผู้ให้ข้อมูลจ�านวน 213 คน ซึ่งประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ภาค

รัฐ ผู้ปฏิบัติงานในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา ภาคประชา

สงัคม และบคุคลทีใ่ห้บริการด้านนิตเิวชและความช่วยเหลอืต่างๆ 

 การศึกษานี้ไม่ได้เน้นการเสนอข้อมูลตัวแทนระดับ

ประเทศเพื่อน�ามาตรวจวัดหรือเปรียบเทียบกับอัตราการล้มเลิก

การด�าเนินคดี โดยรวม แต่เน้นการค้นหาปัจจัยส�าคัญซึ่งมีผลกระ

ทบต่อการล้มเลกิการด�าเนนิคด ีเพือ่ให้เข้าใจว่าจะลดปริมาณการ

หลุดของคดีเช่นนั้นได้อย่างไร 

 การศึกษายังจ�ากัดเฉพาะผู้เสียหายจากการข่มขืนและ

การล่วงละเมดิทางเพศซึง่เป็นผูห้ญงิเท่านัน้ รวมทัง้ผูเ้สยีหายจาก

การพยายามข่มขืนและล่วงละเมดิทางเพศด้วย โดยเป็นผูเ้สยีหาย

ทีแ่สวงหาความเป็นธรรมผ่านกระบวนการยตุธิรรมทางอาญาอย่าง

เป็นทางการ ด้วยเหตนุี ้การศกึษาจงึไม่ได้รวมเอาคดทีีไ่ม่มกีารแจ้ง

ความ หรือคดีที่มีการพิจารณาผ่านกระบวนการยุติธรรมที่ไม่เป็น

ทางการ 

ผลการวิจัย

 ผลการศึกษาพบว่า ผู้หญิงที่แจ้งความกรณีข่มขืนใน

ประเทศไทยและประเทศเวียดนาม ต้องเผชิญกับนโยบายและ

การปฏบิตัทิางสังคม ทางกฎหมาย และทางสถาบนั ทีเ่ป็นเสมอืน

เครื่องปิดกั้นพวกเธอจากความยุติธรรม อุปสรรคเหล่านี้ยับยั้งไม่

ให้พวกเธอแจ้งความเรื่องความรุนแรงทางเพศ และลดความเป็น

ไปได้ที่ผู้หญิงเหล่านั้นจะยืนหยัดเรียกร้องให้มีการชดเชยผ่าน

กระบวนการยุติธรรมทางอาญา 

 ในทัง้สองประเทศ ความเปราะบางของผู้หญิงและเด็ก

หญงิต่อความรุนแรงทางเพศเป็นสิง่ทีฝั่งรากลกึและถกูหนุนโดย

ค่านิยม แบบแผน และการปฏิบัติทางสังคมและวัฒนธรรมการ

เลือกปฏิบัติ เจ้าหน้าท่ีต�ารวจ พนักงานอัยการ และผู้พิพากษา

มิได้ปลอดจากอคติและการมองแบบเหมารวมต่อการกระท�าผิด

กฎหมาย ต่อผูเ้สยีหาย และต่อผูถ้กูกล่าวหา ในทางกลับกัน ทัศนคติ

เหล่านี้ยังมีผลต่อวิธีบังคับใช้กฎหมายในทางปฏิบัติ ความรวดเร็ว

ในการตอบสนอง และความมุ่งม่ันท่ีจะท�าหน้าที่อย่างเต็มก�าลัง

ความสามารถในฐานะผูป้ฏบิติังานของรฐั การศกึษาชีใ้ห้เหน็ว่า ผู้

ให้บริการในกระบวนการยุติธรรมทางอาญามิต้องมีภาระผูกพัน

รับผิดอย่างเป็นระบบที่จะต้องให้บริการที่มีสิทธิเป็นพ้ืนฐานและ

มีผู้เสียหายเป็นศูนย์กลาง

 ผู้หญิงจ�านวนมากมีความรู้เพียงเล็กน้อยและมีข้อ

จ�ากัดในการเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิของตัวเอง และไม่รู้ว่า

พวกเธอสามารถหรือควรคาดหวังอะไรในระหว่างการด�าเนิน

คดผ่ีานระบบและกระบวนการยตุธิรรมทางอาญาท่ีซบัซ้อน การ

ฟ้องร้องคดใีห้ผูเ้สยีหายจากความรนุแรงทางเพศอาจมไีม่เพยีงพอ 

เช่นเดยีวกบัโครงการป้องกนัผูเ้สยีหายและพยานทีย่งัมจี�ากดั และ

การสือ่สารระหว่างผูใ้ห้บรกิารงานยตุธิรรมทางอาญากบัผูเ้สยีหาย

ลดน้อยถอยลงอย่างมากหลังจากการรับแจ้งความในข้ันต้นแล้ว 

ในขณะที่บริการช่วยเหลือมีน้อยอยู่แล้ว ผู้เสียหายและครอบครัว

อาจเลือกถอนตัวโดยไม่ด�าเนินคดีจนถึงที่สุด 

 ในทัง้สองประเทศ มอีตัราการล้มเลกิการด�าเนนิคดสีงู

ในช่วงตดิต่อคร้ังแรกและในช่วงแจ้งความ ผูเ้สยีหายจ�านวนมาก

ถูกบอกปัดหรือเร่งรัดให้หาทางไกล่เกลี่ย (mediation) หรือวิธี

การตกลงกนัเอง (settlement) ในรูปแบบอ่ืนๆ นอกระบบยตุธิรรม

ทางอาญาที่เป็นทางการ บ่อยครั้ง ผู้เสียหายต้องให้ปากค�าเรื่อง

การละเมิดคร้ังแล้วครั้งเล่า หรือได้รับการปฏิบัติอย่างไม่เคารพ

หรอืขาดความอ่อนไหว เจ้าหน้าทีต่�ารวจอาจปฏเิสธทีจ่ะลงบันทกึ

แจ้งความ หรอืรบัแจ้งความแต่ไม่สอบสวนต่อ หรอืสอบสวนอย่าง

ลวกๆ หรืออย่างเชื่องช้า 

 กระบวนการไต่สวนในชัน้ศาลมกัยดืเย้ือและยาวนาน 

โดยเน้นไปที่หลักฐานทางกายภาพและหลักฐานทางร่างกายหรือ

ทางนติเิวชมากกว่าความน่าเชือ่ถอืของเหตกุารณ์ทีเ่กดิข้ึนหรอืการ

ที่ผู้เสียหายไม่ให้ความสมยอม (consent) ต่อการกระท�านั้น การ

ด�าเนนิการทีล่่าช้าเป็นสิง่บัน่ทอนผูเ้สยีหายทีต้่องผ่านข้ันตอนการ

บริหารงานยุติธรรม เจ้าหน้าที่ต�ารวจมักเริ่มต้นและสรุปการ

สอบสวนอย่างล่าช้า และรวมถงึมกีารเลือ่นการนดัวนัพิจารณาคดี

บ่อยคร้ัง มีการตั้งค�าถามต่อบุคลิกลักษณะของผู้เสียหาย ความ

ประพฤติ หรือการแต่งกาย การเตรียมพร้อมและช่วยเหลือผู้เสีย

หายในการข้ึนศาลมน้ีอยมาก และในคดจี�านวนมาก ศาลมกัตดัสนิ

ว่าจ�าเลยไม่มีความผิดหรือพิพากษายกฟ้อง
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 สถานท่ีอ�านวยความสะดวก ในสถานีต�ารวจ ในโรง

พยาบาล ในสถานบริการทางแพทย์ที่มีการตรวจหลักฐานทาง

นติิเวช หรอืในศาล ทีเ่ป็นมติรกบัผูห้ญงิและผูเ้สยีหายมีน้อยมาก

หรือแทบไม่มีเลย ในขณะที่การสอบสวนคดีความรุนแรงทางเพศ

เป็นเหตุการณ์ที่ซับซ้อนและท้าทาย แต่ก็ไม่มีหน่วยงานช�านาญ

การโดยเฉพาะในด้านนี ้และเจ้าหน้าทีแ่ละพนกังานสอบสวนทีร่บั

คดีมามักได้รับการอบรมหรือพัฒนาความเป็นมืออาชีพมาเพียง

เล็กน้อยหรือไม่ได้รับเลย นอกจากนี้ จ�านวนของเจ้าหน้าที่ต�ารวจ

และพนักงานสอบสวนที่เป็นผู้หญิงก็มีน้อยมากเช่นกัน

 กลไกการจดัเกบ็และการวเิคราะห์ข้อมลูมอีย่างจ�ากดั 

แสดงให้เห็นถึงการบริหารข้อมูลที่ไม่เพียงพอหรือไม่ครบถ้วน ไม่

ว่าจะเป็นบนัทกึของเจ้าหน้าทีต่�ารวจหรอืบนัทกึของศาล ข้อท้าทาย

นีย้งัรวมไปถึงการแยกแยะลกัษณะประชากรศาสตร์ของผู้เสียหาย

และผูล่้วงละเมดิทีมี่อย่างจ�ากัด และการเก็บบนัทกึทีด้่อยคณุภาพ

ทั้งในด้านระยะเวลาการท�าคดีและผลลัพธ์ของการสอบสวนโดย

พนักงานสอบสวนและพนักงานอัยการ นอกจากนั้น ยังแทบไม่มี

โครงการและการตอบสนองเพื่อการติดตามก�ากับดูแลและการ

ประเมนิผล ท�าให้ระบบยตุธิรรมไม่มหีลกัฐานเชงิประจักษ์ทีจ่ะน�า

ไปพฒันายทุธศาสตร์ นโยบายและแนวปฏบิตัใินการปรบัปรงุการ

บริการได้ 

 ยังมีข้อจ�ากัดด้านเครือข่าย การส่งต่อและกลไกการ

ประสานงานภายในกระบวนการยุติธรรม และระหว่างรัฐบาล 

หน่วยงานในกระบวนการยตุธิรรม และผูใ้ห้บริการในภาคประชา

สังคม ท�าให้การให้บริการขาดการส่งต่อและการประสานงาน

ไม่ต่อเนื่องบ่อยครั้ง ระบบข้อมูลจากภาคส่วนต่างๆ ของ

กระบวนการยุติธรรมทางอาญาไม่มีการสื่อสารกัน และอาจมีการ

ใช้นิยาม ศัพท์เฉพาะหรือการจัดหมายเลขส�านวนคดีที่ไม่เหมือน

กัน ก่อให้เกิดอุปสรรคต่อการประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ

และเพิ่มความเสี่ยงในการสูญเสียข้อมูลด้วย 

 มีการน�าเสนอนโยบายและแนวปฏิบัติที่ดีและน่าเป็น

ไปได้ในทั้งสองประเทศ สิ่งนี้ได้แก่ กฎหมายที่ให้ความหวังมาก

ขึน้ ความมุง่มัน่และข้อผกูมดัทางการเมอืงทีเ่พิม่ขึน้เรือ่งการจดัสรร

งบประมาณส�าหรับงานให้บริการท่ีสอดประสานกัน มีการจัดตั้ง

ศนูย์ช่วยเหลอืวกิฤตแิบบครบวงจร และมกีารพฒันาข้อตกลงต่างๆ 

ที่ก�าหนดให้เจ้าหน้าที่ต�ารวจต้องตอบสนองต่อประเด็นทางเพศ 

อย่างไรก็ตาม ข้อจ�ากัดในการน�าไปปฏิบัติ และความรับผิดชอบ

ต่อการปฏบิตัหิน้าทีห่รอืการละเว้นไม่ปฏบิตัหิน้าที ่หมายความว่า 

แนวปฏิบัติเหล่านี้ยังไม่อาจถูกน�าไปใช้ให้เต็มศักยภาพได้

ข้อเสนอแนะ 

 เพื่อตอบสนองต่อความท้าทายต่างๆ ที่กล่าวมาข้างต้น 

และเพือ่สร้างความเข้มแขง็ให้กบัภาคยตุธิรรมทางอาญาต่อความ

รนุแรงทางเพศ การศกึษาครัง้นีไ้ด้ระบุข้อเสนอแนะทีเ่ร่งด่วนไว้ดงั 

ต่อไปนี้ 

1. จัดตั้งบริการยุติธรรมพื้นฐานที่มีคุณภาพส�าหรับผู้เสียหาย 

ซึง่ให้ความส�าคญัเร่งดว่นตอ่ความปลอดภยั การคุม้ครอง และ

การให้ความช่วยเหลือผู้เสียหายเหล่านั้น

2. เสรมิสร้างสมรรถภาพในระดบัสถาบนั เพือ่เปลีย่นวฒันธรรม

ระดับองค์กรและสร้างความตระหนักและความอ่อนไหวต่อ

ประเด็นทางเพศ

3. ส่งเสริมกรอบทางกฎหมายและนโยบายที่ครอบคลุม

4. ประกนัให้มแีนวทางทีอ่่อนไหวต่อผูเ้สยีหายของความรุนแรง

ทางเพศสะท้อนอยู่ในนโยบาย แนวปฏิบัติ และทรัพยากรใน

ด้านความยุติธรรมทางอาญา

5. พัฒนากลไกการก�ากับดูแลและการประกันความรับผิดทั้ง

ภายในและภายนอกที่มีประสิทธิภาพ

6. ส่งเสริมให้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ในทุกระดับของ

กระบวนการยุติธรรมทางอาญา

7. ส่งเสริมให้มีการตอบสนองและการประสานงาน อย่างม ี

บูรณาการในงานอ�านวยความยุติธรรมทางอาญาระหว่าง 

รัฐบาล และประชาสังคม

8. พัฒนากลไกการก�ากับดูแลและประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ

9. จดัล�าดบัความส�าคญัของทรพัยากร ทัง้ด้านบคุลากรและด้าน

การเงิน เพื่อจัดการบริการอย่างมีประสิทธิภาพ 
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1

 ความรนุแรงต่อผู้หญิงและเดก็หญงิยังคงเป็นการละเมดิสิทธมินุษยชนทีแ่พร่

หลายมากที่สุด4 ในทวีปเอเชีย เช่นเดียวกับในภูมิภาคอื่นๆทั่วโลก ความรุนแรงเช่น

นี้ยังกระจายตัวอย่างกว้างขวาง เป็นระบบ และตอกย�้าโดยวัฒนธรรมที่มีผลกระทบ

ต่อผู้หญิงและเด็กไม่ว่าจะในบริบทใดๆ 

 ความรนุแรงทางเพศ – อนัรวมถงึ การข่มขนืและรปูแบบการล่วงละเมดิทาง

เพศอืน่ๆ – มักถูกมองว่าเป็นสิ่งที่ยอมรับได้ในสังคม เพราะค่านิยมที่ยึดมั่นและ

วัฒนธรรมที่ลดทอนคุณค่าของบทบาทผู้หญิง และเน้นให้สถานะของผู้หญิงเป็นรอง

ผูช้าย ในภมูภิาคเอเชยี มคีวามอดกลัน้ทางสงัคมต่อความรุนแรงทางเพศสงูมาก ท�าให้

มีการแจ้งความน้อย มีการล้มเลิกการด�าเนินคดี สูงและมีอคติในระดับบุคคลและ

สถาบนัทีไ่ม่เข้าข้างผูเ้สยีหาย ระดบัความรนุแรงทางเพศทีค่งอยูอ่ย่างต่อเนือ่งมผีลก

ระทบในแง่ลบทั้งในด้านสุขภาพ ด้านสังคม ด้านวัฒนธรรม และด้านเศรษฐกิจของ

ผู้หญิงและเด็กหญิง ครอบครัวของพวกเธอ ชุมชน และสังคมในวงกว้าง 

 งานวิจัยเสนอว่า หากผู้เสียหายจากการข่มขืนหรือการล่วงละเมิดทางเพศ

สามารถก้าวข้ามการตีตราทางสังคมด้วยการยอม ‘เปิดเผย’ เหตุร้ายที่ประสบและ

เข้าแจ้งความได้ พวกเธอกย็งัต้องเผชญิกบัความไม่เท่าเทยีมในการเข้าถงึความยตุธิรรม 

เมือ่เทยีบกบัผูท้ีแ่จ้งความในคดอีืน่ๆ ทีไ่ม่เกีย่วกบัความรนุแรงทางเพศ คนผดิลอยนวล

ที่เป็นระบบในคดีความรุนแรงทางเพศถือเป็นช่องว่างของการตอบสนองและความ

รับผิดชอบในระดับสถาบันและในกลไกธรรมาภิบาล 

4 UN Women (2011) Progress of the World’s Women: In Pursuit of Justice. New York.
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 การยอมความหรือล้มเลิกการด�าเนินคดี (Attrition) – 

เป็นกระบวนการซึ่งส�านวนคดีต่างๆ ของคดีความรุนแรงทางเพศ

ซึง่มปีรมิาณสูงมากไม่สามารถคืบหน้าไปได้ในระบบยตุธิรรม5 – ใน

กรณีของคดีความรุนแรงทางเพศ ยังอยู่ในปริมาณสูงมาก แม้ว่า

จะมีการศึกษาในระดับนานาชาติเรื่องการยอมความในคดีความ

รุนแรงทางเพศอยู่บ้าง แต่งานศึกษาช้ินน้ีในเร่ืองการปฏิบัติงาน

ของเจ้าหน้าทีต่�ารวจและการฟ้องร้องคดข่ีมขนืและการล่วงละเมดิ

ทางเพศในประเทศไทยและประเทศเวียดนาม ก็ยังถือว่าเป็นงาน

ศึกษาเปรียบเทียบชิ้นแรกในทวีปเอเชีย 

 ในไม่กี่ปีที่ผ่านมา มีความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องใน

ภูมิภาคในด้านการเสริมความเข้มแข็งให้กรอบนิติบัญญัติในเรื่อง

ความรุนแรงทางเพศต่อผู้หญิง ขณะนี้มีประเทศจ�านวน 33 จาก 

39 ประเทศในเอเชียและแปซิฟิก6 ที่มีกฎหมายก�าหนดให้ความ

รุนแรงเช่นนั้นทางเพศถือเป็นความผิดตามกฎหมาย แม้ว่าจะมี

เพียง 14 ประเทศที่ถือว่าการข่มขืนคู่สมรส (marital rape) เป็น

อาชญากรรม7 ยิ่งไปกว่านั้น เช่นเดียวกับในภูมิภาคอื่นๆ ความ

ก้าวหน้าในการน�ากฎหมายและข้อผูกพันต่างๆ ไปสู่การปฏิบัติ 

และการสร้างความเข้มแขง็ต่อความรบัผิดชอบโดยทัว่ไปยงัเป็นไป

ด้วยความเชื่องช้าเกินไป ความท้าทายต่างๆ ประกอบด้วย 

ทรพัยากรทีไ่ม่พอเพยีงส�าหรบัการน�ากฎหมายและนโยบายทีม่อียู่

ไปปฏิบตั ิช่องว่างด้านความสามารถของผู้ปฏบิตักิารยตุธิรรมทาง

อาญา (การบงัคบัใช้กฎหมาย การฟ้องร้อง และงานตลุาการ) การ

ประสานงานและระบบส่งต่อท่ีไม่สมบูรณ์ในกรณีของสิทธิมนุษย

ชนและความรุนแรงต่อผูห้ญงิ และความไม่เพยีงพอของกฎระเบยีบ

5 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, p.17.

6 ประเทศเหล่านี้ประกอบด้วย อัฟกานิสถาน ออสเตรเลีย บังคลาเทศ ภูฐาน บรูไน กัมพูชา จีน ฟิจิ อินเดีย อินโดนีเซีย ญี่ปุ่น คิริบาติ ลาว มาเลเซีย หมู่เกาะมาร์แชล 
มองโกเลีย เนปาล นิวซีแลนด์ ปากีสถาน ปาปัวนิวกินี ฟิลิปปินส์ สาธารณรัฐเกาหลี ซาเมา สิงคโปร์ หมู่เกาะโซโลลมอน ศรีลังกา ประเทศไทย ติมอร์ เลสเต ตอง ตูวาลู 
วานูอาตู เวียดนาม UN Women Regional Internal Mapping (2016: ไม่ได้ตีพิมพ)์.

7 ประเทศเหล่านี้ประกอบด้วย ออสเตรเลีย ภูฐาน อินโดนีเซีย หมู่เกาะมาร์แชล เนปาล นิวซีแลนด์ ปาปัวนิวกินี ฟิลิปปินส์ สาธารณรัฐเกาหลี ประเทศไทย ติมอร์เลสเต 
เวียดนาม UN Women Regional Internal Mapping (2016: ยังไม่ได้ตีพิมพ์).

8 Thailand: Claassen, Boonsit, Angkana and Piemyat (2004) Restorative Justice and Domestic Violence Resolution in Thailand. Voma Connections 
(No.17, Summer): 1, pp.9-16. http://voma.org/docs/connect17.pdf

9 National Institute of Public Health and National Institute of Statistics (2006) Cambodia Demographic and Health Survey. Phnom Penh.
10 Government of Viet Nam and United Nations (2010) National Study on Domestic Violence against Women in Viet Nam. Ha Noi.
11 World Health Organization (2005) Summary Report: Multi-country Study on Women’s Health and Domestic Violence against Women. Geneva
12 UN Women (2011) Progress of the World’s Women: In Pursuit of Justice. New York.

และข้อบงัคบัต่างๆ ทีจ่ะจดัตัง้สายงานรับผดิชอบในระดับกระทรวง 

การศึกษาต่างๆ ที่ท�ามาก่อนหน้านี้ในประเทศไทยและประเทศ

เวยีดนามแสดงให้เห็นว่า เจ้าหน้าทีต่�ารวจในหลายกรณยีงัคง ‘ให้

ค�าปรึกษา (counsel)’ และ ‘ระงับ (settle)’ คดีในระดับสถานี

ต�ารวจ แทนที่จะปฏิบัติการทางกฎหมายอย่างเหมาะสมในกรณี

ของความรุนแรงในครอบครัว8

 รฐัมพีนัธกรณภีายใต้กฎหมายระหว่างประเทศทีจ่ะ ‘ท�า

หน้าที่อย่างเต็มก�าลังความสามารถ (due diligence)’ เพื่อจัดท�า

มาตรการที่มีประสิทธิภาพในการป้องกัน สอบสวน และฟ้องร้อง

คดีความรุนแรงต่อผู้หญิง แต่ช่องว่างในกรอบทางกฎหมายและ

ความอ่อนด้อยในทางปฏิบตัมิผีลบ่อยครัง้ให้ผูห้ญงิและเดก็หญงิที่

ต้องเผชญิกบัความรนุแรงนัน้ไม่ได้รบัความคุม้ครอง การชดใช้ และ

ความยุติธรรมอย่างพอเพียง แหล่งข้อมูลจ�านวนมากยืนยันว่า 

สัดส่วนของผู้หญิงที่แจ้งความเรื่องการกระท�ารุนแรงหรือขอเข้า

ถึงบริการด้านสุขภาพ ด้านคุ้มครอง ด้านช่วยเหลือ และด้าน

กฎหมาย ยังคงมีน้อย แล มักมีแนวโน้มแจ้งความก็ต่อเมื่อเจอกับ

การท�าร้ายร่างกายในระดับที่รุนแรง9, 10, 11 แม้ในกรณีที่มีการแจ้ง

ความ ก็มกัเกิดความล้มเหลวในขัน้ตอนเข้าถงึระบบยติุธรรมอย่าง

เป็นทางการ (‘ห่วงโซ่ความยติุธรรม’) โดยมีการยอมความในอตัรา

สูง และมีเพียงไม่กี่คดีที่เกิดผลในการลงโทษจริงๆ12 การวิจัยภาย

ใต้งานศึกษานี้ยืนยันผลการค้นพบดังกล่าว 

 รายงานความก้าวหน้าของผู้หญิงในโลก (Progress of 

the World’s Women report) ประจ�าปี พ.ศ. 2554 – พ.ศ. 2555 
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กล่าวว่า “ทัง้ในประเทศร�า่รวยและยากจน โครงสร้างพืน้ฐานของ

งานยุติธรรม – เจ้าหน้าที่ต�ารวจ ศาลสถิตยุติธรรม และคณะ

ตุลาการ – ไม่สามารถช่วยเหลือผู้หญิงและเด็กหญิง ซึ่งจะเห็นได้

จากบริการท่ีคุณภาพต�่าและทัศนคติท่ีไม่เป็นมิตรจากกลุ่มบุคคล

ที่มีหน้าที่โดยตรงที่จะพิทักษ์สิทธิมนุษยชนของผู้หญิงเหล่านี้”13

 เพื่อให้เข้าใจช่องว่างระหว่างนโยบายและการปฏิบัติได้

ดขีึน้ และเพือ่ออกแบบและจดัท�าโครงการทีมี่หลกัฐานเชงิประจกัษ์

เพื่อปิดช่องว่างดังกล่าวในท้ายท่ีสุด โครงการพัฒนาแห่ง

สหประชาชาติ (UNDP) ส�านักงานป้องกันยาเสพติดและปราบ

ปรามอาชญากรรมแห่งสหประชาชาต ิ(UNODC) และองค์การเพ่ือ

ส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศและเพิ่มพลังของผู้หญิงแห่ง

สหประชาชาติ (UN Women) ได้สนับสนนุการศกึษาเปรียบเทยีบ

งานของเจ้าหน้าที่ต�ารวจและการฟ้องร้องด�าเนินคดีความรุนแรง

ทางเพศ – โดยมจีดุมุง่เน้นเฉพาะเรือ่งการข่มขนืและการล่วงละเมดิ

ทางเพศ – ในทวปีเอเชยี ความเป็นมา การวจิยั และข้อค้นพบของ

การศกึษานี ้ซึง่จดัท�าในระหว่างเดือนตลุาคม ปี พ.ศ. 2556 จนถงึ

เดอืนกันยายน ปี พ.ศ. 2557 มปีรากฏในรายงานนี ้ข้อค้นพบต่างๆ 

มฐีานมาจากข้อมลูทางคดทีีจ่�ากดัทีไ่ด้มาจากงานด้านต�ารวจ งาน

อัยการ และงานด้านศาล ของประเทศที่เป็นเป้าหมายของการ

ศึกษา ในช่วงระยะเวลาที่ท�าการศึกษา โดยรวมการสัมภาษณ์เชิง

คุณภาพไว้ด้วยส่วนหนึ่ง ในขณะที่มีช่องว่างด้านข้อมูลที่เด่นชัด 

ท�าให้เกดิข้อสรปุทีอ่าจไม่เป็นทีป่ระจกัษ์และไม่หนกัแน่นเพยีงพอ 

การศึกษานี้ก็ยังถือว่าเป็นตัวแทนของก้าวแรกที่ส�าคัญยิ่งในการ

สร้างฐานเพื่อให้เกิดการอภิปรายเพื่อหาค�าตอบในหัวข้อนี้ 

13 UN Women (2011) Progress of the World’s Women: In Pursuit of Justice. New York.
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เป้าประสงค์ของการศึกษา 

ครั้งนี้ คือ เพื่อขยายองค์ความ

รู้ในระดับภูมิภาคส�าหรับสร้าง

ความก้าวหน้าในการบังคับใช้

กฎหมายต่างๆ และขยายการ

เข้าถึงความเป็นธรรมส�าหรับผู้

หญิงและเด็กหญิงที่ประสบกับ

เหตุรุนแรงและการล่วงละเมิด

ทางเพศ

บทที่ 1

บริบทและความเป็นมา

บริบทและความเป็นมา 5

1. ความเป็นมาและวัตถุประสงค์ของการศึกษา

1.1. ความเป็นมา

 การศึกษาเรื่องการสอบสวน การฟ้องร้องด�าเนินคดี และการลงโทษใน
กรณคีวามรนุแรงทางเพศต่อผูห้ญงิและเดก็หญงิในประเทศไทยและประเทศเวยีดนาม 
เป็นการศึกษาเปรียบเทียบครั้งแรกในเรื่องของการล้มเลิกการด�าเนินคดี ด้านความ
รนุแรงทางเพศในทวีปเอเชีย เพือ่ท�าความเขา้ใจวา่การล้มเลกิการด�าเนินคด ีคอืการ
ทีค่ดต้ีองตกไปหรือสูญหายไปจากกระบวนการยุตธิรรมทางอาญา การศกึษานีไ้ด้วจิยั
ว่า มีการจัดการคดีข่มขืนและการกระท�ารุนแรงทางเพศในสองประเทศนี้อย่างไร 
และในการวจิยัน้ันกมี็การค้นหาช่องทางเชิงยุทธศาสตร์ทีจ่ะลดจ�านวนคนผดิลอยนวล
เรื่องความรุนแรงทางเพศ และสร้างความเข้มแข็งต่อการบังคับใช้ข้อผูกพันทาง
นโยบาย 

 การศึกษาครั้งนี้ถูกออกแบบในเบื้องต้นให้ระบุหาอัตราการล้มเลิกการ
ด�าเนนิคด ีทัง้ในด้านภาพรวมและในด้านปัจจยัทีม่ผีลกระทบในทางบวกและทางลบ
ต่อการล้มเลกิการด�าเนนิคดใีนขัน้ตอนต่างๆ ของกระบวนการยตุธิรรมทางอาญา ใน
ขณะท่ีมีความท้าทายด้านข้อมูลในระดับหนึ่ง – ซึ่งจะมีการอภิปรายต่อไปในบทน้ี 
– เป็นอุปสรรคปิดกั้นในการระบุอัตราการล้มเลิกการด�าเนินคดีอย่างเฉพาะเจาะจง 
แต่การศกึษาก็ให้ภาพทีซ่บัซ้อนของปัจจยัต่างๆ ทีมี่ส่วนให้เกิดการล้มเลกิการด�าเนนิ
คดี ปัจจัยเหล่านี้ประกอบด้วย ข้อก�าหนดและการปฏิรูปด้านนิติบัญญัติและ
กระบวนการ ขอบข่ายด้านสิทธิของผู้เสียหายในกระบวนการทางกฎหมาย รูปแบบ
ของการแจ้งความทางอาญาและการบันทึกค�าให้การ และค่านิยมและการมองแบบ
เหมารวมในวัฒนธรรมที่เกี่ยวกับการข่มขืน ด้วยเหตุดังกล่าว การศึกษาจึงได้ตั้งเป้า
ไปทีก่ารสร้างความกระจ่างเกีย่วกบัผูป้ฏบิตังิาน สถาบนั ระบบ และวัฒนธรรมต่างๆ 
ซึง่มส่ีวนทัง้ท�าให้เกิดการล้มเลกิการด�าเนนิคด ีและเป็นกญุแจทีน่�าไปต่อสูกั้บปัญหา
การล้มเลิกการด�าเนินคดีด้วย

I
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1.2. วัตถุประสงค์

 ไม่เพียงแต่ต้องประกันให้มีการบังคับใช้กฎหมายเร่ือง

ความรุนแรงต่อผู้หญิงอย่างรอบด้านเท่านั้น แต่ยังต้องมีการน�า

กฎหมายเหล่านั้นไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพด้วย เราจ�าเป็นต้องมี

ความเข้าใจที่ดีขึ้นเกี่ยวกับช่องโหว่ในการบริหารงานยุติธรรมที่

ท�าให้เกิดคนผิดลอยนวล เป้าหมายของการศึกษา คือ การขยาย

องค์ความรู้ในระดับภูมิภาคเพื่อสร้างความก้าวหน้าในการบังคับ

ใช้กฎหมาย และท�าให้ผู้หญิงและเด็กหญิงที่ต้องเผชิญกับความ

รนุแรงและการทารุณกรรมทางเพศสามารถเข้าถงึความเป็นธรรม

ได้ง่ายขึ้น เพื่อให้บรรลุเป้าหมายนี้ การศึกษาจึงมุ่งค้นหาช่องทาง

เชิงยุทธศาสตร์ส�าหรับการจัดท�าโครงการ เพื่อให้ผู้มีหน้าที่ (key 

duty bearers) – โดยเฉพาะอย่างยิง่หน่วยงานผูบ้งัคบัใช้กฎหมาย 

ส�านักงานอัยการ และหน่วยงานตุลาการ – ด้วยความรู้อันส�าคัญ

ว่า การล้มเลิกการด�าเนินคดี นั้นเกิดขึ้นตรงไหนและด้วยเหตุใด 

และเพือ่ให้ข้อเสนอแนะท่ีเป็นรปูธรรมว่าจะเพ่ิมขีดความสามารถ

และความรับผิดของสถาบันเพื่อการท�าหน้าที่ให้เป็นไปตามความ

มุ่งมั่นทางกฎหมายและนโยบายได้อย่างไร

 ในการสร้างความเข้มแข็งให้แก่สมรรถภาพและความ

รบัผดิชอบเชงิสถาบนัทีจ่ะท�าหน้าทีต่ามพนัธะสญัญาด้านกฎหมาย

และนโยบาย 

 วตัถปุระสงค์โดยรวม คอืการมส่ีวนยตุคิวามรนุแรงต่อผู้

หญิงและเด็กหญิงโดยการท�าหน้าที่อย่างเต็มก�าลังความสามารถ

ของรัฐ (state due diligence) ที่ท�าหน้าที่อย่างแข็งขันขึ้น โดย

เฉพาะอย่างยิ่ง การศึกษาเปรียบเทียบนี้มุ่งไปที่

• การค้นหาช่องโหว่และแนวปฏิบัติที่ดีด้านการตอบสนองของ

รัฐต่อความรุนแรงต่อผู้หญิงที่เหมือนกันในประเทศไทยและ

ประเทศเวียดนาม

• การเน้นความเด่นชัดของปัจจัยส�าคัญระดับสถาบันในระบบ

ยุติธรรม ซึ่งก่อให้เกิดการล้มเลิกการด�าเนินคดี และคนผิด

ลอยนวล ทีเ่ป็นอปุสรรคต่อการเข้าถงึความเป็นธรรมของผูห้ญิง

และเด็กหญิง และต่อการน�ากฎหมายด้านความรุนแรงต่อผู้

หญิงไปปฏิบัติ

14 เป็นนิยามที่ได้มาจากรายงานของ 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.

15 รายงานขององค์การสากลต่อต้านการกระท�าความรุนแรงต่อผู้หญิงพบว่า ผู้หญิงจ�านวนน้อยกว่า 20 เปอร์เซ็นต์ท�าการแจ้งเหตุรุนแรงครั้งล่าสุดที่พวกเธอต้องประสบกับ
เจ้าหน้าที่ต�ารวจ: Johnson, H., Ollus, N., and Nevala, S. (2008) Violence against Women: An International Perspective (HEUNI). การทบทวนวรรณกรรม
ชิ้นอื่นๆ พบว่า อัตราการแจ้งความอยู่ในระหว่าง 5 ถึง 25 เปอร์เซ็นต์ หมายความว่า จ�านวนกรณีข่มขืน 75 เปอร์เซ็นต์หรือมากกว่านั้นไม่เคยเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม
ทางอาญา ดูเพิ่มเติมได้ที่ Kelly, L., and Lovett, J. and Regan, L. (2005) A Gap or a Chasm? Attrition in Reported Rape Cases (Home Office Research 
Study 293).

• การอ�านวยความสะดวกและแนวทางอนาคตส�าหรับการปฏรูิป

กฎมาย การก�าหนดนโยบาย และการจัดท�าโครงการ

 

 อัตราการพิพากษาลงโทษที่ต�่ากรณีการกระท�าผิดด้าน

ความรุนแรงทางเพศอาจเป็นตัวบ่งชี้ถึงความล้มเหลวของ

กระบวนการยตุธิรรมทางอาญาในการพทิกัษ์สทิธขิองผูเ้สยีหายใน

การเข้าถงึความเป็นธรรมในแง่มมุหนึง่หรอืหลายๆ แง่มมุ เมือ่เป็น

ไปได้ การศึกษานี้ได้ตรวจสอบทุกขั้นตอนของการแจ้งความ การ

สอบสวน และการฟ้องร้อง เช่น การสอบปากค�าโดยเจ้าหน้าที่

ต�ารวจ การสอบสวน (และการพิจารณาคดี เพราะแต่ละขั้นตอน

เป็นสิง่ทีก่�าหนดผลของคดี และให้ข้อมลูทีส่�าคญัว่าจะลดทอนกรณี

การการล้มเลิกการด�าเนินคดีได้ตรงจุดไหนและด้วยวิธีใด 

1.3. ขอบข่ายการศึกษา

 การศึกษานีเ้น้นทีผู่เ้สยีหายหญงิจากการข่มขนืและการ

ล่วงละเมดิทางเพศ ขอบข่ายของการกระท�าผดิทางอาญาทีท่�าการ

ศกึษานีจ้�ากดัเฉพาะเรือ่งการข่มขนืและล่วงละเมดิทางเพศ ซึง่รวม

ถึงการพยายามข่มขืนหรือล่วงละเมิดทางเพศในทั้งสองประเทศ 

การข่มขืนและการใช้ก�าลังบังคับให้มีเพศสัมพันธ์ถือเป็นความผิด

ทางอาญา แต่นิยามและประเดน็ด้านอาญาจะแตกต่างกนัไป การ

ศกึษาไม่ได้รวมการสอบสวนความรนุแรงทางเพศในแบบอืน่ๆ เช่น 

การขูก่รรโชกทางเพศ การสะกดรอยตาม การถ�า้มอง การค้ามนษุย์

เพื่อแสวงประโยชน์ทางเพศ หรือการบังคับให้ค้าประเวณี

 การล้มเลิกการด�าเนินคดี หมายถึงกระบวนการซึ่งคดี

ข่มขืนและล่วงละเมิดทางเพศทางเพศไม่สามารถด�าเนินต่อไปได้

ในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา คดีต้องยุติและไม่ได้รับการ

พิจารณาในศาล และ/หรือ ผลพิพากษาว่าไม่มีความผิด14 แม้จะมี

การรับรู้ในระดับสากลว่า กรณีข่มขืนจ�านวนมาก (75 เปอร์เซ็นต์

หรือสูงกว่า) ไม่เคยเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมทางอาญา15 การ

ศึกษานี้เน้นไปที่การแจ้งความกรณีข่มขืนและการล่วงละเมิดทาง

เพศต่อหน่วยงานทีม่อี�านาจของรฐั โดยเฉพาะอย่างยิง่ต่อเจ้าหน้าที่

ต�ารวจ ซึง่ควรเป็นผูร้เิริม่บรหิารงานยติุธรรมในการคุ้มครองผู้เสีย

หาย และการฟ้องร้องและลงโทษผูก้ระท�าผดิ ขณะทีก่ารแจ้งความ
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ทีน้่อยกว่าความเป็นจรงิถอืเป็นประเดน็วกิฤติท่ีควรมกีารตรวจสอบ 

แต่กพ้็นจากขอบข่ายของการศกึษาครัง้น้ี เน่ืองจากการศกึษานีเ้น้น

ท�าความเข้าใจว่า ด้วยเหตใุดและท�าไมคดท่ีีแจ้งความแล้วจงึตกหล่น

หรือยงัคงอยูใ่นระบบยตุธิรรม เราพบจดุตกหล่น (points of exit) 

ในภาคบริการของเจ้าหน้าที่ต�ารวจ ในส�านักผู ้ตรวจการ 

(procuracies)/งานอยัการ หรอืในชัน้ศาล และสามารถเกดิขึน้ได้

ในระดบัต่างๆ จากบันทึกปากค�าการกระท�าผดิโดยเจ้าหน้าทีต่�ารวจ 

ไปจนถงึข้ันสดุท้ายของการจ�าหน่ายคดหีรือผลการพพิากษา การ

ศึกษานีไ้ม่ได้มุง่ให้ข้อมลูทีเ่ป็นตวัแทนระดบัประเทศว่ามีการล้มเลกิ

การด�าเนนิคดใีนอตัราเท่าไร แต่เป็นการระบแุนวโน้มหลกัๆ ทีเ่ก่ียว

กบัการล้มเลิกการด�าเนนิคดีและปัจจยัทีท่�าให้เกิดการล้มเลกิการ

ด�าเนินคดใีนแต่ละขัน้ตอนของกระบวนการยตุธิรรมทางอาญา 

เป็นสิ่งส�าคัญที่เราต้องเข้าใจว่า ท�าไมคดีต่างๆ จึง

• ไม่ผ่านข้ันตอนการแจ้งความ (เช่น ท�าไมถึงสรุปว่าเป็น ‘การ

แจ้งความเท็จ’ หรือ ผู้เสียหายถอนแจ้งความ หรือปฏิเสธที่จะ

ด�าเนินคดีต่อ)

• การตกหล่นไปจากขั้นตอนการสอบสวน (เพราะถือว่าเป็นคดี

ทีส่ะสางไม่ได้ ไม่มหีลกัฐานแน่นหนาเพียงพอ หรอืไม่ถอืว่าเป็น

อาชญากรรม ผู้ต้องสงสัยไม่ได้ถูกจับกุม หมายจับถูกปฏิเสธ 

ความท้าทายด้านหลักฐานต่างๆ เช่น การตรวจสอบทางนิติเวช 

หรือผู้เสียหายขอถอนแจ้งความ

• ถูกฝ่ายอัยการยับยั้งไม่ด�าเนินคดีต่อไป หรือ 

• ตกหล่นจากการพจิารณา หรอืมกีารพพิากษายกฟ้องว่าจ�าเลย

ไม่มีความผิด 

การศึกษานีเ้น้นผูม้ส่ีวนได้เสยีทีส่�าคัญภายในกระบวนการยตุธิรรม

ทางอาญา ซึง่รวมถงึเจ้าหน้าทีต่�ารวจ พนกังานอยัการ ผู้พพิากษา 

และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องฝ่ายอื่นๆ – ได้แก่ ศูนย์บริการส�าหรับผู้เสีย

หาย – ที่ให้ความช่วยเหลือผู้เสียหายในการก้าวผ่านกระบวนการ

ยุติธรรมทางอาญา รวมถึงภาคประชาสังคม ผู้มีวิชาชีพด้านการ

แพทย์ ศูนย์สขุภาพ นกัวชิาการ และนกัวจัิยระดบัน�าในเรือ่งความ

รุนแรงต่อผู้หญิง

1.4. องค์ประกอบของรายงาน

 บทที ่1 บรบิทและความเป็นมา กล่าวถงึบรบิทซึง่ผูเ้สยี

หายหญิงจากความรุนแรงทางเพศต้องก้าวไปในกระบวนการ

ยุติธรรมทางอาญา บทนี้พูดถึงความแพร่หลายของความรุนแรง

ทางเพศในระดบัสากลและระดบัภมูภิาค แนะน�าแนวคดิเรือ่งการ

ล้มเลกิการด�าเนินคด ีความรนุแรงทางเพศในกระบวนการยตุธิรรม

ทางอาญา และน�าเสนอกรอบกฎหมายและนโยบายสากลท่ีคุ้มครอง

สิทธิมนุษยชนของผู้หญิงและเด็กหญิง บทท่ี 1 ยังอธิบายวิธีการ

และกรอบการท�างานที่ใช้ในการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลงาน

วิจัยและข้อมูลอื่นๆ 

การมุ่งเน้นที่กระบวนการยุติธรรมทางอาญาที่

เป็นทางการ

 การศึกษานีเ้น้นการสร้างความเข้มแขง็ให้

กับงานยุติธรรมทางอาญาที่เป ็นทางการใน

ประเทศไทยและประเทศเวียดนาม ในขณะที่ก็

ยอมรบัว่าระบบยตุธิรรมตามธรรมเนยีมประเพณี

หรอืท่ีไม่เป็นทางการกถ็อืรวมไว้ในเขตอ�านาจศาล

เหล่านีด้้วย เมือ่กระบวนการยตุธิรรมทีเ่ป็นทางการ

มกีารตอบสนองต่อความต้องการและความส�าคญั

เร่งด่วนของผูเ้สยีหาย และการตดัสนิชีข้าดต่างๆ ได้

สะท้อนและมคีวามสอดคล้องกบับริบทในท้องถิน่ 

ระบบยุติธรรมที่เป็นทางการก็สามารถสร้างการ

เปลีย่นแปลงทางสงัคมท่ีมคีวามหมาย และการลด

จ�านวนเหตกุารณ์ของความรนุแรงทางเพศได้ง่ายข้ึน

นิยามที่ใช้ในรายงานฉบับนี้

 รายงานฉบับนี้ใช้ค�าว่า ‘ผู้เสียหาย 

(victim)’ เพื่อหมายถึงบุคคลที่แจ้งความเรื่อง

ความรุนแรงทางเพศ – โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การ

ข่มขนืและการล่วงละเมดิทางเพศ – โดยถอืว่าเป็น

นิยามที่ใช้ในกระบวนการทางกฎหมาย เราใช้ค�า

ว่า ‘ผู้ที่รอดมาจากเหตุละเมิด (survivor)’ กับ

บุคคลที่ประสบกับเหตุการณ์รุนแรงทางเพศ เพื่อ

สะท้อนถึงความสามารถในการปกป้องตัวเองของ

ผู้หญิงที่เรียกร้องความเป็นธรรม ท่ียินดีเล่าเร่ือง

ราวของตนเอง ส่วนค�าว่า ‘ผู ้ต ้องสงสัย 

(suspect)’ นั้นใช้ส�าหรับบุคคลที่ถูกกล่าวหาว่า

ได้ท�าการข่มขนืหรอืล่วงละเมดิทางเพศ และค�าว่า 

‘ผูถู้กกล่าวหา (accused)’ ใช้ส�าหรบับคุคลทีถ่กู

ต้ังข้อหาอย่างเป็นทางการแต่ยงัไม่ถกูฟ้องต่อศาล
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 บทที่ 2 ข้อค้นพบจากการศึกษา ความเข้าใจต่อ

อุปสรรคต่อความยุติธรรม และการล้มเลิกการด�าเนินคดี เรื่อง

ความรุนแรงทางเพศ กล่าวถึงปัจจัยทางสังคม กฎหมาย 

กระบวนการ และสถาบนัซึง่มผีลต่อการล้มเลกิการด�าเนนิคด ีและ

สร้างเครื่องกีดขวางให้แก่ผู้หญิงและเด็กหญิงผู้เสียหายจากความ

รนุแรงทางเพศ รายงานบทนีย้งัประกอบด้วยการวเิคราะห์กฎหมาย

ทีเ่กีย่วกบัความรนุแรงทางเพศท่ีศกึษาในสองประเทศ การส�ารวจ

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผู้ให้บริการในกระบวนการยุติธรรมทาง

อาญาและบทบาทของกลุ่มคนเหล่าน้ี และการวิเคราะห์เชงิวพิากษ์

ต่อกระบวนการทางอาญาต่างๆ ในแต่ละขัน้ตอนของกระบวนการ

ยุติธรรมทางอาญาในทั้งสองประเทศที่ท�าการศึกษา โดยระบุว่า 

ปัจจัยเหล่านี้มีผลกระทบต่อการล้มเลิกการด�าเนินคดีที่จุดไหน 

อย่างไร และด้วยเหตใุด การวเิคราะห์เปรยีบเทยีบปัจจยัท่ีกระทบ

16 แม้ว่ารูปแบบการกระท�ารุนแรงที่มีผลกระทบต่อผู้หญิงและเด็กจะมีอยู่หลากหลาย – เช่น การคุกคามทางเพศหรือการกรรโชก และการค้ามนุษย์ – ความรุนแรงทางเพศ
ในการศึกษานี้กล่าวถึงเฉพาะกรณีของการข่มขืนและการล่วงละเมิดทางเพศโดยการใช้ก�าลังเท่านั้น ยกเว้นว่าได้กล่าวไว้เป็นอย่างอื่น

17 World Health Organization (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 

18 ส�าหรับข้อมูลในระดับแต่ละประเทศ ให้ดูข้อมูลชุดใหญ่ในการส�ารวจ ชื่อ UN Women (2012) Violence against Women Prevalence Data: Surveys by 
Country. ซึ่งส�ารวจกลุ่มประชากรพบว่า ผู้หญิงจ�านวนระหว่าง 10-70 เปอร์เซ็นต์ที่แจ้งความเรื่องการถูกล่วงละเมิดล่วงละเมิดทางเพศโดยคู่ครองชายในช่วงใดช่วงหนึ่ง
ของชีวิตพวกเธอ ขอให้ดูเพิ่มเติมใน Heise, L., Ellserg, M. and Gottemoeller, M. (1999) Ending Violence against Women. Baltimore, MD: John Hopkins 
University School of Public Health. 

19 Pinheiro, P.S. (2006) World Report on Violence against Children. United Nations. p.17. 

ต่อประสบการณ์และการตดัสนิใจของผูเ้สยีหาย และกระบวนการ

ยุตธิรรมทางอาญาในทัง้สองประเทศ ถอืเป็นฐานทีใ่ช้ในการจดัท�า

ชุดข้อเสนอแนะ 

 ท้ายที่สุด ข้อเสนอแนะ เป็นการสรุปรวมผลการศึกษา

ทั้งหลาย และท�าเป็นข้อเสนอแนะเชิงกว้างในระดับภูมิภาค ซึ่งมี

ฐานอยู่บนแนวโน้มและประเด็นปัญหาที่มีร่วมกันในสองประเทศ 

รวมท้ังการพิจารณาช่องทางสู่การเปลี่ยนแปลงกระบวนการ

ยุติธรรมทางอาญา 

 รายงานฉบับนี้ยังรวมถึง อภิธานศัพท์ และ ภาคผนวก 

ที่มีแผนผังของกระบวนการทางกฎหมายในสองประเทศ และมี 

เอกสารอ้างอิง ส�าหรับการอ่านค้นคว้าเพิ่มเติม 

2. ความเป็นจริงของผู้หญิงและเด็กหญิงที่รอดมาจากความรุนแรง 
 ทางเพศ – ในระดับสากลและระดับภูมิภาค 

2.1 ความรุนแรงทางเพศต่อผู้หญิงและ 
 เด็กหญิง: ปัญหาระดับโลก

 ความรุนแรงทางเพศต่อผู้หญิงและเด็กหญิง (sexual 

violence against women and girls) ถือเป็นรูปแบบหนึ่งของ

ความรนุแรงต่อผูห้ญงิ แม้ว่าความรนุแรงทางเพศจะมหีลายลกัษณะ 

แต่การศึกษานี้เน้นเฉพาะกรณีการข่มขืน (rape) และการล่วง

ละเมิดทางเพศ (sexual assault)16 รูปแบบของความรุนแรงนี้

อาจเกิดขึ้นในครอบครัวหรือในพื้นที่สาธารณะ โดยสมาชิกใน

ครอบครวั เพือ่น เพือ่นบ้าน หรอืคนแปลกหน้า กบัผูห้ญงิและเดก็

หญงิทีไ่ม่จ�ากดัอาย ุความสามารถ วฒันธรรม กลุม่ชาตพินัธุ ์ศาสนา 

หรือเพศวิถี (sexuality) การทบทวนข้อมูลโดยองค์การอนามัย

โลก (WHO) เม่ือ ปี พ.ศ. 2558 พบว่า ผูห้ญงิจ�านวน 35 เปอร์เซน็ต์

ของผูห้ญงิทัว่โลกต้องเผชญิกบัความรนุแรงทางร่างกายและ/หรอื

ทางเพศทีก่ระท�าโดยคูค่รองหรอืคูส่มรส (intimate partner) หรอื

โดยคนที่ไม่ใช่คู่ครอง (non-intimate partner)17 การศึกษาใน

บางประเทศระบุว่า มีผู้หญิงจ�านวนมากถึง 70 เปอร์เซ็นต์ที่ต้อง

เผชิญกับความรุนแรงทางร่างกายหรือทางเพศที่กระท�าโดยผู้ชาย

ตลอดช่วงชวีติของพวกเธอ โดยส่วนใหญ่จากสาม ีคูค่รอง หรอืคน

ที่พวกเธอรู้จัก18

 มกีารประมาณว่าเดก็หญงิอายตุ�า่ว่า 18 ปี จ�านวน 150 

ล้านคนต้องเผชิญกับความรุนแรงทางเพศ19 

Trial of Rape_THAI_210818-r03.indd   8 4/10/2561 BE   14:45

http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/85239/1/9789241564625%20_eng.pdf


การพิจารณาคดีข่มขืน: ความเข้าใจเรื่องการตอบสนองของกระบวนการยุติธรรมทางอาญาต่อความรุนแรงทางเพศในประเทศไทยและประเทศเวียดนาม บทที่ 1 บริบทและความเป็นมา 9

 ความสมัพนัธ์เชงิอ�านาจทางเพศสภาพ (gender-based 

power relations) ภายในสังคมท�าให้เด็กหญิงจ�านวนมากต้อง

เผชิญกับความเสี่ยงต่อความรุนแรงบางรูปแบบสูงกว่าเด็กผู้ชาย 

โดยเฉพาะความรนุแรงทางเพศ การศกึษาในหลายประเทศพบว่า 

การบังคับให้มีเพศสัมพันธ์เป็นครั้งแรกในกลุ่มเด็กหญิงวัยรุ่นอายุ

ต�า่กว่า 15 ปีมคีวามแพร่หลายอยูร่ะหว่าง 11 เปอร์เซน็ต์ และ 48 

เปอร์เซน็ต์ทัว่โลก20 การศกึษาขององค์การสหประชาชาตเิรือ่งการ

ใช้ความรนุแรงของผูช้ายในเอเชยีและแปซิฟิกพบว่า ผูช้ายจ�านวน 

26-80 เปอร์เซ็นต์ใช้ความรุนแรงทางร่างกายและ/หรือทางเพศ

ละเมิดคู่ครองของตน และจ�านวน 10-40 เปอร์เซ็นต์ของผู้ชาย

เหล่านีข่้มขนืผูท้ีไ่ม่ใช่คูค่รอง โดยความรูส้กึว่าตัวเองมสีทิธทิางเพศ 

(sexual entitlement) เป็นสาเหตจุงูใจทีม่กีารอ้างถึงมากทีสุ่ด21

2.2 ความรุนแรงทางเพศต่อผู้หญิงและ 
 เด็กหญิงในทวีปเอเชีย 

ค่านยิมทางสงัคมและวฒันธรรมทีย่อมรบัความรนุแรงทางเพศ

ในเอเชีย

 เช่นเดยีวกบัในภมูภิาคอืน่ๆ สงัคมในทวปีเอเชยีส่วนใหญ่

เป็นสังคมที่เห็นผู ้ชายเป็นใหญ่หรือเป็นสังคมปิตาธิปไตย 

(patriarchal) โดยมีค่านิยมทางสังคมที่เข้มงวดในเรื่องบทบาท

และการปฏิบัติที่คาดหวังจากผู้หญิงและผู้ชาย ซ่ึงพบท้ังในเขต

เมืองและเขตชนบท การเข้าใจบทบาทที่ก�าหนดโดยเพศสภาพ 

(gendered roles)22 ในประเทศไทยและประเทศเวยีดนามมส่ีวน

ให้เกดิองค์ความรูท่ี้ชัดเจนขึน้ในเรือ่งของความเสีย่ง การกระท�าให้

ตกเป็นผู้ถูกละเมิด (victimization) และความเป็นจริงท่ีผู้หญิง

และเด็กหญิงต้องเผชิญในการแจ้งความอาชญากรรมการข่มขืน

และการล่วงละเมดิทางเพศ23 วธิกีารน�ากฎหมายไปบังคบัใช้โดยผู้

ปฏบิติังานยุตธิรรม ขอบข่ายเชิงสถาบนัและโครงสร้างงานยติุธรรม

20 World health Organization (2005) WHO Multi-country study on women’s health and domestic violence against women. Geneva. p.52
21 Fulu, E., Warner, X., Miedema, S., Jewkes, R., Roselli, T., and Lang, J. (2013) Why do some men use violence against women and how can we 

prevent it? Quantitative findings from the United Nations (Bangkok: UNDP, UNFPA, UN Women and UNV). www.partners4prevention.org /sites/
default/files/resources/p4p-report.pdf 

22 ความแตกต่างที่ถูกแบ่งโดยสังคมระหว่างหญิงและชายในสังคมตัดสินความแตกต่างระหว่างผู้หญิงและผู้ชาย โดยดูจากบทบาทของพวกเขา ความสัมพันธ์ ข้อมูลประจ�า
ตัว ทัศนคติ ความประพฤติ และค่านิยม

23 การล่วงละเมิดทางเพศอาจไม่ได้นิยามว่าเป็นการกระท�าผิดกฎหมายในประเทศที่ท�าการศึกษา อย่างไรก็ดี มีรวมเอาความรุนแรงทางเพศที่ไม่มีการล่วงล�้า เช่น การกระ
ท�าอนาจารในประเทศไทย หรือการอนาจารเด็กในประเทศเวียดนาม

24 UN Women (2013) Strengthening the Capacity of the Thai Judiciary to Protect Survivors of Domestic Violence: Justice for Society’s “Little 
Dots”. UN Women Regional Office for Asia and the Pacific.

25 Siwapirunthep (2003) Decoding the Concept of Rape in Thai Society: Comparative Case Studies Between Media Viewers and the Victims of 
Rape. MA Thesis, Faculty of Media and Communications, Thammasart University.

26 Satrusayang, C. (2014) “Premier’s Rape Remark Brings Thai Attitudes Under Scrutiny,” DPA International. http://www.dpa-international. com/
news/asia/premiers-rape-remark-brings-thai-attitudes-under-scrutiny-a-39757734.html 

27 General Statistics Office in collaboration with World Health Organization (2010) Results from the National Study on Domestic Violence against 
Women in Viet Nam 2010: Keeping Silent is Dying. http://www.gso.gov.vn/default_en.aspx?tabid=487&ItemID =10693 

ท่ีย�า้ความไม่เท่าเทียมกนัทางเพศในสงัคม และการมีส่วนร่วมของ

ผู้หญิงและความก้าวหน้าในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา

 ในประเทศไทย ความเช่ือท่ีเป็นรากฝังลกึเก่ียวกับผูช้าย

และผู้หญิง คือภรรยาถือเป็นสมบัติของสามี และผู้หญิงต้องเช่ือ

ฟังผู้ชาย ดังที่มีการเปรียบเทียบว่า ผู้หญิงเปรียบเหมือนช้างเท้า

หลังซึ่งต้องเดินตามผู้ชายที่เป็นช้างเท้าหน้า24 การข่มขืนบางครั้ง

ถอืเป็นความชอบธรรม ทัง้ภายในชุมชนและโดยส่ือ โดยยดึถอืจาก

ความเป็นมาทางเพศของฝ่ายหญิงเป็นฐาน25 มีค�าสองค�าที่หมาย

ถึงการข่มขืนในภาษาไทย คือ ค�าว่า ข่มขืน ซึ่งเป็นที่เข้าใจอย่าง

เป็นสากลว่า เป็นการบงัคับร่วมประเวณีโดยปราศจากความสมยอม 

(without consent) และ ค�าว่า ปล�ำ้ ซึง่เป็นภาษาชาวบ้านทีห่มาย

ถึงการมีเพศสัมพันธ์โดยใช้ก�าลังและไม่ได้รับความสมยอมอย่าง

ชัดเจน และเป็นที่ยอมรับมากกว่าในทางสังคม โดยมีการหนุนส่ง

ละครโทรทศัน์ที ่‘ผูห้ญงิร้ายๆ’ ถกูลงโทษโดยการข่มขนื และจาก

นัน้ก็ ‘สมยอม’ และ ‘ตกหลมุรกั’ คนทีล่ะเมิดพวกเธอ26 ในประเทศ

เวียดนาม ผู้ชายถือเป็นผู้น�าในการมีเพศสัมพันธ์ และผู้หญิงถูก

คาดหวังให้เอาอกเอาใจสามีของพวกเธอด้วยการโอนอ่อนตาม

ความต้องการทางเพศของสามี27 ทั้งประเทศไทยและประเทศ

เวียดนามเน้นย�า้ความส�าคญัของครอบครัวในวัฒนธรรม กฎหมาย 

และนโยบายต่างๆ และมีการน�ากฎหมายมาใช้ในบริบทของการ

ส่งเสรมิ ‘ความกลมเกลยีว’ (ประเทศไทย) และ ‘ครอบครวัสขุสนัต์’ 

(ประเทศเวียดนาม) ซึ่งอาจเป็นอุปสรรคต่อการแจ้งความเรื่อง

ความรุนแรงภายในครอบครัว
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 การรณรงค์ของรฐับาลเพือ่ส่งเสรมิครอบครวัที ่‘มคีวาม

สุข’ หรือ ‘มีความกลมเกลียว’ มักเน้นย�้าการมองแบบเหมารวม 

(stereotypes) ท่ีเห็นผู้หญิงอยู่ในฐานะมารดา ภรรยา และลูก

สะใภ้ และผู้ชายอยู่ในฐานะผู้มีอภิสิทธิ์28

ข่าวพาดหัว การข่มขืนในเอเชีย

ข่าวพาดหัวล่าสุดจากประเทศไทย 

“คนไทยสะเทอืนขวญัจากกรณเีดก็หญงิอาย ุ13 ปีถกูข่มขนื

และโยนทิ้งจากรถไฟ”29 และ “ไม่มีใครอยากให้ตัวเองถูก

ข่มขืน”30

ข่าวพาดหัวล่าสุดจากประเทศเวียดนาม

“ไม่น่าเชือ่ สามขีอให้เพือ่นข่มขนืภรรยาของตัวเอง”31 และ 

“ผู้ชายสามคนต้องข้อหาคดีข่มขืนและปล้น หลังจากมีการ

ติดต่อเชิงชู้สาวกับเด็กหญิงในเฟซบุ้ค”32

ความแพร่หลายของความรุนแรงทางเพศในประเทศไทยและ

ประเทศเวียดนาม

 

 การทบทวนข้อมูลอย่างเป็นระบบในระดับสากลของ

องค์การอนามยัโลก (WHO) ในเรือ่งความรนุแรงทางเพศต่อคู่ครอง

หรือคู่สมรสและต่อคนที่ไม่ใช่คู่ครอง33 พบว่าภูมิภาคเอเชียตะวัน

ออกเฉยีงใต้มอีตัราความรนุแรงสงูสดุรองจากทวปีแอฟรกิา คอื มี

ผูห้ญงิทีอ่ายุ 15 ปีจ�านวน 40.2 เปอร์เซน็ต์หรอืสงูกว่า ทีเ่ผชญิกบั

ความรุนแรง (ทางร่างกายและ/หรือทางเพศ) จากคู่ครองหรือคู่

สมรส หรือจากคนที่ไม่ใช่คู่ครอง หรือจากทั้งสองกลุ่ม

28 Gardsbane, D., Vu, H.S., Taylor, K., Chanthavysouk, K. (2010) Gender-based Violence: Issues Paper. Ha Noi; and Thailand Protection of Domestic 
Violence Victims Act B.E. 2550 (2007).

29 Olarn and Whiteman (10 July 2014) “Thailand Horrified After 13-year-old girl Raped, Thrown from Train”. CNN. http://edition.cnn.com 
/2014/07/09/world/asia/thailand-teen-train-rape/ 

30 Bangkok Post (19 September 2014) “No One Asks to be Raped”. Bangkok Post. http://www.bangkokpost.com/opinion/opinion/433039 /noone-
asks-to-be-raped 

31 Viet Nam Breaking News (28 February 2013) “Unbelieve: Man Asked Friend to Rape His Wife”. Viet Nam Breaking News. http://english. 
vietnamnet.vn/fms/society/67508/unbelieve--man-asked-friend-to-rape-his-wife.html 

32 Tuoitre News (30 October 2013) “3 Held for Rape, Robbery After Courting Girls on Facebook.” Tuoitre News. http://tuoitrenews.vn/society 
/14587/3-held-for-rape-robbery-after-courting-girls-on-facebook 

33 World Health Organization (2013) Global and Regional Estimates of Violence against Women: Prevalence and Health Effects of Intimate 
Partner Violence and Non-partner Sexual Violence. p.20 http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/85239/1/9789241564625_eng.pdf 

34 World Health Organization (2003) Multi-country Study on Women’s Health and Domestic Violence against Women: Country Findings Thailand.
35 UNODC International Statistics on Crime and Justice. https://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/Crime-statistics/International 

_Statistics_on_Crime_and_Justice.pdf 
36 Bangkok Post (19 September 2014) No One Asks to be Raped. Bangkok Post. http://www.bangkokpost.com/opinion/opinion/433039/no-

one-asks-to-be-raped 
37 Thailand Development Research Institute (25 July 2014) Factsheet on Rape: Some Observations. http://tdri.or.th/tdri-insight/rape-and-

execute/

 การศึกษาขององค์การอนามัยโลก (WHO) เรื่องความ

รนุแรงในครอบครวัและสขุภาพของผูห้ญงิ ทีจ่ดัท�าในปี พ.ศ. 254634 

พบว่า ผู ้หญิงที่เคยมีคู ่ครองจ�านวน 30 เปอร์เซ็นต์ใน

กรุงเทพมหานคร และ 29 เปอร์เซ็นต์ในจังหวัดนครสวรรค์ ระบุ

ว่าเคยเผชญิกบัความรนุแรงทางเพศจากคนทีเ่คยเป็นคูค่รอง การ

ศึกษาเรื่องเดียวกันยังพบว่า ผู้หญิงที่ถูกทารุณกรรมทางกายหรือ

ทางเพศจ�านวน 37 เปอร์เซ็นต์ในกรุงเทพฯ และ 46 เปอร์เซ็นต์

ในจังหวัดนครสวรรค์ ไม่เคยเล่าเรื่องความรุนแรงทางเพศที่เผชิญ

ให้ใครฟัง และถ้าเคยมกีารบอกเล่า กบ็อกเฉพาะพ่อแม่ของตวัเอง

หรือครอบครัวของคู่ครอง มีผู้หญิงจ�านวนเพียง 20 เปอร์เซ็นต์ใน

กรงุเทพฯ และ 10 เปอร์เซน็ต์ในจงัหวดันครสวรรค์ทีแ่จ้งความกบั

หน่วยงานภาครัฐ (สาธารณสุข ต�ารวจ และ ผู้น�าทางศาสนาหรือ

ผู้น�าท้องถิ่น) เพื่อขอความช่วยเหลือ ตามรายงานของ UNODC 

อตัราแจ้งความเพิม่ข้ึนจาก 7.7 คนต่อประชากร 100,000 คน ใน

ปี พ.ศ. 2548 เป็น 8.0 คนในปี พ.ศ. 254935 จากข้อมูลของ

กระทรวงสาธารณสขุของประเทศไทย มกีารแจ้งเหตขุ่มขนืจ�านวน 

31,866 คดี ในปี พ.ศ. 255636 ในเรื่องเดียวกัน สถาบันวิจัยเพื่อ

การพัฒนาประเทศไทย (TDRI) 37 ประมาณการว่ามีคดีข่มขืน

ประมาณ 30,000 คดีในแต่ละปีในประเทศไทย – ตัวเลขที่ได้มา

จากการส�ารวจเรื่องการกระท�าผิดทางอาญาต่อประชากรไทยใน 

ปี พ.ศ. 2555 และส�าหรับปี พ.ศ. 2551 ถึงปี พ.ศ. 2556 จ�านวน

การแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ต�ารวจมีเฉลี่ยประมาณ 4,000 คดีต่อ

ปี ซึ่งสถิติตัวนี้หมายความว่า มีกรณีข่มขืนถึง 87 เปอร์เซ็นต์ใน

ประเทศไทยที่ผู้เสียหายไม่ได้แจ้งความต่อเจ้าหน้าที่ต�ารวจ

 

 ในไม่กี่ปีที่ผ่านมา ประเทศเวียดนามมีการวิจัยเพิ่มเติม

เรื่องความรุนแรงในครอบครัว ความรุนแรงทางเพศในครอบครัว 

โดยเฉพาะการข่มขืนคู่สมรส (marital rape) มักไม่มีการรายงาน

ต่อทางการ 
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 อย่างไรก็ดี การศึกษาระดับประเทศในปี พ.ศ. 2553 

เรื่องความรุนแรงในครอบครัวต่อผู้หญิงในประเทศเวียดนาม พบ

ว่าผูห้ญงิทีผ่่านการสมรสท่ีให้สมัภาษณ์แล้วจ�านวน 10 เปอร์เซน็ต์

แจ้งว่า พวกเธอเคยถกูกระท�ารนุแรงทางเพศจากสามีของตน และ

จ�านวน 4 เปอร์เซ็นต์รายงานว่าเหตเุกดิขึน้ในช่วง 12 เดอืนท่ีผ่าน

มา ผู้หญิงที่รายงานเรื่องความรุนแรงทางเพศเกือบทุกคนแจ้งว่า

ตนเองก็เผชิญกับความรุนแรงทางกายด้วย38 การส�ารวจโดยกรม

ประชาสงเคราะห์แห่งชาติของประเทศเวียดนาม (Vietnam 

National Assembly Department of Social Welfare) ในปี 

พ.ศ. 2549 ผู้หญิงจ�านวน 30 เปอร์เซ็นต์กล่าวว่า ตนเองถูกสามี

บังคับให้มีเพศสัมพันธ์โดยไม่เต็มใจ39 เช่นเดียวกับในประเทศไทย 

การวิจัยที่มีเพียงน้อยนิดในเรื่องการข่มขืนและความรุนแรงทาง

เพศในชุมชนยังคงมีอยู่ต่อไป ในการศึกษาระดับชาติในประเทศ

เวยีดนามในปี พ.ศ. 2553 ว่าด้วยความรุนแรงในครอบครวัทีเ่ปรยีบ

เทียบความรุนแรงระหว่างคนท่ีเป็นคู่สมรสและคนที่ไม่ใช่คู่สมรส 

พบว่าผูห้ญงิเวยีดนามมแีนวโน้มเผชญิกบัความรนุแรงโดยคูส่มรส

ของตวัเองเป็นสามเท่าของความรุนแรงทีก่ระท�าโดยคนอ่ืน ผู้หญงิ

จ�านวนประมาณ 2 เปอร์เซ็นต์รายงานความรุนแรงทางเพศทีก่ระท�า

โดยคนท่ีมิใช่สามีตนตั้งแต่พวกเธอมีอายุได้ 15 ปี40 ผู้หญิงส่วน

ใหญ่แจ้งว่าผูล้ะเมิดคอืคนแปลกหน้าหรอืแฟนหนุม่ และมจี�านวน

น้อยมากทีแ่จ้งว่าเป็นสมาชกิในครอบครวั ซึง่สอดคล้องกับค่านิยม

ทางสังคมที่เน้นความสามัคคีปรองดองและความกลมเกลียวของ

ครอบครวั ท้ายทีส่ดุ มหีลกัฐานจากงานศกึษาเชงิคณุภาพชิน้เลก็ๆ 

หลายงานที่ระบุว่า คนท�างานบริการทางเพศ (sex workers) มัก

เผชิญกับความรุนแรงจากลูกค้าประจ�าของตัวเอง จากลูกค้า จาก

แมงดา หรือจากเจ้าของสถานประกอบการค้าประเวณี41

38 Viet Nam, General Statistics Office (2010) Results from the National Study on Domestic Violence against Women in Viet Nam: Keeping silent 
is dying. Ha Noi.

39 Viet Nam National Assembly Department of Social Affairs 2006 Survey as cited in UNODC and UN Women ‘Assessment of the Situation of 
omen in the Criminal Justice System in Viet Nam: In support of the Government’s Effort towards Effective Gender Equality in the Criminal 
Justice System’ (Hanoi, July 2013).

40 การศึกษานี้ตรวจดูความรุนแรงทางเพศต่อผู้หญิงที่อายุสูงกว่า 15 ปีและต�่ากว่า 15 ปี เนื่องจากเป็นอายุขั้นต�่าที่ก�าหนดไว้ในประมวลกฎหมายอาญาเวียดนามส�าหรับ
การชี้ว่าเป็นความผิดทางเพศ การศึกษาพบว่า การทารุณกรรมทางเพศต่อบุคคลที่อายุน้อยกว่า 15 ปีมีเพียง 3 เปอร์เซ็นต ์

41 เป็นการศึกษาที่มีการวิเคราะห์ไว้ในรายงานของ Gardsbane, D., Vu, H.S., Taylor, K., Chanthavysouk, K. (2010) Gender-based Violence: Issues Paper. 
Ha Noi.

42 Viet Nam, General Statistics Office (2010) Results from the National Study on Domestic Violence against Women in Viet Nam: Keeping Silent 
is Dying. Ha Noi.

 เราต้องสงัเกตว่า มคีวามแตกต่างอย่างเห็นได้ชดัระหว่าง

การเกิดเหตุข่มขืนและการล่วงละเมิดทางเพศทีผู้่หญิงและเดก็หญงิ

เผชิญ และจ�านวนการแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ต�ารวจหรือคดีที่เข้า

สู่กระบวนการยุติธรรมทางอาญา มีจ�านวนผู้หญิงและเด็กหญิงที่

ถกูข่มขนืและล่วงละเมดิทางเพศมากกว่าจ�านวนของการแจ้งความ 

การศึกษาเรื่องความรุนแรงในครอบครัวต่อผู้หญิงในประเทศ

เวียดนามพบว่า ผู้หญิงที่ถูกทารุณกรรมที่ได้รับการส�ารวจจ�านวน 

87 เปอร์เซน็ต์ไม่เคยขอความช่วยเหลอืจากทางการหรอืหน่วยงาน

ที่มีอ�านาจใดๆ42

2.3 ความยุติธรรมที่ขาดแคลน: การล้มเลิก 
 การด�าเนินคดีในคดีความรุนแรงทางเพศ 
 ในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา 

 “ท�าไมดิฉันถึงพูดว่าเรามีชีวิตอยู่ในวัฒนธรรมแห่ง

การข่มขนื (rape culture) เพราะว่าผูห้ญงิถกูจูโ่จมทางเพศ 

พวกเธอถูกต�าหนิว่า ‘รนหาที่’ ไปอยู่ในสถานที่ท่ีไม่เหมาะ

สม แทนที่จะอยู่กับเหย้าเฝ้ากับเรือนอย่างที ่‘กุลสตร’ี ควร

ท�า การแต่งตัวของพวกเธอและชีวิตในอดีตของพวกเธอถูก

ขดุคุย้เพือ่น�าไปวดัคณุลกัษณะของพวกเธอว่าเป็นผูห้ญงิ ‘ด’ี 

หรือ ‘ไม่ด’ี หากพวกเธอกล้าต่อสู้กับการตีตราทางสังคมที่

เห็นว่าเธอเป็น ‘ผู้หญิงที่มีต�าหน ิ(tainted women)’ และ 

‘สินค้าที่บุบสลายแล้ว (broken goods)’ โดยการร้องขอ

ความเป็นธรรม พวกเธอก็จะถูกสอบสวนอย่างหยาบคายใน

สถานที่สาธารณะโดยเจ้าหน้าที่ต�ารวจ จากนั้นก็จะถูกซัก

ถามโดยทนายความในศาลซึง่พยายามขดุค้นประวตัชิวีติของ

ผูเ้สยีหาย เพือ่แสดงว่าพวกเธอเป็นผูห้ญงิท่ีมศีลีธรรมหย่อน

ยาน ที่พยายามข่มขู่เรียกเอาเงินจากผู้ชายที่เป็นลูกความ

ของทนายเหล่านั้น 

 น่ีคือสิ่งท่ีผู้เสียหายมักกล่าวว่าเป็น ‘การข่มขืนซ�้า 

(repeated rapes)’… นอกเหนอืไปจากความกดดนัในฐานะ

ผู้ถูกละเมิดจากการข่มขืนแล้ว ผู้เสียหายยังต้องพิสูจน์ว่าตัว

เองไม่ได้สมยอมในการมเีพศสมัพันธ์นัน้ บ่อยครัง้ ผูเ้สยีหาย
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ไม่มีร่องรอยความบาดเจ็บมากนัก ท�าให้ชายผู้ประกอบ

อาชญากรรมได้ประโยชน์จากข้อสงสยันัน้ เมือ่การพิจารณา

คดีต้องใช้เวลาอันยาวนาน ท�าให้ผู้เสียหายส่วนใหญ่คิดว่า

เป็นการสญูเสยีเวลาทีจ่ะแสวงหาความเป็นธรรม และต้องมี

ชีวิตอยู่กับบาดแผลทางใจซึ่งมักฝังใจไปตลอดชีวิต”43 

สนิทสุดา เอกชัย

บรรณาธิการหน้าบทบรรณาธกิาร หนงัสอืพมิพ์บางกอกโพสต์

 ถึงแม้ว่าข้อความในบทบรรณาธิการที่คัดลอกมานี้จะ

หมายถึงผู้เสียหายจากการข่มขืนในประเทศไทย แต่สถานการณ์

เช่นนี้ก็คล้ายคลึงกันในเกือบทุกประเทศท่ัวโลก รวมทั้งประเทศ

เวียดนามและประเทศอื่นๆ ในภูมิภาคน้ี การข่มขืนเป็นเพียงรูป

แบบที่โหดร้ายที่สุดรูปแบบหนึ่งของการละเมิดทางร่างกายและ

ทางจิตใจ ถ้าผู้เสียหายเลือกแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ต�ารวจและ

ด�าเนินคดีไปตามกระบวนการยุติธรรมทางอาญา (การสอบสวน 

การฟ้องร้อง และการพิจารณาคดี) ผู้เสียหายก็ต้องเล่าเรื่องราวที่

เกิดขึ้นหลายครั้งหลายคราว แต่ละครั้งของการบอกเล่าเป็นการ

ร้ือฟ้ืนความทรงจ�าทีเ่ลวร้าย เปรยีบเสมอืนเป็นการถกูท�าให้เป็นผู้

ถูกละเมิดซ�้าซ้อน (re-victimized) ผู้เสียหายถูกสอบสวน ถูกขุด

ค้นและถูกสอบปากค�าอย่างก้าวร้าวและด้อยค่า ซึ่งไม่เหมือนกับ

คดีอาชญากรรมอื่นๆ เพราะผู้เสียหายต้องเป็นฝ่ายพิสูจน์ว่ามี

อาชญากรรมเกดิข้ึนจรงิ และเธอเป็นผู้เสียหายท่ีชอบด้วยกฎหมาย 

ซึ่งคล้ายกับเธอเป็นผู้ต้องสงสัยเสียเอง จึงเป็นที่เข้าใจได้ว่า ท�าไม

การล้มเลิกการด�าเนินคดี กรณีข่มขืนและล่วงละเมิดทางเพศจึงมี

อัตราที่สูงมากทั่วโลก

การทบทวนการศึกษาต่างๆ ทั่วโลกเกี่ยวกับการล้มเลิกการ

ด�าเนินคดี 

การศึกษาเรื่องการล้มเลิกการด�าเนินคดีจากภูมิภาคอ่ืนๆ หลาย

แห่งให้ข้อมลูเชงิลกึว่ามีความแตกต่างในระบบยตุธิรรมทางอาญา

อย่างไรบ้างในการด�าเนินคดีที่เกี่ยวกับความรุนแรงทางเพศ และ 

ท�าให้เกิดจุดเปรยีบเทยีบระหว่างประเทศทีม่กีารวจัิยในการศกึษา

ครั้งนี้44 การศึกษาเหล่านี้เน้นที่ประเทศนิวซีแลนด์ ประเทศ

43 Ekacahi, S. “Rape culture costs Thailand oh so dearly.” Bangkok Post. January 9, 2013.
44 มีการตรวจสอบการศึกษาเรื่องการยอมความหรือการล้มเลิกการด�าเนินคดีหลักๆ เพื่อทบทวนทั้งด้านรูปแบบการล้มเลิกการด�าเนินคดี และแนวโน้ม เช่นเดียวกับ

การออกแบบวิธีการวิจัยส�าหรับการศึกษาครั้งนี้ ประกอบด้วยงานของ Kelly, Lovett and Regan’s 2005 ที่ศึกษาเรื่องการล้มเลิกการด�าเนินคดี ในประเทศ 
สหราชอาณาจักร;งานศึกษาของ Lea, Lanvers and Shaw’s 2003 ที่ศึกษาพัฒนาการจากส�านวนคดีคุณลักษณะของคดีข่มขืนในอังกฤษตะวันตกเฉียงใต;้ Lovett 
and Kelly’s 2009 ที่เจาะลึกเรื่องการล้มเลิกการด�าเนินคดีในแถบประเทศยุโรป 11 ประเทศ; Spohn and Telliss’ 2012 ที่ศึกษาเรื่องการล้มเลิกการด�าเนินคด ี
จากนครลอสแองเจลิส สหรัฐอเมริกา; Triggs, Mossman, and Kingi’s 2009 ที่ศึกษากรณีส�าหรับประเทศนิวซีแลนด;์ และ Vetten, Jewkes, Sigsworth, 
Christofides, Loots, and Dunseith’s 2008 ที่ศึกษากรณีของประเทศแอฟริกาใต ้แหล่งอ้างถึงและลิงค์ออนไลน์ของงานวิจัยเหล่านี้มีอยู่ในภาคผนวก 

แอฟริกาใต้ ประเทศสหรัฐอเมริกา และประเทศในยุโรปหลาย

ประเทศ ในแต่ละประเทศมกีารใช้ระเบียบวิธีวิจยัหลากหลายแบบ 

(multi-methodological approach) ซึ่งรวมไปถึงวิธีการวิจัย

เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ และมีการปรับใช้แนวทางสามเส้า 

(tiered approach) เพือ่ให้เข้าใจถงึการล้มเลกิการด�าเนนิคด ีคอื 

ประการแรก ค้นหาจุดที่มีการล้มเลิกการด�าเนินคดี ในข้ันตอน

ต่างๆ ของกระบวนการยุติธรรมทางอาญา และจากนั้นก็ส�ารวจดู

ว่าการล้มเลิกการด�าเนินคดี นั้นเกิดขึ้นได้อย่างไร 

 การล้มเลิกการด�าเนินคดี จะพบได้ในสี่ขั้นตอนของ

กระบวนการยุติธรรมทางอาญา คือ (1) ขั้นตอนการแจ้งความต่อ

เจ้าหน้าที่ต�ารวจ (2) ข้ันตอนการสอบสวน (3) ขั้นตอนการฟ้อง

ร้อง และ (4) ขัน้ตอนการพจิารณาคด ีจดุร่วมทีมี่มากทีส่ดุของการ

ล้มเลิกการด�าเนินคดีได้แก่ขั้นตอนต่อไปนี้

• ผูเ้สยีหายไม่แจ้งความต่อเจ้าหน้าทีต่�ารวจ (ขัน้ตอนก่อนการล้ม

เลิกการด�าเนินคดี หรือ pre-attrition)

• เจ้าหน้าที่ต�ารวจไม่รับแจ้งความเหตุที่เกิดขึ้น เนื่องด้วยขาด

หลักฐาน ไม่สามารถจับตัวผู้กระท�าผิด หรือสงสัยว่าเป็นการ

แจ้งความเท็จ (false allegation)

• เจ้าหน้าที่ต�ารวจตัดสินใจไม่ส่งฟ้องให้อัยการ 

• พนักงานอัยการตัดสินใจสั่งไม่ฟ้อง 

• ค�าพพิากษาของศาลหรอืลกูขนุชีข้าดว่าไม่มคีวามผดิ เนือ่งจาก

ไม่มีหลักฐานการบาดเจ็บทางกาย ขาดหลักฐานทางนิติเวช 

หรือไม่มีการสืบค้นย้อนกลับผู้เสียหาย (traceability of the 

victim) 

• ผู้เสียหายถอนตัวในขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งของกระบวนการ 

 รูปแบบและแนวโน้มที่ส�าคัญที่พบในวรรณกรรม

ที่ท�าการศึกษามีดังต่อไปนี้
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ความเข้าใจเม่ืออภิปรายค�าว่า อัตราการล้มเลิกการด�าเนินคดี หมายถึงอย่างไร -คดีท่ีแพ้กับการยุติคดี (lost vs. 

dropped cases) 

 ยังไม่ชัดเจนว่าสิ่งไหนที่เรียกว่า คดีนั้น “คดีที่แพ”้ หรือ “การยุติคดี” (dropped cases) การยุติคดี คือคดีที่

เจ้าหน้าทีต่�ารวจหรอืพนกังานอยัการได้ชีข้าดอย่างชดัเจนและแน่นอนว่าจะไม่ฟ้องด�าเนนิคดต่ีอไป คดทีีแ่พ้ (Lost cases) 

คือคดีที่เจ้าหน้าที่ต�ารวจไม่รับแจ้งความกรณีข่มขืนและล่วงละเมิดทางเพศอย่างจริงจัง ไม่ได้สรุปส�านวน ไม่ได้ค้นหาหรือ

ตามตวัผูต้้องสงสยั ผูเ้สยีหายถอนแจ้งความเอง หรอืศาลพพิากษาให้จ�าเลยไม่มคีวามผดิ เพือ่ให้เข้าใจขอบข่ายว่าการถอน

แจ้งความโดยผูเ้สยีหายนัน้ท�าให้เกิดอัตราการล้มเลกิการด�าเนินคดี ได้อย่างไร เราต้องตระหนกัว่าการประเมนิคดเีบือ้งต้น

โดยเจ้าหน้าท่ีต�ารวจเพื่อดูความยากล�าบากของการฟ้องร้องและการเอาผิดกับผู้ละเมิด อาจถูกตีความโดยผู้เสียหายว่า

เป็นการบอกโดยนยัให้หมดความประสงค์จะเอาความ การประเมนิความยากล�าบากของคดอีาจเป็นเพราะเจ้าหน้าทีต่�ารวจ

หรือพนักงานอัยการไม่เชื่อถือการให้ปากค�าของผู้เสียหาย นอกจากน้ัน ความรู้สึกว่าตัวเองถูกปฏิบัติอย่างย�่าแย่โดย

กระบวนการยุติธรรมทางอาญาท�าให้ผู้เสียหายจ�านวนมากตัดสินใจกรองตัวเองค่อยๆ ถอนตัวเองออกจากขั้นตอนบังคับ

ใช้กฎหมายและการด�าเนินการทางกฎหมายตั้งแต่แรก ๆ ผู้เสียหายที่ได้รับการปฏิบัติอย่างขาดความอ่อนไหวหรือไม่เห็น

อกเห็นใจมักตัดสินใจไม่เอาความต่อไป ผู้เสียหายต้องการให้ความรุนแรงนั้นยุติลง และรู้สึกปลอดภัยและได้รับความ

คุ้มครอง ถ้าพวกเธอรู้สึกว่ากระบวนการยุติธรรมทางอาญาไม่อาจให้สิ่งนั้นได้ ก็มีแนวโน้มที่พวกเธอจะไม่ร่วมมือกับ

กระบวนการยุติธรรมอีกต่อไป

การแจ้งความกรณีข่มขืนและล่วงละเมิดทางเพศที่มีน้อยกว่า

ความเป็นจริงมาก 

 การศกึษาของประเทศออสเตรเลยีในปี พ.ศ. 254845 ว่า

ด้วยการตดัสนิใจของผูห้ญงิทีจ่ะแจ้งความเรือ่งการล่วงละเมิดทาง

เพศและการตอบสนองด้านบริการ ‘ตัวเลขที่มืดหม่น (dark 

figure)’ ของการล่วงละเมิดทางเพศ คือ กรณีละเมิดที่ไม่มีการ

บนัทกึเชงิสถติไิว้โดยเจ้าหน้าทีต่�ารวจ เพราะไม่เคยมกีารแจ้งความ 

งานวิจัยในประเทศแอฟริกาใต้พบว่า การข่มขืนเป็นกรณีที่มีการ

แจ ้งความน้อยกว ่าความเป ็นจริงมาก (extensively 

underreported) มีเพียงผู้หญิงหนึ่งในเก้าคนเท่านั้นที่แจ้งความ

กับเจ้าหน้าที่ต�ารวจว่าถูกข่มขืน46 การส�ารวจเม่ือเร็วๆ น้ีในทวีป

ยุโรปพบว่า โดยรวมแล้ว ผู้เสียหายจ�านวน 14 เปอร์เซ็นต์ได้แจ้ง

ความต่อเจ้าหน้าที่ต�ารวจในกรณีที่ถูกคู่ครองของตนละเมิดอย่าง

รนุแรงมาก และผู้เสียหายจากการละเมิดทีร่นุแรงทีส่ดุโดยผูท้ีไ่ม่ใช่

คู่ครองมีจ�านวน 13 เปอร์เซ็นต์47 ความสัมพันธ์ระหว่างผู้เสียหาย

กับผู้กระท�าผิด (offender) อาจเป็นอุปสรรคที่ใหญ่ที่สุดในการ

45 Lievere (2005) No Longer Silent: A Study of Women’s Help Seeking Decisions and Service Responses to Sexual Assault. Australian Institute of 
Criminology

46 Vetten, L., Jewkes, R., Sigsworth, R., Christofides, N., Loots, L., and Dunseith, O. (2008) Tracking Justice: The Attrition of Rape Cases through the 
Criminal Justice System in Gauteng. Johannesburg: Tshwaranang Legal Advocacy Centre, the South African Medical Research Council and the 
Centre for the Study of Violence and Reconciliation www.csvr.org.za/docs/tracking_justice.pdf 

47 European Union Agency for Fundamental Rights (2014) Violence against Women: an EU-wide survey: Main Results, retrieved at http://fra. 
europa.eu/sites/default/files/fra-2014-vaw-survey-main-results-apr14_en.pdf 

48 Lievere (2005) No Longer Silent: A study of women’s help seeking decisions and service responses to sexual assault. Australian Institute of 
Criminology

49  Ibid.

ตดัสนิใจว่าจะแจ้งความหรอืไม่ โดยพจิารณาว่าการล่วงละเมดิทาง

เพศต่อผู้หญิงโดยส่วนใหญ่กระท�าโดยคนที่พวกเธอรู้จัก งานวิจัย

ต่างๆ ช้ีให้เห็นว่า ความเป็นไปได้ที่ผู้เสียหายจะแจ้งความต่อเจ้า

หน้าทีต่�ารวจจะลดลงเป็นสดัส่วนกบัช่องว่างระหว่างความสมัพนัธ์

ทีแ่คบลงระหว่างผูเ้สยีหายและผูก้ระท�าผดิ เจ้าหน้าทีต่�ารวจได้รบั

แจ้งในกรณกีารล่วงละเมดิทางเพศทีก่ระท�าโดยคนแปลกหน้า ตาม

ด้วยคู่สัมพันธ์ห่างๆ (estranged partners) หรือผู้ละเมิดที่ไม่มี

ความใกล้ชิด (non-intimate offenders)48 อุปสรรคขัดขวางผู้

เสียหายไม่ให้แจ้งความนี้อาจรวมไปถึงความเชื่อที่ว่า สิ่งที่เกิดขึ้น

นีเ้ป็นเรือ่งเลก็น้อยทีพ่วกเธอควรจดัการได้ด้วยตนเองเหมอืนเป็น

เรือ่งส่วนตัว ความเชื่อที่วา่การท�าร้ายทีเ่กดิขึ้นเป็นสิ่งทีไ่มไ่ดต้ั้งใจ 

ความละอาย ความกลัวขายหน้า และการต�าหนิตัวเองหรือการ

ต�าหนิคนอื่นๆ รวมไปถึงความต้องการปกป้องผู้กระท�าผิด 

ครอบครัว และลูกๆ ของเธอ49 กระบวนการยุติธรรมทางอาญา

อาจเป็นอุปสรรคขัดขวางผู้เสียหาย เช่น ความไม่เต็มใจของเจ้า

หน้าที่ต�ารวจที่จะบันทึก หรือไม่รับการแจ้งความอย่างเห็นเป็น
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เรื่องจริงจัง ความกลัวของผู้เสียหายว่าจะไม่มีใครเชื่อหรือจะได้

รับการปฏิบัติท่ีไม่เป็นมิตร หรือผู้เสียหายขาดความรู้เรื่อง

กระบวนการทางกฎหมายและวิธีการแจ้งความ50 

การแพร่หลายของอตัราการล้มเลกิการด�าเนนิคด ีและการปฏบัิติ

ต่อผูเ้สยีหายอย่างต้อยต�า่ในทกุภมูภิาคและทกุประเทศทีท่�าการ

ศึกษาวิจัย 

 การศึกษาจ�านวนมากเปิดเผยว่า51 รูปแบบของการล้ม

เลกิการด�าเนนิคด ีนัน้มสีดัส่วนร้อยละทีส่งูมากในบรรดาคดทีีถ่อืว่า 

‘ไม่มีการกระท�าผิด (no-crime)’ – หมายความว่าเหตุการณ์ที่

เกดิขึน้ถกูจดัว่าเป็น ‘การแจ้งความเทจ็ (false complaint)’ หรอื

เจ้าหน้าที่ต�ารวจสรุปว่า ไม่มีร่องรอยอาชญากรรมปรากฏให้เห็น 

(no crime disclosed) – และมีสัดส่วนร้อยละที่น้อยเป็นอย่าง

ยิ่งที่มีการตัดสินความผิดส�าหรับกรณีข่มขืนหรือพยายามข่มขืน 

จริงๆ แล้วจุดเน้นส�าคัญของการศึกษาอยู่ที่จ�านวนการพิพากษา

ความผดิทีม่ตี�า่มากในคดคีวามรนุแรงทางเพศ และการล้มเลิกการ

ด�าเนินคดีที่มีสูงมากในทุกขั้นตอนของกระบวนการยุติธรรมทาง

อาญา52 การปฏิบัติที่ย�่าแย่ของเจ้าหน้าที่ต�ารวจ พนักงานอัยการ 

และเจ้าพนกังานในระดับศาลได้ท�าให้ผู้เสียหายต้องถอนตวัตัง้แต่

ระยะต้นๆ53 การศึกษาต่างๆ แสดงให้เห็นว่า ความพึงพอใจของ

ผู้เสียหายเชื่อมโยงกับระดับข้อมูลที่พวกเธอได้รับเก่ียวกับภาพ

รวมขั้นตอนทั้งหมดและข้อมูลในแต่ละขั้นตอนของกระบวนการ

ยุติธรรมนั้น54

การมองอย่างเหมารวม (Stereotyping) ต่อผูเ้สยีหายจากการ

ข่มขืนและความคงอยู่ของสถานการณ์ข่มขืนที่ ‘คลาสสิก 

(classic)’ 

 งานวิจัยระดับสากลชี้ให้เห็นว่ายังคงมีการมุ่งเป้าไปที่ผู้

เสียหายอย่างมาก เช่น บุคลิกลักษณะของพวกเธอ ประวัติเรื่อง

50 Ibid.
51 อ้างอิงในรายงานของ Lea, Lanvers, and Shaw (2003) Attrition in Rape Cases: Developing a Profile and Identifying Relevant Factors. British Journal 

of Criminology, 43(3) p.583. paladinservice.co.uk/wp-content/uploads/2013/07/gap-or-chasm-rape-report.pdf 
52 Triggs, Mossman and Kingi (2009) Responding to Sexual Violence: Attrition in the New Zealand Criminal Justice System. Ministry of Women’s 

Affairs. mwa.govt.nz/sites/mwa.govt.nz/files/responding%20to20%sexual%20violence%20attrition-pdf.pdf 
53 Ibid. mwa.govt.nz/sites/mwa.govt.nz/files/responding%20to20%sexual%20violence%20attrition-pdf.pdf 
54 Lea, Lanvers, and Shaw (2003) Attrition in Rape Cases: Developing a Profile and Identifying Relevant Factors. British Journal of Criminology, 

43(3) p.583. paladinservice.co.uk/wp-content/uploads/2013/07/gap-or-chasm-rape-report.pdf 
55 Triggs, Mossman and Kingi (2009) Responding to Sexual Violence: Attrition in the New Zealand Criminal Justice System. Ministry of Women’s 

Affairs.
56 Lea, Lanvers, and Shaw (2003) Attrition in Rape Cases: Developing a Profile and Identifying Relevant Factors. British Journal of Criminology, 

43(3) p.583. paladinservice.co.uk/wp-content/uploads/2013/07/gap-or-chasm-rape-report.pdf 
57 Kelly, L. (2001) Routes to (in)justice: A Research Review on the Reporting, Investigation and Prosecution of Rape Cases. University of Northern 

London. https://www.justiceinspectorates.gov.uk/cjji/wp-content/uploads/sites/2/2014/04/Rapelitrev.pdf 
58 Kelly, Lovett and Regan (2005) A Gap or a chasm? Attrition in reported rape cases Home Office Research Study 293. Home Office Research, 

Development and Statistics Directorate. p.2.

ทางเพศ ความประพฤติ และความน่าเช่ือถือ แทนที่จะมุ่งไปที่

การกระท�าของผู้ละเมิด การกระท�าเช่นนี้เป็นการสร้างความเป็น

เหยือ่ซ�า้ซ้อนให้กบัผูเ้สยีหาย (re-victimization) ท�าให้ผูเ้สยีหาย

ถอนตัว (victim withdrawal) และท�าให้มีอัตราการล้มเลิกการ

ด�าเนินคดีที่ไม่สมควรเกิดข้ึนเพราะถูกชี้ว่าไม่มีอาชญากรรมตาม

นัน้55 ข้อมูลท่ีได้จากปากค�าของผู้เสยีหายอาจมีอิทธิพลมาจากการ

มองแบบเหมารวมทีไ่ม่อยูบ่นฐานแห่งความเป็นจรงิ (unrealistic 

stereotypes) และมายาคติ (myths) เกี่ยวกับการข่มขืนและผู้

เสียหายจากการข่มขืน นอกจากนั้น ผู้เสียหายซึ่งต้องได้รับการ

ดูแลเป็นพิเศษมากที่สุด (most marginalized victims) – คือผู้

มปัีญหาทางสุขภาพกายหรอืทางสุขภาพจิต ผูท้ีต่กงาน หรอืหญงิ

สาวที่ยังไม่ได้สมรส – เป็นกลุ่มที่เสียเปรียบเป็นพิเศษใน

กระบวนการยตุธิรรมทางอาญา56 สิง่ทีซ้่อนทบัอยูบ่นการมองแบบ

เหมารวมเหล่านี้ คือความแพร่หลายของแนวคิดเกี่ยวกับ ‘การ

ข่มขืนที่แท้จริง (real rape)’ ซึ่งมีการน�ามาใช้ครั้งแรกโดยซูซาน 

เอสทริช ในปี พ.ศ. 2530 ในการบรรยายเรื่องการล่วงละเมิดทาง

เพศทีก่ระท�าโดยคนแปลกหน้า เกดิข้ึนนอกบ้าน หรือมกีารใช้อาวธุ

และการท�าร้ายให้บาดเจบ็ ดงัทีม่กีล่าวไว้ในการศกึษาของปี พ.ศ. 

254457 ว่า ขณะทีเ่งือ่นไขสีป่ระการต่อไปน้ีเป็นสิง่ทีเ่กดิขึน้ได้ยาก 

แต่ก็ยังเป็นกรอบที่น�าไปใช้พิจารณากรณีข่มขืนท้ังหมด ดังท่ีมี

การน�าเสนออย่างทรงพลังในการศึกษาของประเทศสหราช

อาณาจักรว่า “ความล้มเหลวของกระบวนยตุธิรรมทางอาญาทีจ่ะ

จดัการกบัการมองแบบเหมารวม หมายถงึว่ากระบวนการทัง้หลาย

ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการกับคดีข่มขืน – จากการสอบสวนเบื้อง

ต้นไปจนถึงการแก้ต่างในชั้นศาล – อาจเป็นตัวเสริมให้แข็งแกร่ง

แทนที่จะเป็นตัวท้าทายความเข้าใจที่คับแคบเรื่องอาชญากรรม

ข่มขืน อาชญากรรมนั้นเกิดขึ้นกับใคร และใครเป็นคนกระท�า

อาชญากรรมน้ัน กระบวนการล้มเลกิการด�าเนินคดีด้วยตัวของมนั

เองสะท้อนให้เห็นรูปแบบเหล่านี้และเป็นการสร้างรูปแบบนี้ซ�้า

แล้วซ�า้เล่า”58 จริงๆ แล้ว ผูป้ฏบัิติงานในกระบวนการยตุธิรรมทาง

อาญาท�าหน้าที่เป็นผู้ท�าหน้าที่ตรวจสอบ (gatekeeping roles) 
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ในกระบวนการยุติธรรมแต่ละขั้นตอน แต่กลับปล่อยให้การมอง

แบบเหมารวมและความคิดเห็นทีผ่ดิมผีลต่อการตดัสนิว่า คดใีดมี

พยานหลักฐานแน่นหนาหรือคดีใดพยานหลักฐานอ่อน59

อัตราการล้มเลิกการด�าเนินคดี ข่มขืนในเอเชีย 

 ประเทศไทยมข้ีอมลูเชิงสถติิเรือ่งการล้มเลิกการด�าเนนิ

คดีอยู่บ้าง แต่ประเทศเวียดนามมีข้อมูลน้อยกว่า อย่างไรก็ดี ข้อ

จ�ากัดในการรวบรวมข้อมูลและกระบวนการวิเคราะห์ในทั้งสอง

ประเทศ รวมไปถึงความท้าทายในการเข้าถึงส�านวนคดีที่อยู่ใน

กระบวนงานยุติธรรมน้ัน ท�าให้เป็นการยากที่จะวัดอัตราการล้ม

เลิกการด�าเนินคดีในระดับแยกแยะได้อย่างถูกต้อง 

 ส�าหรับข้อมูลเพิ่มเติมในหัวข้อนี้ โปรดอ่านในบทที่สอง

ที่ว่าด้วย ข้อค้นพบจำกกำรศึกษำ: ควำมเข้ำใจต่ออุปสรรคของ

ควำมยุติธรรมและกำรล้มเลิกกำรด�ำเนินคดีในกรณีควำมรุนแรง

ทำงเพศ 

 สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI)60 พบ

ว่า ในระหว่างปี พ.ศ. 2552 ถึง ปี พ.ศ. 2556 มีผู้เสียหายหญิง

จากการถกูข่มขนืเข้าแจ้งความต่อเจ้าหน้าทีต่�ารวจจ�านวน 4,000 

คดีต่อปี จากจ�านวนคด ี4,000 คดีน้ี เจ้าหน้าที่ต�ารวจจับกุมได้

โดยเฉลีย่ 2,400 คด ีซ่ึงแสดงให้เหน็ว่าอตัราการแจ้งความทีน่�าไป

สู่การจับกุมนั้นมีประมาณ 6 คดีจากทุก ๆ  10 คดี TDRI ยังพบว่า

อาจมีเหตุการณ์ข่มขืนเกิดมากถึง 30,000 กรณีในแต่ละปี ซึ่ง

หมายความว่ามีการแจ้งความกรณีข่มขืนน้อยกว่าความเป็นจริง

มากถึง 87 เปอร์เซ็นต์ ตัวเลขต่างๆ ที่ค้นพบโดยรายงานสิทธิ

มนุษยชนของกรมรัฐการแห่งสหรัฐอเมริกา (US State 

Department) ในส่วนของประเทศไทยในปี พ.ศ. 255661 พบว่า 

เจ้าหน้าท่ีต�ารวจไทยแจ้งว่าได้รับการแจ้งความกรณข่ีมขนืจ�านวน 

59 Kelly, L. (2001) Routes to (in)justice: A Research Review on the Reporting, Investigation and Prosecution of Rape Cases. University of Northern 
London. www.hmcpsi.gov.uk/documents/reports/CJJI_THM/BOTJ/Rapelitrev.pdf 

60 Thailand Development Research Institute (25 July 2014) Factsheet on Rape: Some observations. http://tdri.or.th/tdri-insight/tdri-factsheet-24/ 
wrapper

61 Bureau of Democracy, Human Rights and Labour, US State Department (2013) Country Reports on Human Rights Practices 2013: Thailand. 
http://www.state.gov/j/drl/rls/hrrpt/humanrightsreport/# 

62 Criminal Police Department, Ministry of Public Security statistics on child sexual offences (article 115 of the Penal Code) and offence of rape 
(article 111 of the Penal Code) from 2008-2012.

2,503 คดจีากเดอืนมกราคมถงึเดอืนกนัยายน ปี พ.ศ. 2556 รวม

ทัง้กรณีทีผู่้กระท�าผดิได้ฆ่าเหยื่อของตนเองด้วย เจ้าหน้าทีต่�ารวจ

จับกุมผู้ต้องสงสัยได้จ�านวน 1,456 คดีจากคดีทั้งหมดเหล่านี้ 

 นอกจากนั้น ระหว่างเดือนตุลาคม ปี พ.ศ. 2555 และ

เดือนกันยายน ปี พ.ศ. 2556 จากจ�านวนผู้หญิง (อายุเกิน 18 ปี)

จ�านวน 12,637 คนทีแ่จ้งความเร่ืองการทารณุกรรมและขอความ

ช่วยเหลอืจากศนูย์ช่วยเหลอืเด็กและผูห้ญิงในภาวะวิกฤต (OSCC)) 

ของกระทรวงสาธารณสุข ผู้หญิงจ�านวน 73 เปอร์เซ็นต์แจ้งว่ามี

การท�าทารุณกรรมทางร่างกายและ18 เปอร์เซ็นต์แจ้งว่ามีการ

ทารุณกรรมทางเพศ

 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ได้บันทึกคดีความรุนแรงในครอบครัวทั่วประเทศไว้จ�านวน 450 

คดีในปี พ.ศ. 2556 และมีเพียงแค่ 134 คดีที่ผู้เสียหายเลือกแจ้ง

ความเป็นคดีอาญา แม้ว่าจะไม่ทราบความก้าวหน้าในการท�าคดี

เหล่านั้น แต่คดีจ�านวน 25 คดีได้เข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยข้อ

พิพาท (reconciliation procedures)

 ในประเทศเวยีดนาม สถติจิากกรมต�ารวจอาชญากรรม 

(Criminal Police Department) ของกระทรวงความมั่นคงแห่ง

ประชาชน (Ministry of Public Security) แสดงให้เห็นว่ามีการ

แจ้งความกรณคีวามผดิทางเพศเพิม่ขึน้ในช่วงห้าปีนับจากปี พ.ศ. 

2551 ถึงปี พ.ศ. 2555 โดยมีการแจ้งความเพิ่มจาก 947 คดีในปี 

พ.ศ. 2551 เป็น 1,338 คดใีนปี พ.ศ. 255562 สถติเิหล่านีค้รอบคลมุ

เฉพาะรูปแบบความรุนแรงทางเพศสองรูปแบบ – การข่มขืนใน

ผู้ใหญ่และการมีเพศสัมพันธ์กับเด็ก – และเห็นได้ว่ามีผู้เสียหาย

เป็นเด็กประมาณสามในสีข่องการกระท�าผดิท่ีมีการแจ้งความ และ

มีเพียง 25 เปอร์เซ็นต์ที่เป็นกรณีการข่มขืนผู้หญิง 
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3. การคุ้มครองสิทธิมนุษยชนของผู้หญิงและเด็กหญิง:  
 กรอบทางกฎหมายและนโยบายในระดับสากล

63 Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women, General Assembly resolution 34/180 of 18 December 1979, 
found at www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/cedaw.htm.

64 International Covenant on Civil and Political Rights, General Assembly resolution 2200A (XXI) of 16 December 1966, entry into force 23 March 
1976, found at www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/ccpr.aspx.

65 Convention on the Rights of the Child, General Assembly resolution 44/25 of 20 November 1989, found at www.ohchr.org/en/professionalinterest/
pages/crc.aspx 

66 Optional Protocol to CEDAW, General Assembly resolution 54/4, found at www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/protocol/text.htm.
67 Recommendation 158.84 of the Report of the Working Group on the Universal Periodic Review: Thailand, A/HRC/33/16 of 15 July 2015 found 

at documents.un.org.
68 Recommendation 88.31 of the Report of the Working Group on the Universal Periodic Review: Thailand, A/HRC/19/8 of 8 December 2011 

found at documents.un.org. 
69 Recommendation 143.119 of the Report of the Working Group on the Universal Periodic Review: Viet Nam, A/HRC/26/6 of 2 April 2014 found 

at documents.un.org.

 ประเทศไทยและประเทศเวียดนามได้ให้สัตยาบันและ

ภาคยานวุตัอินสุญัญาว่าด้วยการขจดัการเลอืกปฏบิตัต่ิอสตรใีนทกุ

รปูแบบ (CEDAW)63 เช่นเดียวกบักติการะหว่างประเทศว่าด้วยสทิธิ

พลเมอืงและสทิธทิางการเมอืง (International Convenant on 

Civil and Political Rights)64 และอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก 

(Convention on the Rights of the Child)65 ประเทศไทยยงั

ได้ให้สตัยาบนัต่อพิธสีารเลือกรับของอนุสัญญาว่าด้วยการขจดัการ

เลอืกปฏิบตัต่ิอสตรีในทกุรปูแบบ CEDAW (Optional Protocol 

to CEDAW)66 ซึง่มข้ีอก�าหนดให้มขีัน้ตอนการไต่สวนและข้ันตอน

การรบัเรือ่งร้องเรยีน ทัง้สองประเทศได้เข้าร่วมการรายงานทบทวน

สถานการณ์สิทธิมนุษยชนของประเทศ ภายใต้กระบวนการ 

Universal Periodic Review - UPR ซ่ึงเป็นกลไกหนึง่ของคณะ

มนตรสิีทธิมนษุยชนแห่งสหประชาชาต ิ(United Nations Human 

Rights Council) และเข้าร่วมการทบทวนรายงานด้านสทิธมินษุย

ชนของรฐัภาคต่ีาง ๆ ข้อเสนอแนะส�าหรบัประเทศไทยประกอบ

ด้วย การเรยีกร้องให้ “เพิม่ขดีความพยายามในการส่งเสริมนโยบาย

ในด้านการป้องกนั การลงโทษ และการขจดัความรนุแรงต่อผูห้ญงิ

ในทุกรูปแบบ”67 และ “จัดท�ามาตรการที่มุ่งปรับเปลี่ยนทัศนคติ

ทางสังคม วฒันธรรม และขนบธรรมเนยีมทีย่อมให้มคีวามรนุแรง

ต่อผูห้ญิงเกิดขึน้”68 ข้อเสนอแนะส�าหรบัประเทศเวยีดนามคอืการ

ขอให้ “ประกันว่าในกฎหมายและในการปฏิบัติจะมีการคุ้มครอง

ผู้หญิงจากความรุนแรงในทุกรูปแบบ” 69

 นอกจากนั้น ในฐานะรัฐภาคีของสหประชาชาติ 

ประเทศไทยและประเทศเวียดนามยงัได้ให้การรับรองปฏิญญาและ

ข้อมติ (declarations and resolutions) จ�านวนหนึ่งที่เกี่ยวกับ

การตอบสนองต่อปัญหาความรุนแรงที่กระท�าต่อผู้หญิง

กลไกด้านสิทธิมนุษยชนและเครื่องมือทางกฎหมายในระดับสากล

• อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ (‘CEDAW’) และพิธีสารเลือกรับของอนุสัญญา (Optional 

Protocol to CEDAW) และ ข้อเสนอแนะทั่วไปที่ 19 ของ CEDAW (CEDAW General Recommendation No. 19) 

• กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (International Covenant on Civil and Political 

Rights) อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม (Convention on Economic, Social and Cultural 

Rights) อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก (Convention on the Rights of the Child) 

• ปฏิญญาว่าด้วยการขจัดความรุนแรงต่อผู้หญิง (Declaration on the Elimination of Violence against Women) 

• ยุทธศาสตร์ต้นแบบและมาตรการเชิงปฏิบัติของสหประชาชาติว่าด้วยการขจัดความรุนแรงต่อผู้หญิงฉบับปรับปรุงเพิ่มเติม 

(Updated Model Strategies and Practical Measures on the Elimination of Violence against Women in the 

Field of Crime Prevention and Criminal Justice) 

• ข้อตกลงร่วมจากการประชุมคณะกรรมการว่าด้วยสถานภาพของผู้หญิงครั้งที่ 57 (Commission on the Status of 

Women 57th Session Agreed Conclusions)
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 เครื่องมือกลไกเหล่านี้ประกอบด้วยปฏิญญาแห่ง

สหประชาชาตว่ิาด้วยการขจดัความรนุแรงต่อผูห้ญงิ ปี พ.ศ. 2536 

(1993 United Nations Declaration on the Elimination of 

Violence against Women)70 ปฏิญญาและแผนปฏบิติัการปักกิง่ 

ปี พ.ศ. 2537 (1994 Beijing Declaration and Platform for 

Action)71 ยุทธศาสตร์ต้นแบบและมาตรการเชิงปฏิบัติของ

สหประชาชาติว ่าด ้วยการขจัดความรุนแรงต่อผู ้หญิงใน

กระบวนการป้องกันอาชญากรรมและงานยติุธรรมทางอาญา ฉบบั

ปรับปรุงเพิ่มเติม ปี พ.ศ. 2553 (2010 Updated Model 

Strategies and Practical Measures on the Elimination of 

Violence against Women in the Field of Crime Prevention 

and Criminal Justice) หรือ เรียกสั้น ๆ  ว่า ยุทธศาสตร์ต้นแบบ

ฉบับปรับปรุงเพิ่มเติม (the Updated Model Strategies’72) 

และข้อตกลงร่วมกนัจากการประชมุครัง้ที ่57 ของคณะกรรมการ

ว่าด้วยสถานะของผู้หญิง (Commission on the Status of 

Women 57th Session (CSW57) Agreed Conclusions)73 

ปฏิญญาว่าด้วยหลกัการพืน้ฐานเกีย่วกบัการอ�านวยความยุตธิรรม

แก่ผูท้ีไ่ด้รบัความเสยีหายจากอาชญากรรมและการใช้อ�านาจโดย

ไม่ถูกต้อง (Declaration of Basic Principles of Justice for 

Victims of Crime and Abuse of Power)74 แนวทางส�าหรับ

งานยุตธิรรมในประเดน็ทีเ่กีย่วกบัผูเ้สยีหายจากอาชญากรรมและ

พยานทีเ่ป็นเดก็ (Guidelines on Justice in Matters involving 

Child Victims and Witnesses of Crime)75 และหลักการและ

แนวปฏิบัติสหประชาชาติว่าด้วยการเข้าถึงความช่วยเหลือด้าน

กฎหมายในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา (United Nations 

Principles and Guidelines on Access to Legal Aid in 

Criminal Justice Systems)76 ประเทศเวยีดนามและประเทศไทย

ยงัได้ให้ค�ามัน่กบัสมาคมประชาชาตอิาเซยีน (ASEAN) ในปฏญิญา

ปี พ.ศ. 2547 ที่ว่าด้วยการขจัดความรุนแรงต่อผู้หญิงในภูมิภาค

อาเซียน (2004 Declaration on the Elimination of Violence 

against Women in the ASEAN Region) เช่นเดยีวกบัปฏญิญา

ว่าด้วยการขจัดความรุนแรงต่อผู้หญิงและความรุนแรงต่อเด็กใน

70 Declaration on the Elimination of Violence against Women, General Assembly resolution 48/104 of 20 December 1993, found at www.un.org/
documents/ga/res/48/a48r104.htm 

71 Beijing Declaration and Platform for Action, adopted at the 16th plenary meeting, on 15 September 1995, found at www.un.org/womenwatch/
daw/beijing/pdf/BDPfA%20E.pdf.

72 2010 Updated Model Strategies and Practical Measures on the Elimination of Violence against Women in the Field of Crime Prevention and 
Criminal Justice General Assembly resolution 65/228 of 31 March 2011

73 Commission on the Status of Women 57th Session (CSW57) Agreed Conclusions, E/2013/v of 15 March 2013, found at www.un.org/
womenwatch/daw/csw/csw57/CSW57_Agreed_Conclusions_(CSW_report_excerpt).pdf.

74 Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power, General Assembly resolution 40/34, annex, of 29 November 
1985, found at www.un.org/documents/ga/res/40/a40r034.htm.

75 Guidelines on Justice in Matters involving Child Victims and Witnesses of Crime, Economic and Social Council resolution 2005/20, annex of 22 
July 2005.

76 UN Principles and Guidelines on Access to Legal Aid in Criminal Justice Systems, General Assembly resolution 67/187
77 CEDAW Committee General Recommendation No. 19, found at www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/recommendations/recomm.htm.

อาเซยีน ปี พ.ศ. 2556 (2013 Declaration on the Elimination 

of Violence against Women and Violence against Children 

in ASEAN) และแผนปฏบัิตกิารระดบัภมูภิาคว่าด้วยการยติุความ

รุนแรงต่อผู้หญิงและเด็กหญิง ปี พ.ศ. 2558 (2015 Regional 

Plan of Action on Ending Violence against Women and 

Girls) 

3.1. สิทธิในชีวิตอย่างมีศักดิ์ศรี

 อนุสัญญา CEDAW ให้กรอบด้านสิทธิมนุษยชนที่

ครอบคลมุถงึผูห้ญงิทกุคน และยืนยันในเสรีภาพขัน้พืน้ฐานของผู้

หญิงชาวไทยและชาวเวียดนาม รวมทั้งสิทธิที่จะมีชีวิตอยู่อย่างมี

ศักดิ์ศรี ข้อเสนอแนะทั่วไปหมายเลข 19 ของโดยคณะกรรมการ 

CEDAW77 ได้บรรยายถึงสิทธิในชีวิตไว้ว่า เป็นสิทธิที่ครอบคลุม

สทิธทิีจ่ะมชีวีติโดยปราศจากความรนุแรงและปราศจากความกลวั

ทีจ่ะเผชญิกบัความรนุแรง สิง่เหล่านีร้วมถงึความรบัผดิของรฐัต่อ 

“การกระท�าส่วนบุคคลที่ไม่กระท�าหน้าท่ีอย่างเต็มก�าลังความ

สามารถ (due diligence) ทีจ่ะป้องกนัการละเมดิสทิธ ิหรอืมหีน้า

ทีต้่องตรวจสอบและลงโทษต่อการกระท�าความรนุแรงและจัดหา

การชดเชย” นอกจากส่วนที่เกี่ยวกับกรอบทางกฎหมายในระดับ

ชาติแล้ว คณะกรรมการ CEDAW ยังเรียกร้องให้รัฐภาคีประกัน

กฎหมายที่ป้องกันความรุนแรงและการทารุณกรรมในครอบครัว 

การข่มขืน การล่วงละเมิดทางเพศ และความรุนแรงที่มีฐานทาง

เพศสภาพอื่น ๆ และให้ความคุ้มครองอย่างพอเพียงต่อผู้หญิง

ทัง้หมดและให้ความเคารพต่อความซ่ือสตัย์ (integrity) และความ

มีศักดิ์ศรี (dignity) ของพวกเธอ

3.2. การนิยามความรุนแรงต่อผู้หญิง 

 ปฏญิญาว่าด้วยการขจดัความรนุแรงต่อผูห้ญงิให้นยิาม

ความรุนแรงต่อผู้หญิงไว้ดังต่อไปนี้ “การกระท�ารุนแรงใด ๆ ที่มี

ฐานทางเพศสภาพ (gender-based violence) ซึ่งเป็นผลก่อให้
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เกิดหรืออาจก่อให้เกดิอนัตรายหรือความทกุข์ทรมานทางร่างกาย 

ทางเพศ หรือทางสติอารมณ์ รวมทั้งการคุกคามว่าจะกระท�าการ

เช่นนัน้ ด้วยการข่มขู่ หรอืการลดิรอนเสรภีาพตามอ�าเภอใจ ไม่ว่า

จะเกิดในที่สาธารณะหรือในพื้นที่ส่วนตัว”78 นิยามนี้สะท้อนให้

เหน็ความกว้างของประเดน็ต่างๆ ทีเ่ก่ียวกบัความรนุแรงต่อผู้หญงิ 

และท�าให้เห็นธรรมชาติของการทารณุกรรมทีม่ฐีานทางเพศสภาพ 

ความรนุแรงดงักล่าวมุง่ไปทีผู่ห้ญงิเพราะว่าเธอเป็นเพศหญงิ และ

มีผลกระทบต่อผู้หญิงทั้งหลายในสัดส่วนที่ไม่เหมาะสม79

3.3. ข้อผูกพันในการกระท�าหน้าที่อย่าง 
 เต็มก�าลังความสามารถ (Due  
 diligence obligation)

 เครื่องมือและข้อมติ (resolutions) ทางกฎหมายต่าง 

ๆ ช่วยให้เกดิความชดัเจนยิง่ขึน้ถงึพนัธกรณใีนระดับสากลต่อการ

ท�าหน้าทีอ่ย่างเตม็ก�าลงัความสามารถ (international obligation 

of due diligence) ซึง่ก�าหนดให้รฐัภาคที�าหน้าทีต่รวจสอบสถานะ

เพื่อจัดท�ามาตรการที่มีประสิทธิภาพในการป้องกัน การสอบสวน 

และการด�าเนินคดีเก่ียวกับความรุนแรงต่อผู้หญิง โครงการตรวจ

สอบสถานะ (The Due Diligence Project)80 เป็นโครงการวิจัย

เชิงรณรงค์ได้ขยายความการตรวจสอบสถานะ เพื่อขจัดความ

รุนแรงต่อผู้หญิง เป็นอักษร P 5 ตัว ดังต่อไปนี้

 

1. การป้องกนั (Prevention): รฐัควรจดัมาตรการทีท่�าให้ความ

รนุแรงต่อผูห้ญงิลดลง การตอบสนองโดยกระบวนการยตุธิรรม

ทางอาญาที่มีประสิทธิภาพสามารถเป็นเครื่องลดทอนและ

ป้องกันไม่ให้มีความรุนแรงเกิดเพิ่มขึ้นอีก 

2. การคุม้ครอง (Protection): รฐัควรให้ความปลอดภยัแก่ผูเ้สยี

หายจากอันตรายในปัจจุบันและความรุนแรงที่อาจเกิดข้ึนอีก 

เช่นเดียวกับการประกันว่าผู้เสียหายจะได้รับบริการที่เพียงพอ

และทันเวลา 

3. การฟ้องร้อง (Prosecution): รฐัควรก�าหนดขอบข่ายอ�านาจ

ปกครองด้านอาญากับผู้ที่รับผิดชอบต่อความรุนแรงที่เกิดขึ้น 

ต้องมีการกระท�าหน้าที่นี้อย่างมีประสิทธิภาพ อย่างทันท่วงที 

อย่างไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด และอย่างละเอียดรอบคอบ ซึ่งเอื้อให้ผู้

เสยีหายหยดุยัง้ความรนุแรงโดยไม่ต้องกลัวว่าจะมกีารย้อนคนื

มาที่ตัวเอง 

78 General Assembly resolution 48/104, article 1
79 General Recommendation 19 of the Committee for the Convention of Elimination of Discrimination against Women.
80 The Due Diligence Project, http://www.duediligenceproject.org/ 
81 Yakin Ertürk (2006) Integration of the Human Rights of Women and the Gender Perspective: Violence against Women, the Due Diligence 

Standard as a Tool for the Elimination of Violence Against Women Report of the Special Rapporteur on Violence against Women, Its Causes 
and Consequences

4. การลงโทษ (Punishment): รัฐมีพันธกรณีที่จะก�าหนดบท

ลงโทษอย่างเหมาะสมกับผู้ที่ละเมิด ให้สอดคล้องกับความ

รุนแรงที่กระท�าต่อผู้หญิง 

5. การแก้ไขและเยียวยา (Provision of redress and 

reparations): รัฐต้องชดเชยในแบบต่างๆ ที่มีอยู่ เช่น เงิน

ชดเชยให้กับผู้เสียหายเพื่อให้น�าไปรักษาอาการบาดเจ็บหรือ

การสูญเสียที่เกิดขึ้นกับพวกเธอ

 มาตรฐานสากลและข้อผูกพันที่จะท�าหน้าที่ตรวจสอบ

อย่างเต็มก�าลัง (due diligence obligations) รวมท้ังผู้เสนอ

รายงานพิเศษแห่งสหประชาชาติว่าด้วยมาตรฐานการท�าหน้าที่

ตรวจสอบสถานะความรนุแรงต่อผูห้ญิง (United Nations Special 

Rapporteur on Violence against Women’s Due Diligence 

Standards81) เรียกร้องให้รัฐภาคีพัฒนาบทบัญญัติทางกฎหมาย

ในระดับประเทศซึ่ง

• ไม่เป็นเหตุให้ธรรมเนียม ประเพณี หรือศาสนาละเลยภาระ

หน้าที่ของตนในการขจัดความรุนแรงต่อผู้หญิง 

• บทลงโทษทางอาญา ทางแพ่ง แรงงาน และมาตรการทาง

ปกครองและการแก้ไขเยยีวยาการกระท�าผดิท่ีเกดิกบัผูเ้สียหาย 

• เปิดทางเข้าสู่กลไกความยุติธรรมและการชดเชยท่ีเป็นธรรม

และมีประสิทธิภาพ

• ประกนัว่าจะไม่มกีารสร้างความเป็นเหยือ่ซ�า้ซ้อน (secondary 

victimization) กับผู้เสียหายหญิง เพราะกฎหมายขาดความ

อ่อนไหวต่อการพิจารณาคดีทางเพศ ต่อการบังคับใช้ และต่อ

การแทรกแซงอื่นๆ

• ประกันประสิทธิภาพของการขจัดความรุนแรงต่อผู้หญิง โดย

เน้นการป้องกันความรุนแรงและการฟ้องร้องผู้กระท�าผิด 

• ประกันว่าจะมีมาตรการคุ้มครองเพื่อให้ผู้หญิงที่เป็นเหยื่อของ

ความรนุแรงสามารถเข้าถงึความเป็นธรรมและได้รบัการชดเชย

อย่างมีประสทิธภิาพ (รวมทัง้ค่าตอบแทนและการท�าขวญั) การ

เยียวยาผู้เสียหาย และการฟื้นฟูผู้ท�าการละเมิด
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4. Methodology

3.4. ยุทธศาสตร์ต้นแบบว่าด้วยการยุติความ 
 รุนแรงต่อผู้หญิง และพิมพ์เขียวส�าหรับ 
 ปฏิบัติการ (Blueprint for Action)

 สมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติได้ลงมติรับยุทธศาสตร์

ต้นแบบ (The Updated Model Strategies) เมือ่ปี พ.ศ. 255382 

ซึ่งเน้นที่กระบวนการยุติธรรมทางอาญา ในขณะที่ก็ยอมรับความ

จ�าเป็นของการตอบสนองที่รอบด้านและมีความหลากหลายแบบ 

สหวิชาชีพ

 ยุทธศาสตร์ต้นแบบนี้ให้ข้อเสนอแนะเชิงกว้างที่

ครอบคลมุประเดน็ส�าคญั ประเดน็ด้านกระบวนการ และประเดน็

ด้านปฏิบัติการในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา เช่นเดียวกับ

เรยีกร้องให้มกีารตอบสนองทีค่รอบคลมุ สอดประสาน และหลาก

หลายภาคส่วน (multi-sector responses) 

• ประกันว่าความรุนแรงต่อผู้หญิงในทุกรูปแบบถือเป็นความผิด

ทางอาญาและเป็นสิ่งต้องห้าม (มาตรา 14(b))

• ประกันว่าประมวลกฎหมายอาญาต่าง ๆ มีความครอบคลุม

และประสิทธิภาพในการขจัดความรุนแรงต่อผู้หญิง (มาตรา 

14(a))

• ยกเลกิข้อก�าหนดใด ๆ  ทีป่ล่อยหรอืยอมให้มกีารกระท�ารนุแรง

ต่อผู้หญิง หรือเพ่ิมความเปราะบางหรือซ�้าเติมผู้หญิงที่ต้อง

เผชิญกับความรุนแรง (มาตรา 14(a))

82 2010 Updated Model Strategies and Practical Measures on the Elimination of Violence against Women in the Field of Crime Prevention and 
Criminal Justice General Assembly resolution 65/228 of 31 March 2011, annex, found at http://www.unodc.org/documents/justice-andprison-
reform/crimeprevention/Model_Strategies_and_Practical_Measures_on_the_Elimination_of_Violence_against_Women_in_ the_Field_ of_
Crime_Prevention_and_Criminal_Justice.pdf 

83 Available at http://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/Handbook_on_Effective_police_responses_to_violence_against 
_women_English.pdf 

84 Available at http://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/Handbook_on_effective_prosecution_responses_to_violence_ 
against_women_and_girls.pdf.

85 Available at http://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/Strengthening_Crime_Prevention_and_Criminal_Justice_ Responses_
to_Violence_against_Women.pdf.

 นอกเหนือจากการพฒันาคู่มือว่าด้วยการตอบสนองอย่าง

มปีระสทิธภิาพโดยเจ้าหน้าท่ีต�ารวจในเรือ่งความรนุแรงต่อผูห้ญงิ 

(Handbook on Effective Police Responses to Violence 

against Women)83 และคู่มือว่าด้วยการตอบสนองการฟ้องคดี

อาญาทีม่ปีระสทิธภิาพต่อเรือ่งความรนุแรงต่อผูห้ญงิและเดก็หญงิ 

(Handbook on Effective Prosecution Responses to 

Violence against Women and Girls)84 แล้ว UNODC ยังได้ตี

พิมพ์พิมพ์เขียวส�าหรับปฏิบัติการ: แผนปฏิบัติการส�าหรับ

กระบวนการยุติธรรมทางอาญาเพื่อป้องกันและสนองตอบต่อ 

ปัญหาความรุนแรงต่อผู้หญิง (Blueprint for Action: An 

Implementation Plan for Criminal Justice Systems to 

Prevent and Respond to Violence against Women)85 ซึ่ง

ให้กรอบแนวคิดกับรฐัภาคีในการพัฒนาแผนการด�าเนินงานระดับ

ชาติส�าหรับกระบวนการยุติธรรมทางอาญาในการสนองตอบต่อ

ปัญหาความรุนแรงต่อผูห้ญงิและเด็ก ท่ีสอดคล้องกบัข้อเสนอแนะ

และข้อก�าหนดอื่น ๆ ที่มีอยู่ในยุทธศาสตร์ต้นแบบและเครื่องมือ

อื่นๆ ในระดับสากล 

 นอกจากนั้น เพ่ือปิดช่องว่างระหว่างข้อผูกพันท่ีตกลง

กนัในระดบัสากลเรือ่งการตอบสนองต่อความรนุแรงต่อผูห้ญิง และ

การขาดการด�าเนินงานในระดับประเทศ UN Women และ 

UNFPA โดยความร่วมมือของ UNODC และ WHO ได้พัฒนา

มาตรฐานและแนวทางต่างๆ ส�าหรับการให้บริการโดยเจ้าหน้าที่

ต�ารวจและเจ้าพนักงานในกระบวนการยุติธรรมต่อกรณีความ

รุนแรงต่อผู้หญิง โดยถือเป็นส่วนหนึ่งของโครงการร่วมสากลแห่ง

สหประชาชาติว่าด้วยบริการที่จ�าเป็นส�าหรับผู้หญิงและเด็กหญิง

ที่ประสบเหตุความรุนแรง (United Nations Joint Global 

Programme on Essential Services for Women and Girls 

Subjected to Violence)
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4. ระเบียบวิธีวิจัย

 โดยการปรึกษาหารือร่วมกับหน่วยงานสหประชาชาติ

ในระดับภูมิภาคต่าง ๆ (ได้แก่ UN Women, UNDP, UNODC) 

และภายใต้การก�ากับดูแลโดยรวมของผู้จัดการโครงการระดับ

ภูมิภาคเรื่องการยุติความรุนแรงทางเพศต่อผู้หญิงของ UN 

Women คณะวิจัยระดับสากลได้รับหน้าที่ออกแบบ พัฒนา และ

สนบัสนนุการศกึษาวจิยัในระหว่างเดอืนตลุาคม ปี พ.ศ. 2556 ถึง

เดือนกันยายน ปี พ.ศ. 2557 ทีมวิจัยสากลน้ีได้รวมผู้เชี่ยวชาญ

เรือ่งประเด็นทางเพศ ด้านกิจการของต�ารวจ และด้านการฟ้องคดี

อาญา การจดัท�าระเบยีบวิธกีารวจิยัและให้ภาคสีถาบนัวิจยัระดบั

ชาตนิ�าไปใช้ในประเทศไทยและประเทศเวยีดนาม จากเดอืนตลุาคม 

พ.ศ. 2556 ถงึเดอืนกุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2557 หน่วยงานสหประชาชาติ

ในระดบัภมูภิาคได้คดัเลอืกประเทศไทยและประเทศเวยีดนามเพือ่

ศึกษาเปรียบเทียบระดับภูมิภาคตามเกณฑ์ท่ีแน่นอนชุดหนึ่ง ซึ่ง

ประกอบด้วยบริบททางสังคม กฎหมาย และวัฒนธรรมที่หลาก

หลายของสองประเทศ ระดับความสนใจของสื่อและสังคมต่อ

ประเด็นความรุนแรงทางเพศต่อผู้หญิงและเด็กหญิง ความมุ่งมั่น

ของผูมี้ส่วนเก่ียวข้องในการเร่งรัดการบงัคบัใช้ข้อตกลงทางนโยบาย

เพื่อตอบสนองต่อปัญหา และการระบุสถาบันภาคีในระดับชาติที่

มคีวามสนใจและมีสมรรถภาพทีจ่ะท�าการศกึษาครัง้น้ีได้ส�าเรจ็ ได้

มกีารคดัเลอืกสถาบนัเพ่ือการยตุธิรรมแห่งประเทศไทย (Thailand 

Institute of Justice) ในประเทศไทย และกระทรวงยตุธิรรมและ

ทีป่รึกษาระดบัประเทศในประเทศเวยีดนาม พร้อมทัง้ทมีวจิยัระดบั

ชาติเพื่อเป็นภาคีในการท�าวิจัยเชิงปริมาณและคุณภาพ ทีมระดับ

ชาติแต่ละทีมประกอบด้วยหัวหน้านักวิจัยหน่ึงคน นักวิจัยเชิง

ปริมาณอย่างน้อยสองคน และนักวิจัยเชิงคุณภาพอีกอย่างน้อย

สองคน มกีารสนับสนุนเพ่ิมเติมในประเทศเวยีดนามโดยผูเ้ชีย่วชาญ

ประเดน็ทางเพศคือศาสตราจารย์ฮวง ซ่ึงท�าการสมัภาษณ์ผู้ปฏิบตัิ

งานในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาและผู้ให้บริการด้านต่างๆ

เพิ่มเติม 

 องค์ประกอบส�าคญัเพือ่บรรลวุตัถปุระสงค์ของการศึกษา

ครั้งนี้ ประกอบด้วย

• การปรกึษาหารอืกบัสมาชิกสภาสหประชาชาต ิ(UN constituents) 

เพื่อยืนยันวัตถุประสงค์และขอบข่ายของการศึกษาและตกลง

กันว่าต้องปรึกษาหารือกับกลุ่มผู้มีส่วนร่วมกลุ่มใดบ้าง 

86 รายการของงานวิจัยเรื่องการล้มเลิกการด�าเนินคดีที่ได้ตรวจสอบแล้ว มีปรากฏอยู่ในท้ายรายงานนี้

• การทบทวนวรรณกรรมและการออกแบบระเบียบวิธีการวิจัย 
• การพัฒนา การทดลองน�าร่อง และการสรุปเครื่องมือและ

ระเบียบวิธีการวิจัยในทั้งสองประเทศที่ท�าการศึกษา 
• การให้ค�าแนะน�า การอบรม และความร่วมมือภายในประเทศ

กับนักวิจัยระดับชาติในเรื่องของระเบียบวิธีและเครื่องมือของ
การวิจัย 

• การด�าเนินการตามระเบียบวิธีวิจัยโดยทีมวิจัยระดับชาติ 
• การตรวจสอบผลการศกึษาในระดบัประเทศโดยจดัประชุมเชิง

ปฏิบัติการกับผู้มีส่วนร่วมที่ส�าคัญ 
• การจัดท�าผลการศึกษาในระดับประเทศโดยทีมวิจัยแต่ละทีม 
• การวิเคราะห์เปรียบเทียบผลการศึกษาในระดับประเทศ โดย

ศึกษาในระดับภูมิภาคดังที่ปรากฏในรายงานนี ้
• กรณีศึกษาเชิงปริมาณแบบมองย้อนหลัง (quantitative 

retrospective case study) ที่ตั้งใจไว้ว่าจะท�านั้น ต้องปรับ
เปลีย่นไปเพราะมีอปุสรรคเร่ืองการเข้าถงึส�านวนคด ี(ดขู้างล่าง)

4.1 กรอบระเบียบวิธีการวิจัยในระดับ 
 ภูมิภาค

 ขณะที่มีการก�าหนดระเบียบวิธีวิจัยโดยใช้บริบทเฉพาะ
ของแต่ละประเทศที่ท�าการศึกษา แต่วิธีวิจัยนี้ก็ยอมรับและได้ยึด
เอาการศกึษาเรือ่งการล้มเลกิการด�าเนนิคด ีทีม่อียูแ่ล้วและประสบ
ความส�าเรจ็ในประเทศอืน่และภมูภิาคอืน่มาเป็นฐานในการท�างาน
ครั้งนี้ สิ่งเหล่านี้ประกอบด้วย86

 
• ความร่วมมืออย่างสอดคล้องจากนักวิจัยของศูนย์รณรงค์ทาง

กฎหมายแห่งชวารานัง (Tshwaranang Legal Advocacy 
Centre (TLAC)) แห่งสภาวิจัยแอฟริกาใต้ (South African 
Medical Research Council (MRC)) และ ศูนย์ศึกษาความ
รุนแรงและการประนีประนอม (Centre for the Study of 
Violence and Reconciliation (CSVR)) ที่ศึกษาเชิงปริมาณ
เพื่อดูว่ากระบวนการยุติธรรมทางอาญามีการประมวลคดีแจ้ง
ความกรณข่ีมขนืในประเทศแอฟรกิาใต้อย่างไร การศกึษานีจ้ดั
ท�าที่เขตจังหวัดกัวเต็ง (Gauteng Province) ในปี พ.ศ. 2546 
โดยใช้ชื่อว่า การตามรอยความยุติธรรม: การยอมความกรณี
ข่มขืนในระหว่างกระบวนการยุติธรรมทางอาญาในเขตกัวเต็ง 
(Tracking Justice: The Attrition of Rape Cases through 
the Criminal Justice System in Gauteng) มกีารวเิคราะห์
ตัวอย่างคดีข่มขืนที่แจ้งความไว้เพื่อประเมินอย่างรอบด้านถึง
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จดุแขง็จดุอ่อนในการท�างานของเจ้าหน้าทีต่�ารวจและพนกังาน
อัยการในกรณีความรุนแรงทางเพศในเขตจังหวัดนี ้

• การศกึษาเชงิลกึครอบคลมุทวีปยโุรปกรณกีารล้มเลกิการด�าเนนิ

คดี โดยโลเว็ตต์และเคลลี่ ใน ปี พ.ศ. 2546 ที่มีชื่อว่า ระบบที่

แตกต่างแต่ผลลพัธ์ทีไ่ด้มีความล้ายคลึงกัน (Different systems, 

similar outcomes?) มีการตรวจย้อนหลังถึงการยอมความ

ในคดีข่มขืนทั่วทวีปยุโรป โดยได้ข้อมูลมาจาก 11 ประเทศที่มี

ระบบกฎหมายและวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน 

• รายงานของกระทรวงกจิการผูห้ญงิของประเทศนวิซแีลนด์จาก

ปี พ.ศ. 2552 ทีม่ช่ืีอว่า การตอบสองต่อการกระท�ารนุแรงทาง

เพศ: การล้มเลิกการด�าเนินคดีในกระบวนการยุติธรรมทาง

อาญาในประเทศนิวซีแลนด์ (Responding to Sexual 

Violence: Attrition in the New Zealand Criminal Justice 

System) ซึง่วเิคราะห์ส�านวนคดีของฝ่ายต�ารวจจ�านวน 1,955 

แฟ้ม จากปี พ.ศ. 2548 ถึงปี พ.ศ. 2550 และตรวจย้อนหลัง

การล้มเลิกการด�าเนินคดีในแต่ละขั้นตอนในกระบวนการ

ยุติธรรมทางอาญา

รูปแบบของการศึกษานี้ได้รวม 

• การทบทวนวรรณกรรมอย่างรอบด้าน ซึ่งรวมถึงสถิติที่มีอยู่ 

งานวิจัย ค่านิยม และมาตรฐานเรื่องความรุนแรงต่อผู้หญิง 

ความรุนแรงทางเพศ การล้มเลิกการด�าเนินคดี และระบบ

ยุติธรรมทางอาญาที่บังคับใช้ในระดับโลก ระดับภูมิภาค และ

ระดับประเทศ 

• การท�าผังผู้ปฏิบัติงานในกระบวนการทางกฎหมายและความ

ยุติธรรมทางอาญาหรือผู้มีส่วนร่วมที่ส�าคัญในทั้งสองประเทศ 

• การทบทวนกลุม่ตวัอย่างแบบเลอืกเฉพาะหน้า (opportunistic 

sample) จากคดีข่มขืนและล่วงละเมิดทางเพศจ�านวนทัง้หมด 

290 คดีจากประเทศไทยและประเทศเวียดนาม 

• การสัมภาษณ์และ/หรือการท�าสนทนากลุ่มเชิงลึก (focus 

group discussions (FGDs)) กับกลุ่มบุคคลทั้งหมด 213 คน 

ได้แก่ ผูม้ส่ีวนร่วมทีส่�าคญัในกระบวนการยตุธิรรมทางอาญา ผู้

ให้บริการด้านต่างๆผูท้ีร่อดมาจากการเหตลุะเมิด และตัวแทน

กระทรวงของรัฐในทั้งสองประเทศที่ท�าการศึกษา87 

ประเด็นน�าที่ใช้ร่วมกันส�าหรับการวิเคราะห์ ได้แก่

• ข้อมลูด้านความเป็นมาของมาตรฐานสทิธมินษุยชนสากลส�าหรบั

ใช้ในการประเมินความรุนแรงทางเพศ 

• โครงสร้าง กระบวนการ และผู้ปฏิบัติงานในกระบวนการ

ยุติธรรมทางอาญา และบทบาทของพวกเขาในการเพิ่มหรือ

87 ได้รวมการสัมภาษณ์ในประเทศไทยจ�านวน 83 คน และในประเทศเวียดนามจ�านวน 31 คน รวมถึงเจ้าพนักงานของรัฐ ผู้ปฏิบัติงานในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา 
ผู้ให้บริการด้านต่าง ๆ และผู้ที่รอดมาจากเหตุละเมิด

การลดลงของการล้มเลิกการด�าเนินคดี ในกรณีความรุนแรง

ทางเพศ 

• มาตรฐานการท�างานของเจ้าหน้าที่ต�ารวจ ขั้นตอนต่าง ๆ  และ

แนวปฏิบัติในการจัดการกับคดีข่มขืนและการล่วงละเมิด 

ทางเพศ 

• การตอบสนองในด้านการฟ้องคด ีเพือ่จัดท�ารายงานและติดตาม

เรื่องร้องเรียน รับผิดชอบการไต่สวนและการพิจารณาคดี

 

 แผนการวจิยัในเบือ้งต้นนัน้คอืการศกึษาเชิงปรมิาณแบบ

มองย้อนกลับคดีต่าง ๆ ผ่านกระบวนการยุติธรรมทางอาญาเพื่อ

ค้นหาจุดเกิดและสาเหตุเฉพาะของการล้มเลิกการด�าเนินคดี การ

ล้มเลกิการด�าเนนิคด ีเช่นเดยีวกบัการสมัภาษณ์ผูใ้ห้ข้อมลูและการ

ท�ากลุ่มสนทนาเชิงลึกกับผู้มีส่วนร่วมท่ีส�าคัญ อย่างไรก็ดี แม้จะ

พยายามท�าตามแผนงานวิจัยดังกล่าวทุกอย่าง แต่เม่ือทีมวิจัยไม่

สามารถเข้าถงึหลกัฐานทีบ่นัทกึไว้เพือ่ประกนัการสุ่มตัวอย่างและ

การตรวจสอบย้อนหลังอย่างเป็นระบบในทุกขั้นตอนของ

กระบวนการยุติธรรมได้ ก็ต้องมีการปรับแผนด้ังเดิมเรื่องการ

วิเคราะห์ด้านปริมาณ ด้วยเหตุนี้ การศึกษาส่วนที่เป็นงานเชิง

ปรมิาณจงึประกอบด้วยการทบทวนคดทีีท่มีวจัิยสามารถเข้าถงึ ไม่

ว่าจะเป็นบันทึกของเจ้าหน้าที่ต�ารวจหรือบันทึกของศาล เพื่อน�า

ไปเสรมิข้อค้นพบเชงิคณุภาพ และให้ข้อมลูเชงิลกึเพิม่เตมิต่อภาพ

ปัจจุบันของการเข้าถึงความเป็นธรรมของผู้หญิงและเด็กหญิงผู้

เสียหายจากความรุนแรงทางเพศ มีการวิเคราะห์คดีที่มีอยู่และ

สามารถเข้าถึงได้เพ่ือยืนยันหรือเพ่ือท้าทายค�าบอกเล่าที่ได้จาก

การสัมภาษณ์หรือการสนทนากลุ่มเชิงลึก การทบทวนคดีได้ให้

ภาพบางส่วนเกี่ยวกับผู้เสียหาย ผู้ต้องสงสัย และเหตุการณ์ที่เกิด

ขึน้ เนือ่งจากขาดข้อมลูทีต่่อเนือ่งและสะดวกใช้ในด้านอาชญากรรม 

และความแพร่หลายของข้อมูลเรื่องการกระท�ารุนแรงต่อผู้หญิง

และเด็กหญิง การวิจัยเชิงปริมาณจึงเป็นสิ่งที่ช่วยเสริมให้กับการ

วิจัยเชิงคุณภาพ รายละเอียดเพิ่มเติมของความท้าทายในการ

ท�างานและข้อจ�ากัดด้านการวิจัยมีปรากฏอยู่ในท้ายบทนี้

 กรอบการท�างานเชงิเปรยีบเทยีบทีพ่ฒันาข้ึนมาส�าหรับ

การศึกษาระดับภูมิภาค คือ

• ก�าหนดต�าแหน่งและเปรียบเทียบกรอบและกระบวนการทาง

กฎหมายภายในประเทศไทยและประเทศเวียดนามในส่วนที่

เกี่ยวกับความรุนแรงทางเพศ 

• ระบุและวิเคราะห์ตัวกระตุ้นที่อาจเกิดขึ้น (potential trigger 

points) ในการล้มเลกิการด�าเนนิคด ีการล้มเลกิการด�าเนนิคดี 

ในกรอบและขั้นตอนทางกฎหมายในแต่ละประเทศ 
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แนวทางที่เน้นผู้เสียหายหรือผู้ที่รอดมาจากเหตุละเมิดได้เป็นศูนย์กลาง (A victim/survivor-centred approach)

 แนวการศึกษาครั้งนี้อยู่บนหลักการของความเท่าเทียมกันทางเพศและการเพิ่มพลังให้แก่ผู้หญิง ซึ่งเป็นสิ่งก�าหนด

วิธกีารวจิยัเชงิคุณภาพและเชงิปรมิาณท่ีอ่อนไหวต่อประเดน็ทางเพศและทีมี่ผูเ้สยีหายเป็นศูนย์กลาง วิธกีารเหล่านีถ้กูออกแบบ

ด้วยความตั้งใจให้สอดคล้องไปทางเดียวกันในทั้งสองประเทศท่ีท�าการศึกษา ในขณะเดียวกัน ก็ยอมรับความจ�าเป็นต้องมี

ความอ่อนไหวต่อบริบทและความแตกต่างทางสังคม การเมือง กฎหมาย และวัฒนธรรมที่มีอยู่ตลอดกระบวนการวิจัย ความ

แตกต่างเหล่านี้มีผลกระทบต่อความสามารถของทีมวิจัยระดับชาติในการรวบรวมข้อมูลที่มีคุณภาพส�าหรับน�ามาวิเคราะห์ 

ดังที่จะกล่าวเพิ่มเติมเมื่ออภิปรายในบทที่ว่าด้วยเรื่องข้อจ�ากัดของการวิจัย

 เป็นสิง่ส�าคัญท่ีจะมองเหน็ให้ชดัซึง่ความต้องการและมมุมองของผูเ้สยีหายซึง่ประสบการณ์ทีบ่่อยครัง้เป็นสิง่ทีม่อง

ไม่เห็นในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาต่าง ๆ เช่นเดียวกับความต้องการและความสนใจเฉพาะของพวกเธอเกี่ยวกับ

กระบวนการยุติธรรมทางอาญา

• ระบรุปูแบบหลกั ๆ  และแนวโน้มเก่ียวกบัผู้เสยีหาย ผู้ต้องสงสยั 

และเหตทุีเ่กดิขึน้ในแต่ละประเทศ สรปุแนวโน้มหลกัของการ

ล้มเลกิการด�าเนนิคด ีการล้มเลกิการด�าเนนิคด ีในแต่ละข้ันตอน

ของกระบวนการยตุธิรรมทางอาญา (การแจ้งความ การสอบสวน 

ขัน้ตอนก่อนพจิารณาหรอืการฟ้องร้อง การพจิารณาคด)ี 

• เน้นให้เห็นเด่นชัดซึ่งความเหมือนหรือความแตกต่างใน

ประสบการณ์ของผูเ้สยีหายในกระบวนการยตุธิรรมทางอาญา

และขั้นตอนในแต่ละประเทศที่ท�าการศึกษา

พื้นที่วิจัยในประเทศไทย 

เชียงใหม ่(ประชากร 1.66 ล้านคน)

กรุงเทพฯ (ประชากร 5.69 ล้านคน)

สงขลา (ประชากร 1.39 ล้านคน)

พื้นที่วิจัยในประเทศเวียดนาม 

ฮานอย (Hanoi) (ประชากร 7.1 ล้านคน)

ดัก ลัก (Dak Lak) (ประชากร 1.69 ล้านคน) 
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4.2. ระเบียบวิธีวิจัยในระดับประเทศ 

 เน่ืองจากเป้าหมายหลักของการศกึษาครัง้น้ีคอืการชีแ้นว

ส�าหรบัการปฏรูิปกฎหมาย การวางนโยบาย และการจดัท�าโครงการ

ในอนาคต เครื่องมือในการวิจัยจึงถูกออกแบบมาให้อ�านวยความ

สะดวกในการเกบ็ข้อมูลเรือ่งการท�างานของเจ้าหน้าทีต่�ารวจ และ

การฟ้องร้องด�าเนนิคด ีเพือ่น�าไปใช้พฒันาชดุขอ้เสนอแนะทีเ่สรมิ

สร้างความเข้มแขง็ด้านขดีความสามารถและความรบัผดิชอบ และ

เพื่อหาช่องทางเชิงยุทธศาสตร์ส�าหรับการท�าโครงการและการ

สนับสนุน

 อย่างทีก่ล่าวไปแล้ว ระเบียบวธีิวจิยัทีแ่ก้ไขแล้วเป็นการ

ผสมผสานระหว่างการทบทวนคดต่ีาง ๆ  และการวเิคราะห์เชงิสถติิ

กับการสมัภาษณ์ผูใ้ห้ข้อมูลหลกัและการท�ากลุม่สนทนาเชิงลกึกบั

ผู้ปฏิบัติงานยุติธรรมทางอาญา ฝ่ายบริการช่วยเหลือต่าง ๆ และ

ผูท้ีร่อดมาจากเหตลุะเมดิ มกีารจดัท�าชดุค�าถาม และทบทวนปรบั

แต่งค�าถามเหล่านั้น โดยได้รับความร่วมมือจากทีมวิจัยระดับชาติ

เพื่อให้มีการสะท้อนบริบทในระดับประเทศด้วย

ตารางที่ 1 จุดเน้นของงานวิจัย 

ประเทศไทย ประเทศเวียดนาม

พื้นที่เก็บข้อมูล กรุงเทพฯ (ภาคกลาง)
เชียงใหม่ (ภาคเหนือ)
สงขลา (ภาคใต)้

ฮานอย (Hanoi) (ภาคเหนือ) 
ดัก ลัก (Dak Lak) (ภาคใต)้

บันทึกและสถิติระดับชาติ ข้อมูลส่วนใหญ่เป็นข้อมูลระดับประเทศหรือได้มา
จากกรุงเทพฯ เครือข่ายของทีมวิจัยในเชียงใหม่ได้
ช่วยในการเข้าถึงผู้ให้ข้อมูลหลักในพื้นที่เชียงใหม่

มีสถิติระดับชาติของเจ้าหน้าที่ต�ารวจและสถิติของ
ศาล แต่ไม่ได้รวมคดีการกระท�าผิดด้านความ
รุนแรงทางเพศไว้ทั้งหมด

ผู้เข้าร่วมสัมภาษณ/์ 
สนทนากลุ่มเชิงลึก 

ข้าราชการจ�านวน 9 คน88 
ผู้ปฏิบัติงานยุติธรรมทางอาญา จ�านวน 34 คน89 
ผู้ให้บริการด้านต่างๆจ�านวน 34 คน90

ผู้ที่รอดมาจากเหตุละเมิด จ�านวน 6 คน 
รวมทั้งสิ้น 83 คน 

ข้าราชการจ�านวน 12 คน91

ผู้ปฏิบัติงานยุติธรรมทางอาญา จ�านวน 73 คน92

ผู้ให้บริการด้านต่างๆจ�านวน 45 คน93

รวมทั้งสิ้น 130 คน 

ส�านวนคดี ส�านวนคดีของต�ารวจในกรุงเทพฯ เชียงใหม่ และ
สงขลา จ�านวน 169 คด ี
• ทีมวิจัยอาศัยคนรู้จักในระดับเจ้าหน้าที่ต�ารวจ

ในการสุ่มตัวอย่างตามที่พบเฉพาะหน้าจาก
ส�านวนคดีของเจ้าหน้าที่ต�ารวจ 

• ทีมวิจัยไม่ได้รับอนุมัติอย่างเป็นทางการให้เข้า
ถึงส�านวนคดีในศาลและแฟ้มของอัยการ 

• ระบบไม่เอื้อให้ตามรอยคดีของเจ้าหน้าที่
ต�ารวจไปจนถึงชั้นศาล

ส�านวนคดีของเจ้าหน้าที่ต�ารวจพนักงานอัยการ
และศาลในระดับอ�าเภอจ�านวน 121 คดี ในพื้นที่
ฮานอย (Hanoi) และดัก ลัก (Dak Lak)
* สถาบันยุติธรรมทางอาญาที่เสนอตัวมาเอง 
* ไม่สามารถเข้าถึงบันทึกของต�ารวจท้องที่และ
ชุมชนในทุกอ�าเภอที่อยู่ในเขตพื้นที่ศึกษา 

88 การสัมภาษณ์ตัวต่อตัว 6 คน และการท�ากลุ่มสนทนา 1 กลุ่ม
89 การสัมภาษณ์ตัวต่อตัว 19 คน และการท�ากลุ่มสนทนา 2 กลุ่ม
90 การสัมภาษณ์ตัวต่อตัว 24 คน และการท�ากลุ่มสนทนา 1 กลุ่ม
91 การสัมภาษณ์ตัวต่อตัว 2 คน และการท�ากลุ่มสนทนา 2 กลุ่ม
92 การสัมภาษณ์ตัวต่อตัว 29 คน และการท�ากลุ่มสนทนา 20 กลุ่ม
93 การสัมภาษณ์ตัวต่อตัว 8 คน และการท�ากลุ่มสนทนา 6 กลุ่ม
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 มีการออกแบบเคร่ืองมือวิจัยเชิงปริมาณเพื่อตรวจวัด

คุณลักษณะของผู้เสียหาย ผู้ต้องสงสัย และเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น 

และจุดที่คดีหลุดไป (case exit points) จากระบบยุติธรรมทาง

อาญา แบบฟอร์มของกเูกิล้ถกูใช้เป็นฐานส�าหรับการวเิคราะห์เชงิ

สถิต ิทีมวจิยัทบทวนส�านวนคดขีองต�ารวจและของศาลทีส่ามารถ

เข้าถึงและน�ามาใช้งานได้ เพือ่ดกูรณกีารข่มขนืและการล่วงละเมิด

ทางเพศต่อผู้หญิงและเด็กหญิงที่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมทาง

อาญาในระหว่างเดือนมกราคม ปี พ.ศ. 2551 และเดือนธันวาคม 

ปี พ.ศ. 2555 มีการคัดเลือกพื้นที่วิจัยโดยทีมวิจัยระดับชาต ิโดย

ปรึกษาหารือกับสถาบันภาคีระดับประเทศและหน่วยงาน

สหประชาชาติที่ท�างานร่วมกัน

 เมื่อค�านึงถึงระบบการจัดเก็บบันทึกและจุดเข้าถึง 

(access points) ท่ีแตกต่างกนัไปในแต่ละประเทศทีท่�าการศกึษา 

วธิเีลอืกตวัอย่างแบบแบ่งชัน้ภมิู (stratified sampling)94 ทีก่�าหนด

ไว้ล่วงหน้านัน้ไม่อาจน�ามาใช้ได้จริง ดังนัน้จึงมกีารสุม่ตัวอย่างแบบ

เลือกเอาเฉพาะหน้า (Opportunistic sampling)95 เพื่อรวบรวม

เอาส�านวนคดีที่คัดเลือกไว้แต่ละพื้นที่ นักวิจัยในประเทศไทย

สามารถเข้าถึงส�านวนคดีของต�ารวจจากปี พ.ศ. 2551 ถึงปี พ.ศ. 

2556 ด้วยความช่วยเหลือของเจ้าหน้าท่ีต�ารวจท่ีรู้จักในสถานี

ต�ารวจในกรุงเทพฯ เชียงใหม่ และสงขลา

 ในประเทศเวยีดนาม นกัวจิยัได้ส�านวนคดมีาจากหน่วย

งานต�ารวจ อัยการ และศาลในระดบัอ�าเภอ ในขณะทีท่มีวจัิยลงพืน้

ที่สถานีต�ารวจในชุมชนและพื้นที่ ทีมงานไม่สามารถเข้าถึงบันทึก

คดอีย่างเป็นระบบได้ เพือ่ให้มคีวามสอดคล้องกนัในท้ังสองประเทศ  

นกัวจิยัจงึได้ก�าหนดให้วิเคราะห์ส�านวนคดีอย่างน้อยทีส่ดุ 120 คดี

โดยกระจายจ�านวนให้พอเหมาะพอสมกันในพืน้ท่ีสองและสามแห่ง

ในแต่ละประเทศ การรวบรวมข้อมูลและจุดเข้าถึงข้อมูลเป็นงาน

ของนกัวจิยัท่ีได้รับมอบหมายท่ีมกีารอบรมด้านระเบยีบวธิวีจิยัเชงิ

คณุภาพ ส�านวนคดีแต่ละส�านวนมรีหสัหมายเลขตดิตามเพือ่ไม่ให้

มีการเปิดเผยชื่อและรักษาความลับของคดีเหล่านั้น

 ตลอดระยะเวลาของการศึกษา นักวิจัยท�างานอย่างต่อ

เนือ่งเพือ่เข้าถงึบนัทกึของฝ่ายอยัการและฝ่ายศาลในประเทศไทย 

และส�านวนคดีต�ารวจในท้องที่ในประเทศเวียดนาม เพื่อให้เลือก

คดีแบบสุ่มตัวอย่างได้ อย่างไรก็ดี ด้วยเหตุที่มีความท้าทายหลาย

อย่าง ทมีงานจงึไม่สามารถเข้าถงึข้อมลูได้อย่างเต็มทีแ่ละเท่าเทยีม

กัน

94 นั่นคือการเลือกตัวอย่างมาจากประชากรหลาย ๆ ส่วนเพื่อให้มีความเป็นตัวแทนมากเท่าที่จะเป็นไปได้
95 นั่นคือ การเลือกตัวอย่างแบบบังเอิญ (nonprobability sample) – ซึ่งไม่ใช่การสุ่มตัวอย่าง มีความเป็นไปได้ที่จะเกิดการโน้มเอียง – โดยเลือกตัวอย่างจากที่มีอยู่

เฉพาะหน้าให้เลือก

 ภายในกรอบเวลาของโครงการ ด้วยเหตน้ีุ การวจัิยด้าน

ปริมาณจึงไม่สามารถให้ภาพเปรียบเทียบของสองประเทศได้ แต่

สามารถน�าไปใช้เพียงเสริมและทบทวนข้อมูลที่ได้มาจากการ

สมัภาษณ์เชิงคุณภาพและการท�ากลุม่สนทนาเชงิลกึ เช่นเดยีวกบั

การทบทวนทางกฎหมาย

 นักวิจัยได้ระบุและได้สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลัก และได้

ท�ากลุ่มสนทนาเชิงลึกกับตัวแทนระดับอาวุโสจากกระทรวงและ

หน่วยงานด้านงานยุติธรรมทางอาญาที่เกี่ยวข้อง กับผู้ปฏิบัติงาน

ด้านยตุธิรรมทางอาญาและด้านสขุภาพ  และองค์กรให้บรกิารช่วย

เหลือต่างๆ มีความพยายามจัดสัมภาษณ์ให้ครอบคลุมผู้ให้ข้อมูล

ท้ังสองเพศ  อย่างไรกต็าม  กระบวนการยตุธิรรมทางอาญาในสอง

ประเทศเป็นงานท่ีผกูขาดโดยผูช้ายในทุกระดบั ซึง่เป็นความท้าทาย

อย่างย่ิง  มกีารประสานงานเพือ่สมัภาษณ์ผูท้ีร่อดมาจากเหตุละเมดิ

โดยผ่านองค์กรพัฒนาเอกชนที่มีชื่อเสียง  โดยได้รับความยินยอม

จากผู้ที่รอดจากเหตุละเมิดในประเทศไทย  แต่การศึกษานี้ไม่

สามารถสัมภาษณ์ผู้ที่รอดมาจากเหตุละเมิดในประเทศเวียดนาม

ได ้

 เน่ืองจากพืน้ทีท่ีค่ดัเลอืกส�าหรับการทบทวนคดแีละการ

วจิยัเชิงคุณภาพมีจ�านวนจ�ากดัในเขตเมืองและเขตชนบทในทัง้สอง

ประเทศ ผลการศึกษาจึงไม่อาจเป็นตัวแทนในระดับประเทศและ

ไม่อาจน�าไปปรบัใช้กบัภมูภิาคอืน่ๆ ในประเทศเดียวกันได้โดยไม่มี

การท�าวิจัยเพิ่มเติม 

การพิจารณาด้านจริยธรรม 

 มกีารน�ามาตรฐานทางจรยิธรรมทีส่งูสดุมาใช้ตลอดระยะ

เวลาการศกึษา การวเิคราะห์เชงิคณุภาพประกอบด้วยการพจิารณา

ความเสี่ยงและโอกาสต่าง ๆ ที่ผู้เข้าร่วมการวิจัยอาจต้องเผชิญ 

และมีการจัดท�าข้ันตอนที่รับรองและให้ความเคารพในเรื่องของ

ข้อมูลส่วนบุคคล ความสนใจ การรักษาความลับ และการไม่เปิด

เผยชื่อ ของผู้เข้าร่วมการวิจัยแต่ละคน

 มกีารตรวจสอบอย่างระมดัระวงัเพือ่ให้แน่ใจในความถกู

ต้องของข้อมลูทีร่วบรวมได้ ทีบ่นัทกึไว้ ทีว่เิคราะห์และตคีวามแล้ว 

มกีารยดึถือกฎหมายและนโยบายระดบัสถาบันทีเ่กีย่วข้องทัง้หมด 

และมีการเก็บข้อมูลก็ต่อเม่ือได้รับอนุมัติอย่างเป็นทางการโดย

ตัวแทนระดับสถาบันที่เหมาะสม 
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 อุปสรรคเฉพาะของการวิจัยในแต่ละประเทศ 

ภาพรวม

(แผนที่
ประเทศไทย)

(แผนที่ประเทศ
เวียดนาม) 

การศึกษาจ�ากัดอยู่ในเขต
เมือง ไม่อาจน�าผลการศึกษา
ไปขยายเป็นข้อค้นพบ
ส�าหรับพื้นที่อื่น ๆ 

การเลือกตัวอย่างแบบเฉพาะ
หน้าแทนที่เป็นการเลือกแบบ
สุ่ม เป็นไปตามส�านวนคดีที่มีอยู่
และสามารถเข้าถึงได้ 

หน่วยงานในกระบวนการ
ยุติธรรมทางอาญาหลายแห่งมี
วิธีการจัดเก็บบันทึกที่แตกต่าง
กันไปของทั้งหลาย และมีช่อง
ว่างด้านข้อมูลในแฟ้มส�านวนคดี
ที่ได้รับมาตรวจสอบ 

ความจ�ากัดในการเข้า
ถึงผู้ที่รอดมาจากเหตุ
ละเมิด

 ข้อมูลที่รวบรวมมาทั้งหมดถูกเก็บไว้เป็นความลับ เพื่อ

ปกป้องข้อมลูของผูเ้สยีหาย การทบทวนคดแีต่ละคดจีงึใช้หมายเลข

เฉพาะส�าหรบัคด ีซึง่เกบ็ไว้ทีห่วัหน้าทมีวจิยัระดบันานาชาตเิท่านัน้

 นกัวจิยัระดบัประเทศได้เข้าร่วมในการประชมุเชงิปฏบิตัิ

การที่มีทีมวิจัยระดับสากลเป็นผู้ด�าเนินรายการ และมีการกล่าว

ถงึจรยิธรรมในการวจิยัและแนวทางชีแ้นะส�าหรบัการศกึษาครัง้นี้ 

การประชุมเน้นความส�าคัญและคุณค่าของความซื่อตรง ความมี

ศีลธรรม การรักษาความลับ และวัตถุวิสัยหรือความเป็นกลาง 

(objectivity) ต่อการศึกษาครั้งนี้ การประชุมได้เน้นให้สมาชิกใน

ทมีแต่ละคนรกัษาบทบาทในการส่งเสรมิและปกป้องคณุภาพ ความ

เที่ยงตรง และความน่าเช่ือถือของงานวิจัย และมีเกณฑ์วิธีพิเศษ 

(special protocols) ท่ีใช้ในการสัมภาษณ์ผู้ที่รอดมาจากเหตุ

ละเมิด เพื่อให้เป็นประสบการณ์ที่สร้างพลัง แทนที่จะเป็นการซ�้า

เติมผ่านการเล่าเหตุการณ์ที่ท�าร้ายจิตใจ 

 ทีมวิจัยระดับชาติประกอบด้วยนักวิจัยหญิงและชาย มี

การพิจารณาอย่างรอบคอบว่าประเด็นทางเพศและข้อมูลประจ�า

ตวัของนกัวิจัยอาจกระทบกับประสบการณ์และการตอบสนองของ

ผู้ให้ข้อมูลหลัก ผู้เข้าร่วมกลุ่มสนทนาเชิงลึก และผู้ที่รอดมาจาก

เหตุละเมิด

ความท้าทายของการวิจัย 

 รายงานส่วนนี้น�าเสนอภาพความท้าทายที่นักวิจัยต้อง

เผชิญระหว่างการท�าวิจัยตามแผนท่ีวางไว้ ความท้าทายท่ีมีนัย

ส�าคัญมากทีส่ดุท่ีประสบ คอื การเข้าถงึบันทกึคดขีองงานยุตธิรรม

ทางอาญา และการเช่ือมโยงกับบนัทกึของฝ่ายต�ารวจ ฝ่ายอยัการ

และฝ่ายศาล การศกึษาไม่สามารถสรปุผลทีเ่ฉพาะเจาะจงว่าเมือ่ไร

ที่มีการปิดคดี ใครเป็นผู้ชี้ขาดหลักในการสรุปคดี และอะไรคือ

ปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินนี้ อัตราการยอมความหรือล้มคดีท่ี

ค�านวณจากตวัอย่างคดทีีไ่ด้ทบทวนในแต่ละประเทศได้ให้ภาพของ

การล้มเลิกการด�าเนินคดี การล้มเลิกการด�าเนินคดี ที่อยู่บนฐาน

ของข้อมลูทีไ่ด้มาจากส�านวนคดเีท่านัน้ และไม่ได้สะท้อนภาพรวม

ของการล้มเลิกการด�าเนินคดี การล้มเลิกการด�าเนินคดี ในแต่ละ

ประเทศที่ท�าการศึกษาแต่อย่างใด
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ข้าราชการจ�านวนหนึ่งมีข้อสงวนในการเปิดเผยข้อมูลของทางการ ท�าให้เกิดอุปสรรคในการ
สัมภาษณ์ผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานยุติธรรมทางอาญา

ความไม่มีเสถียรภาพทางการเมืองระหว่างช่วงเวลาท่ีท�าการศึกษา มีผลให้เข้าถึงหน่วยงาน
ยุติธรรมทางอาญาได้ด้วยความล�าบาก

การทบทวนส�านวนคดีท�าได้เฉพาะคดีจากเจ้าพนกังานหน้าทีต่�ารวจ แฟ้มทีไ่ด้จากศาลมแีค่แบบ
ฟอร์มสรุปของศาลชั้นต้น ไม่สามารถมีการตรวจย้อนคดีต่าง ๆ ในศาลไปยังคดีในระดับสถานี
ต�ารวจ

ภาคีระดับประเทศไม่ได้รับอนุมัติให้เข้าถึงส�านวนคดีทั้งหมดของส�านักผู้ตรวจการ และทีมงาน
เข้าถึงบันทึกในเขตปกครองได้เพียงบางส่วนและบางพื้นที่เท่านั้น

การทบทวนคดีจ�ากัดอยู่ที่แฟ้มข้อมูลของเจ้าหน้าท่ีต�ารวจ พนักงานอัยการ และศาลในระดับ
อ�าเภอเท่านั้น นักวิจัยไม่อาจเข้าถึงส�านวนคดีของต�ารวจในระดับชุมชนเพื่อตรวจสอบในส่วน
ของคดี อย่างไรก็ดี เจ้าหน้าที่ต�ารวจในท้องถิ่นได้ให้สัมภาษณ์เชิงคุณภาพด้วย

ส�านวนคดต่ีาง ๆ  ทีท่บทวนแล้ว ได้รบัการคัดเลอืกมาล่วงหน้าโดยหน่วยงานยตุธิรรมทางอาญา 
ไม่ใช่โดยนกัวจิยัในระดบัประเทศ ท�าให้เกดิความกงัขาต่อความเป็นตวัแทนและความน่าเชือ่ถอื
ของส�านวนคดีเหล่านั้น

ภาคีในระดับประเทศหรือในกระทรวงของรัฐไม่สามารถสัมภาษณ์ผู้เสียหายได้ แม้ว่าจะมีการ
เพิ่มจ�านวนนักวิจัย แต่ก็ยังไม่สามารถจัดสัมภาษณ์ผู้เสียหายได้ 

ข้อมูลวิจัยเชิงคุณภาพโดยทีมวิจัยระดับชาติมีการสรุปรวมและตีความมาแล้ว ไม่ใช่ข้อมูลที่ได้
มาจากการจดบันทึกค�าต่อค�า 

(แผนที่ประเทศ
เวียดนาม)

เป็นธรรมเนียมปฏิบัติที่ผู้พิพากษาจะไม่ให้สัมภาษณ์ ส่วนผู้พิพากษาที่เข้าร่วมก็ให้ข้อมูลเพียง
เรื่องที่เกี่ยวกับกระบวนการเท่านั้น (แผนที่

ประเทศไทย)
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กรอบทางกฎหมายและทาง

สถาบันที่ดีและครอบคลุมใน

ระดับชาติที่น�ามาบังคับใช้โดย

ค�านึงถึงผู้เสียหายและมีความ

อ่อนไหวต่อประเด็นทางเพศ

สภาพ เป็นสิ่งที่ส�าคัญยิ่งในการ

สร้างกระบวนการยุติธรรมทาง

อาญาที่เข้มแข็ง สอดประสาน

และมีบูรณาการในการสนองตอบ

ต่อปัญหาความรุนแรงทางเพศ

บทที่ 2 ข้อค้นพบจากการ

ศึกษา ความเข้าใจต่ออุปสรรค

ของความยุติธรรม และการ

ล้มเลิกการด�าเนินคดี ในกรณี

ความรุนแรงทางเพศ
II

29

 รายงานส่วนทีส่องเน้นทีแ่นวโน้มและปัจจัยส�าคญัทีไ่ด้พบจากการศกึษาที่

มีผลกระทบทางบวกหรือลบกับการล้มเลิกการด�าเนินคดี การล้มเลิกการด�าเนินคดี 

การเพิ่มความเข้าใจและการโยงเปรียบเทียบปัจจัยเหล่านี้ไปถึงการยอมความและ

การล้มเลกิการด�าเนนิคดใีนประเทศไทยและประเทศเวียดนามเป็นส่ิงทีซ่บัซ้อน ด้วย

เหตุที่ปัจจัยเฉพาะด้านบริบท ด้านสังคม ด้านกฎหมาย ด้านกระบวนการ และด้าน

สถาบันมักเกี่ยวโยงกันเสมอ ตัวอย่างเช่น กฎหมายอาญา กฎหมายวิธีการพิจารณา

ความ ระเบียบว่าด้วยการพิสูจน์พยานหลักฐาน (evidentiary rules) สถาบันและ

การปฏิบัติงานยุติธรรมทางอาญาในประเทศไทยและประเทศเวียดนาม ไม่สามารถ

เอาน�ามาเปรียบเทียบกันได้ง่าย ๆ เพราะแต่ละประเทศก็มีระบบกฎหมายที่ต่างกัน  

ค�านยิามเรือ่งการกระท�าผดิทีไ่ม่เหมอืนกนั มคีวามแตกต่างเร่ืองการใช้ศพัท์หลกัและ

กระบวนวิธีในการแจ้งความ การบันทึกคดี การสอบสวน การฟ้องร้อง และการ

พพิากษาคดอีาชญากรรมต่างๆ ดงันัน้ แทนทีจ่ะท�ารายการสาเหตเุฉพาะของการล้ม

เลิกการด�าเนินคดี รายงานส่วนนี้จึงพยายามสร้างความกระจ่างว่า ปัจจัยร่วม  

แนวโน้ม และรูปแบบของการล้มเลิกการด�าเนินคดีนั้นเป็นอย่างไร 

 กรอบทางกฎหมายและทางสถาบนัในระดบัชาตท่ีิดแีละครอบคลมุทีน่�ามา

ใช้โดยค�านึงถึงผู้เสียหายและมีความอ่อนไหวต่อประเด็นทางเพศสภาพ เป็นส่ิงที่

ส�าคัญยิ่งในการสร้างกระบวนการยุติธรรมทางอาญาที่เข้มแข็ง สอดประสานและมี

บรูณาการในการสนองตอบต่อปัญหาความรนุแรงทางเพศ รายงานส่วนนีไ้ด้วิเคราะห์

เปรียบเทียบสิ่งต่อไปนี้

• คณุค่าทางสงัคม รูปแบบและแนวปฏบิติัทางวฒันธรรมมส่ีวนในการสร้างทัศนคติ

ของเจ้าพนกังานในกระบวนการยตุธิรรมทางอาญาอย่างไร และมอีทิธพิลต่อการ

ล้มเลิกการด�าเนินคดี อย่างไร 
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จารีตประเพณีและมาตรฐานสากลที่เรียกร้องให้มีกรอบทางกฎหมายระดับชาติที่ครอบคลุม 

 ยุทธศาสตร์ต้นแบบและมาตรการเชิงปฏิบัติของสหประชาชาติว่าด้วยการขจัดความรุนแรงต่อผู้หญิงฉบับ

ปรับปรุงเพิ่มเติม ข้อก�าหนด 14 (a) รัฐภาคีถูกร้องขอให้ (ก) ทบทวน ประเมิน และท�ากฎหมายระดับชาติให้ทันสมัย.... 

โดยเฉพาะอย่างยิง่กฎหมายอาญา ... เพือ่ประกนัและให้ความมัน่ใจในคณุค่า ความสมบรูณ์พร้อม และความมปีระสทิธภิาพ

ในการขจัดความรุนแรงต่อผู้หญิงในทุกรูปแบบ และให้ยกเลิกข้อก�าหนดใด ๆ ที่เอื้อหรือยอมให้มีความรุนแรงต่อผู้หญิง 

หรือท�าให้เกิดความเปราะบางเพิ่มขึ้น หรือซ�้าเติมผู้เสียหายหญิงจากความรุนแรง 

 ข้อตกลง 57 ประการของคณะกรรมาธิการว่าด้วยสถานภาพของผู้หญิง (Commission on the Status 

of Women 57 Agreed Conclusions) ได้เรียกร้องให้รัฐภาค:ี (ค) รับรองตามความเหมาะสม ทบทวน และประกัน

ให้มกีารด�าเนนิงานทางกฎหมายอย่างเร่งรดัและมปีระสทิธิภาพ และมมีาตรการรอบด้านเพือ่ก�าหนดความผดิทางอาญากับ

ส�าหรับความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็กหญิง และจัดหามาตรการป้องกันและคุ้มครองที่มีความเป็นสหวิชาชีพและอ่อนไหว

ทางเพศสภาพ ตัวอย่างเช่น ค�าสั่งห้ามฉุกเฉินไม่ให้เข้าใกล้ (emergency barring orders) และค�าสั่งให้คุ้มครอง การ

สอบสวน การฟ้องคดแีละการลงโทษผูก้ระท�าผดิอย่างเหมาะสมเพือ่ยตุคินกระท�าผดิลอยนวลส่งเสรมิบริการทีส่ร้างพลงัให้

ผู้เสียหายและผู้ที่รอดมาจากเหตุละเมิด เช่นเดียวกับการเข้าถึงการเยียวยาและการแก้ไขในทางแพ่งที่เหมาะสมด้วย 

ฉันรู้สึกขายหน้าและหวาดกลัว ตอนนั้น ฉันรู้สึกว่าตัวเองโง่มากที่ไปไว้ใจคน ๆ นั้น 

ฉันไม่กล้าบอกใคร ฉันอยากฆ่าตัวตายไปให้พ้น ๆ

• มนียิามการกระท�าผดิทางเพศอย่างไรในประมวลกฎหมายอาญา

ของประเทศไทยและประเทศเวียดนาม และผลกระทบของ

นิยามนั้นต่อการล้มเลิกการด�าเนินคดี 

• กระบวนการยุตธิรรมทางกฎหมายอาญาท่ีมอียู ่รวมทัง้ระเบยีบ

วธิพีจิารณาทางอาญาและระเบยีบว่าด้วยการพสิจูน์พยานหลกั

ฐาน มีการน�าไปใช้อย่างไร และมีผลอย่างไรต่อการล้มเลิกการ

ด�าเนินคดี 

• สถาบันของกระบวนการยุติธรรมทางอาญาท่ีก่อตั้งมาอย่าง

ยาวนานในแต่ละประเทศมอีทิธพิลต่อการล้มเลกิการด�าเนนิคดี 

อย่างไร

 กฎหมายและมาตรฐานสากลเป็นพ้ืนฐานของการ

วิเคราะห์ว่า กรอบกฎหมายและกรอบเชิงสถาบันนั้นมีแง่มุมที่ส่ง

เสริมหรือช่วยบรรเทากรณีการล้มเลิกการด�าเนินคดี อย่างไรบ้าง 

 เป็นทีน่่าเสยีใจทีผู่เ้สยีหายจ�านวนมากไม่ได้รบัความช่วย

เหลือที่จ�าเป็นจากกระบวนการยุติธรรมทางอาญาในการด�าเนิน

คดีของพวกเธอ กรณีของนิดเป็นการเสนอเรื่องราวสั้น ๆ ที่ท�าให้

เห็นปัญหาร่วมและปัจจัยส่งเสริมให้เกิดการล้มเลิกการด�าเนินคดี

ข่มขนืและล่วงละเมดิทางเพศ ความรนุแรงทางเพศต่อผูห้ญงิและ

เดก็หญงิเป็นสิง่ท่ีฝังลึกและถกูหนนุด้วยค่านยิมทางสงัคม รปูแบบ

และการปฏิบัติทางวัฒนธรรมต่าง ๆ เจ้าหน้าที่ต�ารวจ พนักงาน

อยัการ และผูพ้พิากษากไ็ม่มภีมูคิุม้กนัจากค่านยิมเหล่านัน้ ทศันคติ

ของเจ้าพนักงานเหล่านี้จึงมีส่วนก�าหนดวิธีบังคับใช้กฎหมายใน

ทางปฏิบัติ และวิธีที่พวกเขาปฏิบัติต่อผู้เสียหายด้วย
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เรื่องราวของนิด ผู้ที่รอดมาจากการถูกข่มขืน

 นิดท�างานในโรงงานที่กรุงเทพฯ เธอถูกข่มขืนโดยเพื่อนร่วมงานที่หลอกเธอ

เข้าไปในห้อง โดยแกล้งบอกว่าป่วย นิดตั้งครรภ์ขึ้นมาหลังจากเหตุการณ์ข่มขืนครั้งนั้น 

 “ฉันรู้สึกอับอายและหวาดหลัว ตอนนั้นฉันรู้สึกเหมือนตัวเองโง่ที่ไปหลงไว้ใจ

คน ฉันไม่กล้าบอกใคร ฉันแค่อยากฆ่าตัวตาย” 

 นิดได้รู้จักมูลนิธิหญิงชายก้าวไกล (Women and Men Progressive 

Foundation) ผ่านเพื่อนที่เธอไว้ใจ เธอจึงตัดสินใจไปคุยกับเจ้าหน้าที่มูลนิธิ แต่ตอนแรก

ก็กลัวว่าจะต้องไปเจอกับกระบวนการยุติธรรมทางอาญา อย่างไรก็ดี ภายหลังที่เธอได้เข้า

ร่วมกลุ่มช่วยเหลือหลายกลุ่มและกลุ่มรับค�าปรึกษาหลายครั้ง ในที่สุด นิดก็ตัดสินใจแจ้ง

ความกับเจ้าหน้าที่ต�ารวจ 

 “ฉันได้เรียนรู้จากผู้เสียหายคนอื่น ๆ ประสบการณ์ของพวกเขาเลวร้ายกว่าของฉันมาก แต่

พวกเขาก็ยังกล้าเปิดเผยความเจ็บปวดของตน เพื่อแสดงให้เห็นว่าพวกเขาพร้อมยอมสู้และก้าวผ่าน 

ขั้นตอนที่เป็นทางการ ดังนั้น ฉันจึงบอกกับตัวเองว่า ‘แล้วท�าไมเธอจะท�าไม่ได้ล่ะ นิด’”

 ด้วยความช่วยเหลือจากมูลนิธิ นิดได้แจ้งความกับเจ้าหน้าที่ต�ารวจ อย่างไรก็ดี เธอรู้สึกทุกข์ใจจากการปฏิบัติที่ไม่เหมาะสมของ

เจ้าหน้าที่ 

 “ค�าถามแรกที่ฉันเจอก็คือ ‘ท�าไมไม่มาแจ้งความนานแล้วตั้งแรกแรก’ ดังนั้น ฉันจึงอธิบายไปว่าฉันไม่รู้ว่าจะต้องท�า

อย่างไร ฉันไม่มีความรู้ทางกฎหมาย เจ้าหน้าที่ต�ารวจอีกคนหนึ่งถามฉันว่า ‘ท�าไมคุณถึงไม่รับเงินชดเชยจากผู้ชายคนนั้น 

(ผู้ถูกกล่าวหา) คุณก็มีลูกแล้ว ท�าไมคุณต้องเรียกร้องอะไรมากมาย’ ฉันคิดว่านั่นเป็นการพูดดูถูก คนที่ถูกข่มขืนคือฉัน แต่

ฉันเป็นคนที่ต้องได้รับความเข้าอกเข้าใจและประนีประนอมยอมความอย่างนั้นหรือ”

 นิดถูกสอบสวนอยู่สี่ครั้งโดยพนักงานสอบสวนชาย นิดใช้เวลาหลายอาทิตย์กว่าจะได้ตัวเลขค่าชดเชยส�าหรับผู้เสียหายตามพระ

ราชบัญญัติความเสียหายทางอาญา ปี พ.ศ. 2544 นิดต้องไปสถานีต�ารวจไม่ต�่ากว่า 10 ครั้งเพื่อติดตามการด�าเนินคดีเรื่องของเธอ ตลอด

กระบวนการนี้ นิดเกิดความลังเล เจ้าพนักงานหน้าที่ต�ารวจพยายามไกล่เกลี่ยและระงับคดีซึ่งขัดกับความตั้งใจของเธอ เจ้าพนักงานหน้าที่

ต�ารวจบอกว่าให้เธอรับเงินและถอนแจ้งความ เพราะ “หลังจากนี้ ผู้ชายคนนั้น (ผู้กระท�าผิด) ก็จะเป็นพ่อของลูกของเธอ” แต่นิดมีความ

ตั้งใจมั่นแน่วแน่ที่จะไม่ยอมแพ้ เธอเชื่อว่าผู้กระท�าผิดต้องถูกจับกุมและลงโทษ และเธอมีสิทธิที่จะไม่ยอมความ ตามที่เธอได้ความรู้มาจาก

องค์กรพัฒนาเอกชนที่ให้ความช่วยเหลือและค�าแนะน�าทางกฎหมาย

 ต่อจากนั้น คดีได้ถูกส่งฟ้อง ช่วงนี้นิดต้องรอเรียกตัวไปให้ปากค�าในศาลชั้นต้น 

 “จากนั้นก็เป็นกระบวนการที่ซับซ้อนมาก ฉันไม่เข้าใจเอกสารทางกฎหมายทั้งหลายเหล่านั้นที่ฉันได้รับ เช่นจดหมาย

จากส�านักงานอัยการและจากศาล ที่แย่ที่สุดคือ นายจ้างของฉันบอกว่าฉันส�าส่อนทั้ง ๆ ที่ฉันเป็นเหยื่อของการข่มขืน” 

 ไม่ว่าประสบการณ์จะปวดร้าวเพียงใด นิดยังคงยืดหยัดต่อไป

 “ฉันยังคงสู้ต่อไปเพื่อสิทธิของฉัน เพื่อความเป็นธรรมที่ฉันสมควรได้รับ ฉันรู้ว่าระบบของเราไม่มีความเป็นมิตรต่อผู้

หญิง แต่ฉันจะยอมแพ้เพียงเพราะเหตุนั้นไม่ได้ ฉันเกือบยอมแพ้ แต่ฉันก็ได้คิดว่า ฉันต้องการให้ลูกของฉันเติบโตขึ้นมาโดย

รู้ว่าแม่ของเขาเข้มแข็ง และเราจ�าเป็นต้องต่อสู้เพื่อความยุติธรรมส�าหรับผู้หญิง”
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• การเลือกปฏิบัติและการกดขี่ผู้หญิง 

• การขาดระบบก�ากับดลูและการตดิตามตรวจสอบการท�างานของรฐัทีต่อบสนองต่อคดทีีม่กีารแจ้งความ 

• ไม่มีการก�าหนดให้ผู้ให้บริการในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาต้องรับผิดต่อการตอบสนองและให้

บริการที่อยู่บนฐานของสิทธิและมีผู้เสียหายเป็นศูนย์กลาง 

• ความรุนแรงทางเพศต่อผู้หญิงไม่ใช่ปฏิบัติการที่เร่งด่วนในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา 

• การตอบสนองแบบเป็นฝ่ายรับต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมากกว่าจะใช้แนวทางที่มีกลยุทธ์ รอบด้าน และ

ครอบคลุม 

• ขาดการประสานงานภายในกระบวนการยตุธิรรมทางอาญา ระหว่างผูใ้ห้บรกิารของรฐัและภาคประชา

สังคม ท�าให้มีบริการที่จ�ากัดและไม่สม�่าเสมอ 

• อคติทางเพศและการมองแบบเหมารวมของผู้ให้บริการในระดับสถาบัน 

• การเน้นให้ไกล่เกลี่ยหรือระงับคดีในรูปแบบอื่น ๆ นอกระบบยุติธรรมทางอาญา 

• ผูห้ญงิจ�านวนมากมคีวามรูเ้พยีงเลก็น้อยและแทบจะเข้าไม่ถงึข้อมลูเกีย่วกบัสทิธขิองพวกเธอและแทบ

จะไม่รูว่้าควรหรอืไม่ควรคาดหวงัอะไรสิง่ทีพ่วกเธอสามารถหรอืควรคาดหวงัจากกระบวนการยตุธิรรม

ทางอาญา 

อุปสรรค 

ต่อการเข้าถึง

ความยุติธรรม

• ในช่วงติดต่อแจ้งความครั้งแรก: ผู้เสียหายถูกบอกปัด ถูกยับยั้ง หรือถูกตะล่อมไม่ให้แจ้งความ
• ขัน้ตอนแจ้งความ: ผูเ้สยีหายได้รับการปฏบิตัอิย่างขาดความเคารพและอ่อนไหว ผูเ้สยีหายต้องเล่าเรือ่ง

ที่เกิดขึ้นหลายครั้ง การแจ้งความถูกการปฏิเสธ มีการรับแจ้งความแต่ไม่มีการสอบสวนหรือมีการ
สอบสวนอย่างล่าช้า เจ้าหน้าทีต่�ารวจพยายามโน้มน้าวให้ไกล่เกลีย่หรอืยตุคิด ีหรอืผูเ้สยีหายยอมถอน
แจ้งความ 

• ขัน้ตอนของการสอบสวน: ไม่มีการสอบสวนหรอืสอบสวนอย่างขอไปที ไม่มีการเข้าถึงหรอืใช้หลกัฐาน
ทางนิติเวช ขาดบริการช่วยเหลือ สนับสนุนและคุ้มครอง แทบไม่มีการส่ือสารระหว่างฝ่ายให้บริการ
ยุติธรรมทางอาญาและผู้เสียหาย พนักงานสอบสวนตกลงใจไม่ด�าเนินคดีต่อ หรือผู้เสียหายยอม 
ถอนตัว 

• ขั้นตอนก่อนและระหว่างการพิจารณา: ผู้เสียหายไม่ได้รับความช่วยเหลือจากศาลหรือได้รับน้อยมาก 
กระบวนการพจิารณาความทีย่าวนานยดืเยือ้ การเน้นหลักฐานทางนติิเวชแทนทีจ่ะเน้นความไม่สมยอม
ของผูเ้สยีหาย พนกังานอยัการสัง่ไม่ฟ้องหรอืผูพ้พิากษายกฟ้องเพราะคดไีม่มมีลู หรือพพิากษายกฟ้อง
เหตุว่าจ�าเลยไม่มีความผิด

ขั้นตอนที่เกิด

การล้มเลิกการ

ด�าเนินคดี 

1. ข้อค้นพบประเด็นส�าคัญจากผลการศึกษา

1.1. ข้อค้นพบหลัก 

 มีข้อค้นพบจ�านวนหนึ่งที่ครอบคลุมและสอดคล้องกัน

ในทั้งประเทศไทยและประเทศเวียดนาม ซึ่งแบ่งได้ดังนี้

• จุดที่มีการล้มเลิกการด�าเนินคดี ในกระบวนการยุติธรรมทาง

อาญา 

• ปัจจัยหนุนที่ท�าให้เกิดการล้มเลิกการด�าเนินคดี 

 มีการสรุปข้อค้นพบต่าง ๆ ไว้ในตารางข้างล่าง และมี

การขยายความไว้ในช่วงต่อไปในบทนี้ด้วย 
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• ทางสังคม/ทางวัฒนธรรม: ความช่วยเหลือจากชุมชนที่มีอย่างจ�ากัดส�าหรับผู้ประสบความเสียหาย 

ค่านิยมและการมองแบบเหมารวมทางเพศที่แสดงถึงการเลือกปฏิบัติ

• กฎหมาย: เน้นไปทีค่วามน่าเชือ่ถือของผูเ้สยีหายมากกว่าความน่าเชือ่ถอืของเหตกุารณ์ การตคีวาม

อย่างคับแคบในเรื่องของระเบียบว่าด้วยการพิสูจน์พยานหลักฐาน (evidentiary rules) การดูแล

และติดตามการบังคับใช้กฎหมายที่จ�ากัด หรือการเน้นให้ไกล่เกลี่ยและระงับคดีกัน 

• กระบวนการ: ขาดขัน้ตอนด�าเนนิงานทีค่�านงึถึงผูเ้สยีหายเป็นหลกั ขาดการตอบสนองเชงิสหวชิาชพี

ทีส่อดประสานกนั ค�าส่ังและการชีข้าดท่ีลดความสามารถในการปกป้องตวัเองของผู้เสยีหาย (victim 

agency) การเตรียมผู้เสียหายไม่พอเพียง ผู้เสียหายกลัวการให้ปากค�าในศาล ความล่าช้าต่าง ๆ 

หรือค่าใช้จ่ายที่ผู้เสียหายต้องแบกรับ 

• ระดับสถาบัน: ไม่มีหน่วยบริการท่ีเป็นมิตรกับผู้หญิงและผู้เสียหาย แทบไม่มีการอบรมเรื่องความ

ช�านาญเฉพาะทางและการพัฒนาความเป็นมืออาชีพ เจ้าพนักงานหน้าที่ต�ารวจหญิงและพนักงาน

สอบสวนหญงิมจี�านวนน้อย ความจ�ากดัในด้านข้อมลู การช่วยเหลอื การสนบัสนนุ และการสือ่สาร

ส�าหรับผู้เสียหายในการด�าเนินคดีในระบบและขั้นตอนที่ซับซ้อน ความจ�ากัดในการรวบรวมและ

วิเคราะห์ข้อมูลด้านงานยุติธรรมทางอาญา หรือกลไกความรับผิดชอบภายในองค์กรที่มีจ�ากัด

ปัจจัยเสริมอื่นๆ 

ประเทศไทย ประเทศเวียดนาม

• การก�าหนดอายุความว่าต้องแจ้งความภายในสามเดือนท�าให้ผู้

หญิงจ�านวนมากไม่สามารถด�าเนินการได้ทันก�าหนดระยะเวลา

ดังกล่าว 

• การสอบสวนอย่างลวก ๆ  และการทีศ่าลเน้นค�าให้การของผูเ้สยี

หายที่ให้ไว้ในครั้งแรกกับเจ้าหน้าที่ต�ารวจเป็นหลักฐานส�าคัญ

เพื่อตัดสินผู้ถูกกล่าวหาว่ามีความผิดหรือไม่มีความผิดจริง 

• แม้ว่า ‘การสมยอม’ จะมปีรากฏในประมวลกฎหมายอาญามาตรา

ที่ 276 แต่ก็ยังไม่มีการให้นิยามแนวคิดนี้อย่างชัดเจน 

• การข่มขืนคู่สมรส (Marital rape) เป็นสิ่งท่ีเพิ่งมีในประมวล

กฎหมายอาญา ในขณะที่ยังมีความล้าหลังทางวัฒนธรรมที่จะ

ยอมรับว่าการบังคับคู่ครองหรือคู่สมรสให้มีเพศสัมพันธ์โดยไม่

เต็มใจนั้นถือเป็นการข่มขืน 

• ต้องกล่าวโทษอย่างเป็นทางการจึงน�าคดีขึ้นสู่ศาลได้

• นิยามที่แคบของค�าว่า ข่มขืน และนิยามที่คับแคบของ

ข่มขืนและการบังคับมีเพศสัมพันธ์ และไม่มีความผิดฐาน

การล่วงละเมิดทางเพศต่อผู้หญิง 

• ผูเ้สยีหายจากความรนุแรงทางเพศจากคนทีไ่ม่ใช่คูข่องตน

ได้รับความช่วยเหลือที่จ�ากัดมาก (บริการจ�ากัดส�าหรับผู้

เสียหายจากความรุนแรงในครอบครัว) 

• การเน้นให้มีการพิสูจน์หลักฐาน (corroboration)

ตารางที่ 2 ปัจจัยที่มีส่วนให้เกิดการล้มเลิกการด�าเนินคดี ที่เป็นอุปสรรคต่อการเข้าถึงความยุติธรรมของผู้หญิงมากยิ่งขึ้น 

  มีข้อค้นพบเฉพาะในแต่ละประเทศเกี่ยวกับอุปสรรคใน

การเข้าถึงความเป็นยุติธรรม จุดของการล้มเลิกการด�าเนินคดี ใน

กระบวนการยตุธิรรมทางอาญา และปัจจัยเสรมิทีท่�าให้เกดิการล้ม

เลกิการด�าเนนิคดใีนประเทศไทยและประเทศเวียดนาม เมือ่ค�านงึ

ว่างานศึกษานี้เป็นงานชิ้นแรกที่เจาะเฉพาะเรื่องการล้มเลิกการ

ด�าเนินคดี การล้มเลิกการด�าเนินคดี ความรุนแรงทางเพศ จึงยาก

1.2. ข้อค้นพบเฉพาะในแต่ละประเทศ 
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ทีจ่ะให้ข้อคดิเห็นว่าผลการศึกษาท่ีได้มานีม้คีวามสอดคล้องกบัการ

ศึกษาในระดับชาติหรือไม่ อย่างไรก็ดี การวิจัยที่ได้รับทุนจาก 

UNODC ในประเทศเวียดนามว่าด้วยคุณภาพของบริการงาน

ยตุธิรรมทางอาญาทีม่ใีห้กบัผูเ้สยีหายจากความรุนแรงในครอบครวั

นั้น พบว่ากรณีส่วนใหญ่ท่ีมีการแจ้งความไปยังเจ้าหน้าที่ต�ารวจ

นั้นไม่ได้น�าไปสู่การจับกุมผู้ต้องสงสัยในข้อหากระท�าผิดแต่อย่าง

ใด96 อัตราการล้มเลิกการด�าเนินคดีมีสูงสุดในขั้นตอนช่วงแรก ๆ 

ของกระบวนการยุติธรรมทางอาญา โดยผู้หญิงที่ให้สัมภาษณ์

จ�านวน 34 เปอร์เซ็นต์แจ้งว่า เจ้าหน้าที่ต�ารวจในท้องท่ีได้บอก

พวกเธอให้แก้ปัญหากันเองในครอบครัว และมีคด ี12 เปอร์เซ็นต์

ที่มีการตั้งข้อกล่าวหาว่าเป็นการกระท�าผิดทางอาญา ใน

ประเทศไทย ก็มีอัตราการยอมความหรือล้มคดีในปริมาณสูงใน

ระดบัของเจ้าหน้าท่ีต�ารวจ โดยได้ข้อมูลจากส�านกังานต�ารวจแห่ง

ชาติและศนูย์ช่วยเหลอืผูห้ญิงและเดก็ในภาวะวกิฤติแบบครบวงจร 

(OSCC) ขณะที่ใน ปี พ.ศ. 2556 มีการรายงานกรณีข่มขืนไปที่

ศูนย์ช่วยเหลือฯ จ�านวน 31,866 กรณี แต่มีเพียง 4,607 กรณี

เท่านั้นที่มีการแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ต�ารวจ โดยมีการออกหมาย

จับผู้กระท�าผิดจ�านวน 1,295 คดี97 

96 UNODC, European Institute for Crime Prevention and Control, Research Centre for Gender and Development (2010) Research on the Quality 
of Criminal Justice Services available to Victims of Domestic Violence in Viet Nam.

97 Royal Thai Police 2014, One Stop Crisis Center (OSCC) 2014. 
98 ควรมีหมายเหตุว่า วิธีการวิจัยเชิงปริมาณ (quantitative methodology) ที่ก�าหนดไว้ตั้งแต่ต้นนั้น เป็นการสุ่มตัวอย่างคดีจ�านวน 120 คดีที่เกี่ยวกับความรุนแรงทาง

เพศต่อผู้หญิงและเด็ก (ทั้งเด็กหญิงและเด็กชาย) ในประเทศเวียดนาม โดยมีหน่วยงานยุติธรรมทางอาญาที่เสนอตัวมาช่วยงาน แต่จุดเน้นกลายเป็นการเลือกคดีที่มีผู้
เสียหายเป็นผู้หญิงเท่านั้น

1.3. ข้อค้นพบหลักจากการทบทวนส�านวน 
 คดี 

 ในทั้งสองประเทศ ทีมงานได้รวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณ

จากแฟ้มของฝ่ายต�ารวจและฝ่ายศาล เพื่อน�ามาใช้เสริมข้อมูลเชิง

คุณภาพในเร่ืองการล้มเลิกการด�าเนินคดี การล้มเลิกการด�าเนิน

คดี ท่ีได้จากค�าบอกเล่าในระหว่างการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลและ

การจัดท�าสนทนากลุ่มเชิงลึกกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่ส�าคัญ มีการ

ทบทวนคดีจ�านวน 169 คดีในประเทศไทย และ 121 คดใีนประเทศ

เวียดนาม ซึ่งท�าให้มีคดีตัวอย่างในระดับภูมิภาครวมเป็น 290 คดี 

ในขณะที่มีก�าหนดไว้ว่าจะท�าการสุ่มตัวอย่างและท�าการตามรอย 

(tracking) กรณีศึกษาย้อนหลังในเชิงปริมาณ แต่ความเป็นจริงก็

คือทีมงานต้องเลือกตัวอย่างแบบบังเอิญ (opportunistic) จาก

ข้อมลูทีม่ปีรากฏและเข้าถงึได้เท่านัน้ ด้วยความห่วงใยเรือ่งคณุภาพ

และตัวแปรต่าง ๆ ของข้อมูลที่มีอยู่ การศึกษาเปรียบเทียบจึงได้

เน้นที่ข้อมูลเชิงประชากรของผู้เสียหายและผู้ต้องสงสัยและการ

สรุปคดีที่ท�าการทบทวนในระดับสูง เพื่อวัตถุประสงค์ในการ

อภปิรายเท่านัน้ ข้อมลูเหล่านีไ้ม่อาจเป็นตวัแทนในระดบัประเทศ

หรอืน�าไปใชว้เิคราะห์เปรยีบเทียบอตัราการลม้เลกิการด�าเนนิคดี 

ระหว่างสองประเทศในเชิงกว้างได้98

Trial of Rape_THAI_210818-r03.indd   34 4/10/2561 BE   14:45



การพิจารณาคดีข่มขืน: ความเข้าใจเรื่องการตอบสนองของกระบวนการยุติธรรมทางอาญาต่อความรุนแรงทางเพศในประเทศไทยและประเทศเวียดนาม บทที่ 2 ข้อค้นพบจากการศึกษา ความเข้าใจต่ออุปสรรคต่อความยุติธรรม และการยอมความหรือการล้มคดีในกรณีความรุนแรงทางเพศ 35

ข้อค้นพบที่ส�าคัญในสองประเทศ 
• ผู้เสียหายส่วนใหญ่เป็นผู้หญิง 
• จ�านวนผู้เสียหายมากกว่า 60 เปอร์เซ็นต์อายุน้อยกว่า 18 ปี 
• สัดส่วนอายุที่สูงสุดของผู้เสียหายอยู่เท่า ๆ  กันในระหว่างอายุ 13 และ 17 ปีกลุ่มหนึ่ง และ ผู้เสียหายที่อายุ

เกินว่า 18 ปีอีกกลุ่มหนึ่ง คดีที่มีผู้เสียหายอายุมากกว่า 40 ปีมีจ�านวนน้อย 
• ผู้เสียหายเกือบทั้งหมดมีอายุต�่ากว่าผู้ต้องสงสัย 
• มเีพยีงไม่กีค่ดทีีร่ะบวุ่าผูเ้สียหายเป็นบคุคลพกิาร หรอืถกูมอมเหล้าหรอืยา มีคดจี�านวนมากทีไ่ม่ได้ระบขุ้อมลู

เกี่ยวกับความพิการ หรือการบังคับหรือหลอกให้เสพแอลกอฮอล์หรือสารเสพติด

 จากส�านวนคดจี�านวน 169 คดทีีท่�าการทบทวน มี 166 คดทีีม่ผีูเ้สยีหายเป็นหญงิและ 3 คดทีีม่ผีูเ้สยี
หายเป็นชาย อายุเฉลีย่ของผู้เสียหายคอื 22 ขณะท่ีอายุมัธยฐานโดยเฉล่ีย (median age) คอื 17 ปี (ผูเ้ยาว์) 
จ�านวนคดมีากกว่าคร่ึงหน่ึงเลก็น้อยเป็นการกระท�าต่อผูเ้ยาว์ คดจี�านวน 66.3 เปอร์เซน็ต์เป็นคนโสด และ 51.5 
เปอร์เซน็ต์เป็นนักเรียน โดยเฉลีย่ผูเ้สยีหายมอีายตุ�า่กว่าผูต้้องสงสยัเจด็ปี ในคดจี�านวน 1.7 เปอร์เซน็ต์ ผูเ้สยีหาย
มีความพิการในรูปแบบใดรปูแบบหนึง่ จ�านวนคดทีีแ่จ้งความม ี21 เปอร์เซน็ต์ระบวุ่ามกีารเสพแอลกอฮอล์ (โดย
จ�านวน 8 เปอร์เซน็ต์บอกว่าไม่เตม็ใจท�าหรอืเสพโดยไม่รู)้ และจ�านวน 4 เปอร์เซน็ต์แจ้งว่ามกีารเสพสารเสพตดิ 

 จากการทบทวนส�านวนคดีในกรณีที่มีการบันทึกเพศของผู้เสียหายไว้ พบว่าผู้เสียหายเป็นผู้หญิง
ทั้งหมด 7 น่าตกใจที่ผู้เสียหายส่วนใหญ่เป็นเด็กหญิงที่อายุต�่ากว่า 18 ปี (74 เปอร์เซ็นต์) ผู้เสียหายส่วนใหญ่
เป็นโสด เป็นนักเรยีน หรอืไม่มงีานท�า สิง่นีใ้กล้เคยีงกบัการแยกแยะสถติริะดบัชาตจิากบนัทกึของเจ้าพนกังาน
ฝ่ายต�ารวจและของฝ่ายศาล ผู้เสียหายมีอายุต�่ากว่าผู้ต้องสงสัยโดยเฉลี่ย 10 ปี ผู้เสียหาย 6 เปอร์เซ็นต์แจ้งว่า
มีการเสพแอลกอฮอล์ และมีน้อยกว่า 1 เปอร์เซ็นต์แจ้งว่ามีการใช้สารเสพติด (ซึ่งบันทึกไว้ว่าเสพโดยไม่สมัคร
ใจหรือด้วยความเข้าใจผิด)
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ประเทศไทย

ประเทศ 
เวียดนาม

ข้อค้นพบที่ส�าคัญในทั้งสองประเทศ 
• ผู้ต้องสงสัยส่วนใหญ่เป็นชาย 
• ผู้ต้องสงสัยส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 18 ปี ถึง 30 ปี และมีผู้ต้องสงสัยจ�านวนไม่กี่คนที่อายุมากกว่า 40 ปี 
• มีคดีเพียงไม่กี่คดีที่เกี่ยวกับผู้ต้องสงสัยและบุคคลพิการ และมีจ�านวนคดีที่มีนัยส�าคัญที่ไม่ได้ระบุข้อมูลเกี่ยว

กับรายละเอียดของผู้ต้องสงสัยไว้ในแฟ้มบันทึก ส�านวนคดี
• สดัส่วนของผูต้้องสงสยัทีเ่สพแอลกอฮอล์มสีงูกว่าสดัส่วนผูเ้สยีหายทีเ่สพแอลกอฮอล์ทัง้ในประเทศเวยีดนาม

และประเทศไทย อย่างไรก็ดี จ�านวนคดีท่ีมีนัยส�าคัญไม่ได้ให้ข้อมูลว่าผู้ต้องสงสัยมีการใช้แอลกอฮอล์หรือ 
สารเสพติดใด ๆ หรือไม่

 ผู้ต้องสงสัยเกือบทั้งหมด (98 เปอร์เซ็นต์) เป็นชาย (มีผู้ต้องสงสัยหนึ่งคนที่เป็นหญิง และอีกหนึ่งคน
เป็นบคุคลแปลงเพศ) โดยเฉลีย่มอีายปุระมาณ 27 ปี และจ�านวน 79 เปอร์เซน็ต์มีอายมุากกว่า 18 ปี ผูต้้องสงสยั
จ�านวน 38 คนในกลุ่มอายุมากกว่า 18 ปี และ 27 เปอร์เซ็นต์ในกลุ่มอายุต�่ากว่า 18 ปี เคยมีประวัติถูกกล่าวหา
ว่ากระท�าความรุนแรงมาก่อน การใช้แอลกอฮอล์โดยสมัครใจมีสัดส่วน 42 เปอร์เซ็นต์ส�าหรับผู้ต้องสงสัย เมื่อ
เทียบกับสัดส่วน 13 เปอร์เซ็นต์ของผู้เสียหาย พบว่ามีการใช้สารเสพติดในบรรดาผู้ต้องสงสัยในอัตราส่วนที่สูง
กว่าผู้เสียหาย – 11 เปอร์เซ็นต์ส�าหรับผู้ต้องสงสัย และ 4 เปอร์เซ็นต์ส�าหรับผู้เสียหาย 

 ผู้ต้องสงสัยทั้งหมดเป็นชาย จากจ�านวนคดี 73 เปอร์เซ็นต์ที่มีการบันทึกไว้ จ�านวน 21 เปอร์เซ็นต์เป็น
ผู้ต้องหาที่อายุต�่ากว่า 18 ปี และ 79 เปอร์เซ็นต์อายุมากกว่า 18 ปี จ�านวนคดีเกือบครึ่งหนึ่งที่มีการบันทึกอายุ 
เป็นผู้ต้องสงสัยในช่วงอายุ 18 ถึง 25 ปี ผู้ต้องสงสัยจ�านวน 60 เปอร์เซ็นต์เป็นบุคคลโสด 37 เปอร์เซ็นต์ไม่มีงาน
ท�า และ 25 เปอร์เซ็นต์เคยถูกตัดสินความผิดทางอาญามาก่อน ผู้ต้องหาจ�านวน 26 เปอร์เซ็นต์ให้การว่าได้เสพ
แอลกอฮอล์ เมื่อเปรียบเทียบกับจ�านวนผู้เสียหายที่เสพแอลกอฮอล์ 5 เปอร์เซ็นต์ ไม่มีรายงานการใช้สารเสพติด
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ข้อค้นพบหลักในทั้งสองประเทศ 
• ผู้ต้องสงสัยในสัดส่วนระหว่าง 86 เปอร์เซ็นต์ถึง 91 เปอร์เซ็นต์เป็นคนที่ผู้เสียหายรู้จัก 
• คดีจ�านวนระหว่าง 9 เปอร์เซ็นต์ถึง 14 เปอร์เซ็นต์เกี่ยวข้องกับคนแปลกหน้าโดยสิ้นเชิง 
• สถานที่ล่วงละเมิดที่พบมากที่สุดคือ ในพื้นท่ีส่วนตัว – บ่อยครั้งที่สุดคือในบ้านของผู้เสียหายและ/หรือของ 

ผู้ต้องสงสัย ตามด้วยบ้านของคนอื่นหรือในห้องโรงแรม 
• ในคดีส่วนใหญ่ บันทึกค�าให้การระบุว่า ผู้เสียหายไม่ได้รับบาดเจ็บทางกาย 
• ไม่มีบันทึกว่ามีการใช้ก�าลัง หรือไม่มีการชี้บ่งว่ามีการใช้ก�าลังในจ�านวนคดีอย่างน้อยที่สุดสามในสี่ที่ท�าการ

ศึกษา 
• มีการระบุว่ามีการใช้อาวุธในสัดส่วนที่น้อยมากในคดีที่ท�าการศึกษาทั้งหมด

 จ�านวน 66 เปอร์เซ็นต์ของคดีท่ีศึกษาเป็นคดีข่มขืนท่ีมีผู้เสียหายเป็นเด็กท่ีไม่อาจให้ความยินยอมได้
จ�านวน 12 เปอร์เซ็นต์ ผู้ต้องสงสัยจ�านวน 32 เปอร์เซ็นต์ของคดีที่ศึกษาเป็นคนรู้จัก 26 เปอร์เซ็นต์เป็นคู่ครอง
หรอืคูส่มรสในปัจจบุนัหรือได้เลิกราไปแล้ว และ 14 เปอร์เซ็นต์เป็นเพือ่นบ้าน มากกว่าครึง่ของผู้เสยีหายจ�านวน
ทีม่อีายรุะหว่าง 13 และ 17 ปี แจ้งว่าผูต้้องสงสยัเป็นคูค่รองในปัจจบุนัหรอืเคยเป็น คดีส่วนใหญ่ (95 เปอร์เซน็ต์) 
เกี่ยวข้องกับผู้ต้องสงสัยที่เป็นโสด จ�านวนคดีข่มขืน 33 เปอร์เซ็นต์เกิดขึ้นที่บ้านของผู้ต้องสงสัย ขณะที่ 24 
เปอร์เซน็ต์เกดิขึน้ทีบ้่านของผูเ้สยีหาย และ 12 เปอร์เซน็ต์เกดิในบ้านของคนอืน่ เหตกุารณ์ทีเ่กดิขึน้กบัผูเ้สยีหาย
ที่อายุน้อยกว่า 12 ปีส่วนใหญ่ (55 เปอร์เซ็นต์) เกิดขึ้นในเวลากลางวัน และการข่มขืนผู้เสียหายที่เป็นผู้ใหญ่เกิด
ขึ้นในเวลากลางคืน ผู้เสียหายจ�านวน 68 เปอร์เซ็นต์ไม่มีการบาดเจ็บทางกายที่มองเห็น อย่างไรก็ดี ผู้เสียหาย
ผู้ใหญ่มีการบาดเจ็บที่มองเห็นมากกว่า

 กรณข่ีมขนืมจี�านวน 75 เปอร์เซน็ต์ของส�านวนคดทีีม่กีารทบทวน และ 15 เปอร์เซน็ต์เป็นการล่วงละเมดิ
ทางเพศหรอืรปูแบบความรนุแรงทางเพศอืน่ ๆ  จ�านวนคดส่ีวนใหญ่เป็นการกระท�ารุนแรงทางเพศต่อเดก็หญงิ โดย 
65 เปอร์เซ็นต์คือการข่มขืนผู้มีอายุต�่ากว่าเกณฑ์ที่สมยอมให้ร่วมประเวณีได้ (statutory rape) การข่มขืนเด็ก/ผู้
เยาว์ หรือการบังคับเด็ก/ผู้เยาว์ให้ร่วมเพศ และมีจ�านวน 6 เปอร์เซ็นต์ที่เป็นกรณีการล่วงละเมิดทางเพศกับเด็ก 
จ�านวน 86 เปอร์เซ็นต์ของผู้ต้องสงสัยเป็นคนที่ผู้เสียหายรู้จัก โดยมีอัตราส่วนสูงสุดคือเพื่อนบ้าน (25 เปอร์เซ็นต์) 
หรอืคนรูจ้กั (14 เปอร์เซน็ต์) และอกีเพยีงใ 14 เปอร์เซ็นต์ทีผู่ต้้องสงสยัเป็นคนแปลกหน้าโดยสิน้เชงิ ไม่มคีดทีีบ่นัทกึ
ไว้ทีเ่รือ่งการข่มขืนคูส่มรส การกระท�าผดิทางเพศส่วนใหญ่เกดิขึน้ในพืน้ทีส่่วนตวัหรอืกึง่ส่วนตวั มจี�านวนการละเมดิ 
2 เปอร์เซ็นต์ที่มีการใช้อาวุธ อย่างไรก็ดี มีการบันทึกเรื่องความบาดเจ็บทางกายในจ�านวน 24 เปอร์เซ็นต์ของคดีที่
ศึกษา และ 6 เปอร์เซ็นต์เป็นการข่มขืนหมู่ หรือมีลักษณะเป็นการโทรมหญิง(gang rapes)
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1.4. แนวปฏิบัติที่ดีเฉพาะประเทศ 

แนวปฏบิตัทิีด่แีละมคีวามหวงั (Good and promising practices) 

เพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้แก่หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม

ทางอาญาในการตอบสนองต่อปัญหาความรุนแรงทางเพศ มีพบ

ในทั้งสองประเทศ ขณะที่การท�างานด้านนโยบายและโครงการที่

มคีวามหวงัเหล่านีอ้าจยงัเป็นสิง่ทีท้่าทายอยู ่เนือ่งด้วยสาเหตุหลัก

ของการขาดแคลนทรัพยากรทางการเงินและบุคลากร แต่แนว

ปฏิบัติเหล่านี้ก็เป็นสัญญาณทางบวกว่า มีความพยายามปรับปรุง

การท�างานต่าง ๆ อยู่ รายการในตารางต่อไปนี้ คือ ตัวอย่างของ

แนวปฏิบัติที่ดีเฉพาะประเทศ ซึ่งอาจได้มีการสนับสนุน ขยายผล 

หรือน�าไปปรับใช้ในบริบทอื่น ๆ
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ประเทศไทย ประเทศเวียดนาม

• ศูนย์ช่วยเหลอืเดก็และผูห้ญิงในภาวะวกิฤต (One Stop 
Crisis Centres)99

• ทมีงานสหวชิาชพีทีท่�างานร่วมกนัและมทีรพัยากรอุดหนนุ 
• การรณรงค์ของส�านักงานต�ารวจแห่งชาติเพ่ือจัดจ้าง 

เจ้าหน้าที่ต�ารวจหญิง 
• ศาลจังหวัดธนบุรีเป็นต้นแบบ100 
• การจัดอบรมให้กบัเจ้าหน้าทีต่�ารวจของส�านกังานต�ารวจ

แห่งชาติ พนกังานอยัการ และเจ้าพนกังานศาล ทีจ่ดัท�า
โดย UN Women 

• การทบทวนประมวลกฎหมายอาญาและวิธีพจิารณาความทางอาญาเป็นโอกาส
ให้มกีารเพิม่กฎระเบยีบว่าด้วยการกระท�าผดิทางเพศ และแนะน�ากระบวนการ
ทางอาญาและการตรวจสอบหลักฐานที่มีความอ่อนไหวด้านเพศสภาพ 

• การยอมรับสทิธใินการขอค�าปรึกษาทางกฎหมายและสถานะของผูเ้สียหายใน
การด�าเนินกระบวนการทางอาญา 

• UNODC ให้ความช่วยเหลอืแก่กระทรวงความมัน่คงแห่งประชาชน (Ministry 
of Public Security) ในการท�าหนังสอืเวยีนเรือ่งการตอบสนองโดยเจ้าหน้าที่
ต�ารวจต่อความรุนแรงในครอบครัว และการจัดท�าระเบียบการส�าหรับ 
เจ้าหน้าที่ต�ารวจในการปฏิบัติโดยใช้ความอ่อนไหวต่อประเด็นทางเพศสภาพ

ตารางที่ 3 แนวปฏิบัติที่ดีและสร้างความหวัง 

มีการออกกฎหมายเรื่องความเท่าเทียมกันทางเพศ (Gender Equality Law (GEL)) เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 
พ.ศ. 2558 ซึ่งประกันบุคคลทุกคนจากการถูกเลือกปฏิบัติไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมที่มีฐานทางเพศ 
(sex) หรอืเพศวิถ ี(sexuality) กฎหมายระบวุ่า นโยบาย ข้อบงัคบั กฎระเบยีบ ค�าสัง่ มาตรการ โครงการ 
หรือการปฏิบัติใด ๆ โดยองค์กรสาธารณะและเอกชน หรือโดยบุคคลใด ๆ ที่เลือกปฏิบัติทางเพศ เป็น

สิ่งที่กระท�ามิได้ ยกเว้นว่าเป็นกระท�าที่มุ่งหวังขจัดเครื่องกีดขวางการได้มาซึ่งสิทธิและเสรีภาพ หลักการ
ทางศาสนา และความมั่นคงของชาติ กฎหมาย GEL ยังได้จัดตั้งคณะกรรมการเพื่อส่งเสริมความเท่าเทียม

กนัทางระหว่างเพศซึง่มหีน้าทีป่รับปรุงรูปแบบทางสงัคมและวัฒนธรรมของพฤติกรรมต่าง ๆ  ทัง้นีเ้พือ่เป็นการ
ขจดัความล�าเอยีงและแนวปฏบิตัทิีแ่บ่งแยกทางเพศ เช่นเดยีวกบัการขจดัความรนุแรงทีม่ฐีานทางเพศสภาพ (gender-
based violence) ด้วยเป้าหมายเพื่อขจัดเครื่องกีดขวางการเข้าถึงสิทธิทั้งหลาย ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติในความ
ร่วมมือกับ UN Women กรมพัฒนากิจการผู้หญิงและครอบครัว และมูลนิธิเพ่ือนหญิง (Friends of Women 
Foundation) ได้ขยายการอบรบพนักงานสอบสวนของส�านักงานต�ารวจแห่งชาติในเรื่องการคุ้มครองผู้เสียหายหญิง
จากความรุนแรง ความรุนแรงในครอบครัว และจากการค้ามนุษย์ โดยครอบคลุมพนักงานสอบสวนหลัก 900 คนใน
ทุกภูมิภาคของประเทศไทย บทเรียนจากการอบรมครั้งและการอบรมที่ผ่านมาได้น�าไปสู่การพัฒนาชุดการฝึกอบรม
พิเศษเพื่อน�าไปบูรณาการระดับสถาบันกับส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ 

จากผลโดยตรงของการศกึษาครัง้นี ้สถาบนัเพ่ือการยติุธรรมแห่งประเทศไทยได้จดัสรรงบประมาณเพิม่เติมเพือ่ขยาย
งานวิจัยและพัฒนาชุดเครื่องมือและการรณรงค์เชิงกว้างเพื่อให้ข้อมูลกับทั้งผู้เสียหายและผู้มีหน้าที่คุ้มครองสิทธิโดย
ชอบ (duty bearers) ถงึสิทธแิละหน้าท่ีต่าง ๆ  เช่นเดียวกับกฎหมายทีเ่ก่ียวข้องและสถานท่ีแสวงความเป็นธรรมทาง
อาญา รวมทั้งบริการช่วยเหลือในระดับชาติและระดับท้องถิ่น

 นบัต้ังแต่การศกึษาน้ีเสรจ็สิน้ลง กม็พีฒันาการในทางบวก

ต่อไปในทั้งสองประเทศ ซึ่งหากมีการให้ทุนสนับสนุนและมีการ

ด�าเนินงานเป็นอย่างด ีกจ็ะมส่ีวนช่วยลดคนผดิลอยนวลในกรณขีอง

99 ภายใต้อ�านาจหน้าที่ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และด้วยความร่วมมือกับกระทรวงสาธารณสุข ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ และกระทรวง
แรงงาน ได้มีการจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้หญิงและเด็กในภาวะวิกฤติ (OSCC) ซึ่งเป็นระบบที่บูรณาการกรมต่าง ๆ ของรัฐมาท�างานร่วมกันเรื่องความรุนแรงทางเพศ การตั้ง
ครรภ์ในวัยรุ่น การค้ามนุษย์ และแรงงานเด็ก พร้อมกันนั้น ภายใต้การก�ากับของกระทรวงสาธารณสุข ศูนย์ช่วยเหลือผู้หญิงและเด็กในภาวะวิกฤติในระดับโรงพยาบาลได้
ให้ความช่วยเหลือและการเยียวยาด้านการแพทย์ ให้ค�าปรึกษา ให้การเยียวยาทางจิตใจ และการฟื้นฟูต่าง ๆ โดยมีบทบาทในการอบรมบุคลากรทางการแพทย์ให้เข้าใจ
ปัญหาการข่มขืนจากแง่มุมที่หลากหลายและบูรณาการ ปัจจุบันนี้มีศูนย์ช่วยเหลือผู้หญิงและเด็กในภาวะวิกฤติที่จัดตั้งในโรงพยาบาลทั่วประเทศ

100 UN Women ระบุว่า “ในปี พ.ศ. 2552 UN Women ได้ร่วมเป็นภาคีกับคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เพื่อจัดท�าขั้นตอนวิธีการที่มีความอ่อนไหวทางเพศสภาพ
ส�าหรับการด�าเนินงานที่มีประสิทธิภาพด้านกฎหมายความรุนแรงในครอบครัวในประเทศไทย โดยท�าในศาลอาญาธนบุรี...[ศาลจังหวัดธนบุรี] มีการออกแบบห้องพิจารณา
คดีและห้องพักรอพิจารณาตัวอย่าง เพื่อสร้างความรู้สึกว่าเป็นสถานที่ปลอดภัยที่เคารพความเป็นส่วนตัวและลดความชอกช�้าใจของผู้หญิงที่รอดมาจากเหตุรุนแรงใน
ครอบครัว พื้นที่ดังกล่าวประกันให้ผู้หญิงเหล่านั้นไม่ต้องไปเผชิญหน้ากับผู้ที่ละเมิดตน มีการกั้นด้วยฉากกระจกและมีกล้องวงจรปิดจับภาพไปที่ที่ยืนของผู้ถูกกล่าวหา รูป
แบบศาลเช่นนี้ยังท�าให้ญาติของผู้เสียหายหญิงสามารถมานั่งเป็นก�าลังใจในระหว่างพิจารณาคดีได้ ท้ายที่สุด ผู้พิพากษา เจ้าพนักงานกฎหมาย และเจ้าพนักงานอื่น ๆ (…) 
ได้เข้ารับการอบรมเรื่องความอ่อนไหวทางเพศสภาวะด้วย” ส�าหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ UN Women: http://asiapacific.unwomen.org/en/focus-areas/end-
violence-against-women/pilots-with-the-justice-system

ความรนุแรงทางเพศ และช่วยส่งเสรมิการคุ้มครองทางกฎหมายให้

กับผู้เสียหาย ตัวอย่างของพัฒนาการเหล่านี้มีดังต่อไปนี้

ประเทศไทย
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ประเทศเวียดนาม 

ในประเทศเวยีดนาม กฎหมายอาญาและกระบวนการพจิารณาความทางอาญายงัอยูใ่นระหว่างการปรบัปรงุ
แก้ไข มีการอภิปรายถึงการเปลี่ยนแปลงหลัก ๆ ของกฎหมายปัจจุบัน รวมทั้งการขยายนิยามที่ว่าด้วย
การข่มขืน/การบังคับให้มีเพศสัมพันธ์ (forced sex) และการยกเลิกข้อก�าหนดที่ว่าด้วย ‘โดยไม่ได้รับ
ความสมยอมจากผูเ้สยีหาย’ การก�าหนดให้การข่มขนืคูส่มรสเป็นความผดิทางอาญา และการล่วงละเมดิ

ทางเพศเป็นความผิดทางอาญาอย่างใหม่ ยังมีการถกเถียงเรื่องกระบวนการท�างานที่มีความอ่อนไหวทาง
เพศสภาพ ท�าให้เหน็ความเป็นไปได้ทีจ่ะมบีทบัญญัตเิพิม่เตมิเรือ่งมาตรการคุ้มครองส�าหรบัผูเ้สยีหาย ซึง่เพิม่

ข้อก�าหนดให้มีการกักกันตัวผู้ต้องสงสัยเป็นการชั่วคราว ในกรณีที่ผู้ต้องสงสัยยังคงใช้ความรุนแรงหรือข่มขู่ว่า
จะใช้ความรนุแรง และการอนญุาตให้ผูเ้สยีหายให้ปากค�าโดยผ่านกล้องวงจรปิดแทนการไปปรากฏตัวต่อหน้าศาล เช่น
เดียวกับการขยายข้อก�าหนดว่าด้วยความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ผู้เสียหายหญิงจากความรุนแรง นอกจากนั้น ยังมี
บทอ้างอิงเพิ่มเติมถึงความจ�าเป็นต้องปกป้องข้อมูลส่วนตัวของผู้เสียหายในระหว่างการไต่สวนทางอาญา รวมทั้งการ
ปรับเปลี่ยนระเบียบว่าด้วยพยานหลักฐาน (evidentiary rules) เพื่อให้ค�าให้การของผู้เสียหายนั้นเป็นความลับ และ
ยงัก�าหนดให้ผูพ้พิากษายตุกิารซกัถามท่ีอาจท�าให้ผูเ้สยีหายได้รบัความกระทบกระเทือนด้านศกัดิศ์รแีละความเป็นส่วน
ตัวของผู้เสียหาย และก�าลังมีการทบทวนเบทบัญญัติในปัจจุบันซ่ึงก�าหนดให้การแจ้งความเป็นภาระที่ผู้เสียหายต้อง
รับไว้ และอนุญาตให้มีการถอนคดีได้เมื่อผู้เสียหายร้องขอ

ในประเทศเวียดนาม รฐับาลยงัอยูใ่นช่วงของการพฒันาโครงการแนวทางระดบัชาตเิพือ่ป้องกนัและควบคมุความรุนแรง
ที่อยู่บนฐานเพศสภาพ (National Thematic Project (NTP) on GBV prevention and control) ซึ่งพูดถึงความ
รนุแรงในรปูแบบอืน่ ๆ  ด้วยนอกเหนอืจากความรนุแรงในครอบครวั โครงการ NTP อยูใ่นขัน้ตอนของการร่างและคาด
ว่าจะน�าเสนอให้กับนายกรัฐมนตรีเพื่ออนุมัติได้ในเดือนกันยายน พ.ศ. 2558

2. ปัจจัยทางสังคมที่มีผลกระทบต่อการเข้าถึงความเป็นธรรมและ 
 มีอิทธิพลต่อการล้มเลิกการด�าเนินคดี 

101 Nguyen Van Anh and Pham Thanh Giang (2012) Báo cáo: “Thực trạng bạo lực tình dục và cách ứng phó của những nạn nhân bạo lực gia đình 
trong các CLB do CSAGA hỗ trợ.”(Current situations of sexual violence and responses of Domestic Violence Survivors in clubs supported by 
CSAGA)

 การศึกษาพบตวับ่งชีว่้า การมองแบบเหมารวมหรอืการ

มองสถานะของผู้หญิงและเด็กแบบเหมารวมทางเพศ พร้อมทั้ง

มายาคติและความคิดเห็นที่ผิดเกี่ยวกับความรุนแรงทางเพศนั้นมี

ปรากฏอยู่ในทั้งสองประเทศ ความเชื่อทางสังคมเหล่านี้สะท้อน

ในระดับชุมชนส่วนรวม โดยเห็นได้จากผู้ปฏิบัติงานด้านยุติธรรม

ทางอาญา และบางครั้งก็โดยผู้ที่รอดมาจากเหตุละเมิดเองด้วย

 แม้ว่าการศึกษาจะเน้นที่เส้นทางเดินของผู้หญิงผ่าน

กระบวนการยตุธิรรมทางอาญาเป็นหลกั แต่กจ็ะเป็นงานทีส่มบูรณ์

ไม่ได้หากไม่มกีารกล่าวถงึผูห้ญงิและเดก็หญงิจ�านวนทีมี่นัยส�าคัญ

ทีป่ระสบเหตรุนุแรงทางเพศและไม่สามารถแจ้งความได้หรอืเลอืก

ไม่แจ้งความ (หรือในกรณีของเด็กหญิงที่ครอบครัวเลือกไม่แจ้ง

ความ) รวมทั้งผู้ที่ถูกท�าให้เลิกล้มความพยายามแจ้งความ 

2.1. บริบททางวัฒนธรรมและผลกระทบต่อ 
 การเข้าถึงความยุติธรรม 

มุมมองทางประเพณีเรื่องบทบาทของผู้หญิงและเด็กในสังคม 

 ความเข้าใจเร่ืองความรุนแรงทางเพศ โดยเฉพาะอย่าง

ยิ่งว่ามีการสมยอมหรือไม่ อาจมีอิทธิพลมาจากโครงสร้างทาง

วัฒนธรรมเกี่ยวกับความเป็นผู้หญิง (cultural construction of 

femininity) ในประเทศเวียดนาม หยิน-หยางตามลทัธเิต๋า เชือ่ว่า

ผู้หญิงมีความต้องการทางเพศต�่า ด้อยกว่าชายในเรื่องเพศ และ

ไม่มีเอกภาพทางเพศของตัวเอง (own sexual agency) ในการ

ศึกษาอีกชิน้หนึง่ นกัวจิัยตัง้ขอ้สังเกตวา่ “ชายอายนุ้อยที่แต่งงาน

แล้วและมีฝ่ายหญิงย้ายมาร่วมบ้านด้วย จะกล่าวอย่างมีความสุข

ว่าตวัเองมีท่ีปลดปล่อยทางเพศ.... ข้าพเจ้าได้ยนิชายหนุม่ทีแ่ต่งงาน

แล้วเล่าว่า ตวัเองตืน่ขึน้มากลางดกึหรอืตอนเช้าด้วยอาการอวัยวะ

เพศแข็งตัว แต่ไม่ต้องล�าบากที่จะข่มไว้ เพราะมีภรรยาเป็นเป้า

หมายให้กระท�าสักสองสามครั้ง แล้วก็กลับไปนอนต่อ”101

Trial of Rape_THAI_210818-r03.indd   38 4/10/2561 BE   14:45



การพิจารณาคดีข่มขืน: ความเข้าใจเรื่องการตอบสนองของกระบวนการยุติธรรมทางอาญาต่อความรุนแรงทางเพศในประเทศไทยและประเทศเวียดนาม บทที่ 2 ข้อค้นพบจากการศึกษา ความเข้าใจต่ออุปสรรคต่อความยุติธรรม และการยอมความหรือการล้มคดีในกรณีความรุนแรงทางเพศ 39

 ประเทศไทยมีขนบประเพณีท่ีเห็นผู้ชายเป็นใหญ่เป็น

อย่างยิง่ เด็กหญงิและผูห้ญงิจะถูกกล่าวต�าหนบิางส่วนหรอืทัง้หมด

ในเหตุการณ์รุนแรงที่เกิดขึ้น และตราบาปนี้เป็นเหมือนอุปสรรค

ต่อการเข้าถึงความช่วยเหลือ จึงเป็นเหตุผลที่รู้โดยทั่วไปว่า ท�าไม

ผูท้ีร่อดมาจากเหตลุะเมดิจงึมกัถอนแจ้งความหลงัจากทีไ่ด้แจ้งไป

แล้ว102 

 แผนปราบปรามการค้ามนษุย์ของส�านกังานต�ารวจแห่ง

ชาติ ปี พ.ศ. 2555 ระบุว่า: “…ทัศนคติในทางลบต่าง ๆ ที่มีต่อผู้

หญิงยังคงฝังรากลึกในความคิดและจิตใต้ส�านึกของคนไทยและ

สงัคมไทย จากความเชือ่ ค่านยิม ความคาดหวงั และมาตรฐานวถิี

ชีวิตในสังคมไทย ได้ยอมรับและยึดมั่นว่า บทบาทของผู้หญิงคือ

เพศที่อ่อนแอกว่า เป็นแม่บ้าน หรือเป็นผู้ตามอยู่ข้างหลังสามี 

บทบาทและความรู้สึกเหล่านี้เป็นปัจจัยภายในที่ท�าให้เกิดปัญหา

ส�าหรับผู้หญิงและความรุนแรงในครอบครัว โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

เป็นปัญหาสังคมปัจจบัุนของสถาบันครอบครัวท่ีมขีนาดเลก็ลงและ

มีความห่างเหินทางจิตใจมากขึ้น แนวโน้มของครอบครัวเชิงเดี่ยว

มีมากขึ้นเร่ือยๆ ท�าให้สมาชิกครอบครัวต้องเข้าสู่ก�าลังแรงงาน 

ภาวะหย่าร้าง ถูกทิ้งโดยสามีหรือสมาชิกชายของครอบครัว และ

การตั้งครรภ์ที่ท�าให้ผู้หญิงต้องท�าหน้าที่เลี้ยงดูหลักครอบครัว

 สมาชกิในครอบครวัส่วนใหญ่คอืเดก็และผูห้ญิง จึงมแีนว

โน้มที่พวกเธออาจถูกล่วงละเมิดทางร่างกาย ทางจิตใจ ทางเพศ 

หรือได้รับการปฏิบัติที่หยาบลามก หรือแม้แต่ถูกข่มขืน”103

เกียรติยศของครอบครัวและตราบาปทางสังคม 

 กระบวนการแจ้งความเรื่องความรุนแรงทางเพศนั้นมี

ความเชื่อมโยงกับความคิดเรื่องเกียรติยศของครอบครัว การเป็น

เครือญาติพี่น้อง และการเป็นส่วนหนึ่งของสังคม ตัวอย่างเช่น ใน

ประเทศไทย ครอบครวัมบีทบาทส�าคญัในการช่วยเหลอืหรอืยบัยัง้

ไม่ให้ผูเ้สยีหายตดัสนิใจเข้าแจ้งความและเข้าสู่กระบวนการยตุธิรรม

ทางอาญา ตามท่ีพนักงานสอบสวนผู้หญิงจากจังหวัดสงขลา 

ประเทศไทยได้กล่าวไว้ “เราจ�าเป็นต้องให้การศึกษาและสร้าง

ความเข้มแข็งให้แก่ครอบครัวและบุตรสาวซึ่งอาจเป็นผู้เสียหาย

จากการข่มขืนว่าไม่ใช่ความผิดของพวกเธอ – ไม่ว่าจะเป็นความ

ผิดของครอบครัวหรือของผู้เสียหาย …และพวกเขาต้องแจ้งความ

และน�าเรื่องเข้าเรียกร้องขอความเป็นธรรม โดยถือว่านั่นคือ

102 UN Women (September 2013) Report on the Perception and Attitudes of Young People on Issues Related to Violence Against Women and 
Girls in Thailand taken from: Strengthening the Capacity of the Thai Judiciary to Protect Survivors of Domestic Violence: Justice for Society’s 
“Little Dots”.

103 Royal Thai Police: Children, Women and Family Protection & Anti Human Trafficking Plan (2012), page 4.
104 Nguyen Thu Huong (2012) At the Intersection of Gender, Sexuality, and Politics: The Disposition of Rape Cases among some Ethnic Minority 

Groups of Northern Viet Nam, Journal of Social Issues in Southeast Asia 28(1), 132-51

เกยีรติยศของครอบครวั แต่ในความเป็นจริง ครอบครวัรูส้กึอบัอาย

มากเกินไป พวกเขาไม่ต้องการให้ใครรู้เร่ืองที่เกิดขึ้น ‘การรักษา

หน้า’ เป็นสิ่งที่ส�าคัญกว่าการได้รับความเป็นธรรม”

 ในประเทศเวยีดนาม การวจิยัทีผ่่านมาแสดงให้เห็นว่าการ

ตัดสินใจน�าคดีเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมทางอาญาเป็นความ

พยายามที่จะปกป้องศักดิ์ศรีของครอบครัวและเครือข่ายญาติพี่

น้องโดยรวม104 หากมีหากมีความเชื่อว่าไม่มีศักดิ์ศรีอะไรให้ต้อง

ปกป้องหรอืไม่ต้องห่วงเรือ่งตราบาปหรือความอบัอายต่อครอบครวั

แล้ว ผู้เสียหายกจ็ะไม่ได้รับความช่วยเหลือจากครอบครวัหรอืเครอื

ญาติ นักวิชาการหญิงผู้หน่ึงให้ความเห็นว่า “มีแนวคิดว่าเพศวิถี

ของผู้หญิง (women’s sexuality) เป็นสิ่งทีน่�ามาใช้เพื่อเพิ่มหรอื

ลดคุณค่า ตามแต่วิธีการที่น�ามาใช”้ สิ่งนี้อาจอธิบายได้ว่า ท�าไม

คดจี�านวนมากทีม่กีารแจ้งความและถกูกลัน่กรองเข้าสูก่ระบวนการ

ยุติธรรมทางอาญาจึงเป็นกรณีของเด็กหญิงท่ีอายุต�่ากว่า 16 ปี 

การทบทวนกรณศีกึษาพบว่า มจี�านวนคดี 72 เปอร์เซน็ต์ท่ีเกีย่วข้อง

กับเด็กหญงิอายตุ�า่กว่า 16 ปี สถติริะดับชาติจากท้ังทางฝ่ายต�ารวจ

และฝ่ายศาลแสดงให้เหน็การแบ่งแยกท่ีคล้ายคลงึกันระหว่างการ

ข่มขืนเด็กและการข่มขืนทั่วไป
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การต่อรองอย่างไม่เป็นทางการและผลกระทบต่อการล้มเลิกการด�าเนินคดี 

 การศึกษาพบว่าประเด็นศักดิ์ศรีครอบครัวมีส่วนส�าคัญยิ่งต่อการจัดการกับกรณีข่มขืนโดยใช้การเจรจาต่อรอง

แบบไม่เป็นทางการนอกกระบวนการยุตธิรรมทางอาญา การระงบัคดเีป็นการส่วนตวัเป็นสิง่ทีเ่กดิขึน้ในทัง้สองประเทศ เป็น

เรื่องธรรมดาที่จะได้ยินว่า ครอบครัวของผู้เสียหายและครอบครัวของผู้ละเมิดระงับคดีกันเองเป็นการส่วนตัว โดยไม่มีเจ้า

หน้าท่ีผู้อ�านาจเกี่ยวข้อง อย่างไรก็ดี ไม่ใช่สิ่งผิดปกติที่ในแต่ละขั้นตอน หน่วยงานที่มีอ�านาจทางในกระบวนการยุติธรรม

ทางอาญาจะโน้มน้าวให้ผูม้เีสยีหายพยายามระงับคด ีในประเทศไทย แม้ว่าเจ้าหน้าทีต่�ารวจจะไม่ได้รับการอบรมอย่างเป็น

ทางการเรื่องการไกล่เกลี่ยและการระงับคดี บทสัมภาษณ์ที่จัดท�าก็แสดงให้เห็นว่าเจ้าหน้าที่ต�ารวจต้องเล่นบทบาทนี้บ่อย

ครั้ง และยังส่งเสริมการไกล่เกลี่ย ไม่ว่าจะก่อนผู้เสียหายแจ้งความหรือหลังจากแจ้งความแล้ว ขั้นตอนต่าง ๆ ในการระงับ

คดียังคงเป็นสิ่งที่คลุมเครือและไม่สอดคล้องกัน

 ผลการศึกษาในประเทศเวียดนามชี้ให้เห็นว่า เจ้าหน้าที่ต�ารวจมักแนะน�าให้ครอบครัวของผู้เสียหายต่อรองกัน 

แทนที่จะน�าคดีขึ้นสู่ช้ันศาล ผู้พิพากษาชาวเวียดนามคนหนึ่งให้สัมภาษณ์ว่า มีคดีหนึ่งซ่ึงท่านนั่งบัลลังก์อยู่ มีการยอมให้

เจรจาไกล่เกลี่ยนอกรอบระหว่าง ‘คู่ความ’ ทั้งสอง นักสังคมสงเคราะห์หญิงคนหนึ่งระบุว่า เจ้าหน้าที่ต�ารวจจ�านวนมากที่

ให้สมัภาษณ์จะอ้างถงึคดทีีเ่กีย่วกับเดก็หญงิทีด่เูหมอืนไม่ได้รบับาดเจบ็แต่อย่างใด (เช่น เยือ่พรหมจารขีองเธอยงัไม่ฉกีขาด 

และไม่มีร่องรอยบาดเจ็บทางกาย) ซ่ึงเจ้าพนักงานได้บอกกับครอบครัวของผู้เสียหายว่า “ผู้เสียหายไม่เป็นอะไรแล้ว จะ

เป็นการดกีว่าทีจ่ะรกัษาเกยีรตขิองเธอไว้ เพราะหากเรือ่งนีรู้้ไปถงึคนอืน่ เมือ่เธอโตเป็นผูใ้หญ่ เธอจะหาสามลี�าบาก” ความ

ล่าช้าของหน่วยงานผู้มีอ�านาจในการตั้งข้อกล่าวหากับผู้ต้องสงสัยเป็นสัญญาณให้กับผู้เสียหายและครอบครัวว่า น่าจะ

จดัการกบัเหตทุีเ่กดิขึน้ด้วยการคยุกันเองสองฝ่ายมากกว่า ยงัมหีมายเหตุผลจากการศกึษาในประเทศเวียดนามทีเ่จ้าหน้าที่

ต�ารวจบางส่วนบ่นว่า การต่อรองที่เกิดขึ้นท�าให้การบันทึกแจ้งความต้องล่าช้าไปด้วย และในความเห็นของเจ้าพนักงาน

เหล่านี ้ย่อมหมายความว่าหลกัฐานทางกายภาพว่ามคีวามรนุแรงทางเพศกส็ญูหายไปด้วย และบ่อยครัง้เจ้าพนกังานไม่ยอม

ด�าเนินคดีที่ถือว่า ‘ส�านวนอ่อน’ มีการกล่าวต่าง ๆ นานาที่แสดงถึงทัศนคติต่อผู้เสียหายว่า ผู้เสียหายใช้การแจ้งความเป็น 

‘ยุทธศาสตร’์ ในการเรียกร้องค่าชดเชยเพิ่มขึ้นเวลาเจรจาต่อรองกันเอง105

 การระงบัคดอีย่างไม่เป็นทางการนีท้�าให้การแจ้งความต่อเจ้าหน้าทีต่�ารวจล่าช้าลง และท�าให้ผูเ้สยีหายไม่สามารถ

เข้าถึงความเป็นธรรมในระบบ

2.2. การมองแบบเหมารวมทางเพศสภาพ  
 (Gender stereotyping) และการ 
 เสริมพลังของมายาคติ (myths) และ 
 ความคิดเห็นที่ผิด (misconceptions)  
 เกี่ยวกับความรุนแรงทางเพศ 

 การมองแบบเหมารวมทางเพศสภาพมีบทบาทโดยตรง

ในการสร้างและการเน้นย�า้มายาคตแิละความคดิเห็นทีผิ่ดเกีย่วกบั

ความรุนแรง

105 มาตรา 96 ประมวลกฎหมายอาญา ของประเทศไทย
106 UN Women (2016) Gender Stereotypes in Laws and Court Decisions in Southeast Asia. Bangkok

 ทางเพศ และการนิยามผู้เสียหายและผู้ละเมิด ‘ที่แท้

จริง’ การวิจัยนี้ได้ค้นหารายงานจ�านวนมากที่แสดงตัวเลขของผู้

ให้บริการยุติธรรมทางอาญาที่ได้รับอิทธิพลจากค่านิยมทางสังคม

วัฒนธรรมและอคติทางเพศ มายาคติ และการมองแบบเหมารวม 

ซึง่มอียูใ่นทัง้สองประเทศ ผลการศกึษาได้สะท้อนข้อสรุปจากการ

ศึกษาอื่น ๆ ที่ตรวจดูว่าความเข้าใจผิด ๆ เช่นนั้นมีผลอย่างไรต่อ

การเข้าถงึความเป็นธรรมของผูห้ญิงและเดก็หญงิและต่อการยอม

ความหรือล้มคดีเกี่ยวกับความรุนแรงทางเพศ106 
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การศึกษาพบว่า ผูใ้ห้บรกิารด้านยติุธรรมทางอาญาจ�านวนหนึง่มคีวามเชือ่เช่นนี ้ประโยคดงักล่าวสะท้อนให้เหน็

ความเชื่อมั่นนี้ 

• ในประเทศเวียดนามมีความเชื่อว่า ความรุนแรงทางเพศไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นภายในครอบครัวหรือไม่ได้กระท�า

โดยคนคุ้นเคยใกล้ชิด หรือในสถานที่ที่ถือว่า ‘ปลอดภัย’ และ ‘สงบสุข’ 

• ในประเทศไทย “เป็นภาระทีผู่เ้สยีหายจากการข่มขนืต้องพิสจูน์ว่าตนไม่ได้มสีมัพันธ์ทางเพศโดยสมยอม บ่อย

ครั้ง ผู้เสียหายไม่มีร่องรอยบาดเจ็บมาแสดง อาชญากรจึงได้ประโยชน์จากความสงสัยนั้น”107 “นั่นไม่ใช่การ

ข่มขืน มันเป็นการสมยอม ผู้หญิงไม่ได้ต่อสู้ขัดขืน มันไม่ใช่การข่มขืน เธอแค่พยายามดิ้นรนซ่อนหน้าจาก

กล้องถ่ายรูป ดูเหมือนพวกเขาแค่สวมกอดกันเฉย ๆ”108

มายาคติ
(Myth) 

‘การข่มขนืทีแ่ท้จรงิ’ ต้องมคีนแปลกหน้า มีการใช้ก�าลัง มอีาการบาดเจ็บทางกาย 
และเกิดในที่สาธารณะ

 ขณะท่ีผู ้ให้สัมภาษณ์จ�านวนมากแสดงมุมมองเชิง

ประเพณเีก่ียวกบัการข่มขนืโดยคนแปลกหน้าว่าต้องมร่ีองรอยบาด

เจ็บท่ีมองเห็น และเหตุการณ์ต้องเกิดขึ้นนอกบ้าน ผู้ต้องสงสัย

จ�านวน 86 เปอร์เซ็นต์ (ประเทศเวียดนาม) และ 91 เปอร์เซ็นต์ 

(ประเทศไทย) เป็นคนที่ผู้เสียหายรู้จัก109 การทบทวนส�านวนคดี

พบว่า จ�านวนการข่มขืนและล่วงละเมิดทางเพศส่วนใหญ่เกิดข้ึน

ในพื้นที่ส่วนตัว บ่อยครั้งที่สุดในบ้านของผู้เสียหายเองและ/หรือ

บ้านของผู้ต้องสงสยั ตามด้วยบ้านของบคุคลอืน่หรอืในห้องพกัใน

โรงแรม110 ในมุมมองของผู้ปฏิบัติงานด้านยุติธรรมทางอาญานั้น

หมายความว่า จ�านวนคดส่ีวนใหญ่ไม่มพียานทีเ่หน็การล่วงละเมดิ

นั้น และเมื่อเป็นเช่นน้ัน ความไม่สมยอมของผู้เสียหายจึงเป็น

ประเด็นส�าคัญในขั้นพิจารณาคดี บันทึกในคดีส่วนใหญ่ในทั้งสอง

ประเทศชีใ้ห้เหน็ว่า ผูเ้สยีหายไม่มร่ีองรอยบาดเจบ็และไม่มบีนัทกึ

ว่ามีการใช้ก�าลงับังคบั หรือคดอีย่างน้อยจ�านวนสามในสีไ่ม่มข้ีอมลู

ว่ามีการใช้ก�าลังบังคับ กรณีการใช้อาวุธมีเพียงสัดส่วนที่น้อยมาก

จากจ�านวนส�านวนคดีทั้งหมดที่ได้ศึกษา111

107 Rape culture costs Thailand oh so dearly (09/01/2013) Sanitsuda Ekachai is Editorial Pages Editor, Bangkok Post
108 ‘Patani raped…and filmed’, Bangkok Post, March 5, 2012 Voranai Vanijaka, Bangkok Post: March 4, 2012 https://facthai.wordpress.com 

/2012/03/05/patani-raped-and-filmed-bangkok-post/
109 ในประเทศไทย อัตราส่วนสูงสุดเป็นกรณีที่กระท�าโดยคู่ครองปัจจุบันหรืออดีตคู่ครอง (26 เปอร์เซ็นต์) ในประเทศเวียดนาม อัตราส่วนสูงสุดของคดีเกิดจากเพื่อน

บ้าน (25 เปอร์เซ็นต์) หรือคนรู้จัก (14 เปอร์เซ็นต์) ในประเทศไทยมีคดีเพียงแค่ 9 เปอร์เซ็นต์ที่เป็นคนแปลกหน้าโดยสิ้นเชิง ในขณะที่ประเทศเวียดนามมีสัดส่วน 14 
เปอร์เซ็นต์ มีหมายเหตุว่าไม่มีข้อมูลเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างผู้เสียหายและผู้ต้องสงสัยในจ�านวนคดี 5 เปอร์เซ็นต์ในประเทศเวียดนาม

110 สถานที่เกิดเหตุมากที่สุดถัดไปคือ ในที่สาธารณะกลางแจ้ง ตามด้วยสถานที่กึ่งสาธารณะ เช่น สถานที่ท�างาน โรงเรียน โรงพยาบาล และสถาบันแบบต่างๆ
111 การใช้อาวุธมีอัตราสัมพันธ์กับความบาดเจ็บในจ�านวนคดีเพียงไม่กี่คดี ในประเทศเวียดนาม จากจ�านวน 28 เปอร์เซ็นต์ของผู้แจ้งความและมีบันทึกหลักฐานการบาด

เจ็บไว้ มีเพียงจ�านวน 6 เปอร์เซ็นต์ที่แจ้งว่ามีการใช้อาวุธ ในประเทศไทย จ�านวน 30 เปอร์เซ็นต์ของผู้ที่ได้รับบาดเจ็บมีการใช้อาวุธเข้ามาเกี่ยวข้อง 
112 Kelly, L. (2002) A Research Review on Reporting, Investigation and Prosecution of Rape Cases. London: HMCPSI.
113 Rennison, C. Rape and Sexual Assault: Reporting to Police and Medical Attention, 1999-2000, Bureau of Justice Statistics, U.S. Depart. Of 

Justice: 2002.
114 Greenfield, L. (1997) Sex Offences and Offenders. Bureau of Justice Statistics, US Depart of Justice.

 ผลการศึกษาเหล่านี้เป็นกระจกสะท้อนการศึกษาอื่น ๆ  

ทีไ่ด้พบว่า ผูเ้สยีหายมแีนวโน้มถกูล่วงละเมดิทางเพศโดยคนทีเ่ธอ

รู้จัก – เพื่อน แฟน คู่ครองหรือคู่สมรส เพื่อนร่วมชั้น หรือญาติ 

– มากกว่าโดยคนแปลกหน้า112 มีผู้เสียหายเพียง 5 เปอร์เซ็นต์ที่

ถกูใช้ก�าลงับงัคบัขนืใจ และมเีพยีง 33 เปอร์เซน็ต์ทีม่ร่ีองรอยบาด

เจ็บเล็กน้อย113 เหตุการณ์ล่วงละเมิดทางเพศในสัดส่วนเกือบ 6 

จาก 10 คดเีกิดข้ึนในบ้านของผูเ้สยีหาย หรือบ้านเพือ่น บ้านญาติ 

หรือบ้านของเพื่อนบ้าน114 

 ผลการศึกษานี้มีนัยว่า การระบุตัวผู้ต้องสงสัยไม่ใช่

ประเด็นส�าคัญในจ�านวนคดีส่วนใหญ่ อย่างไรก็ดี มีความจ�าเป็น

ต้องค�านึงถึงบริการปกป้องคุ้มครอง รักษาความปลอดภัย และ

ช่วยเหลือผู้เสียหายในด้านต่า ๆ ในทั้งสองประเทศ
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มายาคติ
(Myth)

การข่มขืนและความรุนแรงทางเพศจะเป็นปัญหาก็ต่อเมื่อเกิดกับผู้หญิง 
หรือเด็กหญิง ‘ดี ๆ’ หรือ ‘บริสุทธิ์’ 

 การค้นพบจากการศึกษาแสดงให้เหน็ว่ามกีารยึดถอืความเช่ือเหล่านีใ้นบรรดาผู้ให้บรกิารยตุธิรรมทาง

อาญาในทั้งสามสองประเทศ

• “การข่มขนืหญงิพรหมจรรย์เป็นสิง่ท่ีเลวร้ายกว่าการข่มขืนหญงิทีไ่ม่บรสิทุธิ”์ เป็นความคดิเหน็ของเจ้าหน้าที่

ต�ารวจชายในประเทศเวยีดนาม “สิง่นีส้ะท้อนให้เหน็ความเชือ่ว่า ทนัททีีค่ณุค่าทางเพศของผูห้ญงิมกีาร ‘ถูก

ใช้ไปแล้ว’ เมื่อมี ‘การใช้สอย’ เพิ่มเติม ก็ไม่ได้ท�าให้อะไรเลวร้ายขึ้น” (นักวิชาการหญิง ประเทศเวียดนาม) 

• “เมื่อผู้หญิงถูกรุกรานท�าร้ายทางเพศ พวกเธอจะถูกต�าหนิว่า ‘รนหาที่’ เพราะไปอยู่ในสถานที่ที่ผิดในเวลา

ท่ีผิด แทนท่ีจะอยู่กับเหย้าเฝ้ากับเรือนเช่น ‘กุลสตรี’ ควรท�า การแต่งตัวและประวัติความเป็นมาของพวก

เธอจะถูกซักไซ้อย่างละเอียดเพื่อประเมินว่าพวกเธอเป็นผู้หญิงที่ ‘ดี’ หรือ ‘เลว’ หากพวกเธอยังมีความกล้า

ที่จะต่อสู้กับตราบาปทางสังคมในฐานะ ‘ผู้หญิงที่มีต�าหนิ’ หรือ ‘สินค้าที่ช�ารุดแล้ว’ เพื่อเรียกร้องความ

ยุติธรรม พวกเธอก็จะถูกรุมโดยค�าถามที่หยาบคายในที่สาธารณะโดยเจ้าหน้าที่ต�ารวจ จากนั้นก็โดยนัก

กฎหมายในศาล ซึ่งมักใชว้ิธีขดุค้นเรื่องราวในชีวติของผู้เสยีหาย เพื่อมาพิสูจนว์่าพวกเธอมศีีลธรรมยอ่หย่อน 

ที่อาจตั้งใจขู่เอาเงินจากฝ่ายชายที่เป็นลูกความของตน” 

• ในกรณีศึกษาประเทศไทยของนิด (หน้า 31) เธอถูกสอบถามโดยเจ้าหน้าที่ต�ารวจว่า “ท�าไมคุณจึงไม่ยอมรับ

เงินชดเชยจากฝ่ายชาย (ผู้ถูกกล่าวหา)? คุณก็มีลูกแล้ว ท�าไมคุณถึงต้องเรียกร้องอะไรมาก?” 

• ผลการศึกษาทบทวนส�านวนคดีในสองประเทศแสดงให้เห็นตัวเลขผู้เสียหายที่เป็นเด็กหญิงท่ีสูงมาก เม่ือ

เปรียบเทียบกับผู้เสียหายหญิงที่เป็นผู้ใหญ่ การทบทวนส�านวนคดีในประเทศเวียดนามพบว่า คดีจ�านวน 72 

เปอร์เซน็ต์ทีม่กีารแจ้งความและด�าเนินคดผ่ีานกระบวนการยุตธิรรมทางอาญาเป็นผู้เสยีหายทีอ่ายตุ�า่กว่า 16 

ปี นักวิชาการท่านหนึ่งเสนอว่า ตัวเลขนี้อาจเป็นเครื่องชี้ให้เห็นถึงวัฒนธรรมที่มองว่าการด�าเนินคดีผ่านงาน

ยุติธรรมทางอาญาเป็นทางหนึ่งที่จะคุ้มครองเด็กกลุ่มเสี่ยงและเปราะบาง ขณะที่มองว่าผู้หญิงที่เป็นผู้ใหญ่มี

ความเปราะบางน้อยกว่า เมื่อมองอีกด้านหนึ่ง ก็เป็นสิ่งที่สอดคล้องกับความเชื่อของผู้ให้สัมภาษณ์จ�านวน

มากที่เห็นว่ามีแต่เด็กหญิงบางประเภทเท่านั้นที่ถูกข่มขืน หรือ ‘ผู้หญิงดี ๆ’ ไม่มีทางถูกข่มขืน 

• “การข่มขืนเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับคน ‘ชั้นล่างของสังคม’ เท่านั้น รวมทั้งคนที่ขาดการศึกษา หรือคนอพยพย้าย

ถิ่น” (เจ้าพนักงานยุติธรรมผู้หญิง ประเทศเวียดนาม)

115 Rape culture costs Thailand oh so dearly (09/01/2013) Sanitsuda Ekachai is Editorial Pages Editor, Bangkok Post
116 เรื่องราวของผู้ที่รอดมาจากเหตุละเมิดคนหนึ่งตามที่มีการสัมภาษณ์เชิงคุณภาพ
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 ต้นแบบของผู้เสียหาย ‘ในอุดมคติ’ จากการล่วงละเมิด

ทางเพศเป็นเครื่องมือบอกปัดการรับแจ้งความเป็นจ�านวนมาก

หลายกรณี ด้วยเหตวุ่าผูแ้จ้งความมปีระสบการณ์ด้านความรนุแรง

ทางเพศมาแล้ว ‘ผูเ้สยีหายทีเ่ลว’ – ผูห้ญงิทีช่วีติความเป็นมาและ

บุคลิกลักษณะไม่ตรงกับนิยามแคบ ๆ ของค�าว่า ‘ผู้เสียหายใน

อุดมคติ (ideal victim)’ ในกรณีการล่วงละเมิดทางเพศ – คือผู้

หญิงที่ต้องถูกซักฟอกความเป็นมามากที่สุด มีการโจมตีความน่า

เชื่อถือของพวกเธอ และมีการมองว่าพวกเธอสมควรได้รับความ

คุม้ครองทางกฎหมายน้อยกว่า117 การใช้อคตใินการสัมภาษณ์และ

สอบสวนผู้เสียหายจากความรุนแรงทางเพศ อาจกีดกั้นผู้หญิง

จ�านวนมากไม่ให้เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมทางอาญา รวมทั้งผู้

หญิงที่เป็นผู้ใหญ่ที่ท�างานรับใช้ในบ้านที่บางคร้ังก็ถูกละเมิดทาง

เพศโดยนายจ้างผู้ชาย ผู้หญิงที่มีความพิการทางกายหรือทางจิต 

ผูห้ญงิทีม่กีารศกึษาและ ‘น่าจะรูดี้กว่านี’้ ผูห้ญงิท�างานบริการทาง

117 Randall, Melanie (2010) Sexual Assault Law, Credibility, and Ideal Victims: Consent, Resistance, and Victim Blaming 22(2), Canadian Journal of 
Women and the Law 397, 398, 409-410. น�าไปกล่าวอ้างใน Eliminating judicial stereotyping: Equal access to justice for women in gender-based 
violence cases Simone Cusack 9 June 2014, p.27.

118 UN Women (2016) Gender Stereotypes in Laws and Court Decisions in Southeast Asia. Bangkok.

เพศ (sex workers) ผู้หญิงที่พูดถึงแต่เรื่องทางเพศ หรือผู้หญิงที่

เป็นคนรักร่วมเพศ118 

 มายาคตทิีม่องว่าผูเ้สยีหาย ‘ทีแ่ท้จรงิ’ หรอื ‘ในอดุมคต’ิ 

ต้องเป็นอย่างไรนัน้ ท�าให้เกิดทศันคตทิีแ่รงกล้าในบรรดาผูป้ฏบิตัิ

งานยุติธรรมทางอาญาว่า ผู้เสียหาย ‘ในอุดมคติ’ ควรปฏิบัติ

ตวัอย่างไร ตัวอย่างเช่น ผลการศกึษาจากประเทศเวยีดนามพบว่า 

ทัศนคติของผูป้ฏบิติังานยติุธรรมทางอาญาคอืการทีผู่เ้สยีหาย ‘ใน

อุดมคติ’ ต้องแสดงให้เห็นความกลัวอย่างตึงเครียด การช่วยตัว

เองไม่ได้ ความหลอกหลอน หรืออารมณ์รุนแรง ผู้เสียหายคนใด

ทีบ่อกเล่าประสบการณ์ได้อย่างเยอืกเยน็และสะกดอารมณ์ได้อย่าง

ดจีะไม่เข้าข่ายว่ามีพฤตกิรรมทีเ่หมาะสมกบักรอบความคดินี ้และ

เรื่องที่พวกเธอเล่าก็จะไม่เป็นที่เชื่อถือ

 “ในระหว่างท่ีแจ้งความ บางครัง้กเ็ป็นการยากทีจ่ะแยก ‘คาเว (ca ve)’ (หญงิค้าบรกิาร) จากผูห้ญงิทีด่ ีพนกังานสอบสวน

จะสงัเกตบุคคลทีแ่จ้งความอย่างใกล้ชดิ ในกรณขีองผูห้ญิงท่ีด ีผู้แจ้งความมกัมอีาการสบัสนและค่อนข้างอายในระหว่างกระบวนการ

ไต่ถาม บางทกีม็กีารเดาอาชพีโดยดจูากการแต่งกายของผูเ้สยีหาย หากทศันคตใินการตอบค�าถามเรือ่งเพศของเธอเป็นไปอย่าง

ไม่เขินอาย เราก็อาจพิจารณาว่าเธอเป็นหญิงขายบริการ แม้ว่าสิ่งที่หญิง ‘ca ve’ ได้แจ้งความนั้นจะเป็นการข่มขืนจริง ๆ  ก็เป็น

ไปได้ที่การกล่าวหาของเธออาจมีตัวแปรที่ขึ้นอยู่กับว่ามีอะไรเกิดขึ้นจริง” 

พนักงำนสอบสวนชำย ประเทศเวียดนำม
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 ความเชื่อนี้มองว่าผู้เสียหายจากการกระท�ารุนแรงทางเพศเป็นคนที่ ‘รนหาเรื่องเอง’ (เช่น แต่งตัวล่อ

แหลมเชิญชวนให้ผู้ชายมาละเมิดทางเพศ) ‘อยากให้เกิดขึ้น’ หรือ ตัวเองไปสู่สถานการณ์อันตราย (เช่น ท�างาน

บริการทางเพศ หรือใช้สารเสพติด) การศึกษาในทั้งสองประเทศพบว่ามีการประณามผู้หญิงที่เผชิญกับความ

รุนแรงทางเพศเหตุผลที่ต่างกันไป นับตั้งแต่ท�างานบริการทางเพศ แต่งตัวยั่วยวน ออกไปข้างนอกยามค�่าคืนกับ

ผู้ชาย หรือแม้แต่เดินทางบนรถประจ�าทางคนเดียวตอนกลางคืน 

• “ฉันรู้ดีว่าฉันอาจดูไม่ค่อยเรียบร้อยเหมือนแบบท่ีกุลสตรีไทยควรเป็น ฉันทาลิปสติกสีแดงและมีบุคลิกที่ 

‘แรง’ ผู้คนคิดว่าฉันเป็นผู้หญิง ‘แรง’ แต่นั่นไม่ได้หมายความว่า ฉันสมควรต้องถูกข่มขืน ฉันไม่ได้ขอให้

ผู้ชายพวกนั้นข่มขืนฉัน ฉันอ้อนวอนพวกเขาไม่ให้ท�าเช่นนั้น” (ผู้หญิงผู้รอดมาจากเหตุการณ์ข่มขืน 

ประเทศไทย) 

• “ฉนัเคยโทษตวัเองในสิง่ทีเ่กดิขึน้กบัฉนั ฉันชอบออกไปเทีย่วสงัสรรค์ตอนกลางคนืมากและฉนัเชือ่ใจคนอืน่

ง่ายเกินไป ฉันแต่งตัวที่ดูวาบหวาม ฉันจะพูดปกป้องตัวเองอย่างไรดี ฉันถูกข่มขืน มันเป็นความผิดของฉัน

ส่วนหนึ่ง” (ผู้หญิงผู้รอดมาจากเหตุข่มขืน ประเทศไทย) 

• “คดีที่เก่ียวกับหญิงค้าบริการทางเพศส่วนใหญ่มักเกิดขึ้นโดยทั้งสองฝ่ายตกลงเร่ืองราคา แต่หลังจากนั้น

ลูกค้าท�ารุนแรงและท�าให้ฝ่ายหญิงบาดเจ็บ หรือให้คนอื่นมาร่วมด้วยเหมือนกับเป็นการ ‘ข่มขืนหมู่ (gang 

bang)’ โดยไม่มีการจ่ายเงินเพิ่ม ด้วยเหตุนี้ฝ่ายหญิงจึงต้องไปแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ต�ารวจ เป็นการแก้

แค้นเพราะลูกค้าไม่ท�าตามที่ตกลงไว้” (พนักงานสอบสวนอาชญากรรมชาย ประเทศเวียดนามอธิบายว่า 

เหตุใดผู้หญิงค้าบริการจึงไม่ถือว่าเป็นผู้เสียหายที่บริสุทธิ์)

• “คุณถูกข่มขืนเพราะลักษณะการแต่งตัวของคุณเอง ถ้าไม่ใช่โดยผู้ชายคนน้ี ก็จะเป็นผู้ชายคนอื่น” (นัก

สังคมสงเคราะห์หญิงให้การกับเจ้าหน้าที่ต�ารวจที่ดูแลกรณีผู้เสียหายจากการข่มขืนเด็กหญิงอายุ 12 ปีใน

ประเทศเวียดนาม) 

• “เด็กหญิงที่ดื่มเหล้าและแต่งตัวเปิดหน้าเปิดหลังอาจเป็นสาเหตุให้เกิดการกระท�าผิดขึ้น” (อัยการชาย 

ประเทศเวียดนาม)

มายาคติ
(Myth)

ผู้หญิงบางคนก็สมควรถูกข่มขืนและล่วงละเมิดทางเพศ เป็นความผิดของผู้
หญิงเหล่านั้นเอง 

 มายาคตต่ิางๆ มีผลต่อทศันคติของผูป้ฏบิตังิานยตุธิรรมทางอาญาในการประเมนิความน่าเชือ่ถอืของผูเ้สยีหาย การมองและการ

ปฏิบัติต่อผู้เสียหายโดยผู้ให้บริการด้านยุติธรรมอาญานี้มีผลต่อความร่วมมือของผู้เสียหายตลอดเส้นทางของการด�าเนินคดี

Trial of Rape_THAI_210818-r03.indd   44 4/10/2561 BE   14:45



การพิจารณาคดีข่มขืน: ความเข้าใจเรื่องการตอบสนองของกระบวนการยุติธรรมทางอาญาต่อความรุนแรงทางเพศในประเทศไทยและประเทศเวียดนาม บทที่ 2 ข้อค้นพบจากการศึกษา ความเข้าใจต่ออุปสรรคต่อความยุติธรรม และการยอมความหรือการล้มคดีในกรณีความรุนแรงทางเพศ 45

 การศกึษาพบว่ามายาคตตัิวน้ีตอกย�า้ความเชือ่ต่าง ๆ  ท่ีผูใ้ห้บรกิารยติุธรรมทางอาญาได้แสดงออกผ่าน

การสัมภาษณ์ดังต่อไปนี้ 

• “มีการเสนอแนะตลอดมาว่า การกระท�าความรุนแรงทางเพศน่าจะเกิดข้ึนในสถานที่ที่เต็มไปด้วย ‘ความ 

ซับซ้อน’ ที่สมาชิกชุมชนนั้นมีความหลากหลายด้านความเป็นมาทางสังคม ตัวอย่างเช่น มีจ�านวนคนย้ายถิ่น

หรือมีประชากรชนกลุ่มน้อยสูง” (เจ้าพนักงานยุติธรรม ประเทศเวียดนาม) 

• “เปน็ทีเ่ชื่อกนัว่าผูช้ายทีอ่าศัยอยูใ่นสถานทีม่คีวามสขุและความสงบ หรือผูช้ายทีม่กีารศกึษาสูงจะไม่กระท�า

ในสิ่งที่ ‘ไร้เหตุผล’ เช่นการข่มขืน ภาพลักษณ์นี้ส่งเสริมข้อสันนิษฐานว่า การข่มขืนและการกระท�าผิดทาง

เพศมีปรากฏมากในกลุ่มคนจนและคนที่มีการศึกษาน้อย ท�าให้ประชาชนที่ดู ‘ปกติ’ มีระยะห่างที่ปลอดภัย

จากเหตุการณ์ ‘เลวร้าย’ เหล่านี้” (นักวิชาการหญิง ประเทศเวียดนาม) 

• “เราเห็นหลายกรณีท่ีเด็กหญิงตกหลุมรักและมีเพศสัมพันธ์กับ (เด็กชาย/ผู้ชาย) เมื่อเธอเกิดตั้งท้องขึ้นมา 

ครอบครัวก็อยู่ในสภาวะช็อกและไปแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ต�ารวจ เด็กชายหรือผู้ชายเหล่าน้ีไม่ใช่นักข่มขืน 

พวกเขาแค่มคีวามรัก” (พนกังานสอบสวนชาย ประเทศเวียดนาม กล่าวถึงคดีการข่มขืนผูมี้อายตุ�า่กว่าเกณฑ์

ที่สมยอมให้ร่วมประเวณีด้วยได้ (Statutory Rape) ด้วยความรู้สึกเห็นอกเห็นใจเด็กผู้ชายหรือผู้ชาย 

เหล่านั้น)

มายาคติ
(Myth) ความรุนแรงทางเพศเกิดขึ้นกับคนบางกลุ่มในสังคมเท่านั้น 

 การศึกษาพบว่า ทัศนคติทางสังคมที่ยืนยงนี้เป็นตัวชี้วัดว่า เหตุใดจึงไม่ค่อยมีการแจ้งความคดีข่มขืน

ในสมรสต่อเจ้าหน้าที่ต�ารวจ 

• ค่านยิมของสังคมไทยมองความรนุแรงในครอบครวัว่าเป็นเรือ่งของครอบครวั ไม่ใช่สิง่ทีต้่องเปิดเผยให้ใครรบั

รู ้และไม่ควรมคีนนอกเข้าไปเกีย่วข้อง สิง่นีท้�าให้ผูห้ญงิไทยต้องอยูใ่นความเงยีบ ผูห้ญงิทีถ่กูทารณุกรรมโดย

คู่สมรสมักถูกต�าหนิว่าท�าตัวไม่เหมาะสมอย่างใดอย่างหนึ่ง 

• ในประเทศเวียดนาม – ไม่มีคดีข่มขืนในสมรสรวมอยู่ในส�านวนคดีท่ีน�ามาทบทวน และไม่มีผู้ปฏิบัติงาน

ยตุธิรรมทางอาญาทีใ่ห้สมัภาษณ์คนใดท่ีเคยท�าคดีแบบน้ี หรือแม้แต่ได้ยินว่ามคีดีเช่นน้ีในระบบยตุธิรรมทาง

อาญา – เป็นความเชื่อโดยทั่วไปว่า การสมรสก็คือการสมยอมที่จะมีเพศสัมพันธ์กันตราบเท่าที่การสมรสนั้น

ยังคงอยู่ สิทธิทางเพศนี้ไม่สามารถถูกบอกล้างได้ นอกจากนั้นแล้ว การวิจัยอื่น ๆ ยังพบความเชื่อที่เด่นชัด

ว่า หากภรรยาไม่สามารถตอบสนองทางเพศให้กับสามีได้แล้ว ฝ่ายสามีสามารถไปหาหญิงบริการทางเพศได้ 

“เจ้าหน้าทีต่�ารวจและสหภาพหญงิ (Women’s Union) ไม่เชือ่ว่าจะมกีารข่มขนืระหว่างการสมรสได้ ดงัน้ัน

พวกเขาจึงพยายามแก้ไขปัญหาเหล่านี้ด้วยการประนีประนอม” (นักวิชาการหญิง ประเทศเวียดนาม)

มายาคติ
(Myth) สามีไม่สามารถข่มขืนหรือล่วงละเมิดทางเพศภรรยาตัวเองได้ 

119 Office of Women’s Affairs and Family Development, Ministry of Social Development and Human Security (2011) “Report on Gender-based 
Violence against Women and Girls VAWG) Indicators” (United Nations Development Programme, Thailand).

120 General Statistics Office, Viet Nam (2010) Results from the national survey on domestic violence against women in Viet Nam (Hanoi: GSO).
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 มายาคติน้ีเกิดข้ึนมาจากประโยคท่ีโด่งดังของเซอร์แมทธิว เฮลในศตวรรษท่ี 18 ท่ีกล่าวถึงการข่มขืน

ว่าเป็น “การกล่าวหาที่ง่ายดายและยากที่จะพิสูจน์ และยิ่งยากขึ้นไปอีกส�าหรับผู้ที่เป็นจ�าเลยที่จะป้องกันตัวเอง 

ไม่มีใครที่บริสุทธิ์ (the never so innocent)”121 

• เจ้าหน้าที่ต�ารวจชาวเวียดนามที่ให้สัมภาษณ์จ�านวนหนึ่งมีความคิดเห็นว่า การแจ้งความกรณีข่มขืนที่ท�าโดย 

‘ca ve’ (หญิงบริการทางเพศ) ถือเป็นเท็จ เพราะเป็นไปได้ว่าพวกเธอพยายามรีดเอาเงินจากลูกค้า จากการ

ทบทวนส�านวนคดี ไม่พบว่ามีการกล่าวโทษในลักษณะเช่นนั้นเลย

มายาคติ 
(Myth)

ผู้หญิงที่ต้องการแก้แค้นหรือรีดเงินจากอีกฝ่ายมักใช้วิธีแจ้งความเรื่องความ
รุนแรงทางเพศ 

 เจ้าหน้าที่ต�ารวจมักคิดว่า ผู้เสียหายจากการข่มขืนต้องประพฤติตัวเช่นไร และหากว่าผู้แจ้งความเรื่อง

ข่มขืนไม่ได้ท�าตัวอย่างที่คาดไว้ เจ้าหน้าท่ีต�ารวจก็จะไม่ค่อยอยากด�าเนินคดีด้วยเหตุผลว่า หลักฐานไม่น่าเชื่อ

ถือ122

เจ้าหน้าที่ต�ารวจจ�านวนมากที่ให้สัมภาษณ์แสดงความสงสัยเมื่อมีการแจ้งความช้า

• ผลการศึกษาจากประเทศเวียดนามแสดงถึงมุมมองของเจ้าหน้าที่ต�ารวจว่า เป็นความผิดของฝ่ายผู้เสียหาย

ที่ไม่มาแจ้งความ หรือมาแจ้งช้าในตอนที่ไม่มีหลักฐานเหลืออยู่แล้ว 

• “การข่มขืนมักเกิดในสถานที่ เช่น โรงแรม บ้านพักคนเดินทาง ในสถานที่เปลี่ยว… ระหว่างคนสองคน ดังนั้น

จึงหาหลักฐานได้ยากมาก และมักไม่มีการแจ้งความในทันที แต่ช้าไปวันหนึ่งหรือสองวัน หนึ่งสัปดาห์ หรือ

หนึ่งเดือนหลังเกิดเหตุ ก็ท�าให้ยากต่อการรวบรวมหลักฐานทางกายภาพ เช่น น�้าอสุจิ รอยขีดข่วนที่ผิวหนัง 

ถุงยาง รอยถลอก และอื่น ๆ แม้ผู้เสียหายจะพบว่าเป็นเหตุการณ์ที่น่ากลัวแต่พวกเธอก็มักอาบน�้าทันทีหลัง

เหตกุารณ์เกดิขึน้ เป็นการง่ายกว่า (ทีจ่ะได้หลกัฐานทางกายภาพ) ส�าหรบัตรวจสอบและประเมนิในกรณขีอง

เด็กหญงิหรือผูห้ญงิอายนุ้อยทีม่ปีระสบการณ์ทางเพศครัง้แรก (หญงิพรหมจรรย์) ในกรณขีองผูห้ญิงทีแ่ต่งงาน

แล้ว เป็นเร่ืองที่ยากมากกว่าที่จะค้นพบและพิสูจน์หลักฐานที่จ�าเป็น” (พนักงานสอบสวนคดีอาญาชาย 

ประเทศเวียดนาม) 

• ผลการศึกษาในประเทศไทยชี้ให้เห็นว่า บ่อยครั้งผู้เสียหายเป็นผู้เยาว์ จึงใช้เวลานานกว่าจะบอกครอบครัว

ว่ามีอะไรเกิดขึ้น และการแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ต�ารวจก็ยิ่งช้าไปอีกเพราะความอ่อนไหวในประเด็นนี้และ

ความเปราะบางด้านอารมณ์และจิตใจของผู้เสียหายที่เป็นเยาวชน123

มายาคติ 
(Myth) ผู้เสียหายจะรายงานข้อมูลทั้งหมดทันทีที่มีโอกาส 

121 Sir Matthew Hale (1847) 1 History of the Pleas of the Crown 634 (Small 1847).
122 Kelly, L. and Regan, L. (2005) A Gap or a Chasm? Attrition in reported rape cases. UK Home Office Research Study
123 การสนทนากลุ่มเชิงลึกกับเจ้าหน้าที่ต�ารวจ (ชายและหญิง) ในจังหวัดสงขลา ประเทศไทย
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 การข่มขนืถอืว่าเป็นอาชญากรรมทัง้ในประเทศไทยและ

ประเทศเวียดนาม124 อย่างไรก็ดี รายละเอียดในนิยามของค�าๆ นี้

จะแตกต่างกนัไปในแต่ละประเทศ นอกจากนัน้ ยงัมกีารแบ่งอย่าง

เห็นได้ชัดเรื่องการกระท�าผิดทางเพศในแบบอื่นๆ ที่ปรากฏอยู่ใน

ประมวลกฎหมายอาญา และลักษณะการพิจารณาความรุนแรง

ทางเพศในกฎหมายอ่ืนๆ อย่างเช่น ความรุนแรงในครวัเรอืน หรอื

การลงโทษทางวินัยต่างๆ

3.1. องค์ประกอบของการกระท�าผิดทางเพศ: 
 บทสรุปรายประเทศ

ประมวลกฎหมายอาญาของประเทศไทย ตามพระราชบัญญัติ

แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา พุทธศักราช 2550

 กรณีการกระท�าผดิทางเพศในประเทศไทยสองประการ

ที่น�ามาพิจารณาในรายงานครั้งนี้คือ การข่มขืนและการใช้ก�าลัง

ท�าอนาจาร (indecent assault) ประเทศไทยได้มกีารแก้ไขการก

ระท�าผิดที่เกี่ยวการแสดงออกทางเพศในพุทธศักราช 2550 เพื่อ

ขยายนิยามของค�าว่า ข่มขืน (มาตรา 276) โดยมีทั้งหญิงและชาย

124 ในประเทศไทย ความผิดทางเพศถือเป็นความผิดทางอาญาโดยทั่วไป ไม่ใช่เป็นความผิดลหุโทษ (petty offences) ในประเทศเวียดนาม การข่มขืนอยู่ในขอบข่ายของ
อาชญากรรมร้ายแรง (serious crime) และอาจถือว่าเป็นอาชญากรรมร้ายแรงมาก (very serious crime) หากมีปัจจัยรุนแรงอื่น ๆ เข้ามาเกี่ยวข้อง 

125 พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระท�าด้วยความรุนแรงในครอบครัว พุทธศักราช 2550 ของประเทศไทย (Domestic Violence Victim Protection Act, BE 2550, 
Thailand (2007)) มาตรา 3 ‘ความรุนแรงในครอบครัว’ หมายถึง การกระท�าใด ๆ โดยมุ่งประสงค์ให้เกิดอันตรายแก่ร่างกาย จิตใจ หรือสุขภาพ หรือกระท�าโดยเจตนา
ในลักษณะที่น่าจะก่อให้เกิดอันตรายแก่ร่างกาย จิตใจ หรือสุขภาพของบุคคลในครอบครัว หรือบังคับหรือใช้อ�านาจครอบง�าผิดคลองธรรมให้บุคคลในครอบครัวต้อง
กระท�าการ ไม่กระท�าการ หรือยอมรับการกระท�าอย่างหนึ่งอย่างใดโดยมิชอบ แต่ไม่รวมถึง การกระท�าโดยประมาท

ที่เป็นผู้เสียหายและผู้ถูกกล่าวหา ทุกรูปแบบของการล่วงล�้า และ

การเอาผิดทางอาญากับการข่มขืนในสมรส (marital rape) 

นอกจากนั้น เด็กที่ยังอายุไม่ถึง 15 ปีถือว่ายังไม่สามารถให้ความ

สมยอมตามกฎหมายเพื่อมีเพศสัมพันธ์หรือกระท�าการอนาจาร

ใดๆ ได้ อย่างไรก็ดี มีข้อยกเว้นหากเด็กหญิงได้แต่งงานแล้วและ

ให้ความสมยอมทางเพศสัมพันธ์แก่คู่สมรสของเธอ

 ในปี พ.ศ. 2550 ประเทศไทยได้ผ่านพระราชบัญญัติ

คุ้มครองผู้ถูกกระท�าด้วยความรุนแรงในครอบครัว (Domestic 

Violence Victim Protection Act) โดยมองว่า ความรุนแรงใน

ครอบครวัเป็นเรือ่งทีม่เีอกลกัษณ์ เนือ่งจากเกดิขึน้ระหว่างสมาชกิ

ครอบครวัหรือญาตทิีใ่กล้ชิด พระราชบัญญตัไิด้ให้แนวทาง วธิกีาร 

และข้ันตอนที่แตกต่างไปจากแนวทางด้านยุติธรรมทางอาญาที่มี

อยู ่โดยเน้นเรือ่งการฟ้ืนฟผููป้ระท�าผดิ คุม้ครองผูเ้สยีหาย และฟ้ืน

คนืความสมัพนัธ์อันดีในครอบครวั พระราชบญัญตัใิห้นยิามความ

รุนแรงในครอบครัวให้รวมการทารุณกรรมทางกายและทางจิตใจ 

ไม่ใช่เฉพาะการทารุณกรรมทางเพศเท่านั้น125

ในปี พ.ศ. 2550 ประเทศไทยได้ออกพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระท�าด้วยความรุนแรงใน

ครอบครัว ซึ่งพิจารณาว่าความรุนแรงในครัวเรือนนั้นเป็นเรื่องที่มีเอกลักษณ์ เนื่องจากเป็นสิ่ง

ที่เกิดขึ้นระหว่างสมาชิกในครอบครัวและเครือญาติที่ใกล้ชิด

3. ปัจจัยทางกฎหมายเกี่ยวกับนิยามของอาชญากรรม
 และอิทธิพลต่อการล้มเลิกการด�าเนินคดี 
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ประเทศไทย
เงื่อนไขของการข่มขืน (มาตรา 276) 
• การร่วมประเวณ ีการกระท�าเพือ่สนองความใคร่ของผูก้ระท�าโดยใช้อวยัวะเพศของผูก้ระท�าโดยวธีิการใดกบัอวยัวะ

เพศ ทวารหนัก หรือช่องปากของบุคคลอื่นโดยการใช้สิ่งอื่นใดด้วยวิธีใด ๆ กระท�ากับอวัยวะเพศหรือทวารหนัก
ของผู้อื่น

• การบังคับ หรือการข่มขู่ หรือการแสวงประโยชน์จากความเปราะบางและการหลอกลวง
• การไม่สมยอม (Non-consent)
• ไม่ได้รวมเอาการข่มขืนในสมรสเป็นส่วนหน่ึงของการกระท�าผิด แม้ว่ากฎหมายจะก�าหนดให้มีการยกโทษหากคู่

สมรสยังเจตนาอยู่กินกันฉันสามีภรรยาต่อไป
• สภาพทางจิตใจที่น่าประณามของผู้กระท�า

เง่ือนไขของการท�าอนาจาร (มาตรา 278) 
• การกระท�าทางเพศท่ีไม่สมควรและไม่ถูกต้อง 
• การบังคับ หรือการข่มขู่ หรือการเอาเปรียบจากความเปราะบางของอีกฝ่าย และการหลอกลวง

ประมวลกฎหมายอาญาประเทศเวียดนาม ปี พ.ศ. 2542 

(ค.ศ. 1999) 

 ในประเทศเวียดนาม ผู้หญิงและเด็กหญิงที่มีอายุ 16 ปี

และสูงกว่าประสบเหตุการณ์รุนแรงทางเพศในรูปแบบต่าง ๆ แต่

มเีพยีงกรณข่ีมขนืและการบงัคบัมเีพศสมัพนัธ์เท่านัน้ทีถ่กูก�าหนด

ว่าเป็นอาชญากรรม (มาตรา 111 และมาตรา 113) ในหลาย

ประเทศ รูปแบบของการกระท�าและสภาวะแวดล้อมที่ก�าหนดว่า

เป็นความผิดในฐานบังคับให้ร่วมประเวณี (forcible sexual 

intercourse) นัน้จะอยูภ่ายใต้นยิามกว้าง ๆ  ของค�าว่า ข่มขนื หาก

กระท�ากับเด็กหญิงที่อายุต�่ากว่า 16 ปี ผู้กระท�าผิดจะต้องเจอทั้ง

ข้อหาข่มขืนและบังคับให้ร่วมประเวณี และข้อหากระท�าอนาจาร 

126 ประมวลกฎหมายอาญาของเวียดนามไม่ได้นิยามค�าว่า ‘กระท�าอนาจาร (indecent act)’ อย่างไรก็ดี ศาลฎีกาเวียดนามได้ให้แนวทางเอาไว้ โดยได้ท�ารายการของ
การกระท�าเหล่านั้น คือ “การใช้มือแตะต้องหรือกระตุ้นอวัยวะเพศของผู้เสียหาย หรือใช้อวัยวะเพศของผู้กระท�าผิดสอดใส่ลงไปในอวัยวะอื่นของผู้เสียหาย (ปาก 
ทรวงอก ทวารหนัก) หรือใช้อวัยวะเพศผู้กระท�าผิดเสียดสีกับอวัยวะเพศของผู้เสียหายโดยไม่มีเจตนาล่วงล�้าช่องคลอดของผู้เสียหาย หรือบังคับให้ผู้เสียหายแตะต้อง ถู
นวด หรือจูบร่างกายหรืออวัยวะเพศของผู้กระท�าผิด” จากข้อสรุปและแนวทางแห่งศาลฎีกาประชาชน (Supreme People’s Court’s Summary and Guideline) 
หมายเลข 329-HS2 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2510 กรณีพิจารณาคดีจริงเรื่องการข่มขืนและอาชญากรรมทางเพศต่าง ๆ

127 จากหนังสือเวียนระหว่างกระทรวง หรือ Inter-Circular 12/1995 ที่ออกโดยกระทรวงสาธารณสุขและกระทรวง MOLISA การบาดเจ็บถาวรต่อ ‘อวัยวะเพศ’ ถือเป็น
อัตราทุพพลภาพ (infirmity rate) ในจ�านวน 21-25 เปอร์เซ็นต์ของผู้หญิงที่อายุต�่ากว่า 45 ปี ซึ่งรวมถึงความบาดเจ็บที่ท�าให้เกิดแผลเป็นต่อช่องคลอดหรือปากช่อง
สังวาส หรือท�าให้ผู้หญิงต้องพบความยากล�าบากในการมีเพศสัมพันธ์ ส�าหรับผู้หญิงที่อายุมากกว่านั้น การบาดเจ็บบางอย่างอาจมีผลต่ออัตราการทุพพลภาพ ระหว่าง 
10-15 เปอร์เซ็นต์ ส�าหรับผู้หญิงที่อายุต�่ากว่า 44ปี หรือผู้ที่ได้รับบาดเจ็บจากการถูกตัดรังไข่ทั้งสองข้างและไม่เคยมีบุตร อาจมีผลอัตราการทุพพลภาพอยู่ระหว่าง 51-
55 เปอร์เซ็นต์ 

(indecent acts) หรือการข่มขูใ่ห้ร่วมประเวณ ี(coerced sexual 

acts) จะถือเป็นอาชญากรรมภายใต้กรอบการกระท�าผิดฐาน

ลวนลามทางเพศกับเด็ก (child molestation)126 หากเป็นการ

กระท�ารุนแรงทางเพศกับผู้หญิงและเด็กหญิงที่อายุ 16 ปีหรือสูง

กว่าแบบไม่มีการล่วงล�้า การกระท�ารุนแรงเช่นนั้นจะถูกพิจารณา

ว่า เป็นการใช้ก�าลังล่วงละเมิดภายใต้มาตรา 104 ของประมวล

กฎหมายอาญา หากการประเมนิอตัราทพุพลภาพ (infirmity rate) 

หรือระดับการบาดเจ็บโดยเจ้าพนักงานแพทย์พบว่ามีสูงกว่า 11 

เปอร์เซ็นต์ตามที่ก�าหนดในหนังสือเวียนของรัฐบาล หรือหาก

เป็นการกระท�ารนุแรงตามมาตรา 104(1) (a-k)127 มอีาชญากรรม

สองชนิดในประเทศเวียดนามที่ถือว่าเป็น ‘ข่มขืนผู้มีอายุต�่ากว่า

เกณฑ์ทีส่มยอมให้ร่วมประเวณด้ีวยได้ (statutory rape)’ (หมาย
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ถงึการมเีพศสมัพนัธ์กบับคุคลท่ีมอีายตุ�า่กว่าทีก่ฎหมายก�าหนดถอื

เป็นอาชญากรรม) ประการแรกสุด การร่วมประเวณีกับเด็กหญิง

ที่อายุต�่ากว่า 13 ปีโดยบุคคลใดก็ตามถือว่าเป็นอาชญากรรมตาม

มาตรา 112(4) และประการทีส่อง การร่วมประเวณรีะหว่างผูใ้หญ่

กบัเดก็ทีอ่ายมุากกว่า 13 ปีและต�า่กว่า 16 ปี ถอืเป็นอาชญากรรม

ตามมาตรา 115 นอกจากนัน้ ‘ความพยายาม (attempts)’ กระท�า

การดังกล่าวก็ถือเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายด้วย 

 ใน ปี พ.ศ. 2550 ประเทศเวียดนามได้ผ่านกฎหมายว่า

ด้วยการป้องกันและการควบคุมความรุนแรงในครอบครัว (Law 

on Domestic Violence Prevention and Control) ซึ่งรวม

เอา ‘การบงัคับร่วมประเวณ ี(forced sex)’ เป็นการกระท�ารนุแรง

ในครอบครัว (มาตรา 2(1)(e)) กฎหมายนี้ไม่ได้ก�าหนดความผิด

ทางอาญาใหม่แต่อย่างใด แต่ได้จดัชนดิของการกระท�าท่ีห้ามมิให้

กระท�า และหน่วยงานผู้ช�านาญท่ีรับผิดชอบในการบรหิารกจิกรรม

ต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการป้องกันและการต่อสู้กับความรุนแรง แหล่ง

ทางกฎหมายทีจ่ัดการและลงโทษกับกรณเีหลา่นีค้อืกฤษฎีกาของ

รฐับาล (Government Decree) ทีเ่กีย่วกบักฎหมายนัน้ กฤษฎกีา

เบือ้งต้นหมายเลข 110 กล่าวถงึการบงัคบัร่วมประเวณใีนครอบครวั 

โดยมหีน่วยงานทีบ่รหิารการลงโทษและเปรยีบเทยีบปรบั อย่างไร

กด็ ีกฤษฎกีาหมายเลข 167 ทีเ่พิง่มกีารออกเมือ่ไม่นานมานี ้ไม่ได้

อ้างอิงถึงการบังคับมีเพศสัมพันธ์ การตีความทางกฎหมายเรื่อง

การลงโทษทางการปกครองต่อผู้ละเมิดในเรื่องบังคับเพศสัมพันธ์

กับสมาชิกครอบครัวยังคงเป็นสิ่งที่ไม่ชัดเจน 

3.2. การวิเคราะห์เปรียบเทียบการกระท�า 
 ความผิดทางเพศแบบอื่น ๆ 

 ตารางที ่4 และตารางที ่5 ดังปรากฏข้างล่างนีไ้ด้เปรยีบ

เทียบแง่มุมต่าง ๆ ของประมวลกฎหมายอาญาในเรื่องการข่มขืน

และการกระท�าความผดิทางเพศแบบอืน่ๆ ต่อผูห้ญงิและเดก็หญงิ 

ส�าหรับวตัถปุระสงค์ของการเปรยีบเทยีบนี ้นยิามของค�าว่า ผูใ้หญ่ 

จะเป็นไปตามข้อกฎหมายของทั้งสองประเทศ (อายุ 16 ปีหรือสูง

กว่า)128 อย่างไรก็ตาม ประเทศทั้งสองเป็นรัฐภาคีของอนุสัญญา

ว่าด้วยสิทธิเด็ก ซึ่งก�าหนดเรื่องการคุ้มครองเฉพาะส�าหรับบุคคล

ทีอ่ายตุ�า่กว่า 18 ปี ในปัจจบุนัทัง้ประเทศไทยและประเทศเวยีดนาม

ถอืว่าผูเ้สยีหายจากความรนุแรงทางเพศซึง่เป็นบคุคลทีอ่าย ุ16 ปี

และไม่เกิน 18 ปีเป็นผู้เสียหายผู้ใหญ่ ซึ่งมีผลต่อการก�าหนดโทษ

ทีม่ใีช้อยู ่เช่นเดียวกบับรกิารช่วยเหลอืส�าหรบัผูเ้สยีหายทีเ่ป็นเดก็ 

พวกเธอขาดความคุ้มครองพิเศษจากกระบวนการยุติธรรมทาง

128 ประมวลกฎหมายอาญาไทยใช้วลีว่า “มากกว่า 15 ปี”

อาญาในการตอบสนองอย่างอ่อนไหวต่อประเด็นทางเพศสภาพ

และอายุของผู้เสียหาย ซึ่งเป็นสิ่งจ�าเป็นดังที่ก�าหนดโดยกฎหมาย

สากลว่าด้วยการเข้าถึงความต้องการพิเศษและความเปราะบาง

ของพวกเธอ

 การจดัอนัดบัความผดิเรือ่งข่มขนืและการล่วงละเมดิทาง

เพศอาจมผีลต่อการจดัการกบัคดเีหล่านีต้ามกฎหมายวธิพีจิารณา

ความทางอาญา (จะมีการอภิปรายในบทต่อไป) เช่นเดียวกับ

เป็นการสะท้อนมุมมองทางสังคมที่จริงจังในเรื่องของการกระท�า

ผดิทางอาญา ในประเทศไทย การกระท�าความผดิทางเพศถอืเป็น

อาชญากรรม มใิช่เป็นความผดิลหโุทษ (petty or minor offences) 

การข่มขืนผู้หญิงที่เป็น ‘ผู้ใหญ่’ ถือเป็นความผิดอันยอมความได้ 

(compoundable crimes) หรือกล่าวอีกอย่างหนึ่ง การกระท�า

ผดิเหล่านีถ้อืเป็นการกระท�าผดิในทางส่วนตัวและมคีวามเสยีหาย

ต่อสาธารณชนน้อยกว่า ตรงกันข้ามกับความผิดอาญาแผ่นดิน 

(non-compoundable offences) หรือที่เรียกว่าความผิดที่

กระท�าต่อรัฐ การข่มขืนและการล่วงละเมิดทางเพศกับเด็กใน

ประเทศไทยถือเป็นความผิดอาญาแผ่นดิน ในประเทศเวียดนาม 

การจัดระดับอาชญากรรมการข่มขืนและล่วงละเมิดทางเพศเริ่ม

จากความผิดที่รุนแรงน้อย (less serious) ความผิดที่รุนแรง 

(serious) ความผิดที่รุนแรงมาก (very serious) ไปจนถึงความ

ผดิทีร่นุแรงเป็นอย่างยิง่ (particularly serious) โดยส่วนใหญ่ขึน้

อยู่กับระดบัการบาดเจ็บของผูเ้สยีหายและปัจจัยรุนแรงทีเ่กีย่วข้อง

Trial of Rape_THAI_210818-r03.indd   49 4/10/2561 BE   14:45



การพิจารณาคดีข่มขืน: ความเข้าใจเรื่องการตอบสนองของกระบวนการยุติธรรมทางอาญาต่อความรุนแรงทางเพศในประเทศไทยและประเทศเวียดนาม บทที่ 2 ข้อค้นพบจากการศึกษา ความเข้าใจต่ออุปสรรคต่อความยุติธรรม และการยอมความหรือการล้มคดีในกรณีความรุนแรงทางเพศ50

ประเทศ การข่มขืน ความผิดทางเพศอ่ืน ๆ
ภาษาทาง
เพศสภาพ

ขอบข่ายของการ
กระท�า

การใช้ก�าลัง/ 
การข่มขู่

เม่ือเทียบกับการ
ให้ความสมยอม

การข่มขืน
ในสมรส

ขอบเขตของ
การกระท�า

การใช้ก�าลัง/
การข่มขู่ หรือ
การให้ความ

สมยอม

ประเทศไทย กว้างขวาง – รวมทุก
รูปแบบของการ
สอดใส่โดยอวัยวะ 
ใด ๆ หรือโดยวัตถุ 

ใช้ก�าลัง/ข่มขู่ การปฏิรูปใน ปี 
พ.ศ. 2550 
ก�าหนดให้การ
ข่มขืนในสมรส
เป็นความผิด
ตามกฎหมาย 

การล่วงละเมิด
เพ่ือกระท�า
อนาจาร 
(Indecent 
assault) – ไม่มี
นิยามท่ีชัดเจน 

ใช้ก�าลัง/ข่มขู่ มีความ
เป็นกลาง
ทางเพศ

ประเทศ
เวียดนาม

แคบ – มีเพียงแค่
การสอดใส่อวัยวะ
เพศชายเข้าช่อง
คลอด

ใช้ก�าลัง/ข่มขู่ ไม่ได้ยกเว้น/ไม่
ได้รวมเอาไว้
อย่างเด่นชัด 

ไม่เป็นความผิด
ทางอาญา

ไม่เป็นความ
ผิดทางอาญา

มีความ
เป็นกลาง
ทางเพศ

ตารางที่ 4 เปรียบเทียบการข่มขืนและการใช้ความรุนแรงทางเพศกับผู้ใหญ่ 

อง
ค์ป

ระ
กอ

บค
วา

มผ
ิดท

าง
อา

ญ
า

องค์ประกอบความผิดฐานข่มขืน (มาตรา 111) 
• การสอดใส่ การสอดใส่อวัยวะเพศชายเข้าช่องคลอด 
• การบังคับหรือข่มขู่ การใช้ความรุนแรง การขู่ว่าจะใช้ความรุนแรง การเอาเปรียบเนื่องจากผู้เสียหายไม่สามารถ

ต่อสู้ป้องกันตัวเอง หรือการล่อลวงแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ร่วมประเวณีกับผู้เสียหาย โดยผู้เสียหายไม่สมยอม 
• การไม่สมยอม 
• ไม่รวมข้อยกเว้นทางสถานภาพสมรส (marital exemption) ให้เป็นเงื่อนไขหนึ่งของการกระท�าผิด 
• สภาพทางจิตใจที่น่าประณามของผู้กระท�าผิด 

องค์ประกอบความผิดฐานบังคับร่วมประเวณี (มาตรา 113) 
• การสอดใส่ การสอดใส่อวัยวะเพศชายเข้าช่องคลอด 
• การเอาเปรยีบหรอืการหลอกลวง บุคคลทีใ่ช้กลโกงในการท�าให้บุคคลอืน่ต้องพ่ึงพิงตน หรอืท�าให้บุคคลอ่ืนกระสนั

ใคร่อยากร่วมประเวณีกับตนโดยบุคคลนั้นมิได้สมัครใจ 

องค์ประกอบความผิดฐานท�าอนาจารเด็ก (มาตรา 116) 
• การกระท�าทางเพศที่ไม่เหมาะสมและไม่สมควร 
• ความสมยอมหรือการบีบบังคับไม่ถือเป็นเงื่อนไข 

ประเทศเวียดนาม 
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ประเทศ
นิยามค�าว่า 
ผู้เยาว์/เด็ก

การข่มขืนผู้เยาว์ /เด็ก
การกระท�าผิดทาง

เพศแบบอ่ืน ๆ

ขอบข่ายของ
การกระท�า

ใช้ก�าลัง/คุกคาม 
หรือ มีการสมยอม

ประเด็นท่ียกเว้น ขอบเขตของ 
การกระท�า

ประเทศไทย อายุต�่ากว่า 
16 ปี 

นิยามกว้าง ไม่ถือว่าเด็กสามารถ
ให้ความสมยอมได้
ตามกฎหมาย

หากผู้เสียหายมีอายุต�่ากว่า 16 ปี
แต่สมรสแล้ว การร่วมประเวณีกับ
สามีโดยเต็มใจไม่ถือว่าเป็นความ
ผิด129

หากผู้เสียหายมีอายุมากกว่า 13 ปี
แต่ไม่เกิน 15 ปี และผู้กระท�าผิด
ยังอายุไม่เกิน 18 ปี ถือว่าผู้กระท�า
ไม่ต้องรับโทษทางอาญา หากทั้ง
สองฝ่ายสมยอมแต่งงานกัน 

การใช้ก�าลังกระท�า
อนาจารกับเด็ก

ต�่ากว่า 13 ปี ถือว่ายังไม่มี
นิติภาวะท่ีจะให้
ความสมยอม

ไม่มีปัจจัยท่ีลดหย่อน 
(no mitigating 
factors)

ประเทศ
เวียดนาม

อายุ 13 ปี 
แต่ต�่ากว่า  
16 ปี 

แคบ – เฉพาะการ
สอดใส่อวัยวะเพศ
ชายเข้าช่องคลอด 

ถือว่าไม่มีนิติภาวะท่ี
จะให้ความสมยอม  

ส�าหรับผู้กระท�าผิดท่ี
อายุต�่ากว่า 18 
เง่ือนไขคือ การ
บังคับ/การข่มขู่ 

การท�าอนาจาร
เด็ก

อายุต�่ากว่า 
13 ปี

แคบ – เฉพาะการ
สอดใส่อวัยวะเพศ
ชายเข้าช่องคลอด 

ไม่ถือว่ามีนิติภาวะท่ี
จะให้ความสมยอม
แก่ใคร 

ตารางที่ 5 เปรียบเทียบการข่มขืนและการใช้ความรุนแรงทางเพศกับเด็ก 

129 มาตรา 277 ของประมวลกฎหมายอาญาไทยได้ก�าหนดข้อยกเว้นส�าหรับกรณีข่มขืนเด็กที่อายุยังไม่ถึงเกณฑ์ ที่อายุต�่ากว่า 16 ปี ซึ่งเป็นในกรณีของเด็กอายุต�่ากว่า 16 
ปีที่สมรสแล้วและมีความสัมพันธ์ทางเพศกับสามีด้วยความสมัครใจ นอกจากนั้น ตามมาตรา 276 ในกรณีที่สามีข่มขืนภรรยาตน หากภรรยามีอายุต�่ากว่า 16 ปี และทั้ง
สองฝ่ายยังคงต้องการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันฉันสามีภรรยาต่อไป ศาลจะก�าหนดบทลงโทษน้อยลง
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3.3. ปัจจัยทางกฎหมายที่มีอิทธิพลต่อการ 
 ล้มเลิกการด�าเนินคดี

การกระท�าที่ต้องห้าม 

 การนิยามค�าว่า ข่มขืนและการกระท�าผิดทางเพศ ใน

ประมวลกฎหมายอาญาระดับประเทศ หรือในกรอบกฎหมายอื่น 

เช่น กฎหมายปกครองหรอืกฎหมายความรนุแรงในครอบครวั เป็น

จุดเริม่ของการค้นหาปัจจยัทีเ่กีย่วข้องกบัการล้มเลกิการด�าเนนิคดี 

การล้มเลิกการด�าเนนิคด ีความรนุแรงทางเพศ นยิามทางกฎหมาย

อาจมีผลกระทบโดยตรงต่อวิธีการตอบสนองต่อคดีความรุนแรง

ทางเพศท่ีแจ้งความไว้ หรอืต่อวธิที�างานของกระบวนการยุตธิรรม

ทางอาญาในแง่ของการสอบสวน การฟ้องร้อง และการวินิจฉัย

ของศาล วิธีนิยามอาชญากรรมเหล่านี้ยังเป็นการส่งสารให้ชุมชน

ได้เหน็ว่า พฤตกิรรมใดทีอ่าจยอมรับได้และยอมรบัไม่ได้ และอาจ

มีผลกระทบต่อความเต็มใจและความร่วมมือของผู้เสียหายใน

กระบวนการยุติธรรมทางอาญา

 ในประเทศเวียดนาม ผู้หญิงหรือเด็กหญิงท่ีอาย ุ16 ปี

หรอืมากกว่า และเป็นผูเ้สยีหายของความรนุแรงทางเพศในหลาย

ลักษณะ ซึ่งรวมการข่มขืนทางทวารหนัก การข่มขืนด้วยวัตถุหรือ

ด้วยอวัยวะอื่นใดของร่างกาย การล่วงละเมิดทางเพศ และการ

สัมผัสแตะต้องทางเพศโดยไม่ได้รับความสมยอม จะถูกมองโดยผู้

ปฏิบัติงานด้านกระบวนการยุติธรรมทางอาญาว่า ไม่ได้เป็นผู้เสีย

หายจากอาชญากรรมด้านความรนุแรงทางเพศ ผลการศึกษาจาก

ประเทศเวียดนามให้ข้อสังเกตว่า คดีความรุนแรงทางเพศที่

เกีย่วข้องกบัการใช้วตัถ ุ‘แปลกปลอม’ สอดใส่เข้าไปในอวยัวะเพศ

หญิง เช่น หลอดยาสีฟัน ตะเกียบ หรือด้ามช้อน ไม่ถือว่าเป็นการ

ข่มขืนหรือการบังคับร่วมประเวณี ผู้เสียหายเหล่านี้ด�าเนินคดีได้

เพียงเป็นการใช้ก�าลังล่วงละเมิดทางกายภายใต้มาตรา 104 ของ

ประมวลกฎหมายอาญา หากพวกเธอได้รับบาดเจ็บในถึงขั้น

ทุพพลภาพ 11 เปอร์เซ็นต์หรือมากกว่า โดยการประเมินของเจ้า

พนักงานการแพทย์ อย่างไรก็ตาม หากการกระท�าเช่นนั้นเกิดกับ

เด็กหญิงที่อายุต�่ากว่า 16 ปี พวกเธออาจด�าเนินคดีกับผู้ละเมิดใน

ข้อหาลวนลามทางเพศกับเด็ก

 ในประเทศเวยีดนาม เจ้าหน้าทีด้่านกระบวนการยตุธิรรม

ทางอาญาจ�านวนมากที่ให้สัมภาษณ์ ให้ข้อสังเกตว่าพวกเขาต้อง

ตรวจสอบช่องคลอดและค้นหาน�้าอสุจิ และความท้าทายคือกรณี

ผูเ้สยีหายเป็นผู้ใหญ่ หรอืผูเ้สยีหายแจ้งความช้า หรอืหลกัฐานทาง

นิตเิวชต้องสญูไปเพราะผูเ้สยีหายอาบน�า้ช�าระร่างกายหลงัถกูข่มขนื 

การศึกษายังพบว่าขณะที่ในทางทฤษฎีแล้ว ประมวลกฎหมาย

อาญาของประเทศเวียดนามได้รวมเอากรณีของการพยายามข่มขนื

ไว้ด้วย แต่เจ้าหน้าทีต่�ารวจบางส่วนเหน็ว่าต้องมกีารพสิจูน์ว่ามกีาร

สอดใส่จงึสามารถสอบสวนทางอาญาได้ เจ้าพนกังานสอบสวนคน

หนึ่งกล่าวว่า “ลองดูกรณีผู้ชายวิ่งเข้าไปในบ้านผู้หญิงตอนที่เธอ

อยู่คนเดียว เขาใช้กรรไกรที่วางบนโต๊ะเอามาขู่เธอ จากนั้นก็ถอด

เสื้อผ้าเธอ ในขณะที่ต่อสู้ดิ้นรน เธอสามารถดิ้นหลุดและวิ่งออก

มาที่ถนน ร้องขอความช่วยเหลือ เราจะท�าคดีแบบนี้อย่างไร เรา

จะถือว่าเป็นคดีข่มขืนได้ไหม ผู้ต้องสงสัยอาจเถียงว่า ‘ผู้หญิงคน

นี้พูดจาดูถูกผม ผมก็เลยแค่ท�าให้เธอกลัว เธอจะได้ไม่ท�าเช่นนี้อีก 

ผมไม่ได้ข่มขืนเธอ ไม่มีทาง’” (พนักงานสอบสวนชาย ประเทศ

เวียดนาม)

การนยิามหรอืการตคีวามทีแ่คบว่าการกระท�าใด
เป็นส่ิงต้องห้าม ซึง่ไม่ได้ค�านงึถงึประสบการณ์จริง
ของการข่มขืนหรือการล่วงละเมิดทางเพศ ท�าให้
เกดิความเป็นไปได้ทีผู่เ้สยีหายจากความรนุแรงทาง
เพศจะไม่สามารถเดินหน้าต่อในคดีของตนได้ 
เพราะสิง่ทีพ่วกเธอประสบนัน้ไม่ตรงกบันยิามทาง
กฎหมาย การนยิามอย่างแคบ ๆ  แสดงให้เหน็ความ
คิดทางกฎหมายเกี่ยวกับธรรมชาติของการข่มขืน 
โดยมองว่าการสอดใส่อวยัวะเพศชายในช่องคลอด
อาจสร้างความเสยีหายร้ายแรงในทางร่างกายและ
ทางจิตใจมากยิ่งกว่าการรุกล�้าเข้าสู่ร่างกายในรูป
แบบอื่น ๆ 
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ค�านยิามหรือการให้ความหมายอย่างแคบ ๆ  อาจ

เป็นตวัก�าหนดให้มมีาตรฐานการพสิจูน์หลกัฐานท่ี

สูง
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 ทัง้ในประเทศไทยและประเทศเวยีดนาม ไม่มีการนิยาม

ขอบข่ายการกระท�าอนาจาร (indecent acts) ไว้ในกฎหมาย 

อย่างไรก็ดี ศาลฎีกาแต่ละประเทศได้ให้แนวทางไว้ โดยศาลฎีกา

ไทยก�าหนดว่า “การจูบ การลูบไล้ การสวมกอด การแตะต้องซึ่ง

ไม่พงึประสงค์ถือว่าเป็นการกระท�าทีไ่ม่ถูกต้องและท�าให้บคุคลอืน่

ได้รบัความอบัอายต่อสาธารณะ” ศาลฎกีาของประเทศเวยีดนาม

ได้ก�าหนดการกระท�าอนาจารว่าเป็น “การใช้มือแตะต้องหรือ

กระตุ้นอวัยวะเพศของผู้เสียหาย หรือการใช้อวัยวะเพศชายกับ

ส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายผู้เสียหาย (ปาก ทรวงอก ทวารหนัก) 

หรอืใช้อวัยวะเพศชายเสยีดสกัีบอวยัวะเพศของผูเ้สยีหายโดยไม่มี

เจตนาจะล่วงล�้าเข้าสู่ช่องคลอด หรือการบังคับให้ผู้เสียหายแตะ

ต้อง นวดคลึง จูบที่ร่างกายหรืออวัยวะเพศของผู้กระท�าผิด” การ

ตีความทั้งสองแบบมีข้อจ�ากัดอย่างรุนแรง โดยในประเทศไทย

ก�าหนดว่า ต้องมีความอับอายต่อสาธารณชน และในประเทศ

เวยีดนามเน้นทีก่ารสมัผสัทางเพศทีอ่วยัวะเพศของผู้เสียหายหรือ

ผู้กระท�า

 

แนวทางตามกฎหมายและมาตรฐานสากล

 ยุทธศาสตร์ต้นแบบและมาตรการเชิงปฏิบัติของ

สหประชาชาติฉบับปรบัปรงุเพ่ิมเติม (The updated UN Model 

Strategies and Practical Measures) ได้เรียกร้องให้รัฐภาคี

ประกนัว่า ทุกรูปแบบของความรุนแรงต่อผูห้ญิงเป็นความผดิทาง

อาญาและห้ามมิให้กระท�า (มาตรา 14(b)) ขณะที่ยังไม่มีนิยาม

สากลท่ีตกลงร่วมกนัว่าขอบข่ายของการกระท�าชนดิใดจงึจะน�าไป

ใช้ส�าหรับนิยามการข่มขืนและการล่วงละเมิดทางเพศได้ ก็อาจใช้

แนวทางที่ได้มาจากนิยามในอนุสัญญาแห่งคณะมนตรียุโรป 

(Council of Europe Convention) ซึ่งก�าหนดไว้ในมาตรา 36 

ว่า “ความรุนแรงทางเพศ อันรวมไปถึงการข่มขืน”…. ตามด้วย

การกระท�าด้วยความตั้งใจที่จะ (ก) ท�าให้เกิดการสอดใส่สู่ช่อง

คลอด ทวารหนัก หรือช่องปากของบุคคลอื่นที่ไม่มีความสมัครใจ

เพื่อจุดประสงค์ทางเพศ โดยใช้ส่วนใดส่วนหน่ึงของร่างกายหรือ

สิ่งของอันใด (ข) กระท�าการทางเพศในรูปแบบอื่นที่มิได้รับความ

สมัครจากบุคคลอื่น (ค) เป็นเหตุให้บุคคลอื่นต้องกระท�าการทาง

เพศโดยมิได้สมัครใจกับบุคคลที่สาม พิมพ์เขียวส�าหรับปฏิบัติการ 

(Blueprint for Action) ของ UNODC ได้เสนอแนะให้จัดการ

กระท�ารุนแรงต่อผู้หญิงและเด็กหญิงในทุกรูปแบบเป็นความผิด

ทางอาญาในเชงิกว้างทีส่ดุเท่าทีจ่ะเป็นไปได้ และนยิามต่าง ๆ  ต้อง

ไม่เอื้อให้มีการใช้มายาคติหรือการมองแบบเหมารวมต่าง ๆ

การให้ความสมยอม (Consent)

 นิยามในภาษาไทยและภาษาเวียดนามเน้นไปที่การใช้

ก�าลงั การข่มขูคุ่กคาม หรอืความไม่สามารถท่ีจะขดัขนื เจ้าหน้าที่

ต�ารวจเวียดนามที่ให้สัมภาษณ์ระหว่างการศึกษาคร้ังนี้กล่าวว่า 

หากผูเ้สยีหายไม่สามารถแสดงร่องรอยว่าตนเองได้พยายามขดัขนื 

เช่น ร่องรอยบาดเจ็บ หรือมีการเรียกพยานที่ได้ยินเสียงร้องขอ

ความช่วยเหลอืในขณะท่ีถกูกระท�า เจ้าพนกังานจะเห็นว่าการแจ้ง

ความนั้นไมน่่าเชื่อถือ หรือแม้ว่าเจ้าพนกังานจะเชื่อ กจ็ะบอกว่ามี

หลักฐานไม่เพียงพอตามกฎหมายที่จะด�าเนินคดีต่อไป

นิยามต่าง ๆ ของการข่มขืนที่มีฐานอยู่ที่การใช้
ก�าลังบงัคบัมกัมผีลให้อาชญากรรมนัน้ต้องพึง่หลกั
ฐานความบาดเจ็บทางกายของผู้เสียหายหญิง
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การขาดนยิามทางกฎหมายทีล่ะเอยีดครอบคลมุ

ว่า การกระท�าใดถือเป็นการข่มขืนกระท�าช�าเรา 

และเป็นการล่วงละเมิดทางเพศ/ใช้ก�าลังกระท�า

อนาจาร (indecent assault) ท�าให้เกิดช่องว่าง

ในการตคีวามตามแต่วจิารณญาณของเจ้าพนกังาน

ด้านกระบวนการยุติธรรมทางอาญา 
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 นิยามในภาษาเวียดนามที่ใช้ค�าว่า “โดยมิได้เป็นความ

สมัครใจของตน” และนิยามในภาษาไทยที่มองหาว่าการข่มขู่

คุกคาม โดยใช้ก�าลังประทุษร้าย หรือการแสวงประโยชน์ ทั้งสอง

ประการนีผู้เ้สยีหายจ�าเป็นต้องมีการขัดขืนอย่างเตม็ก�าลงัหรอืเอา

จริงเอาจังจึงจะอ้างได้ว่า ไม่ได้ให้ความสมยอม สิ่งนี้เป็นการมอง

ข้ามความเป็นไปได้ทั่วไปว่า ผู้หญิงอาจต้องยอมให้มีการล่วง

ประเวณีเพราะความกลัวอันตรายที่ยิ่งกว่านั้น และไม่ได้ยอมรับ

ว่าอาจมีการข่มขู่ในแบบต่างๆ เพ่ือล่วงละเมิดทางเพศกับผู้หญิง 

ในประเทศไทย มีการศึกษาค�าพิพากษาของศาลในกรณีข่มขืนที่

พบว่า เมื่อพิจารณาถึงประเด็นเรื่องความสมยอม ศาลมักดูว่า ผู้

เสียหายใช้เวลานานแค่ไหนก่อนมาแจ้งความว่าถูกข่มขืน หรือผู้

เสยีหายสามารถแสดงร่องรอยบาดเจ็บได้หรอืไม่ และความสัมพันธ์

ของเธอกับผู้ต้องสงสัยเป็นเช่นไร130

 ข้อค้นพบเชิงคณุภาพจากประเทศเวยีดนามชีใ้ห้เหน็แนว

โน้มว่า พนักงานสอบสวนทางอาญาเน้นไปที่ความประพฤติของผู้

เสียหายมากกว่าของผู้ถูกกล่าวหา ดังเช่นที่พนักงานสอบสวนคน

หนึ่งได้อธิบาย “ทันทีที่ ca-ve (หญิงบริการทางเพศ) เข้ามาแจ้ง

ความว่าถูกข่มขืน ผมสังเกตเห็นในภายหลังว่าผู้ชาย (ท่ีถูกกล่าว

หา) ตวัสงูมาก และผูห้ญงิตวัค่อนข้างเลก็ทเีดยีว ผูห้ญงิบอกว่าเธอ

ถูกผลักติดข้างฝาและถูกข่มขืน ผมถามเธอว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้น

ได้อย่างไรในเมื่อผู้ชายตัวสูงกว่าเธอมาก เธอบอกว่าเธอยกขาขึ้น 

ถ้าเป็นเช่นน้ีก็แสดงว่าเธอได้กระท�าการด้วยความเต็มใจ แล้วจะ

ถือว่าเป็นการข่มขืนได้อย่างไร” (พนักงานสอบสวนชาย ประเทศ

เวียดนาม) 

 งานวิจัยได้เผยให้เห็นความโน้มเอียงของเจ้าพนักงาน

ด้านกระบวนการยุติธรรมทางอาญาที่จะตีความตามแบบ

ธรรมเนียมนิยมว่า พฤติกรรมแบบไหนเป็นการสมยอม โดยดูว่าผู้

130 Prechakul, P. Sexuality in the Court’s Decision (Bangkok: Human Rights Commission: 2008) pp.43-59.

เสียหายและผู้ละเมิดมีความสัมพันธ์กันในทางใดทางหนึ่งมาก่อน 

การอ้างว่าให้ความสมยอมจะต้องมกีารยนืยนัทางวาจา หรอืการก

ระท�าในส่วนของผู้เสียหายเป็นอย่างน้อย แทนที่จะอนุมานจาก

การไม่ต่อสู้ดิ้นรนหรือการยอมให้กระท�า 

 ในประเทศเวียดนาม เจ้าหน้าที่ต�ารวจมักอ้างบ่อยครั้ง

ถึงกรณีผู้เยาว์เข้าแจ้งความการข่มขืนโดยเพื่อนชายว่าเป็นการมี

เพศสัมพันธ์โดยสมัครใจ และรู้สึกเสียใจกับผู้ถูกกล่าวหา ดังที่เจ้า

หน้าที่ต�ารวจผู้หนึ่งได้ตั้งข้อสังเกตว่า “ผมจ�าได้ว่ามีคดีหนึ่งที่เด็ก

หญิงอายุ 12 ปีพาเพื่อนชาย (อายุ 17 ปี) มาที่บ้านและเข้าไปใน

ห้องนอน เราต้องตั้งข้อกล่าวหาเพราะเด็กหญิงอายุต�่ากว่า 13 ปี 

แต่ทั้งสองเป็นแฟนกันและตกหลุมรักซึ่งกันและกัน ผมรู้สึกไม่ดีที่

ต้องด�าเนินคด”ี ดงัค�าบอกเลา่ของเจา้พนกังานสอบสวนชาย งาน

วิจัยยังได้เปิดเผยว่า เจ้าพนักงานสอบสวนทางอาญายังขาดความ

ตระหนักที่จะพิจารณาว่า การข่มขืนนั้นสามารถเกิดขึ้นได้แม้ใน

ความสัมพันธ์ของคู่รักชายและหญิง (‘การข่มขืนคู่เดท’)

 ข้อค้นพบเชงิคณุภาพจากประเทศไทยแสดงให้เห็นว่า มี

ทศันคตท่ีิแพร่หลายในกลุม่เจ้าหน้าทีต่�ารวจและในประชาชนทัว่ไป

ในกรณีของการข่มขืนที่ไม่มีการท�าร้ายร่างกายหรือไม่มีหลักฐาน

ว่ามกีารต่อสูข้ดัขนื ท�าให้ผลประโยชน์ตกอยูแ่ก่ผูต้้องสงสยัว่า อาจ

เป็นกรณีของการขู่กรรโชกเอาเงิน (กล่าวหาเท็จ) ในประเทศไทย 

การข่มขืนเด็กที่อายุยังไม่ครบเกณฑ์ (statutory rape) ถูกนิยาม

ให้รวมเด็กหญิงอายุต�่ากว่า 16 ปี เนื่องจากเด็กไม่มีนิติภาวะที่จะ

ให้ความสมยอมได้ อย่างไรก็ตาม หากเด็กหญิงผู้นั้นอายุต�่าว่า 16 

ปีแต่สมรสแล้ว เธอย่อมสมยอมร่วมประเวณกัีบผูเ้ป็นสามไีด้ หาก

เด็กหญิงอายุมากกว่า 13 ปีแต่ไม่เกิน 15 ปี และอีกฝ่ายหนึ่งยัง

อายุไม่เกิน 18 ปี กจ็ะไม่มกีารลงโทษทางอาญา หากว่าทัง้สองฝ่าย

ตกลงท�าการสมรสกัน

ลักษณะการให้นิยามความผิดทางเพศสามารถ
เปลี่ยนจุดเน้นไปที่ความประพฤติของผู้เสียหาย
แทนที่จะเป็นการกระท�าของผู้ถูกกล่าวหา
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ในกรณข่ีมขนืทีไ่ด้ไม่ได้เกดิจากคนแปลกหน้า สิง่
ที่ผู้ถูกกล่าวหาใช้แก้ตัวมากที่สุดคือ ผู้ถูกกล่าวหา
เชื่อว่าผู้เสียหายสมยอมกับการร่วมประเวณีนั้น
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แนวทางตามกฎหมายและมาตรฐานสากล 

 ยทุธศาสตร์ต้นแบบท่ีปรับให้ทันสมยัแล้วและมาตรการ

ที่น�าไปปฏิบัติได้แห่งสหประชาชาติ (The updated UN Model 

Strategies and Practical Measures) ได้เรียกร้องให้รัฐภาคี

ประกันว่า กฎหมายเรื่องความรุนแรงทางเพศจะคุ้มครองบุคคล

ทกุคนอย่างพอเพยีงจากการกระท�าทางเพศทีไ่ม่ได้รบัความสมยอม

จากทั้งสองฝ่าย (มาตรา 14(c) (iii) อนุสัญญาของคณะมนตรีแห่ง

ยุโรป (Council of Europe Convention) ใช้ค�าว่า ไม่สมัครใจ 

และนิยามค�าว่า ‘ความสมยอม (consent)’ ว่าเป็นสิ่งที่ให้ด้วย

ความจงใจเนื่องมาจากบุคคลนั้นมีความสมัครใจ (free will) โดย

ประเมนิจากบรบิทแวดล้อมสถานการณ์นัน้ ๆ  พมิพ์เขยีวเพือ่ปฏิบตัิ

การ (Blueprint for Action) ของ UNODC เสนอแนะว่า การ 

กระท�าทางเพศกบัผูห้ญงิทีม่ไิด้เตม็ใจ แม้ว่าพวกเธอจะไม่ได้แสดง

อาการขัดขืน ก็ยังถือว่าเป็นความรุนแรงทางเพศและมีความผิด

ทางอาญา พมิพ์เขยีวเพือ่ปฏบิตักิารยงัให้ข้อแนะน�าเพิม่เตมิว่า ใน

การพิจารณาเรื่องการให้ความสมยอมส�าหรับเด็กหญิงที่อายุต�่า

กว่าเกณฑ์ตามกฎหมายแต่ยังอายุต�่ากว่า 18 ปี ควรรวมประเด็น

เรือ่งการใช้ความไว้วางใจหรือสภาวะทีต้่องพึง่พิงไปในทางทีผ่ดิด้วย

ข้อยกเว้นทางกฎหมายเกีย่วกบัการข่มขนืกับเดก็
ที่อายุยังไม่ครบเกณฑ์เป็นความล้มเหลวในการ
คุ้มครองเด็กหญิง
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ความสบัสนว่าจะก�าหนดความผิดทางอาญาของการมีเพศสมัพนัธ์ทีส่มัครใจกบัผูเ้ยาว์อย่างไร และการซ้อนทบั
กนัของทศันคตท่ีิเลอืกปฏบิตัต่ิอการปกป้องตวัเองทางเพศ (sexual agency) ของเดก็หญงิอายนุ้อย

 ในการจัดอาชญากรรมทางเพศที่กระท�ากับเด็กนั้น กฎหมายของทั้งสองประเทศเหมือนกันในแง่ของการนิยาม

อายุที่สามารถให้ความสมยอม (age of consent) หรือกล่าวอีกอย่างหนึ่ง คือ อายุขั้นต�่าส�าหรับบุคคลที่ถือว่ามีนิติภาวะ

ในการสมยอมมีเพศสัมพันธ์ได้ อย่างไรก็ดี ประเทศเวียดนามและประเทศไทยมีความต่างกันในแง่การตีความรูปแบบการ

มเีพศสมัพนัธ์ หรอืความสมัพนัธ์ระหว่างสองฝ่าย ตวัอย่างเช่น มเีรือ่งของความไว้เนือ้เชือ่ใจ หรอืการต้องพึง่พา เมือ่พจิารณา

ว่าทั้งสองฝ่ายต่างเป็นผู้เยาว์ทั้งคู่ 

 ในประเทศเวยีดนาม ผูช้�านาญการงานยตุธิรรมทางอาญาทีใ่ห้สมัภาษณ์ส่วนใหญ่น้ันแสดงทศันคตทิีบ่่งว่า ผูเ้ยาว์

ที่มีสภาวะทางเพศที่เจริญเต็มที่จะถูกสันนิษฐานว่าให้ความสมยอมกับการมีเพศสัมพันธ์กับ ‘เพื่อนชายของพวกเธอ’ หรือ

แม้แต่กับผู้ใหญ่ ในประเทศเวียดนาม เด็กหญิงอายุต�่ากว่า 13 ปีถือว่ายังไม่มีนิติภาวะในการสมยอมมีเพศสัมพันธ์กับผู้ใด 

ในขณะที่เด็กหญิงอายุสูงกว่า 14 ปี แต่ต�่ากว่า 16 ปี ไม่อาจให้ความสมยอมโดยชอบด้วยกฎหมายที่จะมีเพศสัมพันธ์กับ

ผู้ใหญ่ แต่อาจให้ความสมยอมกับเด็กชายที่อายุไม่เกิน 18 ปี งานวิจัยชี้ให้เห็นว่า มีความเข้าใจน้อยมากในเรื่องเทคนิคของ

การเตรียมเด็กเพื่อไปล่อลวง (grooming techniques) ความเปราะบางของผู้เยาว์ และความเสี่ยงต่อการเอาเปรียบเด็ก

ทางเพศโดยผู้ใหญ่ เช่นเดียวกับการข่มขืนที่อาจเกิดขึ้นได้แม้ในสถานการณ์ของการคบหากันแบบคู่รัก
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การข่มขืนในสมรส (Marital rape)
 ในประเทศไทย แม้จะมีการปฏิรูปในปี พ.ศ. 2550 ที่

ก�าหนดให้การข่มขืนคู่สมรสถือเป็นความผิดทางอาญา ในขณะที่

สามท่ีีมเีพศสมัพันธ์โดยได้รบัความสมยอมจากภรรยาทีอ่ายตุ�า่กว่า 

16 ปี กลับได้รับการยกเว้นไม่ต้องรับผิดว่าเป็นการข่มขืนบุคคลที่

อายุยังไม่ถึงเกณฑ์ อย่างไรก็ตาม การมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ได้รับ

ความสมัครใจในสถานการณ์เหล่านั้นถือเป็นความผิดฐานข่มขืน

 ประเทศเวยีดนาม ไม่มกีารนยิามค�าว่าข่มขนืเพือ่แยกแยะ

ระหว่างการข่มขืนภายในหรือภายนอกการสมรส และการข่มขืน

คู่สมรสสามารถถือเป็นความประพฤติผิดทางอาญา อย่างไรก็ด ีใน

กฎหมายว่าด้วยการคุม้ครองและป้องกนัความรุนแรงในครอบครวั 

ปี พ.ศ. 2550 ได้ก�าหนดให้ ‘การบงัคบัร่วมประเวณ ี(forced sex)’ 

ภายในครอบครัว ถือเป็นการกระท�าความรุนแรงในครอบครัวที่

ต้องด�าเนินคดีทางการปกครองแทนการลงโทษทางอาญา การ

ลงโทษทางการปกครอง (Administrative punishment) ประกอบ

ด้วยการตักเตือน การปรับ การขอขมาอย่างเปิดเผย หรือการเข้า

โครงการฝึกอบรมใหม่ และมกีารก�าหนดโทษโดยเจ้าหน้าทีต่�ารวจ

หรือผู้น�าหมู่บ้าน/ชุมชน แทนที่จะเป็นศาล การวิจัยในประเทศ

131 UNODC, European Institute for Crime Prevention and Control, Research Centre for Gender and Development (2010) Research on 
the Quality of Criminal Justice Services available to Victims of Domestic Violence in Viet Nam and UNODC and Viet Nam Ministry 
of Justice (2009) Summary of the Assessment of Current Practices of Administrative Punishment and the Use of Reconciliation/
Mediation Teams When Dealing with Cases of Domestic Violence in Viet Nam.

132 Vethpisay, P. Rape: the study of elements of the act of rape (Master of Law thesis, Thammasart University, 2008) pp 16-17.

เวียดนามเผยว่า ไม่มีการแจ้งความเร่ืองการข่มขืนคู่สมรสกับเจ้า

หน้าที่ต�ารวจ หรือกล่าวอีกอย่างหนึ่ง ไม่มีการบันทึกการด�าเนิน

คดีไว้เป็นลายลักษณ์อักษรโดยทางเจ้าพนักงาน การศึกษาอีกชิ้น

หนึ่งพบว่า คดีความรุนแรงในครอบครัวส่วนใหญ่จะมีการจัดการ

โดยทมีประนปีระนอมในระดบัรากหญ้า แม้ว่ากฎหมายความรนุแรง

ในครอบครวัได้ก�าหนดไว้อย่างชดัเจนว่า ไม่ควรมกีารประนีประนอม

ในเหตุการณ์ที่มีลักษณะทางอาญา ยกเว้นว่าผู้เสียหายได้ขอให้

ยกเว้นกระบวนการทางอาญา หรือว่าเหตุการณ์รุนแรงที่เกิดขึ้น

นัน้อยูใ่นข่ายกฎหมายการปกครองซึง่ก�าหนดโทษเป็นการจา่ยค่า

ปรับทางแพ่ง (civil fines)131 ระบอบการลงโทษทีม่อียูใ่นกฎหมาย

ความรุนแรงในครอบครัวก�าหนดให้มีการด�าเนินคดีนอก

กระบวนการยตุธิรรมทางอาญาโดยเจ้าหน้าท่ีต�ารวจในท้องที ่หรอื

หัวหน้าหมู่บ้าน/ชุมชน และในกรณีเช่นนี้ก็ถือว่า นั่นคือสถานที่ที่

เกิดการล้มเลิกการด�าเนินคดี

ในขณะที่ประมวลกฎหมายอาญาได้ยกเว้นเรื่อง
การข่มขืนในสมรสอย่างชัดเจนแต่การล้มเลิกการ
ด�าเนินคดีก็เกิดขึ้นทันทีที่เกิดเหตุ
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ในขณะท่ีกระบวนการยตุธิรรมตามจารตีประเพณี 
(non-criminal justice regime) ของสองประเทศ
ยอมให้มีการลงโทษระดับต�่าลงส�าหรับการข่มขืน
ในสมรส การล้มเลกิการด�าเนนิคด ีสามารถเกดิขึน้
ได้ ไม่ว่าผู้เสียหายตัดสินใจจะใช้กระบวนการทาง
ปกครอง (administrative regime) หรอืเจ้าหน้าท่ี
ต�ารวจตัดสินใจด�าเนินคดีโดยการลงโทษทาง
ปกครอง (administrative sanction) และการไม่
ลงโทษทางอาญา
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เมื่อกรอบกฎหมายมองว่า การข่มขืนที่เกิดขึ้น
ระหว่างสามีและภรรยาเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ ก็
เป็นการสะท้อนการมองแบบเหมารวมว่า ภรรยา
คือสมบัติของสามี และเป็นไปไม่ได้ที่สามีจะขโมย
สมบตัขิองตวัเอง จึงท�าให้ผูห้ญงิทีส่มรสแล้วได้รับ
ความคุ้มครองน้อยลงเมื่อถูกละเมิดด้วยความ
รนุแรงทางเพศจากสามขีองเธอ132 หากการกระท�า
ดังกล่าวเกิดขึ้น การลงโทษจะเป็นสิ่งสมควรก็ต่อ
เมื่อภรรยามีความตั้งใจฟ้องหย่าด้วยในขณะ
เดียวกัน หากผู้หญิงนั้นยังเลือกอยู่กินกับสามีต่อ
ไป ก็จะการลดโทษสามีจากการจ�าคุกเป็นการคุม
ประพฤติ ซ่ึงท�าให้การข่มขืนในคู่สมรสกลายเป็น
สิ่งที่ไม่สลักส�าคัญ

สัญ
ญ

าณ
เต

ือน
กา

รล
้มเ

ลิก
กา

รด
�าเ

นิน
คด

ี

Trial of Rape_THAI_210818-r03.indd   56 4/10/2561 BE   14:45



การพิจารณาคดีข่มขืน: ความเข้าใจเรื่องการตอบสนองของกระบวนการยุติธรรมทางอาญาต่อความรุนแรงทางเพศในประเทศไทยและประเทศเวียดนาม บทที่ 2 ข้อค้นพบจากการศึกษา ความเข้าใจต่ออุปสรรคต่อความยุติธรรม และการยอมความหรือการล้มคดีในกรณีความรุนแรงทางเพศ 57

 การปฏิรูปประมวลกฎหมายอาญาของประเทศไทยใน

ปี พ.ศ. 2550 ได้ก�าหนดโทษของการข่มขืนในสมรสอย่างชัดเจน

แต่ได้ก�าหนดให้ศาลพจิารณาโทษน้อยลง หากผูเ้สียหายยังประสงค์

ใช้ชีวิตฉันสามีภรรยาต่อไป ภาษาเช่นน้ีเหมือนเป็นการเสนอว่า 

หากศาลต้องการลงโทษในกรณีของการข่มขืนในสมรส ผู้เสียหาย

ต้องเร่ิมกระบวนการฟ้องหย่า การก�าหนดเช่นนี้เป็นการสะท้อน

ค่านิยมทางสังคมและวัฒนธรรมของ ‘การรักษาความปรองดอง’ 

ซึง่เป็นสิง่ส�าคญัเร่งด่วนในการพยงุครอบครัวไว้ บ่อยคร้ัง ความรับ

ผิดชอบจึงตกอยู่กับผู้หญิงในฐานะ ‘เมียที่ดีและแม่ที่ดี’133

แนวทางตามกฎหมายและมาตรฐานสากล

 ปฏิญญาแห่งสหประชาชาติว่าด้วยการขจดัความรนุแรง

ทางเพศต่อผู้หญิง (UN Declaration on the Elimination of 

Violence against Women) อ้างถึงความรุนแรงทางเพศใน

ครอบครัว และระบุอย่างเจาะจงถึงการข่มขืนในสมรส ข้อตกลง

ร่วมกันจากการประชุมครั้งที่ 57 ของคณะกรรมการสถานภาพผู้

หญิง (The Commission on the Status of Women 57th 

Session Agreed Conclusions) ได้รับรองให้การข่มขืนทางเพศ

ถือเป็นความผิดทางอาญา อนุสัญญาแห่งสภายุโรป (Council of 

Europe Convention) ได้ระบุให้ปรับใช้นิยามเรื่องความรุนแรง

ทางเพศกบัการกระท�าต่อคูส่มรสหรอืคูค่รองในอดตีหรอืในปัจจบุนั 

ดังที่มีรับรองไว้ในกฎหมายสากลด้วย

 ในประเทศไทย การปฏิรูปในปี พ.ศ. 2550 ได้ก�าหนด

ว่า ผู้เสยีหายและผูก้ระท�าผดิอาจเป็นได้ท้ังสองเพศ อย่างไรกด็ ีค�า

นิยามของการข่มขืนท่ีมีความเป็นกลางด้านเพศที่ปรากฏใน

ประมวลกฎหมายอาญาไทยยังคงใช้รูปประโยคว่า “การกระท�า

เพื่อสนองความใคร่ของผู้กระท�า” ซึ่งท�าให้เกิดความสับสนว่า 

เป็นการพิจารณาการข่มขืนว่าเป็นการปฏิบัติการทางเพศแทนที่

133 Boonyanait, N. Domestic Violence and Forgiveness in Restorative Justice in Somsavat, V ed Stance (Bangkok: Rong Phim Deun Tula: 2010), 
pp.166-168.

จะเป็นเร่ืองของความรุนแรงและการควบคมุ ในประเทศเวยีดนาม 

มีการใช้ภาษาที่เป็นกลางทางเพศ อย่างไรก็ดี การตีความค�าว่า 

ข่มขืนและการใช้ก�าลังบังคับร่วมประเวณี ยังมีนัยเพียงว่าหญิง

สามารถเป็นผูเ้สยีหายและชายสามารถเป็นผู้กระท�า ส�าหรบักรณี

การกระท�าลามกอนาจารเด็ก (child obscenity) ผู้เสียหายและ

ผูก้ระท�าอาจเป็นเพศใดเพศหนึง่ ข้อค้นพบจากการศึกษาครัง้นียั้ง

สรุปไม่ได้ว่า ภาษาที่มีความเป็นกลางทางเพศกับภาษาที่มีความ

อ่อนไหวทางเพศสภาพนัน้มผีลกระทบทีแ่ท้จรงิต่อข้อก�าหนดทาง

อาญาเรือ่งการล้มเลิกการด�าเนนิคดหีรอืการยอมความหรอืไม่ การ

ศกึษายังไม่พบนโยบายทีเ่จาะจงเรือ่งการต่อต้านความรนุแรงทาง

เพศในประเทศไทยและประเทศเวียดนาม

ภาษาท่ีมคีวามเป็นกลางทางเพศอาจปฏิเสธความ
จริงว่า การข่มขืนเป็นอาชญากรรมของอ�านาจที่
เกิดขึ้นในมิติของความไม่เท่าเทียมกันทางสังคม
และทางร่างกายระหว่างชายและหญิง ค�านิยาม
เรื่องการกระท�าผิดเช่นน้ีอาจมีผลกระทบต่อ
นโยบายที่มุ่งต่อสู้กับความรุนแรงทางเพศ เพราะ
นิยามเหล่านี้อาจไม่ได้พิจารณาให้ถ้วนถี่ถึงความ
สมัพนัธ์เชิงอ�านาจของเพศสภาพทีเ่ป็นปัจจยัหลกั
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ต�าแหน่งของอาชญากรรมทางเพศในประมวล
กฎหมายอาญา 

ในประเทศไทย การกระท�าความผิดมักปรากฏอยู่ใน

บทที่เกี่ยวกับ หมวดที่ว่าด้วย“ความผิดเกี่ยวกับเพศ” 

ในประเทศเวียดนาม การกระท�าความผดินีอ้ยูใ่นบทที่

เก่ียวกับ “อาชญากรรมท่ีละเมิดต่อชีวิต สุขภาพ 

ศักดิ์ศรี และเกียรติภูมิของมนุษย์”

การก�าหนดอายุความที่ผู้เสียหายสามารถแจ้ง
ความในกรณคีวามรุนแรงทางเพศอาจหมายความ
ว่า ผู้เสียหายต้องเข้าแจ้งความต่อเจ้าหน้าทีต่�ารวจ
ในช่วงเวลาท่ีจ�ากัด มิเช่นนั้นจะไม่สามารถมีการ
ด�าเนินคดีได้
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รูปแบบของการข่มขืน ประเทศไทย ประเทศเวียดนาม

การข่มขืนที่ไม่มีปัจจัย
รุนแรงเกี่ยวข้อง 

จ�าคุกอย่างต�่า 4 ปี และสูงสุดไม่เกิน 20 ปี และ
มีการปรับ

จ�าคุกอย่างต�่า 2 ปี และสูงสุด 7 ปี 

การข่มขืนที่มีปัจจัย
รุนแรงเกี่ยวข้อง 

อาจขยายไปถึงจ�าคุกตลอดชีวิตหรือประหาร
ชีวิตในบางสถานการณ์

อาจขยายให้จ�าคุกระหว่าง 7 ปีถึง 15 ปี และ
ระหว่าง 12 ปีถึง 20 ปี จ�าคุกตลอดชีวิตหรือ
ประหารชีวิต ขึ้นอยู่กับปัจจัยรุนแรงเหล่านั้น 

การล่วงละเมิดทางเพศ/
ท�าอนาจาร

อย่างสูงสุด 10 ปี และมีการปรับ จ�าคุกอย่างต�่า 6 เดือน ถึง 3 ปี 

ตารางที่ 6 รูปแบบของการข่มขืนและความรุนแรงของภาษาที่ใช้ในประเทศไทยและประเทศเวียดนาม 

ผู้ต้องสงสัยสามารถเอาตัวรอดจากความรับผิด
ในกรณีข่มขืนหรือการล่วงละเมิดทางเพศได้ด้วย
การแก้ตัวว่า เข้าใจผิดว่ามีการสมยอมแล้ว 
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หากกฎหมายยอมให้มปัีจจยัลดทอนทีท่�าให้ภาษา
ทีใ่ช้ ไม่ได้สะท้อนถงึความรุนแรงของอาชญากรรม
ที่เกิดขึ้น สิ่งนี้อาจถูกมองว่าเป็นการล้มคดีที่ 
‘สร้างสรรค์’
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บทบัญญัติที่ก�าหนดเรื่องอายุความ

 ประมวลกฎหมายอาญาของประเทศไทยได้จัดให้การ

ข่มขนืเป็นอาชญากรรมต่อบคุคลแทนทีจ่ะเป็นความผดิทางอาญา

ต่อแผ่นดนิ สิง่นีห้มายความว่า ผูเ้สยีหายมเีวลาแจ้งความเหตุกระ

ท�าผดิทางเพศภายในสามเดอืนนบัจากวนัทีเ่กดิเหตจุรงิและเป็นที่

ทราบว่าเกิดขึ้น สิ่งนี้เสริมความเชื่อทั่วไปว่า ผู้เสียหายจากความ

รุนแรงทางเพศจะรายงานทุกอย่างที่รู้ในโอกาสแรกที่เป็นไปได้ 

หน่วยงานประชาสงัคมในประเทศไทยเข้าใจถงึความต้องการของ

ผูเ้สยีหายทีต้่องรูส้กึปลอดภยัและได้รบัความสนบัสนนุก่อนไปแจ้ง

ความ “เป็นเรื่องธรรมดาและเป็นที่เข้าใจได้ส�าหรับผู้เสียหายที่

ต้องการเวลาในการตดัสนิใจก่อนเล่าเรือ่งราวให้คนอืน่รบัฟัง อย่า

ว่าแต่ไปแจ้งความกบัเจ้าหน้าทีต่�ารวจเลย พวกเธอรูส้กึสกปรกและ

รู้สึกเสียหายเพราะส่ิงที่เกิดขึ้น ผู้ปฏิบัติงานอย่างพวกเราเข้าใจ 

แม้แต่พนกังานต�ารวจกเ็ข้าใจ แต่กฎหมายต่างหากทีไ่ม่เข้าใจ”(เจ้า

หน้าที่ผู้หญิงองค์กรพัฒนาเอกชน) 

ข้ออ้างที่ใช้ในการป้องกันตัว (Available defences)

 ในประเทศไทยและประเทศเวียดนาม กฎหมายไม่ได้

จ�ากัดเรื่องของการต่อสู้ป้องกันตัวโดยใช้ข้ออ้างว่า เข้าใจผิดว่าผู้

เสียหายสมยอม นั่นหมายความว่าผู้ถูกกล่าวหาอาจใช้ข้อแก้ตัวนี้

มาป้องกันตัวในกรณีที่ผู้ถูกกล่าวหาได้เสพสิ่งมึนเมาเอง หรือเกิด

ความบ้าบ่ิน หรือแกล้งท�าเป็นมองไม่เห็น หรือไม่ได้ใช้ขั้นตอนที่

สมควรกระท�าเพื่อให้แน่ใจว่าผู้เสียหายสมยอมจริง ๆ 

บทลงโทษทางอาญา (Criminal penalties)

Trial of Rape_THAI_210818-r03.indd   58 4/10/2561 BE   14:45



การพิจารณาคดีข่มขืน: ความเข้าใจเรื่องการตอบสนองของกระบวนการยุติธรรมทางอาญาต่อความรุนแรงทางเพศในประเทศไทยและประเทศเวียดนาม บทที่ 2 ข้อค้นพบจากการศึกษา ความเข้าใจต่ออุปสรรคต่อความยุติธรรม และการยอมความหรือการล้มคดีในกรณีความรุนแรงทางเพศ 59

4 ปัจจัยทางกฎหมายและ กระบวนการที่เกี่ยวกับวิธีพิจารณา  
 ความอาญาและผลกระทบต่อการล้มเลิกการด�าเนินคดี 

134 แผนผังกระบวนการทางกฎหมายที่ใช้ในรายงานนี้ส่วนใหญ่ได้มาจากผังที่ออกแบบโดย Lovett, J., and Kelly, L. (2009) Different Systems, Similar Outcomes? 
Tracking Attrition in Reported Rape Cases Across Europe (Child and Women Abuse Studies Unit, London Metropolitan University.

4.1 การวิเคราะห์เปรียบเทียบกระบวนการ 
 ทางกฎหมายและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ 
 การล้มเลิกการด�าเนินคดี 

 ประเทศไทยและประเทศเวียดนามมีประเพณีและ

แนวทางวิธีพิจารณาความทางอาญาที่ต่างกันในเรื่องการข่มขืน

และการใช้ก�าลังล่วงละเมิดทางเพศ ระบบกฎหมายของสอง

ประเทศเป็นการผสมผสานกับกันระหว่างองค์ประกอบตามหลัก

การต่อสูโ้ดยคูค่วามสองฝ่ายหรอืระบบกล่าวหาและหลกัการไต่สวน

ค้นหาความจรงิ หรือระบบไต่สวน(adversarial and inquisitorial 

elements) ด้วยเหตุนีจ้งึมีความแตกต่างกันในกระบวนการอาญา 

ในกฎหมายวิธีพิจารณาความและการพิสูจน์หลักฐาน และใน

บทบาทของผู้ปฏิบัติงานยุติธรรมทางอาญา เอกสารผนวก 1 และ

เอกสารผนวก 2 ได้น�าเสนอแผนผังกระบวนการทางกฎหมายที่

แสดงเส้นทางปกติในการด�าเนินคดีข่มขืนและการกระท�าผิดทาง

เพศในทั้งสองประเทศ และเน้นจุดที่อาจมีการยอมความหรือการ

ล้มเลิกการด�าเนินคดีเกิดขึ้น134

 ด้วยเหตุท่ีมีความหลากหลายในวิธีพิจารณาความทาง

อาญาในประเทศไทยและประเทศเวยีดนาม รายงานส่วนนีจึ้งเน้น

ขั้นตอนปกติสี่ขั้นตอนคือ การแจ้งความ/การติดต่อครั้งแรก การ

สอบสวนกระบวนการก่อนพิจารณาคดี/การฟ้องร้อง และ

กระบวนการพิจารณาคดี เช่นเดียวกบั การพิจารณาถงึส่ิงทีน่่าเป็น

ห่วงช่วงก่อนเกิดการล้มเลิกการด�าเนินคดี (pre-attrition) และ

การแจ้งความท่ีน้อยกว่าเหตุทีเ่กิดขึน้จริง ตลอดขัน้ตอนเหล่าน้ีจะ

มีการสรุปมุมมองเปรียบเทียบของกระบวนการทางกฎหมายที่มี

อยู่ ก่อนตรวจสอบผลการศึกษานี้เพื่อดูจุดที่เกิดการล้มเลิกการ

ด�าเนินคดี รูปแบบ และแนวโน้ม ดังที่กล่าวไปแล้วว่า ข้อจ�ากัดใน

ด้านข้อมลูเชิงปรมิาณหมายความว่าการศกึษาไม่สามารถสรปุผลอ

ย่างเฉพาะเจาะจงได้เร่ืองอัตราการล้มเลกิการด�าเนนิคด ีแต่ข้อมูล

เชิงคุณภาพก็ชี้บ่งว่า ใครคือผู้ตัดสินใจและอะไรคือปัจจัยส�าคัญที่

มีอิทธิพลให้คดีพบกับทางตันและไม่สามารถไปต่อได้

4.2 การแจ้งความ/การติดต่อครั้งแรก

 เจ้าหน้าที่ต�ารวจเป็นจุดติดต่อแรกสุดส�าหรับผู้เสียหาย

จากการข่มขนืในทัง้สองประเทศ แม้ว่ากระบวนการและวิธีการจะ

แตกต่างกันไปจากประเทศหนึ่งสู่ประเทศหนึ่ง เจ้าหน้าที่ต�ารวจ

คือผู้รับผิดชอบในการรับแจ้งความ สืบสวนสอบสวน และเตรียม

คดีส�าหรับตั้งข้อกล่าวหา

แผนภูมิที่ 1 ภาพรวมของแผนผังกระบวนการยุติธรรมทางอาญา

การแจ้งความ/ 

การติดต่อครั้งแรก
การสืบสวนสอบสวน

การพิจารณาความปลอดภัยและการคุ้มครองผู้เสียหาย การสนับสนุนและช่วยเหลือระหว่างและหลังจากกระบวนการยุติธรรม

กระบวนการก่อน

พิจารณาคดี/การฟ้องร้อง

กระบวนการ

พิจารณาคดี
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ตารางท่ี 7 สรุประเบียบวิธีแจ้งความในแต่ละประเทศ 

การแจ้งความ ประเทศไทย ประเทศเวียดนาม

ผู้ท่ีสามารถแจ้งความได้ ผู้เสียหาย หรือพ่อแม่/ผู้ปกครองกระท�าการแทนผู้
เสียหาย

ผู้เสียหาย พ่อแม่/ผู้ปกครองกระท�าการแทนผู้
เยาว์หรือผู้เสียหายท่ีพิการ หรือบุคคลท่ีสามท่ี
ประสบพบเห็นหรือทราบว่ามีการกระท�าผิด

ข้อก�าหนดส�าหรับการ
ลงบันทึกแจ้งความ

ผู้เสียหาย (หรือผู้แทนโดยชอบธรรมส�าหรับผู้เยาว์) 
ต้องลงลายมือช่ือในบันทึกแจ้งความ

ผู้เสียหาย (หรือผู้แทนโดยชอบธรรมส�าหรับผู้
เยาว์) ต้องย่ืนกล่าวโทษเป็นลายลักษณ์อักษร
หรือลงลายมือช่ือในบันทึกแจ้งความ

อายุความ สามเดือนนับจากวันท่ีเกิดเหตุดังกล่าว (ส�าหรับผู้เสีย
หายท่ีเป็นผู้ใหญ่)

ไม่มีก�าหนดเวลา

การรับเร่ืองในช้ันต้น/
การสอบปากค�าผู้เสีย
หาย

หากผู้เสียหายเป็นหญิง ต้องสอบปากค�าโดยเจ้า
หน้าท่ีต�ารวจหญิง ยกเว้นว่าผู้เสียหายให้ความ
สมยอม หรือด้วยเหตุผลแห่งความจ�าเป็น

หากผู้เสียหายอายุต�่ากว่า 18 ปี ต้องมีการสัมภาษณ์
แยกต่างหากในสถานท่ีเหมาะสมส�าหรับเด็กและมีนัก
จิตวิทยา นักสังคมสงเคราะห์ บุคคลท่ีเด็กร้องขอให้
อยู่ด้วย หรือพนักงานอัยการ โดยมีการบันทึกภาพ
และเสียง และผู้เสียหายไม่ต้องถูกสอบถามซ�้า ๆ 

ไม่มีข้อก�าหนดเฉพาะในกรณีผู้เสียหายจาก
ความรุนแรงทางเพศเป็นหญิง

การขอความช่วยเหลือ
ในกรณีเจ้าพนักงานไม่
รับแจ้งความ

ผู้เสียหายสามารถเลือกด�าเนินคดีอาญาโดยเอกชนผู้
เสียหายเอง (private prosecution)

ผู้เสียหายอาจไปหาส�านักผู้ตรวจการหรือศาล
เพ่ือขอค�าส่ังบังคับเจ้าหน้าท่ีต�ารวจ หรือร้อง
เรียนต่อผู้บังคับบัญชาของเจ้าหน้าท่ีต�ารวจน้ัน 

ผู้เสียหายถอนแจ้งความ
ได้หรือไม่

ได้ ได้ หากผู้เสียหายถอนความสมยอม ผู้เสียหาย
จะแจ้งความอีกไม่ได้ในภายหลัง

การแจ้งความภาคบังคับ 
(บุคคลท่ีสาม)

ไม่มีข้อก�าหนดส�าหรับความผิดทางเพศ 
เป็นข้อก�าหนดภายใต้กฎหมายว่าด้วยความรุนแรงใน
ครอบครัว

ไม่มีข้อก�าหนดส�าหรับความผิดทางเพศ
เป็นข้อก�าหนดภายใต้กฎหมายความรุนแรงใน
ครอบครัว

การออกค�าส่ังคุ้มครอง ค�าส่ังคุ้มครองมีไว้ส�าหรับผู้เสียหายจากกรณีความ
รุนแรงในครอบครัวเท่าน้ัน 

ค�าส่ังห้ามไม่ให้มีการติดต่อมีใช้ส�าหรับผู้เสีย
หายจากความรุนแรงในครอบครัวเท่าน้ัน 
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 ผลการศึกษาเชิงปริมาณและคุณภาพจากประเทศไทย

ชี้ให้เห็นอัตราการล้มเลิกการด�าเนินคดีที่สูงมากในขั้นตอนนี้ ตาม

ข้อมลูทีไ่ด้มาจากศูนย์ช่วยเหลอืหญิงและเดก็ในภาวะวกิฤต ิ(OSCC) 

โดยเปรยีบเทยีบกบัรายงานของกรมต�ารวจ มเีพียง 20 เปอร์เซน็ต์

ของคดีที่มีการแจ้งเข้ามาที่ OSCC ได้ไปถึงขั้นตอนการแจ้งความ

กับเจ้าหน้าที่ต�ารวจ และในจ�านวนเหล่านี้ มีเพียง 31 เปอร์เซ็นต์

ที่น�าไปสู่การออกหมายจับ ตามข้อมูลท่ีได้มาจากการทบทวน

ส�านวนคดี ผู้เสียหายท่ีมีอายุมากกว่า 18 ปีมักแจ้งความภายใน

อาทิตย์แรก (26.9 เปอร์เซ็นต์ของผู้เสียหายที่อายุ 18 ปีหรือสูง

กว่าแจง้ความภายใน 24 ชั่วโมง และจ�านวน 43.6 เปอร์เซ็นต์แจง้

ความภายในหน่ึงสปัดาห์) ผูเ้สยีหายทีอ่ายุน้อยกว่านีม้กัแจ้งความ

ช้ากว่านัน้ ดงัทีข้่อมลูเชงิคณุภาพได้ให้ความกระจ่างไว้ น่ันคือ บ่อย

ครัง้ที่ผู้เสียหายที่เป็นผูเ้ยาว์ใช้เวลานานกว่าในการบอกครอบครวั

ในเหตทุีเ่กดิขึน้ และครอบครวักใ็ช้เวลาอกีระยะหนึง่ก่อนแจ้งความ

กบัเจ้าหน้าทีต่�ารวจเนือ่งจากความอ่อนไหวของปัญหานีแ้ละความ

เปราะบางทางจิตใจของผู้เสียหายวัยเยาว์ ในกรณีของการข่มขืน

ที่สมาชิกครอบครัวเป็นผู้กระท�า มักใช้เวลาหลายเดือนก่อนแจ้ง

ความ ในกรณส่ีวนมาก เหตกุารณ์จะผ่านไปโดยไม่มกีารแจ้งความ 

เหมอืน “ไม่มใีครอยากยอมรบัว่ามอีาชญากรอยูใ่นครอบครวั โดย

เฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องความผิดทางเพศ”135 เป็นที่แน่นอนว่า การ

จ�ากัดอายุความไว้สามเดือนส�าหรับผู้ใหญ่ จากวันที่เกิดเหตุและ

วันที่เหตุเป็นที่รับทราบกัน เป็นผลให้มีการล้มเลิกการด�าเนินคดี

ในขั้นตอนของการแจ้งความ

 ในประเทศเวียดนาม จุดแรกที่น่าจะมีการล้มเลิกการ

ด�าเนินคดีเกิดขึ้นเมื่อผู้เสียหายได้ติดต่อกับเจ้าหน้าที่ต�ารวจหรือ

เจ้าหน้าทีด้่านยตุธิรรมอืน่ๆ และได้ให้ปากค�ากรณข่ีมขนืหรอืความ

รุนแรงทางเพศ และไม่มีการกล่าวโทษอย่างเป็นทางการหรือคดี

ต้องหยุดอยู่เพียงแค่นั้น ดูเหมือนจะไม่มีการลงบันทึกประจ�าวัน

ส�าหรับการให้ปากค�านี้ที่สถานีต�ารวจ การสัมภาษณ์เชิงคุณภาพ

และกลุ่มสนทนาเชิงลึกให้ตัวชี้บ่งบางประการว่า การล้มเลิกการ

ด�าเนินคดีอาจมีสูงมากในขั้นตอนนี้ 

 ตวัอย่างเช่น ถ้าเจ้าหน้าทีต่�ารวจตดัสนิว่า ความประพฤติ

ทีไ่ด้รบัรายงานนัน้ไม่อยูใ่นขัน้ทีถ่อืว่าเป็นอาชญากรรม เจ้าพนกังาน

กอ็าจเลอืกไม่ด�าเนนิคด ีหรอืท�าเฉพาะงานเอกสาร ผูเ้สยีหายอาจ

ตัดสินใจไม่เดินหน้าต่อด้วยการลงบันทึกแจ้งความอย่างเป็นลาย

ลักษณ์อักษรด้วยสาเหตุหลายประการ รวมท้ัง การไม่รู้หนังสือ 

ความกลวัต่อกระบวนการยุตธิรรม ความรูส้กึท้อถอยจากทศันคติ

ของเจ้าหน้าทีต่�ารวจทีรั่บเรือ่ง หรอืเพราะว่าผูต้้องสงสยัตกลงจ่าย

135 ข้อมูลที่ได้มาจากนักสังคมสงเคราะห์ (ซึ่งไม่ประสงค์จะออกนาม) ระหว่างการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลักกับตัวแทนขององค์กรพัฒนาเอกชน และเจ้าหน้าที่ของ
กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์ในเขตพื้นที่ศึกษาทั้งสามพื้นที่ในประเทศไทย

เงินชดเชย นักวิชาการหญิงผู้หนึ่งกล่าวว่า “เจ้าหน้าที่ต�ารวจและ

สหภาพหญงิ (Women’s Union) ไม่เชือ่ว่าจะมกีารข่มขืนในสมรส 

พวกเขาจึงพยายามแก้ปัญหาด้วยการประนีประนอม”

 จุดต่อไปที่เกิดการล้มเลิกการด�าเนินคดีคือหลังจากที่ผู้

เสียหายได้กล่าวหาอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร ในจุดนี้ ผู้มีอ�านาจ

ในท้องถิ่นอาจตัดสินใจไม่ด�าเนินคดีต่อไป หรือไม่ส่งเรื่องต่อให้

หน่วยงานด้านการสืบสวน ผู้ให้สัมภาษณ์เสนอเหตุผลของการ

ตกหล่นคดีไว้ดังนี้ เจ้าหน้าที่ต�ารวจเห็นว่าผู้เสียหายก�าลังโกหกว่า

ถูกข่มขืน ตัวอย่างเช่น หญิงบริการทางเพศพยายามเรียกร้องเงิน

จากลูกค้า เจ้าหน้าที่ต�ารวจไม่คิดว่าผู้เสียหายประพฤติตัวแบบที่

ควรท�าเวลามาแจ้งความ ไม่มีร่องรอยของการใช้ก�าลังบังคับ เช่น 

การผูกแขนผูกขา การทุบตี หรือเสื้อผ้าขาดวิ่น ไม่มีหลักฐานว่ามี

การมอมยานอนหลบัผูเ้สียหาย ผูเ้สยีหายอาจต้องเข้ารบัการตรวจ

พิสูจน์ทางนิติเวช ผู้เสียหายและผู้ต้องสงสัยอาจตกลงกันได้เร่ือง

ค่าเสียหาย หรือผู้เสียหายอาจถอนฟ้องเพราะห่วงเรื่องการรักษา

ความลับ และกลัวคนอื่นรู้

การรบัแจ้งความในขัน้แรกส�าหรบัผูเ้สยีหาย (Initial reception 

for the victim)

 ในเกือบทุกกรณี เจ้าหน้าที่ต�ารวจถือเป็นประตูสู ่

กระบวนการยุติธรรมทางอาญา ประสบการณ์ครั้งแรกที่เป็นลบ

กบัเจ้าหน้าทีต่�ารวจมีผลกระทบอย่างมีนยัส�าคัญกบัความไว้วางใจ

ของผูเ้สยีหายต่อประสทิธภิาพของตวัระบบทีจ่ะให้ความเป็นธรรม

แก่พวกเธอ และท�าให้พวกเธออาจตัดสินใจไม่เดินเรื่องเพื่อเรียก

ร้องความเป็นธรรมในกระบวนการยติุธรรมทีเ่ป็นทางการด้วย ผล

การศกึษาได้เสริมว่า มคีวามเสีย่งอย่างมนียัส�าคญัทีค่ดจีะตกหล่น

ในระดับการแจ้งความในชัน้ต้นกบัเจ้าหน้าทีต่�ารวจ ผูต้อบสมัภาษณ์

หมายเหตุว่า การปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ต�ารวจในหลายกรณียังไม่มี

ความเป็นมืออาชีพและน่าอับอายเนื่องด้วยไม่มีการค�านึงถึง

บาดแผลทางใจของผู้เสียหายหญิง ผู้ให้สัมภาษณ์ทั้งสองประเทศ

รายงานว่า ผู้เสียหายมักต้องรอเป็นเวลานานที่สถานีต�ารวจ – ซึ่ง

บ่อยครั้งมีแต่เจ้าพนักงานชาย – เพื่อให้เจ้าพนักงานว่างมารับค�า

ร้อง และพาไปโรงพยาบาลเพื่อตรวจเช็คร่างกาย ผลการศึกษาชี้

ให้เห็นกรณีต่างๆ ที่ผู้เสียหายที่บาดเจ็บทางใจต้องนั่งรอในสิ่ง

แวดล้อมที่ไม่เป็นมิตร โดยไม่มีความเป็นส่วนตัวเป็นเวลาหลาย ๆ  

ชั่วโมง และไม่สามารถเปลี่ยนเสื้อผ้า หรือเช็ดตัว หรือแม้แต่เข้า

ห้องน�้า เพราะอาจถูกต�าหนิว่าท�าลายหลักฐาน
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กฎหมายและมาตรฐานสากลที่เกี่ยวกับการติดต่อ/แจ้งความครั้งแรก

• เรยีกร้องให้รฐัภาคีประกนัว่า ผู้เสียหายทีเ่ข้าแจ้งความคดอีาญาความผดิต่อความรนุแรงทางเพศจะได้รบัการปฏบิตัด้ิวย

ศักดิ์ศรีและความเคารพ และมีการรักษาความลับและความเป็นส่วนตัวตลอดเวลา

• เรียกร้องให้รัฐภาคีจัดหาบริการที่ทันท่วงที มีความเป็นวิชาชีพ ไม่ตัดสิน และมีผู้เสียหายเป็นศูนย์กลาง

• ประกันว่าเจ้าหน้าที่ต�ารวจจะรับผิดชอบอ�านวยความสะดวกต่อการเข้าถึงบริการด้านสุขภาพ ด้านการสนับสนุนผู้เสีย

หาย ด้านการวางแผนความปลอดภัย และบริการคุ้มครองต่าง ๆ

• จัดหาบุคลากรที่ผ่านการอบรมแล้วมาช่วยเหลือและสนับสนุนผู้เสียหายในการท�าบันทึกแจ้งความ

 ในประเทศไทย ผูเ้สยีหายได้แสดงความกงัวลทีพ่วกเธอ

ต้องรอให้มีการรับแจ้งความ มีผู้ต้องสงสัยรออยู่ในห้องเดียวกัน 

ผูค้นทีผ่่านไปมาสามารถได้ยนิค�าให้การของเธอกบัเจ้าหน้าทีต่�ารวจ 

นอกจากน้ัน เจ้าหน้าที่ต�ารวจและสถานีต�ารวจที่เข้าแจ้งความได้

นั้นก็ต้องเป็นสถานีที่อยู่ในที่เกิดเหตุ มิใช่สถานีที่อยู่ในถ่ินอาศัย

ของผูเ้สยีหาย หากสถานตี�ารวจอยู่ไกลบ้านของผูเ้สยีหาย เธอต้อง

เดินทางไปมา ซึ่งกลายเป็นค่าใช้จ่ายและภาระส�าหรับผู้เสียหาย

การลงบันทกึเหตกุารณ์ในเบือ้งต้น (Filing the initial incident 

report)

 การสมัภาษณ์ผู้เสยีหาย องค์กรพฒันาเอกชน หน่วยงาน

ส่งต่อของภาครัฐ และผู้ให้บริการด้านการแพทย์ ท�าให้เห็นว่าผู้

เสยีหายต้องเผชญิกบัอปุสรรคทีเ่ป็นระบบในระดบัสถาบนัในการ

เข้าพบเจ้าหน้าที่ต�ารวจ และผู้เสียหายและหน่วยงานที่ให้ความ

ช่วยเหลือพวกเธอต้องเผชิญความกดดันในการขอให้เจ้าหน้าที่

ต�ารวจรับแจ้งความ แม้ว่ากระบวนการแจ้งความอาจแตกต่างใน

สองประเทศทีท่�าการศกึษา ผูเ้สียหายกย็งัต้องเจอกบัความท้าทาย

เรือ่งการแจ้งความในแต่ละประเทศ ผูเ้สยีหายในประเทศเวยีดนาม

ต้องลงลายมอืชือ่ในการแจ้งความ หรอืประทบัลายนิว้มอืในค�าร้อง

หรือค�ากล่าวโทษท่ีเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อเป็นการเปิด

กระบวนการยตุธิรรมทางอาญา สิง่นีอ้าจน่ากลวัส�าหรบัผูเ้สยีหาย

ที่ไม่เข้าใจภาษา อ่านไม่ออก หรือเขียนไม่ได้ หรือมีความพิการ

อย่างใดอย่างหนึ่งที่ท�าให้อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ นอกจากนั้น ผู้ให้

ข้อมูลกับงานศึกษายังตั้งข้อสังเกตว่า ผู้เสียหายมักถูกคุกคามให้

เปลี่ยนใจไม่กล่าวหา หรือถูกท�าให้กลัวว่าจะมีการแก้แค้นหากมี

การแจ้งความ โดยทัว่ไป เจ้าหน้าทีต่�ารวจท้องถิน่จะรับรายงานใน

เบื้องต้นและท�าการสอบสวนในชั้นแรก เจ้าพนักงานซึ่งท�าหน้าที่

เป็นผู้รับแจ้งความมักไม่ได้รับการอบรมเรื่องความยุติธรรม การ

สอบสวน การรวบรวมหลักฐาน หรือวิธีพิจารณาความทางอาญา 

เจ้าพนักงานนี้มีหน้าที่ส่ง ‘ข้อค้นพบ (findings)’ ไปให้พนักงาน

สอบสวนที่มีประสบการณ์ประจ�าแผนกเพื่อท�าการสอบสวนเบื้อง
ต้น อย่างไรก็ตาม จะมีการน�าข้อมูลทั้งหมดเหล่านี้ไปใช้เป็นหลัก
ฐานส�าหรบัการฟ้องคดด้ีวย ดงันัน้ ข้อคดิเหน็หรอืข้อค้นพบทีบ่นัทกึ
ไว้ในเบือ้งต้นอย่างขาดความเป็นมืออาชีพอาจกลายเป็นผลร้ายต่อ
คดีของผู้เสียหายได้

 ผู้เสียหายคนหนึ่งและครอบครัวของเธอเล่าว่า ได้รับ

ส�าเนาแจ้งความในภาษาที่ตนไม่เข้าใจและไม่สามารถอ่านรู้เรื่อง 

เป็นท่ีสงัเกตบ่อยครัง้ว่า ผูเ้สยีหายมกัไม่ได้รบัค�าชีแ้จงเรือ่งขัน้ตอน

ที่จะต้องท�าในการแจ้งความอย่างเป็นทางการ กระบวนการต่างๆ 

นั้นเป็นอย่างไร หรือสิทธิของเธอมีอะไรบ้าง 

 ผลการศึกษาจากประเทศเวียดนามแสดงให้เห็นว่า ใน

บางพื้นที่ เจ้าหน้าที่ต�ารวจท้องที่จะเก็บคดีข่มขืนไว้นอกระบบ

ส�านวนคดทีีเ่ป็นทางการ ซึง่ท�าให้เกดิความน่าเชือ่ว่า คดีข่มขนืและ

อาชญากรรมอื่นๆ “อยู่ในความควบคุม” ในกรณี “พื้นที่อ่อนไหว

ที่ต้องมีการระวังเป็นพิเศษ” (ค�าศัพท์ที่ใช้ส�าหรับพื้นที่เขตภูเขา

และเขตห่างไกล) การสัมภาษณ์ต่างๆ แสดงว่า แนวปฏิบัตินี้อาจ

โยงไปสูโ่อกาสการเลือ่นขัน้เลือ่นต�าแหน่งส�าหรบัเจ้าหน้าทีต่�ารวจ

ในพื้นที่ที่ดูเหมือนมีความสามารถในการรักษาความม่ันคงและ

ป้องกันอาชญากรรมในเขตรับผิดชอบ

ภาระที่ตกกับผู้เสียหาย (Onus on the victim)

 การข่มขนืและความผดิทางเพศต่อผูห้ญงิในประเทศไทย
และประเทศเวียดนามถูกจัดเป็นอาชญากรรมที่ต้องได้รับความ
สมยอมจากผู้เสียหายจึงจะด�าเนินคดีต่อไปได้ อาชญากรรมทาง
เพศต่อเด็กหญิงในประเทศไทยถกูถอืว่าเป็นอาชญากรรมทีก่ระท�า
ต่อรัฐ การจัดอันดับความผิดทางเพศเป็นอาชญากรรมต่อบุคคล 
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หรอืก่ึงสาธารณะ หมายความว่าภาระจะตกอยูก่บัผูเ้สยีหายทีต้่อง
แจ้งความอย่างเป็นทางการเพือ่ให้เริม่สบืสวนได้ การจดัอนัดับเช่น

นี้ท�าให้ ‘คู่คดี’ ต่อรองเพื่อตกลงกันนอกระบบยุติธรรมได้ ในทั้ง

สองประเทศ ผู้เสยีหายมีสิทธถิอนตัวออกจากข้ันตอนต่าง ๆ  อย่างไร

ก็ดี ส�าหรับกรณีที่เป็นอาชญากรรมต่อรัฐ ในทางทฤษฎีแล้ว เจ้า

หน้าทีต่�ารวจและพนักงานอยัการสามารถด�าเนินคดีต่อ โดยไม่ต้อง

มีความร่วมมือจากผู้เสียหาย ในประเทศเวียดนาม หากผู้เสียหาย

ถอนความสมยอม เธอต้องเซ็นแบบฟอร์มของทางการเพื่อระบุว่า 

เธอรับทราบว่าจะไม่สามารถกลับมากล่าวหาใหม่ได้อีกครั้ง

การให้ปากค�า (Providing a statement)

 ในประเทศเวยีดนาม จดุแรกท่ีเกดิการตกหล่นคดคีอืเมือ่

ผูเ้สยีหายต้องตดิต่อกบัเจ้าหน้าท่ีต�ารวจหรอืเจ้าพนกังานยตุธิรรม

เป็นครั้งแรก และต้องให้ปากค�าเรื่องการข่มขืนหรือความรุนแรง

ทางเพศ และต้องกล่าวหาอย่างเป็นทางการ การศึกษาพบว่าใน

ทั้งสองประเทศ ผู้เสียหายต้องถูกขอให้เล่าเรื่องราวซ�้า ๆ หลาย

ครั้ง ท�าให้เกิดความอับอาย ตอกย�้า บาดแผลในใจกลายเป็นผู้ถูก

ล่วงละเมดิซ�า้สอง (secondary victimization)136 และเพิม่ความ

เสีย่งในการล้มเลกิการด�าเนนิคด ีเมือ่พจิารณาว่า มกีารขอให้ผู้เสีย

หายให้ปากค�าซ�้า ๆ และมีการตีความข้อเท็จจริงที่ได้จากการให้

ปากค�าโดยผู้สอบปากค�าที่มีอคติ บ่อยคร้ัง เนื้อหาในบันทึกแจ้ง

ความจึงไม่มีการตรวจสอบอีกคร้ังโดยผู้เสียหาย และสามารถถูก

น�าไปใช้ในชั้นศาลเพื่อลดทอนความน่าเชื่อถือ (discredit) ของผู้

เสยีหาย ท�าให้เหน็ได้ง่ายว่า ท�าไมผูเ้สยีหายหญงิจงึเลอืกไม่ด�าเนนิ

การตามกระบวนการยุติธรรมทางอาญา นอกจากนั้น ข้อความใด

ท่ีให้ปากค�าไปที่ขัดแย้งกันหรือไม่สมเหตุสมผลก็จะถูกใช้สร้างข้อ

กังขาต่อความน่าเชื่อถือและความน่าไว้วางใจของผู้เสียหายด้วย

 งานวจิยัจ�านวนมากเก่ียวกบัพลวัตรของความรนุแรงทาง

เพศได้แสดงให้เห็นว่า การบาดเจ็บทางจิตใจของผู้เสียหายอาจ

ท�าให้เกิดผลลบหลายประการต่อการให้ข้อมูลที่ครบถ้วนและถูก

ต้อง ในเหตุประทษุร้ายทีเ่ธอได้รบั137 งานวจิยัด้านการเกดิบาดแผล

ทางจิตใจ (Trauma research) ได้เสนอเพิ่มเติมว่า “บ่อยครั้งที่ผู้

เสยีหายจะหวนจดจ�าข้อมลูเกีย่วกบัการล่วงละเมดิทางเพศได้หลงั

จากการนอนหลับเต็มท่ีแล้วหนึ่งหรือสองคืน”138 อย่างไรก็ดี ผู้

136 การเป็นผู้ถูกล่วงละเมิดซ�้าสอง (Secondary victimization) มีความหมายถึง “ทัศนคติ พฤติกรรม และการปฏิบัติโดยผู้ให้บริการในชุมชนที่มองว่าผู้เสียหายเป็นฝ่าย
น่าต�าหนิ ซึ่งท�าให้เกิดบาดแผลทางใจเพิ่มขึ้นกับผู้ที่รอดมาจากเหตุล่วงละเมิดทางเพศ” จากรายงานของ Rebecca Campbell and Sheela Raja (2005).

137 Lonsway, Kimberly (2005) Interviewing the Victim PART I: Interviewing Techniques Based on the Realistic Dynamics of Sexual Assault. End 
Violence Against Women International. p.18-24.

138 Ibid. p.19.
139 มาตรา 133 ของประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความทางอาญา บัญญัติว่า ในคดีความผิดเกี่ยวกับเพศ การถามปากค�าผู้เสียหายที่เป็นหญิงให้พนักงานสอบสวนหญิง

เป็นผู้สอบสวน รวมทั้งการข่มขืน อย่างไรก็ดี จากจ�านวนสถานีต�ารวจที่มีอยู่ทั่วประเทศ 1,465 สถานี มีพนักงานสอบสวนหญิง (commissioned officer) เพียง 300 
คน (ข้อมูลจากพลต�ารวจเอกชัชวาล สุขสมจิต รองผู้บังคับการต�ารวจ ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ ในการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลักเมื่อวันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2556

ประกอบวิชาชพีด้านกระบวนการยุตธิรรมทางอาญาทีใ่ห้สมัภาษณ์

ยงัไม่คุ้นเคยกับอาการทางร่างกาย พฤตกิรรม และการเกดิบาดแผล

ทางจติใจจากการถกูข่มขนื และสิง่เหล่านีม้ผีลกระทบต่อผูเ้สยีหาย 

หรอืสร้างความกระทบกระเทือนทางใจท่ีอาจมผีลเป็นค�าให้การที่

ไม่ตรงกัน

 ผู้ที่รอดมาจากเหตุการณ์สามคนในประเทศไทยให้

สมัภาษณ์ว่า มบีรรยากาศทีน่่าอดึอดัใจในช่วงของการสอบปากค�า 

เพราะท�ากันท่ีโต๊ะหรือห้องในสถานีต�ารวจโดยไม่มีการค�านึงถึง

ความเป็นส่วนตัวหรือความปลอดภัย ผู้ตอบสัมภาษณ์สังเกตว่า 

เจ้าหน้าที่ต�ารวจตั้งค�าถามที่แสดงอคติและไม่ค�านึงถึงความรู้สึก

หรือสภาพทางจิตใจของผู้เสียหาย ตัวอย่างเช่น ค�าถามของเจ้า

พนกังานหญงิ 15 คนจากสถานตี�ารวจในกรงุเทพฯ เชียงใหม่ และ

สงขลา ประกอบด้วยค�าถามเช่น “คณุไปท�าอะไรทีน่ัน่ตอนนัน้ มนั

ดึกดื่นแล้ว” “ท�าไมคุณถึงไปกับเขา (ผู้ถูกกล่าวหา) ตั้งแต่แรก” 

“คุณแต่งตัวอย่างไรตอนเกิดเหตุ” “ท�าไมคุณไม่ตะโกนขอความ

ช่วยเหลือหรือต่อสู้กลับ” และ “คุณแน่ใจนะว่าไม่ได้แสดงท่าที

อะไรที่แสดงว่าคุณสนใจเขา”

 ไม่ว่าเจ้าหน้าที่ต�ารวจหญิงจะตระหนักหรืออ่อนไหวต่อ

ประเด็นทางเพศเพียงใด – เราไม่อาจอนุมานได้ว่า เพราะเจ้า

พนักงานเป็นหญิง แล้วเธอจะต้องอ่อนไหวในการปฏิบัติต่อผู้เสีย

หายด้วยความเคารพและห่วงใย – อย่างไรก็ดี ผู้เสียหายจ�านวน

มากกล่าวว่า พวกเธอสบายใจท่ีเล่าเรื่องให้เจ้าพนักงานหญิงฟัง

มากกว่า ซึง่เจ้าพนกังานหญงิมจี�านวนน้อยกว่าพนกังานสอบสวน

ชายมากในทั้งสองประเทศ139 ผู้รอดมาจากเหตุละเมิดชาวไทยคน

หนึ่งอธิบายว่า “ฉันเป็นผู้หญิง ฉันถูกข่มขืน มันเป็นเรื่องยากที่จะ

เอาชนะความอดสูใจ ความรู้สึกว่าร่างกายของฉันสกปรก มันยาก

ที่จะอธิบายสิ่งนี้ให้เจ้าหน้าที่ต�ารวจชาย ฉันถูกผู้ชายข่มขืน และ

ฉันต้องเล่าเรื่องนี้ให้ผู้ชายฟัง ไม่นะ ฉันอยากพูดกับผู้หญิงด้วยกัน

มากกว่า พวกเธอมีร่างกายเหมือนกับฉัน ฉันเชื่อว่าพวกเธอเข้าใจ

ฉันมากกว่า เราเป็นผู้หญิงเหมือนกัน”
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แนวทางปฏิบัติที่มีความหวัง: การปฏิรูปล่าสุดในประเทศไทย

 กระบวนการทางอาญาส�าหรับผู้เสียหายที่มีอายุต�่ากว่า 18 ปี แสดงความอ่อนไหวต่อความเปราะบางของผู้เสีย

หาย รวมทั้งมีแนวทางท�างานแบบทีมสหวิชาชีพที่ประกอบด้วยนักจิตวิทยา นักสังคมสงเคราะห์ และผู้ดูแลผู้เสียหาย ใน

ประเทศไทย เจ้าหน้าที่ต�ารวจและอัยการตอ้งร่วมสัมภาษณ์ในครั้งเดียวกัน เพื่อลดจ�านวนครั้งที่ผู้เสียหายต้องเล่าเรือ่งราว

ของตน กฎหมายก�าหนดให้บันทึกค�าให้การของผู้เสียหายเป็นวีดีทัศน์ได้ และจะได้ไม่ต้องมีการสัมภาษณ์ซ�้า ๆ เป็นที่น่า

เสียดายที่ระเบียบวิธีการนี้มีใช้กับเด็กเท่านั้น แต่ยังไม่มีใช้กับผู้เสียหายจากความรุนแรงทางเพศที่เป็น

 เจ้าพนักงานชาย ทีร่บัเรือ่งครัง้แรกท่ีให้สัมภาษณ์ในกลุม่

สนทนาเชงิลกึในประเทศไทยและประเทศเวียดนามต่างยนืยนัว่า 

พวกเขารูส้กึไม่สะดวกใจทีจ่ะตัง้ค�าถามและพดูคยุเรือ่งทีเ่ป็น ‘ส่วน

ตัวและลงลกึ’ กบัผู้เสียหายหญงิ ซ่ึงอาจมผีลต่อการรายงานและ

การบนัทกึคดี

มาตรการป้องกันอย่างมีประสิทธิภาพที่มีอยู่ 

 การคุม้ครองผูห้ญงิและเด็กหญงิทีเ่ผชญิกบัความรนุแรง

ทางเพศเป็นส่ิงที่ส�าคัญยิ่งยวดในตัวของมันเอง และด้วยเหตุนั้น 

จึงควรมีมาตรการคุ้มครองต่างๆ โดยไม่เกี่ยวกับว่าจะมีการจัดให้

กรณลีะเมดิเป็นคดอีาญาหรอืไม่ การคุม้ครองทีไ่ด้ผลจะช่วยเสรมิ

พลงัให้กบัผูเ้สยีหายในการเข้าแจ้งความ และท�าให้พวกเธอเดนิไป

ในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาได้อย่างปลอดภัย การตัดสินใจ

ทกุอย่างตลอดกระบวนการยตุธิรรมทางอาญาต้องให้ความส�าคญั

เร่งด่วนเรื่องความปลอดภัย และควรค�านึงถึง

ความต้องการทางจิตใจและอารมณ์ของผู้เสียหาย

 ในทั้งสองประเทศ มีการออกค�าสั่งคุ้มครองให้ส�าหรับผู้

หญงิทีเ่ป็นผูเ้สยีหายจากความรนุแรงในครอบครวัเท่านัน้ ไม่มกีาร

ก�าหนดค�าสั่งคุ้มครองทางกฎหมาย (ค�าสั่งห้ามเข้าใกล้ หรือ

มาตรการไม่ให้ติดต่อ) ส�าหรับผู้เสียหายจากความรุนแรงทางเพศ

ที่กระท�าโดยคนที่รู้จักกัน โดยคู่รัก หรือโดยคนแปลกหน้า ความ

ปลอดภัยและการคุ้มครองน่าจะเป็นข้อพิจารณาที่มีความส�าคัญ

ในล�าดับต้นๆ ในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา แต่ดูเหมือนว่า

ระบบยตุธิรรมในทัง้สองประเทศไม่ได้ก�าหนดให้มกีารเข้าถงึ มาตร

คุ้มครองแบบทันที เร่งด่วน และระยะยาวในกรณีที่นอกเหนือไป

จากความรุนแรงในครอบครัว ไม่มีเจ้าหน้าที่ต�ารวจคนใดในกลุ่ม

ที่สัมภาษณ์ในประเทศไทยและประเทศเวียดนามที่พูดถึงการ

ประเมนิความเสีย่ง การช่วยเหลอืผูเ้สยีหายในการท�าแผนเพือ่ความ

ปลอดภยั (safety plans) หรอืการท�างานร่วมกบัผู้ให้บรกิารอืน่ๆ 

เพื่อพัฒนาระเบียบและเครือข่ายส่งต่อท่ีเน้นความปลอดภัยและ

การคุ้มครอง และไม่มีเจ้าพนักงานบริการยุติธรรมทางอาญาที่ให้

สัมภาษณ์คนใดที่เห็นว่าการคุ้มครองเป็นเรื่องเร่งด่วน
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ตารางที่ 8 สรุปปัจจัยทางกฎหมายวิธีพิจารณาความทางอาญาที่มีผลต่อการล้มเลิกการด�าเนินคด:ี ขั้นตอนของการแจ้งเหตุครั้งแรก

และการแจ้งความ

สาเหตุของการล้มเลิกการด�าเนินคดี ส่ิงท่ีช่วยลดทอนการล้มเลิกการด�าเนินคดี

ไม่มีสถานท่ีรองรับท่ีเป็นมิตรกับผู้หญิง
หรือผู้เสียหาย

• จดัพืน้ทีน่ัง่รอทีป่ลอดภยัส�าหรบัผูห้ญงิและเดก็หญงิ และสอบปากค�าด้วยความเคารพ 
และปกป้องศักดิ์ศรี ความเป็นส่วนตัว และความลับของพวกเธอ

• ปฏิบัติต่อผู้หญิงและเด็กหญิงอย่างมีมนุษยธรรม 
• จ�ากัดการเข้าถึงส�านวนคดี และเก็บรักษาส�านวนคดี 

เจ้าพนักงานรับแจ้งและปฏิบัติงานอย่าง
ลวกๆ และไม่ครบถ้วน 

• เก็บรักษาบันทึกเหตุการณ์ต่างๆ ที่มีการแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ต�ารวจ
• พัฒนาและก�าหนดแนวทางตอบสนองที่อ่อนไหวต่อประเด็นทางเพศและสภาพจิตใจ

ของผู้เสียหาย ให้กับเจ้าหน้าที่ที่รับค�าร้องทุกคน
• จดัทรัพยากรทีเ่พยีงพอและอบรมให้เจา้พนักงานทีร่ับค�าร้อง และช่วยเหลือผูเ้สยีหาย

อย่างเป็นกลางและด้วยความเห็นอกเห็นใจ
• ก�ากับดูแลและประเมินคุณภาพงานที่ได้ปฏิบัติไปแล้ว

ภาระตกเป็นของผู้เสียหายในการแจ้ง
ความอย่างเป็นทางการ

• เจ้าพนักงานที่มีความอ่อนไหวต่อประเด็นทางเพศและได้รับการอบรมมาอย่างดี ที่ท�า
หน้าที่ช่วยเหลือและสนับสนุนผู้เสียหายในการกรอกค�าร้องเรียน

พรากความสามารถในการปกป้องตัวเอง
ของผู้เสียหาย (victim agency) (การ
แจ้งความภาคบังคับ)

• ส่งเสริมความสามารถในการปกป้องตัวเองของผู้เสียหายในระหว่างการแจ้งความ

ระยะเวลารอคอยท่ียาวนานเกินไป • ให้ความส�าคญัเร่งด่วนกบัการสอบสวนเรือ่งความรนุแรงทางเพศ ทีต้่องปฏิบัตกิารโดย
ทันที

• ประสานงานสบืสวนร่วมกบัผูใ้ห้บรกิารสนบัสนนุ บรกิารด้านกฎหมาย และบรกิารด้าน
การแพทย์

ต้องบอกเล่าเหตุการณ์ซ�้าหลายคร้ัง • ลดจ�านวนครั้งท่ีผู้เสียหายหญิงต้องให้ปากค�าในเหตุท่ีเกิดขึ้น เพื่อไม่ท�าให้ผู้เสียหาย
รู้สึกเหมือนเป็นผู้ถูกล่วงละเมิดซ�้าสอง (secondary victimization)

• รับฟังค�าร้องของผู้เสยีหายทลีะอย่างและในสถานทีท่ีส่ะดวกสบายและปลอดภยัส�าหรับ
เธอ 

• บันทึกและยืนยันความถูกต้องของบันทึกค�าให้การของผู้เสียหายหญิง
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4.3 การสอบสวน (Investigation)

 เจ้าหน้าทีต่�ารวจ พนกังานสอบสวน และพนกังานอยัการ

ทกุส่วนอาจท�างานเกีย่วข้องกันในขัน้ตอนสอบสวน ในประเทศไทย 

เจ้าหน้าที่ต�ารวจจะท�าการสอบสวนหลังจากผู้เสียหายเซ็นชื่อใน

บันทึกแจ้งความ ในประเทศเวียดนาม ส�านักผู้ตรวจการจะต้อง

อนมุตัใิห้มกีารสอบสวนทางอาชญากรรมก่อนทีก่ารสอบสวนอย่าง

เป็นทางการจะเกิดขึ้นได้ 

การล้มเลิกการด�าเนินคดีในขั้นตอนสอบสวน: ข้อค้นพบจาก

การศึกษา

 ผลการศึกษาในประเทศไทยและประเทศเวียดนามพบ

ว่า อัตราความเสี่ยงต่อการล้มเลิกการด�าเนินคดีมีสูงในช่วงสอบ

ปากค�า หากเปรียบเทียบข้อมูลของศูนย์ช่วยเหลือผู้หญิงและเด็ก

ในภาวะวิกฤติ (OSCC) และข้อมูลของส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ

ของประเทศไทยจะพบว่า มีรายงานเพียงหกเปอร์เซน็ต์ทีท่างศนูย์ 

OSCC ได้รบัท่ีน�าไปสูก่ารออกหมายจบั ในขณะทีม่าตรา 133 ของ

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความทางอาญาได้ก�าหนดให้ใช้

พนกังานหญงิในการสอบปากค�าผูเ้สยีหายหญงิ แต่จ�านวนพนกังาน

หญิงกม็ไีม่เพยีงพอเมือ่เทยีบกบัจ�านวนสถานตี�ารวจและพ้ืนทีเ่กดิ

เหตุ ดังนั้น จึงเป็นไปได้ที่เจ้าพนักงานชายจะเป็นผู้สอบปากค�าผู้

เสียหายส่วนใหญ่ ขั้นตอนเช่นนี้อาจเป็นเหตุให้ผู้เสียหายเปลี่ยน

ค�าให้การ หรือถอนแจ้งความด้วยความกลัว ที่จะถูกตีตราหรือถูก

ตัดสิน แม้ว่าพนักงานสอบสวนหญิงอาจไม่อ่อนไหวทางเพศเสมอ

ไป แต่ผู้เสียหายที่ให้สัมภาษณ์ในการศึกษาครั้งนี้ต้ังข้อสังเกตว่า 

พวกเธอรู้สึกสะดวกใจและเต็มใจพูดคุยกับเจ้าพนักงานหญิง

มากกว่า โดยเฉพาะอย่างยิง่เมือ่ต้องลงรายละเอยีดด้านกายภาพ140 

ผูเ้สยีหายทีใ่ห้สัมภาษณ์ทัง้หมดในการศกึษานีก้ล่าวถงึประสบการณ์

ทีรู้่สกึอดึอดัใจเมือ่ต้องบอกเล่าเหตทุีเ่กดิขึน้ให้กบัเจ้าพนกังานชาย

140 ข้อมูลได้มาจากผู้เสียหายและจากองค์กรพัฒนาเอกชนซึ่งท�างานอย่างใกล้ชิดกับผู้เสียหายจากความรุนแรงทางเพศ

 ในขั้นตอนน้ี มีจุดท่ีเป็นไปได้หลายจุดที่จะเกิดการล้ม

เลิกการด�าเนินคดีในประเทศเวียดนาม ประการแรกสุด เมื่อคณะ

สืบสวนตกลงใจไม่ท�าการสืบสวนอาชญากรรมอย่างเป็นทางการ 

และประการทีส่อง เมือ่คณะสบืสวนตกลงใจด�าเนนิคดอีาญาอย่าง

เป็นทางการแต่ส�านักผู้ตรวจการไม่อนุมัติ หลังจากขั้นตอนการ

สืบสวน ความเป็นไปได้ของการล้มเลิกการด�าเนินคดีอีกประการ

หน่ึง คอืเม่ือคณะสืบสวนตัดสินใจไม่ด�าเนินคดีต่อ ระหว่างข้ันตอน

เหล่าน้ี ผู้เสยีหายอาจถอนตวัในขณะใดขณะหน่ึงกไ็ด้ ผลการศกึษา

จากประเทศเวยีดนามชีใ้ห้เหน็ว่า ข้ันตอนนีค้อืขัน้ตอนหลกัในการ

ล้มเลิกการด�าเนินคดี และยังปรากฏว่ามีระดับการล้มเลิกการ

ด�าเนินคดีที่ต่างกันไปโดยขึ้นอยู่กับว่าผู้เสียหายเป็นเด็กหญิงหรือ

เปน็ผู้หญิง การทบทวนแฟ้มข้อมูลเชิงปรมิาณพบวา่ อัตราการลม้

เลิกการด�าเนินคดีจ�านวน 27 เปอร์เซ็นต์เป็นกรณีของเด็กหญิง 

เมือ่เปรยีบเทยีบกับอตัราการล้มเลกิการด�าเนนิคด ี61 เปอร์เซน็ต์

ในกรณี 
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ตารางที่ 9 สรุประเบียบวิธีการสืบสวนสอบสวนในแต่ละประเทศ 

การสอบสวน ประเทศไทย ประเทศเวียดนาม

การตรวจสอบทาง
นิติเวช 

การตรวจสอบผู้เสียหายในทางนิติเวชเป็น
ข้อบังคับ ไม่ว่าจะมีระยะเวลาห่างเท่าไร
ระหว่างการแจ้งความและการเกิดเหตุ

การตรวจสอบผู้เสียหายในทางนิติเวชไม่ได้เป็นข้อบังคับ
อย่างชัดเจนตามท่ีก�าหนดไว้ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความทางอาญา 

ผู้เสียหายต้องเต็มใจให้มีการตรวจสอบทางนิติเวช

ก�าหนดเวลาส�าหรับ
การสอบสวน 

การสอบสวนต้องท�าให้เสร็จภายในสอง
เดือน ระยะเวลาสืบสวนอาจขยายไปได้
เป็นสามเดือน (สูงสุด สองคร้ัง) หากว่าสม
เหตุสมผลและจ�าเป็น

ก�าหนดเวลาในการสืบสวนสอบสวนข้ึนอยู่กับการจัดล�าดับ
และความร้ายแรงของอาชญากรรม (โดยท่ัวไปคือ 24 เดือน)

การสอบปากค�าผู้
ต้องสงสัย 

เจ้าพนักงานสอบสวนสามารถออกหมาย
ศาล (subpoena) เม่ือมีมูลเหตุอันสมควร
เพ่ือน�าตัวผู้ต้องสงสัยมาสอบปากค�าอย่าง
เป็นทางการ

ผู้ต้องสงสัยอาจถูกจับกุม (ถ้าเป็นคนท่ีผู้เสียหายรู้จัก) และ
ถูกตรวจสอบหรือสอบปากค�า

การช่วยเหลือและ
สนับสนุนผู้เสียหาย

หนังสือเวียนเลขท่ี 07/2011 ก�าหนดความส�าคัญเร่งด่วนกับ
การให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายต่อผู้เสียหายจากความ
รุนแรงทางเพศ

 ท่ีผู้เสียหายเป็นหญิง เหตุผลของคดีจ�านวนเกือบ 50 

เปอร์เซ็นต์ทีย่ตุไิปในระดบัเจ้าหน้าทีต่�ารวจ คอื “ไม่มคีวามผดิ (no 

offence)” ซึ่งจากการสัมภาษณ์นั้นหมายความว่า ไม่มีหลักฐาน

ทีแ่สดงว่ามีการกระท�าอาญาหรอืหลกัฐานไม่เพยีงพอ ในคดจี�านวน

น้อยกว่า 1 เปอร์เซ็นต์มีบันทึกว่า เป็นการกล่าวหาเท็จ (false 

allegation) ส่วนคดีมากกว่าหนึ่งในสามเล็กน้อยต้องหลุดไปใน

ขั้นตอนนี้ (36 เปอร์เซ็นต์) เพราะผู้เสียหายถอนตัว ผู้เสียหายท่ี

ถอนตวัทัง้หมดเป็นผู้ใหญ่ เหตผุลท่ีให้ต่อการถอนตวั คอื ผูเ้สยีหาย

และผู้ต้องสงสัยต่อรองกันได้ ผู้เสียหายกลัวตราบาป หรือผู้เสีย

หายเป็นห่วงเรื่องความเป็นส่วนตัว

 การสอบสวนความผิดทางเพศเป็นการสอบสวนท่ีซับ

ซ้อน และยิ่งซับซ้อนมากขึ้นด้วยข้อเท็จจริงที่ว่า ไม่มีพยานที่เชื่อ

ถือได้ หรือไม่มี

141 ประมวลกฎหมายอาญาไทย การทบทวนวรรณกรรมของส�านวนคดีศาลฎีกา (Thai Criminal Code, literature review of Supreme Court cases).

 หลักฐานทางนิติเวช ท�าให้ต้องมุ่งไปดูที่ความน่าเชื่อถือ

ของผู้เสียหายเป็นส�าคัญ การให้ความสมยอมกลายเป็นประเด็น

ส�าคัญ และ การศึกษาพบในทั้งสองประเทศว่า มีความลังเลที่จะ

ด�าเนนิคดีโดยไม่มกีารพสูิจน์หลักฐาน (corroboration) เจ้าหน้าท่ี

ที่ให้สัมภาษณ์หลายคนต้ังข้อสังเกตว่า การพิสูจน์คดีที่ไม่มีหลัก

ฐานประจักษ์ในร่างกายของผู้เสียหายจะมีความยากล�าบากเพ่ิม

ขึน้ ผูใ้ห้ข้อมลูอืน่กล่าวถงึความยากล�าบากเมือ่การกระท�าเพือ่ร่วม

ประเวณนีัน้ยงัท�าไม่ส�าเรจ็ ประมวลกฎหมายอาญาของประเทศไทย

ไม่ได้ขยายความสถานการณ์ที่แสดงว่ามีการยินยอม และการ

ทบทวนค�าพพิากษาของศาลพบว่า ปัจจยัแวดล้อม (circumstantial 

factors) ที่ช่วยสรุปว่ามีความสมยอมหรือไม่นั้น ประกอบด้วย

ความสมัพนัธ์ระหว่างผูล้ะเมดิและผูเ้สยีหาย เหตกุารณ์ทีช่กัน�าไป

สูก่ารข่มขนื ลกัษณะปรากฏทางกายของผูเ้สยีหายและผูต้้องสงสยั141
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กฎหมายและมาตรฐานสากลที่เกี่ยวข้องกับการเข้าติดต่อ/แจ้งความครั้งแรก 

• ส่งเสริมให้มีการสอบสวนที่ทันต่อเวลา อย่างมืออาชีพ ตรงกับมาตรฐานด้านการตรวจสอบหลักฐานและการสืบค้น 

ใช้วิธีการทุกอย่างที่มีอยู่ในการระบุและจับกุมตัวผู้ต้องสงสัย โดยค�านึงถึงความปลอดภัย สวัสดิภาพ และศักดิ์ศรีของ

ผู้หญิงและเด็กหญิงผู้เสียหาย

• หลักการและแนวทางแห่งสหประชาชาติว่าด้วยการเข้าถึงความช่วยเหลือทางกฎหมายในกระบวนการยุติธรรมทาง

อาญา (The UN Principles and Guidelines on Access to Legal Aid in Criminal Justice Systems)142 เรียก

ร้องให้รัฐภาคีประกันว่า จะมีสถานท่ีและการสนับสนุนด้านค�าแนะน�า การช่วยเหลือ และการดูแลตลอดขั้นตอน

ยุติธรรมทางอาญาแก่หญิงผู้เสียหายหญิงจากความรุนแรง ในลักษณะที่ป้องกันการเป็นผู้เสียหายซ�้าซ้อน (repeat 

victimization) และการสร้างภาวะการกลายเป็นผู้เสียหายซ�้าสอง (secondary victimization)

บรกิารทางการแพทย์และทางการแพทย์นติเิวช (Medical and 

medico-legal services)

ส่ิงอ�านวยความสะดวกส�าหรับการรวบรวมหลักฐานทางการ

แพทย์ 

 ในประเทศไทย หลงัจากทีผู่เ้สียหายได้เข้าแจ้งความ เธอ

จะถูกส่งต่อไปโรงพยาบาลหรือศูนย์การแพทย์ที่รับผิดชอบโดย

ทนัท ีไม่ว่าจะยงัมร่ีองรอยของการบาดเจ็บหรอืมกีารบาดเจบ็รนุแรง

หรือไม่ หรือไม่ว่าเวลาระหว่างเหตุที่เกิดกับวันท่ีแจ้งความจะทิ้ง

ระยะห่างแค่ไหน จากการสมัภาษณ์บคุลากรทางการแพทย์และผู้

ช�านาญด้านวิชาชีพหลายคน ดูเหมือนยังมีความเข้าใจไม่ตรงกัน

ว่าจะน�าเสนอผลการตรวจนติเิวชในส�านวนคดขีองต�ารวจหรอืศาล

อย่างไร เป็นทีส่งัเกตว่า มเีพยีงผูต้รวจสอบสองคนทีม่คีวามช�านาญ

ในด้านตรวจหลักฐานการข่มขืนและการใช้ก�าลังล่วงละเมิดทาง

เพศ อย่างไรก็ดี การสัมภาษณ์ผู้ปฏิบัติงานด้านการแพทย์ท�าให้

เหน็ว่า มคีวามพยายามเพิม่ขดีความสามารถในด้านความเชีย่วชาญ

นี้อย่างค่อยเป็นค่อยไป

 ในประเทศเวยีดนาม มสีถานท่ีอ�านวยความสะดวกและ

พนักงานการแพทย์ที่ท�าหน้าที่ตรวจสอบทางนิติเวช แต่ไม่มีผู้

เชีย่วชาญทีไ่ด้รับการอบรมมาโดยเฉพาะหรือได้รบัมอบหมายเป็น

พิเศษให้เป็นผู้ตรวจสอบนิติเวชในกรณีของความรุนแรงทางเพศ 

นอกจากนั้น เท่าที่รับทราบมา – ยกเว้นในกรณีของโรงพยาบาล

ที่ท�างานตามเกณฑ์ก�าหนดขององค์การอนามัยโลก (WHO 

protocols) – ไม่มีแนวทางโดยเฉพาะส�าหรับการจัดการกับคดี

ความรนุแรงทางเพศ โดยเฉพาะอย่างยิง่ เมือ่เป็นการแจ้งความต่อ

เหตุที่เกิดขึ้นเป็นระยะหนึ่งแล้ว 

 

142 GA res 67/187, annex.

 ข้อค้นพบเชิงคุณภาพจากประเทศเวียดนามชี้ให้เห็นว่า 

ผูเ้สียหายจากการข่มขืนมกัถูกปฏิบตัิอย่างขาดความออ่นไหวโดย

เจ้าหน้าที่การแพทย์และด้านกฎหมาย 

 “ในระดับท้องถิ่น เจ้าหน้าที่ต�ารวจสามารถส่งต่อคดี

ไปให้หน่วยงานที่มีอ�านาจหน้าที่ทางนิติเวช แต่ผู้เชี่ยวชาญ

ด้านนิติเวชอาจไม่มั่นใจที่ตรวจร่างกายผู้เสียหาย เพราะขาด

ความช�านาญในด้านนี้โดยเฉพาะ ผู้เชี่ยวชาญทางนิติเวชอาจ

ส่งไปให้พยาบาลด้านสูตินรีเวชช่วยตรวจสอบ จึงไม่ใช่เร่ือง

ผิดปกติท่ีจะเห็นคนสี่คนเดินเรียงกันไปในโรงพยาบาล มีผู้

เชี่ยวชาญนิติเวชที่เป็นชายเดินน�า ผู้เสียหายพยายามปกปิด

ใบหน้าของตนด้วยผ้าเช็ดหน้าและหมวกเดินตามมา จากนั้น

ก็เป็นพยาบาล บุคคลสุดท้ายคือเจ้าหน้าที่ต�ารวจหอบแฟ้ม

ข้อมูลตามมา ใครก็ตามที่ผ่านมาพบเห็นก็จะบอกได้ทันทีว่า 

เด็กหญิงหรือหญิงผู้นั้นเป็นเหยื่อของการข่มขืน ลองคิดดูว่า

ผู้เสียหายมีการบาดเจ็บทางจิตใจอยู่แล้ว การปฏิบัติต่อผู้เสีย

หายเช่นนี้เปรียบเสมือนการท�าร้ายเธอซ�้าอีกเป็นพัน ๆ  เท่า”

เจ้ำพนักงำนชำยผู้ช�ำนำญด้ำนนิติเวช ประเทศเวียดนำม
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 อีกตัวอย่างหนึง่ทีน่่าเป็นห่วงจากประเทศเวียดนามเร่ือง

การปฏิบัติต่อผู้เสียหายจากความรุนแรงทางเพศ

 “ทนัททีีผู่เ้ชีย่วชาญชายด้านนติเิวชตรวจร่างกายเสรจ็ 

เขาอาจท�าให้ผูเ้สยีหายรูส้กึหวาดกลวั เธอเลยรีบใส่เสือ้ผ้าและ

ว่ิงหนจีากห้องตรวจร่างกายอย่างรวดเรว็ไปยงัสวนสาธารณะ

ใกล้ๆ บางทีเจ้าหน้าที่อาจไม่ได้อธิบายขั้นตอนการท�างานให้

ผู้เสียหายฟังให้เข้าใจอย่างแท้จริง ตัวอย่างเช่น ท�าไมผู้เสีย

หายต้องถอดเสื้อผ้าออกทั้งหมด มีสถานการณ์ที่ผู้หญิงอาจ

ยอมเปลอืยเฉพาะท่อนบนและต้องการสวมกางเกงไว้ และถ้า

เธอมีทัศนคติที่จะร่วมมือ ก็จะช่วยให้เจ้าหน้าที่ท�างานตรวจ

อย่างมปีระสทิธภิาพ แต่ถ้าเธอเอาแต่หนบีขาไว้ เจ้าหน้าทีจ่ะ

ท�าการตรวจสอบได้อย่างไร”

ผู้เชี่ยวชำญชำยด้ำนนิติเวช ประเทศเวียดนำม

กระบวนการรวบรวมพยานหลักฐาน (Evidence gathering 

processes)

 ในประเทศไทยและประเทศเวียดนาม ต้องมีการแจ้ง

ความเรือ่งการข่มขนืกบัเจ้าหน้าทีต่�ารวจก่อนทีจ่ะมีการตรวจสอบ

ร่างกายทางนิติเวช ในประเทศไทย การตรวจสอบร่างกายผู้เสีย

หายทางนติเิวชเป็นไปตามบทบญัญตัขิองกฎหมาย ไม่ว่าผูเ้สยีหาย

จะไปแจ้งความเมือ่ไร143 การตรวจร่างกายต้องละเอยีดเท่าทีจ่�าเป็น 

และเป็นประโยชน์ โดยท�าให้ผู้เสียหายเจ็บปวดน้อยทีส่ดุ และต้อง

ไม่ได้รับอันตรายอย่างใด หากผู้เสียหายไม่ยินยอม ก็จะต้องตั้งข้อ

อนมุานในทางตรงข้าม (adverse inference) ในประเทศเวยีดนาม 

กฎหมายไม่ได้บังคับให้ต้องตรวจทางนิติเวช อย่างไรก็ตาม เจ้า

พนักงานสอบสวนสามารถขอให้มกีารตรวจร่างกายของผูเ้สยีหาย

เพื่อค้นหาหลักฐานได้ จากนั้นจะต้องใช้เจ้าพนักงานหญิงในการ

ตรวจสอบ หรือต้องมีผู้หญิงอีกคนหนึ่งอยู่ในห้องตรวจสอบ 

(ตัวอย่างเช่น พยาบาลหญิงหรือเพื่อนหญิงของผู้เสียหาย)144

143 Section 131(1) of the Criminal Procedure Code, Thailand.
144 Section 152 of Code of Criminal Procedure, Viet Nam.
145 WHO Guidelines for medico-legal care for victims of sexual violence. 2003. p.18.
146 Dumont, J. and D. White (2007) The Uses and Impacts of Medico-legal Evidence in Sexual Assault Cases: A Global Review, WHO, p.13.

 ผูใ้ห้สมัภาษณ์แจ้งว่า การตรวจร่างกายทางแพทย์มกัไม่

เกดิขึน้ภายใน 24 ชัว่โมง ไม่มกีารให้ยาคมุก�าเนดิฉกุเฉนิเพือ่ป้องกนั

การต้ังครรภ์ ไม่มีการป้องกันการติดเชื้อไวรัสเอชไอวี หรือการ

เยียวยาฟื้นฟูทางจิตใจ และไม่มีการดูแลความต้องการด้านการ

แพทย์และอารมณ์สังคมของผู้เสียหาย โรงพยาบาลเป็นสถานที่ที่

มงีานมาก ผูเ้สยีหายจากความรนุแรงทางเพศต้องเสยีเวลารอคอย

นาน ๆ ด้วยโอกาสอันน้อยนิดที่จะรักษาความเป็นส่วนตัวหรือ

ความลับ

 ความล่าช้าในด้านบริการนิติเวชอาจเป็นผลมาจากการ

เปลี่ยนแปลงของหลักฐานทางกายภาพ (เช่น บาดแผลจากการ

บาดเจ็บท่ีเยียวยาแล้ว) หรือการสูญหายของหลักฐานทางนติเิวช145 

แม้ว่าการวจิยัด้านการแพทย์จะแนะน�าให้เกบ็หลกัฐานในระหว่าง 

72-96 ช่ัวโมงหลังจากการล่วงละเมิดทางเพศเพ่ือไม่ให้หลักฐาน

สูญหาย146 การตรวจสอบทางนิติเวชจ�านวนมากในประเทศไทย

และประเทศเวียดนามก็ยังเกิดขึ้นช้ากว่าก�าหนดเวลานี้ ผู้ให้

สัมภาษณ์ในประเทศเวียดนามสังเกตว่า ในบางกรณี ผู้เสียหาย

ต้องรอถึงสามวันก่อนการตรวจทางนิติเวช

 นักวิจัยพบว่า มีการเก็บหลักฐานที่ไม่จ�าเป็นในหลาย

กรณี ตัวอย่างเช่น เมื่อผู้เสียหายแจ้งว่ามีการท�าประเวณีทางปาก 

แต่มีการไปเก็บหลักฐานที่บริเวณช่องคลอด อาจเป็นเพราะว่าผู้

สอบสวนและผูต้รวจสอบทางนติเิวชไม่มคีวามรูเ้พยีงพอว่า ศาลมี

ข้อก�าหนดเกี่ยวกับวัตถุพยานอย่างไร หรือว่าหลักฐานแบบไหนที่

อาจน�าไปใช้สนบัสนนุคดขีองผูเ้สียหาย และระบุตวัผูต้้องสงสัยได้
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นโยบายการรวบรวมหลักฐานทางการแพทย์นิติเวช 

(Medico-legal evidence gathering policies)

 ในประเทศเวียดนาม หลักฐานทางนิติเวชเป็นหลักฐาน

ปฐมภูมิที่น�าไปใช้ประกอบการพิจารณาว่า การกระท�านั้นถือ

เป็นการละเมดิหรอืไม่ การทบทวนส�านวนคดใีนประเทศเวยีดนาม

พบว่า ผูเ้สยีหายจ�านวน 95 เปอร์เซน็ต์ได้ท�าการตรวจร่างกายทาง

นติเิวช จากจ�านวนนี ้ม ี40 เปอร์เซน็ต์ท่ีใช้เวลามากกว่าสีว่นัระหว่าง

วันที่เกิดเหตุและวันที่เข้าแจ้งความ จ�านวนห้าคดีถูกส่งไปตรวจ

ทางนติเิวชแม้จะมกีารแจ้งความว่าถกูข่มขนืมาเกนิหนึง่ปีแล้ว หาก

การแจ้งความล่าช้า โอกาสที่จะได้หลักฐานที่มีประโยชน์ก็น้อยลง 

ในบางกรณีก็ต้องยกเลิกการสอบสวนและปิดคดี มีความสับสน

ระหว่างผู้ให้ข้อมูลเร่ืองความจ�าเป็นของหลักฐานทางนิติเวชและ

ความยากล�ายากในการด�าเนนิคดใีนกระบวนการยตุธิรรมทางอาญา 

หากการตรวจสอบทางนิติเวชไม่พบหลักฐานอะไรที่น�ามาพิสูจน์

ว่ามีการข่มขืนหรือบังคับร่วมประเวณี

 “จนถงึทกุวนัน้ี เจ้าหน้าทีต่�ารวจไม่ได้ท�าตามระเบยีบ
อย่างเคร่งครัด เมื่อผู้เสียหายมาแจ้งความเร่ืองเหตุละเมิด… 
เจ้าหน้าทีต่�ารวจทีเ่ก่ียวข้องมกัพาผูเ้สยีหายไปคลินกิวางแผน
ครอบครวัในท้องทีห่รอืสถานบรกิารด้านการแพทย์อืน่ ๆ  และ
ขอให้พยาบาลสูตินรีเวชท�าการตรวจร่างกาย

 พยาบาลเหล่านีแ้ละแม้แต่แพทย์เองก็อาจท�าลายหลกั
ฐานทีเ่ป็นไปได้โดยรูเ้ท่าไม่ถงึการณ์ แทนทีจ่ะพยายามท�าทกุ
อย่างที่จะเก็บสิ่งที่อาจเป็นวัตถุชีวภาพที่เหลืออยู่บนร่างกาย
ของผู้เสียหาย บางครั้งพวกเขาท�าความสะอาดร่างกายส่วน
สงวนของผู้เสียหาย แล้วพวกเขาจะพบเชื้ออสุจิของผู้ละเมิด
ได้อย่างไร พวกเขาอาจโกนขนลบัของผูเ้สียหาย แล้วพวกเขา
จะรวบรวมขนลับของผู้กระท�าที่อาจตกหล่นอยู่ได้อย่างไร 
บางคร้ังพวกเขาก็ใช้มีดโกนทื่อ ๆ ซึ่งอาจท�าให้เกิดการบาด
เจ็บหรือรอยขีดข่วนกับส่วนสงวนของผู้เสียหาย

 การปฏบิตัเิช่นนีส้ร้างความยากล�าบากเป็นทวคูีณต่อ
ผูส้อบสวนทีจ่ะค�านวณว่าบาดแผลไหนเกดิจากการข่มขนืกนั
แน่ หากมีการส�ารวจกับพยาบาลกับแพทย์ด้านนรีเวช ผม
แน่ใจว่าคุณจะไม่รู้ความแตกต่างระหว่างเยื่อพรหมจารีที่ยัง
สมบรูณ์กบัทีฉ่กีขาดไปแล้ว ผมเคยอ่านรายละเอียดคดทีีเ่ขยีน
โดยสตูนิรแีพทย์และพบถ้อยค�าท่ีน่าขบขนัและไม่เข้าเร่ือง เช่น 
‘เยือ่พรหมจารหีกัเป็นสองชิน้’ เยือ่พรหมจารไีม่ใช่ท่อน�า้ทีจ่ะ
หกัเป็นสองชิน้ได้ และ ‘เยือ่พรหมจารฉีกีขาดเป็นรปูสีเ่หลีย่ม
ผนืผ้า’ หรอื ‘เย่ือพรหมจารฉีีกขาดและหายไปชิน้หนึง่’ และ
อะไรแบบนี้”

ผู้เชี่ยวชำญชำยด้ำนนิติเวช ประเทศเวียดนำม

การพึ่งพิงการพิสูจน์หลักฐานทางกายภาพมากเกินไป

 เจ้าหน้าทีต่�ารวจเวยีดนามทีใ่ห้สัมภาษณ์ได้ตัง้ข้อสงัเกต

ว่า พวกเขามองหาค�าว่า “ถูกบังคับ” “มัดมือมัดเท้า” “ทุบตี” 

และ “ฉกีเสือ้ผ้า” เพือ่เป็นหลกัฐานว่ามกีารข่มขนื พวกเขายงัมอง

หาตัวชีบ่้งว่า ผูต้้องสงสยัได้ท�าการเอาเปรียบผูเ้สยีหายทีต่่อสู้ขดัขนื

ไม่ได้ เป็นคนป่วยหรอืป่วยทางจติ หรอืใช้ยาสลบหรอืยานอนหลบั 

เพื่อไม่ให้ผู้เสียหายขัดขืน แม้ว่าพวกเขาจะยอมรับว่าเป็นการยาก

มากกว่าทีจ่ะพิสูจน์การกระท�าเช่นนัน้ ขณะทีป่ระมวลกฎหมายวิธี

พิจารณาความทางอาญาไม่ได้ห้ามมใิห้เชือ่ค�าให้การของผูเ้สยีหาย 

เจ้าพนกังานจ�านวนมากไม่ยอมด�าเนนิคดถ้ีาไม่มหีลกัฐานทางนติเิวช 

หรือพยานถ้อยค�าอื่นๆ การให้เหตุผลเช่นนี้เป็นการสะท้อนว่า ยัง

คงมกีารมองแบบเหมารวมทางเพศว่าจ�าเป็นต้องมกีารพสูิจน์หลัก

ฐานในแบบใดแบบหนึ่งก่อนด�าเนินคดี

การช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ผู้เสียหาย

 จากปากค�าของหญงิผูร้อดมาจากเหตกุารณ์ “กฎหมาย

คอือ�านาจ การไม่รูก้ฎหมายคอืการไร้ซึง่อ�านาจ ฉนัรูส้กึไม่มอี�านาจ

ใดๆ”

 ประเทศไทยและประเทศเวียดนามมีมาตรการต่างกัน

ในการรณรงค์ด้านกฎหมายและการสนับสนุนผู้เสยีหาย อย่างไรก็

ดี การศึกษาพบว่า ในทางปฏิบัติแล้ว การน�ามาตรการเหล่านี้มา

ใช้อย่างจ�ากัดได้ปล่อยให้ผู้เสียหายไร้ซึ่งความช่วยเหลือและการ

ชี้น�าตลอดกระบวนการสอบสวนและการพิจารณาคดี ผู้เสียหาย

ในประเทศเวียดนามและประเทศไทยสามารถขึ้นให้การในฐานะ

คู ่ความ หมายความว่าผู ้เสียหายมีสถานะทางกฎหมายใน

กระบวนการพิจารณาคดีอาญาในฐานะคู่ความ มิใช่เพียงพยาน

ส�าหรับการฟ้องร้อง ในลักษณะเช่นนี้ เธอสามารถมีทนายความ

คอยช่วยเหลือตลอดกระบวนการยุติธรรมทางอาญา ซึ่งจะเป็นผู้

ร้องขอต่อศาลให้รวบรวมหลักฐานหรือสัมภาษณ์พยานระหว่าง

การสืบสวนและเป็นตัวแทนผู้เสียหายในช่วงของการพิจารณาคดี 

ภายใต้สถานภาพเช่นนี้ ผู้เสียหายอาจเข้าถึงความช่วยเหลือทาง

กฎหมายที่จัดให้โดยรัฐได้

 การสัมภาษณ์ผู้ท่ีรอดมาจากเหตุละเมิดเจ็ดคนในเมือง

ไทยพบว่า ผู้เสียหายทกุคนรู้สึกมีพลังมากขึน้เม่ือได้รบัความรูด้้าน

กฎหมายความรู้ที่อาจเป็นประโยชน์ประกอบด้วย การตระหนัก

ว่าการแจ้งความกบัเจ้าหน้าทีต่�ารวจนัน้มอีายคุวามสามเดอืนหลงั

จากเหตุการณ์เกดิข้ึน ความเข้าใจถึงความส�าคญัของการรวบรวบ

หลกัฐานทางนติเิวชทนัทหีลงัเหตกุารณ์ข่มขนื การตระหนกัในสิทธิ

ที่จะร้องขอรับบริการจากเจ้าพนักงานสอบสวนหญิง และสิทธิที่

จะประท้วงการขอประกันตัวของผู้ต้องสงสัย
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 ในประเทศเวียดนาม แม้ว่าในความเป็นจริงการ ช่วย

เหลือทางกฎหมายกบัผูเ้สยีหายในฐานะพยานในกระบวนการ นัก

วจิยัก็ได้ทราบว่า มกีารปฏเิสธสทิธขิองหญงิทีจ่ะได้รบัการพจิารณา

คดอีย่างเป็นธรรม เนือ่งจากขาดความช่วยเหลอืในการตดิตามคดี

ของพวกเธอ 

 “ศาลไม่อนุญาตให้นักสังคมสงเคราะห์อยู่กับโจทก์

เพื่อช่วยเธอในด้านจิตใจและให้การแทนเธอหากจ�าเป็น

ระหว่างการพจิารณาคด ีคณะลกูขนุได้แต่นัง่อยูต่รงนัน้ พวก

เขาไม่รู้จักแนวทางท่ีมีผู้เสียหายเป็นศูนย์กลาง โดยเฉพาะ

อย่างยิ่งในคดีข่มขืนข่มขืน”

นักสังคมสงเครำะห์หญิง ประเทศเวียดนำม

ตารางที่ 10 สรุปปัจจัยทางกฎหมายวิธีพิจารณาความทางอาญาที่มีผลกระทบต่อการล้มเลิกการด�าเนินคดี:  

ขั้นตอนการสืบสวน

ปัจจัยที่ท�าให้เกิดการ
ล้มเลิกการด�าเนินคดี

ปัจจัยที่ช่วยลดทอนการล้มเลิกการด�าเนินคดี

การตรวจร่างกายทาง
นิติเวชตามอาณัติ
อย่างจาบจ้วง

• อนุมัติให้ใช้ผลการตรวจนิติเวชได้โดยไม่ต้องมีการแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ต�ารวจ 

• ประกันว่าการตรวจสอบทางนิติเวชศาสตร์จะท�าเฉพาะที่จ�าเป็น และต้องท�าอย่างทันเวลา 

• จดัตัง้และบงัคับใช้แนวทางส�าหรับการตรวจทางนติเิวชซึง่มกีารรุกล�า้น้อยท่ีสดุ และสอดคล้องกบัมาตรฐาน

ที่ยอมรับในระดับสากล147,148

• จัดเตรียมวิเคราะห์และรายงานในลักษณะท่ีสอดคล้องกับข้อก�าหนดในเรื่องลูกโซ่ของการครอบครอง

พยานหลักฐาน (chain of evidence)

การสอบสวนที่
ยาวนานยืดเยื้อ

• ให้ความส�าคัญเร่งด่วนในการสอบสวนคดีความรุนแรงทางเพศ เพื่อลดความล่าช้า 

• ติดตามความก้าวหน้าของการสอบสวนอย่างสม�่าเสมอ 

การสอบสวนที่ด้อย
คุณภาพหรือไม่
ครอบคลุม

• ประกันให้มีมาตรการเฉพาะหน้าและเร่งด่วนที่ผู้เสียหายทุกคนสามารถเข้าถึงได้ 

• จัดท�าระเบียบการและแนวทางการสอบสวนท่ีมีนิยามมาตรฐานการสอบสวนที่สอดคล้องกับข้อก�าหนด

ด้านพยานหลักฐาน (evidentiary requirements) และน�าระเบียบแนวทางนั้นไปใช้

• ประกันว่าจะน�าหลกัฐานทัง้หมดทีร่วบรวมได้ไปเพิม่ความน่าเชือ่ถอืในการกล่าวหา มากกว่ามุง่ไปดูความ

เชื่อถือของผู้เสียหาย 

• ประกนัว่าจะวเิคราะห์หลกัฐานทัง้หมด และเตรยีมผลการวเิคราะห์เพือ่น�าเสนออย่างเหมาะสมในชัน้ศาล 

• ประกันว่าจะระบุตัวและจับกุมผู้ต้องสงสัยโดยเร็วที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ 

• ประกันว่าความรับผิดในการนิเทศและบริหารงานในตลอดกระบวนการสืบสวน 

การแสวงความร่วม
มือและการสื่อสารที่
ด้อยคุณภาพกับผู้เสีย
หายในระหว่างการ
สอบสวน

• จัดหาความช่วยเหลือส�าหรับผู้เสียหาย ระบุตัวบุคคลที่จะดูแลผู้เสียหายและส่งต่อผู้เสียหายไปยังบริการ

ที่จ�าเป็นต้องได้รับ

• ระบุบุคคลติดต่อเมื่อมีการจับกุมหรือปล่อยตัวผู้ต้องสงสัย หรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงวันนัดขึ้นศาล 

147 UN Women, World Health Organization, United Nations Population Fund, United Nations Development Programme, United Nations Office on 
Drugs and Crime (2015) Essential services package for women and girls subject to violence.

148 World Health Organization (2003) Guidelines for medico-legal care for victims of sexual violence. Geneva
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4.4 ขัน้ตอนการฟ้องร้อง/ก่อนการพจิารณาคดี

 ข้ันตอนการฟ้องร ้อง/ก่อนการพิจารณาคดีตาม

กระบวนการยุติธรรมทางอาญาส�าหรับคดีที่มีต่อการส่งต่อจาก

หน่วยสอบสวนไปยังพนักงานอัยการในกรณีประเทศไทย หรือ

ส�านักผู้ตรวจการในกรณีประเทศเวียดนาม หน่วยงานทั้งสองอาจ

149 ในระบบกฎหมายอาญา ผู้พิพากษานี้คือ ผู้พิพากษาไต่สวน (juge d’instruction หรือ investigating judge) อย่างไรก็ตาม ผู้ให้ข้อมูลในประเทศเวียดนามได้ตั้งข้อ
สังเกตว่า ในระบบของประเทศเวียดนามนั้น ผู้พิพากษาท่านนี้หมายถึงผู้พิพากษาที่ ‘ได้รับแต่งตั้ง’ แทนที่จะเป็นผู้พิพากษาสืบสวน เนื่องจากผู้พิพากษานี้ไม่ได้อยู่ใน
ขั้นตอนการสืบสวน แต่จะทบทวนรายงานจากส�านวนคดีของเจ้าหน้าที่ต�ารวจและส�านักงานผู้ตรวจการ (procuracy)

เลือกหรืออนุมั ติให ้มีการตั้ งข ้อกล ่าวหาหรือยื่นค�าฟ ้อง 

(indictment) และรวมกระบวนการทบทวนโดยศาลก่อนการ

พจิารณาคด ีเพือ่ประเมนิว่าคดีนีค้วรจะรับค�าฟ้องไว้พจิารณาหรือ

ไม่ ในประเทศไทย ผู้พิพากษาศาลชั้นต้นจะเป็นผู้พิจารณา และ

ในประเทศเวียดนามจะเป็นผู้พิพากษาไต่สวนที่ได้รับมอบหมาย 

(assigned judge149

ตารางที่ 11 สรุปกระบวนการก่อนพิจารณาคดีในแต่ละประเทศ

กระบวนการฟ้องร้อง/

ก่อนพิจารณาคดี

ประเทศไทย ประเทศเวียดนาม

การตั้งข้อกล่าวหา/การ

ฟ้อง

พนักงานอัยการเตรียมส่งฟ้อง

ผู้เสียหาย (คดีส่วนบุคคล) สามารถจ้างทนายเพื่อ

ยื่นฟ้องต่อศาลได้

ส�านักผู้ตรวจการออกประกาศให้ท�าการฟ้อง

หรือไม่ฟ้อง และเตรียมค�าฟ้อง (ข้อกล่าวหา)

การต่อรองให้ลดโทษถ้า

รับสารภาพ 

ไม่อนุญาตให้มีการต่อรองลดโทษถ้ารับสารภาพ 

(no plea bargaining)

ไม่มี – แต่ผู้พิพากษาอาจเข้าร่วมในการเจรจา

ตกลงที่ไม่เป็นทางการ 

การคุมขังก่อนพิจารณา

คดี 

ศาลสามารถออกหมายจับผู้ต้องสงสัยและสั่งขัง

ได้สูงสุด 84 วันในกรณีข่มขืน และ 48 วันใน

กรณีอนาจาร 

ผู้ถูกกล่าวหาอาจถูกคุมขังก่อนการพิจารณา

คดีเพื่อป้องกันผู้ถูกกล่าวหาขัดขวาง

กระบวนการในศาล 

การไต่สวนเบื้องต้น/ขั้น

ตอนการไต่สวน

การไต่สวนเบื้องต้นภาคบังคับในกรณีที่มีการฟ้อง

โดยบุคคล (และไม่บังคับหากเป็นการฟ้องโดย

พนักงานอัยการ)

ผู้พิพากษาไต่สวนที่ได้รับมอบหมายทบทวน

ส�านวนคดี และชี้ขาดว่าคดีพร้อมส�าหรับการ

พิจารณา 

การล้มเลิกการด�าเนินคดีในขั้นตอนการฟ้องหรือก่อนการ

พิจารณาคดีในศาล: ข้อค้นพบจากการศึกษา

 การล้มเลิกการด�าเนินคดีในขั้นตอนนี้เป็นการตัดสินใจ

โดยพนกังานอยัการในทัง้สองประเทศว่าไม่ให้มีการยืน่ค�าฟ้อง การ

ล้มเลกิการด�าเนนิคดีแบบนีร้วมถึงคดีทีต่กหล่นไปจากการวนิจิฉยั

ของฝ่ายตลุาการทีจ่ะไม่รบัรองหรอืไม่ยืน่เรือ่งไปสูก่ารพิจารณาคดี

ทั้งในประเทศไทยและประเทศเวียดนาม ยังอาจมีการตกหล่นใน

ช่วงนี้ในกรณีที่ผู้เสียหายขอถอนตัว

 ผลการศึกษาชี้ให้เห็นว่า การล้มเลิกการด�าเนินคดีก่อน

ช่วงพิจารณาคดีหรือในขั้นการตรวจสอบโดยพนักงานอัยการใน

ทั้งสองประเทศ

 มีอัตราค่อนข้างต�่า และถือเป็นจ�านวนที่น้อยที่สุดเมื่อ

เทยีบกบักระบวนการยตุธิรรมทางอาญาทัง้หมด จากการทบทวน

ส�านวนคดีในประเทศเวียดนาม มีเพียงคดี 2 คดีจาก 88 คดีที่มี

การล้มเลิกการด�าเนินคดีก่อนขั้นตอนการพิจารณา การทบทวน

ส�านวนคดียังพบว่ามีการตัดสินยกเลิกคดีเหล่านี้โดยเจ้าพนักงาน

ยุตธิรรมทางอาญา (ส�านักผูต้รวจการ หรือผูพ้พิากษาทีไ่ด้รบัมอบ

หมาย) และมิใช่โดยผู้เสียหาย

ผูป้ฏิบตังิานยตุธิรรมทางอาญาอธบิายว่า เหตทุีมี่อตัราการถอนคดี

 ต�า่น่าจะเป็นเพราะข้อเทจ็จรงิทีว่่าส�านกัผูต้รวจการ (procuracy)

เข้ามามีส่วนในการสืบสวนตั้งแต่แรก ๆ เพราะส�านักผู้ตรวจการ

ต้องอนุมัติว่าจะให้เป็นคดีอาญาหรือไม่ ดังนั้น ส�านักผู้ตรวจการ
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แผนภูมิท่ี 2 สาเหตุหลักของการล้มเลิกการด�าเนินคดีในขั้นก่อนการพิจารณาในศาล

ขาดการสนับสนุน
การปฏิบัติที่ไม่

อ่อนไหว
ความล่าช้ายืดเยื้ออคติทางเพศ

เห็นว่าเป็นคดีที่

อ่อน
ผู้เสียหายลังเล

การตัดสินใจไม่ส่งฟ้อง ผู้เสียหายตัดสินใจถอนตัว

 จะมีอิทธิพลตั้งแต่ช่วงการสืบสวนในการช้ีขาดว่าคดีไหน ‘อ่อน’

 พนักงานอัยการหญิงผู้หนึ่งอธิบายบทบาทของเธอว่า เป็นการ

“ประทับตราเพื่ออนุมัติเอกสารอะไรก็ตามที่ส่งมาจากเจ้าหน้าที่

ต�ารวจผ่านมาที่โต๊ะของคุณ” ผลการศึกษายังชี้ว่า เป็นเรื่องปกติ

ส�าหรับผู้พิพากษาไต่สวนท่ีได้รับแต่งตั้งท่ีจะทบทวนเอกสาร 

(ส�านวนคดี) อนุมัติให้น�าคดีสู่การพิจารณา: ผู้เชี่ยวชาญกฎหมาย 

หญิงผู้หนึ่งกล่าวว่า “ผู้พิพากษาเพียงแต่ดูเอกสารอย่างเดียวเพื่อ

ความสะดวก เป็นงานที่ง่ายกว่าส�าหรับพวกท่าน ส่วนใหญ่พวก

ท่านดูเอกสารมากกว่าค้นหาอะไรในคดีที่มากไปกว่านี้”

เหตุผลหลักของการล้มเลิกการด�าเนินคดี 

 เป็นการยากท่ีจะค�านวณอัตราการล้มเลกิการด�าเนนิคดี

ในขั้นตอนนี้และน�าไปเปรียบเทียบระหว่างสองประเทศ แต่การ

สมัภาษณ์เชิงคณุภาพได้เผยให้เหน็เหตุผลร่วมกนัในการล้มเลกิการ

ด�าเนินคดีในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาในจุดนี้

การมองว่าเป็นคดีที่อ่อน: การประเมินหลักฐาน

 ในทั้งสองประเทศ พนักงานอัยการและผู้พิพากษาเป็น

ผู้กล่ันกรองขั้นสุดท้าย โดยไม่ยอมให้มีคดีที่ถือว่า ‘ส�านวนอ่อน’ 

เข้าไปสู่ขัน้ตอนต่อไปในศาลได้ เท่าทีท่ราบนัน้ ไม่มนีโยบายทีจ่�ากัด 

การใช้ดุลพินิจของพนักงานอัยการในการฟ้องคดี เป็นต้นว่า 

นโยบายต้องด�าเนินคดีตามอาณัติหรือนโยบายส่งเสริมการฟ้อง

ร้องคดี (mandatory or pro-prosecution policies) ในกรณี

ความรุนแรงทางเพศต่อผู้หญิงและเด็กหญิง

 ในประเทศไทยและประเทศเวียดนาม การสัมภาษณ์

พนกังานอยัการและผูพ้พิากษา รวมทัง้พนกังานสอบสวนและเจ้า

หน้าที่ต�ารวจ ได้ท�าให้เห็นความท้าทายด้านการเก็บหลักฐานใน

คดีความรุนแรงทางเพศ ซึ่งได้แก่ ความกังวลเรื่องความน่าเชื่อถือ

ของผู้เสียหาย การขาดหลักฐานทางนิติเวช ความกังวลว่าผู้เสีย

หายแจ้งความช้าหรือปฏิเสธการตรวจสอบทางแพทย์ หรือ ผู้เสีย

150 Prof Huong’s report p.42.

หายถูกมอมยาในระหว่างเหตุละเมิด และการขาดหลักฐาน

สนบัสนุน ในประเทศเวียดนาม เจ้าพนักงานทีใ่ห้สัมภาษณ์จ�านวน

มากบรรยายถงึภาระทีต้่องพิสูจน์และค้นหาหลกัฐานทางกายภาพ

ของคดีความรุนแรงทางเพศว่าแทบจะเป็นไปไม่ได้บ่อยครั้ง ซึ่ง

หมายความว่าไม่สามารถด�าเนินคดีต่อไปได้ ตามข้อมูลจากเจ้า

พนักงานชาวเวียดนามที่ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่ การให้ปากค�าของ

ผูเ้สยีหายเพยีงอย่างเดียวไม่สามารถน�าไปใช้ฟ้องร้องได้150 เหน็ได้

ชดัว่าเจ้าพนกังานยงัขาดความเข้าใจถงึข้อก�าหนดด้านพยานหลกั

ฐานที่ต้องใช้ในการฟ้องร้องคดี มีความตระหนักน้อยมากถึงข้อ

ก�าหนดด้านหลกัฐานทีแ่ตกต่างกนัส�าหรบัคดคีวามรุนแรงทางเพศ 

ที่มีการจัดล�าดับให้เป็นคดีที่ ‘มีความสมยอม’ เมื่อเทียบกับคดีที่

มี ‘หลักฐาน (identity)’ ยังมีการอิงหลักฐานทางนิติเวชมากเกิน

ไป แม้ว่าในกรณแีจ้งความช้าและหลกัฐานอาจถกูปนเป้ือนไปแล้ว 

หรือมหีลกัฐานนติเิวชเหลอืน้อยมาก หรอืไม่มร่ีองรอยบาดเจ็บทาง

กายที่เห็นชัดอีกต่อไป

 ในประเทศไทย การรวบรวมหลกัฐานและการสอบสวน

เป็นความรบัผดิชอบของพนกังานสอบสวน ฝ่ายอยัการต้องประสบ

กับความท้าทายเมื่อปรากฏว่ามีหลักฐานไม่เพียงพอหรือมี

กระบวนการทีอ่่อนปวกเปียก พนักงานอยัการจ�าเป็นต้องแน่ใจว่า 

มหีลกัฐานทีเ่กีย่วข้องพร้อมมลูก่อนตดัสนิใจยืน่ฟ้องและตัง้ข้อกล่าว

หาที่เหมาะกับความรุนแรงของการกระท�าผิดนั้น ตัวแทนของ

Trial of Rape_THAI_210818-r03.indd   73 4/10/2561 BE   14:45



การพิจารณาคดีข่มขืน: ความเข้าใจเรื่องการตอบสนองของกระบวนการยุติธรรมทางอาญาต่อความรุนแรงทางเพศในประเทศไทยและประเทศเวียดนาม บทที่ 2 ข้อค้นพบจากการศึกษา ความเข้าใจต่ออุปสรรคต่อความยุติธรรม และการยอมความหรือการล้มคดีในกรณีความรุนแรงทางเพศ74

กฎหมายและมาตรฐานสากลเกี่ยวกับขั้นตอน

ก่อนพิจารณาคดี 

• ร้องขอให้รัฐภาคีน�าเสนอกระบวนการก่อน

พจิารณาคดทีางอาญาซึง่ปราศจากความล�าเอียง

และมคีวามอ่อนไหวต่อความต้องการเฉพาะของ

ผู้เสียหายและผู้ทีร่อดมาจากเหตุรุนแรงทางเพศ

• จัดให้ฝ่ายอัยการมีความรับผิดชอบเบื้องต้นใน

การเริ่มงานฟ้องร้อง ไม่ปล่อยให้เป็นภาระของ

ผู้เสียหาย

• ส่งเสริมหลักการเอาผิดกับผู้ถูกกล่าวหา โดย

ประกันว่าจะคัดสรรและอนุมัติการส่งฟ้องที่มี

ระดบัเหมาะสมกบัความรนุแรงในการละเมดินัน้

องค์กรพัฒนาเอกชนจากประเทศไทยคนหนึ่งได้อธิบายว่า แม้จะ

มหีลกัฐานแน่นหนา พนกังานอยัการกอ็าจถกูกดดนัให้มกีารยคุคิดี 

“คนท่ัวไปคิดว่าเมื่อคดีไปถึงมือพนักงานอัยการพร้อมหลักฐาน

แน่นหนา คดีจะด�าเนินต่อไปอย่างง่ายดาย แต่ในประสบการณ์

ของฉนัในการช่วยเหลือผู้เสยีหายจากการข่มขนื ไม่ได้เป็นเช่นนัน้ 

มคีดหีนึง่ท่ีพนกังานอัยการเรยีกผูเ้สยีหายเข้าไปคยุด้วยเพือ่รับเงนิ

ชดเชยจากครอบครวัของผูต้้องสงสยั ผูเ้สยีหายไม่ยอมไป ส�านกังาน

อัยการก็เรียกให้เธอไปอีกหลายคร้ังและยืนยันให้เธอยอมรับเงิน

นั้น ฉันคิดว่าเป็นสิ่งปกติที่จะมีการยุติคดีการกระท�าผิดที่ก�าหนด

ไว้ในมาตรา 276 ได้ตลอดกระบวนการยุติธรรมทางอาญา และ

มันอาจเป็นวัฒนธรรมหรือเป็นการง่ายกว่าส�าหรับเจ้าหน้าที่ผู้

ปฏิบัติงานที่จะเลือกเจรจายุติคดี ผู้เสียหายส่วนใหญ่ที่ฉันท�างาน

ด้วยถูกขอตัง้แต่แรกให้ ‘ประนปีระนอมยอมความ’ และ ‘ยอมรบั’ 

นั่นคือสิ่งที่ผู้หญิงเราควรท�าหรือ คือต้องยอมรับตามนั้น?”

อคติทางเพศที่ท�าให้เกิดการล้มเลิกการด�าเนินคดีในขั้นการ 

ฟ้องร้อง 

 พนกังานอยัการอาจยอมตามหรอืเช่ือผดิ ๆ  ว่าหญงิและ

เด็กหญิงเป็นสาเหตุของความรุนแรงที่เกิดขึ้นกับพวกเธอ มีความ

เชือ่ทางลบเกีย่วกบัความรนุแรงทางเพศซึง่เกดิการเลอืกปฏบิตัทิาง

เพศและการมองแบบเหมารวม (โปรดดู มายาคติ ในตอนที่ 2.2) 

หากมายาคติเหล่านี้เป็นสิ่งที่พนักงานอัยการมีอยู่ในใจ ไม่ว่าจะ

โดยรูต้วัหรอืไม่ กอ็าจเป็นการลดระดบัความรบัผดิและอาชญากรรม

ของผู้ละเมิด โดยกล่าวต�าหนิผู้เสียหายแทน ความประพฤติของผู้

เสยีหายและคณุลกัษณะของเธอจะกลายเป็นส่ิงส�าคัญมากกว่าการ 

กระท�าของผู้ละเมิด สิง่น้ีท�าให้เกิดความคลางแคลงต่อข้อกล่าวหา

ของผูเ้สยีหายว่ามกีารกระท�ารนุแรงทางเพศจรงิไหม และแทบไม่มี

การสนับสนุนหรือให้ความเป็นธรรมกับผู้เสียหายเลย

 อคติทางเพศอาจมผีลให้พนักงานอยัการเหน็ความรนุแรง

ทางเพศเป็นเรือ่งไร้สาระ และลดข้อกล่าวหาต่อผูล้ะเมดิ พนกังาน

อยัการทีใ่ห้สมัภาษณ์ส่วนใหญ่ในประเทศเวยีดนามกล่าวว่า ตนเอง

มีข้อกังขาต่อความน่าเชื่อถือของการกล่าวหากรณีข่มขืนเพราะ

การให้ปากค�าที่ไม่สอดคล้องกัน มีการตั้งข้อสังเกตว่า ค�าให้การที่

ไม่สอดคล้องนั้นสร้างความประทับใจในทางลบเกี่ยวกับตัวผู้เสีย

หาย ยกเว้นว่าผูเ้สยีหายนัน้เป็นเดก็ “ปัญหาในกระบวนการสบืสวน

คอื การให้ปากค�าท่ีไม่ตรงกันของผูเ้สยีหายหญิงและเดก็จากการก

ระท�าผดิทางเพศ ตวัอย่างเช่น ในพืน้ทีท่ีไ่ม่ระบนุาม ผูเ้สยีหายบอก

ว่าเป็นประสบการณ์ทางเพศครั้งแรก แต่หลังจากน้ันเธอกลับค�า

ให้การโดยบอกว่า เคยมีประสบการณ์ทางเพศมาก่อน สิ่งนี้อาจ

เป็นเพราะความสบัสนทางจติใจ แต่เกิดจากการตกลงกบัผู้ถูกกล่าว

หาเพื่อลดความรุนแรงของอาชญากรรม”

การปฏิบัติกับผู้เสียหายอย่างขาดความอ่อนไหว 

 หากผู้เสียหายมีประสบการณ์ที่ไม่น่าพอใจหรือเจอกับ

ความไม่เป็นมิตรในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา พวกเธอก็จะ

หมดความเชื่อมั่นในระบบและไม่เชื่อว่าจะได้รับความช่วยเหลือ

อะไร การสัมภาษณ์ผู้เสียหายและองค์กรภาคประชาสังคมในทั้ง

สองประเทศได้ยกปัญหาเกี่ยวกับการไม่ไว้วางใจและไม่เชื่อมั่นทั้ง

ต่อกระบวนการและผู้ปฏิบัติงานยุติธรรมทางอาญา เช่นเดียวกับ

ความกลัวว่าตวัเองจะไม่เป็นทีเ่ช่ือถอืหรอืถกูปฏบิตัด้ิวยความดถูกู

ดูหมิ่น

 “เมื่อไม่มีความเชื่อใจในระบบและระบบเองก็มี

ความซับซ้อนมากขึ้น ก็ย่อมเป็นการยากที่จะได้ส�านวนคดี

ข่มขนืท่ีแขง็และมหีลกัฐานแน่นหนา เนือ่งจากผูเ้สยีหายเกดิ

ความลังเลที่จะเรียกร้องหรือสู้ต่อไป เราในฐานะพนักงาน

อัยการไม่สามารถท�าอะไรได้มากนัก เพราะว่าคนท่ีสอบ

ปากค�าและบนัทึกหลกัฐานคอืเจ้าพนกังานสอบสวน เราเป็น

เสมือนนายไปรษณีย์ที่ส่งหีบห่อพัสดุต่อไปยังศาล”

ทนำยควำมอำสำขององค์กรพัฒนำเอกชนระดับชุมชน 

ประเทศไทย
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 ในสองประเทศ ไม่ปรากฏว่ามข้ีอบงัคบัทีเ่จาะจงให้ผูใ้ห้

บริการยุติธรรมทางอาญาต้องแจ้งให้ผู้เสียหายทราบถึงความคืบ

หน้าในการสอบสวน หรือการตดัสนิใจใดๆ ท่ีเกิดขึน้ ผู้ให้สัมภาษณ์

ตัง้ข้อสงัเกตว่าการสือ่สารถกูจ�ากัดหรอืไม่มกีารสือ่สารเลยระหว่าง

ผูป้ฏบิตังิานยตุธิรรม และผู้เสียหายมีโอกาสน้อยมากทีจ่ะให้ข้อมลู

ประกอบการตัดสนิใจในช่วงการแจ้งความ การสอบสวน หรอืการ

พจิารณาในชัน้ศาล การขาดยทุธศาสตร์ทีจ่ะแสวงหาความร่วมมอื

จากผู้เสียหายนี ้ท�าให้ผูเ้สยีหายเกดิความเครยีดมากข้ึน รูส้กึอัปยศ

อดสู และรู้สึกถูกข่มขู่ในระหว่างกระบวนการทางกฎหมาย 

 ในประเทศเวยีดนาม นกัสงัคมสงเคราะห์ทีท่�าหน้าทีด่แูล

เด็กหญิงที่ถูกข่มขืนโดยลุงเลี้ยงของเธอ กล่าวถึงความคับข้องใจ

ของแม่ของผู้เสียหายต่อกระบวนการฟ้องร้อง

 “วันนั้น เขา (ผู้ถูกกล่าวหา) ยอมรับสารภาพ

ท้ังหมด และพูดความจริง แต่หลงัจากน้ัน เขาปฏเิสธทกุ

สิง่ พวกเขา (พนักงานอัยการ) ไม่ยอมให้ฉนัดบูนัทกึจาก

สถานตี�ารวจ หลกัฐานเดยีวทีม่คีอืการทีฉ่นัพาลกูไปตรวจ

ดูอาการบาดเจ็บ ในตอนแรกเจ้าหน้าที่ต�ารวจบอกว่า 

ชายคนนี้ต้องชดใช้อาชญากรรมอย่างน้อย 12 ถึง 13 ปี 

แม้แต่พนักงานอัยการหญิงที่สอบสวนคดีน้ีก็พูดเช่น

เดยีวกนั แต่หลงัจากนัน้ พวกเขากลบัตดัสนิออกมาคนละ

เรื่องโดยสิ้นเชิง…. พวกเขาตัดสินลงโทษเบามาก (แค่ตั้ง

ข้อหาว่าท�าการล่วงเกินทางเพศเด็กแทนที่จะเป็นการ

ข่มขืนเด็ก”

นักสังคมสงเครำะห์หญิงอธิบำยเรื่องรำวของแม่คนหนึ่ง 

ประเทศเวียดนำม

Trial of Rape_THAI_210818-r03.indd   75 4/10/2561 BE   14:45



การพิจารณาคดีข่มขืน: ความเข้าใจเรื่องการตอบสนองของกระบวนการยุติธรรมทางอาญาต่อความรุนแรงทางเพศในประเทศไทยและประเทศเวียดนาม บทที่ 2 ข้อค้นพบจากการศึกษา ความเข้าใจต่ออุปสรรคต่อความยุติธรรม และการยอมความหรือการล้มคดีในกรณีความรุนแรงทางเพศ76

 ผลการศกึษาจากประเทศเวยีดนามชีใ้ห้เหน็ว่า พนกังาน

อัยการแทบไม่เคยติดต่อกับผู้เสียหายโดยตรง แต่จะเรียกตัวมาก็

ต่อเมื่อต้องการตรวจสอบการให้ปากค�าที่ดูเหมือนขัดแย้งกัน

ความล่าช้าและการขาดการเตรียมพร้อมเพื่อพิจารณาคด ี

 การฟ้องร้องท่ีล่าช้าท�าให้ผู้เสียหายกลัวและอดึอดัใจ ใน

ประเทศไทย มีแนวปฏบัิตน้ิอยมากทีส่่งเสรมิการปกป้องตวัเองของ

ผู้เสียหาย (victims’ agency) และเร่งรัดเรื่องการพิจารณาคดี 

การสือ่สารกบัผูเ้สยีหายในเร่ืองความคบืหน้าของคดกีแ็ทบไม่มเีลย

ในทั้งสองประเทศ ผู้รอดจากเหตุละเมิดในประเทศไทยคนหนึ่ง

กล่าวว่า “ฉันสามารถสรุปประสบการณ์ในการฟ้องร้องของฉัน

ง่ายๆ ได้สามค�า คือ ไม่รู้เรื่อง ฉันไม่เข้าใจกฎหมาย ฉันไม่เข้าใจว่า

ท�าไมใช้เวลานานมาก และฉนัไม่เข้าใจภาษาทีใ่ช้ในการสือ่สารของ

ส�านักงานอัยการ แน่นอนว่าฉันอยากเลิกล้มการฟ้องร้องและทิ้ง

ทุกอย่างไว้เบื้องหลัง”

 กระบวนการที่ล่าช้าและยืดเยื้อยังท�าให้ผู้เสียหายไม่

อยากมีส่วนร่วมในการพิจารณาคดีอีกต่อไป การสัมภาษณ์ผู้เสีย

หายและองค์กรภาคประชาสงัคมให้ข้อสงัเกตว่า ความล่าช้าในการ

พิจารณาคดียังคงเป็นปัญหาอยู่ ในประเทศไทยและประเทศ

เวียดนามไม่มีข้อก�าหนดใดที่ให้มีการเร่งรัดคดีที่เก่ียวกับความ

รุนแรงทางเพศ

 การศึกษาต่างๆ ยืนยันว่า การสนับสนุนและช่วยเหลือ

ผู้เสียหายตลอดกระบวนการยุติธรรมทางอาญานั้นมีผลต่อความ

ร่วมมืออย่างต่อเนื่องของผู้เสียหาย เพิ่มโอกาสความส�าเร็จในการ

ฟ้องร้องและเอาโทษผูก้ระท�าผดิ เพิม่ความพงึพอใจของผูเ้สยีหาย

ไม่ว่าผลการวินิจฉัยจะออกมาเป็นอย่างไร และลดผลกระทบของ

การเป็นเหยื่อซ�้าสอง151 การศึกษาอีกชิ้นหนึ่งแสดงให้เห็นว่า การ

ส่งเสริมและปฏิบัตต่ิอผูเ้สยีหายในกระบวนการยตุธิรรมทางอาญา

นั้นมีความส�าคัญเทียบเท่ากับผลการด�าเนินคดี152 กระบวนการ

ยุติธรรมทางอาญาท่ีสับสน และการพิจารณาคดีในศาลที่ยืดเยื้อ

และล่าช้า อาจท�าให้ผู้เสียหายหมดหวังว่าคดีจะส้ินสุดลงอย่าง

เรียบร้อย ในทั้งสองประเทศ ไม่มีวิธีพิจารณาความทางอาญาที่

ช่วยเหลือและประคับประคองผู้เสียหายในขั้นตอนการสอบสวน 

หรือมีข้อก�าหนดเฉพาะให้เจ้าหน้าที่ต�ารวจต้องแจ้งให้ผู้เสียหาย

ทราบถึงการสอบสวนและการตกลงใจใดๆ ที่กระท�าลงไป

151 Lovett, J., Regan, L. and Kelly L. (2004) Sexual Assault Referral Centres: Developing Good Practice and Maximizing Potential (Home Office: 
London) and Goodman, L., Bennett, L., and Dulton, M.A. (1999) Obstacles to victims cooperation with the criminal prosecution of their 
abusers: the role of social support, Violence and Victims, 14/4.

152 Ford, D., and Breall, S. (2000) Violence against Women: Synthesis of Research for Prosecutors (National Institute of Justice).

 ผู้เสียหายที่ได้ใช้บริการเหล่านั้นสามารถให้ค�าอธิบาย

คุณค่าของการช่วยเหลือได้ดีที่สุด ในการส�ารวจผู้เสียหายในคดีที่

ศาลยกฟ้องจ�าเลย – แต่ผูเ้สยีหายได้รบัความช่วยเหลอือย่างดจีาก

ทนายความ เจ้าหน้าท่ีท่ีให้ความช่วยเหลอื หรือองค์กรภาคประชา

สงัคม – ผูเ้สยีหายอาจผดิหวงักบัผลลพัธ์ แต่พวกเธอไม่เสยีใจทีไ่ด้

พยายามเดินหน้ากบัคดีนัน้ ผูเ้สยีหายในประเทศไทยทีเ่ข้าถงึองค์กร

พัฒนาเอกชน เช่น มูลนิธิหญิงชายก้าวไกล มูลนิธิผู้หญิง มูลนิธิ

เพือ่นหญงิ มกัได้รบัความช่วยเหลอืทีต้่องการบ่อยคร้ังท่ีช่วยสร้าง

พลังความตระหนักทางกฎหมาย และช่วยรับมือกับความท้าทาย

ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในระหว่างที่คดีด�าเนินไปในข้ันตอนยุติธรรมทาง

อาญา ผู้รอดมาจากเหตุละเมิดผู้หนึ่งกล่าวว่า “มีคนถามว่าท�าไม

ฉันจึงเชื่อใจองค์กรพัฒนาเอกชนมากนัก และถ้าฉันเชื่อในองค์กร

เอกชนแล้ว ท�าไมฉันต้องไปหาเจ้าหน้าท่ีต�ารวจและเข้าสู ่

กระบวนการยุติธรรม ตอบจริงๆ แล้ว ฉันไม่เชื่อใจใครเลย แต่

องค์กรเอกชนช่วยเหลือฉันอย่างดียิ่ง พวกเขาให้ค�าแนะน�าทาง

กฎหมาย ช่วยประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเจ้าหน้าที่ก็

กลายเป็นเพื่อนของฉัน พวกเขาช่วยให้ฉันเกิดความเข้มแข็ง พวก

เขาปฏิบัติต่อฉันอย่างให้เกียรติ”
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ผู้เสียหายที่ลังเล 

 ผู้เสียหายอาจลังเลที่จะให้ความร่วมมือกับพนักงาน

อัยการและกระบวนการยุติธรรมด้วยเหตุผลหลายประการ รวม

ทัง้เหตุผลทีไ่ด้กล่าวไปแล้ว นอกจากนัน้ ผูเ้สยีหายยงัห่วงเรือ่งความ

ปลอดภยัด้วย ขณะทีป่ระเทศไทยและประเทศเวยีดนามกฎหมาย

ก�าหนดให้สามารถคมุขงัผูถ้กูกล่าวหาก่อนการพจิารณาคดไีด้ ก็ยงั

ไม่ชัดเจนว่ามีข้อก�าหนดเฉพาะใดที่กล่าวถึงเงื่อนไขการปล่อยตัว

ก่อนพิจารณาคดี ทีห้่ามมใิห้มีผูถ้กูกล่าวหาตดิต่อกบัผูเ้สยีหาย หรอื

เงื่อนไขส�าหรับผู้พิพากษาในการประเมินความเสี่ยงก่อนอนุญาต

ให้มีการปล่อยตัวก่อนการพิจารณาคดี ดูเหมือนระบบยุติธรรมใน

แต่ละประเทศจะไม่มีข้ออ้างอิงถึงความจ�าเป็นต้องตรวจสอบ

มาตรการคุ้มครองผู้เสียหาย ก่อนท่ีศาลจะสั่งปล่อยตัวหรือให้

ประกันตัวผู้ถูกกล่าวหา

4.5 กระบวนการพจิารณาคดี

 ในข้ันพิจารณาคดใีนกระบวนการยตุธิรรมทางอาญานัน้

จะเริ่มคดีโดยพนักงานอัยการยื่นฟ้องต่อศาลชั้นต้นให้พิจารณา 

(preliminary judge) ในกรณีประเทศไทย หรือโดยผู้พิพากษา

ไต่สวนที่ได้รับมอบหมายให้ทบทวนส�านวนคดีในกรณีประเทศ

เวียดนาม

การล้มเลิกการด�าเนินคดีในขั้นตอนการพิจารณา: ข้อค้นพบ

จากการศึกษา

 การล้มเลิกการด�าเนินคดีในช้ันนี้คือคดีที่ศาลพิพากษา

ว่าจ�าเลยไม่มคีวามผดิ หรอืจ�าเลยหลบหนไีปก่อนการพจิารณาคดี

และพนักงานอัยการขอให้จ�าหน่ายคดี หรือผู้เสียหายตัดสินใจ

ยกเลกิกระบวนการทางกฎหมายหรอืถอนแจ้งความหรอืผู้เสยีหาย

ไม่ต้องการร่วมมอืไม่ว่าจะด้วยเหตผุลใด เช่น ได้มีการตกลงยตุคิดี

อย่างไม่เป็นทางการ ผลการศึกษาชี้ว่า การล้มเลิกการด�าเนินคดี

ในขั้นของการพิจารณานี้มีข้อแตกต่างกันมากในสองประเทศ

ตารางที่ 12 สรุปปัจจัยด้านกระบวนพิจารณาทางอาญาที่มีผลต่อการล้มเลิกการด�าเนินคดี : ขั้นตอนก่อนเริ่มพิจารณาคดี 

ปัจจัยท่ีมีส่วนให้เกิดการล้มเลิกการด�าเนินคดี ปัจจัยท่ีช่วยลดทอนการล้มเลิกการด�าเนินคดี

ไม่มีการจัดล�าดับความส�าคัญของคดีความรุนแรง
ทางเพศ

• กระบวนการท่ีให้ความส�าคัญต่อคดีความรุนแรงทางเพศ 

กระบวนการพิจารณาคคดีท่ีเอ้ือให้มีความล่าช้า • ประกันว่าพนักงานอัยการเป็นผู้ชี้ขาดในการยุติกระบวนการทั้งหมด

ข้อจ�ากัดด้านเวลาท่ีท�าให้พนักงานอัยการต้องรีบ
สรุปส�านวนคดีก่อนได้หลักฐานครบถ้วนสมบูรณ์

• มุ่งเน้นไปท่ีความน่าเช่ือถือของพยานหลักฐานเพ่ือการด�าเนินคดีตามข้อ
กล่าวหา มากกว่ามุ่งเน้นไปท่ีความน่าเช่ือถือของผู้เสียหาย/ผู้รอดจากการ
ละเมิด 

การบังคับให้ไกล่เกล่ีย การหาทางออกแบบอ่ืนใน
กรณีเก่ียวกับความรุนแรงทางเพศต่อผู้หญิงและเด็ก
หญิง 

• กระบวนการก่อนพิจารณาคดีท่ีค�านึงถึงความต้องการและมุมมองอันเป็น
เการฉพาะของผู้เสียหาย/ผู้รอดจากการละเมิด เคารพศักด์ิศรีและ
จริยธรรมของพวกเธอ และก้าวล่วงในชีวิตของเธอให้น้อยท่ีสุด 

ไม่มีมาตรการคุ้มครองท่ีมีประสิทธิภาพ • ลดส่ิงกีดขวางท่ีท�าให้ผู้เสียหาย/ผู้รอดจากการละเมิดต้องถอนฟ้องเพราะ
ความกดดันโดยไม่สมควร 

การลดระดับความรุนแรงของข้อกล่าวหา • ข้อหาท่ีถูกต้องและอนุมัติการต้ังข้อหาอย่างรวดเร็วและตามมาตรฐาน
ด้านกระบวนพิจารณาความและด้านพยานหลักฐาน

Trial of Rape_THAI_210818-r03.indd   77 4/10/2561 BE   14:45



การพิจารณาคดีข่มขืน: ความเข้าใจเรื่องการตอบสนองของกระบวนการยุติธรรมทางอาญาต่อความรุนแรงทางเพศในประเทศไทยและประเทศเวียดนาม บทที่ 2 ข้อค้นพบจากการศึกษา ความเข้าใจต่ออุปสรรคต่อความยุติธรรม และการยอมความหรือการล้มคดีในกรณีความรุนแรงทางเพศ78

 ในประเทศไทย ผลการศึกษาจากส�านวนคดีไม่ได้ให้ตัว

ชี้วัดใดเกี่ยวกับอัตราการล้มเลิกการด�าเนินคดีในขั้นการพิจารณา 

เนื่องจากทีมวิจัยไม่สามารถเชื่อมโยงกลุ่มตัวอย่างส�านวนคดีที่ได้

มาจากขั้นตอนสอบสวนไปถึงขั้นศาลได้ เพราะมีการให้หมายเลข

ก�ากับแตกต่างกันไปในแต่ละส่วนของระบบยุติธรรม รวมท้ังการ

เข้าไม่ถึงข้อมูลในระดับศาลด้วย อย่างไรก็ดี จากการทบทวนสถิติ

ระดับชาติ คดีจ�านวน 20-30 เปอร์เซ็นต์ที่เข้าสู่ขั้นพิจารณานั้นมี

การตดัสนิยกฟ้องในประเทศเวยีดนาม ตวัอย่างเชงิปรมิาณส�าหรบั

การศึกษานี้ชี้ว่า การล้มเลิกการด�าเนินคดีในขั้นตอนนี้มีอัตราต�่า 

และมีการตัดสินว่ามีความผิดในอัตราสูง การทบทวนส�านวนคดี

พบว่า มเีพยีงคดหีนึง่คดจีากจ�านวน 86 คดทีีพ่จิารณาในศาลแล้ว

ถูกตัดสินว่าไม่มีความผิด การสัมภาษณ์ผู้ปฏิบัติงานยุติธรรมทาง

อาญายืนยันว่า ทนัททีีม่กีารอนมุติัให้ด�าเนนิคดโีดยส�านักผูต้รวจการ 

คดีนั้นจะเข้าสู่การพิจารณาโดยรวดเร็วและมีอัตราการตัดสินว่ามี

ความผิดสูง

ตารางที่ 13 สรุปกระบวนการพิจารณาคดีในแต่ละประเทศ 

กระบวนการ
พิจารณาคดี

ประเทศไทย ประเทศเวียดนาม

ภาพรวมของการ
พิจารณาคดี

การพิจารณาคดีมีองค์ประกอบการต่อสู้โดยคู่ความ
สองฝ่ายและการไต่สวนค้นหาความจริง (adversarial 
and inquisitorial elements)

การพิจารณาคดีมีองค์ประกอบการไต่สวนค้นหา
ความจริงและการต่อสู้โดยคู่ความสองฝ่าย 
(inquisitorial and adversarial elements)

บทบาทของผู้เสีย
หาย

ผู้เสียหายมีฐานะเป็นคู่ความในการพิจารณาคดีอาญา 
ทนายความของผู้เสียหายสามารถซักค้านและร้องขอ
ให้มีการน�าสืบพยานหลักฐานท่ีส�าคัญ (evidence in 
chief)

ผู้เสียหายมีฐานะเป็นคู่ความในการพิจารณาคดี
อาญา ทนายความของผู้เสียหายสามารถซักค้าน
และร้องขอให้มีการน�าสืบพยานหลักฐานท่ีส�าคัญ 
(evidence in chief)

ข้อก�าหนดส�าหรับ
ผู้เสียหายในการ
ให้ปากค�า

ผู้เสียหายอาจต้องให้การในฐานะพยานปากส�าคัญ
และตอบค�าถามค้าน 
ในกรณีท่ีผู้เสียหายเป็นเด็ก ศาลอาจยอมรับเทป
บันทึกค�าให้การเพ่ือใช้ในการสืบพยานได้
ไม่มีข้อจ�ากัดว่าจะซักค้านผู้เสียหายเร่ืองอะไรได้บ้าง 

อาจขอให้ผู้เสียหายมาปรากฏตัวในการพิจารณาคดี
เพ่ือตอบค�าถามของผู้พิพากษา ผู้แทนฝ่ายอัยการ
และทนายความฝ่ายจ�าเลย หลังจากท่ีผู้พิพากษาได้
อ่านค�าให้การของเธอแล้ว
ไม่มีข้อจ�ากัดว่าจะซักค้านผู้เสียหายเร่ืองอะไรได้บ้าง 

การคุ้มครองผู้เสีย
หายระหว่างการ
พิจารณาคดี 

ศาลอาจพิจารณาคดีแบบลับไม่ให้คนท่ัวไปเข้ารับฟัง
ส�าหรับคดีกระท�าผิดทางเพศ หากมีการร้องขอโดย
อัยการ
อาจให้นักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห์เป็นผู้
สัมภาษณ์ผู้เสียหายเด็กได้ 
ในฐานะพยานในการพิจารณาคดีอาญา ผู้เสียหายจะ
ได้รับการคุ้มครองพิเศษภายใต้พระราชบัญญัติ
คุ้มครองพยาน พุทธศักราช 2546 – ตัวอย่างเช่น 
ท่ีพักท่ีปลอดภัย การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และ
มาตรการต่างๆ ท่ีช่วยเหลือและสนับสนุนพยาน

ผู้เสียหายสามารถขอให้มีการพิจารณาคดีแบบลับไม่
ให้คนท่ัวไปเข้ารับฟัง หรือขอให้คุ้มครองข้อมูลส่วน
ตัว
ผู้เสียหายเด็กสามารถร้องขอให้มีการซักถามผ่าน
หน้าจอหรือผ่านโทรทัศน์วงจรปิด 

บทบัญญัติว่าด้วย
พยานหลักฐาน

ไม่มีบทบัญญัติเฉพาะว่าด้วยพยานหลักฐานใดท่ีห้าม
การใช้ประวัติความเป็นมาทางเพศในอดีต

ไม่มีบทบัญญัติเฉพาะว่าด้วยพยานหลักฐานใดท่ีห้าม
การใช้ประวัติความเป็นมาทางเพศในอดีต

กรอบเวลา ไม่มีข้อก�าหนดเร่ืองเวลาส�าหรับการพิจารณาคดี เวลาพิจารณาคดี: 30 วันถึง 2 เดือน ข้ึนอยู่กับความ
รุนแรงของการกระท�าความผิด

ศาลพิเศษ มีศาลน�าร่องพิเศษเร่ืองความรุนแรงในครอบครัว ไม่มี

การชดเชย ผู้เสียหายต้องย่ืนฟ้องเรียกค่าเสียหายด้วยตัวเอง ผู้เสียหายสามารถเรียกร้องค่าชดเชยได้ ในระหว่าง
การพิจารณาคดี 
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ปัจจัยที่ท�านายเกี่ยวกับค�าพิพากษาลงโทษ

 การศึกษาชี้ว่ามีปัจจัยท่ีช่วยท�านายความน่าจะเป็นว่า

จะมีการพิพากษาลงโทษดังต่อไปนี้

ควำมสัมพันธ์ที่ผกผันระหว่ำงค�ำพิพำกษำลงโทษและอำยุของผู้

เสียหำย 

 ในประเทศเวียดนาม ขณะที่อัตราของผู้เสียหายที่เป็น

เด็กและเป็นผู้ใหญ่ในจ�านวนคดีตัวอย่างที่ได้มานั้น คือ เป็นเด็ก 

69.4 เปอร์เซ็นต์และเป็นผู้ใหญ่ 30.6 เปอร์เซ็นต์ คดีของเด็กมี

อัตราตัดสินลงโทษสูงกว่า มีการตัดสินลงโทษในคดีของผู้เสียหาย

ที่อายุน้อยกว่า 13 ปี ถึง 81 เปอร์เซ็นต์ อัตราตัดสินลงโทษกรณี

ผู้เสียหายที่อายุระหว่าง 13 และ 16 ปีมี 92 เปอร์เซ็นต์ ขณะที่

อัตราการตัดสินลงโทษกรณีของผู้เสียหายที่อายุมากกว่า 16 ปีมี

เพยีง 37 เปอร์เซน็ต์ ปัจจยัทีท่�านาย (predictor) นีค้ล้ายคลงึกบั

การศึกษาเรื่องการล้มเลิกการด�าเนินคดีอื่นๆ ที่พบว่า การตัดสิน

ลงโทษในกรณีที่ผู้เสียหายอายุต�่ากว่า 20 ปีจะมีอัตราสูงกว่าโดย

ทั่วไป153

153 New Zealand attrition study, which also cites other attrition studies.
154 New Zealand attrition study, which also cites other attrition studies.

ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงผู้เสียหำยและผู้ถูกกล่ำวหำ

 ข้อมูลเชิงปริมาณจากการศึกษาครั้งนี้ไม่ได้ให้ข้อบ่งชี้ที่

ชดัเจนว่า ความสมัพนัธ์ระหว่างผูเ้สียหายและผูถ้กูกล่าวหาน้ันเป็น

ตัวท�านายท่ีดีหรือไม่ในแง่ของความเป็นไปได้ที่จะมีการพิพากษา

ลงโทษ อย่างไรกด็ ีในการศกึษาเรือ่งการล้มเลกิการด�าเนินคดอีืน่ๆ 

น้ัน ความสมัพันธ์ระหว่างผูเ้สยีหาย-ผูถู้กกล่าวหาเป็นปัจจยัทีม่นียั

ส�าคญัในเกอืบทกุขัน้ตอน: ปัจจยัทีท่�านายทีม่นียัส�าคัญคือคนแปลก

หน้าและคนที่เป็นคู่ครองในปัจจุบันหรือเพื่อนชาย154 สิ่งนี้

หมายความว่า การละเมดิโดยบคุคลแปลกหน้ามกัเกีย่วโยงกบัคดี

แจ้งความเทจ็หรอืคดทีีไ่ม่มคีวามผดิจรงิ และอัตราการล้มเลกิการ

ด�าเนนิคดจีะมสีงูเนือ่งด้วยไม่สามารถระบตุวัผูต้้องสงสัยได้ อย่างไร

ก็ดี หากมีการฟ้องร้อง การละเมิดโดยคนแปลกหน้ามักมีผลการ

ตัดสินว่ามีความผิดมากกว่า ท�าให้คดีเช่นนี้มีอัตราการพิพากษา

ลงโทษเป็นสัดส่วนที่ค่อนข้างสูง

กฎหมายและมาตรฐานสากลเกี่ยวกับขั้นตอนการพิจารณาคด ี

• เรียกร้องให้มีมาตรการป้องกันความยากล�าบากและความบอบช�้าจิตใจที่อาจเกิดกับผู้เสียหายที่เข้าร่วมกระบวนการ

พิจารณาคดีเอง และประกันว่ากระบวนการพิจารณาคดีจะแสวงหาความร่วมมือสูงสุดจากผู้เสียหาย ส่งเสริมความ

สามารถในการปกป้องตัวเองของเธอในระหว่างการพิจารณาคดี ในขณะที่ก็ประกันว่ารัฐมีภาระในการแสวงหาความ

ยุติธรรม

• เร่งรัดให้รัฐภาคีมีกฎหมายอาญาและวิธีพิจารณาความทางอาญา และกฎหมายที่ว่าด้วยพยานหลักฐาน ที่ประกันให้มี

สิ่งแวดล้อมในห้องศาลที่เป็นมิตรและเอื้ออ�านวย เพื่อให้ผู้เสียหายรู้สึกปลอดภัยและสะดวกสบายในขณะที่ต้องเล่าซ�้า

เรือ่งทีป่ระสบมา กระบวนการทีล่ดความเป็นเหยือ่ซ�า้ซ้อนให้น้อยทีส่ดุ และการใช้ระเบยีบว่าด้วยการพสิจูน์พยานหลกั

ฐานในลักษณะที่ไม่แบ่งแยกเลือกปฏิบัติ

• เรียกร้องให้รัฐภาคียกเลิกข้อก�าหนดที่ ห้ามกล่าวถึงพฤติกรรมทางเพศของผู้เสียหายก่อนเกิดเหตุละเมิด ให้มี

• ในการพสิจูน์ความจรงิของค�าให้การและก�าหนด ข้อบงัคบัทางกฎหมายหรอืการใช้มาตรการพเิศษส�าหรบักลุม่ท่ีต้องได้

รับการดูแลเป็นพิเศษและ

• การข่มขู่พยานละเมิด รู้สึกถูกข่มขู่

ปัจจัยกระตุ้นให้รุนแรงขึ้น (Aggravating factors)

 เช่นเดียวกับการศึกษาในเรื่องการล้มเลิกการด�าเนินคดี

อ่ืนๆ การศึกษานี้ได้สัมภาษณ์เชิงคุณภาพกับเจ้าพนักงานใน

กระบวนการยุติธรรมทางอาญา ซ่ึงพบว่า โดยทั่วไปแล้ว เมื่อมี

ปัจจัยกระตุ้นต่างๆ เช่น การใช้ความรุนแรงและการบาดเจ็บ การ

ใช้อาวุธ หรือผู้ต้องสงสัยหลายคน เจ้าพนักงานจะรู้สึกว่านี่คือตัว

ท�านายทีชั่ดเจนว่าคดจีะถกูตดัสนิว่ามคีวามผดิ ในประเทศเวยีดนาม 

เจ้าพนักงานท่ีให้สัมภาษณ์หลายคนแสดงความเห็นว่า คดีข่มขืน

ซึง่มสีิง่บ่งชีก้ารใช้ความรนุแรงโดยผูล้ะเมดิ ร่องรอยการขดัขนืทาง

ฝั่งผู้เสียหาย และร่องรอยบาดเจ็บบนร่างกายของผู้เสียหาย จะมี

ความเป็นไปได้สูงกว่าทีผู่ล้ะเมิดต้องสารภาพและถูกตดัสนิพพิากษา

ลงโทษ คดีจ�านวน 39 คดีจากทั้งหมด 121 คดีที่มีการทบทวนใน

ประเทศเวยีดนาม ซ่ึงถูกจดัว่าเป็นการข่มขืนอนัมลัีกษณะเป็นการ

โทรมหญิงหรือการข่มขืนหมู ่

153 New Zealand attrition study, which also cites other attrition studies.
154 New Zealand attrition study, which also cites other attrition studies.
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 การข่มขืนโดยใช้ก�าลังหรือโดยใช้อาวุธ ล้วนแล้วแต่สรุป

ลงด้วยการตัดสินลงโทษ

การมองลักษณะเชิงลบของผู้เสียหาย (Perceived negative 

attributes of the victim)

 การตัดสินลงโทษในกรณีที่ผู้เสียหายเป็นเด็กหญิงจะมี

สัดส่วนที่สูง ซึ่งเป็นเครื่องช้ีว่ามีการมองว่า ผู้เสียหายที่มี ‘ความ

ประพฤติเรียบร้อย’ ตรงข้ามกับผู้เสียหายที่มี ‘ความประพฤติไม่

เรียบร้อย’ ยังไม่ชัดเจนว่ามุมมองผู้เสียหายในทางลบแบบนี้ เช่น 

การใช้แอลกอฮอล์หรือสารเสพติด ประวัติอาชญากรรม การเคย

ต้องข้อหามาก่อน ฯลฯ มนียัส�าคญัเพยีงใดในการตดัสินลงโทษ และ

ยังไม่ชัดเจนว่า หากผู้เสียหายปฏิเสธไม่ให้ตรวจร่างกายหรือแจ้ง

ความช้า จะถือเป็นปัจจัยให้มองผู้เสียหายในแง่ลบหรือไม่

พยานหลักฐานที่ใช้ในการพิสูจน์ความผิด (Available 

corroborative evidence)

 การศกึษาในระดับสากลพบว่า มีอตัราการพิพากษาลงโทษ

สูงขึ้น ในกรณีที่มีหลักฐานทางกายภาพ หลักฐานทางนิติเวช และ

ค�าให้การของพยาน ข้อค้นพบน้ีสอดคล้องกับการสัมภาษณ์เจ้า

พนักงานยุติธรรมทางอาญาในประเทศเวียดนาม 

อคติทางคดี (Judicial biases)

 ในหลายประเทศ ธรรมชาตขิองอาชญากรรมความรุนแรง

ทางเพศและอคติต่อผู้เสียหาย การเอนเอียงหรือเชื่ออย่างผิดๆ ว่า

ผู้เสียหายท�าตัวเองให้เจอกับเหตุละเมิด เช่น ต่อล้อต่อเถียงคู่สมรส 

แต่งตัวยั่วยวนออกไปข้างนอก เดินคนเดียวในตอนกลางคืน155 การ

สัมภาษณ์เจ้าพนักงานตุลาการในสองประเทศพบว่า ผู้พิพากษา

หลายคนมีความเชื่อล่วงหน้าว่า ผู้เสียหายควรมี ลักษณะและ

คุณสมบัติอย่างไร หรือควรปฏิบัติตัวเช่นไร

 ในประเทศไทย ผูพ้พิากษามองประเดน็การให้ความสมยอม

โดยดจูากประวตัคิวามเป็นมาของผูเ้สยีหายและผู้ต้องสงสัย ซึง่รวม

ถงึประวตัทิางเพศและรูปลักษณ์ของเธอในเวลาท่ีเกิดเหต ุอคตทิาง

คดีที่เกิดจากมายาคติและการมองแบบเหมารวมสามารถมีผลกระ

ทบต่อวธิกีารทีผู่พ้พิากษาประเมินค�าให้การของผูเ้สยีหายและความ

น่าเชื่อถือของเธอ ความผิดของผู้ละเมิด และการกระท�าที่เกิดขึ้นมี

ลกัษณะเป็นความผดิทางอาญาหรอืไม่ อคตเิหล่านีอ้าจมผีลต่อความ

เป็นกลางในการตดัสนิคดขีองผูพ้พิากษา และลดทอนความสามารถ

ในการประเมนิข้อเทจ็จรงิ ท�าให้ตคีวามผดิหรอืประยกุต์ใช้กฎหมาย

155 Morley and Mullender (1994), เช่นเดียวกับที่มีการยืนยันในรายงานของ Bott et al. (2005) Preventing and Responding to Gender Based Violence in 
Middle and Low Income Countries: A Global Review and Analysis (World Bank Policy Research Working Paper 3618).

อย่างไม่ถูกต้อง และก�าหนดผลของการพิจารณาคดีอาญา จากค�า

บอกเล่าข้างต้น – เมื่อมีความเชื่อว่าผู้ชายเป็นผู้ริเริ่มทางเพศและผู้

หญิงเป็นผู้ตอบสนองทางเพศ – ผู้ชายไม่สามารถควบคุมความ

ต้องการที่เกิดจากสารหลั่งได้ และไม่สามารถรับผิดในการละเมิด

ทางเพศ โดยเฉพาะหากถูกกระตุ้นด้วยการแต่งตัวหรอืความประพฤติ

ของผูห้ญิง ในกรณีทีผู่เ้สยีหายอยูใ่นวัยทีค่กึคะนองทางเพศ หรอืไม่

รักนวลสงวนตัว ก็อาจถูกมองว่าเป็นความผิดของผู้เสียหาย และผู้

หญิงเช่นนี้สมควรถูกข่มขืนหรือไม่สมควรได้รับการปกป้องโดย

กฎหมาย

 การจัดชั้นผู้เสียหายตามการมองแบบเหมารวมว่า ผู้เสีย

หายที่เป็นผู้หญิง ‘เลว’ ตรงข้ามกับผู้เสียหายที่เป็นผู้หญิง ‘ใน

อุดมคติ’ หรือ ‘เป็นกุลสตรี’ โดยดูจากชีวิต ความเป็นมา และ

คุณลักษณะต่างๆ มีนัยยะต่อการประเมินความน่าเชื่อถือโดยผู้

พิพากษา อคติเช่นนั้นรวมถึงความโน้มเอียงที่จะอนุมานว่า ผู้หญิง

ทีอ่ยูใ่นวยัเจรญิพนัธุม์แีนวโน้มทีจ่ะยนิยอมมเีพศสัมพนัธ์ หรอืผูห้ญงิ

ทีแ่ต่งตวัและท�าตวัไม่เหมาะสมเป็นผูก้ระตุน้ให้เกดิความรนุแรงทาง

เพศ และควรถูกต�าหนิ สิ่งนี้น�าไปสู่ความเชื่อที่ว่า ผู้หญิงเป็นพยาน

ที่น่าเชื่อถือน้อยกว่า

การคุ้มครองความปลอดภัยให้ผู้เสียหายระหว่างการสืบพยาน 

 กระบวนการทางศาลถอืเป็นประสบการณ์ทีห่ลอกหลอน

มากทีส่ดุส�าหรบัผูเ้สยีหายจากความรนุแรงทางเพศ ความยุง่ยากซบั

ซ้อนของกระบวนการทางกฎหมายและตัวบทกฎหมาย เช่นเดียว

กับแนวทางในกระบวนการยุติธรรมที่เน้นหลักการลงโทษและการ

ต่อสูข้องคูค่วามสองฝ่าย (punitive and adversarial orientation) 

จนมากเกินไป – โดยไม่ค�านึงถึงความต้องการที่แท้จริงของผู้เสีย

หาย – อาจถูกมองว่าเป็นอุปสรรคส�าคัญต่อการร่วมมือของผู้เสีย

หายในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา 
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 โดยเฉพาะอย่างยิง่เม่ือไม่มีการสนับสนุนและการช่วยเหลอื

ทางกฎหมาย ความกดดันในการให้ปากค�าเป็นปัจจัยท่ีบีบคั้นอีก

อย่างหนึ่งส�าหรับผู้เสียหาย และกระบวนการในศาลจ�าเป็นต้องลด

สิ่งที่เคยถูกข่มขู่ ความอัปยศอดสู และความตึงเครียดที่เคยประสบ

มาก่อน

 ทัง้สองประเทศมข้ีอกฎหมายทีอ่นญุาตให้มีการพจิารณา

คดีโดยลับที่ไม่ให้ประชาชนทั่วไปเข้ามารับฟัง อย่างไรก็ดี ทั้งสอง

ประเทศไม่อนุญาตให้บุคคลอื่นเข้ามาเป็นเพื่อนให้ก�าลังใจกับผู้เสีย

หายระหว่างอยู่ในศาล เมื่อมองในด้านดี ทั้งสองประเทศได้กล่ัน

กรองและมมีาตรการแบบอืน่ๆ เช่น กล้องโทรทศัน์วงจรปิด (CCTV) 

เพือ่ไม่ให้ผู้เสยีหายทีอ่ายุน้อยต้องเผชิญหน้ากบัผูถ้กูกล่าวหาในช่วง

การสอบปากค�า ในประเทศไทย มกีารอนญุาตให้นกัสงัคมสงเคราะห์

หรือบุคคลที่เหมาะสมอื่นๆ สอบถามผู้เสียหายที่เป็นเด็กได้

 แม้ว่าจะมีข้อเทจ็จรงิทีมี่ความแตกต่างกนัในการพจิารณา

คดีในประเทศไทยและประเทศเวียดนาม แต่ผู้เสียหายและกลุ่ม

ประชาสงัคมในแต่ละประเทศกย็งัพดูถงึประสบการณ์ท่ีหลอกหลอน

ในการขึน้ศาลและการให้การโดยผูเ้สยีหายจากความรนุแรงทางเพศ 

ตัวอย่าง เช่น

ในประเทศไทย

 

 ในประเทศเวียดนาม นักวิชาการหญิงเล่าว่าผู้เสียหายที่

ต้องพูดถึงการข่มขืนในศาล จะรู้สึกอับอายที่ต้องพูดเรื่องทางเพศ

ในที่สาธารณะและกลัวการซักค้าน เพราะพวกเธอกังวลว่าจะไม่

สามารถเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นได้อย่างเป็นเหตุเป็นผล หรือไม่สามารถ

จดจ�ารายละเอยีดเกีย่วกบัผูป้ระทษุร้ายได้อย่างถูกต้อง (นกัวชิาการ

หญิง ประเทศเวียดนาม) องค์กรพัฒนาเอกชนยังแสดงความห่วงใย

ที่ไม่มีการคุ้มครองความปลอดภัยให้กับผู้เสียหายที่ต้องให้การใน

ศาล

 โดยทั่วไป สิ่งแวดล้อมในห้องพิจารณาในสองประเทศไม่

ได้ค�านึงถึงความต้องการของผู้เสียหาย ห้องพิจารณาคดีส่วนใหญ่

ด�าเนินการโดยผู้พิพากษาและศาลชายที่ไม่ได้รับการอบรมเรื่องวิธี

จัดการคดีความรุนแรงทางเพศและการสนับสนุนผู้เสียหาย มี

มาตรการพิเศษน้อยมากที่จะสร้างสภาพแวดล้อมท่ีเอื้ออ�านวยใน

ศาล มาตรการหลกัทีม่อียูใ่นทัง้สองประเทศ คอืการพจิารณาคดโีดย

ลับ อย่างไรก็ตาม ผู้เสียหายแจ้งว่าไม่ได้เกิดอย่างนั้นเสมอไป หาก

ผู้เสียหายรู้สึกไม่ปลอดภัยหรือไม่ม่ันคงเม่ือต้องให้การหรือตอบ

ค�าถามของศาล เธอจะลังเลและเหมือนกบัให้ค�าปากท่ีไม่สอดคล้อง

กัน

การใช้ประโยชน์จากกฎหมายว่าด้วยพยานหลักฐาน 

(Application of evidentiary rules)

 เหมอืนในหลายๆ ประเทศ ผูเ้สยีหายจากความรนุแรงทาง

เพศในประเทศไทยและประเทศเวียดนามมักได้รับการปฏิบัติท่ีไม่

เหมือนกับผู้เสียหายจากอาชญากรรมอื่นๆ การตีความกฎหมายว่า

ด้วยพยานหลกัฐานในสองประเทศนีช้ีใ้ห้เห็นว่า เป็นการยากส�าหรบั

ผู้เสียหายที่จะสร้างความน่าเชื่อถือ ที่จะปกป้องตัวเองจากการ

สอบถามและการคาดการณ์เก่ียวกับคุณลักษณะของเธอ ที่จะแย้ง

ไม่รับหลักฐานท่ีไม่เกี่ยวข้องหรือหลักฐานที่เต็มไปด้วยอคติ และที่

จะตอบโต้การพยายามพิสูจน์หลักฐานจนมากเกินไป

 มายาคติเร่ืองการข่มขืนท�าให้เกิดการตัดสินและความ

กังขา และได้ถูกใช้เป็นเหตุผลเชิงประวัติศาสตร์ที่ต้องก�าหนดให้มี

การพิสูจน์หลักฐานในการพิจารณาคดี ให้มีมาตรฐานของการให้

ความสมยอมและการขัดขืน ให้ยอมรับหลักฐานด้านลักษณะของผู้

เสียหาย ประวัติทางเพศของผู้เสียหาย และการท�าข้อสรุปที่ไม่พึง

ประสงค์เมื่อมีการแจ้งความช้า แม้จะมีการยกเลิกข้อก�าหนดเร่ือง

การพิสูจน์หลักฐานจากตัวบทกฎหมาย หรือจ�ากัดการใช้หลักฐาน

ด้านประวัติทางเพศ ก็ยังเห็นได้ชัดว่า ไม่มีอาชญากรรมใดที่ความ

 “ในกรณีของผู้เยาว์ ศาลจะออกค�าสั่งบางครั้ง

ให้ใช้กล้องโทรทัศน์วงจรปิดหรือให้ใช้แถบภาพวีดีทัศน์

ระหว่างการไต่สวน ศาลเป็นผู้ชี้ขาดว่าเป็นคดีที่อ่อนไหว

และต้องใช้อปุกรณ์ช่วยหรอืไม่ อย่างไรกต็ามในความเป็น

จริงแล้ว อุปกรณ์ที่ใช้อยู่ในศาลมีคุณภาพต�่าเนื่องจากงบ

ประมาณที่ไม่พอเพียง ที่ส�าคัญยิ่งกว่านั้น ผู้เสียหายยังไม่

ตระหนักในสิทธิของตนที่จะขอให้ใช้วิธีการสอบถามและ

พิจารณาคดีแบบนี้ได้”

นักวิจัยหญิง ประเทศไทย

 “ผูพ้พิากษาอาจก�าหนดให้มกีารพจิารณาแบบเปิด

หรอืแบบปิดเพือ่รกัษาความเป็นส่วนตวัของบคุคลทีเ่ก่ียวข้อง 

ผูเ้สียหายมภีาระทีจ่ะต้องร้องขอ อย่างไรก็ดี ผูพ้พิากษาบาง

คนเหน็ว่า ควรมกีารพจิารณาคดีข่มขนืแบบเปิดเพือ่เป็นกรณี

ศกึษา (โดยผูเ้สยีหายไม่ต้องแสดงตัว) ซึง่ยงัไม่มีความชัดเจน

ว่า ผู้พิพากษาได้ค�านึงถึงผลกระทบต่อผู้เสียหายหรือไม่”

เจ้ำหน้ำที่องค์กรพัฒนำเอกชนหญิง ประเทศเวียดนำม
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น่าเชือ่ถอืของผูเ้สยีหายจะเป็นสิง่ทีข่ึน้อยูก่บัความคดิเหน็ทีต่ดัสนิ

ไว้ล่วงหน้าแล้ว เท่ากับคดีเกี่ยวกับความรุนแรงทางเพศ

 โดยหลักการแล้ว กฎหมายว่าด้วยพยานหลกัฐานนัน้ควร

ช่วยสร้างหลักฐานที่เน้นความน่าเชื่อถือของข้อกล่าวหา มากกว่า

ความน่าเช่ือถือของผูเ้สยีหาย ขณะทีค่วรมองว่าการแจ้งความของ

ผู้เสียหายนั้นน่าเชื่อและถูกต้องจนกว่าจะพิสูจน์เป็นอย่างอื่น ใน

ทางปฏบิตั ิหลกัฐานทีเ่ชือ่ถอืได้จากผูเ้สยีหายมกัถกูมองว่าไม่เพยีง

พอที่จะพิพากษาลงโทษผู้กระท�าผิด ยิ่งไปกว่านั้น ผู้พิพากษา

จ�านวนมากจะพิจารณาจากหลักฐานทางการแพทย์ และ/หรือ

พยานหลักฐานเพื่อเป็นการข้อพิสูจน์เพิ่มเติมว่ามีการบาดเจ็บ

 ในประเทศไทยและประเทศเวยีดนาม ไม่มีการห้ามอย่าง

ชัดเจนมิให้ท�าการเตือนด้านพิสูจน์หลักฐาน (corraborative 

warning) หรือใช้หลักฐานจากประวัติทางเพศในอดีตของผู้เสีย

หาย หรอืตัง้ข้ออนมุานทีไ่ม่เป็นคณุในกรณแีจ้งความล่าช้า อย่างไร

ก็ดี การศึกษาครั้งนี้ชี้ให้เห็นว่า

ตารางที่ 14 สรุปปัจจัยของกฎหมายวิธีพิจารณาความทางอาญาที่มีผลกระทบต่อการล้มเลิกการด�าเนินคด:ี ขั้นตอนพิจารณาคดี

ส่ิงท่ีมีผลให้เกิดการล้มเลิกการด�าเนินคดี ส่ิงท่ีช่วยลดทอนการล้มเลิกการด�าเนินคดี

ข้อก�าหนดให้มีการพิสูจน์หลักฐาน • กระบวนการที่จ�ากัดหรือห้ามสาธารณชนเข้ารับฟังการพิจารณาคดี ตัวอย่าง
เช่น การพิจารณาคดีโดยใช้กล้องบันทึกภาพ (in-camera trials) หรือการ
พิจารณาโดยลับ หรือการสั่งห้ามมิให้บุคคลใดที่ไม่ใช่คู่ความข้าร่วม

กฎหมายว่าด้วยหลักฐานท่ียอมให้ใช้ประวัติทาง
เพศหรือบุคลิกลักษณะของผู้เสียหาย

• กฎหมายว่าด้วยพยานหลักฐานที่จ�ากัดการใช้ประวัติทางเพศในอดีตหรือ
บุคลิกลักษณะของผู้เสียหายมาเป็นหลักฐาน 

กฎหมายว่าด้วยหลักฐานท่ีก�าหนดให้ผู้เสียหายต้อง
พิสูจน์ว่าเธอได้ท�าการขัดขืนผู้กระท�า

• จ�ากัดหรือห้ามมิให้ส่ือมวลชนตีพิมพ์ข้อมูลส่วนตัวของผู้เสียหาย

ค�าวินิจฉัยท่ีอนุมานอย่างไม่เป็นคุณ (Adverse 
inference rulings) (โดยก�าหนดให้มีค�าร้องล่าสุด)

• กระบวนการท่ีประกันความเป็นส่วนตัว ความมีศีลธรรม และศักด์ิศรีของผู้เสีย
หาย

ปล่อยให้มีการซักค้านท่ีก้าวร้าวกับผู้เสียหายใน
ศาล

• ภาระในการร้องขอมาตรการพิเศษต้องเป็นหน้าที่ของรัฐ (พนักงานอัยการ/ผู้
พิพากษา) มิใช่เป็นของผู้เสียหาย

ปล่อยให้มีสถานการณ์ท่ีผู้เสียหายต้องถูกข่มขู่ใน
ศาล โดยผู้ถูกกล่าวหาและ/หรือครอบครัวผู้ถูก
กล่าวหา

• กระบวนการที่เอือ้ให้ผู้เสียหายสามารถให้ปากค�าในแบบที่ไม่ต้องเผชิญหน้ากับ
ผู้ถูกกล่าวหา (เช่น ใช้จอภาพ การถ่ายทอดสด (live link) หลักฐานที่บันทึกใน
วีดิทัศน์ หลักฐานที่ให้เป็นการส่วนตัว การตรวจสอบโดยผ่านตัวกลาง)

• อนุญาตให้มีการตรวจสอบโดยตัวกลางหรือการใช้บทสัมภาษณ์ทางวีดิทัศน์ที่
บันทึกไว้แล้วในการสืบพยานปากส�าคัญ (evidence in chief)

• อนุญาตให้มีพยานผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์อันเหมาะสมมาให้ข้อมูลเกี่ยว
กับพลวัตรและความซับซ้อนของความรุนแรงทางเพศต่อผู้หญิง 

• กระบวนการที่กระบวนการที่อนุญาตให้ญาติ เพื่อน หการอนุการอนุญาตให้
สมาชิกครอบครัว เพื่อน หรือบุคคลสนับสนุนมืออาชีพได้อยู่กับผู้เสียหายใน
ระหว่างให้การ

• ญาตให้สมาชิกครอบครัว เพื่อน หรือบุคคลสนับสนุนมืออาชีพได้อยู่กับผู้เสีย
หายในระหว่างให้การ

• รือนักวิชาชีพผู้ให้ความช่วยเหลืออยู่กับผู้เสียหายในระหว่างให้การอนุญาตให้
สมาชิกครอบครัว เพ่ือน หรือบุคคลสนับสนุนมืออาชีพได้อยู่กับผู้เสียหายใน
ระหว่างการให้การ

 ในทางปฏิบัติในประเทศเวียดนาม ยังมีการใช้ประวัติ

ทางเพศเพือ่น�ามาลดทอนความน่าเชือ่ถือต่อค�าร้องเรยีนของผูเ้สยี

หาย นอกจากนั้น ขณะท่ีไม่มีข้อก�าหนดว่าต้องมีการพิสูจน์หลัก

ฐานในทางปฏิบัติ คดีที่พยานหลักฐานอ่อนหรือคดีที่ขาดพยาน

หลักฐาน คือคดี ซ่ึงไม่มีร่องรอยการใช้ความรุนแรงจากผู้กระท�า 

ไม่มีร่องรอยการขัดขืนโดยผู้เสียหาย ไม่มีอาการบาดเจ็บทางกาย

ของผู้เสียหาย และไม่มีพยานบุคคลอื่นๆ
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5. ผู้มีส่วนในระดับสถาบันต่อการยอมความหรือการล้มเลิกการด�าเนินคดี

5.1 เปรียบเทียบการท�างานของสถาบัน 
 ยุติธรรมทางอาญาและสถาบันที่ให ้
 บริการด้านอื่นๆ

ตารางท่ี 15 ผู้ให้บริการคดีความรุนแรงทางเพศ 

 ผู้ให้บริการด้านกระบวนการยุติธรรมทางอาญาในคดี

ความรนุแรงทางเพศและความรบัผดิชอบของผูใ้ห้บรกิารเหล่านัน้

มคีวามแตกต่างกนัไปในสองประเทศ ตารางต่อไปน้ีเสนอภาพรวม

ของผู้ให้บริการและความรับผิดชอบโดยแยกประเทศ

ผู้ให้บริการ ประเทศไทย ประเทศเวียดนาม

กระบวนการยุติธรรมทางอาญา

เจ้าหน้าท่ีต�ารวจ รับค�าร้องโดยวาจาหรือลายลักษณ์อักษร
พนักงานสอบสวนลงความว่าเป็นคดีอาญาหรือเร่ือง
ภายในครอบครัว บันทึกค�าให้การของผู้เสียหาย 
สืบสวนสอบสวน และเตรียมคดีส�าหรับต้ังข้อกล่าวหา
ในกรณีของผู้เยาว์ จะมีการต้ังทีมสหวิชาชีพ156

รับแจ้งความ
ส�านักผู้ตรวจการเป็นผู้อนุมัติการสืบสวนทางอาญา
อย่างเป็นทางการ 
เม่ืออนุมัติแล้ว จึงท�าการตรวจสอบเหตุละเมิด

ผู้พิพากษาศาล
แขวง (Magistrate)

ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ

พนักงานอัยการ ท�าหน้าท่ีเป็นโจทก์ในคดีอาญา หากจ�าเป็นก็จะส่ังให้
พนักงานสอบสวนรวบรวม พยานหลักฐานเพ่ิมเติม 
ยื่นขอให้ศาลส่ังคุมขัง ออกค�าส่ังของฝ่ายอัยการ แจ้ง
ข้อกล่าวหา น�าเสนอหลักฐาน ท�าการสืบพยานและ
ซักค้านผู้เสียหาย พยาน และผู้ถูกกล่าวหา

อนุมัติให้มีการต้ังคดีอาญา ยื่นค�าฟ้อง ท�าหน้าท่ี
ตัวแทน ส�านักผู้ตรวจการในกระบวนการพิจารณา
คดี 

ผู้พิพากษา พิจารณาพยานหลักฐาน ตัดสินใจ และออกค�า
พิพากษา

ผู้พิพากษาไต่สวนท่ีได้รับแต่งต้ัง: ทบทวนส�านวน
คดี/ส�านวน 
ผู้พิพากษาในการพิจารณาคดี: พิจารณาหลักฐาน 
แจ้งค�าพิพากษา

ผู้มีอ�านาจจัดการ
แทนผู้เสียหายตาม
กฎหมาย

ให้ข้อแนะน�าทางกฎหมายแก่ผู้เสียหาย ช่วยผู้เสีย
หายรวบรวมหลักฐานเพ่ิมเติม เป็นตัวแทนผู้เสียหาย
ในระหว่างพิจารณาคดี (และสามารถช่วยผู้เสียหาย
ในกรณียุติคดี)

รวบรวมส�านวนการสอบสวน สามารถเสาะหาหลัก
ฐานในนามของผู้เสียหาย และเป็นตัวแทนผู้เสียหาย
ในระหว่างการพิจารณาคดี

156

156 ทีมสหวิชาชีพประกอบด้วยเจ้าหน้าที่สอบสวน พนักงานอัยการ และนักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห์
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ผู้ให้บริการ ประเทศไทย ประเทศเวียดนาม

ผู้ให้บริการภายนอก

สายด่วนช่วย
เหลือ 
(Helpline)157

สายด่วน 24 ช่ัวโมงท่ัวประเทศผ่านศูนย์ช่วย
เหลือเด็กและผู้หญิงในภาวะวิกฤติ (OSCC) ของ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของ
มนุษย์ ให้บริการค�าปรึกษาและส่งต่อผู้เสียหาย 

ให้บริการอย่างจ�ากัดโดยสหภาพหญิงเวียดนาม (Viet 
Nam Women’s Union) มีโครงการท่ีได้รับทุนในบาง
จังหวัด มีสายด่วนของศูนย์ศึกษาและวิทยาศาสตร์ประยุกต์
ด้านเพศสภาพ ครอบครัว ผู้หญิง และเด็กวัยรุ่น (Center 
for Studies and Applied Sciences in Gender, 
Family, Women and Adolescents (CSAGA))

ศูนย์ช่วยเหลือ
ครบวงจร/ภาวะ
วิกฤติ (One 
Stop Shops/ 
Crisis 
Centres)158

มีท้ังหมด 750 ศูนย์ท่ัวประเทศ ให้บริการทาง
สุขภาพและร่างกาย ให้ค�าปรึกษา บริการส่งต่อ 
จัดทีมสหวิชาชีพเข้าร่วมช่วยเหลือผู้เสียหาย

ไม่มี

องค์กรพัฒนา
เอกชน: ช่วย
เหลือผู้เสียหาย
และบริการค�า
ปรึกษา

เครือข่ายองค์กรพัฒนาเอกชนขนาดใหญ่ท�างาน
เฉพาะเร่ืองความรุนแรงทางเพศ ให้บริการค�า
ปรึกษา ความช่วยเหลือทางกฎหมาย และความ
ช่วยเหลือด้านการเงินแก่ผู้เสียหายในบางกรณี

มีจ�ากัด แต่มีบริการในเขตเมืองมากกว่า (CSAGA องค์กร 
Hager International องค์กรสุขภาพและพัฒนาชุมชน 
[LIGHT] ศูนย์ศึกษาสุขภาพครอบครัวและพัฒนาชุมชน 
[CEFACOM])
มีสหภาพหญิงอยู่ท่ัวไปแต่ไม่มีบริการเฉพาะส�าหรับผู้เสีย
หายจากความรุนแรงทางเพศ 
มีท่ีพักพิงช่ัวคราวและท่ีอยู่ท่ีเช่ือถือได้ซ่ึงส่วนใหญ่ให้บริการ
ผู้เสียหายจากความรุนแรงในครอบครัว

บริการของรัฐ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงการพัฒนาสังคม
และความม่ันคงของมนุษย์ (พม.) ส�านักงาน
ต�ารวจแห่งชาติ ส�านักงานอัยการสูงสุด ศูนย์
ช่วยเหลือผู้หญิงและเด็กในภาวะวิกฤติ (ซ่ึงอยู่
ภายใต้กระทรวง พม. และกระทรวงสาธารณสุข)

กระทรวงยุติธรรม กรมช่วยเหลือทางกฎหมาย กระทรวง
ความม่ันคงแห่งประชาชน ศาลประชาชนสูงสุด ส�านักงาน
ผู้ตรวจการประชาชนสูงสุด (Supreme People’s 
Procuracy) กระทรวงแรงงาน ผู้ทุพพลภาพและสวัสดิการ
สังคม (MOLISA) กระทรวงวัฒนธรรม การกีฬา และการ
ท่องเท่ียว (MOCST) และกระทรวงสาธารณสุข 

ผู้ให้บริการด้าน
การแพทย์

ดูแลด้านสุขภาพและตรวจสอบด้านการแพทย์
นิติเวช (medico-legal exams)

ดูแลด้านสุขภาพและตรวจสอบด้านการแพทย์นิติเวช 
(medico-legal exams)

157158

157 Helpline คือสายด่วนที่ไม่ต้องเสียค่าโทรศัพท์ ที่ให้บริการค�าปรึกษา ข้อมูล สนับสนุน ให้ความช่วยเหลือและข้อแนะน�าในยามวิกฤติ
158 ศูนย์ช่วยเหลือวิกฤติด้านข่มขืนและการล่วงละเมิดทางเพศอาจตั้งอยู่ในชุมชนหรือในโรงพยาบาล ให้บริการหลายๆ อย่างรวมกัน เช่น สายด่วน(helpline) การช่วย

เหลือด้านเป็นกระบอกเสียง และการให้ค�าปรึกษา ศูนย์ช่วยเหลือครบวงจร (One Stop Centres) มักรวมผู้ช�านาญการในด้านต่างๆ เช่น การแพทย์ การบังคับใช้
กฎหมาย การช่วยเหลือด้านกฎหมายและการช่วยเหลือผู้เสียหายไว้ในที่เดียว เพื่อให้บริการรอบด้านแก่ผู้เสียหาย และเพื่อรวบรวมและประมวลหลักฐานทางการ
แพทย์นิติเวช
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5.2 ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในระดับสถาบันต่อการ 
 ล้มเลิกการด�าเนินคดี

 สถาบันในกระบวนการยุติธรรมทางอาญามีหน้าที่ต้อง

ประกันว่า เจ้าหน้าที่ต�ารวจจะท�าหน้าที่ของตนตามกรอบอ�านาจ

ในการบังคับใช้กฎหมาย และส�านักงานอัยการ ฝ่ายตุลาการ และ

เจ้าพนักงานยุติธรรมอื่นๆ จะน�ากฎหมายมาใช้ตามหลักนิติธรรม 

(rule of law) และเจ้าพนกังานจะต้องรบัผดิหากมกีารละเมดิ โดย

มีกลไกก�ากับดูแลการท�าหน้าที่และการรับผิดอย่างเหมาะสม
159

 การวจิยัเน้นทีปั่จจยัทางสถาบนัทีล่ดทอนความไว้วางใจ

และความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมและผู้ให้บริการด้าน

ยตุธิรรมเพือ่แก้ไขปัญหาความรนุแรงทางเพศ การศกึษาพบว่า สิง่

ต่อไปนี้คือปัจจัยอันมีนัยส�าคัญที่ท�าให้เกิดการล้มเลิกการด�าเนิน

คดีในทุกย่างก้าวของผู้หญิงและเด็กบนเส้นทางยุติธรรม โดยอาจ

จัดกลุ่มกว้างๆ ได้ต่อไปนี้:

• หลักธรรมาภิบาล (governance) และกลไกการรับผิดชอบที่

อ่อนแอ 

• ความสามารถและทรัพยากรระดับสถาบันที่มีจ�ากัด

• โครงสร้างพื้นฐานที่ไม่ได้รับการพัฒนาอย่างเพียงพอ

• การก�ากับดูแลและประเมินผลที่มีน้อยมาก

• การขาดแผนยทุธศาสตร์ทีร่อบด้าน และปฏิสมัพนัธ์ด้านวชิาชพี

และภาคีหน่วยงานที่จ�ากัด

กลไกธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบท่ีอ่อนแอ

159 UN A/RES/75/228 IV16.j)
160 Viet Nam Labour Code (2013) section 8.

 ประเทศไทยและประเทศเวียดนามมีการบังคับใช้

กฎหมายว่าด้วยการคุกคามทางเพศในสถานท่ีท�างาน160 อย่างไร

ก็ตาม ยังไม่มีข้อก�าหนดด้านการปฏิบัติหรือนโยบายในระดับ

สถาบันในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาที่อ้างอิงถึงกฎหมายตัว

นี้ ซึ่งเน้นให้ประกันความรับผิดทางวิชาชีพ ตลอดกระบวนการ

สอบสวนและการพิจารณาคดี และประกันว่ากรมกอง หน่วยงาน 

และผู้ให้บริการต่างๆ ต้องรับผดิในการกระท�า/การงดเว้นไม่กระท�า

 ผูใ้ห้ข้อมลูจากประเทศเวียดนามได้ยกตัวอย่างพนกังาน

อัยการคนหนึ่งที่บอกกับแม่ของผู้เสียหายว่า ผู้ถูกกล่าวหามี ‘ร่ม’ 

คันใหญ่ ซึ่งหมายถึงมีผู้มีอิทธิพลในระดับสูงให้ความคุ้มครองอยู่ 

พวกเขายงัพบว่าผูต้้องสงสยัและ/หรอืครอบครวัอาจไปวิง่เต้นหรอื

ให้สินบนเจ้าหน้าที่ต�ารวจหรือพนักงานอัยการ เพื่อให้หย่อนคดี

หรือยกเลิกข้อกล่าวหา (เช่น ลดจากข้อหาข่มขืนเด็กเป็นข้อหา

กระท�าอนาจาร) มีการตั้งข้อสังเกตว่า เมื่อเจ้าหน้าที่ต�ารวจหรือ

พนักงานอัยการรับสินบน พวกเขาจะกดดันให้ผู้เสียหายและ

ครอบครัวยอมรับข้อเสนอเป็นเงินชดเชยจากผู้ต้องสงสัย โดยให้

ตกลงกันนอกระบบยุติธรรมทางอาญา มีเหตุผลหลายอย่างเกี่ยว

กับแนวปฏิบัติของเจ้าพนักงานเหล่านี้รวมทั้งมุมมองและทัศนคติ

ของพวกเขาต่อการข่มขืนและเหยื่อของการข่มขืน นอกจากนั้น 

ผลการวิจัยในประเทศเวียดนามพบว่า หน่วยต�ารวจบางแห่ง

ต้องการรักษาอัตราคดีอาญาไว้ในระดับต�่าหรือต้องการรางวัล 

‘ชุมชนเพ่ือนบ้านแสนสุข’ จึงเป็นเหตุให้หน่วยต�ารวจเหล่านี้ไม่

ค่อยสนใจจดัการกบัคดคีวามรุนแรงทางเพศผ่านกระบวนการอาญา 

ผู้ปฏิบัติงานบริการยุติธรรมมักลอยนวลไม่ต้องรับ

ผดิ เม่ือไม่มีมาตรฐานทางศีลธรรมและบริการ ไม่มี

นโยบาย และไม่มีข้อปฏิบัติที่เป็นกรอบความคาด

หวังและผลทางลบจากการไม่ปฏิบัติหน้าที่แห่ง

วิชาชีพ และไม่มีการติดตามเมื่อมีการละเมิดข้อ

ก�าหนดเกิดขึ้น สัญ
ญ

าณ
เต

ือน
กา

รล
้มเ

ลิก
กา

รด
�าเ

นิน
คด

ี

การให้สนิบนกบัเจ้าพนกังานยตุธิรรมทางอาญาอาจ

ท�าให้มีการละเลยผูเ้สยีหาย หรอืกดดนัให้ผูเ้สยีหาย

ยอมยุติคดีนอกระบบยุติธรรมทางอาญา
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 ในประเทศเวียดนาม ขณะที่กฎหมายให้สิทธิแก่ผู้เสีย

หายร้องเรียนหรือกล่าวโทษ161 และประกันว่าจะชดเชยให้กับคน

ทีไ่ด้รบัความเดอืดร้อนจากหน่วยงานหรอืผูม้หีน้าทีใ่นกระบวนการ

ทางอาญา162 การศกึษาไม่พบตวัชีว้ดัว่า ผูเ้สยีหายจากความรนุแรง

ทางเพศทีไ่ม่พอใจกบัการปฏบิตัขิองเจ้าพนกังานยตุธิรรมทางอาญา 

ได้ใช้ประโยชน์จากข้อก�าหนดเหล่านี้

 การศึกษาในประเทศเวียดนามกล่าวถึงคดีหนึ่งที่นัก

วิชาการหญิงคนหนึ่งกล่าวถึงหญิงสาวท่ีถูกข่มขืนโดยเจ้าหน้าที่

ต�ารวจ ซึ่งมีหน้าที่ต้องปกป้องเธอจากอาชญากรรมเช่นนั้น หญิง

สาวผูน้ัน้ได้กระท�าความผดิลหโุทษและถกูควบคุมตวัในห้องขงัใน

สถานตี�ารวจ ซึง่อยูใ่นสถานะทีช่่วยตวัเองไม่ได้และไม่มใีครอยูช่่วย

ขัดขวางการข่มขืนนั้น เจ้าหน้าที่ต�ารวจที่ท�าการละเมิด ได้รับการ

ปกป้องโดยผู้บังคับบัญชาซึ่งเสนอว่า จะปล่อยตัวผู้เสียหายหญิง

161 รัฐธรรมนูญแห่งประเทศเวียดนาม มาตรา 74
162 ประมวลวิธีพิจารณาความอาญาประเทศเวียดนาม มาตรา 30
163 Verma JS, Seth L, Subramanium G. 2013. Report of the Committee on Amendments to Criminal Law. http://timesofindia.indiatimes.com/

realtime/justice_js_verma_committee_report.pdf p.78

จากการคุมขังและตั้งข้อหาความผิดลหุโทษ แลกกับการที่แม่ของ

เธอถอนแจ้งความในคดข่ีมขนื การล่วงละเมิดทางเพศโดยเจ้าหน้าที่

ต�ารวจนัน้ไม่ใช่เรือ่งแปลกใหม่และเป็นสิง่ทีพ่บเหน็ในประเทศอืน่ๆ 

ด้วยเช่นกัน163

 ความผูกพันรับผิดต่อการปฏิบัติงานหรือการไม่ปฏิบัติ

งานของผู้ให้บริการจ�าเป็นต้องผ่านการนิเทศ การจัดการและการ

ประเมนิผลอย่างสม�า่เสมอ ซึง่หากไม่มกีารจัดการเช่นนัน้แล้ว อาจ

ท�าให้มีการเลือ่น เกดิความล่าช้า มีแฟ้มสญูหาย หรอืผลค�าพพิากษา

ว่าไม่ผิด และสร้างสถานการณ์ที่แม้ว่าผู้เสียหายจะต้องการเดิน

หน้าต่อ แต่เจ้าหน้าที่ต�ารวจก็ไม่สามารถเดินเรื่องต่อหรือสรุป

ส�านวนการสืบสวนได้ ประเทศเวียดนามและประเทศไทยยังไม่มี

นยิามทีช่ดัเจนส�าหรบัเจ้าหน้าทีต่�ารวจในเรือ่งการลงทะเบยีนภาค

บังคับส�าหรับบันทึกแจ้งความเบื้องต้น

 จากการสัมภาษณ์ผู้ให้บริการ ไม่ปรากฏว่ามปัีญหาเรือ่ง

ความจ�าเป็นต้องวางแผนการสอบสวน แนวทางการสอบสวน 

กระบวนการจัดการคดี และการก�ากับดูแลคดี อย่างไรก็ดี ผู้ให้

สัมภาษณ์จากกระบวนยุตธิรรมทางอาญาหลายคนให้ความเหน็ว่า 

มีข้ออ่อนและช่องว่างในการตอบสนองและการสอบสวนของ

พนกังานสอบสวน ไปจนถงึการไม่ตอบสนองหรอืตอบสนองอย่าง

ล่าช้า ไปจนถึงการสอบสวนท่ีไม่ครอบคลุม ข้อก�าหนดด้านการ

อ�านวยความสะดวกทางการแพทย์และนิติเวชที่ไม่เพียงพอ และ

ขาดการเตรียมพร้อมส�าหรับศาล

การขาดกลไกหรือมกีลไกไม่เพียงพอรบัค�าร้องเรยีน

และติดตามในกรณีบริการยุติธรรมทางอาญาท่ี

อ่อนแอ ล่าช้า หรือไม่เพยีงพอ ท�าให้ผูเ้สยีหายรูส้กึ

ช่วยตัวเองไม่ได้หรือไม่มีทางเลือกในการแสวงหา

ความเป็นธรรมที่เธอควรได้รับ
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ความล้มเหลวท่ีจะปฏบิตัแิละใช้ประโยชน์จากกลไก

แก้ปัญหาความรนุแรงและความรนุแรงทางเพศโดย

ฝ่ายผู้ให้บริการในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา

ทีค่วรรับผดิชอบในการคุ้มครอง สนบัสนนุ และช่วย

เหลือผู้เสียหาย ได้เพ่ิมความหวาดกลัวและความ

ไม่ไว้วางใจในระบบกระบวนการยุติธรรมและผู้ให้

บรกิารในกระบวนการยตุธิรรม เพิม่ความไม่เชือ่ใจ 

และลดความมั่นใจในความสามารถของระบบ – 

และของรัฐด้วยอย่างแน่นอน – ทีจ่ะสนองตอบและ

คุม้ครองประชาชน สิง่นีไ้ด้ลดทอนความเป็นไปได้ท่ี

ผู้หญงิจะร้องเรยีน ตดิตามเรือ่งร้องเรยีน หรอืร้องขอ

ความเป็นธรรมผ่านกระบวนการยตุธิรรมทางอาญา
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การประสานงาน การจัดการ และการควบคุม

คุณภาพของคดีเป็นส่ิงจ�าเป็น เพ่ือประกันว่าจะมี

การด�าเนินคดีต่างๆ อย่างทันเวลา มีการท�าตาม 

กระบวนการสอบสวนที่วางไว้ มีการสอบปากค�าที่

จ�าเป็นทัง้หมด มกีารรวบรวมและประมวลหลกัฐาน 

และพนกังานอยัการและผู้พิพากษามหีลกัฐานและ

เอกสารทั้งหมดอยู่ในมือ และพยานพร้อมเข้าร่วม

ในการพิจารณาคดี
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 ประสบการณ์ขององค์กรพัฒนาเอกชนและผู้เสียหาย

เน้นให้เห็นความต้องการมาตรการควบคุมคุณภาพ ตัวอย่างเช่น 

ผู้แทนองค์กรพัฒนาเอกชนในประเทศเวียดนามได้เล่าถึงความ

พยายามคร้ังแล้วครั้งเล่าของลูกความที่จะให้ต�ารวจรับแจ้งความ

เรื่องลูกสาวอายุแปดขวบถูกข่มขืนโดยเพื่อนบ้าน แต่เจ้าหน้าที่

ต�ารวจบอกว่า เธอสตไิม่ดแีละไม่มหีลกัฐาน และเธอควรเลิกวุ่นวาย

กับเจ้าหน้าที่ต�ารวจเพราะไม่มีหลักฐานว่ามีอาชญากรรมเกิดขึ้น

 การทบทวนคดียังท�าให้เห็นช่องว่างเชิงข้อมูลในบันทึก

และส�านวนคดีของฝ่ายเจ้าหน้าที่ต�ารวจและฝ่ายศาล ช่องว่างทั้ง

ในกรณขีองส�านวนคดไีทยและเวยีดนามประกอบด้วย การไม่ระบุ

อายขุองผูเ้สยีหาย ไม่ระบวุ่าผูเ้สียหายได้รบับาดเจบ็หรอืไม่ ความ

สัมพันธ์ของผู้เสียหายกับผู้ต้องสงสัยเป็นอย่างไร มีการสัมภาษณ์

ผู้ต้องสงสัยหรือไม่

ความสามารถและทรัพยากรระดับสถาบัน 

 การขาดแคลนทรพัยากรในระดบัสถาบนัอาจท�าให้ภาระ

ต้องตกอยูก่บัผูเ้สียหาย เช่นเดยีวกับเจ้าหน้าทีต่�ารวจในบางประเทศ 

ทีต้่องรบัเอาค่าใช้จ่ายในบรกิารทีจ่�าเป็น เช่น การตรวจทางนติเิวช 

ค่าใช้จ่ายในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอาจเป็นสิ่งเหลือวิสัย

ส�าหรับผูเ้สยีหาย ข้อค้นพบจากประเทศไทยแสดงว่า ค่าตรวจทาง

นิติเวชไม่อยู่ในความคุ้มครองสุขภาพโดยรวม (Universal 

Healthcare Coverage) และฝ่ายผูเ้สยีหายหญงิต้องแบกรบัส่วน

นี ้ผลการศึกษาจากประเทศเวียดนามแสดงให้เหน็ว่า ในการตรวจ

สอบ ดเีอน็เอ พนกังานสอบสวนทีรั่บผดิชอบคดต้ีองขออนมุตัอิย่าง

เป็นทางการจากผู้บังคับบัญชา ผู้ซึ่งต้องร้องขอต่อสถาบัน

อาชญากรรมศาสตร์ (Institute of Criminal Science) ของ

กระทรวงความมั่นคงแห่งประชาชน พนักงานสอบสวนต้องจ่าย

ค่าทดสอบด้วยตวัเอง (เช่น การตรวจมวลกระดกูเพือ่ค�านวณอายุ

ของผู้เสียหาย หรือการตรวจสอบทางจิตเวช) พนักงานสอบสวน

จ�านวนหนึ่งมีความห่วงใยว่า หากผู้เสียหายถอนคดี เจ้าพนักงาน

ก็ต้องเสียค่าใช้จ่ายเหล่านั้นเอง ดังนั้น การศึกษาพบว่าระเบียบ

ราชการและความไม่ค่อยเตม็ใจของพนกังานสอบสวนนัน้เป็นด้วย

เหตุที่ต้องจ่ายค่าตรวจสอบก่อนล่วงหน้า และภาระในการท�างาน

เอกสารเพื่อขอเบิกจ่าย ท�าให้การตรวจดีเอ็นเอเป็นทางเลือกที่

พนกังานสอบสวนแทบไม่เลอืก พนกังานอยัการหญิงให้ความเหน็

ว่า “นับตั้งแต่ดิฉันเริ่มท�างานในส�านักงานนี้ในปี พ.ศ. 2547 ดิฉัน

ไม่เคยเจอคดทีีต้่องตรวจดเีอน็เอ เช่นเดยีวกบัตอนทีฉ่นัท�างานอยู่

อ�าเภอ ส (นามสมมติ)”

 แม้การจ้างพนกังานสอบสวนหญงิเพิม่ขึน้จะช่วยประกนั

ว่า ผูห้ญงิสามารถเลอืกให้ปากค�ากบัเจ้าพนกังานหญงิด้วยกัน แต่

สิง่นีอ้ย่างเดยีวกไ็ม่พอท�าให้งานมปีระสทิธภิาพขึน้ กญุแจสูก่ารให้

บรกิารท่ีมปีระสทิธภิาพนัน้อยูท่ีก่ารประกนัโดยองค์กรยติุธรรมว่า 

เจ้าหน้าทีต่�ารวจ พนกังานอยัการ ผูพ้พิากษา และผูใ้ห้บรกิารอืน่ๆ 

– ไม่ว่าจะเป็นเพศใด – ได้รบัการอบรมและมคีวามสามารถในการ

ท�างานกับหญิงเหล่านี้อย่างอ่อนไหวและค�านึงถึงผู้เสียหายเป็น

ศูนย์กลางกฎหมายวิธีพิจารณาความของประเทศไทยบัญญัติให้

เจ้าหน้าท่ีต�ารวจหญงิเป็นผูส้อบปากค�าผูเ้สยีหาย โดยตระหนกัว่า

เป็นสิง่ส�าคญัทีผู่เ้สยีหายจะมทีางเลอืกทีจ่ะให้การกับเจ้าพนกังาน

หญิง แต่ความเป็นจริงในทั้งสองประเทศ

ผู้ให้บริการจ�าเป็นต้องมีโครงสร้างทางองค์กร มี

ปริมาณภาระรับผิดชอบ และมีทรัพยากรที่เหมาะ

สม เพือ่ให้บรกิารทีต่อบสนองต่อความต้องการของ

ผู้เสียหายจากการท�าร้ายทางเพศ หรือคาดการณ์

บรกิารทีต้่องการในอนาคต หากไม่มพีืน้ฐานดงักล่าว

แล้ว ผูเ้สยีหายกเ็สีย่งทีจ่ะไม่ได้รบับรกิารทีต้่องการ

และสมควรได้รับ
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เมื่อก�าหนดให้เจ้าพนักงานหญิงเป็นผู้สอบปากค�า

และสืบสวนคดีความรุนแรงทางเพศ แต่เจ้าหน้าที่

หญิงมีจ�านวนน้อยมาก ก็เป็นผลให้ผู้เสียหายต้อง

รอคอยอย่างยาวนานและได้รับบริการท่ีด้อย

คุณภาพ
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 กค็อืยังมจี�านวนผู้หญงิในระบบยุตธิรรมทีไ่ด้รับการอบรม

เพื่อท�าหน้าที่รับเรื่องและสอบสวนที่ไม่เพียงพอ ในประเทศไทย 

โดยทางสถิต ิมีพนกังานสอบสวนหญงิเพยีงเจ็ดคนในกองบญัชาการ

ต�ารวจภูธรภาค 5 ทั้งหมด (ภาคเหนือ) และมีเพียงสี่คนในภาค 4 

(ภาคใต้ของประเทศไทย)164 เจ้าหน้าที่ต�ารวจหญิงดูเหมือนจะ

ท�างานโดดเดี่ยวและอยู่ชายขอบของโครงสร้างองค์กรต�ารวจ 

เน่ืองจากพวกเธอได้รบัหน้าทีใ่ห้ดแูลอาชญากรรมทีเ่กีย่วกบัความ

รุนแรงทางเพศโดยล�าพัง165

 เพือ่ความก้าวหน้าในหน้าทีก่ารงานในระบบงานต�ารวจ 

เจ้าหน้าที่ต�ารวจหญิงต้องผ่านการทดสอบอย่างรอบด้านเพื่อ

ประเมินทักษะการปฏิบัติหน้าท่ีในทุกๆ ด้าน การมีทักษะเฉพาะ

เรือ่งอาชญากรรมทางเพศจงึไม่ช่วยเอือ้ให้มคีวามก้าวหน้าในหน้าที่

การงาน เจ้าพนักงานหญงิจ�านวน 16 คนจาก 20 คนท่ีให้สมัภาษณ์

คดิว่า การได้รบัมอบหมายให้ท�างานเฉพาะกบัปัญหาด้าน ‘ผูห้ญงิ

และเด็กหญิง’ กลายเป็นข้อเสียเปรียบในอาชีพ แม้ว่าพวกเธอจะ

รู้สกึภาคภูมใิจทีไ่ด้ช่วยเหลอืผูห้ญงิและเดก็หญงิ) พนกังานสอบสวน

หญิงอาวโุสคนหนึง่ซึง่ “ฟันฝ่าไต่บนัไดด้านอาชพี” กล่าวว่า “ดฉินั

สนุกที่ได้ท�างานกับผู้หญิงและเด็กหญิง และรู้สึกว่าดิฉันสามารถ

ช่วยเหลือพวกเขาเพราะพวกเขามีความเปราะบาง แต่โครงสร้าง

ของส�านักงานต�ารวจแห่งชาติไม่ได้ให้รางวัลกับการปฏบัติหน้าที่

เช่นน้ัน การสอบและการประเมนิจะตดัสนิจากทกัษะโดยรวมและ

คดีทั่วไปท่ีรับผิดชอบ เจ้าหน้าท่ีต�ารวจหญิงจะสามารถสอบผ่าน

และได้คะแนนประเมนิอย่างดเีด่นได้อย่างไร ถ้าเราได้รบัมอบหมาย

ให้ท�างานเฉพาะด้านอาชญากรรมทางเพศ”

 ในประเทศเวียดนาม ขณะที่กรอบทางกฎหมายไม่มีข้อ

ก�าหนดให้เจ้าหน้าที่ต�ารวจหญิงต้องรับค�าร้องจากผู้เสียหายกรณี

ความรุนแรงทางเพศ การศึกษาก็พบว่ามีความสนใจจัดจ้างเจ้า

หน้าที่ต�ารวจหญิงเพิ่มเติม 

 อย่างไรกด็ ีการศกึษาอกีชิน้หนึง่ได้แสดงความห่วงใยว่า 

เจ้าหน้าที่ต�ารวจหญิงที่รับสมัครเข้ามานั้นได้รับมอบหมายให้ท�า

แต่หน้าทีใ่นส�านักงาน เช่น การจดัแฟ้ม การท�าบตัรประจ�าตวั การ

จดทะเบยีนยานพาหนะ และงานอ�านวยความสะดวกอ่ืนๆ แทนท่ี

จะเป็นงานในพืน้ที ่เป็นผลให้มพีนกังานสอบสวนหญงิในประเทศ

เวียดนามในจ�านวนน้อย166

164 ข้อมูลจากหัวหน้าเจ้าพนักงานสอบสวนหญิงในจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดสงขลา
165 ข้อมูลจากหัวหน้าเจ้าพนักงานสอบสวนหญิงในกรุงเทพฯ จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดสงขลา
166 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ข้อมูลโดยวาจาที่ได้มาในระหว่างการประชุมกับกระทรวงความมั่นคงแห่งประชาชน วันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 ระบุว่า จ�านวนเจ้าพนักงาน

สอบสวนอาชญากรรมที่เป็นหญิงในประเทศเวียดนามมีน้อยกว่า 1 เปอร์เซ็นต์. โปรดดู UNODC and UN Women (2013) Assessment of the Situation of 
Women in the Criminal Justice System in Viet Nam: In Support of the Government’s Efforts Towards Effective Gender Equality in the Criminal 
Justice System. (Hanoi).

 แม้ว่าการจ้างเจ้าพนกังานหญงิเพิม่ขึน้จะช่วยประกนัว่า 

ผู้หญิงสามารถเลือกให้ปากค�ากับเจ้าพนักงานหญิงด้วยกัน แต่สิ่ง

นี้อย่างเดียวก็ไม่เพียงพอที่จะท�าให้งานมีประสิทธิภาพขึ้น กุญแจ

สู่การให้บริการที่มีประสิทธิภาพนั้นอยู่ที่การประกันโดยองค์กร

ยุติธรรมว่า เจ้าหน้าที่ต�ารวจ พนักงานอัยการ

 ผู้พิพากษา และผู้ให้บริการอื่นๆ – ไม่ว่าจะเป็นเพศใด 

– ได้รับการอบรมและมคีวามสามารถในการท�างานกบัผูห้ญงิเหล่า

นี้อย่างอ่อนไหวและค�านึงถึงผู้เสียหายเป็นสูญศูนย์กลาง 

ศาลในประเทศไทยและประเทศเวยีดนามประกอบด้วยผู้พพิากษา

และเจ้าพนกังานศาลทีเ่ป็นชายเกอืบจะล้วนๆ และขาดการอบรม

เรื่องคดีความรุนแรงทางเพศและการสนับสนุนผู้เสียหาย ความ

แตกต่างนี้อาจท�าให้ขาดความสนใจต่อปัญหาของผู้หญิง ใน

ประเทศไทย ศาลอาญาธนบุรีได้ท�าโครงการน�าร่องที่ให้บริการ 

ต่างๆ ที่เป็นมิตรกับผู้หญิง รวมถึงห้องพิจารณาคดีที่มีฉากกั้นให้

เป็นพืน้ในการให้ปากค�า ทีม่ฉีากกัน้ต่างหาก และมโีทรทศัน์วงจรปิด 

เพื่อให้ผู้เสียหายหญิงสามารถ

เม่ือผู้ให้บริการ คือ พนักงานสอบสวน พนักงาน

อัยการ และผู้พิพากษามีประสบการณ์จ�ากัด และมี

ความเข้าใจน้อยในเร่ืองพลวัตรและความซบัซ้อนของ

ความรุนแรงทางเพศ ก็อาจน�าไปสู่บริการที่ไม่เพียง

พอและการตัดสินใจที่ไม่มีคุณภาพ
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ต้องมีการส่งเสริมค�าส่ัง มาตรฐาน นโยบาย และ

เครือ่งมือต่าง ๆ  ด้วยการพฒันาความเป็นมอือาชีพ

อย่างต่อเนือ่งส�าหรบัผูใ้ห้บรกิาร หากไม่มคีวามรูท้ี่

เหมาะสม ทักษะและความสามารถ ผู้ให้บริการจะ

ไม่สามารถท�างานให้บรกิารทีเ่หมาะสมกับผูเ้สยีหาย

จากความรุนแรงทางเพศ
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อคติและการมองแบบเหมารวมของเจ้าพนักงานในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาต่อเจ้าพนักงานในการ
ยุติธรรมอาญาอื่น ๆ 
 การศกึษาเน้นให้เหน็ความจ�าเป็นท่ีจะต้องตระหนักอยูต่ลอดเวลาและต้องท้าทายอคตแิละการมองแบบเหมารวม

ของเจ้าพนักงานยติุธรรมทางอาญา เพ่ือประกนัว่าความรนุแรงทางเพศจะไม่ถกูมองว่าเป็น ‘ปัญหาของผูห้ญงิ’ เพยีงประการ

เดียว ในประเทศเวียดนาม ตัวอย่างเช่น ผู้ให้สัมภาษณ์คนหนึ่งตั้งข้อสังเกตว่า “อาจเป็นการดีกว่าที่จะมีพนักงานสอบสวน

หญิง แต่จ�านวนพนักงานก็มีน้อยมากเกินไป เพราะว่าเป็นการยากที่ผู้หญิงจะ ‘ท�างานในพื้นที่’ (เช่น ออกไปสอบสวนคดี

อาญา) ออกไปปฏบิตัหิน้าทีเ่ป็นเวลายาวนานในช่วงกลางคนื เจ้าหน้าทีต่�ารวจหญงิจงึได้รบัมอบหมายให้ท�างานนัง่โต๊ะ พวก

เธออาจช่วยเรือ่งตรวจร่างกายผูเ้สยีหายหญงิ หรอืพาผู้เสียหายไปโรงพยาบาลส�าหรับการตรวจ/การรักษาอาการบาดเจ็บ” 

คือค�ากล่าวของเจ้าพนักงานสอบสวนชายคนหนึ่ง

 ในประเทศเวียดนาม การสมัภาษณ์ผู้พิพากษาพบว่า มคีวามโน้มเอยีงท่ีจะแต่งตัง้ผู้พิพากษาหญิงส�าหรับคดคีวาม

รุนแรงทางเพศ ผู้พิพากษาชายคนหนึ่งได้แสดงความคิดเห็นว่า “ผู้พิพากษาหญิงท�าหน้าที่ได้ดีกว่าผู้พิพากษาชาย พวกเธอ

มีความอ่อนโยนกว่า ใช้ถ้อยค�าได้ดีกว่า โดยเฉพาะอย่างยิ่งในคดีที่เกี่ยวกับเด็ก พวกเธอจะดูเหมือนอยู่ในบทบาทของแม่

หรือพี่สาวของเด็กผู้เสียหาย” ในประเทศไทย สิ่งที่ได้ยินกลับเป็นตรงกันข้าม ผู้พิพากษาชายบางคนรู้สึกว่าไม่เหมาะสมที่

จะให้ผู้พิพากษาหญิงอายุน้อยมานั่งบัลลังก์รับฟังการเล่าเรื่องกิจกรรมทางเพศและอาจเป็นเรื่องหยาบโลน

 ให้การโดยไม่ต้องเผชิญหน้ากับผู้ถูกกล่าวหาว่าท�าร้าย

เธอ ศาลยังได้จัด ‘ห้องพยาน’ ซึ่งอยู่นอกห้องพิจารณาคดี เพื่อ

เป็นพืน้ทีร่อคอยทีป่ลอดภยัส�าหรบัผูเ้สยีหายหญงิ มีการท�าแนวทาง

ส�าหรับคดคีวามรนุแรงในครอบครวั ซ่ึงมกีารจดัอนัดบัแยกไปจาก

คดอีืน่ๆ และผูพ้พิากษาและเจ้าพนักงานศาลทกุคนได้รบัการอบรม

เรื่องความรุนแรงต่อผู้หญิงและเรื่องกฎหมายความรุนแรงใน

ครอบครัวแล้ว

การสอบสวนและการฟ้องร้องคดีความรุนแรงทางเพศบ่อยครั้ง  

เป็นสิง่ทีซั่บซ้อนและจ�าเป็นต้องมผีูใ้ห้บรกิารทีม่คีวามรู้ ทกัษะ และ

ความสามารถอย่างผูเ้ชีย่วชาญพเิศษ ไม่มีผูใ้ห้บรกิารด้านยตุธิรรม

อาญาทีใ่ห้สมัภาษณ์คนใด ทีผ่่านการอบรมความช�านาญพเิศษเรือ่ง

ความรุนแรงทางเพศเลย

167 แผนว่าด้วยการคุ้มครองเด็ก ผู้หญิง และครอบครัว และป้องกันการค้ามนุษย์ ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2555

โครงสร้างพื้นฐาน 

 การมแีละการเข้าถงึสถานตี�ารวจ ศาลและองค์กรพฒันา

เอกชนที่ให้บริการช่วยเหลือในเมืองใหญ่ๆ ไม่ใช่ประเด็นท่ีมีนัย

ส�าคัญส�าหรับผู้ให้บริการในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาที่ให้

สัมภาษณ์ ในประเทศไทย เจ้าหน้าที่ต�ารวจและสถานีต�ารวจถูก

ก�าหนดโดยพืน้ทีเ่กิดเหตทุีผู่เ้สยีหายเข้าแจ้งความ ซ่ึงไม่จ�าเป็นต้อง

เป็นพืน้ทีท่ีผู่เ้สยีหายอาศยัอยู ่ดงันัน้ หากพื้นที่นีอ้ยูไ่กลบ้านผูเ้สยี

หาย เธอก็จะต้องเดินทางทุกครั้งที่ถูกเรียกไปสถานีต�ารวจ ซึ่งจะ

เกิดค่าใช้จ่ายและเป็นภาระหนักส�าหรับเธอ

 ในทั้งสองประเทศ ไม่พบว่ามีหน่วยงานสอบสวนพิเศษ

ว่าด้วยความรุนแรงทางเพศ อย่างไรก็ตาม ในประเทศไทยมีศูนย์

คุ้มครองเด็ก ผู้หญิงและครอบครัว (Children, Women and 

Family Protection Center) และศูนย์ต่อต้านการค้ามนุษย์ 

(Anti-Human Trafficking Center) ทีจั่ดตัง้โดยส�านกังานต�ารวจ

แห่งชาติ167 ประเทศไทยยงัมีการน�าร่องจดัท�าศาลพเิศษส�าหรบัคดี

หากการไปพบเจ้าหน้าท่ีต�ารวจเป็นสิ่งท้าทายใน

ทางกายภาพ ต้องใช้เวลามาก มรีาคาแพง และอาจ

ไม่ได้รับการต้อนรับหรือความช่วยเหลือที่เป็นมิตร 

ผู้เสียหายก็อาจเลือกไม่แจ้งความหรือไม่เดินเรื่อง

ต่อในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา
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ความรุนแรงในครอบครวั แต่ยงัไม่มศีาลเฉพาะเรือ่งคดีความรนุแรง

ทางเพศที่อยู่นอกเหนือบริบทครอบครัว

 แม้ว่าจะมีศาลพิเศษอยู่บ้างในหลายๆ พื้นที่ในทั้งสอง

ประเทศ แต่พื้นที่อ�านวยความสะดวก เช่น ห้องพักรอ หรือห้อง

ไต่สวนในศาลไทยยังคงต�่ากว่ามาตรฐานและมีจ�านวนห้องจ�ากัด 

ผู้ให้สัมภาษณ์ตั้งข้อสังเกตว่า การจัดห้องและตกแต่งยังไม่ค�านึง

ถึงความเป็นส่วนตัวและการแยกแยะผู้เสียหายไว้ต่างหาก

การก�ากับดูแลและประเมินผล

 การก�ากบัดแูลและการประเมินอย่างต่อเนือ่งถึงผลกระ

ทบของนโยบายและแนวปฏิบัติต่อผู้หญิงและผู้ชายที่ท�างานใน

องค์กรและบุคคลท่ีควรได้รับบริการต่างๆ เป็นกุญแจประกันว่า 

กระบวนการยตุธิรรมทางอาญาเข้าใจและเดนิหน้าต่อ เพือ่ส่งเสริม

แนวปฏิบัติที่อ่อนไหวต่อประเด็นทางเพศและต่อผู้เสียหาย การ

พิสูจน์การกระท�าความผิดโดยยึดพยานหลักฐานเชิงประจักษ์ 

(evidence base) แน่นหนาเป็นหลกัเป็นสิง่ทีช่่วยให้รฐั ผู้ให้บรกิาร

ยุติธรรม และสาธารณชนมีข้อมูลที่จ�าเป็นในการปรับปรุงพัฒนา

นโยบายและโครงการ และเป็นการแสดงให้เห็นว่า มีความรับผิด

โดยผู้มีหน้าที่

 ไม่มตีวับ่งชีจ้ากการสมัภาษณ์ว่า มกีารใช้สถติแิละรายงาน

ทางสถิติโดยผู้จัดการและผู้บริหารเพื่อระบุหาแนวโน้มใหม่ๆ หา

168 UN A/RES/75/228 IV16.b

ช่องว่างในด้านบริการ หรือช่วยในการวางแผนและปฏบิตักิารด้าน

ยุทธศาสตร์ในแต่ละประเทศ และมีบันทึกสถิติที่เปิดเผยต่อ

สาธารณชนน้อยมากในเรือ่งเกีย่วกบัการสอบสวนและการฟ้องร้อง

ด้านความรุนแรงทางเพศในประเทศเวียดนาม ตัวอย่างเช่น สถิติ

จากหน่วยสอบสวนอาชญากรรม (Unit of Criminal Investigation) 

ครอบคลุมถึงการกระท�าผิดทางเพศเพียงแค่สองรูปแบบ คือ การ

ข่มขืน (มาตรา 111 ของประมวลกฎหมายอาญา) และการมีเพศ

สัมพันธ์กับเด็ก (มาตรา 115 ของประมวลกฎหมายอาญา) สถิติ

เหล่านี้ไม่มีการแยกแยะเพศ หรืออายุ หรือคุณลักษณะใดๆ

 ขณะที่มีพันธะสัญญาที่น่าช่ืนชมที่เห็นได้ในทั้งสอง

ประเทศในการเริ่มจัดท�าการศึกษาต่างๆ การเก็บข้อมูล การแลก

เปลีย่นข้อมลู และการวเิคราะห์ข้อมลูทีร่อบด้าน เช่นเดยีวกบัทีย่งั

มีความจ�าเป็นต้องก�ากับดูแลการตอบสนองและผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น 

เพื่อน�าไปใช้ในการวางนโยบายและแนวปฏิบัติที่มีหลักฐานเชิง

ประจักษ์มากขึ้น

แนวทางด้านสหวิชาชีพแบบสอดประสาน 

 การให้บริการที่มีประสิทธิภาพแก่ผู้เสียหายกรณีความ

รุนแรงทางเพศต้องขึน้อยูกั่บผูใ้ห้บริการช่วยเหลอืด้านความรนุแรง

ทางเพศหลากหลายสาขาทีท่�างานร่วมกนัอย่างสอดประสาน เพ่ือ

ตอบสนองต่อความต้องการของผู้เสียหาย การขาดโครงสร้างทาง

สงัคมและสถาบนัดังกล่าวสามารถปิดกัน้ผูเ้สยีหายจากการเข้าแจ้ง

ความได้168

 จากมมุมองของผูเ้สยีหาย การประสานงานบรกิารหลกั

นั้นหมายความว่า ผู้เสียหายสามารถแน่ใจว่า จะได้รับบริการที่

จ�าเป็นต้องได้รับ และในกรณทีีบ่ริการเหล่านัน้ ไม่ได้อยูใ่นขอบข่าย

งานด้านกระบวนการยุติธรรม ผูใ้ห้บรกิารในกระบวนการยตุธิรรม

ทางอาญากจ็ะช่วยให้ความสะดวกส่งต่อไปยงัผูใ้ห้บรกิารทีเ่หมาะ

สม

การขาดหน่วยสอบสวนและศาลท่ีเฉพาะเจาะจง

และมคีวามช�านาญพเิศษ อาจท�าให้กลุม่ผูใ้ห้บริการ

ยุติธรรมทางอาญาขาดความช�านาญในการจัดการ

กับคดีความรุนแรงทางเพศในลักษณะที่อ่อนไหว

และมีประสิทธิภาพ
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การขาดกลไกที่เป็นระบบและสอดประสาน หรือ 

มีกลไกท่ีอ่อนแอในการจัดเก็บ การรวบรวม และ 

การวเิคราะห์ข้อมลู การก�ากบัดแูลและประเมนิผล 

โครงการและการตอบสนองทีม่อียู ่ท�าให้เกิดความ 

จ�ากัดในด้านหลักฐานเชิงประจักษ์ที่จะน�ามาสร้าง 

ยุทธศาสตร์ นโยบาย และแนวปฏิบัติเพื่อน�ามา 

ปรับปรุงบริการต่างๆ
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การให้บริการที่มีประสิทธิภาพส�าหรับผู้เสียหาย

จากความรุนแรงทางเพศนั้นขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการ

ช่วยเหลือด้านความรุนแรงทางเพศท่ีมีอยู่หลาก

หลาย พร้อมท้ังต้องมีการท�างานอย่างสอดประสาน

เพื่อสนองต่อความต้องการของผู้เสียหาย การขาด

ความสนับสนุนทางสังคมและสถาบันเช่นที่ว่าอาจ

เป็นตัวปิดกั้นผู้เสียหายจากการเข้าแจ้งความ
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 การประสานงานระหว่างองค์กรยตุธิรรมด้วยกนัเอง และ

ระหว่างองคก์รยุตธิรรมกบัองค์กรภาคประชาสังคมเพือ่ใหบ้ริการ

ทีด่กีบัผูเ้สยีหายน้ัน ยังมคีวามอ่อนแออยู่ในท้ังสองประเทศทีท่�าการ

ศึกษา ผู้ให้บริการยุติธรรมทางอาญากล่าวถึงบทบาทหน้าท่ีและ

ต�าแหน่ง แต่ไม่ปรากฏว่ามีการนิเทศงานด้านบริการให้กับผู้เสีย

หายในคดีเกือบทั้งหมด บุคคลเหล่านี้ไม่ได้แสดงว่าเข้าใจความรับ

ผดิชอบของตนเองในการประกนัความปลอดภยัและความคุม้ครอง

ต่อผูเ้สยีหาย การส่งต่อไปยงับรกิารทีต้่องได้รบั หรอืการมส่ีวนร่วม

ในการเรียกร้องความเป็นธรรมให้แก่ผู้เสียหาย

แนวปฏิบัติที่ดีในประเทศไทย 

 ในประเทศไทย ศูนย์ช่วยเหลือผู้หญิงและเด็กในภาวะ

วิกฤติ หรือ One Stop Crisis Centre (OSCC) เป็นตัวแทนของ

ระบบบรูณาการของกรมต่างๆ ทีท่�างานด้านความรุนแรงทางเพศ 

ด้านการตั้งครรภ์ในแม่วัยรุ่น การค้ามนุษย์ และแรงงานเด็ก 

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ของ

ประเทศไทยเป็นหน่วยงานหวัใจภายใต้กรอบความรนุแรงทางเพศ 

ที่รับผิดชอบด้านปฏิบัติการและก�ากับดูแลศูนย์ OSCC ต่างๆ ทั่ว

ประเทศ ศูนย์ OSCC ได้ถูกจัดตั้งมาเพื่อลดขั้นตอน และความซับ

ซ้อนที่ผู้เสียหายต้องเผชิญเมื่อเข้าโรงพยาบาล ดังนั้น การจัดตั้ง

ศูนย์ช่วยเหลือ OSCC จึงมุ่งป้องกันการตอกย�้าความเป็นผู้ถูก

ละเมิดซ�้าซ้อนของผู้เสียหาย169

 นอกจากความช่วยเหลอืและการเยยีวยาทางการแพทย์

แล้ว ศูนย์ช่วยเหลอื OSCCs ในประเทศไทยทีต่ัง้อยูใ่นโรงพยาบาล

ยังดูแลให้ค�าปรึกษา บ�าบัดและฟื้นฟูสภาพทางจิตใจ ศูนย์ฯมี

บทบาทอบรมเจ้าหน้าท่ีทางการแพทย์ให้มีความเข้าใจปัญหาเรือ่ง

การข่มขืนโดยใช้แนวทางแบบบูรณาการ ศูนย์ช่วยเหลือ OSCC 

ท�างานกับองค์กรอื่นๆ เช่น กระทรวงการพัฒนาสังคมและความ

มั่นคงของมนุษย์ และบ้านพักฉุกเฉินในระดับจังหวัดและระดับ

อ�าเภอ ในกรณทีีผู่เ้สยีหายต้องการทีพ่กัพงิชัว่คราว ปัจจุบันมีศนูย์

ช่วยเหลือ OSCCs จ�านวน 750 แห่งทั่วประเทศ ในปี พ.ศ. 2556 

ประเทศไทยได้เปิดบริการศูนย์ช่วยเหลือวิกฤติครบวงจร (OSCC 

1300) โดยมีโทรศัพท์สายด่วนหมายเลข 1300 ภายใต้การดูแล

ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ด้วย

ความร่วมมือจากกระทรวงสาธารณสุข ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ 

และกระทรวงแรงงาน ในปี พ.ศ. 2557 โรงพยาบาลจงัหวดัขอนแก่น

ได้รบัรางวลับรกิารสงัคมดเีด่นจากสหประชาชาติด้านศูนย์บริการ

169 ระบบศูนย์ช่วยเหลือเด็กและผู้หญิงในภาวะวิกฤติ (OSCC) ที่ตั้งอยู่ในโรงพยาบาลอยู่ภายใต้การก�ากับของกระทรวงสาธารณสุข และมีการจัดตั้งมาก่อนระบบ OSCC 
ของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์ 

170 ข้อมูลได้มาจากการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ของศูนย์ OSCC และบ้านพักฉุกเฉิน 

วิกฤติครบวงจรภายใต้กรอบงานส่งเสริมการจัดบริการสังคมท่ี

สนองตอบต่อเพศสภาพ ศูนย์ช่วยเหลือ OSCC ท่ีโรงพยาบาล

จังหวัดปทุมธานีก็ได้รับเลือกเป็นตัวอย่างของแนวปฏิบัติที่ดีที่สุด 

และได้รับการยอมรับเรื่องความส�าเร็จด้านการส่งเสริม เยียวยา 

และฟ้ืนฟผููเ้สยีหายจากความรนุแรงทางเพศ อย่างไรก็ตาม ประเดน็

ทีว่่ามงีบประมาณจ�ากดัและมทีรพัยากรไม่เพยีงพอสนองต่ออตัรา

คดีที่แจ้งความเข้ามามากขึ้น และการบริการศูนย์ OSCC ยังคง

เป็นความท้าทายหลักในแง่ของประสิทธิภาพในการช่วยเหลือผู้

เสียหายจากความรุนแรงทางเพศ ผู้ปฏิบัติงานให้สัมภาษณ์ว่า มี

ความเป็นไปได้ท่ีความท้าทายเหล่านี้จะมีผลทางลบต่อความเชื่อ

มั่นของผู้เสียหายที่อาจมองว่าศูนย์ OSCCs ไม่ได้เป็นกลไกการ

ช่วยเหลือที่ได้ผล ขณะที่ผู้เสียหายอีกจ�านวนมากท่ีไม่ทราบว่ามี

ศูนย์ OSCCs ให้บริการอยู่170
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 ข้อ เสนอแนะ

ความรุนแรงทางเพศเป็น

ปรากฏการณ์ที่ซับซ้อน 

หยั่งรากอยู่บนการเลือก

ปฏิบัติและความไม่เท่า

เทียมกันทางเพศที่มี    

พื้นฐานทางประวัติศาสตร์

 ผลการศึกษาน�าเสนอข้อมูลเชิงลึกถึงปัจจัยที่มีส่วนท�าให้เกิดการล้มเลิก

การด�าเนินคดี กรณีความรุนแรงทางเพศจากกระบวนการยุติธรรมทางอาญา และ

ปัจจัยอื่นๆ ที่อาจท�าให้อัตราการล้มเลิกการด�าเนินคดีในทั้งสองประเทศเอเชียนี้ลด

ลง การศกึษามุง่ส่งเสรมิการพฒันาและการจดัท�ากฎหมาย นโยบาย และแนวปฏบัิติ

ด้านกระบวนการยุติธรรมทางอาญาส�าหรับประเทศต่างๆ ในภูมิภาคนี้ และน�าไปใช้

กับประเทศทีท่�าการศกึษาทัง้สองโดยเฉพาะ คอื ประเทศไทยและประเทศเวยีดนาม

 รายงานนีเ้ป็นการศึกษาเปรยีบเทยีบครัง้แรกในเรือ่งการล้มเลกิการด�าเนิน

คดีความรุนแรงทางเพศในทวีปเอเชีย และเป็นการศึกษาเรื่องการล้มเลิกการด�าเนิน

คดใีนประเทศไทยและประเทศเวยีดนาม แม้จะมคีวามท้าทายในการท�าตามระเบยีบ

วิธีวิจยัทีว่างแผนไว้ การศกึษาช้ินนีก้ย็งัสร้างความเข้าใจทีดี่ขึน้ในเรือ่งการท�างานของ

เจ้าหน้าที่ต�ารวจและพนักงานอัยการในกรณีความรุนแรงทางเพศ และผลกระทบ

ของการด�าเนินคดีโดยกระบวนการยุติธรรมทางอาญา ที่มีต่อหญิงที่ได้รับความทุกข์

จากการข่มขืนและการใช้ก�าลังประทุษร้าย

 เป็นทีย่อมรับว่า ความรุนแรงทางเพศเป็นปรากฏการณ์ทีซั่บซ้อนเป็นอย่าง

ยิ่ง โดยมีรากหยั่งอยู่บนการเลือกปฏิบัติทางเพศและความไม่เท่าเทียมกันด้านเพศ

สภาพ ซึง่ไม่สามารถแก้ไขได้ด้วยกระบวนการยตุธิรรมทางอาญาเพยีงถ่ายเดยีว การ

ตอบสนองด้านกระบวนการยติุธรรมทางอาญาทีร่อบด้าน และมบีรูณาการจากหลาย

ภาคส่วน ทีม่ผีูเ้สยีหายเป็นศนูย์กลางและประกนัให้มกีารรบัผดิโดยผูล้ะเมดิ เป็นองค์

ประกอบที่ส�าคัญในการป้องกัน และแก้ไขปัญหาคนผิดลอยนวลในกรณีของความ

รุนแรงทางเพศที่ยังคงอยู่
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 ข้อเสนอแนะในบทน้ีเป็นการสนับสนุนรัฐภาคีในการ

ด�าเนินงานตามข้อผูกมัดด้านนโยบายระดับชาติและระดับ

นานาชาต ิเพือ่ประกนัสทิธมินษุยชนของผูห้ญงิและยุติความรนุแรง

ต่อผู้หญิง โดยการสร้างความเข้มแข็งให้แก่รัฐภาคีในการท�างาน

อย่างเตม็ก�าลงัความสามารถในการป้องกนั การสอบสวน และการ

ฟ้องร้องคดีเกี่ยวกับความรุนแรงนั้น

 ข้อเสนอแนะต่างๆ มุง่เสรมิความพยายามทีม่อียูแ่ล้วใน

ระดับนานาชาติ ระดับภูมิภาค และระดับชาติ ที่จะให้แนวทาง

ส�าหรับการตอบสนองต่อปัญหาความรุนแรงทางเพศ สิ่งที่ควร

สังเกตเป็นพิเศษคือ ยุทธศำสตร์ต้นแบบและมำตรกำรเชิงปฏิบัติ

ของสหประชำชำติว่ำด้วยกำรขจัดควำมรุนแรงต่อผู้หญิงฉบับ

ปรบัปรงุเพิม่เตมิ และ พมิพ์เขียวของ UNODC ส�ำหรบัปฏบัิตกิำร

ว่ำด้วยแผนกำรท�ำงำนส�ำหรับระบบยุติธรรมทำงอำญำในกำร

ป้องกันและตอบสนองต่อควำมรนุแรงทีเ่กดิกบัผูห้ญงิและเด็กหญงิ 

ให้ยทุธศาสตร์ทีค่รอบคลมุประเดน็ส�าคญัด้านกระบวนวธิกีาร และ

ด้านปฏบิตักิารทีแ่นะน�าไว้เพ่ือประกนัให้มกีารสบืสวนและการฟ้อง

ร้องที่มีประสิทธิภาพ และมีการลงโทษที่เหมาะสม รวมไปถึงการ

ประกันว่าผู้ที่รอดมาจากเหตุรุนแรงทางเพศจะได้รับการชดเชย

และการแก้ไขที่เหมาะสม

 ข้อเสนอแนะแบ่งเป็นสองกลุ่ม กลุ่มแรกคือข้อเสนอ 

แนะในระดับภูมิภาคแบบกว้างๆ จ�านวนเก้าข้อ ยึดเอาแนวโน้ม

และประเด็นร่วมหลักๆ ของทั้งสองประเทศ กลุ่มที่สองคือการ

พจิารณาช่องทางสูก่ารเปลีย่นแปลง (entry points for change) 

ทีเ่น้นกระบวนการยุตธิรรมทางอาญาเป็นหลกั ควรต้องหมายเหตุ

ว่า ประเด็นและข้อเสนอแนะเฉพาะประเทศนั้นมีอยู่ในรายงาน

ระดบัประเทศท่ีจัดเตรียมโดยทีมวจัิยระดบัชาต ิข้อเสนอแนะเหล่า

นีเ้ป็นพืน้ฐานของข้อผกูมดัทีต่่อเนือ่งในการท�าวจัิยเพิม่เตมิในหัวข้อ

นี้ การอ�านวยความสะดวกในการท�าวิจัยด้านการยอมความหรือ

การล้มเลกิการด�าเนนิคดใีนการตอบสนองของกระบวนการยติุธรรม

ทางอาญาต่อความรนุแรงทางเพศในภมูภิาคจะช่วยปรับความเข้าใจ

ในประเดน็นีใ้ห้ดขีึน้ ช่วยพฒันาพืน้ฐานทีอ่งิหลกัฐานเชงิประจกัษ์

(evidence-based foundation) ส�าหรับความเปลี่ยนแปลงที่

จ�าเป็นในด้านนโยบายและโครงการต่างๆ และช่วยระบคุวามส�าคญั

เร่งด่วนเพื่อการเดินหน้าต่อไป
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1
 จัดให้มีบริการยุติธรรมที่มีคุณภาพโดยมีการจัดล�าดับความส�าคัญในด้านความปลอดภัย 

การคุ้มครองและช่วยเหลือให้แก่ผู้เสียหาย171

ข้อค้นพบส�าคัญ

 ผู้หญิงและเด็กหญิงต้องเผชิญอุปสรรคมากมาย  เมื่อเข้าแจ้งเร่ืองความรุนแรงทางเพศและตลอดทั้งกระบวนการทางคดี 

ตัวอย่างเช่น ผู้เสียหายจ�านวนมากรายงานว่า ถูกปฏิบัติอย่างขาดความเคารพและความอ่อนไหว ผู้เสียหายต้องบอกเล่าเรื่องราวซ�้า

หลายครั้ง ถูกปฏิเสธไม่รับแจ้งความ หรือรับแจ้งความแต่ไม่มีการสอบสวนหรือสอบสวนอย่างล่าช้า หรือเจ้าหน้าที่ต�ารวจแนะน�าให้

ไกล่เกลี่ยและยุติคดีกันเอง  มีช่องโหว่ในประเด็นส�าคัญตลอดท้ังกระบวนการยุติธรรมทางอาญาในการให้บริการยุติธรรมที่มีผู้เสีย

หายเป็นศนูย์กลาง  จ�าเป็นต้องมกีารพฒันาคุณภาพงานบรกิารยตุธิรรมและจ�ากดัอปุสรรคต่างๆ เพือ่ให้ผูเ้สยีหายเตม็ใจเป็นส่วนหนึง่

ในกระบวนการยตุธิรรม  โดยการเอาชนะความรูส้กึไม่อยากร่วมมอื  ลดอัตราการยอมความหรอื  การล้มเลกิความพยายามทีจ่ะเรยีก

ร้องความยุติธรรมให้ตนเอง และสร้างความเข้มแข็งให้กับกระบวนการตอบสนองด้านความยุติธรรมทางอาญาต่อกรณีความรุนแรง

ทางเพศ

ตัวอย่างของโครงการและแนวทางต่างๆ 

• ประกันให้มีการพิจารณาเสียงของผู้ให้บริการยุติธรรมทางอาญา และผู้ช�านาญการด้านสุขภาพ อารมณ์สังคม สนับสนุน/

สังคมสงเคราะห์ ฯลฯ ในการอภิปรายเรื่องการล้มเลิกการด�าเนินคดีหรือการยอมความ และวิธีที่สามารถท�าได้หรือควรท�าเพื่อ

ปรับปรุงบริการเหล่านี้อย่างไร

• ส่งเสริม พัฒนา และจัดตั้งแผนปฏิบัติการเชิงยุทธศาสตร์ที่ครอบคุลมและสอดประสาน พร้อมด้วยหน่วยงานที่ท�างานตอบสนอง

ต่อปัญหาหลายๆ ส่วน เพื่อสร้างจิตส�านึก ตอบสนอง และป้องกันความรุนแรงทางเพศต่อผู้หญิงและเด็ก 

• ระบุ ส่งเสริม และสร้างแนวปฏิบัติน�า (leading practices)

• ประกันให้มบีรกิารยติุธรรมกบัผู้เสยีหายทกุคน ไม่ว่าเธอจะอยู่ทีไ่หน มีสญัชาตใิด เป็นเผ่าพนัธุใ์ด อยู่ชนช้ันไหน มีวรรณะใด หรือ

มีลักษณะทางเพศอย่างไร ฯลฯ

• ประกนัให้มโีครงการช่วยเหลอืทางกฎหมายและการท�างานร่วมกบัสมาคมทนายความเพือ่ส่งเสรมิให้มีตวัแทนทางกฎหมายส�าหรบั

ผู้เสียหาย

• จัดตั้งและจัดท�านโยบายและแนวปฏิบัติเพื่อช่วยเหลือ คุ้มครองและให้ความปลอดภัยกับผู้เสียหาย

• พัฒนานโยบายที่บังคับให้มีการบันทึกค�าร้องเรื่องความรุนแรงทางเพศ และก�าหนดให้เป็นภาระของเจ้าหน้าที่ต�ารวจที่ต้องท�า

แฟ้มรายงานและมอบหมายเลขแฟ้มของพนักงานต�ารวจให้กับผู้เสียหาย

• พฒันานโยบายทีป่ระกนัว่าผู้เสียหายจะไม่ถกูเลือ่นหรอืท�าให้ล่าช้า หรอืถกูปล่อยให้รอแจ้งความ หรอืด้วยวธิอีืน่ใดทีข่ดัขวางความ

ตั้งใจของพวกเธอที่จะแจ้งความต่อผู้มีอ�านาจทางยุติธรรม

• พัฒนาและจัดท�านโยบายที่ให้ความส�าคัญเร่งด่วนต่อการตอบสนองและการสอบสวนค�าร้องเรื่องความรุนแรงทางเพศที่ช่วยลด

ความเป็นผูถ้กูละเมดิซ�า้ซ้อน (ท�าให้ผูท้ีร่อดมาจากเหตุละเมิดต้องบาดแผลทางใจเนือ่งจากการรับแจ้งความท่ีขาดความอ่อนไหว)

• พิจารณานโยบายที่เน้นการจับกุมและเน้นการฟ้องร้อง (pro-arrest and pro-prosecution policies)

171 UN Women และ UNFPA โดยความร่วมมือกับ UNODC และ UNDP ได้พัฒนามาตรฐานและแนวทางส�าหรับการให้บริการของเจ้าหน้าที่ต�ารวจและผู้บริการงาน
ด้านกระบวนการยุติธรรมในเรื่องความรุนแรงต่อผู้หญิง ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของโครงการร่วมมือระดับโลกว่าด้วยบริการที่ส�าคัญส�าหรับผู้หญิงและเด็กหญิงที่ตก
เป็นเหยื่อของความรุนแรง และได้พัฒนาร่างแนวทางส�าหรับบริการส�าคัญและมาตรฐานคุณภาพงานในกระบวนการยุติธรรมเพื่อตอบสนองต่อความรุนแรงต่อผู้หญิง
และเด็กหญิง บริการที่ส�าคัญเหล่านี้ประกอบด้วย การป้องกัน การติดต่อเบื้องต้น การประเมินและการสอบสวน กระบวนการก่อนพิจารณาคดี กระบวนการพิจารณา
คดี การรับผิดและการแก้ไข (accountability and reparations) กระบวนการหลังพิจารณาคดี ความปลอดภัยและความคุ้มครอง การช่วยเหลือและสนับสนุน การ
สื่อสารและข้อมูล และการประสานงาน http://www.unwomen.org/en/digital-library/publications/2015/12/essential-services-package-for-women-
and-girls-subject-to-violence
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เสริมสร้างสมรรถภาพในระดับสถาบันเพื่อเปลี่ยนวัฒนธรรมองค์กร และสร้างความตระหนักและความอ่อน

ไหวต่อประเด็นทางเพศ 

ข้อค้นพบส�าคัญ

 ในทั้งสองประเทศ ผู้หญิงรายงานว่าตัวเองต้องเผชิญกับการถูกต�าหนิว่าเป็นผู้ผิด ถูกปฏิบัติอย่างอัปยศอดสู ถูกเลือกปฏิบัติ

โดยผู้ให้บริการในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา ผู้ให้บริการในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาส่วนใหญ่ที่ให้สัมภาษณ์สะท้อนให้

เห็นว่ามีอคติทางเพศและมองแบบเหมารวม ส่วนใหญ่มีความคิดเห็นเจาะจงว่า ผู้เสียหายจากการข่มขืน ‘จริงๆ’ ควรท�าตัวอย่างไร 

และถ้าผู้เสียหายไม่ได้ท�าตัวตามที่คาดไว้ ก็มีแนวโน้มที่จะไม่ด�าเนินคดีต่อ

 ตัวอย่างของโครงการและแนวทางต่างๆ 

• สร้างแผนรณรงค์สร้างความตระหนกัและอบรมทีร่อบด้านในเรือ่งเพศสภาพทีย่ัง่ยนืส�าหรบัผูใ้ห้บรกิารยตุธิรรมทางอาญาทัง้ชาย

และหญิง โดยมีกฎหมายรับรองและด้วยการพัฒนาอย่างใกล้ชิดร่วมกับกลุ่มสิทธิผู้หญิง องค์กรภาคประชาสังคม ผู้ให้บริการ

ส�าหรับผู้เสียหายจากความรุนแรงทางเพศ172

• ส่งเสรมิความคดิรเิริม่ทีจ่ะเพ่ิมจ�านวนต�าแหน่งหญงิทีไ่ด้รบัการอบรมและเป่ียมความสามารถในด้านปฏบิตักิาร ด้านการสอบสวน 

และบงัคบับญัชาในทกุด้านและในทกุระดบัในกระบวนการยุตธิรรมทางอาญา และสนบัสนนุให้พวกเธอมีความก้าวหน้าในหน้าที่

การงาน

• จัดท�าแนวปฏิบัติที่อ่อนไหวต่อประเด็นทางเพศและมีผู้เสียหายเป็นศูนย์กลางส�าหรับการตอบสนองต่อปัญหาความรุนแรงทาง

เพศ โดยยึดถือกฎหมายและมาตรฐานสากลด้านสิทธิมนุษยชนในการมอบความเป็นธรรม173

• จดัท�าข้อก�าหนดการปฏบิตัติวัทีย่อมรบัได้ส�าหรบัผูใ้ห้บรกิารยตุธิรรมทางอาญา แก้ปัญหาด้านพฤตกิรรมและการปฏิบัตทิีย่อมรบั

ไม่ได้อย่างทันท่วงที

ส่งเสริมกรอบกฎหมายและนโยบายที่ครอบคลุม

ข้อค้นพบส�าคัญ

 ปัจจัยทางกฎหมายจ�านวนมากท�าให้เกดิการล้มเลกิการด�าเนนิคดใีนทัง้สองประเทศ สิง่เหล่านีไ้ด้แก่กรอบทีค่บัแคบเรือ่งการก

ระท�าต้องห้ามในประเทศเวียดนาม การต้องพึ่งนิยามว่ามีการบังคับใช้ก�าลังที่มีฐานความคิดของการข่มขืนว่าหมายถึงการใช้ก�าลัง

บังคับเป็นหลักในประเทศเวียดนามและประเทศไทย และกฎหมายที่เป็นปัญหาในการจัดประเภทคดีที่กระท�าต่อผู้ใหญ่ว่าเป็นความ

ผิดที่ยอมความได้ในประเทศไทย เช่น อายุความในการแจ้งความคดีข่มขืน ในประเทศไทย เป็นต้น วิธีพิจารณาความทางอาญายัง

ไม่มีความอ่อนไหวต่อประเด็นทางเพศ และผลักภาระหนักไปที่ผู้เสียหายให้เป็นผู้ยื่นฟ้องต้องแจ้งความเพื่อให้มีการสืบสวน หรือการ

ยอมให้มกีารเจรจาต่อรองนอกระบบยตุธิรรมทางอาญา เหล่านีเ้ป็นปัจจยัทีท่�าให้เกดิการยอมความ ผู้หญงิและเด็กหญงิมคีวามรูน้้อย

และมข้ีอจ�ากดัในการเข้าถงึข้อมลูด้านสทิธขิองพวกเธอ และไม่รูว่้าสามารถหรอืควรคาดหวงัอะไรจากกระบวนการยตุธิรรมทางอาญา

172 UN Women (2016) Gender Stereotypes in Laws and Court Decisions in Southeast Asia: A Reference for Justice Actors. Bangkok
173 Ibid.
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ตัวอย่างของโครงการและแนวทางต่างๆ 

• อ�านวยความสะดวกสนับสนุนและให้ค�าแนะน�าในการปฏิรูปกฎหมายในอนาคต ก�าหนดนโยบาย และจัดท�าโครงการภายใน

ภูมิภาค และแลกเปลี่ยนแนวปฏิบัติที่ดี

• ประกันให้บทบัญญัติทางกฎหมายมีความครอบคลุมและเป็นสหวิทยาการ ก�าหนดให้ความรุนแรงต่อผู้หญิงเป็นความผิดทาง

กฎหมาย รวมไปถึงประเด็นด้านการป้องกัน การคุ้มครอง การสร้างพลังและการสนับสนุนให้กับให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ที่รอด

มาจากการละเมดิ เช่นเดยีวกับการลงโทษอย่างเหมาะสมต่อผูท้ีท่�าการละเมดิ และก�าหนดให้มกีารชดเชยแก่ผูท้ีร่อดมาจากเหตุ

ละเมิด174

• รวบรวมสทิธขิองผูเ้สยีหายให้เป็นระบบ กฎหมายควรรวมสทิธขิองผูเ้สยีหายในกระบวนการยตุธิรรมทางอาญา รวมท้ังมาตรฐาน

ขั้นต�่าส�าหรับผู้เสียหายที่ไม่ต้องการเข้าร่วมหรือเผชิญกับอุปสรรคในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมทางอาญา สิทธิเหล่านี้ควร

รวมถึงสิทธิเฉพาะในฐานะคู่ความในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา เช่น สิทธิได้รับข้อมูล สิทธิเข้าถึงความเป็นธรรม สิทธิได้รับ

การเยียวยาความเสียหาย (redress) และการได้รับค่าชดเชยความเสียหาย (remedies) ในกรณีที่ถูกละเมิดสิทธิ

• ตรวจสอบเนื้อหาของกฎหมายและนโยบาย บทบัญญัติเกี่ยวกับพยานหลักฐานและกระบวนการ และหลักปรัชญาทางกฎหมาย 

(jurisprudence) และค�าพิพากษาศาลที่ผ่านมา และสืบให้รู้แน่ว่าเนื้อหาเหล่านั้นมีการมองแบบเหมารวม และด�าเนินการขจัด

การมองแบบเหมารวมเหล่านั้น175

ประกันว่ามีแนวทางที่อ่อนไหวต่อผู้เสียหายจากความรุนแรงทางเพศสะท้อนอยู่ในนโยบาย แนวปฏิบัติ และ

ทรัพยากรในด้านกระบวนการความยุติธรรมทางอาญา

ข้อค้นพบส�าคัญ

 หน่วยงานด้านกระบวนการยุตธิรรมทางอาญาเป็นสถาบนัของผู้ชายเกอืบทัง้ส้ิน ซึง่ท�าให้เกิดวฒันธรรมองค์กรทีม่คีวามล�าเอยีง

และทัศนคติในทางลบตลอดกระบวนการและยังคงมีการปฏิบัติ การเลือกปฏิบัติกับผู้เสียหาย/ผู้รอดมาจากเหตุรุนแรงทางเพศยังมี

อยู่ทั้งในขั้นตอนของการสอบสวนและในช้ันศาล มีสถานการณ์ที่กระบวนการท�างานใช้ข้อสันนิษฐานที่มองแบบเหมารวมทางเพศ 

แม้ว่ากฎหมายที่บังคับใช้จะไม่มีเนื้อหาที่แสดงถึงการเลือกปฏิบัติก็ตาม ในกรณีเหล่านี้ การวินิจฉัยของเจ้าหน้าที่ต�ารวจและผู้ปฏิบัติ

งานด้านกฎหมายจะยึดค่านิยมที่ล�าเอียงทางเพศแทนที่จะพิจารณาอย่างปราศจากอคติตามหลักฐานที่ปรากฏ ซึ่งถือเป็นการละเมิด

สิทธิของผู้เสียหาย/ผู้รอดมาจากเหตุละเมิด176

174 UN Women (2012) Handbook for Legislation on Violence against Women. New York.
175 UN Women (2016) Gender Stereotypes in Laws and Court Decisions in Southeast Asia: A Reference for Justice Actors. Bangkok.
176 Ibid.
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ตัวอย่างของโครงการและแนวทางต่างๆ 

• ตรวจสอบผลกระทบของนโยบายและแนวปฏิบัติระดับสถาบันต่อหญิงและชายในองค์กรและในชุมชน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้ที่

รอดมาจากความรุนแรงทางเพศ 

• ประกันว่านิยามของการกระท�าผิดต่างๆ ไม่เอื้อให้มีการตีความผิด หรือยอมให้มีมายาคติหรือการมองแบบเหมารวมใดๆ ทั้ง

ประกนัว่าการกระท�าทางเพศทีข่ดัต่อความสมยอมของผูห้ญงิไม่ว่าเธอจะมเีความเป็นมาอย่างไร แม้จะไม่มร่ีองรอยของการขดัขนื 

ก็ถือว่าเป็นความรุนแรงทางเพศและเป็นการกระท�าผิดกฎหมาย177

• พัฒนาและจัดท�ามาตรการปกป้องผู้หญิงภายในองค์กรจากความรุนแรงและการคุกคาม

• จัดการกับประพฤติกรรมและการกระท�าที่ยอมรับไม่ได้

• อบรมและสร้างสมรรถนะทีอ่่อนไหวต่อประเดน็ทางเพศอย่างสม�า่เสมอในระดบัสถาบนั รวมทัง้อบรมส�าหรบัเจ้าพนกังานของรฐั

ที่เกี่ยวข้องเป็นการเฉพาะเมื่อมีการบังคับใช้กฎหมายใหม่ ประกันให้มีการอบรมเหล่านั้นได้รับการพัฒนาด้วยการปรึกษาหารือ

อย่างใกล้ชิดกับองค์กรพัฒนาเอกชนและหน่วยบริการด้านร้องเรียน/ผู้รอดมาจากเหตุความรุนแรงต่อผู้หญิง178

พัฒนากลไกการก�ากับดูแลและการประกันความรับผิดทั้งภายในและภายนอก ที่มีประสิทธิภาพ 

ข้อค้นพบส�าคัญ

 มกีารขอความช่วยเหลอืน้อยมากจากผู้เสียหายท่ีเชือ่ว่าผู้ให้บรกิารด้านยติุธรรมทางอาญาด�าเนินคดีอย่างไม่ถูกต้อง หรอืแสดง

อาการเลือกปฏิบัติต่อพวกเธอ ขณะท่ีมีหลักฐานว่า มีระเบียบวิธีการภายในส�าหรับการรับผิด แต่ก็ยังขาดกลไกจากภายนอกที่เป็น

อิสระเพื่อก�ากับดูแลและประกันความรับผิดนั้น

ตัวอย่างของโครงการและแนวทางต่างๆ 

• ช่วยเอ้ือให้มกีารพฒันา การสร้างความเข้มแขง็และการน�ากรอบธรรมาภิบาลองค์กรไปปฏบัิติ โดยปรับให้เข้ากบับริบทและอ�านาจ

หน้าที่ท้องถิ่น และมีเกณฑ์มาตรฐานและตัวชี้วัด 

• พฒันากลไกความรบัผดิและการก�ากับดแูลทีท่�าให้รฐับาลและระบบกระบวนการยตุธิรรมทางอาญาต้องรบัผดิชอบในการท�างาน

บริการและงานเชิงป้องกันอย่างมีคุณภาพ

• จัดท�าและด�าเนินโครงสร้างธรรมาภิบาลภายใน ที่ท�าให้ผู้บริหาร ผู้จัดการ และหัวหน้างานต้องรับผิดต่อการปฏิบัติหรือการไม่

ปฏิบัติของเจ้าพนักงาน

• พัฒนาและด�าเนินกลไกรับเรื่องและจัดการต่อปัญหาร้องเรียนเรื่องการบริการ

• ประกันให้มีความรับผิดในระบบบังคับบัญชาและระบบบริหารตลอดกระบวนการสอบสวน

177 United Nations Office on Drugs and Crime (2014) Strengthening Crime Prevention and Criminal Justice Response to Violence against Women. 
New York.

178 UN Women (2012) Handbook for Legislation on Violence against Women. New York.
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6 ส่งเสริมให้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านในทุกระดับของกระบวนการยุติธรรมทางอาญา

ข้อค้นพบส�าคัญ

 ผู้ให้บริการยุติธรรมทางอาญาระบุความต้องการในการฝึกอบรมและเพิ่มความเชี่ยวชาญในการท�าคดีความรุนแรงทางเพศ

ต่างๆ ประเทศไทยไม่มีหน่วยงานสอบสวนในส�านักงานต�ารวจแห่งชาติที่ช�านาญเฉพาะเรื่องความรุนแรงทางเพศ  แต่โรงเรียนนาย

ร้อยต�ารวจได้เริ่มรับนักเรียนนายร้อยหญิงตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552 เพื่อเพิ่มจ�านวนเจ้าพนักงานสอบสวนหญิงส�าหรับคดีที่เกี่ยวกับผู้หญิง

และเด็ก ขณะที่ก็มีการก่อตั้งศูนย์คุ้มครองเด็ก หญิง และครอบครัว และศูนย์ต่อต้านการค้ามนุษย์ของสถาบันต�ารวจแห่งชาติในป ี

พ.ศ. 2555

ตัวอย่างของโครงการและแนวทางต่างๆ 

• ตัวบทบัญญัติทางกฎหมาย/บทบัญญัติที่รองลงมา (Legislation/subsidiary legislation) ควรประกันให้มีการจัดตั้งหรือเสริม

ความเข้มแขง็ให้กบัหน่วยต�ารวจและหน่วยอยัการทีช่�านาญพเิศษเรือ่งความรนุแรงทางเพศ ไว้ในบทบัญญตัขิองกฎหมาย/กฎหมาย

ล�าดับรองหรืออนุบัญญัติ และจัดหาทุนด�าเนินงานที่พอเพียงและจัดฝึกอบรมความช�านาญพิเศษให้กับเจ้าหน้าที่

• ประกันว่าโจทก์/ผู้รอดมาจากการละเมิดมีทางเลือกที่จะสื่อสารกับเจ้าหน้าที่ต�ารวจหรือพนักงานอัยการหญิง

• ช่วยเหลือในการจัดตั้งศาลพิเศษหรือการไต่สวนของศาลพิเศษด้วยการจัดการกับคดีอย่างทันเวลาและมีประสิทธิผล

• สร้างความมัน่ใจว่าเจ้าพนกังานทีไ่ด้รบัมอบหมายให้ท�างานกบัศาลพเิศษจะได้รับการอบรมความเช่ียวชาญเฉพาะและมมีาตรการ

ในการลดความเครียดและความเหน็ดเหนื่อยของเจ้าพนักงานเหล่านั้นให้มีน้อยที่สุด 

• ประกันว่าเจ้าหน้าที่ต�ารวจจะรับผิดชอบอ�านวยความสะดวกในการเข้าถึงบริการด้านการแพทย์ การสนับสนุนผู้เสียหาย การ

วางแผนความปลอดภัย และบริการคุ้มครอง179

• จัดให้เจ้าพนักงานที่ได้รับการอบรมแล้วมีความพร้อมช่วยเหลือและสนับสนุนผู้เสียหายในการยื่นค�าร้องแจ้งความ

• อ�านวยความสะดวกในการจัดตั้งหน่วยช�านาญการพิเศษและหน่วยสหวิชาชีพในสถาบันยุติธรรมที่เกี่ยวข้อง

• ส่งเสริมให้มีการสร้างความเชื่อมโยงและความสัมพันธ์ ระเบียบการที่จัดท�าร่วมกัน และแผนปฏิบัติการเพื่อตอบสนองอย่างสอด

ประสานระหว่างผูเ้ชีย่วชาญด้านงานยตุธิรรมและผู้เชีย่วชาญภาคประชาสังคม (เช่น ‘ศูนย์บรกิารครบวงจร (One stop centres)’ 

หรือศาลพิเศษ)

179 Ibid
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7
ส่งเสริมให้ รัฐบาล และประชาสังคม ตอบสนองอย่างมีบูรณาการและสอดประสานกันในงานกระบวนการ

ยุติธรรมทางอาญา 

ข้อค้นพบส�าคัญ

 การศึกษาพบว่า สถาบันยุติธรรมทางอาญาหลายแห่งท�างานแบบต่างคนต่างท�า โดยไม่มีข้อก�าหนดหรือแนวปฏิบัติด้านการ

สือ่สารหรอืมเีส้นทางการส่งต่อทีช่ดัเจนในระหว่างหน่วยงานยตุธิรรมทางอาญาด้วยกนัเอง หรอืกบัหน่วยงานนอกระบบยตุธิรรม เช่น 

หน่วยงานด้านสุขภาพและสังคมสงเคราะห์ จะต้องมีการผลักภาระจากผู้เสียหายไปเป็นหน้าที่ของสถาบันยุติธรรมทางอาญาในการ

จัดการกรณีลอยนวลพ้นผิดจากความรุนแรงทางเพศ เนื่องจากแต่ละสถาบันมีอ�านาจหน้าที่ต่างกัน การตอบสนองที่สอดประสานจึง

เป็นสิ่งส�าคัญที่จะเปลี่ยนวิธีการรับมือกับความรุนแรงทางเพศแบบท่ีเคยถือปฏิบัติกันมาจนเป็นธรรมเนียมในกระบวนการยุติธรรม

ทางอาญาโดยรวมได้ 

ตัวอย่างของโครงการและแนวทางต่างๆ 

• จัดตั้งกลไกประสานงานที่ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายระหว่างผู้มีส่วนได้เสียที่ส�าคัญในงานยุติธรรมอาญา และประกันให้มีการส่ง

ผ่านข้อมูลและเส้นทางส่งต่อที่ราบรื่น

• ก�าหนดเส้นทางประสานงานและส่งต่อที่ชัดเจนระหว่างระบบยุติธรรมและบริการส�าคัญอื่นๆ รวมทั้งบริการด้านการแพทย์และ

สวัสดิการ ส�าหรับผู้ที่รอดมาจากการละเมิด180

• ชกัชวนและสานสัมพนัธ์และความเป็นภาคกีบัผู้มส่ีวนเกีย่วข้องในวงกว้าง รวมทัง้สถาบันยุติธรรมทางอาญา องค์กรภาคประชา

สงัคม และภาคเอกชน เพ่ือท�างานอย่างร่วมไม้ร่วมมือในการระบุว่า องค์กรทัง้หลายจะสร้างผลกระทบสงูสดุได้อย่างไรและตรงไหน 

• ท�าให้การสอบสวนเร่ืองความรุนแรงทางเพศเป็นความส�าคญัเร่งด่วน และประสานงานสบืสวนร่วมกบัผูใ้ห้บรกิารด้านช่วยเหลอื ด้าน

กฎหมาย และด้านการแพทย์ 

• รบัรองแนวทางท�างานแบบสหวชิาชีพในการสบืสวนและการพจิารณาคดี181

พัฒนากลไกการก�ากับดูแลและประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ

ข้อค้นพบส�าคัญ

 ในทั้งสองประเทศ สาธารณชนและหน่วยงานยุติธรรมอ่ืนๆ มีความจ�ากัดในการเข้าถึงข้อมูลบริหารด้านอาชญากรรมความ

รุนแรงทางเพศ ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ เนื่องจากทีมวิจัยทั้งสองประเทศไม่ได้รับอนุมัติอย่างเป็นทางการให้เข้าถึงแฟ้มบันทึก

ทั้งหมดของเจ้าหน้าที่ต�ารวจ พนักงานอัยการ และศาล ทางทีมจึงต้องเผชิญกับปัญหาในการเข้าถึงข้อมูลว่า มีการบันทึกคดีอย่างไร 

มีการติดตามคดีตลอดกระบวนการอย่างไร และมีการสรุปคดีอย่างไร นอกจากนั้น นักวิจัยยังพบความไม่สอดคล้องในการบันทึก

ส�านวนคดีและการสรุปคดี ไม่มีการรวบรวมข้อมูลเรื่องความแพร่หลายของความรุนแรงทางเพศอย่างสม�่าเสมอและเป็นระบบ (ไม่มี

การท�าส�ารวจผู้เสียหาย) และมีข้อมูลน้อยมากในเรื่องต้นทุนค่าใช้จ่ายและผลกระทบของความรุนแรงทางเพศ

180 UN Women, World Health Organization, United Nations Population Fund, United Nations Development Programme, United Nations Office on 
Drugs and Crime (2015) Essential services package for women and girls subject to violence.

181 UN Women (2016) Gender Stereotypes in Laws and Court Decisions in Southeast Asia: A Reference for Justice Actors. Bangkok
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ตัวอย่างของโครงการและแนวทางต่างๆ 

• ประสานงานการจัดเก็บและจัดการข้อมูลบริหารด้านอาญาซ่ึงได้มาจากฝ่ายต�ารวจ ฝ่ายอัยการ ฝ่ายศาล และฝ่ายทัณฑสถาน 

รวมทั้งข้อมูลอัตราการจับกุมและกวาดล้าง การฟ้องร้อง การจ�าหน่ายคดีของผู้กระท�าผิด และอัตราการกระท�าผิดซ�้า สนับสนุน

การเผยแพร่ข้อมูลสู่สาธารณชนเพื่อให้เกิดการรับผิด การก�ากับดูแล และการประเมินผล 

• สร้างสมรรถนะภาคราชการและภาคีงานยุติธรรมอื่นๆ เพื่อจัดเก็บข้อมูลทุกแบบ รวมทั้งการส�ารวจประชากรด้านความรุนแรง

ต่อผู้หญิง และใช้งานและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อเป็นฐานสนับสนุนการจัดท�านโยบายและโครงการด้านยุติธรรมทางอาญา

• ก�าหนดตัวชี้วัดประสิทธิภาพและวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือให้ทราบความก้าวหน้าในเป้าหมาย และน�าข้อค้นพบไปใช้ในการวางแผน

และด�าเนินการปรับปรุงต่างๆ 

• สนับสนุนการวิจัยระดับท้องถิ่นเรื่องความรุนแรงทางเพศ และส่งเสริมให้มีการตีพิมพ์เผยแพร่งานวิจัยเหล่านั้น

จัดล�าดับความส�าคัญของทรัพยากร ทั้งด้านบุคลากรและด้านการเงิน เพื่อให้มีการจัดบริการจริงอย่างมี

ประสิทธิภาพ 

ข้อค้นพบส�าคัญ

 ดูเหมือนทั้งสองประเทศจะมีทรัพยากรอย่างจ�ากัดในการสร้างและด�ารงสมรรถภาพ และยังมีขอบข่ายความสามารถที่จ�ากัด

ในการให้บริการยุติธรรมทางอาญาที่ส�าคัญและมีคุณภาพ ท่ีจะช่วยให้การตอบสนองต่อปัญหาความรุนแรงต่อผู้หญิงได้อย่างมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ตัวอย่างของโครงการและแนวทางต่างๆ 

• สร้างสมรรถนะของรัฐและสถาบันยุติธรรมทางอาญาในการจัดท�างบประมาณด้านเพศสภาพและการตรวจสอบด้านเพศสภาพ

ของทรัพยากรที่มีอยู่

• ช่วยพัฒนากรอบงานที่ประกันให้มีทรัพยากรที่ตอบสนองต่อเพศสภาพเพื่อประโยชน์ในการแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อผู้หญิง 

• ประเมินการจัดสรรงบประมาณและค่าใช้จ่ายด้านบริการส�าหรับผู้รอดจากเหตุรุนแรงทางเพศ อย่างสม�่าเสมอ

• อุทิศหมวดงบประมาณภายใต้งบประมาณของกรมกองเพื่อปรับปรุงบริการที่จัดให้กับผู้รอดจากเหตุรุนแรงทางเพศ

• สร้างกฎหมายจัดสรรงบประมาณส�าหรับน�าไปบังคับใช้โดยสร้างข้อผูกพันกับรัฐบาลในการจัดสรรงบประมาณที่เพียงพอส�าหรับ

กจิกรรมทีเ่กีย่วข้องและ/หรอืร้องขอเงนิทนุจดัสรรเพือ่กิจกรรมเฉพาะ เช่น การสร้างส�านักงานอยัการทีเ่ชีย่วชาญพิเศษและ/หรอื

จัดงบประมาณเฉพาะให้องค์กรพัฒนาเอกชน ส�าหรับกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการด�าเนินการตามกฎหมายนั้น
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ช่องทางสู่การเปล่ียนแปลง

กระทรวงยุติธรรมและหน่วยงานอื่นที่รับผิดชอบการปฏิรูปกฎหมาย

• การปฏิรูปกฎหมายอาญาเพ่ือประกันให้มีการก�าหนดโทษต่อการกระท�าทางเพศทุกรูปแบบต่อผู้หญิงที่ไม่

ให้ความเต็มใจ ที่สะท้อนถึงความเป็นจริงที่ผู้รอดจากเหตุละเมิดได้ประสบ รวมทั้งการข่มขืนในสมรส

• การทบทวนกฎหมายวิธีพิจารณาความทางอาญาและกฎหมายว่าด้วยพยานหลักฐาน เพื่อขจัดการเลือก

ปฏิบัติและส่งเสริมแนวทางที่มีผู้เสียหายเป็นศูนย์กลาง

• การสร้างความเข้มแข็งให้กับผู้ร่างกฎหมายเพื่อประกันให้กฎหมายนั้นมีการตอบสนองด้านเพศสภาพ

 

ภาคต�ารวจ

• นโยบายส่งเสริมและเป็นเครื่องมือแก่เจ้าหน้าที่ต�ารวจในการตอบสนองต่อเหตุรุนแรงทางเพศ และให้การ

คุ้มครองผู้เสียหายอย่างทันท่วงทีและมีประสิทธิภาพ

• ระเบยีบการและแนวทางทีส่่งเสรมิการท�างานทีอ่่อนไหวด้านเพศสภาพและสอดคล้องเป็นหนึง่เดยีวในการ

สืบสวนเหตุรุนแรงทางเพศต่างๆ

• การอบรมซึ่งบูรณาการเชิงสถาบัน เริ่มจากโรงเรียนนายร้อยต�ารวจ และมีการหนุนจากระเบียบการและ

แนวทางที่กล่าวไว้ในข้อที่ผ่านมา

• หน่วยพิเศษซึ่งรวมผู้ช�านาญการด้านสหวิชาชีพ รวมท้ังผู้ท�างานด้านนิติเวช ผู้ท�างานด้านสุขภาพ นัก

สังคมสงเคราะห์ ผู้ให้ค�าปรึกษา ฯลฯ

• นโยบายต่างๆ ที่ส่งเสริมให้ฝ่ายบริหารของหน่วยงานมีพันธะผูกพันและมีความเป็นผู้น�าในการให้บริการที่

มีผู้เสียหายเป็นศูนย์กลาง

บริการด้านการฟ้องร้องคดี

• นโยบายเน้นการฟ้องร้องท่ีสร้างพลังของผู้เสยีหายในการตดัสนิโดยพนักงานอยัการ และรวมถึงระเบยีบวธิี

การก�ากับดูแล

• การสร้างสมรรถนะให้แก่พนักงานอัยการในการตอบสนองอย่างมีประสิทธิผลต่อคดีความรุนแรงทางเพศ 

โดยอบรมแบบบูรณาการในคณะนิติศาสตร์และ/หรือสถาบันที่ให้บริการด้านการด�าเนินคดี
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ตุลาการและศาล

• การอบรมผู้พิพากษาเพื่อขจัดการมองแบบเหมารวมในการ

พิจารณาคดี และอบรมวิธีใช้ระเบียบว่าด้วยหลักการไม่เลือก

ปฏิบัติและมีความอ่อนไหวทางเพศสภาพ

• นโยบายสนบัสนนุให้จดัสภาพแวดล้อมในห้องพจิารณาทีอ่�านวย

ความสะดวกแก่ผู้เสียหาย 

• ศาลพิเศษท่ีเช่ียวชาญด้านคดีกระท�าผิดทางเพศ พร้อมด้วย

อยัการทีช่�านาญเฉพาะ ผู้เชีย่วชาญด้านการสนับสนุนผูเ้สยีหาย 

หรือผู้พิพากษาที่อุทิศตัว

บริการด้านนิติเวช

• การอบรมผูช้�านาญด้านนิตเิวชเพ่ือประกันว่า การรวบรวมหลกั

ฐานทางการแพทย์และทางนติิเวชจะไม่ท�าให้ผูเ้สยีหายรูส้กึเป็น

เหยือ่ซ�า้ซ้อน และมคีวามเข้าใจถงึจดุแขง็และข้อจ�ากดัของหลัก

ฐานชนิดนี้

• ระเบยีบว่าด้วยการตรวจด้านนติเิวชในกรณกีารล่วงละเมดิทาง

เพศ ที่เป็นไปตามแนวทางขององค์การอนามัยโลก (WHO)

• ศูนย์ดูแลและเยียวยาที่ช�านาญพิเศษกรณีการล่วงละเมิดทาง

เพศ ซึ่งมีเครือข่ายชุมชนท่ีกว้างขวางอันประกอบด้วยหน่วย

งานที่ท�างานกับผู้เสียหายจากความรุนแรงทางเพศ

กลไกความช่วยเหลือทางกฎหมาย โครงการต่างๆ และการขอ

ความร่วมมือจากสมาคมและบริษัทหรือส�านักงานที่ปรึกษา

กฎหมาย

• ขยายโอกาสให้ผู้เสียหายจากการกระท�ารุนแรงทางเพศได้เข้า

ถึงบริการช่วยเหลือด้านกฎหมายที่มีอยู่

• การร่วมมือเชิงภาคีกับสมาคมกฎหมายเพื่อส่งเสริมให้มีทนาย

อาสาเป็นตัวแทนทางกฎหมายและให้ความช่วยเหลือกับ 

ผู้เสียหาย

บริการทางสังคมและการสนับสนุนผู้เสียหาย 

• การร่วมเป็นภาครีะหว่างหน่วยงานยตุธิรรมทางอาญาและหน่วย

งานด้านบริการสังคมและช่วยเหลือผู้เสียหาย

• การให้ทนุและอบรมองค์กรภาคประชาสังคมเพือ่ให้บรกิารแบบ

วชิาชพีและ/หรอืแบบอาสาสมคัรทีม่ปีระสบการณ์กบัผูเ้สยีหาย

ทั้งก่อน ระหว่าง และหลังกระบวนการยุติธรรมทางอาญา

ภาคที่อยู่นอกงานยุติธรรม 

• ระบแุละสนบัสนนุหน่วยงานและองค์กรทีบ่รกิารและช่วยเหลอื

ผู้เสียหาย

• ระบ ุสนบัสนนุ และใช้ประโยชน์จากหน่วยงานและองค์กรระดับ

ท้องถิน่ทีส่ามารถเข้าถงึและโน้มน้าวผูมี้อ�านาจตดัสินใจในการ

พัฒนาบริการและแนวปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพและมีคุณภาพ

สูง
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อภิธานศัพท์

182 ค�านิยามจากรายงานของ 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.

 ค�าศัพท์ทั้งหลายอาจแตกต่างกันไปในประเทศและภาษาต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศไทยที่ไม่มีค�าไทย

เฉพาะส�าหรับศัพท์ค�าว่า ‘attrition’ ส�าหรับการศึกษาชิ้นนี้ เราใช้ความเข้าใจศัพท์ตามหลักสากล โดยตระหนักว่าการใช้

งานจริงจะมีความเฉพาะเจาะจงและหลากหลายกันไปในประเทศที่ท�าการศึกษา

ผู้ถูกกล่าวหา (Accused) คือ บุคคลที่ต้องคดีข่มขืนหรือล่วงละเมิดทางเพศ 

การยกฟ้อง (Acquittal) หมายถึง การสรุปคดีในระดับการพิจารณาว่าจ�าเลยไม่มีความผิดตามที่ถูกกล่าวหา

การยอมความหรอืการล้มเลกิการด�าเนนิคดี (Attrition) คือ กระบวนการซ่ึงคดข่ีมขนืหรอืล่วงละเมดิทางเพศไม่อาจด�าเนนิ

ไปจนสิ้นสุดระบบยุติธรรมทางอาญา คดีที่ต้องยุติไปกลางคัน และไม่ได้เข้าสู่กระบวนการพิจารณา และ/หรือไม่มีผล

ให้เกิดการลงโทษทางกฎหมาย182

คด ี(Case) หมายถงึ เหตกุารณ์รนุแรงทางเพศทีม่บีนัทกึแจ้งความไว้ ไม่ว่าผลลพัธ์จะออกมาอย่างไร หรอืการเปิดกระบวนการ

คดีอาญาอย่างเป็นทางการ การศึกษานี้ใช้หน่วยนับเป็นคดี และหมายถึงการแจ้งความเร่ืองความรุนแรงทางเพศที่มี

การบันทึกไว้ในแฟ้มของเจ้าหน้าที่ต�ารวจ คดียังรวมถึงการกระท�าผิดกฎหมายกระทงเดียวหรือหลายๆ กระทงรวมกัน 

ข้อหาที่ถูกฟ้องต่อศาล (Charges laid) หมายถึง ข้อหาอย่างเป็นทางการกับจ�าเลยผู้ถูกกล่าวหาหนึ่งคน (หรืออีกอย่าง

หนึ่ง ผู้ต้องหาได้กลายเป็นจ�าเลย และถูกฟ้องด�าเนินคดีต่อศาล))
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คู่คดี คู่ความ (Civile partie) เป็นค�าศัพท์ภาษาลาตินที่หมายถึงโจทก์ (plaintiff) และในธรรมเนียมของกฎหมายอาญา หมายถึง การ
ที่ผู้ถูกละเมิดได้กลายเป็นคู่ความในคดีอาญา

ค�าพิพากษาว่ามีความผิด (Conviction) หมายถึง การสรุปคดีในกรณีที่จ�าเลยยอมรับสารภาพผิด หรือศาลพบว่ามีความผิดจริง

กระบวนการยุติธรรมทางอาญา (Criminal justice system) หมายถึง ระบบที่เป็นทางการภายใต้ความรับผิดชอบของรัฐและหน่วย
งานในก�ากับ ระบบนี้รวมไปถึงกฎหมายล�าดับรองหรืออนุบัญญัติของรัฐบาลฉบับต่างๆ และสถาบันทั้งหลาย เช่น ส�านักงานต�ารวจ
แห่งชาติ ส�านักงานอัยการสูงสุด ศาลต่างๆ และทัณฑสถาน ซึ่งมีหน้าที่บังคับและน�ากฎหมายของรัฐไปปฏิบัติ และมีหน้าที่บริหาร
แทรกแซงในกรณีที่มีการกระท�าผิดทางกฎหมาย 

การถอนฟ้อง (Discontinuance) หมายถึง การระงับหรือการยุติการด�าเนินการทางกฎหมาย

ความรุนแรงในครอบครัว (Domestic violence) มีนิยามต่างกันไปในกฎหมายว่าด้วยความรุนแรงในครอบครัวในแต่ละประเทศ แต่
โดยทั่วไปจะรวมความรุนแรงที่กระท�าต่อคู่ครองและสมาชิกครอบครัวคนอื่นๆ และแสดงออกในรูปแบบความรุนแรงทางกาย ทาง
เพศ ทางจิตใจ และทางเศรษฐกิจ

ข้อกล่าวหาเท็จ หรือ การแจ้งความเท็จ (False allegation or false complaint) หมายถึง ผู้ที่ถูกละเมิดหรือผู้เสียหายจากการ
ข่มขืนหรือล่วงละเมิดทางเพศถูกกล่าวหาหรือถูกตักเตือนว่าก�าลังแจ้งความเท็จ

หลักฐานทางนิติเวช หรือ ทางการแพทย์นิติเวช (Forensic evidence or medico-legal evidence) เป็นค�านิยามขององค์การ
อนามัยโลก (WHO) ที่หมายถึงการบาดเจ็บของอวัยวะสืบพันธุ์หรือที่อื่นๆ นอกเหนือจากนั้น (extra and ano-genital) และของ
สภาพจิตใจ ที่ได้บันทึกไว้ รวมไปถึงตัวอย่างและหลักฐานที่ได้จากร่างกายหรือเสื้อผ้าของผู้เสียหาย ที่เก็บมาเพื่อวัตถุประสงค์ทาง
กฎหมายโดยเฉพาะ หลักฐานดังกล่าวนี้ประกอบด้วย น�้าลาย น�้าอสุจิ เส้นผม เส้นขนลับ เลือด ปัสสาวะ เศษผ้า เศษขยะ และ เศษ
ดิน”183 องค์การอนามัยโลกได้พัฒนาแนวทางส�าหรับการดูแลด้านการแพทย์นิติเวชส�าหรับผู้ถูกละเมิดจากความรุนแรงทางเพศ184

ไม่มีการกระท�าผิด หรือ ไม่มีอาชญากรรม (No offence or no-crime) หมายถึง เหตุการณ์ละเมิดที่ถูกวินิจฉัยว่าเป็นการ ‘แจ้งความ
เท็จ’ หรือเจ้าหน้าที่ต�ารวจได้ลงความเห็นว่า ไม่มีการกระท�าผิดเกิดขึ้น 

ผู้ถูกกล่าวหา (Offender) มีการใช้ค�านี้ในรายงานโดยไม่เกี่ยวกับผลลัพธ์ของคดี โดยรวมถึงผู้กระท�าผิดที่ถูกกล่าวหา ผู้ต้องสงสัย หรือ
จ�าเลย (defendant) แต่มิได้หมายความว่า ต้องมีการพิสูจน์หลักฐานการกระท�าผิดทางเพศที่มีการแจ้งความไว้ทุกกรณี 

ศูนย์บริการครบวงจร (One Stop Centres) คือ การรวมผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์ การบังคับใช้กฎหมาย การช่วยเหลือทางกฎหมาย
และการช่วยเหลือผู้ตกเป็นเหย่ือไว้ในสถานที่เดียวกัน เพื่อดูแลผู้ตกเป็นเหยื่ออย่างรอบด้าน และเพื่อรวบรวมและประมวลผลหลัก
ฐานด้านการแพทย์นิติเวช (medio-legal evidence)

การสุม่ตวัอย่างแบบเลอืกเอาเฉพาะหน้า (Opportunistic sampling) ซึง่เป็นทีรู่จ้กักนัดใีนชือ่ของการสุม่ตวัอย่างแบบคว้าเอา (grab) 
หรือ การสุม่ตัวอย่างแบบตามสะดวก (convenience sampling) เป็นการสุม่ตัวอย่างแบบไม่ค�านงึถึงความน่าจะเป็น (non-probability 
sampling) ซึง่คอืตวัอย่างทีด่งึมาจากคดีต่างๆ ทีค่ดัเลอืกมาเพราะว่าตวัอย่างเหล่านีม้พีร้อมอยูแ่ล้วและมคีวามสะดวกในการน�ามาใช้ 

ขัน้ตอนก่อนการล้มเลกิการด�าเนนิคด ี(Pre-attrition) หมายถงึ สถานการณ์ทีผู่เ้สยีหายไม่ได้ตดิต่อเจ้าหน้าทีต่�ารวจหรอืผูม้อี�านาจใดๆ 
และไม่เคยเข้าสู่ระบบยุติธรรมทางอาญาว่าเป็นคดีที่มีการแจ้งความแล้ว 

183 Du Mont, Janice and D. White (2007) The Sses and Impacts of Medico-legal Evidence in Sexual Assault Cases: A Global Review. WHO, Geneva.
184 World Health Organization (2004) Guidelines for Medico-legal Care for Victims of Sexual Violence. WHO, Geneva.
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การข่มขืน  (Rape) เป็นส่วนย่อยของความรุนแรงทางเพศ และโดยทั่วไปจะรวมถึงการใช้ก�าลังบังคับ หรือการข่มขู่ หรือการรุกล�้าด้วย
อวัยวะเพศชาย อวัยวะอื่น หรือวัตถุอื่นใด สู่อวัยวะเพศหรือรูทวารของฝ่ายหญิงผู้ที่ไม่ให้ความสมยอม แม้ว่านิยามของค�าว่าข่มขืน
จะต่างกันไปในแต่ละประเทศ และในบางประเทศอาจรวมถึงการสอดใส่ทางปากด้วย

ความเป็นผู้เสียหายซ�้า (Secondary victimization) คือ ทัศนคติ พฤติกรรม และการปฏิบัติของผู้ให้บริการในระดับชุมชนที่แสดง
การต�าหนิผู้ที่ตกเป็นเหยื่อ ท�าให้เกิดความบาดเจ็บทางใจซ�้าซ้อนกับผู้ที่รอดจากการถูกละเมิดทางเพศ185

การใช้ก�าลังล่วงละเมดิทางเพศ (Sexual assault) เป็นส่วนย่อยของความรนุแรงทางเพศ และหมายรวมถึงปฏิบัตกิารทางเพศทีไ่ม่เป็น
ไปด้วยความสมัครใจ โดยมีบุคคลที่ถูกคุกคาม ข่มขู่ หรือบังคับให้กระท�าโดยค้านกับความต้องการ หรือการแตะต้องทางเพศที่ไม่ได้
รับความสมยอมจากบุคคลนั้น นิยามทางกฎหมายของการละเมิดทางเพศนั้นจะต่างกันไปในแต่ละประเทศ 

ศนูย์วกิฤตกิารล่วงละเมดิทางเพศ (Sexual assault crisis centres) อาจเป็นศนูย์ทีอ่ยู่ในชมุชน หรอือยู่ในโรงพยาบาล และให้บรกิาร
หลายอย่างๆ ที่ประกอบด้วยสายด่วนช่วยเหลือ การส่งเสริมรณรงค์ และการให้ค�าปรึกษา

การกระท�าผิดทางเพศ (Sexual offence) รวมถึงการข่มขืนและความรุนแรงทางเพศอื่นๆ ซึ่งถูกก�าหนดว่าเป็นความผิดทางอาญาใน
ทั้งสองประเทศที่ท�าการศึกษา รวมทั้งการกล่าวหาเรื่องการละเมิดทางเพศ

ความรุนแรงทางเพศ (Sexual violence) คือ การกระท�าทางเพศสัมพันธ์ ความพยายามที่จะได้ร่วมประเวณี การแสดงความคิดเห็น
หรือลวนลามทางเพศโดยไม่ได้รับการเชื้อเชิญ หรือการกระท�าใดๆ ที่มุ่งไปในทางนั้น หรือสิ่งอื่นใดที่มุ่งเป้าไปที่ความรู้สึกเรื่องเพศ 
(sexuality) ของบุคคลหนึ่ง การใช้วิธีข่มขู่ โดยบุคคลใดก็ตาม ไม่ว่าจะมีความสัมพันธ์กับผู้ที่ตกเป็นเหยื่อแบบใด ไม่ว่าจะอยู่ใน
สถานการณ์ไหน รวมถึงและไม่ได้จ�ากัดเพียงที่บ้านหรือสถานที่ท�างาน186

การสุม่ตวัอย่างแบบชัน้ภมู ิ(Stratified sample) คอื กลุม่ตวัอย่างทีไ่ด้มาจากประชากรหลายๆ ส่วน เพื่อท�าให้ตวัอย่างนั้นมคีวามเป็น
ตัวแทน

ผู้ที่รอดมาจากเหตุละเมิด (Survivor) หมายถึง ผู้หญิงและเด็กหญิงที่ประสบความรุนแรงทางเพศ และได้แสวงหาความเป็นธรรม และ/
หรือได้น�าเรื่องของพวกเธอมาบอกเล่า

ผู้ต้องสงสัย (Suspect) คือ บุคคลที่ถูกกล่าวหาว่าได้กระท�าการข่มขืน หรือล่วงละเมิดทางเพศ

ผู้เสียหาย (Victim) เป็นค�าที่ใช้ในรายงานฉบับนี้ โดยไม่เกี่ยวกับผลลัพธ์ของคดี และรวมผู้ที่เป็นโจทก์ (complainants) ไว้ด้วย ผู้เสีย
หายหมายถึงบุคคลที่ถูกบันทึกไว้ว่าได้รับผลจากการกระท�าผิดทางเพศ รวมทั้งคดีที่ถูกตัดสินในภายหลังว่าไม่มีการกระท�าผิดหรือ
เป็นการแจ้งความเท็จ ค�าศัพท์ว่า ผู้เสียหาย ยังเป็นศัพท์ทั่วไปที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลงานยุติธรรมทางอาญา และไม่ได้มีความ
หมายว่าเป็นด้านลบของค�าว่า ‘ผู้ที่รอดมาจากการกระท�า (survivors)’

ความรุนแรงทางเพศต่อผู้หญิง (Violence against women) เป็นค�าท่ีใช้ครอบคลุมโดยการนิยามของสหประชาชาติว่าเป็น “การ 
กระท�ารุนแรงที่มีฐานทางเพศสภาพ ท่ีท�าให้เกิดหรืออาจจะท�าให้เกิดอันตรายหรือความทุกข์ทรมานทางร่างกาย ทางเพศ หรือทาง
จติใจ ต่อผู้หญิง อนัรวมไปถงึการคุกคามว่าจะกระท�าเช่นนัน้ การข่มขู ่หรอืการลดิรอนเสรภีาพตามอ�าเภอใจ ไม่ว่าจะเกดิในทีส่าธารณะ
หรือในชีวิตส่วนตัว”187 ความรุนแรงทางเพศรวมไปถึงรูปแบบความรุนแรงต่างๆ ต่อผู้หญิงและเด็กหญิง เช่น ความรุนแรงที่กระท�า
โดยคู่สมรส ความรุนแรงทางเพศที่กระท�าโดยคนที่ไม่ใช่คู่ครอง การค้ามนุษย์ และการกระท�าอันตราย เช่น การขลิบอวัยวะเพศหญิง 

(female genital mutilation)

185 Rebecca Campbell and Sheela Raja (2005) “The Sexual Assault and Secondary Victimization of Female Veterans,” Psychology of Women 
Quarterly, February 23, 2005, http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1471-6402.2005.00171.x/full

186 Jewkes, S. and Garcia-Moreno, Sexual violence, in Krug et al. (2002) World Report on Violence and Health. WHO, Geneva.
187 ปฏิญญาแห่งสหประชาชาติว่าด้วยการยุติความรุนแรงต่อผู้หญิง
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 � ไม่มีการร้องเรียนอย่างเป็น

ทางการ ผู้เสียหายตัดสินใจหลัง

จากติดต่อครั้งแรกว่าจะไม่เซ็น

หรือยื่นค�าร้องเป็นลายลักษณ์

อักษร

 � ไม่มีการด�าเนินการเนื่องจาก

เกินระยะเวลาแจ้งความ เจ้า

พนักงานสอบสวนสรุปว่า

เหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นเกินกว่าสาม

เดือนก่อนการร้องเรียน

 � ส่งคดีต่อให้ฝ่ายดูแลเรื่อง

กฎหมายครอบครัว เจ้าหน้าที่

ต�ารวจตัดสินว่าเป็นเรื่องความ

รุนแรงในครอบครัว 

 � เจ้าหน้าที่ต�ารวจไกล่เกลี่ยอย่าง

ไม่เป็นทางการ

 � ผู้เสียหายถอนตัว หลังจากมี

การแจ้งความไปแล้ว ผู้เสียหาย

ตัดสินใจถอนแจ้งความ

 � ไม่มีอาชญากรรม เจ้าหน้าที่

สอบสวนเห็นว่าไม่มีการกระ

ท�าผิดเกิดขึ้น/เป็นการกล่าว

หาเท็จ 

 � หลังจากสอบสวน มีการ

ตกลงให้ยุติการด�าเนินคดี

โดยเจ้าหน้าที่สอบสวน (ไม่

ด�าเนินการต่อ หรือถอนฟ้อง 

เนื่องจากหลักฐานไม่พอเพียง 

ไม่มีมูลทางกฎหมาย ไม่อาจ

หาตัวผู้ต้องสงสัยได้) 

 � ผู้เสียหายถอนตัว  

ไม่ให้ความร่วมมือ หรือ  

ตกลงกันได้

 � ผู้พิพากษาเบื้องต้นตัดสินใจ

ไม่พิจารณาคดี 

 � พิพากษาว่าไม่มีความผิด

 � ตัดสินใจไม่ส่งฟ้อง โดยพนักงาน

อัยการหลังจากได้รับส�านวนการ

สอบสวน 

 � ผู้เสียหายถอนตัว

แจ้งความ/
ติดต่อครั้งแรก

กล่าวหาว่ามีการข่มขืน

กา
รย

อม
คว

าม
 ห

รือ
 ก

าร
ล้ม

เล
ิกก

าร
ด�า

เน
ินค

ดี 
ขั้น

ตอ
นข

อง
กร

ะบ
วน

กา
รท

าง
กฎ

หม
าย

ผู้เสียหายเขียนหรือเซ็นค�าร้องอย่าง

เป็นทางการ

เจ้าพนักงานผู้รับเรื่องบันทึกค�าร้อง

เจ้าหน้าที่ต�ารวจผู้สอบสวนทบทวน

ค�าร้องเบื้องต้นเพื่อดูอายุของผู้เสีย

หายและอายุความ

 � รวบรวมหลักฐาน (รวมทั้งส่งผู้

เสียหายไปตรวจด้านนิติเวช)

 � ส่งแฟ้มสอบปากค�าพร้อม

ด้วยข้อคิดเห็นไปให้พนักงาน

อัยการพิจารณาว่าจะฟ้อง

หรือไม่

การพิจารณาคดี

มีความผิด

เจ้าหน้าที่ต�ารวจที่มีหน้าที่สอบสวน พนักงานอัยการ
การไต่สวนเบื้องต้นและตัดสินให้มี

การพิจารณาคดี

สืบสวนสอบสวน
ฟ้องร้อง/กระบวนการก่อน

พิจารณาคดี
กระบวนการพิจารณาคดี

สั่งฟ้องผู้ต้องหา

เอกสารผนวก 1 แผนผังกระบวนการทางกฎหมายกรณีความผิดทางเพศในประเทศไทย 
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แจ้งความ/
ติดต่อครั้งแรก

กล่าวหาว่ามีการข่มขืน 

กา
รย

อม
คว

าม
 ห

รือ
 ก

าร
ล้ม

เล
ิกก

าร
ด�า

เน
ินค

ดี 
ขั้น

ตอ
นข

อง
กร

ะบ
วน

กา
รท

าง
กฎ

หม
าย

ผู้เสียหายเขียนค�าร้องกล่าวหา

เจ้าหน้าที่ต�ารวจในท้องที่ 

ส�านักงานต�ารวจที่รับแจ้งความ

เจ้าหน้าที่ต�ารวจผู้สอบสวนตรวจสอบ

รายงานและสอบสวนเบื้องต้น

 � การตัดสินใจให้ท�าการสืบสวน
อาชญากรรม

(โดยได้รับอนุมัติจากส�านักผู้
ตรวจการ) 

 � ส่งส�านวนคดีให้ส�านักผู้ตรวจ
การตัดสินใจฟ้อง

 � การตัดสินให้ฟ้องผู้ถูก

กล่าวหา

 � ผู้พิพากษาสอบสวน

ทบทวนค�าฟ้องและ

ส�านวนคดี 

 � ตัดสินใจส่งคดีเข้า

พิจารณาในศาล

มีความผิด

หน่วยงานสืบสวน ส�านักผู้ตรวจการ
มอบหมายผู้พิพากษาให้นั่ง

บัลลังก์ พิจารณาคดี

INVESTIGATION
PROSECUTION / PRE-TRIAL 

PROCESSES
TRIAL PROCESSES

 � ไม่มีการร้องเรียนเป็นลายลักษณ์

อักษร ผู้เสียหายตัดสินใจหลัง

จากเข้าติดต่อครั้งแรกว่าจะไม่

แจ้งความอย่างเป็นทางการ

 � รายงานที่พิสูจน์ไม่ได ้เจ้า

พนักงานสอบสวนลงความเห็น

ว่าการแจ้งความนั้นยืนยันไม่ได้ 

 � ด�าเนินงานด้านการปกครอง 

เจ้าหน้าที่ต�ารวจลงความว่า

มิใช่อาชญากรรม แต่ให้ลงโทษ

ทางการปกครองแทน

 � ผู้เสียหายถอนตัว หลังจากมี

การแจ้งความไปแล้ว ผู้เสียหาย

ตัดสินใจถอนแจ้งความ

 � ตัดสินไม่ให้มีการสอบสวน

ทางอาชญากรรม 

โดยหน่วยงานด้านสอบสวน

อาชญากรรม 

เหตุผลทางกฎหมาย รวมทั้ง

การไม่มีอาชญากรรม (ไม่มี

หลักฐาน กล่าวหาเท็จ เกิน

อายุการแจ้งความ)

 � ไม่อนุมัติให้ท�าการสอบสวนทางอาชญากรรม โดยส�านักผู้

ตรวจการ

 � ตัดสินให้ถอนฟ้องหลังการสอบสวน 

โดยหน่วยงานสอบสวนด้านอาชญากรรม (ไม่ด�าเนินคดีต่อ 

หรือถอนฟ้อง เนื่องจากมีหลักฐานไม่พอเพียง ไม่มีมูลทาง

กฎหมาย ไม่สามารถระบุหรือค้นหาผู้ต้องสงสัยได้)

 � ผู้เสียหายถอนตัว  

ไม่ให้ควำมร่วมมือ หรือตกลงกันได้

 � พิพากษาว่าไม่มีความผิด
 � ตัดสินใจไม่ฟ้องร้อง โดยส�านักผู้ตรวจ

การหลังจากได้รับส�านวนคดีจากฝ่าย

สอบสวน

 � ตัดสินใจไม่ด�าเนินการในขั้นพิจารณา

คด ีโดยผู้พิพากษาสอบสวนซึ่งได้

ทบทวนส�านวนคดีแล้ว

 � ผู้เสียหายถอนตัว

เอกสารผนวก 2 แผนผังกระบวนการทางกฎหมายกรณีความผิดทางเพศในประเทศเวียดนาม
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