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คำ�นำ�
ความรุนแรงต่อผู้หญิง ไม่ว่าจะเกิดขึ้นในที่สาธารณะหรือในบ้านถือเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนทั้งสิ้น ในข้อเสนอแนะ
ทั่วไป ล�ำดับที่ 19 ของคณะกรรมการ CEDAW ระบุว่า นิยามของการเลือกปฏิบัติต่อสตรี หมายรวมถึง ความรุนแรงอันเนื่อง
มาจากฐานคิดเรื่องเพศภาวะด้วย ได้แก่ “ความรุนแรงที่มุ่งกระท�ำต่อผู้หญิงเพียงเพราะการที่เธอเป็นหญิง หรือการกระท�ำ
รุนแรงที่มีผลกระทบต่อผู้หญิงอย่างรุนแรงยิ่ง รวมถึงการท�ำร้าย หรือท�ำให้เจ็บปวดทางร่างกาย จิตใจ หรือทางเพศ การข่มขู่
ว่าจะท�ำร้าย การบังคับ และการลิดรอนเสรีภาพอื่นๆ ความรุนแรงอันเนื่องมาจากฐานคิดเรื่องเพศภาวะอาจเป็นการละเมิด
บทบัญญัติต่างๆ ของอนุสัญญา ไม่ว่าบทบัญญัตินั้นๆ จะกล่าวถึงความรุนแรงไว้อย่างชัดแจ้งหรือไม่ก็ตาม”
องค์การสหประชาชาติและประชาคมอาเซียนต่างก็ได้รับรองออกปฏิญญาว่าด้วยการขจัดความรุนแรงต่อสตรีของตน
แปดในสิบประเทศของประชาคมอาเซียนมีกฎหมายเกีย่ วกับความรุนแรงในครอบครัว อย่างไรก็ตาม ความรุนแรงในครอบครัว
ก็ยงั เกิดขึน้ อย่างต่อเนือ่ งในภูมภิ าคเอเชียเช่นเดียวกับทีอ่ นื่ ๆ ในโลก กฎหมายทีไ่ ม่มนี ยิ ามความรุนแรงในครอบครัวทีก่ ว้างขวาง
ครอบคลุม กฎหมายที่มีลักษณะเป็นกลางทางเพศโดยไม่เจาะจงเพศ ที่ไม่มีการก�ำหนดให้ชัดเจนว่าความรุนแรงในครอบครัว
เป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน ที่ไม่มีการผสมผสานอย่างเหมาะสมระหว่างบทลงโทษทางอาญากับการประนีประนอม ที่ไม่มี
บทบัญญัติเกี่ยวกับการป้องกัน ขาดความสมบูรณ์หรือมีจุดอ่อน ตลอดจนไม่มีการเข้าถึงช่องทางการเยียวยา ล้วนส่งผลให้
ปัญหาแพร่ขยายอย่างต่อเนื่อง ความล่าช้าในการน�ำกฎหมายไปปฏิบัติและการขาดการรับผิดรับชอบของรัฐเป็นปัจจัยส�ำคัญ
ที่ส่งผลต่อการขยายความรุนแรงในครอบครัวออกไป สิ่งนี้มักยึดโยงกับกรอบคิดเรื่องเพศภาวะ ตัวอย่างเช่น ความคิดที่ว่า
ผูห้ ญิงจะต้องถูกลงโทษหากพวกเธอประพฤติตนฝ่าฝืนประเพณี หรือทีว่ า่ ความรุนแรงในครอบครัวเป็นเรือ่ งภายในครอบครัว
ที่กระท�ำโดยผู้ที่ไม่ใช่รัฐ ดังนั้น จึงอยู่นอกเหนือขอบเขตความรับผิดชอบของรัฐ ความตระหนักที่ไม่มากพอของรัฐว่าความ
รุนแรงในครอบครัวเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนท�ำให้การด�ำเนินการตามพันธกรณีอนุสัญญา CEDAW และกลไกระหว่าง
ประเทศอื่นๆ ล่าช้าลงด้วย
การยุติความรุนแรงต่อสตรี เป็นหนึ่งในประเด็นที่องค์การเพื่อการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศและเพิ่มพลังของ
ผูห้ ญิงแห่งสหประชาชาติ (UN Women) ให้ความส�ำคัญเป็นอันดับแรก UN Women ได้ตอ่ ยอดจากการทีเ่ คยให้การสนับสนุน
แก่รฐั ภาคีและองค์กรภาคประชาสังคมในเอเชียตะวันออกและตะวันออกเฉียงใต้ในช่วงทีย่ งั เป็น UNIFEM เพือ่ ร่างและผลักดัน
กฎหมายเกีย่ วกับความรุนแรงในครอบครัว และ UN Women จะยังคงสนับสนุนความพยายามในการจัดให้มกี ารคุม้ ครองและ
เยียวยาผู้ผ่านพ้นความรุนแรง และเสริมสร้างสมรรถนะแก่ภาครัฐให้จัดการและป้องกันปัญหาวามรุนแรงในครอบครัวต่อไป
งานวิจัยเรื่อง “มาตรฐานสากลด้านกฎหมายว่าด้วยความรุนแรงเกี่ยวกับครอบครัวและผู้มีความสัมพันธ์ทางเพศและ
การทบทวนกฎหมายของกลุ่มประเทศอาเซียน (International Standards on Domestic Violence Legislation and
A Review of ASEAN Laws)” และ “สรุปการปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับระบบการจัดการกรณีความรุนแรงเกี่ยวกับครอบครัวทั่ว
โลก (Overview of Global Good Practices on Domestic Violence Response Systems)” ด�ำเนินการโดยองค์กร
Lawyers Collective Women’s Rights Initiative ประเทศอินเดีย ที่ท�ำงานผลักดันกฎหมายและสิทธิมนุษยชนดังปรากฏ
ในสิ่งพิมพ์นี้ มีส่วนท�ำให้กฎหมายเกี่ยวกับความรุนแรงในครอบครัวในภูมิภาคอาเซียนก้าวหน้ามากขึ้น การที่งานวิจัยนี้ได้น�ำ
เอามาตรฐานสากลและการปฏิบตั ทิ ดี่ ตี า่ งๆ ในระดับสากลมาน�ำเสนอ ไม่เพียงแต่จะวิเคราะห์กฎหมายทีม่ อี ยูอ่ ย่างลึกซึง้ เท่านัน้
แต่ยังให้กรอบการท�ำงานที่เข้มแข็งในการท�ำให้กฎหมายและการด�ำเนินการตามกฎหมายค�ำนึงถึงฐานคิดเรื่องเพศภาวะด้วย

มูฮัมมัด นาซิริ
ผู้อ�ำนวยการระดับภูมิภาคและผู้แทนประจ�ำประเทศไทย
UN Women ภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก
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กิตติกรรมประกาศ
ผูเ้ ขียนขอขอบคุณ UNIFEM ภูมภิ าคเอเชียตะวันออกและตะวันออกเฉียงใต้ (ปัจจุบนั คือ UN Women) ทีใ่ ห้การสนับสนุน
และแนะน�ำเกีย่ วกับการจัดเตรียมเอกสารนี้ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ขอขอบคุณชาร์มา ปาร์วนี ข่าน และทีมงานทัง้ หมดของ Lawyers
Collective Women’s Rights Initiative ที่ให้การสนับสนุนอย่างประมาณค่ามิได้จนท�ำให้งานชิ้นนี้กลายเป็นจริงขึ้นมา

เกี่ยวกับผู ้เขียน
Lawyers Collective Women’s Rights Initiative (LCWRI) เป็นกลุม่ นักกฎหมาย นักศึกษากฎหมายและนักเคลือ่ นไหว
ทางสังคมในประเทศอินเดียทีม่ งุ่ มัน่ ในการใช้กฎหมายเป็นเครือ่ งมือในการเปลีย่ นแปลงทางสังคมเพือ่ ส่งเสริมสิทธิมนุษยชนและ
สิทธิตามรัฐธรรมนูญของกลุ่มคนชายขอบ LCWRI ท�ำงานเพื่อเสริมสร้างพลังให้แก่ผู้หญิงโดยผ่านช่องทางกฎหมาย เพื่อการนี้
LCWRI ได้ท�ำการศึกษาวิจัยและเคลื่อนไหวอย่างกว้างขวางเพื่อการปฏิรูปด้านนโยบายและกฎหมาย LCWRI มุ่งเน้นประเด็น
ด้านความรุนแรงในครอบครัว การลวนลามคุกคามทางเพศในสถานทีท่ ำ� งาน การสมรสและครอบครัว กฎหมายเกีย่ วกับบุคคล
สิทธิการเจริญพันธุ์และอาชญากรรมต่อสตรี และการค้ามนุษย์ LCWRI เป็นแนวหน้าในการรณรงค์เกี่ยวกับกฎหมายแพ่งเรื่อง
ความรุนแรงในครอบครัวในประเทศอินเดีย
เอกสารทั้งสองฉบับในสิ่งพิมพ์นี้ ด�ำเนินการโดย อินทิรา ใจซิงค์, อัสมิตา บาซู และ บรอติติ ดัททา จาก Lawyers
Collective
อินทิรา ใจซิงค์ (Indira Jaising) เป็นทนายอาวุโสระดับศาลฏีกา เป็นผู้อ�ำนวยการ LCWRI และเป็นสมาชิกปัจจุบันใน
คณะกรรมการ CEDAW ตลอดอาชีพของการเป็นนักกฎหมาย อินทิรา ใจซิงค์ มุ่งเน้นการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนของผู้หญิง
เธอเป็นทนายในคดีส�ำคัญๆ เกี่ยวกับการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในอินเดียอย่างประสบความส�ำเร็จหลายคดี เธอได้รับรางวัล The
Padma Shree ซึ่งเป็นเกียรติสูงสุดอันดับสามส�ำหรับพลเรือน จากประธานาธิบดีในปี 2005 ในฐานะที่อุทิศตัวเพื่อบริการ
สาธารณะอย่างไม่หยุดหย่อน อินทิรา ใจซิงค์ เป็นผู้เขียนหลักของเอกสารฉบับนี้
อัสมิตา บาซู (Asmita Basu) เป็นนักกฎหมาย ส�ำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทด้านกฎหมายระหว่างประเทศ เธอ
เคยท�ำงานกับ LCWRI ในช่วง 6 ปี ที่ผ่านมาในฐานะผู้ประสานงานโครงการ เธอมีส่วนเกี่ยวข้องกับการณรงค์ให้มีการบัญญัติ
กฎหมายเกีย่ วกับความรุนแรงในครอบครัว และต่อมาก็มสี ว่ นเกีย่ วข้องกับการฝึกอบรมและติดตามตรวจสอบการน�ำกฎหมาย
ไปใช้ให้เกิดผลในทางปฏิบัติ เธอยังท�ำงานอย่างมากมายในประเด็นเกี่ยวกับสิทธิการเจริญพันธุ์ด้วย ขณะนี้ อัสมิตา บาซู เป็น
ผู้รับทุน Fulbright
บรอติติ ดัททา (Brotiti Dutta) จบการศึกษาปริญญาโทเกี่ยวกับกฎหมายสิทธิมนุษยชน และปัจจุบันท�ำงานเป็นนัก
วิจัยและนักเคลื่อนไหวอาวุโสที่ LCWRI เธอมีส่วนเกี่ยวข้องกับงานขององค์กรในการน�ำกฎหมายเกี่ยวกับความรุนแรงใน
ครอบครัวไปใช้ให้เกิดผลในทางปฏิบัติ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การเชื่อมกับฝ่ายตุลาการและประสานการฝึกอบรมบุคลากรของ
ฝ่ายตุลาการ บรอติติ ดัททา ยังท�ำงานเกี่ยวกับการพัฒนาคู่มือส�ำหรับบุคลากรฝ่ายตุลาการในเรื่องกฎหมายเกี่ยวกับความ
รุนแรงในครอบครัวอีกด้วย
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บทสรุปสำ�หรับผู้บริหาร
ความเป็ นมา
1. สิ่งพิมพ์นี้เป็นการรวมงานวิจัยสองเรื่องที่องค์การเพื่อการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศและเพิ่มพลังของผู้หญิง
แห่งสหประชาชาติ (United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women – UN
Women) ซึ่งเดิมคือ กองทุนการพัฒนาเพื่อสตรีแห่งสหประชาชาติ (United Nations Development Fund for
Women – UNIFEM) มอบหมายให้จัดท�ำขึ้นส�ำหรับการประชุมเชิงปฏิบัติการระดับภูมิภาคอาเซียนเรื่องกฎหมายว่า
ด้วยความรุนแรงเกี่ยวกับครอบครัว ซึ่งจัดขึ้นที่เมืองฮานอยเมื่อวันที่ 20-21 ตุลาคม พ.ศ. 2551 งานวิจัยสองเรื่องนี้
คือ “มาตรฐานสากลด้านกฎหมายว่าด้วยความรุนแรงเกี่ยวกับครอบครัวและการทบทวนกฎหมายของกลุ่มประเทศ
อาเซียน (International Standards on Domestic Violence Legislation and a Review of ASEAN Laws)” กับ
“สรุปการปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับระบบการจัดการกรณีความรุนแรงเกี่ยวกับครอบครัวทั่วโลก (Overview of Global Good
Practices on Domestic Violence Response Systems)” ซึ่งด�ำเนินการโดย Lawyers Collective Women’s
Rights Initiative จากประเทศอินเดีย
2. งานวิจยั ทัง้ สองเรือ่ งมุง่ วิเคราะห์กฎหมายว่าด้วยความรุนแรงเกีย่ วกับครอบครัวในกลุม่ ประเทศอาเซียนและการปฏิบตั ทิ ี่
ดีจากทัว่ โลก ข้อมูลส่วนใหญ่มาจากการศึกษาเอกสารเกีย่ วกับกฎหมายดังกล่าวของประเทศในกลุม่ อาเซียน รวมทัง้ งาน
วิจัยและองค์ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานสากลและการจัดการที่ดีในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับนานาชาติที่มีอยู่

มาตรฐานสากลด้านกฎหมายว่าด้วยความรุ นแรงเกี่ยวกับครอบครัว
3. ความรุนแรงเกี่ยวกับครอบครัวเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องมาช้านานและถือเป็นหนึ่งในความห่วงใยด้านนโยบาย
สาธารณะทีส่ ำ� คัญของนานาประเทศ ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (Universal Declaration on Human Rights
– UDHR) ที่สหประชาชาติได้มีมติรับรองเมื่อปี ค.ศ. 1948 ตระหนักถึงสิทธิที่จะได้รับการปฏิบัติอย่างเสมอภาคกันไว้
เป็นการเฉพาะในข้อ 1 ข้อ 2 และ ข้อ 7 ปฏิญญาสากลนี้เป็นบรรทัดฐานของกฎหมายระหว่างประเทศที่ไม่มีประเทศ
ภาคีใดสามารถปฏิเสธได้ (Jus cogens) หรือเป็นบรรทัดฐานของกฎหมายจารีตประเพณีระหว่างประเทศที่มีผลผูกพัน
ทุกรัฐนับแต่นั้นมา นอกจากนี้ สิทธิที่จะได้รับการปฏิบัติอย่างเสมอภาคนี้ยังได้รับการรับรองไว้ในกติการะหว่างประเทศ
ว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (International Covenant on Civil and Political Rights – ICCPR) และ
กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม (International Covenant on Economic,
Social and Cultural Rights – ICESCR) ข้อ 3 ด้วย
4. อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ (Convention on the Elimination of All Forms of
Discrimination Against Women – CEDAW) เป็นกฎหมายระหว่างประเทศที่ส�ำคัญที่สุดเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนของ
ผู้หญิง โดยก�ำหนดบรรทัดฐานและมาตรฐานในเรื่องการเลือกปฏิบัติต่อผู้หญิง ความเสมอภาคเชิงผลลัพธ์ และพันธะ
สัญญาของรัฐ
5. อนุสัญญา CEDAW ผูกพันให้รัฐด�ำเนินมาตรการต่างๆ เพื่อให้มีการเคารพ คุ้มครอง และท�ำให้ผู้หญิงได้ใช้สิทธิที่เสมอ
ภาคกับชาย รัฐภาคียังผูกพันที่จะประกันว่า จะไม่มีการเลือกปฏิบัติต่อผู้หญิงในกฎหมายใดๆ ไม่ว่าจะทางตรงหรือทาง
อ้อม และผู้หญิงจะได้รับการคุ้มครองจากการถูกเลือกปฏิบัติ รัฐยังผูกพันที่จะต้องยกสถานภาพของผู้หญิงให้เสมอภาค
ในทางพฤตินัยด้วย โดยด�ำเนินการผ่านนโยบายและโครงการต่างๆ ที่เป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งจัดการ
ความไม่เสมอภาคระหว่างเพศและเหมารวมเกี่ยวกับความเป็นหญิงความเป็นชาย ซึ่งเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในกฎหมาย
โครงสร้างทางสังคม สถาบันต่างๆ และปัจเจกบุคคลมาอย่างยาวนาน
6. แม้วา่ อนุสญ
ั ญา CEDAW มิได้ครอบคลุมประเด็นความรุนแรงต่อผูห้ ญิงไว้อย่างชัดเจน แต่พฒ
ั นาการต่อๆ มาของกฎหมาย
ระหว่างประเทศ รวมทัง้ การตีความอนุสญ
ั ญา CEDAW เองก็ยอมรับความรุนแรงต่อสตรีวา่ เป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน
ข้อเสนอแนะทั่วไป ล�ำดับที่ 19 ของของคณะกรรมการ CEDAW ค.ศ. 1992 ตีความ “การเลือกปฏิบัติ” ในข้อ 1 ของ
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กฎหมายว่ า ด้ ว ยความรุ น แรงเกี่ ย วกั บ ครอบครั ว
และการด� ำ เนิ น งานตามกฎหมาย

7.

8.

9.
10.

อนุสัญญานี้ให้รวมถึง “ความรุนแรงที่เกิดจากฐานคิดเรื่องเพศภาวะ” ว่า เป็นความรุนแรงที่ไม่เป็นธรรมต่อผู้หญิงด้วย
เหตุที่เธอเป็นหญิง หรือ เป็นความรุนแรงที่มีผลกระทบต่อผู้หญิงอย่างไม่เป็นธรรม และรวมถึงการกระท�ำที่ท�ำให้เสีย
หาย เป็นอันตรายทางกาย ทางจิตใจ และทางเพศ การข่มขู่ บังคับ และการลิดรอนเสรีภาพอื่นๆ ความรุนแรงจากฐาน
คิดเรือ่ งเพศภาวะอาจเป็นการละเมิดอนุสญ
ั ญา ไม่วา่ บทบัญญัตนิ นั้ ๆ จะกล่าวถึงความรุนแรงไว้อย่างชัดแจ้งหรือไม่กต็ าม
ปฏิญญาสหประชาชาติว่าด้วยการขจัดความรุนแรงต่อสตรี (UN Declaration on the Elimination of Violence
Against Women) ค.ศ. 1993 ระบุวา่ “ความรุนแรงต่อผูห้ ญิงเป็นการละเมิดและเสรีภาพขัน้ พืน้ ฐานของผูห้ ญิง บัน่ ทอน
หรือท�ำให้ผู้หญิงสูญเสียสิทธิและเสรีภาพ และแสดงความห่วงใยถึงความล้มเหลวที่มีมาอย่างยาวนานในการคุ้มครอง
และส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพของผู้หญิงที่เผชิญความรุนแรง” ประเทศในกลุ่มอาเซียนได้รับรองปฏิญญาอาเซียนว่า
ด้วยการขจัดความรุนแรงในภูมิภาค ใน ค.ศ. 2004 ปฏิญญานี้ยอมรับว่า “ความรุนแรงต่อผู้หญิงละเมิดและลิดรอนสิทธิ
มนุษยชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐานของผู้หญิง จ�ำกัดการเข้าถึงและควบคุมทรัพยากรและกิจกรรมต่างๆ และเป็นอุปสรร
ต่อการพัฒนาอย่างเต็มที่ของผู้หญิง”
ภายใต้ข้อผูกพันของอนุสัญญา CEDAW รัฐภาคีควรใช้มาตรการทางกฎหมาย (การเยียวยาทางแพ่งและทางอาญา) และ
มาตรการอืน่ ๆ เพือ่ ป้องกันการกระท�ำรุนแรงมิให้เกิดขึน้ อีกและให้บริการแก่ผทู้ ผี่ า่ นพ้นความรุนแรง เช่น การจัดทีพ่ กั พิง
ชั่วคราว การให้ค�ำปรึกษา และการช่วยเหลือทางการแพทย์ รัฐภาคีอาจมีมาตรการป้องกันอย่างกว้างๆ เช่น โครงการให้
ข้อมูลข่าวสารและการศึกษาแก่สาธารณะเพื่อขจัดความรุนแรงเกี่ยวกับครอบครัว การเยียวยาทางแพ่งที่น�ำไปใช้กันใน
หลายประเทศ รวมถึงการออกค�ำสั่งคุ้มครองชั่วคราว เช่น “ค�ำสั่งให้หยุดกระท�ำความรุนแรง” หรือ “ค�ำสั่งห้ามท�ำการ
รบกวน” เพื่อป้องกันการกระท�ำรุนแรงอีกในอนาคต ค�ำสั่งให้ชดเชยเยียวยา โดยให้น�ำค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล
ความเสียหายทีเ่ กิดแก่ทรัพย์สนิ ผลกระทบต่อจิตใจ และค่าใช้จา่ ยอืน่ ๆ มาประกอบการพิจารณา รวมทัง้ ค�ำสัง่ ให้ควบคุม
ตัว และค�ำสัง่ ให้อปุ การะหรือสนับสนุนทางการเงิน ส่วนมาตรการเยียวยาทางอาญาในประเทศทีก่ ารกระท�ำความรุนแรง
เกี่ยวกับครอบครัวเป็นความผิดนั้น จะรวมถึงค�ำลั่งศาลให้จับกุมผู้กระท�ำ และนโยบายห้ามยุติการด�ำเนินคดี (No-drop
prosecution) และมาตรการที่ส่งเสริมให้ผู้ผ่านพ้นความรุนแรงมีส่วนร่วมในกระบวนการพิจารณาคดีทางอาญา เช่น
การจัดให้มกี ารคุม้ ครองพยาน นอกเหนือจากการเยียวยาทางแพ่งและทางอาญาแล้ว บางประเทศยังได้นำ� เครือ่ งมือทาง
กฎหมายอื่นๆ มาใช้ด้วย เช่น การชดใช้ค่าเสียหายทางแพ่งและค�ำพิพากษาของศาลที่น�ำอาการของผู้หญิงทุกข์ทรมาน
ทั้งร่างกายและจิตใจจากการถูกทุบตีท�ำร้ายต่อเนื่องยาวนานจนไม่อาจทนได้อีกต่อไป ต้องลุกขึ้นมาต่อสู้เพื่อให้หลุดพ้น
จากการถูกกระท�ำรุนแรง (Battered Women’s Syndrome)
ดังที่ปรากฏในข้อเสนอแนะทั่วไปล�ำดับที่ 19 ของอนุสัญญา CEDAW แนวคิดเกี่ยวกับการเลือกปฏิบัติต่อผู้หญิงนั้น มิได้
จ�ำกัดอยู่ที่การกระท�ำอันเนื่องมาจากฐานคิดเรื่องเพศภาวะโดยรัฐเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการกระท�ำที่มิใช่รัฐด้วย
ผู้รายงานพิเศษสหประชาชาติว่าด้วยความรุนแรงต่อสตรีได้เสนอ “กรอบของกฎหมายต้นแบบว่าด้วยความรุนแรงเกี่ยว
กับครอบครัว ค.ศ. 1996 (กรอบกฎหมายต้นแบบของสหประชาชาติ)” ซึ่งให้แนวทางที่มีคุณค่ายิ่งเกี่ยวกับบทบัญญัติที่
ควรมีในการบัญญัติกฎหมายว่าด้วยความรุนแรงเกี่ยวกับครอบครัวว่ากฎหมายดังกล่าวควร (1) สอดคล้องกับมาตรฐาน
สากลที่ลงโทษการกระท�ำรุนแรงเกี่ยวกับครอบครัว (2) ตระหนักว่าความรุนแรงเกี่ยวกับครอบครัวเป็นเรื่องของความ
รุนแรงที่เกิดจากฐานคิดเรื่องเพศภาวะที่กระท�ำต่อผู้หญิง เกิดขึ้นทั้งในครอบครัว และในสัมพันธภาพระหว่างบุคคล
(3) ตระหนักว่าความรุนแรงเกีย่ วกับครอบครัวเป็นอาชญากรรมทีร่ า้ ยแรงต่อบุคคลและสังคม (4) สร้างมาตรการเยียวยา
ที่หลากหลาย ยืดหยุ่น และรวดเร็ว (5) ประกันให้ผู้ผ่านพ้นความรุนแรงได้รับการคุ้มครองสูงสุด (6) จัดตั้งหน่วยงาน
ก�ำหนดแผนงาน/โครงการ บริการต่างๆ แนวปฏิบตั ิ และบทบาทหน้าทีใ่ นการช่วยเหลือผูผ้ า่ นพ้นความรุนแรง (7) เอือ้ ให้
มีการบังคับใช้กฎหมายอาญาโดยให้มีการยับยั้งและลงโทษการกระท�ำความรุนแรงต่อผู้หญิง (8) ก�ำหนดให้มีการบริการ
สนับสนุนที่ครอบคลุม (9) เพิ่มขีดความสามารถของเจ้าหน้าที่ผู้รักษากฎหมายในการให้ความช่วยเหลือผู้ร้องทุกข์ และ
ให้บงั คับใช้กฎหมายว่าด้วยความรุนแรงเกีย่ วกับครอบครัวอย่างมีประสิทธิภาพยิง่ ขึน้ และทัง้ ป้องกันมิให้มกี ารข่มเหงเกิด
ขึ้นอีก (10) ฝึกอบรมผู้พิพากษาให้ตระหนักถึงปัญหานี้ (11) จัดให้มีและฝึกอบรมผู้มีหน้าที่ให้ค�ำปรึกษา เพื่อสนับสนุน
การปฏิบัตหิ น้าทีข่ องต�ำรวจ ผู้พพิ ากษา และผูผ้ า่ นพ้นความรุนแรง และเพือ่ ฟืน้ ฟูผ้กู ระท�ำความรุนแรง และ (12) พัฒนา
ความเข้าใจในชุมชนให้ดยี งิ่ ขึน้ เกีย่ วกับเหตุการณ์และสาเหตุของความรุนแรงในครอบครัว และกระตุน้ ให้ชมุ ชนมีสว่ นร่วม
ในการขจัดความรุนแรงเกี่ยวกับครอบครัว
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กฎหมายว่ า ด้ ว ยความรุ น แรงเกี่ ย วกั บ ครอบครั ว
และการด� ำ เนิ น งานตามกฎหมาย

บทวิเคราะห์กฎหมายว่าด้วยความรุ นแรงเกี่ยวกับครอบครัวในกลุ่มประเทศอาเซี ยน
11. ประเทศในภูมิภาคอาเซียนทุกประเทศต่างก็เป็นภาคีอนุสัญญา CEDAW ไม่ว่าโดยการภาคยานุวัติหรือการให้สัตยาบัน
ดังนั้นจึงมีข้อผูกพันที่จะต้องก�ำหนดให้ความรุนแรงเกี่ยวกับครอบครัวเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน และจะต้องบูรณา
การมาตรฐานสากลต่างๆ เข้าในการบัญญัติกฎหมายภายในของประเทศ แปดในสิบประเทศในภูมิภาคอาเซียนมีการ
บัญญัติกฎหมายเรื่องนี้แล้ว ส่วนประเทศที่ยังไม่มีกฎหมายใดๆ ในเรื่องนี้ คือ บรูไน ดารุสซาลาม และ สหภาพพม่า
ประเทศแรกที่กฎหมายในประเด็นนี้ คือ มาเลเซีย เมื่อปี พ.ศ. 2537 และประเทศล่าสุด คือ ประเทศไทยกับเวียดนาม
เมื่อปี พ.ศ. 2550 การด�ำเนินการในประเทศต่างๆ ส่วนใหญ่เป็นการออกกฎหมายขึ้นใหม่หรือแก้ไขกฎหมายที่มีอยู่แล้ว
ในช่วงปี พ.ศ. 2547-2548
12. การวิเคราะห์กฎหมายว่าด้วยความรุนแรงเกีย่ วกับครอบครัวใดๆ ต้องด�ำด�ำเนินการโดยอ้างอิงมาตรฐานสากล ในเอกสาร
นี้ ได้มีการน�ำเอาเกณฑ์ดังต่อไปนี้มาใช้ในการทบทวนกฎหมายดังกล่าวของกลุ่มประเทศอาเซียน
• ประเทศนัน้ ถือว่าความรุนแรงเกีย่ วกับครอบครัวเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือไม่? และกฎหมายดังกล่าวอ้าง
ถึงกลไกระหว่างประเทศ เช่น อนุสัญญา CEDAW หรือไม่? ความรุนแรงเกี่ยวกับครอบครัวถือว่าเป็นรูปแบบหนึ่ง
ของการเลือกปฏิบัติต่อผู้หญิงหรือไม่? กฎหมายนั้นเป็นกฎหมายที่บัญญัติขึ้นเพื่อแก้ปัญหาเกี่ยวกับความเหลื่อม
ล�้ำอันเกิดจากฐานคิดเรื่องเพศภาวะหรือไม่?
• มีการนิยามความรุนแรงเกี่ยวกับครอบครัวไว้อย่างไร
• กฎหมายมีขอบเขตครอบคลุมเรื่องอะไรบ้าง? (เช่น ลักษณะของสัมพันธภาพที่กฎหมายครอบคลุมถึง)
• รูปแบบของกฎหมายที่น�ำมาใช้เป็นอย่างไร? กฎหมายแพ่ง กฎหมายอาญา หรือรูปแบบผสม
• มีกลไกและกระบวนการอะไรที่ประกันการเข้าถึงการบรรเทาความเดือดร้อนและกลไกที่เป็นทางเลือกในการ
ระงับข้อพิพาท? มีกลไกและขั้นตอนอะไรเพื่อประกันการเข้าถึงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาทุกข์และกลไกยุติ
ความขัดแย้งทางเลือก?
• กฎหมายเอื้อต่อการเข้าถึงบริการสนับสนุนอื่นๆ ที่ผู้หญิงอาจต้องการในช่วงก่อนและหลังการด�ำเนินคดีหรือไม่?
และในกฎหมายก�ำหนดให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีกระบวนการท�ำงานในรูปแบบสหวิชาชีพหรือไม่?
• กฎหมายมี บ ทบั ญ ญั ติ เ ฉพาะเกี่ ย วกั บ การให้ ค� ำ ปรึ ก ษาแนะน� ำ ทั้ ง แก่ ฝ ่ า ยใดฝ่ า ยหนึ่ ง หรื อ ทั้ ง สองฝ่ า ยเพื่ อ
ป้องกันความรุนแรงอันอาจเกิดขึ้นอีกในอนาคตหรือไม่? หรือเน้นที่การตกลงยุติข้อขัดแย้ง/การไกล่เกลี่ย/การ
ประนีประนอมหรือไม่?
• กฎหมายก�ำหนดให้รฐั ต้องจัดการฝึกอบรมแก่หน่วยงานทีต่ อ้ งด�ำเนินการตามกฎหมาย หน่วยงานหรือองค์กรทีใ่ ห้
บริการต่างๆ และบุคคลอื่นๆ และสร้างความตระหนักให้แก่สาธารณชนหรือไม่?
• กฎหมายก�ำหนดให้มีการติดตามตรวจสอบและประเมินความมีประสิทธิผลและผลกระทบที่เกิดขึ้นหรือไม่?
13. กฎหมายความรุนแรงเกี่ยวกับครอบครัวในภูมิภาคอาเซียนส่วนใหญ่มีเจตนารมณ์ให้ความคุ้มครองทางกฎหมายแก่ผู้
ผ่านพ้นความรุนแรงและป้องกันมิให้มกี ารกระท�ำรุนแรงเกิดขึน้ อีก กฎหมายบางฉบับระบุวา่ ความรุนแรงเป็นการละเมิด
มาตรฐานด้านสิทธิมนุษยชน กฎหมายของบางประเทศมุ่งรักษาครอบครัว เช่น กัมพูชา สิงค์โปร์ กฎหมายของประเทศ
ฟิลิปปินส์และอินโดนีเซียอ้างถึง CEDAW และกฎหมายระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชนอื่นๆ อย่างชัดเจนในฐานะที่
เป็นกรอบในการก�ำหนดเจตนารมณ์ของกฎหมาย กฎหมายของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวใช้ภาษาทีส่ ะท้อน
ให้เห็นถึงค�ำมั่นที่รัฐมีต่ออนุสัญญา CEDAW อย่างชัดเจน นอกนั้นไม่ได้อ้างถึงอนุสัญญา CEDAW และกฎหมายสิทธิ
มนุษยชนระหว่างประเทศอื่นๆ เป็นการเฉพาะ
14. ลักษณะส�ำคัญประการหนึ่งของกฎหมายส่วนใหญ่ในภูมิภาคอาเซียนคือ ร่างขึ้นมาเพื่อคุ้มครองกลุ่มเป้าหมายแบบเป็น
กลางไม่เจาะจงว่าคุ้มครองเพศใดเป็นพิเศษ ซึ่งแนวทางการร่างกฎหมายแบบนี้ไม่สอดคล้องกับมาตรฐานสากล
15. ค�ำนิยามของความรุนแรงเกี่ยวกับครอบครัวในกฎหมายของกลุ่มประเทศอาเซียนบางประเทศ มีข้อยกเว้นการกระท�ำ
รุนแรงบางลักษณะ ซึง่ เป็นการเปิดช่องให้มกี ารใช้ดลุ พินจิ และการตีความกฎหมาย เช่น กฎหมายของกัมพูชาอนุญาตให้
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17.

18.

19.

20.

ท�ำการลงโทษได้หากท�ำด้วยความเมตตา ความสงสารและด้วยความจริงใจ กฎหมายของไทยก็ได้รวมเอาการใช้อ�ำนาจ
ครอบง�ำโดยผิดคลองธรรมให้บุคคลในครอบครัวกระท�ำการอย่างหนึ่งอย่างใดโดยมิชอบไว้ในนิยามของความรุนแรงใน
ครอบครัวด้วย ท�ำให้ต้องยอมทนกับการกระท�ำบางอย่างที่ไม่ถือว่าเป็นการกระท�ำที่ใช้อ�ำนาจครอบง�ำที่ผิดคลองธรรม
รูปแบบของความรุนแรงเกี่ยวกับครอบครัวที่บัญญัติไว้ในกฎหมายครอบคลุมการกระท�ำหลายรูปแบบที่มีผลให้เกิด
อันตรายทางกาย ทางจิตใจ และทางเพศ กฎหมายบางฉบับ เช่น กฎหมายความรุนแรงในครอบครัวของมาเลเซียใช้ค�ำ
นิยามอย่างกว้างๆ ที่สามารถตีความให้ครอบคลุมการกระท�ำผิดกฎหมายใดๆ ที่มีผลให้เกิดความเสียหายหรืออันตราย
กฎหมายของประเทศอื่นๆ ระบุตัวอย่างการกระท�ำที่เจาะจงว่าเป็นความรุนแรงในครอบครัว คือ กฎหมายของกัมพูชา
กฎหมายฟิลิปปินส์มีค�ำนิยามของความรุนแรงในครอบครัวที่ครอบคลุมกว้างขวาง โดยให้ค�ำนิยามการกระท�ำต่างๆ ที่มี
ผลท�ำให้เกิดความเสียหาย เป็นอันตรายทางร่างกาย ทางเพศ หรือทางจิตใจ การทุบตี การท�ำร้ายร่างกาย การบีบบังคับ
การคุกคาม หรือการจงใจจ�ำกัดเสรีภาพ การสะกดรอย ฯลฯ ค�ำนิยามความรุนแรงในครอบครัวที่ให้ไว้อย่างละเอียดใน
กฎหมายภายในของประเทศ จะลดขอบเขตการใช้ดุลยพินิจของตุลาการและป้องกันอิทธิพลของอคติที่มีต่อผู้หญิงอัน
เนื่องมาจากฐานคิดระบบชายเป็นใหญ่ในการพิพากษาคดี
กฎหมายเกีย่ วกับความรุนแรงในครอบครัวของประเทศสมาชิกอาเซียนทุกฉบับ ครอบคลุมถึงความสัมพันธ์จากการสมรส
หรืออยู่กินฉันสามีภรรยาเอาไว้ด้วย กฎหมายของกัมพูชาและอินโดนีเซียครอบคลุมเพียงแค่ความสัมพันธ์ของคู่สมรสที่
ยังอยู่กินฉันสามีภรรยา ในขณะที่กฎหมายของมาเลเซียและสิงคโปร์รวมถึงอดีตคู่สมรสด้วย กฎหมายของฟิลิปปินส์ยัง
ครอบคลุมถึง “ความสัมพันธ์ทางเพศ” หรือ “คูค่ วง” หรือความสัมพันธ์ของคนทีม่ บี ตุ รด้วยกันด้วย ประเทศทีม่ กี ฎหมาย
ครอบคลุมกว้างมากสุดคือ เวียดนาม แต่ไม่มีค�ำนิยาม ‘ผู้ผ่านพ้นความรุนแรง’ หรือขอบเขตความคุ้มครองของกฎหมาย
และไม่ระบุเพศกลุม่ เป้าหมายทีจ่ ะได้รบั การคุม้ ครอง ดังนัน้ จึงขอแนะน�ำว่ากฎหมายว่าด้วยความรุนแรงเกีย่ วกับครอบครัว
ควรที่จะรวมเอาความสัมพันธ์ในครอบครัวทุกรูปแบบไว้ในขอบเขตของกฎหมายด้วย
ในด้านรูปแบบของกฎหมายที่น�ำมาใช้ ประเทศสมาชิกอาเซียนส่วนใหญ่จะบัญญัติกฎหมายว่าด้วยความรุนแรงเกี่ยวกับ
ครอบครัวแยกออกมาเป็นกฎหมายเฉพาะด้าน ยกเว้นสิงคโปร์ซงึ่ รวมเอาการบรรเทาความเสียหายทางแพ่งในกรณีความ
รุนแรงในครอบครัวไว้ในกฎหมายครอบครัวด้วย และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ซึ่งมีกฎหมายความเสมอ
ภาคระหว่างเพศที่กว้างกว่า ในด้านของบทลงโทษทางอาญาและทางแพ่ง บางประเทศได้รวมบทลงโทษทางอาญาไว้ใน
กฎหมายพิเศษ เช่น ประเทศอินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ และไทย ในประเทศอื่นๆ บทลงโทษมีอยู่ในกฎหมายอาญาทั่วไป
เช่น มาเลเซีย กฎหมายส่วนใหญ่ แต่ไม่ทั้งหมดให้มีการออกค�ำสั่งทางแพ่งเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเสียหายและให้มี
การด�ำเนินกระบวนการทางอาญาไปพร้อมๆ กันในกรณีทเี่ ป็นการกระท�ำทีร่ นุ แรง วิธพี จิ ารณาในกระบวนการทางอาญา
มีปรากฏอยู่ในกฎหมายอาญาทั่วไป
สิทธิส�ำคัญที่จะน�ำไปสู่สิทธิที่จะได้รับ “การคุ้มครองอย่างเสมอภาค” โดยกฎหมาย คือ สิทธิในการเข้าถึงความยุติธรรม
ประเทศสมาชิกอาเซียนยอมรับเอากลไกต่างๆ มาใช้เพื่อท�ำให้สิทธิดังกล่าวได้รับการคุ้มครองภายใต้กฎหมายของตน
กลไกหลักได้แก่ การแทรกแซงในขั้นตอนก่อนการฟ้องร้องด�ำเนินคดี การเข้าถึงกลไกการระงับข้อพิพาททางเลือก และ
มาตรการเพือ่ ประกันการได้รบั ค�ำสัง่ และปฏิบตั ติ ามค�ำสัง่ การแทรกแซงทีจ่ ำ� เป็นในขัน้ ก่อนการด�ำเนินคดี คือ การให้ความ
คุ้มครองแก่ผู้ร้องทุกข์/ผู้ผ่านพ้นความรุนแรงในกรณีเร่งด่วน (การแทรกแซงฉุกเฉิน) การมีหน้าที่ให้ข้อมูลแก่ผู้ผ่านพ้น
พ้นความรุนแรงในเรื่องสิทธิและเรื่องการเข้าถึงการเยียวยาตามกฎหมาย และความช่วยเหลือที่เอื้ออ�ำนวยให้ผู้ร้องทุกข์
เข้าถึงการบรรเทาความเสียหายและการเข้าสู่กระบวนการทางศาลทันที การจัดให้มีการระงับข้อพิพาททางเลือกไว้ใน
ขั้นตอนก่อนการฟ้องร้องด�ำเนินคดีหรือระหว่างกระบวนการพิจารณาคดีของศาลในกฎหมายของกลุ่มประเทศอาเซียน
ด้วย ในด้านมาตรการเพื่อประกันการได้รับค�ำสั่งและการปฏิบัติตามค�ำสั่งต่างๆ นั้น ประเทศในกลุ่มอาเซียนส่วนใหญ่
เช่น อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ และเวียดนาม มีบทบัญญัติให้มีการบรรเทาความเสียหายในทันทีหรือเป็นการชั่วคราวไว้ด้วย
กฎหมายทุกฉบับในภูมภิ าคอาเซียนทีใ่ ห้มกี ารออกค�ำสัง่ คุม้ ครองหรือค�ำสัง่ คุม้ ครองชัว่ คราวประกันการบังคับใช้ให้เป็นไป
ตามกฎหมาย โดยถือเอาว่าการฝ่าฝืนค�ำสัง่ ดังกล่าวเป็นความผิดทีจ่ ะถูกลงโทษได้ และอาจถูกจับกุมโดยเจ้าหน้าทีต่ ำ� รวจ
หรือพนักงานเจ้าหน้าที่อื่นๆ ตามกฎหมายนั้นได้โดยทันที
ผูห้ ญิงทีเ่ ผชิญกับความรุนแรงยังจ�ำเป็นต้องเข้าถึงการให้บริการสนับสนุนต่างๆ ด้วย ยุทธศาสตร์ทปี่ ระเทศในกลุม่ อาเซียน
ใช้ในเรือ่ งนีอ้ าจจะแบ่งออกได้เป็น 3 ยุทธศาสตร์ คือ (1) ยอมรับว่าการเข้าถึงบริการสนับสนุนเป็นสิทธิ (2) ก�ำหนดให้เป็น
หน้าทีข่ องเจ้าหน้าทีท่ บี่ งั คับใช้กฎหมายหรือเจ้าหน้าทีอ่ นื่ ๆ ในการให้บริการความช่วยเหลือต่างๆ หรืออ�ำนวยความสะดวก
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21.
22.

23.
24.

ในการเข้าถึงบริการความช่วยเหลือต่างๆ นั้น และ (3) เอื้ออ�ำนวยการเข้าถึงบริการสนับสนุนโดยการออกนโยบายและ
พัฒนาแผนปฏิบตั กิ ารส�ำหรับการด�ำเนินงานและการประสานการจัดการให้เป็นไปตามกฎหมาย สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว ฟิลปิ ปินส์ และเวียดนามใช้ยทุ ธศาสตร์แรก ในประเทศเหล่านี้ ผูห้ ญิงมีสทิ ธิในการเข้าถึงบริการความช่วย
เหลือต่างๆ เช่น การดูแลทางการแพทย์ ส่วนประเทศอินโดนีเซีย มาเลเซีย และไทยใช้ยุทธศาสตร์ที่สอง กฎหมายของ
อินโดนีเซียระบุหน้าทีข่ องรัฐบาลและเจ้าหน้าทีร่ ฐั เจ้าหน้าทีส่ าธารณสุข และนักสังคมสงเคราะห์ในการให้การช่วยเหลือ
แก่ผู้ผ่านพ้นความรุนแรง กฎหมายฟิลิปปินส์ก็เป็นตัวอย่างที่ดีด้วยเช่นกัน โดยนอกเหนือจากการตระหนักถึงสิทธิของ
ผู้หญิงที่จะได้รับบริการความช่วยเหลือแล้ว ยังก�ำหนดหน้าที่อย่างละเอียดของพนักงานอัยการ บุคลากรศาล เจ้าหน้าที่
ผูบ้ งั คับใช้กฎหมายอืน่ ๆ ฯลฯ บรรทัดฐานนีย้ งั ก�ำหนดให้มกี องทุนเพือ่ ด�ำเนินการตามกฎหมาย ซึง่ ท�ำให้มกี ารด�ำเนินการ
ตามกฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพ กฎหมายไทยไม่มบี ทบัญญัตเิ ฉพาะส�ำหรับการบริการสนับสนุนช่วยเหลือ แต่บญ
ั ญัตใิ ห้
กระทรวงพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์มหี น้าทีจ่ ดั วางระบบการท�ำงานสนับสนุนการปฏิบตั กิ ารและการบังคับ
ใช้ตามกรอบกฎหมาย ซึง่ เป็นความก้าวหน้าอีกก้าวหนึง่ ในการประสานการจัดการเพือ่ คุม้ ครองแก่ผผู้ า่ นพ้นความรุนแรง
กฎหมายว่าด้วยความรุนแรงเกี่ยวกับครอบครัวควรที่จะก�ำหนดให้มีกลไกในการให้ค�ำปรึกษา เพื่อให้สามารถรองรับผล
กระทบทางด้านจิตใจอันเกิดจากความรุนแรง กฎหมายของอินโดนีเซียและฟิลิปปินส์บัญญัติให้มีการให้ค�ำปรึกษาแก่ผู้
ผ่านพ้นความรุนแรง
บ่อยครั้งที่การให้ค�ำปรึกษามักถูกท�ำให้เข้าใจสับสนกับการไกล่เกลี่ย การท�ำความตกลง และการประนีประนอม ความ
สับสนเช่นนี้ สามารถท�ำให้ความส�ำคัญของกลไกการให้ค�ำปรึกษาหายไป เช่น กรณีกฎหมายเวียดนามที่มีบทหนึ่งโดย
เฉพาะว่าด้วยการประนีประนอมข้อพิพาทระหว่างสมาชิกครอบครัว ในขณะที่ความเข้าใจเรื่องการให้ค�ำปรึกษาภายใต้
กฎหมายนี้ คือ เป็นเรือ่ งของการไกล่เกลีย่ ประนีประนอมข้อขัดแย้งระหว่างสมาชิกในครอบครัว เมือ่ กฎหมายมีบทบัญญัติ
เกี่ยวกับการไกล่เกลี่ย/การระงับข้อพิพาท/การประนีประนอม ก็จะต้องมีมาตรการป้องกันอย่างเพียงพอที่จะประกัน
ว่าการประนีประนอมนั้น จะไม่เป็นผลเสียต่อความปลอดภัยและจุดยืนของผู้ผ่านพ้นความรุนแรง
มาตรการที่ส�ำคัญอีกประการหนึ่งที่ควรจะมีในกฎหมาย คือ บทบัญญัติเกี่ยวกับการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มความตระหนักแก่
สาธารณชนเกีย่ วกับความรุนแรงเกีย่ วกับครอบครัว กฎหมายของกัมพูชาและฟิลปิ ปินส์กำ� หนดให้มกี ารฝึกอบรมส�ำหรับ
เจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายและเจ้าหน้าที่รัฐอื่นๆ
การติดตามผลและการประเมินผลการด�ำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยความรุนแรงเกีย่ วกับครอบครัว มีความส�ำคัญอย่าง
ยิง่ ต่อการท�ำให้รฐั รับผิดชอบต่อการปฏิบตั ติ ามข้อผูกพันทางกฎหมาย ท�ำให้มกี ารรวบรวมวิธปี ฏิบตั ทิ ดี่ แี ละสามารถบ่งชี้
ช่องว่างของกฎหมายได้ ในภูมภิ าคอาเซียนมีเพียงประเทศมาเลเซียและประเทศไทยเท่านัน้ ทีม่ บี ทบัญญัตบิ งั คับให้มกี าร
ติดตามการด�ำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายด้วย

สรุ ปการปฏิบัติท่ีดีเกี่ยวกับระบบการจัดการกรณีความรุ นแรงเกี่ยวกับครอบครัวทั่วโลก
25. ผลจากกระแสความตระหนักทั่วโลกถึงความรุนแรงของปัญหาความรุนแรงในครอบครัว ท�ำให้รัฐบาลของประเทศต่างๆ
ได้น�ำแนวทางต่างๆ มาใช้ในการจัดการกับปัญหานี้ รวมถึงการปฏิรูปองค์กรของหน่วยงานและสถาบันต่างๆ ภายใน
ประเทศของตนที่มุ่งสร้างระบบการจัดการกรณีความรุนแรงในครอบครัว แต่ในความเป็นจริงแล้ว แนวทางนี้มักไม่ค่อย
ประสบความส�ำเร็จ เนือ่ งจากการปฏิรปู เหล่านีเ้ ป็นการริเริม่ ภายในหน่วยงานหรือสถาบันเฉพาะของตนเท่านัน้ ดังนัน้ จึง
มีความจ�ำเป็นเร่งด่วนที่จะต้องมีการจัดวาง “ระบบการจัดการที่เป็นทางการ” เพียงหนึ่งเดียว โดยมีการท�ำงานร่วมกัน
อย่างแข็งขันระหว่างรัฐกับชุมชน และมีการประสานงานกันอย่างกว้างขวางระหว่างหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องในการด�ำเนินการ
และการบังคับใช้กฎหมาย แนวทางนีเ้ รียกกันว่าเป็น “ระบบการจัดการกรณีความรุนแรงเกีย่ วกับครอบครัว” (Domestic
violence response system) โดยมีผู้ผ่านพ้นความรุนแรงเป็นศูนย์กลางของระบบ
26. มีตัวอย่างการปฏิบัติที่ดีบางตัวอย่างจากทั่วโลกเกี่ยวกับการด�ำเนินงานและการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยความรุนแรง
ในครอบครัวที่ท�ำให้เกิด “ระบบการจัดการกรณีความรุนแรงเกี่ยวกับครอบครัว” การปฏิบัติที่ดีเหล่านี้อาจแบ่งออก
ได้เป็น 6 ด้าน คือ (1) การประสานความร่วมมือกันระหว่างหน่วยงาน (2) แนวทางที่มีจุดเน้นที่ผู้ผ่านพ้นความรุนแรง
(3) การเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบยุติธรรม (4) การบัญญัติกฎหมายเกี่ยวกับการจัดให้มีกองทุน (5) การติดตาม
ตรวจสอบและประเมินการด�ำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายหรือนโยบาย (6) การริเริม่ ทีเ่ น้นความต้องการของกลุม่ พิเศษ
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27. การปฏิบัติที่ดีต่างๆ ในการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานต่างๆ โดยเน้นที่การพัฒนาวิสัยทัศน์และแผนปฏิบัติ
การร่วมกัน ท�ำให้มีการสื่อสารที่ดีขึ้นระหว่างหน่วยงานและให้มีหน่วยงานที่ก�ำกับดูแลภาพรวมของการด�ำเนินงาน
ด้วย ต้นแบบดูลูธ ที่ออกแบบตามโครงการแทรกแซงการละเมิดผู้หญิงในครอบครัว (Duluth Domestic Violence
Intervention Programme) โดยเน้นความปลอดภัยของผู้ผ่านพ้นความรุนแรงนับเป็นตัวอย่างหนึ่งของการปฏิบัติที่ดี
ต้นแบบนี้มุ่งน�ำหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมทั้งทางแพ่งและอาญามาท�ำงานร่วมกันเพื่อตอบสนองความต้องการ
ของสตรีเป็นเป้าหมายหลัก อีกตัวอย่างหนึ่ง คือ โครงการแทรกแซงความรุนแรงเกี่ยวกับครอบครัวเขตนครหลวงแห่ง
ออสเตรเลีย (Australian Capital Territory Family Violence Intervention Programme – FVIP) ซึ่งมีเป้าหมาย
หลักที่การประกันความปลอดภัยและความรับผิดชอบและการฟื้นฟูผู้กระท�ำผิดด้วยการประสานงานระหว่างหน่วยงาน
ในกระบวนการยุติธรรมและหน่วยงานที่ให้บริการสนับสนุนด้านอื่นๆ กลุ่มแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการ
ปัญหาความรุนแรงในครอบครัว ทีช่ อื่ ว่า กลุม่ ลอนดอนเพือ่ แลกเปลีย่ นความเห็นเรือ่ งความรุนแรงในครอบครัว (London
Domestic Violence Forum) ก็ควรนับเป็นตัวอย่างที่ดีตัวอย่างหนึ่งด้วยเช่นกัน เนื่องจากมีการประสานความร่วม
มืออย่างมีประสิทธิภาพระหว่างหน่วยงานต่างๆ ในระบบอ�ำนวยความยุติธรรม และที่ควรกล่าวถึงอีกต้นแบบหนึ่ง คือ
ต้นแบบของอันตระประเทศในอินเดีย (India Andhra Pradesh Public Model) ซึ่งเป็นรูปแบบการด�ำเนินงานที่มี
หลายหน่วยงานร่วมกันท�ำงาน ทั้งหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม (ต�ำรวจ เจ้าหน้าที่พิทักษ์คุ้มครอง ผู้ให้ความช่วย
เหลือทางกฎหมาย) และหน่วยงานที่ให้บริการสนับสนุนอื่นๆ และยังริเริ่มน�ำระบบการแจ้งเหตุคดีความรุนแรงเกี่ยวกับ
ครอบครัว (Domestic incident report index) มาใช้ ช่วยให้หน่วยงานต่างๆ สามารถติดตามกรณีและติดตามงานต่อ
เนื่องได้แม้หลังจากเจ้าที่หน้าที่คุ้มครองได้ปฏิบัติหน้าที่ของตนเสร็จสิ้นลงแล้วก็ตาม
28. แนวทางที่เน้นผู้ผ่านพ้นความรุนแรง (Survivor-focused practices) มุ่งสนับสนุนและเอื้อให้ผู้หญิงที่ถูกกระท�ำรุนแรง
ได้เข้าถึงบริการที่จ�ำเป็นเฉพาะ ตัวอย่างที่ดีตัวอย่างหนึ่ง คือ บทบัญญัติเกี่ยวกับที่พักพิงของรัฐบาลกลางที่ก�ำหนดไว้ใน
กฎหมายว่าด้วยความรุนแรงต่อผูห้ ญิงของสหรัฐอเมริกา ซึง่ ให้ความคุม้ ครองเป็นการเฉพาะแก่ผผู้ า่ นพ้นจากความรุนแรง
ในครอบครัว อีกตัวอย่างหนึ่ง คือ ระบบที่ก�ำหนดให้ต้องมีการทบทวนค�ำสั่งศาลทุก 30 วัน ว่าผู้กระท�ำความรุนแรงได้
ปฏิบตั ติ ามการแทรกแซงหรือไม่ ซึง่ ถือเป็นเครือ่ งมือทีเ่ หมาะสมโดยเฉพาะอย่างยิง่ ในเขตอ�ำนาจการพิจารณาคดีทกี่ ำ� หนด
ให้ตอ้ งมีการให้คำ� ปรึกษาแก่ผกู้ ระท�ำความรุนแรง นอกจากนี้ อีกโครงการหนึง่ ทีค่ วรกล่าวถึง คือ ต้นแบบ“ดิลาสสา”ของ
อินเดีย (Indian ‘Dilassa’ Model) ซึ่งเป็นต้นแบบของการให้บริการด้านสุขภาพ ต้นแบบนี้ตั้งขึ้นโดยใช้ แนวทางการ
ป้องกันและมุ่งรวมประเด็นความรุนแรงต่อผู้หญิงที่เกิดจากความสัมพันธ์ทางเพศกับผู้ใกล้ชิดเข้ามาอยู่ในกรอบการให้
บริการด้านสุขภาพ
29. การเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กระบวนการยุติธรรม ถือเป็นเป้าหมายส�ำคัญประการหนึ่ง กระบวนการยุติธรรมที่เป็น
มิตรกับผู้หญิงสามารถ มีผลต่อการปรับเปลี่ยนเจตคติของการแทรกแซงเชิงสถาบันที่เกี่ยวข้องกับคดีความรุนแรงเกี่ยว
กับครอบครัวได้ เช่น หลังจากการรณรงค์ของขบวนการผู้หญิงที่ถูกทุบตีท�ำร้ายในสหรัฐอเมริกาเพื่อให้มีการอ�ำนวย
ความยุติธรรมทางอาญาต่อปัญหาความรุนแรงในครอบครัวที่เข้มข้นมากขึ้น หลายรัฐก็ได้เริ่มมีนโยบายให้มีการจับกุม
และด�ำเนินคดีกับผู้กระท�ำความรุนแรงในครอบครัว ต้นแบบการประชุมหน่วยงานสหวิชาชีพเพื่อประเมินความเสี่ยง
(Multi-agency Risk Assessment Conference Model – MARAC) ที่มีการประสานงานกันในการจัดการกรณีความ
รุนแรงก็สมควรที่จะได้รับการกล่าวถึงเช่นกัน การประชุมดังกล่าวมีขึ้นเป็นประจ�ำเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกัน
หารือเรื่องความรุนแรงเกี่ยวกับครอบครัวเป็นรายกรณีถึงสิ่งที่ได้ด�ำเนินการ ปัญหาอุปสรรค มาตรการที่จะด�ำเนินการ
เพื่อเพิ่มความปลอดภัยและการเข้าถึงความยุติธรรมแก่ผู้ผ่านพ้นความรุนแรง ตัวอย่างที่ดีอีกตัวอย่างหนึ่ง คือ การจัด
ตั้งศาลพิเศษเพื่อพิจารณาคดีความรุนแรงเกี่ยวกับครอบครัวที่ยึดหลักการพิจารณาคดีเพื่อการบ�ำบัดเยียวยา เช่น ศาล
คดีความรุนแรงเกี่ยวกับครอบครัวที่เมืองดาเด (Dade County Domestic Violence Court) และศาลคดีความรุนแรง
เกี่ยวกับครอบครัวที่เมืองแวนคูเวอร์ (Vancouver Domestic Violence Court) ต้นแบบการระงับข้อพิพาททางเลือก
(Alternative Dispute Resolution Model) ซึ่งให้ผู้ผ่านพ้นความรุนแรงและผู้กระท�ำพบกันในที่ที่ปลอดภัยและเป็น
กลางต่อหน้าผูไ้ กล่เกลีย่ เพือ่ พูดคุยกันถึงพฤติกรรมทีไ่ ม่ถกู ต้องรุนแรงก็ถอื เป็นตัวอย่างการปฏิบตั ทิ ดี่ อี กี รูปแบบหนึง่ เช่นกัน
30. กฎหมายว่าด้วยความรุนแรงต่อผู้หญิง ค.ศ. 1994 ของสหรัฐอเมริกา (US Violence Against Women Act of 1994)
ซึ่งต่อมาได้มีการปรับปรุงใหม่ในปี ค.ศ. 2000 และ 2005 เป็นตัวอย่างหนึ่งของการปฏิบัติท่ีดีในแง่ของกฎหมายที่มี
บทบัญญัตทิ กี่ ำ� หนดให้มกี องทุนเพือ่ การบังคับใช้กฎหมายอาญาและการให้ความช่วยเหลือต่างๆ แก่ผผู้ า่ นพ้นความรุนแรง
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เกี่ยวกับครอบครัว อีกตัวอย่างหนึ่ง คือ วาระเพื่อความปลอดภัยของผู้หญิง (Women’s Safety Agenda) ซึ่งก�ำหนด
ขึ้นโดยรัฐบาลออสเตรเลียในปี ค.ศ. 2005 นโยบายนี้สนับสนุนงบประมาณด้าน ยุทธศาสตร์การป้องกันและการจัดการ
ปัญหาที่เป็นการริเริ่มดีๆ ที่ด�ำเนินการโดยองค์กรภาคประชาสังคม และให้งบประมาณจัดฝึกอบรมแก่เจ้าหน้าที่ด้าน
สาธารณสุขและบุคลากรในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา
31. การติดตามและประเมินผลเป็นระยะๆ เป็นสิ่งจ�ำเป็นยิ่งต่อการด�ำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยความรุนแรงเกี่ยวกับ
ครอบครัวให้มีประสิทธิผล ในประเทศอินเดีย การริเริ่มของภาคประชาสังคมที่ตั้งระบบการติดตามการด�ำเนินงานตาม
กฎหมายร่วมกับหน่วยงานรัฐนับเป็นตัวอย่างการปฏิบัติที่ดี โดยกลุ่มนักกฎหมายในอินเดียที่เรียกว่า The Lawyers
Collective ได้รว่ มกับหน่วยงานรัฐและผูม้ สี ว่ นได้เสียต่างๆ ประเมินประสิทธิผลของโครงสร้างพืน้ ฐานทีร่ ะบุในกฎหมาย
และการปฏิบตั งิ านของหน่วยปฏิบตั ทิ ใี่ ห้การบริการ และยังได้ตรวจสอบการด�ำเนินการของฝ่ายตุลาการเรือ่ งความรุนแรง
เกี่ยวกับครอบครัวอีกด้วย การริเริ่มนี้มีส่วนช่วยอย่างยิ่งต่อการเพิ่มความรับผิดรับชอบของรัฐที่มีต่อภาคประชาสังคม
32. กิจกรรมทีร่ เิ ริม่ บางกิจกรรมให้การสนับสนุนเป็นการเฉพาะแก่กลุม่ คนทีเ่ สีย่ งต่อการเผชิญความรุนแรงเกีย่ วกับครอบครัว
ตัวอย่างการปฏิบัติที่ดีในเรื่องนี้ คือ แนวทางในการคุ้มครองเด็กที่มีประสบการณ์จากการที่เห็นมารดาถูกกระท�ำรุนแรง
ซึง่ พัฒนาขึน้ มาโดยกระทรวงเด็กและครอบครัวของแคนาดา และกฎหมายว่าด้วยความรุนแรงต่อผูห้ ญิงของอเมริกา นับ
เป็นครั้งแรกที่มีการก�ำหนดให้ความคุ้มครองแก่ผู้หญิงอพยพที่ถูกทุบตีท�ำร้าย
33. วิธีปฏิบัติที่ดีข้างต้นมิได้ครอบคลุมการปฏิบัติที่ดีทั้งหมดที่มีการด�ำเนินการ เพียงแต่เป็นแนวทางเพื่อการด�ำเนินการใน
ภูมิภาคอาเซียนเท่านั้น

บทสรุ ป
34. ประเทศในกลุ่มอาเซียนหลายประเทศ ซึ่งยึดโยงอย่างเป็นทางการกับขนบธรรมเนียมประเพณีและโครงสร้างของระบบ
ชายเป็นใหญ่ ได้มคี วามก้าวหน้าอย่างมากในการประกาศใช้นโยบายทีไ่ ม่ยอมทนต่อความรุนแรงเกีย่ วกับครอบครัว (Zero
tolerance) ประเทศเหล่านี้ได้แสดงให้เห็นถึงพันธะสัญญาในเรื่องความเสมอภาคและการไม่เลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่ง
เพศ อย่างไรก็ตาม พันธะสัญญานี้ไม่อาจที่จะปรากฏอยู่ในกฎหมายและมาตรการพิเศษต่างๆ เนื่องจากกฎหมายส่วน
ใหญ่ก�ำหนดกลุ่มเป้าหมายอย่างกว้างๆ ไม่เจาะจงเฉพาะเพศใดเพศหนึ่ง กรอบกฎหมายต้นแบบของสหประชาชาติว่า
ด้วยความรุนแรงเกี่ยวกับครอบครัว (UN Framework for Model Legislation on Domestic Violence) เสนอแนะ
ให้ยอมรับว่า ความรุนแรงเกีย่ วกับครอบครัวเป็นรูปแบบของความรุนแรงที่ “เป็นเรือ่ งเกีย่ วกับฐานคิดเป็นเรือ่ งเพศภาวะ
กระท�ำต่อผู้หญิงโดยตรง เกิดขึ้นภายในครอบครัว และในสัมพันธภาพระหว่างบุคคล”
35. มีขอ้ เสนอแนะให้กฎหมายว่าด้วยความรุนแรงเกีย่ วกับครอบครัว อ้างอิงถึงอนุสญ
ั ญาและกฎหมายระหว่างประเทศต่างๆ
ไว้ในเจตนารมณ์ของกฎหมาย ซึง่ ระบุไว้อย่างชัดเจนว่า ความรุนแรงเกีย่ วกับครอบครัวเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน โดย
เฉพาะอย่างยิง่ สิทธิในความเสมอภาคและสิทธิทจี่ ะมีชวี ติ นอกจากนี้ ค�ำนิยามทีค่ รอบคลุมกว้างขวางจะเป็นฐานส�ำคัญที่
ท�ำให้กฎหมายมีความเข้มแข็ง อันจะท�ำให้การก�ำหนดโปรแกรมเกี่ยวกับการป้องกันและการให้ความรู้ที่มุ่งปรับเปลี่ยน
เจตคติของสังคมและพฤติกรรมของแต่ละบุคคล รวมทั้งของหน่วยงานทั้งที่เป็นรัฐและเอกชนท�ำได้อย่างกว้างขวางขึ้น
36. นอกจากนี้ ยังมีข้อเสนอแนะด้วยว่า เนื้อหาของกฎหมายว่าด้วยความรุนแรงเกี่ยวกับครอบครัว ควรรวมบทบัญญัติต่อ
ไปนี้ไว้ด้วย
• กฎหมายความรุนแรงเกี่ยวกับครอบครัวควรจะแก้ไขปัญหาความรุนแรงเชิงวัฒนธรรมด้วย
• ควรรวมสัมพันธภาพภายใต้การใช้ที่พักอาศัยร่วมกันทุกรูปแบบไว้ในกฎหมายว่าด้วยความรุนแรงเกี่ยวกับ
ครอบครัว โดยให้ระบุลักษณะของสัมพันธภาพต่างๆ ให้ชัดเจน โดยเฉพาะอย่างยิ่งสัมพันธภาพแบบพึ่งพาทุกรูป
แบบ รวมทั้งผู้ช่วยท�ำงานบ้าน และการก�ำหนดนิยามของค�ำว่า “สถานที่พักอาศัยร่วมกัน”
• กลไกการร้องทุกข์ควรจะเข้าถึงได้ง่าย ให้การคุ้มครองผู้ร้องทุกข์ได้ทันที และประกันการเข้าถึงบริการช่วยเหลือ
และการสนับสนุนต่างๆ มาตรการก่อนการด�ำเนินคดีควรมุ่งหยุดยั้งความรุนแรงในทันที
• ควรให้มีค�ำสั่งฉุกเฉินได้ ก่อนที่จะมีการออกค�ำสั่งศาล เพื่อป้องกันการกระท�ำความรุนแรงที่จะเกิดขึ้นอีก
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กฎหมายว่ า ด้ ว ยความรุ น แรงเกี่ ย วกั บ ครอบครั ว
และการด� ำ เนิ น งานตามกฎหมาย

• การเข้าถึงข้อมูลเกีย่ วกับสิทธิและความช่วยเหลือเพือ่ เริม่ กระบวนการทางกฎหมายเป็นสิง่ จ�ำเป็นทีจ่ ะเอือ้ อ�ำนวย

ให้เข้าถึงความยุติธรรมได้
• การให้ความช่วยเหลือที่เป็นทางเลือกในการระงับข้อพิพาททั้งก่อนและหลังด�ำเนินคดี ควรจะมีก็ต่อเมื่อมีหลัก
ประกันว่าจะไม่มีความรุนแรงเกิดขึ้นอีก
• การไกล่เกลีย่ ก่อนการด�ำเนินคดีไม่ควรเป็นอุปสรรคขัดขวางการน�ำคดีขนึ้ สูศ่ าลหรือการเยียวยาโดยค�ำสัง่ ศาล และ
เพือ่ หลีกเลีย่ งอคติในการท�ำข้อตกลง ศาลไม่ควรเป็นผูด้ ำ� เนินการไกล่เกลีย่ นี้ และการไกล่เกลีย่ หลังการด�ำเนินคดี
ควรจะให้องค์กรหรือบุคคลที่มีวิชาชีพด้านนี้โดยเฉพาะเป็นผู้ด�ำเนินการ
• ในกระบวนการพิจารณาในศาล ควรจะอธิบายช่องทางการบรรเทาทุกข์/เยียวยาทั้งหมดที่มีอยู่ในกฎหมาย เพื่อ
ช่วยผู้พิพากษาในการตัดสินใจเกี่ยวกับลักษณะหรือประเภทของค�ำสั่งที่จะออกมา
• การก�ำหนดให้มีกรอบเวลาในการจัดท�ำค�ำร้องทุกข์และค�ำร้องต่างๆ ที่ยื่นตามกฎหมาย จะเป็นการประกันให้
กระบวนการเป็นไปอย่างรวดเร็ว
• การก�ำหนดให้การละเมิดค�ำสั่งศาลเป็นความผิดที่ต้องรับโทษจะช่วยในการบังคับใช้กฎหมายของศาล
• กฎหมายควรบัญญัติให้มีข้อบังคับให้หน่วยงานด�ำเนินการฝึกอบรมและให้ความรู้อย่างสม�่ำเสมอและเป็นระบบ
แก่เจ้าหน้าที่ต�ำรวจ พนักงานอัยการ ผู้พิพากษา นักสังคมสงเคราะห์ และเจ้าหน้าที่ของรัฐในการคุ้มครองผู้ผ่าน
พ้นความรุนแรงในครอบครัวและป้องกันการกระท�ำรุนแรงที่จะเกิดขึ้นอีก
• การรณรงค์สร้างความตระหนักแก่สาธารณะชนในเรือ่ งความรุนแรงต่อผูห้ ญิงเป็นมาตรการส�ำคัญประการหนึง่ ใน
การขจัดความรุนแรงและปรับเปลี่ยนเจตคติของสังคม
• การติดตามการด�ำเนินงานตามกฎหมายว่าด้วยความรุนแรงเกี่ยวกับครอบครัวจ�ำเป็นอย่างยิ่งต่อการด�ำเนินงาน
ตามกฎหมายให้เกิดประสิทธิผล รัฐควรรวมเอาบทบัญญัติเกี่ยวกับเรื่องนี้ไว้ในกฎหมายด้วย
37. ในขณะที่ประเทศในกลุ่มอาเซียนมีความคืบหน้าในการจัดการกับปัญหาความรุนแรงในครอบครัวผ่านทางนโยบาย
สาธารณะของตน แต่ยังมีความจ�ำเป็นเร่งด่วนที่จะต้องน�ำระบบจัดการกรณีความรุนแรงเกี่ยวกับครอบครัว (Domestic
violence response system) มาใช้ในภูมภิ าคนี้ จะต้องเข้าใจว่า ระบบการจัดการกรณีความรุนแรงในครอบครัวส�ำหรับ
ผูเ้ ผชิญความรุนแรง มิได้ตอ้ งการแต่การเยียวยาทางด้านกฎหมายเท่านัน้ แต่จะต้องรองรับความต้องการด้านการบริการ
สนับสนุนหลายด้านด้วย การปฏิบัติที่ดีจะต้องเน้นที่ตัวผู้หญิงและความปลอดภัยของเธอ
38. ได้มีการริเริ่มแนวทางและมีการปฏิบัติที่หลากหลายทั่วโลก แต่ไม่มีแนวทางใดที่มี “ประสิทธิภาพสูงสุด” เนื่องจาก
แนวทางทั้งหมดนี้มีประสิทธิผลเฉพาะบริบทของแต่ละแห่ง ยุทธศาสตร์ที่ดีที่สุดในการจัดการกับปัญหาความรุนแรง
เกีย่ วกับครอบครัว คือ การรวมเอาแนวทางสองแนวทางหรือมากกว่านัน้ มาใช้ขนึ้ อยูก่ บั ตามความต้องการและบริบทของ
แต่ละประเทศ จากการปฏิบัติที่ดีที่ได้น�ำเสนอไว้ข้างต้นในเอกสารนี้จะให้เห็นว่า ระบบการจัดการปัญหาความรุนแรงที่
ต้องมีการประสานงานกันระหว่างหน่วยงานต่างๆ ควรเน้นทีค่ ณ
ุ ภาพของการให้บริการแก่ผหู้ ญิงทีผ่ า่ นพ้นความรุนแรงใน
ครอบครัว แทนที่จะเน้นเฉพาะการประสานงานระหว่างหน่วยงานต่างๆ เท่านั้น ควรมีการทบทวนและประเมินผลเป็น
ระยะๆ เพือ่ ทีจ่ ะสามารถปรับปรุงระบบเหล่านัน้ ให้ดขี นึ้ และจ�ำเป็นจะต้องตัง้ ค�ำถามต่างๆ ในการประเมินความก้าวหน้า
ด้วย เช่น ระบบนี้ตอบสนองความต้องการที่จ�ำเป็นของผู้หญิงหรือไม่ มีผู้หญิงกี่คนก�ำลังใช้ระบบนี้ และประโยชน์ส�ำคัญ
ที่จะคาดว่าได้รับจากระบบนี้มีอะไรบ้าง
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บทนำ�
ประเด็นความรุนแรงเกีย่ วกับครอบครัวได้กลายมาเป็นหนึง่ ในความห่วงใยด้านนโยบายสาธารณะล�ำดับต้นๆ ของประเทศ
ต่างๆ ทั่วโลก ประเทศในภูมิภาคอาเซียนได้ริเริ่มมาตรการส�ำคัญต่างๆ เพื่อจัดการกับปัญหาความรุนแรงเกี่ยวกับครอบครัว
การน�ำการปฏิบัติที่ดีมาน�ำเสนอและการแสดงความคิดเห็นด้วยมุมมองเชิงเปรียบเทียบ การริเริ่มต่างๆ ทั่วโลกในบริบทของ
ความรุนแรงเกี่ยวกับครอบครัว จะท�ำให้ได้ข้อเสนอแนะและแม่แบบส�ำหรับพัฒนามาตรฐานร่วมระดับภูมิภาค ที่เน้นย�้ำว่าจะ
ไม่มีการยกเว้นการลงโทษส�ำหรับการกระท�ำความรุนแรง
ด้วยจุดมุ่งที่จะเปรียบเทียบความคิดริเริ่มและการปฏิบัติที่ดีจากทั่วโลก งานวิจัยสองเรื่อง คือ มาตรฐานสากลด้าน
กฎหมายว่าด้วยความรุนแรงเกีย่ วกับครอบครัว (International Standards on Domestic Violence Legislation) และ สรุป
การปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับระบบการจัดการกรณีความรุนแรงเกี่ยวกับครอบครัวทั่วโลก (Overview of Global Good Practices
on Domestic Violence Response Systems) จึงได้ด�ำเนินการโดยองค์กร Lawyers Collective Women’s Rights
Initiative ประเทศอินเดีย เพื่อกองทุนการพัฒนาเพื่อสตรีแห่งสหประชาชาติ (UNIFEM) ภูมิภาคเอเชียตะวันออกและเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ ได้มกี ารน�ำเสนอผลการศึกษางานวิจยั นีใ้ นการประชุมระดับภูมภิ าคอาเซียนเรือ่ งกฎหมายความรุนแรงเกีย่ ว
กับครอบครัว ที่เมืองฮานอย โดย Ms. Indira Jaising ผู้อ�ำนวยการ Lawyers Collective Women’s Rights Initiative
การประชุมระดับภูมิภาคอาเซียนนี้ ร่วมจัดโดยสมาคมอาเซียน (ASEAN) และ UNIFEM มีกระทรวงแรงงาน ผู้พิการ
และสวัสดิการสังคมแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามเป็นเจ้าภาพ ระหว่างวันที่ 20-21 ตุลาคม ค.ศ. 2008 การประชุมดัง
กล่าวมีผู้แทนจาก 10 ประเทศในอาเซียนเข้าร่วมประชุม โดยมาจากองค์กรด้านสตรีระดับชาติ กระทรวงยุติธรรม กระทรวง
สาธารณสุข และภาคประชาสังคมทีใ่ ห้ความช่วยเหลือและบริการสนับสนุนเกีย่ วกับความรุนแรงต่อสตรี วัตถุประสงค์ของการ
ประชุม คือ การทบทวนกฎหมายว่าด้วยความรุนแรงเกีย่ วกับครอบครัวของกลุม่ ประเทศอาเซียนจากมุมมองของอนุสญ
ั ญาว่า
ด้วยการขจัดการเลือกปฏิบตั ติ อ่ สตรีในทุกรูปแบบ (CEDAW) ผูแ้ ทนของประเทศต่างๆ ได้แลกเปลีย่ นประสบการณ์เกีย่ วกับการ
ด�ำเนินการของรัฐบาลเกี่ยวกับปัญหาเรื่องความรุนแรงเกี่ยวกับครอบครัว เพื่อเรียนรู้จากการปฏิบัติที่ดีทั่วโลกที่สอดคล้องกับ
มาตรฐานสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ
งานวิจัยเรื่องแรก “มาตรฐานสากลด้านกฎหมายว่าด้วยความรุนแรงเกี่ยวกับครอบครัว” เป็นการศึกษากรอบกฎหมาย
ระหว่างประเทศว่าด้วยความรุนแรงเกีย่ วกับครอบครัว โดยพิจารณาถึงสาระส�ำคัญเกีย่ วกับความเสมอภาคในกฎหมายระหว่าง
ประเทศและพันธกรณีที่เป็นมาตรฐานส�ำหรับรัฐภาคีในการด�ำเนินการกับปัญหาความรุนแรงเกี่ยวกับครอบครัวในฐานะที่
เป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน งานวิจัยดังกล่าว อธิบายถึงกรอบของอนุสัญญา CEDAW และกรอบกฎหมายต้นแบบของ
สหประชาชาติว่าด้วยความรุนแรงเกี่ยวกับครอบครัวในฐานะที่เป็นมาตรฐานส�ำหรับการบัญญัติกฎหมายภายในประเทศ ใน
ส่วนที่สองของงานวิจัยได้พิจารณาในรายละเอียดของกฎหมายว่าด้วยความรุนแรงเกี่ยวกับครอบครัวของประเทศต่างๆ ใน
ภูมิภาคอาเซียน เริ่มจากพันธะสัญญาของรัฐภาคีไปจนถึงเรื่องความเสมอภาค การเยียวยาทางกฎหมาย การช่วยเหลือด้าน
ต่างๆ การฝึกอบรม และการติดตามตรวจสอบการน�ำกฎหมายไปใช้ให้เกิดผลในทางปฏิบัติ
งานวิจัยเรื่องที่สอง “สรุปการปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับระบบการจัดการกรณีความรุนแรงเกี่ยวกับครอบครัวทั่วโลก” ด�ำเนิน
การจากสมมติฐานที่ว่า มีความจ�ำเป็นที่ต้องมีการจัดการปัญหาความรุนแรงเกี่ยวกับครอบครัวที่มีการประสานความร่วมมือ
กัน งานวิจัยนี้น�ำเสนอแนวทางต่างๆ ในการด�ำเนินการกับความรุนแรงเกี่ยวกับครอบครัวและเน้นถึงการปฏิบัติที่ดีจากทั่ว
โลก (แนวทางที่เป็นนวัตกรรมและได้ผล)
ในขณะที่งานวิจัยนี้เขียนขึ้นจากมุมมองทางด้านกฎหมาย แต่ก็มีสิ่งที่ผู้ที่ท�ำงานเพื่อส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ
จะได้เรียนรูอ้ กี มาก นักกฎหมายและบุคลากรในกระบวนการยุตธิ รรม สามารถทีจ่ ะเรียนรูเ้ กีย่ วกับกรอบของกฎหมายระหว่าง
ประเทศที่ประเทศของตนได้ให้ค�ำมั่นไว้ รวมทั้งพันธะของประเทศตนด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้พิพากษาและเจ้าหน้าที่ศาล
จะได้ประโยชน์จากการพูดคุยในเรื่องนี้ในฐานะที่พวกเขาเป็นส่วนหนึ่งของรัฐ และเป็นผู้มีภาระหน้าที่โดยตรงเกี่ยวกับเรื่อง
นี้ นอกจากนี้ ผู้ที่ท�ำงานเพื่อส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ ในภาครัฐและภาคประชาสังคม ผู้ท�ำหน้าที่บัญญัติและร่าง
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กฎหมายสามารถที่จะใช้การวิเคราะห์กฎหมายเกี่ยวกับความรุนแรงเกี่ยวกับครอบครัวที่มีอยู่นี้ ซึ่งค�ำนึงถึงมาตรฐานระหว่าง
ประเทศ เพื่อการปรับปรุงกฎหมายในโอกาสต่อไปได้
งานวิจัยที่สองเรื่องนี้ ยังให้เครื่องมือแก่ผู้ที่ท�ำงานเพื่อส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ เนื่องจากการปฏิบัติที่ดีที่น�ำ
มาเผยแพร่แลกเปลี่ยนกันนี้จะให้แนวทางแก้ปัญหา (ที่เราทั้งหลายก�ำลังเผชิญ) ที่สามารถน�ำไปปฏิบัติได้ สังคมยังคงยึดติด
อยู่กับความคิดที่ว่า ความรุนแรงเกี่ยวกับครอบครัวเป็น “เรื่องส่วนตัว” เป็นอะไรที่ควรจะแก้ไขกันภายในบ้าน งานวิจัยเรื่อง
ที่สองแสดงให้เห็นว่า เมื่อบ้านไม่ได้เป็นที่ที่ปลอดภัยอีกต่อไป ยังคงมีทางออกอื่นๆ อยู่อีกมากมาย
งานวิจัยทั้งสองเรื่องนี้ ไม่ใช่ใบสั่งยาจากแพทย์เพื่อใช้แก้ปัญหา แต่เป็นข้อมูลส�ำหรับที่ผู้มีส่วนได้เสียทั้งหลาย จะน�ำเอา
ไปใช้และต่อยอดเพื่อจัดการกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างกว้างขวางที่สุด นั่นคือ ความรุนแรงต่อสตรี
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ส่วนที่ 1 มาตรฐานสากลด้านกฎหมายว่าด้วยความรุ นแรงเกี่ยวกับ
ครอบครัว
บทบัญญัติว่าด้วยความเสมอภาคในกฎหมายระหว่างประเทศ
หลักความเสมอภาคเป็นหลักการพื้นฐานของกฎบัตรสหประชาชาติ (UN Charter) ระบุไว้ว่า มนุษย์ทุกคนควรมีสิทธิ
มนุษยชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐานในด้านต่างๆ โดยไม่ถูกเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งเเชื้อชาติ เพศ ภาษา หรือศาสนา ปฏิญญา
สากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (Universal Declaration of Human Rights – UDHR) ได้มีการรับรองในปี ค.ศ. 1948 ก็ได้ระบุ
ถึงการประกันความเสมอภาค ดังที่ปรากฏในอารัมภบทที่ว่า “...การยอมรับในศักดิ์ศรีที่มีมาแต่ก�ำเนิดและในสิทธิที่เสมอภาค
ไม่อาจเพิกถอนของมวลสมาชิกทัง้ ปวงของครอบครัวมนุษยชาติเป็นรากฐานของเสรีภาพ ความยุตธิ รรม และสันติภาพในโลก”
สิทธิที่จะได้รับความเสมอภาคได้รับการยอมรับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน ข้อ 1 ข้อ 2 และข้อ
7 โดยข้อ 1 ระบุว่า “มนุษย์ทุกคนเกิดมามีอิสสระและมีความเสมอภาคกันในศักดิ์ศรีและสิทธิ” ข้อ 2 ห้ามการเลือกปฏิบัติ
เพราะเหตุแห่งเพศนอกเหนือจากเหตุอื่นๆ ข้อ 7 ยอมรับว่า มนุษย์ทุกคนเสมอภาคกันภายใต้บทบัญญัติแห่งกฎหมายและมี
สิทธิได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายอย่างเสมอภาคกัน แม้ว่าปฏิญญาต่างๆ ที่สหประชาชาติให้การรับรอง จะไม่มีผลผูกพัน
ทางกฎหมาย แต่ปฏิญญาสากลฉบับนี้ มีสถานะเป็นบรรทัดฐานระหว่างประเทศทีไ่ ด้รบั การยอมรับทัว่ โลกว่าเป็นจารีตระหว่าง
ประเทศที่ผูกพันทุกรัฐ1 ดังนั้น สิทธิความเสมอภาคของชายและหญิง จึงเป็นหลักการพื้นฐานอันส�ำคัญยิ่งของมาตรฐานและ
บรรทัดฐานระหว่างประเทศทั้งปวง
อนุสญ
ั ญาระหว่างประเทศทีส่ �ำคัญที่สดุ ที่จะท�ำให้สทิ ธิของผูห้ ญิงเป็นจริง คือ อนุสญ
ั ญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบตั ิ
ต่อสตรีในทุกรูปแบบ (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women – CEDAW)
ซึ่งมีการรับรองในปี ค.ศ. 1979 อนุสัญญานี้เป็นผลมาจากการวิ่งเต้นผลักดันของกลุ่มผู้หญิงในระดับนานาชาติ อนุสัญญา
CEDAW ได้รับรองสิทธิของผู้หญิงที่จะไม่ถูกเลือกปฏิบัติเพราะเหตุแห่งเพศ และระบุถึงสิทธิของผู้หญิงด้านพลเมือง การเมือง
สังคม เศรษฐกิจ และวัฒนธรรมไว้อย่างครอบคลุม โดยเหตุที่อนุสัญญา CEDAW เป็นอนุสัญญาที่รวมสิทธิทุกด้านของผู้หญิง
เข้าไว้ดว้ ยกัน จึงมีอำ� นาจหน้าทีไ่ ม่เพียงแต่การท�ำให้ผหู้ ญิงได้รบั ความเสมอภาคในทางนิตนิ ยั เท่านัน้ ยังรวมถึงความเสมอภาค
ทางพฤตินัยด้วย
ในการท�ำเช่นนั้น อนุสัญญา CEDAW จึงรับเอาหลักการนิติปรัชญาสากลที่เกินกว่าความเสมอภาคในเชิงรูปแบบ2
ในปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (International
Covenant on Civil and Political Rights – ICCPR) และกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม
(International Covenant on Economic Social and Cultural Rights – ICESCR) ซึ่งรวมกันแล้วเป็นกฎหมายระหว่าง
ประเทศว่าด้วยเรือ่ งสิทธิ อนุสญ
ั ญา CEDAW มีเนือ้ หาทีม่ งุ่ ไปสูก่ ารท�ำให้ความเสมอภาคเชิงผลลัพธ์เป็นจริง ผูกพันให้รฐั ด�ำเนิน
มาตรการเพื่อเคารพ คุ้มครอง ส่งเสริมและท�ำให้การยอมรับความเสมอภาคในเรื่องสิทธิเพื่อผู้หญิง

1

2

Jus cogens เป็นบรรทัดฐานของกฎหมายระหว่างประเทศ (ในภาษาลาติน หมายถึง “กฎหมายที่เป็นการบังคับ” หรือ “กฎหมายที่เข้ม
งวด”) ที่เป็นรากฐานส�ำคัญมากจนที่ไม่มีประเทศใดอาจเพิกเฉยหรือพยายามที่จะท�ำสัญญายกเว้นได้ ตัวอย่างเช่น การฆ่าล้างเผ่าพันธุ์และ
การมีส่วนร่วมในการค้าทาส ถือว่าเป็นเรื่องที่ผิดที่ไม่มีประเทศใดเพิกเฉยหรือปฏิเสธได้ บรรทัดฐานนี้ใช้กับทุกรัฐโดยไม่ค�ำนึงว่า รัฐนั้นๆ มี
ข้อผูกพันตามอนุสญ
ั ญาหรือไม่ หรือ ให้ความยินยอมทีจ่ ะปฏิบตั ติ ามบรรทัดฐานนัน้ หรือไม่ ข้อมูลจาก http://definitions.uslegal.com/j/
jus-cogens/ สืบค้นเมื่อวันที่ 21 มิถุนายน ค.ศ. 2009.
แนวความคิดของ “ความเสมอภาคเชิงรูปแบบ” (Formal equality) ตั้งอยู่บนฐานคิดที่ว่า สิ่งที่เหมือนกันต้องได้รับการปฏิบัติที่เหมือนกัน
หรืออีกนัยหนึ่ง ความเสมอภาค หมายถึง การปฏิบัติอย่างเดียวกันส�ำหรับทุกคนในมุมมองของกฎหมาย ข้อจ�ำกัดประการแรกของแนวทาง
นี้ คือ การที่เริ่มด้วยสมมติฐานที่ว่าทุกคนเท่าเทียมกันในสายตาของกฎหมาย โดยละเลยข้อเท็จจริงที่ว่า บางกลุ่มของสังคม เช่น ผู้หญิงถูก
ท�ำให้ด้อยโอกาสมาตั้งแต่ครั้งอดีต
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กล่องที่ 1 – พันธกรณีของรัฐภาคีคืออะไร?
1.
2.
3.

รัฐภาคีมีพันธะสัญญที่ต้องประกันว่าจะไม่มีการเลือกปฏิบัติต่อผู ้หญิงไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในกฎหมายของตน
และผู ้หญิงจะได้รับการคุ้มครองจากการถูกเลือกปฏิบัติทั้งจากรัฐและเอกชน
รัฐภาคีมีพันธะสัญญาที่ต้องเพิ่มสถานภาพของผู ้หญิงในความเป็นจริง (ทางพฤตินัย) ผ่านนโยบายและแผนงานที่
เป็นรู ปธรรมและมีประสิทธิผล
รัฐภาคีผูกพันที่จะต้องแก้ปัญหาเกี่ยวกับสัมพันธภาพระหว่างเพศที่มีอยู ่ท่ัวไปและภาพเหมารวมเกี่ยวกับบทบาทดัง้ เดิม
ที่ยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่ งส่งผลกระทบต่อผู ้หญิง ไม่เพียงแต่ท่ีผ่านการกระท�ำต่างๆโดยปั จเจกบุ คคลเท่านั้น
แต่ยังรวมถึงที่ปรากฏอยู ่ในกฎหมาย โครงสร้างทางสังคม และสถาบันต่างๆ ด้วย

ทีม่ า : Ms.Indira Jaising บรรยายทีก่ ารประชุมเชิ งปฏิบตั กิ ารภูมภิ าคอาเซี ยนเรือ่ ง กฏหมายว่าด้วยความรุ นแรงเกีย่ วกับ ตุลาคม ค.ศ. 2008 ทีเ่ มืองฮานอย

อนุสัญญา CEDAW กับ ประเทศในกลุ่มอาเซี ยน
ทุกประเทศในกลุ่มอาเซียนได้เข้าเป็นภาคีอนุสัญญา CEDAW ประเทศกัมพูชา ลาว อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ เวียดนาม
และพม่า เข้าเป็นภาคีโดยไม่ตั้งข้อสงวนในบทบัญญัติหลักใดๆ ของอนุสัญญาฯ3 ในขณะที่สามประเทศในกลุ่มอาเซียนมีการ
ตั้งข้อสงวน4 ในบทบัญญัติหลักของอนุสัญญาฯ5 ดังนี้

• ประเทศมาเลเซีย ตั้งข้อสงวนส�ำหรับ ข้อ 5a, 7b 9(2), 16(1[a][c][d], (2) พร้อมกับค�ำประกาศว่า การเข้าเป็น

ภาคีโดยวิธภี าคยานุวตั ขิ องมาเลเซีย “ขึน้ อยูก่ บั ความเข้าใจทีว่ า่ เนือ้ หาของอนุสญ
ั ญาฯ ไม่ได้ขดั ต่อบทบัญญัตขิ อง
กฎหมายอิสลามและรัฐธรรมนูญของประเทศมาเลเซีย”
• ประเทศสิงคโปร์ ตั้งข้อสงวนส�ำหรับข้อ 2 ข้อ 9 และ ข้อ16 และ
• ประเทศไทย ตั้งข้อสงวนส�ำหรับข้อ 16
ประเทศกัมพูชา ลาว อินโดนีเซีย และพม่า ยอมรับให้อนุสญ
ั ญามีฐานะเป็นส่วนหนึง่ ของกฎหมายภายในของตน อย่างไร
ก็ตาม ยังไม่ชัดเจนว่า บทบัญญัติของอนุสัญญาจะมีผลต่อกฎหมายภายในมากน้อยเพียงใด ส่วนประเทศมาเลเซีย สิงคโปร์
และประเทศไทย จ�ำเป็นต้องมีการบัญญัตกิ ฎหมายพิเศษเพือ่ ท�ำให้บทบัญญัตขิ องอนุสญ
ั ญา CEDAW มีผลเป็นกฎหมายภายใน
รัฐธรรมนูญของประเทศฟิลปิ ปินส์ยอมรับหลักการอันเป็นทีย่ อมรับกันโดยทัว่ ไปของกฎหมายระหว่างประเทศ โดยให้มผี ลเป็น
กฎหมายภายในของประเทศตนได้ ศาลฎีกาของฟิลปิ ปินส์ได้ตคี วามว่า หลักการอันเป็นทีย่ อมรับกันโดยทัว่ ไปนัน้ คือ กฎหมาย
จารีตประเพณี ไม่ใช่ผกู พันตามอนุสญ
ั ญา ดังนัน้ หลักการของกฎหมายจารีตประเพณีทปี่ รากฏอยูใ่ นอนุสญ
ั ญาจึงได้ถกู ยอมรับ
6
ให้เป็นส่วนหนึ่งของกฎหมายภายในได้
3

4
5

6

“ข้อสงวน” หมายถึง ถ้อยแถลงฝ่ายเดียว ที่ท�ำโดยรัฐในช่วงที่มีการลงนามให้สัตยาบัน ให้การยอมรับ ให้ความเห็นชอบ หรือภาคยานุวัติ ต่อ
อนุสัญญาใดๆ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อตัดหรือเปลี่ยนแปลงผลทางกฎหมาย หรือบทบัญญัติบางข้อของอนุสัญญานั้น เมื่อน�ำไปใช้กับประเทศ
ของตน [ข้อ 2 (1 d) ของอนุสัญญาเวียนนา ค.ศ. 1969 (Vienna Convention of the Law of Treaties] ก�ำหนดว่า รัฐภาคีอาจตั้งข้อสงวน
ได้ อย่างไรก็ตาม ข้อสงวนทีไ่ ม่สอดคล้องกับวัตถุประสงต์และเจตนารมณ์ของอนุสญ
ั ญา ไม่สามารถท�ำได้ (ข้อ 19 ของอนุสญ
ั ญาเวียนนา ค.ศ.
1969)
ดูข้อมูลจาก United Nations Treaties Collection, Status of Treaties http://treaties.un.org/Pages/ViewDetails aspx?src=
TREATY&mtdsg_no=IV-8&chapter=4&lang=en#57 สืบค้นเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม ค.ศ. 2009.
ข้อสงวนต่อบทบัญญัติที่เป็นสาระส�ำคัญถือเป็นเรื่องที่ต้องใส่ใจพิจารณาอย่างจริงจัง เพราะอาจเป็นผลเสียต่อหลักการส�ำคัญของ CEDAW
รวมทั้งก่อให้เกิดค�ำถามถึงความจริงใจของรัฐในเรื่องเกี่ยวกับการยอมรับข้อผูกพันที่มีต่อสตรีตามอนุสัญญา ชุดเอกสารหมายเลข 1 ของ
IWRAW Asia เรื่องThe Status of CEDAW Implementation in ASEAN countries and Selected Muslim Countries. ค.ศ. 2004
หน้า 2-4.
การทบทวนเอกสารโดยผู้รู้โดย Atty Rowena Guanzon, LLB, MPA, University of Philippines, กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2009.
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ทุกประเทศในกลุ่มอาเซียนได้บรรจุหลักประกันความเสมอภาคภายใต้กฎหมาย และการได้รับการคุ้มครองอย่างเสมอ
ภาคโดยกฎหมายไว้ในรัฐธรรมนูญของตน อย่างไรก็ตาม เมือ่ ได้อา่ นรัฐธรรมนูญ กฎหมายพืน้ ฐาน และ กฎหมายเกีย่ วกับความ
รุนแรงเกีย่ วกับครอบครัวแล้ว เห็นได้อย่างชัดเจนว่า ทุกประเทศในกลุม่ อาเซียน ยกเว้นประเทศฟิลปิ ปินส์7 จ�ำเป็นจะต้องบรรจุ
พันธะสัญญาภายใต้อนุสัญญาระหว่างประเทศไว้ในกฎหมายภายในของตน จากการศึกษาของ International Women’s
Rights Action Watch Asia Pacific (IWRAW AP) รัฐธรรมนูญของประเทศในกลุ่มอาเซียน ไม่มีแนวทางที่ชัดเจนว่า หาก
กฎหมายภายในขัดแย้งกับอนุสัญญาระหว่างประเทศ อนุสัญญาหรือรัฐธรรมนูญจะมีผลบังคับเหนือกว่ากัน8 และไม่บอกว่า
บรรทัดฐานของอนุสัญญา CEDAW จะสามารถน�ำไปใช้ในฐานะที่เป็นที่มาของสิทธิที่น�ำไปปฏิบัติได้นั้นได้อย่างไร นอกจากนี้
บรรดาผูเ้ ชีย่ วชาญด้านกฎหมายในประเทศเหล่านีย้ งั มีความเห็นทีแ่ ตกต่างกันเกีย่ วกับการน�ำบทบัญญัตขิ องอนุสญ
ั ญา CEDAW
9
ไปใช้ภายในประเทศ

ความรุ นแรงเกี่ยวกับครอบครัวในฐานะที่เป็ นการละเมิดสิทธิมนุษยชน
แม้ว่าอนุสัญญา CEDAW ไม่ได้มีบทบัญญัติเฉพาะว่าด้วยความรุนแรงต่อสตรี แต่การพัฒนากฎหมายระหว่างประเทศ
และการตีความอนุสัญญาฯ ในระยะต่อมาได้ยอมรับว่า ความรุนแรงเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนของผู้หญิงรูปแบบหนึ่ง ข้อ
เสนอแนะทัว่ ไป ล�ำดับที่ 19 ของคณะกรรมการ CEDAW ในคราวประชุม เมือ่ ปี ค.ศ. 1992 ได้ตคี วามค�ำว่า “การเลือกปฏิบตั ”ิ
ในข้อ 1 ของอนุสัญญาว่ารวมถึงความรุนแรง “ที่มุ่งกระท�ำต่อสตรีเพราะเธอเป็นหญิง หรือมีผลกระทบต่อผู้หญิงอย่างรุนแรง
มาก รวมทั้งการกระท�ำที่ผู้หญิงได้รับอันตราย หรือได้รับความทุกข์ทางกาย ทางจิตใจ และทางเพศ การข่มขู่ บังคับ และการ
ลิดรอนเสรีภาพอื่นๆ ความรุนแรงด้วยเหตุแห่งเพศอาจเป็นการละเมิดบทบัญญัติต่างๆ ของอนุสัญญา ไม่ว่าบทบัญญัตินั้นๆ
จะกล่าวถึงความรุนแรงไว้อย่างชัดแจ้งหรือไม่ก็ตาม”10
ปฏิญญาสหประชาชาติว่าด้วยความรุนแรงต่อผู้หญิง (UN Declaration on Violence against Women, 1993 –
DEVAW) ยืนยันว่า “ความรุนแรงต่อผู้หญิงเป็นการละเมิดสิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐานของผู้หญิง บั่นทอน หรือท�ำให้ผู้หญิง
สูญเสียสิทธิและเสรีภาพ และแสดงความห่วงใยถึงความล้มเหลวที่มีมาอย่างยาวนาน ในการคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิและ
เสรีภาพของผู้หญิงที่เผชิญความรุนแรง”
นอกจากนีป้ ฏิญญาฯ ยังยอมรับว่า “ความรุนแรงต่อผูห้ ญิงเป็นปรากฏการณ์หนึง่ ทีแ่ สดงให้เห็นถึง ความเป็นมาของความ
สัมพันธ์เชิงอ�ำนาจทีไ่ ม่เสมอภาคกันระหว่างชายและหญิง น�ำไปสูก่ ารครอบง�ำและการเลือกปฏิบตั ติ อ่ ผูห้ ญิงโดยผูช้ าย และเป็น
อุปสรรคขัดขวางความก้าวหน้าของผู้หญิง และยังยอมรับว่าความรุนแรงต่อผู้หญิงเป็นกลไกทางสังคมที่ส�ำคัญที่ส่งผลให้หญิง
อยู่ในสถานะที่ด้อยกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับชาย”
ประเทศในกลุ่มอาเซียนได้ตระหนักถึงความไม่เสมอภาคที่มีอยู่อย่างแพร่หลายนี้ โดยการยอมรับปฏิญญาว่าด้วยการ
ขจัดความรุนแรงต่อผู้หญิงในภูมิภาคอาเซียน (ASEAN DEVAW) ในปี ค.ศ. 2004 ระบุว่า “ความรุนแรงต่อผู้หญิงละเมิดและ
ลิดรอนสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐานของผู้หญิง จ�ำกัดการเข้าถึงและควบคุมทรัพยากรและกิจกรรมต่างๆ และเป็น
อุปสรรคต่อการพัฒนาอย่างเต็มที่ของผู้หญิง”

7

มีความเห็นที่แตกต่างกันเกี่ยวกับสถานะของ CEDAW ในกฎหมายของฟิลิปปินส์ IWRAW Asia Pacific. Occasional Papers. Series No
1. The Status of CEDAW Implementation in ASEAN countries and Selected Muslim Countries. 2004 หน้า 7.
8 IWRAW Asia Pacific. Occasional Papers. Series No 1. The Status of CEDAW Implementation in ASEAN countries and
Selected Muslim Countries. 2004 หน้า 7-8.
9 IWRAW Asia Pacific. Occasional Papers. Series No 1. The Status of CEDAW Implementation in ASEAN countries and
Selected Muslim Countries. 2004 หน้า 7-8
10 ข้อเสนอแนะทัว่ ไป ล�ำดับที่ 19 (การประชุมสมัยที่ 11 ค.ศ. 1992) ความรุนแรงต่อสตรี http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/
recommendations/recomm.htm#recom19.
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ความรุนแรงเกี่ยวกับครอบครัว (Domestic violence หรือ Family violence)11 เป็นความรุนแรงต่อผู้หญิงรูปแบบ
หนึ่งที่เกิดขึ้นอย่างไม่สิ้นสุดจากบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางเพศและสมาชิกในครอบครัว มักเกิดขึ้นในที่ส่วนตัวและสังคมมัก
เพิกเฉยถือว่าเป็น “เรื่องส่วนตัว” หรือ “เรื่องในครอบครัว” ในข้อเสนอแนะทั่วไป ล�ำดับที่ 19 คณะกรรมการ CEDAW ได้
ตั้งข้อสังเกต ในเรื่องนี้ ดังนี้
“ความรุนแรงเกีย่ วกับครอบครัว (Family violence) เป็นหนึง่ ในรูปแบบความรุนแรงทีเ่ กิดขึน้ ทีละน้อย แต่เป็นอันตราย
ต่อผูห้ ญิงทีส่ ดุ ความรุนแรงดังกล่าวมีปรากฏในทุกสังคม ภายใต้สมั พันธภาพในครอบครัวผูห้ ญิงทุกวัยจะเผชิญกับความรุนแรง
ทุกประเภท รวมทัง้ การทุบตี ข่มขืน และการท�ำร้ายทางเพศในรูปแบบอืน่ ความรุนแรงทางจิตใจและรูปแบบอืน่ ๆ โดยมีทศั นคติ
ทีไ่ ด้รบั อิทธิพลจากขนบธรรมเนียมประเพณีทำ� ให้เกิดขึน้ อย่างไม่สนิ้ สุด การทีผ่ หู้ ญิงความไม่สามารถพึง่ ตนเองในทางเศรษฐกิจ
ได้ทำ� ให้ผหู้ ญิงจ�ำนวนมากต้องทนอยูก่ บั สัมพันธภาพทีม่ คี วามรุนแรงเหล่านัน้ ความล้มเหลวของผูช้ ายเกีย่ วกับความรับผิดชอบ
ต่อครอบครัวอาจถือเป็นความรุนแรงและการบีบบังคับรูปแบบหนึง่ ความรุนแรงเหล่านี้ ท�ำให้ผหู้ ญิงต้องเผชิญความเสีย่ งด้าน
สุขภาพและท�ำลายความสามารถของผู้หญิงในการที่จะมีส่วนร่วมในชีวิตครอบครัวและชีวิตสาธารณะได้อย่างเสมอภาคกัน”
ตามข้อเสนอแนะทั่วไป ล�ำดับที่ 19 นี้ สิทธิที่ถูกละเมิดในเรื่องความรุนแรงเกี่ยวกับครอบครัว รวมถึง
ก. สิทธิในชีวิต
ข. สิทธิทจี่ ะไม่ถกู ทรมาน หรือได้รบั การปฏิบตั อิ ย่างโหดร้ายทารุณ ไร้มนุษยธรรม หรือท�ำลายคุณค่าความเป็นมนุษย์
ค. สิทธิทจี่ ะได้รบั การคุม้ ครองอย่างเสมอภาคตามหลักมนุษยธรรมในยามทีม่ กี ารสูร้ บด้วยอาวุธทัง้ ระหว่างประเทศ
และภายในประเทศ
ง. สิทธิในเสรีภาพและความปลอดภัยของบุคคล
จ. สิทธิที่จะได้รับความคุ้มครองอย่างเสมอภาคตามกฎหมาย
ฉ. สิทธิที่จะมีความเสมอภาคในครอบครัว
ช. สิทธิที่จะมีสุขภาพกายและจิตตามมาตรฐานสูงสุดที่จะเป็นไปได้ และ
ซ. สิทธิที่จะมีสภาพแวดล้อมในการท�ำงานที่เป็นธรรมและยอมรับได้
ผูร้ ายงานพิเศษด้านการทรมาน Manfred Nowak ได้นำ� เสนอรายงานฉบับทีส่ องของผูร้ ายงานพิเศษด้านการทรมานต่อ
สมัชชาสหประชาชาติในปี ค.ศ. 2008 ในรายงานฉบับนี้ มีการระบุว่า ความรุนแรงเกี่ยวกับครอบครัวเป็นการทรมานรูปแบบ
หนึ่งเป็นครั้งแรก12 แม้ว่าข้อคิดเห็นนี้จะยังอยู่ในกระบวนการพัฒนา แต่ความส�ำคัญอยู่ที่ข้อเท็จจริงที่ว่า การห้ามการทรมาน
ได้รบั การยอมรับว่าเป็นบรรทัดฐานสากลทีไ่ ม่มปี ระเทศใดสามารถปฏิเสธได้ (Jus cogens) ซึง่ ทุกประเทศมีพนั ธกรณีทจี่ ะต้อง
บัญญัติกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องนี้และน�ำมาใช้ให้เกิดผลในทางปฏิบัติด้วย
11 การให้คำ� จ�ำกัดความของความรุนแรงในครอบครัวได้กลายเป็นประเด็นถกเถียง โดยเฉพาะอย่างยิง่ เกีย่ วกับขอบเขตของบุคคลทีจ่ ะได้รบั การ
คุม้ ครองตามกฎหมาย ในระยะแรกๆ ของการถกเถียง (ทศวรรษที่ 90) นิยามความรุนแรงในครอบครัวถูกจ�ำกัดอยูเ่ ฉพาะบุคคลทีแ่ ต่งงาน
กัน ดังนั้น ข้อเสนอแนะทั่วไปล�ำดับที่ 19 ของ CEDAW ซึ่งสหประชาชาติรับรองในปี ค.ศ. 1992 จึงมีขอบเขตอยู่ที่ Family violence หลัง
จากนั้น ค�ำนิยามของผู้ถูกกระท�ำด้วยความรุนแรงในครอบครัวได้มีวิวัฒนาการจนครอบคลุมผู้ที่มีหรือเคยมีสัมพันธ์ทางเพศด้วย รวม
ถึง ผู้ที่แต่งงานกัน ไม่ได้แต่งงาน เพศเดียวกัน หรือมีความสัมพันธ์ทางเพศกันแต่ไม่ได้อยู่ร่วมกัน ปัจเจกบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวเดียวกัน และสมาชิกในครัวเรือนเดียวกัน (ดูรายงานการประชุมกลุม่ ผูเ้ ชีย่ วชาญในเรือ่ งการปฏิบตั เิ กีย่ วกับกฎหมายทีเ่ ป็นตัวอย่าง
ที่ดี เมื่อเดือนพฤษภาคม ค.ศ. 2008 หน้า 27.
12 รายงานของผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านการทรมานและการปฏิบัติหรือการลงโทษอื่นที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรม หรือย�่ำยีศักดิ์ศรี โดย Manfred
Nowak. A/HRC/7/3 วันที่ 15 มกราคม ค.ศ. 2008.
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มาตรฐานของพันธกรณีของรัฐภาคีในการป้องกันและแก้ไขความรุ นแรงเกี่ยวกับครอบครัว
การยอมรับว่าความรุนแรงเกี่ยวกับครอบครัวเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนท�ำให้รัฐภาคีมีข้อผูกพันที่จะต้องจัดการกับ
ปัญหานี้ ประการแรก รัฐภาคีผูกพันที่จะต้องก�ำหนดให้มีนโยบายไม่ยอมทน (Zero tolerance) ต่อปัญหาความรุนแรงเกี่ยว
กับครอบครัว ด้วยวิธีนี้จะประกันได้ว่าผู้กระท�ำความรุนแรงไม่สามารถรอดพ้นจากการลงโทษไปได้ ประการที่สอง รัฐภาคี
ต้องยกเลิกกฎหมายและนโยบายที่เอื้อประโยชน์ท�ำให้เกิดความรุนแรงไม่สิ้นสุด หรือไม่เอาผิดผู้กระท�ำความรุนแรงเกี่ยวกับ
ครอบครัว นอกจากนี้ รัฐภาคีควรที่จะบังคับใช้มาตรฐานความเสมอภาคในทุกอาณาบริเวณโดยเฉพาะอย่างยิ่งสิทธิที่เสมอ
ภาคในครอบครัวเพื่อลดอันตรายที่อาจเกิดจากความรุนแรง ประการที่สาม รัฐภาคีผูกพันที่จะต้องด�ำเนินมาตรการพิเศษเพื่อ
ป้องกันและจัดการสถานการณ์ความรุนแรงเกีย่ วกับครอบครัว และควรจะรวมถึงมาตรการทีเ่ พิม่ การเข้าถึงกระบวนการยุตธิ รรม
ที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการเข้าถึงบริการสนับสนุนต่างๆ ด้วยการเข้าถึงบริการต่างๆ นั้นเป็นเรื่องส�ำคัญในการ
สร้างและเอื้อสภาพแวดล้อมให้ผู้ผ่านพ้นความรุนแรงด�ำรงอยู่ได้ระหว่างที่กรณีความรุนแรงก�ำลังอยู่ในกระบวนการยุติธรรม
อนุสญ
ั ญา CEDAW มีขอ้ ผูกพันรัฐภาคีในการจัดการปัญหาเกีย่ วกับความรุนแรงเกีย่ วกับครอบครัว ทัง้ จากการด�ำเนินการ
โดยภาครัฐและที่ไม่ใช่ภาครัฐ ข้อเสนอแนะทั่วไป ล�ำดับที่ 19 ของคณะกรรมการ CEDAW ได้ตีความ ข้อ 2 (จ) ระบุว่า “การ
เลือกปฏิบัติภายใต้อนุสัญญานี้ ไม่จ�ำกัดเฉพาะที่กระท�ำโดยรัฐหรือในนามของรัฐเท่านั้น (ดูข้อ 2 (จ) (ฉ) และข้อ 5) ตัวอย่าง
เช่น ตามข้อ 2 (จ) อนุสญ
ั ญาฯ ก�ำหนดให้รฐั ภาคีดำ� เนินมาตรการทีเ่ หมาะสมเพือ่ ขจัดการเลือกปฏิบตั ติ อ่ สตรีโดยบุคคล องค์กร
หรือวิสาหกิจใดๆ ภายใต้กฎหมายระหว่างประเทศทั่วไปและกติกาเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนเฉพาะด้านนั้น รัฐอาจต้องรับผิด
ชอบการกระท�ำของภาคเอกชนใดๆ ด้วย หากมิได้ดำ� เนินการอย่างเต็มความสามารถเพือ่ ป้องกันการละเมิดสิทธิ หรือเพือ่
สอบสวนและลงโทษการกระท�ำความรุนแรง รวมทั้งรัฐอาจต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายด้วย”
ตามข้อเสนอแนะทั่วไปล�ำดับที่ 19 สิ่งที่รัฐจ�ำเป็นต้องด�ำเนินการเพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานการด�ำเนินการที่มุ่งมั่น
และใส่ใจอย่างเหมาะสม (Standards of Due Diligence) เรื่องความรุนแรงเกี่ยวกับครอบครัว รวมถึงสิ่งต่างๆ ดังต่อไปนี้
(1) มาตรการทางกฎหมายทีม่ ปี ระสิทธิภาพ รวมถึงการด�ำเนินการทางอาญา การเยียวยาทางแพ่ง และการจ่ายค่าชดเชย
เพื่อคุ้มครองผู้หญิงจากความรุนแรงทุกประเภท รวมทั้งความรุนแรงและการคุกคามข่มเหงในครอบครัวด้วย
(2) มาตรการด้านการคุ้มครอง รวมถึงการให้ที่พักพิง การให้ค�ำปรึกษา การฟื้นฟู และบริการสนับสนุนแก่ผู้หญิงที่อยู่ใน
ภาวะที่เสี่ยงต่อความรุนแรง และ
(3) มาตรการด้านการป้องกัน รวมถึงโครงการต่างๆ เกีย่ วกับข้อมูลสาธารณะและการศึกษาเพือ่ เปลีย่ นแปลงทัศนคติเกีย่ ว
กับบทบาทและสถานภาพของชายและหญิง
1. กรอบทางกฎหมาย
การที่กฎหมายรัฐธรรมนูญ กฎหมายแพ่ง กฎหมายอาญา และกฎหมายเกี่ยวกับการปกครองจะต้องมีการบูรณาการ
กรอบทางกฎหมายเข้าไปด้วยนับว่าเป็นสิ่งส�ำคัญ เพื่อให้มีมาตรการทั้งทางกฎหมายและมาตรการอื่นๆ ในการแก้ไขปัญหา
เพื่อป้องกันความรุนแรง คุ้มครอง และช่วยเหลือผู้ผ่านพ้นความรุนแรง รวมทั้งลงโทษผู้กระท�ำผิด
รายงานพิเศษของสหประชาชาติวา่ ด้วยความรุนแรงเกีย่ วกับครอบครัว สาเหตุและผลกระทบของความรุนแรง ได้เสนอ
แนวทางเพื่อการพัฒนากฎหมายเกี่ยวกับความรุนแรงเกี่ยวกับครอบครัวที่ครอบคลุมรอบด้าน รู้จักกันในชื่อ กรอบกฎหมาย
ต้นแบบของสหประชาชาติ (UN Framework for Model Legislation) กรอบกฎหมายต้นแบบดังกล่าวได้รวมองค์ประกอบ
ที่ส�ำคัญส�ำหรับกฎหมาย รวมทั้งเจตนารมณ์ นิยาม กลไกในการร้องทุกข์ หน้าที่ของเจ้าหน้าที่ศาล กระบวนการทางอาญา
และแพ่ง และการให้บริการต่างๆ
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กล่องที่ 2 - เจตนารมณ์ของกฎหมายว่าด้วยความรุนแรงเกี่ยวกับครอบครัว
ตามที่ก�ำหนดไว้ในกรอบกฎหมายต้นแบบของสหประชาชาติ
ก) สอดคล้องกับมาตรฐานสากลที่การกระท�ำความรุ นแรงเกี่ยวกับครอบครัวเป็นความผิด
ข) ยอมรับว่าความรุ นแรงเกี่ยวกับครอบครัวเป็นความรุ นแรงที่มุ่งเจาะจงเพศ โดยมุ ่งกระท�ำต่อเพศหญิงโดยตรง
ค) ยอมรับว่าความรุ นแรงเกี่ยวกับครอบครัวเป็นอาชญากรรมร้ายแรงทั้งต่อปั จเจกบุ คคลและสังคม ซึ่ งเป็นสิ่ง
ที่ไม่อาจจะให้อภัยหรือยอมทนได้
ง) บัญญัติกฎหมายเฉพาะขึ้นเพื่อห้ามการกระท�ำรุ นแรงต่อสตรีในความสัมพันธ์ระหว่างบุ คคลและในครอบครัว
คุ้มครองผู ้เสียหาย และป้องกันไม่ให้เกิดความรุ นแรงขึ้นอีก
จ) สร้างช่ องทางเยียวยาที่หลากหลาย ยืดหยุ ่นและรวดเร็ว (รวมทั้งการเยียวยาภายใต้กฎหมายเฉพาะว่าด้วย
ความรุ นแรงเกี่ยวกับครอบครัว การเยียวยาทางแพ่งและทางอาญา) เพื่อยับยั้งความรุ นแรงและการคุกคาม
ต่อผู ้หญิงในความสัมพันธ์ระหว่างบุ คคลและความสัมพันธ์ในครอบครัว และคุ้มครองผู ้หญิงในที่ท่ีมีความ
รุ นแรงเกิดขึ้น
ฉ) ประกันว่าผู ้ผ่านพ้นความรุ นแรงเกี่ยวกับครอบครัวจะได้รับความคุ้มครองอย่างเต็มที่ในระหว่างด�ำเนินคดี
นับตั้งแต่ท่ีเป็นความรุ นแรงต่อร่างกายและทางเพศจนถึงความรุ นแรงต่อจิตใจ
ช) จัดให้มีหน่วยงาน แผนงาน การบริการ แนวทางการท�ำงาน และก�ำหนดหน้าที่ รวมถึงที่พักพิงชั่ วคราว การ
ให้ค�ำปรึกษา และการฝึ กอบรมแก่เจ้าหน้าที่เพื่อให้ความช่ วยเหลือแก่ผู้เสียหาย เป็นต้น
ซ) เอื้ออ�ำนวยการบังคับใช้กฎหมายอาญาด้วยการยับยั้งและลงโทษผู ้กระท�ำผิดเกี่ยวกับความรุ นแรงเกี่ยวกับ
ครอบครัว
ฌ) ในกฎหมายก�ำหนดให้มีบริการสนับสนุนต่างๆ ที่ครอบคลุมรอบด้าน รวมถึง
(i) บริการฉุกเฉินส�ำหรับผู ้ผ่านพ้นความรุ นแรงและครอบครัว
(ii) การสนับสนุนที่ตรงตามความต้องการที่เฉพาะเจาะจงของผู ้ผ่านพ้นความรุ นแรงและครอบครัว
(iii) การให้การศึกษา การให้ค�ำปรึกษา และการบ�ำบัดรักษาส�ำหรับผู ้กระท�ำผิด และผู ้ผ่านพ้นความรุ นแรง
(iv) การช่ วยเหลือในการป้องกันและขจัดความรุ นแรงเกี่ยวกับครอบครัว รวมถึงการเพิ่มความตระหนัก
และการให้การศึกษาแก่สาธารณะ
ญ) เพิ่มสมรรถนะของเจ้าหน้าที่ผู้บังคับใช้กฎหมายเพื่อช่ วยเหลือผู ้ผ่านพ้นความรุ นแรง เพื่อบังคับใช้กฎหมาย
อย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุความรุ นแรงขึ้นอีก
ฎ) ฝึ กอบรมผู ้พิพากษาให้ตระหนักถึงประเด็นเกี่ยวกับอ�ำนาจปกครองเด็ก การสนับสนุนทางด้านเศรษฐกิจและ
ความมั่นคงของผู ้ผ่านพ้นความรุ นแรง โดยก�ำหนดให้มีแนวทางในการออกค�ำสั่งคุ้มครองและแนวทางในการ
ตัดสินลงโทษที่ไม่ลดความส�ำคัญของประเด็นความรุ นแรงเกี่ยวกับครอบครัว
ฏ) จัดให้มีผู้ให้ค�ำปรึกษาและฝึ กอบรมให้เพื่อสนับสนุนการท�ำงานของเจ้าหน้าที่ต�ำรวจ ผู ้พิพากษาและผู ้ผ่านพ้น
ความรุ นแรง และเพื่อฟื้ นฟู ผู ้กระท�ำผิด
ฐ) พัฒนาให้ชุมชนมีความเข้าใจเกี่ยวกับสถานการณ์และสาเหตุของความรุ นแรงต่อบุ คคลในครอบครัวฯ มากขึ้น
และสนับสนุนการมีส่วนร่วมของชุ มชนในการขจัดความรุ นแรงดังกล่าว
ทีม่ า : E/CN.4/1996/53/Add.2 กรอบกฎหมายต้นแบบของสหประชาชาติ (UN Framework for Model Legislation) รายงานพิเศษของสหประชาชาติ
เกีย่ วกับความรุ นแรงเกีย่ วกับครอบครัว สาเหตุและผลกระทบของความรุ นแรง โดย Ms. Radhika Coomaraswamy เสนอตามมติของ Commission
on Human Rights ที่ 1995/85.

มาตรฐานสากลที่กล่าวถึงข้างต้น ได้ถูกกล่าวย�้ำอีกในกรอบกฎหมายด้านความรุนแรงต่อผู้หญิง รวมถึงข้อเสนอแนะ
เฉพาะเกีย่ วกับความรุนแรงเกีย่ วกับครอบครัวซึง่ พัฒนาขึน้ โดยทีป่ ระชุมกลุม่ ผูเ้ ชีย่ วชาญ “การปฏิบตั ทิ ดี่ ใี นการบัญญัตกิ ฎหมาย
เกี่ยวกับความรุนแรงต่อผู้หญิง” จัดโดยองค์กรเพื่อความก้าวหน้าของสตรีแห่งสหประชาชาติ (United Nations Division for
the Advancement of Women) และส�ำนักงานป้องกันยาเสพติดและปราบปรามอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ (United
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Nations Office on Drugs and Crime – UNODC) ในปี 2008 กรอบกฏหมายดังกล่าวยึดมั่นต่อมาตรฐานสากลเกี่ยวกับ
สิทธิมนุษยชนและความยุติธรรมทางอาญา โดยได้เสนอหลักการที่ใช้เป็นแนวทางส�ำหรับกฎหมายว่าด้วยความรุนแรงเกี่ยว
กับครอบครัว ดังต่อไปนี้

• จัดการปัญหาความรุนแรงต่อผูห้ ญิงในฐานะทีเ่ ป็นการเลือกปฏิบตั อิ นั เนือ่ งมาจากฐานคิดเรือ่ งเพศภาวะ และการ
•
•
•
•
•
•
•

ละเมิดสิทธิมนุษยชนของผู้หญิงรูปแบบหนึ่ง
ต้องชัดเจนว่า ความรุนแรงต่อผู้หญิงเป็นสิ่งที่ไม่อาจยอมรับได้ และการขจัดปัญหานี้เป็นความรับผิดชอบของ
สาธารณะชน
ต้องแน่ใจว่า ผู้ผ่านพ้นความรุนแรงจะไม่ตกเป็นเหยื่อซ�้ำในกระบวนการทางกฎหมาย
ส่งเสริมให้ผู้หญิงมีความสามารถในการตัดสินใจ และบรรลุเป้าหมายจากการตัดสินใจนั้น และเพิ่มพลังผู้ผ่านพ้น
ความรุนแรง
ส่งเสริมความปลอดภัยของผู้หญิงในสถานที่สาธารณะ
ค�ำนึงถึงผลกระทบทีแ่ ตกต่างกันของมาตรการต่างๆ ต่อผู้หญิง ตาม เชือ้ ชาติ ชนชั้น ชาติพันธุ์ ศาสนา ความพิการ
วัฒนธรรม สถานะของชาติพันธ์หรือผู้อพยพ สถานะทางกฎหมาย อายุหรือความหลากหลายทางเพศ
สร้างกลไกส�ำหรับติดตามตรวจสอบการด�ำเนินการปฏิรูปกฎหมาย เพื่อประเมินว่ากฎหมายนั้นน�ำไปใช้ในทาง
ปฏิบัติได้ดีเพียงใด และ
ทบทวนกฎหมายอย่างสม�่ำเสมอและปรับปรุงอย่างต่อเนื่องด้วยข้อมูลและความเข้าใจใหม่ๆ13

2. มาตรการทางกฎหมาย
มาตรการทางกฎหมายแพ่งและอาญาต่อไปนี้เป็นมาตรการที่ถูกใช้บ่อยที่สุดในการคุ้มครองผู้หญิงจากความรุนแรง
2.1 การเยียวยาทางแพ่ง
ประเภทของการเยียวยาทางแพ่งที่ประเทศต่างๆ ให้การยอมรับสามารถแบ่งได้เป็น 3 ประเภท คือ
ก) ค�ำสั่งห้าม
ข) ค�ำสั่งให้เยียวยา และ
ค) ค�ำสั่งที่เกี่ยวข้องอื่นๆ
ประโยชน์ของการแสวงหาการเยียวยาทางแพ่งคือ การทีผ่ รู้ อ้ งทุกข์ได้มสี ว่ นร่วมในกระบวนการพิจารณา ดังนัน้ การช่วย
เหลือบรรเทาทุกข์ที่ได้รับจึงตรงกับความต้องการของผู้หญิง
ก. ค�ำสั่งห้าม (Injunctive orders)
ค�ำสั่งคุ้มครอง (Protection orders)
รูปแบบที่เป็นปกติที่สุดของค�ำสั่งห้ามหรือค�ำสั่งป้องกันคือ ค�ำสั่งคุ้มครอง หรือที่รู้จักว่า ค�ำสั่งให้ยุติความรุนแรง (Stop
violence order) หรือ ค�ำสั่งคุ้มครองจากการถูกรบกวน (Non-molestation order) ค�ำสั่งคุ้มครองเป็นการป้องกันไม่ให้มี
การกระท�ำความรุนแรงเกิดขึ้นอีก โดยอาจออกค�ำสั่งให้แก่ผู้ผ่านพ้นความรุนแรง (ผู้ร้องทุกข์) หรือบุคคลใดที่มีส่วนได้เสียต่อ
สวัสดิภาพของบุคคลดังกล่าว เช่น สมาชิกในครอบครัว หรือแม้แต่ผทู้ ที่ ำ� หน้าทีใ่ ห้บริการต่างๆ เช่น เจ้าหน้าทีจ่ ากสถานพักพิง
หรือรักษาพยาบาลซึ่งยื่นค�ำร้องขอในนามของผู้ร้องทุกข์
13 รายงานการประชุมกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ “การปฏิบัติที่ดีในการบัญญัติกฎหมายเกี่ยวกับความรุนแรงต่อผู้หญิง ค.ศ. 2008 หน้า 6-7 สืบค้นได้ที่
http://www.un.org/womenwatch/daw/egm/vaw_legislation_2008.htm. สืบค้นข้อมูลเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม ค.ศ. 2009.
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ค�ำสั่งเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย (Residence orders)
โดยเหตุที่ความปลอดภัยทางร่างกายของผู้หญิงเป็นข้อห่วงใยที่ส�ำคัญ มีบ่อยครั้งที่ค�ำสั่งคุ้มครองจะถูกเสริมด้วยค�ำสั่ง
เกี่ยวกับที่อยู่อาศัย ค�ำสั่งให้ย้ายออก หรือค�ำสั่งให้ครอบครองที่อยู่อาศัยซึ่งคุ้มครองผู้ร้องทุกข์ไม่ให้สูญเสียที่พักอาศัย หรือ
บังคับให้ผู้กระท�ำความรุนแรงต้องออกไปจากสถานที่อยู่อาศัยที่เคยอยู่ร่วมกันเพื่อป้องกันการกระท�ำความรุนแรงซ�้ำขึ้นอีก
ค�ำสัง่ เกีย่ วกับทีอ่ ยูอ่ าศัยหรือค�ำสัง่ ให้ยา้ ยออกไม่ได้กอ่ ให้เกิดสิทธิใดๆ เหนือทรัพย์สนิ ทีเ่ ป็นสถานทีอ่ ยูอ่ าศัยร่วมกันแต่อย่างใด
เพียงแต่ทำ� ให้ผทู้ รี่ อ้ งทุกข์หรือผูอ้ าศัยอืน่ ๆ สามารถทีจ่ ะอาศัยอยูใ่ นบ้านทีผ่ กู้ ระท�ำความรุนแรงมีอำ� นาจดูแลอยูไ่ ด้ตอ่ ไปเท่านัน้
ข. ค�ำสั่งให้เยียวยา (Remedial orders)
นอกเหนือจากบาดแผลทางกายของผู้ผ่านพ้นความรุนแรงที่เห็นได้ชัดแล้ว ยังมีค่าใช้จ่ายอื่นๆ เกิดขึ้นอีก เช่น ค่าใช้จ่าย
ในการรักษาพยาบาล ความเสียหายต่อทรัพย์สิน ผลกระทบต่อสภาพจิตใจ การสูญเสียรายได้ เป็นต้น ค�ำสั่งให้เยียวยา จะ
ช่วยให้ผู้ร้องทุกข์ได้รับการชดเชยในสิ่งที่สูญเสียไป ค�ำสั่งให้เยียวยายังส�ำคัญต่อการบรรลุเป้าหมายของการลงโทษเพื่อความ
ยุติธรรมและการป้องปรามด้วย
ค. ค�ำสั่งอื่นๆ
ค�ำสัง่ ประเภทอืน่ ทีอ่ าจออกได้ภายใต้กฎหมายพิเศษ รวมถึง ค�ำสัง่ เกีย่ วกับอ�ำนาจปกครอง และค�ำสัง่ เกีย่ วกับการเลีย้ งดู
หรือสนับสนุนทางการเงิน ในคดีส่วนใหญ่ ค�ำสั่งดังกล่าวจะมีลักษณะเป็นการชั่วคราว เพื่อรอการตัดสินชี้ขาดภายใต้กฎหมาย
ครอบครัวที่เกี่ยวข้อง
2.2 การเยียวยาทางอาญา (Criminal remedies)
ก. บทบัญญัติที่ถือว่าความรุนแรงเกี่ยวกับครอบครัวเป็นการกระท�ำความผิดทางอาญา
ความรุนแรงเกีย่ วกับครอบครัวเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนรูปแบบหนึง่ เนือ่ งมาจากฐานคิดเรือ่ งเพศสภาวะ และความ
แพร่หลายของปัญหา ซึ่งท�ำให้มีความแตกต่างจากอาชญากรรมประเภทอื่น จึงจ�ำเป็นที่หน่วยงานภาครัฐจะต้องมีมาตรฐาน
ที่เข้มงวดมากกว่าปกติในการตรวจสอบข้อร้องเรียนเรื่องความรุนแรงเกี่ยวกับครอบครัวและน�ำตัวผู้กระท�ำความรุนแรงเข้าสู่
กระบวนการยุติธรรม หากรัฐไม่สามารถด�ำเนินการได้ ต้องถือว่ารัฐล้มเหลวต่อการประกันสิทธิที่จะได้รับการคุ้มครองอย่าง
เสมอภาคกัน
ข. นโยบายต้องท�ำการจับกุมและนโยบาย “ไม่ยุติการด�ำเนินคดี”
นอกเหนือจากบทบัญญัตทิ างอาญาทีย่ อมรับว่า ความรุนแรงเกีย่ วกับครอบครัวเป็นอาชญากรรมประเภทหนึง่ แล้ว บาง
ประเทศได้ยอมรับมาตรการเพิ่มเติมเพื่อป้องกันและยับยั้งไม่ให้มีการกระท�ำความรุนแรงอีกต่อไป กลยุทธดังกล่าว รวมถึง
นโยบายต้องท�ำการจับกุมตามกฎหมายและไม่ยุติการด�ำเนินคดี นโยบายส�ำหรับควบคุมผู้ที่ทุบตีท�ำร้ายผู้อื่น การบังคับให้ผู้
กระท�ำความรุนแรงต้องเข้ารับการให้ค�ำปรึกษา และบทลงโทษทางอาญาส�ำหรับผู้ที่ฝ่าฝืนค�ำสั่งทางแพ่ง เป็นต้น
ค. มาตรการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้ร้องทุกข์ในกระบวนการทางอาญา
ขัน้ ตอนแรกในการส่งเสริมให้ผรู้ องทุกข์เข้ามีสว่ นร่วมในกระบวนการทางอาญา คือ การจัดให้มมี าตรการคุม้ ครองพยาน
เพือ่ ลดการรุกรานเพือ่ แก้แค้นโดยฝ่ายผูถ้ กู กล่าวหา โครงการคุม้ ครองพยานสามารถทีจ่ ะยืดระยะเวลาออกไปเพือ่ ให้มน่ั ใจว่าค�ำ
สั่งทางแพ่งได้มีการปฏิบัติตาม นอกจากนี้ ควรมีความตระหนักถึงสิทธิอื่นๆ ของผู้ร้องทุกข์ รวมถึงสิทธิที่จะได้รับส�ำเนาค�ำร้อง
ทุกข์ รายงานการสอบสวนและรายงานกระบวนการพิจารณาคดีในศาล รวมทัง้ หนังสือแจ้งก�ำหนดนัดพิจารณา ข้อมูลเกีย่ วกับ
วันนัดพิจารณาและสิทธิทจี่ ะเข้าฟังการพิจารณาคดีในศาล โดยทีค่ ดีอาญานัน้ รัฐจะเป็นผูร้ เิ ริม่ และด�ำเนินกระบวนการในศาล
แทนผู้ร้องทุกข์ จากประสบการณ์พบว่า ผู้ร้องทุกข์จะรู้สึกว่าตนเองมีพลังและมีส่วนร่วมในกระบวนการพิจารณาคดีมากกว่า
หากว่าพวกเขามีโอกาสทีจ่ ะเข้ามามีสว่ นร่วมในกระบวนพิจารณาคดีโดยผ่านทางทนายความของตนนอกเหนือจากการด�ำเนิน
การแทนที่รัฐเป็นฝ่ายจัดให้ และประการสุดท้าย ผู้ร้องทุกข์ควรที่จะได้รับแจ้งผลคดี และหากคดีจบลง ก็ควรจะได้รับโอกาส
ที่จะยื่นค�ำร้องคัดค้านหากว่าค�ำตัดสินของศาลเป็นผลเสียต่อสิทธิของพวกเขา ผู้ร้องทุกข์ควรได้รับแจ้งถึงค�ำสั่งให้จ�ำหน่ายคดี
หรือยกฟ้องหรือการทีผ่ ตู้ อ้ งหาได้รบั การประกันตัว และควรจัดให้มที ปี่ รึกษาและการช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ผรู้ อ้ งทุกข์เพือ่
เป็นการอ�ำนวยความสะดวกในการเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการพิจารณาคดีด้วย
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เพื่อประกันการท�ำงานอย่างมีประสิทธิภาพของกระบวนการยุติธรรมทางอาญา อ�ำนาจในการสอบสวนของเจ้าหน้าที่
ต�ำรวจควรแยกออกจากหน้าที่ดูแลรักษาความสงบเรียบร้อย14 และท้ายที่สุด การสร้างหน่วยงานเฉพาะ แยกต่างหากส�ำหรับ
การฟ้องร้องด�ำเนินคดี จะเป็นสิ่งประกันการฟ้องร้องและการด�ำเนินมาตรการคุ้มครองพยานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2.3 เครื่องมือทางกฎหมายอื่นๆ
นอกเหนือไปจากการเยียวยาทางแพ่งและทางอาญาที่กล่าวข้าวต้นแล้ว บางประเทศมีกฎหมายและเครื่องมือ ทาง
กฎหมายรูปแบบอื่นเพิ่มเติมที่สามารถน�ำมาใช้เพื่อแก้ปัญหาความรุนแรงเกี่ยวกับครอบครัว ตัวอย่างของเครื่องมือทาง
กฎหมายอื่นๆ ได้แก่
• อนุญาตให้ใช้การฟ้องร้องทางละเมิดเพือ่ เรียกร้องค่าสินไหมทดแทนความเสียหายจากผูก้ ระท�ำความรุนแรง หรือ
ในทางกลับกัน ไม่ให้น�ำข้อยกเว้นทางละเมิดมาใช้ในคดีความรุนแรงระหว่างคู่สมรส
• บทบัญญัติเกี่ยวกับการประทุษร้ายทางเพศ/การล่วงละเมิดทางเพศในกฎหมายอาญา
• กฎหมายห้ามการสะกดรอยผู้ฟ้องร้องที่เป็นผู้หญิง
• ข้อต่อสูข้ องผูห้ ญิงทีถ่ กู ท�ำร้ายเป็นนิจสิน (Battered Women’s Defence) อาการของโรคทีเ่ รียกว่า “Battered
Women’s Syndrome” ได้ถูกอธิบายโดยศาลสูงสุดแห่งสหรัฐอเมริกา ในคดี US. v. Kelly15 ว่าเป็นอาการที่พบ
ในผูห้ ญิงทีถ่ กู ท�ำร้ายทัง้ ทางร่างกายและจิตใจติดต่อกันมาเป็นระยะเวลานานโดยชายทีม่ อี ำ� นาจครอบง�ำเหนือชีวติ
ของหญิงเหล่านัน้ ข้อต่อสูน้ ไี้ ด้ถกู น�ำมาใช้เป็นข้อต่อสูค้ ดีตา่ งๆ อย่างได้ผลในกรณีทผี่ ผู้ า่ นพ้นความรุนแรงเกีย่ วกับ
ครอบครัวฆ่าผู้กระท�ำความรุนแรง
3. มาตรการที่ไม่ใช่ มาตรการทางกฎหมาย
ต่อไปนีเ้ ป็นมาตรการด้านการคุม้ ครองและป้องกันทีไ่ ม่ใช่มาตรการทางด้านกฎหมาย ซึง่ จ�ำต้องปฏิบตั ติ ามเพือ่ ให้เป็นไป
ตามพันธกิจของรัฐในการด�ำเนินการกับความรุนแรงต่อสตรี
3.1 การจัดให้มีบริการให้ความช่วยเหลือ
การคุ้มครอง สนับสนุน และช่วยเหลือผู้ผ่านพ้นความรุนแรง ควรจัดให้มีครอบคลุมในทุกๆ ด้านและบูรณาการร่วมกัน
และ มีการประสานงานและประสานความร่วมมือเกี่ยวกับโครงการและการบริการต่างๆ กับภาครัฐและเอกชน ทั้งในระดับ
ชาติและท้องถิ่น16 กฎหมายจะต้องก�ำหนดให้มีบริการเหล่านี้ และยังรวมถึงการบริการในภาวะฉุกเฉินด้วย โครงการให้การ
สนับสนุนแก่ผผู้ า่ นพ้นความรุนแรง โครงการให้การศึกษา ให้คำ� ปรึกษาและบ�ำบัดรักษาส�ำหรับผูก้ ระท�ำความรุนแรงและผูผ้ า่ น
พ้นความรุนแรง และโครงการสร้างความตระหนักและให้การศึกษาแก่สาธารณชนในเรื่องการป้องกันและขจัดความรุนแรง
เกี่ยวกับครอบครัว การฝึกอบรมและการเสริมสร้างศักยภาพของผู้บังคับใช้กฎหมาย ผู้พิพากษา ผู้ท�ำหน้าที่ให้ค�ำปรึกษาและ
บุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องในการด�ำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายจะช่วยพัฒนาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเหตุการณ์และสาเหตุ
ของความรุนแรงเกี่ยวกับครอบครัวฯให้ดียิ่งขึ้น และจะเป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการขจัดความรุนแรงเกี่ยว
กับครอบครัว17
14 การปฏิบัติหน้าที่สอบสวนของเจ้าหน้าที่ต�ำรวจ จ�ำเป็นต้องมีการฝึกอบรมที่และค�ำมั่นที่แตกต่างจากหน้าที่อื่นๆ หากเพิ่มความรับผิดชอบ
เรื่องการรักษาความสงบเรียบร้อยเข้าไปอีก จะท�ำให้เจ้าหน้าที่ต�ำรวจมีภาระที่หนักเกินไป ดังนั้น ข้อโต้แย้งที่ได้รับการสนับสนุนอย่างมาก
คือ ความจ�ำเป็นต้องแยกหน้าที่ที่มีความจ�ำเป็นเท่าๆ กันสองหน้าที่นี้ออกจากกัน
15 State v. Kelly, 478 A2d 364 (ค.ศ.1985).
16 รายงานการประชุมกลุม่ ผูเ้ ชีย่ วชาญเกีย่ วกับแนวปฏิบตั ทิ ดี่ เี กีย่ วกับกฎหมายความรุนแรงต่อสตรี ค.ศ. 2008 หน้า 34-38, สืบค้นได้ที่ http://
www.un.org/womenwatch/daw/egm/vaw_legislation_2008.htm. สืบค้นเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม ค.ศ. 2009.
17 E/CN.4/1996/53/Add.2 กรอบกฎหมายต้นแบบว่าด้วยความรุนแรงเกีย่ วกับครอบครัว รายงานของผูร้ ายงานพิเศษเรือ่ งความรุนแรงต่อสตรี
สาเหตุและผลกระทบ, Ms. Radhika Coomaraswamy เสนอตามมติของคณะกรรมสิทธิมนุษยชนที่ 1995/85 กรอบกฎหมายต้นแบบว่า
ด้วยความรุนแรงเกี่ยวกับครอบครัว
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ตามกรอบกฎหมายต้นแบบของสหประชาชาติว่าด้วยความรุนแรงเกี่ยวกับครอบครัว การจัดให้มีบริการต่างๆ แก่ผู้ผ่าน
พ้นความรุนแรงสามารถจัดแบ่งเป็นบริการในภาวะฉุกเฉินกับบริการในภาวะไม่ฉุกเฉิน
ในสถานการณ์ฉุกเฉิน บริการแทรกแซงภาวะวิกฤติภายใน 72 ชั่วโมง รวมถึงการน�ำตัวส่งศูนย์รักษาพยาบาลหรือสถาน
พักพิงในทันที การจัดให้อยู่ภายใต้การดูแลรักษาในทันที การให้ค�ำปรึกษาทางกฎหมายและส่งต่อ การให้ค�ำปรึกษาในภาวะ
วิกฤติ และการประกันความปลอดภัย การบริการในภาวะไม่ฉกุ เฉินทีม่ จี ดุ ประสงค์เพือ่ การฟืน้ ฟูผผู้ า่ นพ้นความรุนแรงในระยะ
ยาวต้องรวมถึงการให้ค�ำปรึกษา การฝึกอาชีพและการส่งต่อ ถือเป็นเรื่องส�ำคัญที่ต้องสังเกตว่าการให้ค�ำปรึกษาแก่ผู้ผ่านพ้น
ความรุนแรงต้องมีจุดประสงค์เพื่อเสริมสร้างก�ำลังใจให้แก่พวกเขาเหล่านั้น เป็นบริการโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายและไม่ใช่เป็นการ
บังคับ ส่วนการให้ค�ำปรึกษาแก่ผู้กระท�ำความรุนแรงต้องเป็นมาตรการเสริมจากมาตรการลงโทษทางอาญา
3.2 การฝึกอบรมและการเสริมสร้างสมรรถนะ
ต้องก�ำหนดให้มีการฝึกอบรมและการเสริมสร้างสมรรถนะแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐไว้ในกฎหมาย เช่น เจ้าหน้าที่ต�ำรวจ
พนักงานอัยการ ผู้พิพากษา ผู้ท�ำหน้าที่ให้ค�ำปรึกษา และนักสังคมสงเคราะห์ การฝึกอบรมต้องท�ำให้ผู้ที่มีหน้าที่ด�ำเนินการ
ให้เป็นไปตามกฎหมายมี “ความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับกฎหมาย”นั้น และมีความสามารถที่จะด�ำเนินการให้เป็นไปตาม
กฎหมายได้ “อย่างเหมาะสมโดยมีความละเอียดอ่อนด้านเพศภาวะ” ด้วย18 ต้องมีการบูรณาการการฝึกอบรมไว้ในแผนงาน
ขององค์กร และด�ำเนินการอย่างสม�่ำเสมอและต่อเนื่อง
องค์กรต่างๆ มีหน้าที่ที่จะต้องพัฒนาระเบียบ ข้อตกลง แนวปฏิบัติ ค�ำแนะน�ำ ค�ำสั่งและมาตรฐานส�ำหรับการด�ำเนิน
การต่างๆให้เป็นไปตามกฎหมายอย่างครอบคลุมและในช่วงเวลาที่เหมาะสม หลักสูตรการฝึกอบรมส�ำหรับบุคลากรและ
เจ้าหน้าที่ต้องรวมเอาแนวทางเหล่านี้และเอกสารอื่นๆ ที่เจ้าหน้าที่แต่ละหน่วยงานจะรู้ว่าจะจัดการกรณีต่างๆ ที่ถูกกระท�ำ
รุนแรงภายใต้อ�ำนาจหน้าที่ของตนได้อย่างไร
3.3 การเพิ่มความตระหนักและการให้การศึกษา
โครงการเกี่ยวกับการเสริมสร้างความตระหนักแก่สาธารณชนเกี่ยวกับรากเหง้าของความรุนแรงต่อผู้หญิง สิทธิ
มนุษยชนของผู้หญิง ความเสมอภาคระหว่างเพศ และสิทธิที่จะมีชีวิตที่ปลอดจากความรุนแรง เป็นส่วนส�ำคัญประการหนึ่งใน
การป้องกันอย่างมีประสิทธิผล โครงการดังกล่าวสามารถด�ำเนินการด้วยการรณรงค์โดยมีประชาชนทั่วไปเป็นกลุ่มเป้าหมาย
หรือการรณรงค์ทมี่ งุ่ ไปยังกลุม่ เป้าหมายเกีย่ วกับกฎหมายเฉพาะทีม่ งุ่ แก้ปญ
ั หาเรือ่ งความรุนแรงเกีย่ วกับครอบครัว การศึกษา
ภาคบังคับว่าด้วยสิทธิมนุษยชนของผูห้ ญิงและเด็กหญิงในทุกระดับชัน้ เรียนก็ถอื เป็นส่วนส�ำคัญด้วย บุคลากรทีท่ ำ� งานด้านสือ่
และสื่อมวลชนต่างๆ ต้องละเอียดอ่อนต่อประเด็นความเสมอภาคระหว่างเพศ เพื่อที่พวกเขาจะได้หลีกเลี่ยงการน�ำเสนอภาพ
เหมารวมที่เสื่อมเสียต่อผู้หญิงและช่วยส่งเสริมสิทธิของผู้หญิงที่จะปลอดจากความรุนแรงด้วย กฎหมายว่าด้วยความรุนแรง
เกี่ยวกับครอบครัว ควรที่จะมีบทบัญญัติเกี่ยวกับการเพิ่มความตระหนักและการให้การศึกษาไว้ด้วย
3.4 ความจ�ำเป็นที่ต้องจัดการกรณีความรุนแรงเกี่ยวกับครอบครัวอย่างครอบคลุมรอบด้าน
ความรุนแรงเกี่ยวกับครอบครัว ก่อให้เกิดประเด็นในเรื่องความเสมอภาคอย่างกว้างขวางขึ้น ดังนั้น การด�ำเนินการเพื่อ
ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยความรุนแรงเกี่ยวกับครอบครัว แต่เพียงอย่างเดียวไม่สามารถขจัดความรุนแรงได้ จ�ำเป็นต้อง
มีความพยายามในการส่งเสริมความเสมอภาคของผู้หญิงในทุกอาณาบริเวณไปพร้อมๆ กันด้วย และเพื่อเป็นการประกันการ
ด�ำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิผล ควรที่จะต้องมีการจัดการที่มีการประสานความร่วมมือกัน
ของทุกหน่วยงานโดยมุ่งไปที่ต้นเหตุของความรุนแรงเกี่ยวกับครอบครัว
ทีส่ ำ� คัญไม่นอ้ ยไปกว่ากันคือ การติดตามตรวจสอบและทบทวนการด�ำเนินการตามกฎหมายอย่างสม�ำ่ เสมอ การติดตาม
ตรวจสอบควรทีจ่ ะท�ำโดยการเก็บรวบรวมข้อมูล และการศึกษาเชิงประจักษ์เพือ่ ประเมินว่าระบบและกฎหมายทีม่ อี ยูส่ อดคล้อง
กับวัตถุประสงค์ในการป้องกันและควบคุมอย่างมีประสิทธิผลหรือไม่ กฎหมายว่าด้วยความรุนแรงเกี่ยวกับครอบครัว ต้อง
18 รายงานการประชุมกลุ่มผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับการปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับกฎหมายความรุนแรงต่อสตรี ค.ศ. 2008 หน้า 18-21, สืบค้นได้ที่ http://
www.un.org/womenwatch/daw/egm/vaw_legislation_2008.htm. สืบค้นเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม ค.ศ. 2009.
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ก�ำหนดให้มหี น่วยงานหนึง่ ท�ำหน้าทีป่ ระสานการด�ำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย และอีกหน่วยงานหนึง่ ทีจ่ ะท�ำหน้าทีต่ ดิ ตาม
ตรวจสอบการด�ำเนินการนั้นอย่างมีประสิทธิภาพ
ค�ำอธิบายอย่างละเอียดเกีย่ วกับองค์ประกอบของการจัดการปัญหาเกีย่ วกับความรุนแรงเกีย่ วกับครอบครัวทีค่ รอบคลุม
รอบด้านปรากฎในเอกสารส่วนที่ 2 เรื่อง สรุปการปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับระบบการจัดการกรณีความรุนแรงเกี่ยวกับครอบครัว
ทั่วโลก (Overview of Global Good Practices in Domestic Violence Response Systems) ซึ่งจะให้ตัวอย่างเกี่ยวกับ
การปฏิบัติที่ดี ที่พยายามท�ำให้ระบบการจัดการตามที่ร่างไว้ในกล่องข้างต้นเป็นจริง
กล่องที่ 3 - ระบบการจัดการปั ญหาความรุ นแรงเกี่ยวกับครอบครัวที่
เน้นการประสานความร่วมมืองานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
การป้องปรามทางอาญาและเครื่องมือทางกฎหมายเพิ่มเติม
การเยียวยาทางแพ่งและเครื่องมือทางกฎหมายเพิ่มเติม
แผนปฏิบัติการระดับชาติ นโยบาย และข้อตกลงต่างๆ

ระบบประสาน
การจัดการ

การให้การศึกษาและการสร้างความตระหนักแก่สาธารณะชน
เช่น โครงการให้การศึกษาแก่ชุมชน การอบรมแก่หน่วยงานรัฐ
(ฝ่ายตุลาการ ตำรวจ และผู้ให้บริการสนับสนุนต่างๆ)
การจัดให้มีบริการสนับสนุน เช่น การบริการให้คำปรึกษา
ความช่วยเหลือทางการแพทย์ และการให้บริการที่พักพิง
การติดตามตรวจสอบการดำเนินการตามกฏหมาย
เช่น การเก็บข้อมูล การศึกษาเชิงประสบการณ์

บทวิเคราะห์กฎหมายว่าด้วยความรุ นแรงเกี่ยวกับครอบครัวในกลุ่มประเทศอาเซี ยน
กรอบกฎหมายต้นแบบว่าด้วยความรุนแรงเกีย่ วกับครอบครัว ค.ศ. 1996 (กฎหมายต้นแบบของสหประชาชาติ) ทีเ่ สนอ
แนะในรายงานของผูร้ ายงานพิเศษด้านความรุนแรงต่อผูห้ ญิง สาเหตุและผลกระทบ ได้ให้แนวทางทีม่ คี ณ
ุ ค่าเกีย่ วกับบทบัญญัติ
ที่ควรจะบรรจุอยู่ในกฎหมายว่าด้วยความรุนแรงเกี่ยวกับครอบครัว (ดูกล่องที่ 2 เจตนารมณ์ของกฎหมายว่าด้วยความรุนแรง
เกีย่ วกับครอบครัวตามทีก่ ำ� หนดไว้ในกรอบกฎหมายต้นแบบของสหประชาชาติ) ดังนัน้ การวิเคราะห์ใดๆ เรือ่ งกฎหมายความ
รุนแรงเกี่ยวกับครอบครัวควรที่จะอ้างอิงถึงมาตรฐานสากลเหล่านี้ ในเอกสารฉบับนี้ได้ใช้มาตรฐานเหล่านี้เป็นเกณฑ์ในการ
วิเคราะห์กฎหมายเกี่ยวกับความรุนแรงเกี่ยวกับครอบครัวของประเทศในกลุ่มอาเซียน ดังนี้
1. ประเทศที่กฎหมายจะถูกวิเคราะห์ถือว่าความรุนแรงเกี่ยวกับครอบครัวเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือไม่? และใน
กฎหมายมีการอ้างถึงกลไกระหว่างประเทศ เช่น อนุสญ
ั ญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบตั ติ อ่ สตรีในทุกรูปแบบ (CEDAW)
หรือไม่? ความรุนแรงเกีย่ วกับครอบครัวถือว่าเป็นการเลือกปฏิบตั ติ อ่ ผูห้ ญิงรูปแบบหนึง่ หรือไม่? กฎหมายนัน้ เป็นกฎหมาย
ที่เกี่ยวผู้หญิงเป็นการเฉพาะหรือไม่?
2. มีการนิยามความรุนแรงเกี่ยวกับครอบครัวไว้อย่างไร?
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3. กฎหมายมีขอบเขตครอบคลุมเรื่องอะไรบ้าง? (เช่น ลักษณะของสัมพันธภาพที่กฎหมายครอบคลุมถึง)
4. รูปแบบของกฎหมายที่น�ำมาใช้เป็นอย่างไร? (กฎหมายแพ่ง กฎหมายอาญา หรือรูปแบบผสม)
5. มีกลไกและกระบวนการอะไรที่ประกันการเข้าถึง การบรรเทาความเดือดร้อนและกลไก ที่เป็นทางเลือกในการระงับข้อ
พิพาท? มีกลไกและขั้นตอนอย่างไร เพื่อประกันการเข้าถึงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาทุกข์และกลไกยุติความขัดแย้ง
ทางเลือก?
6. กฎหมายเอื้อต่อการเข้าถึงบริการสนับสนุนอื่นๆ ที่ผู้หญิงอาจต้องการในช่วงก่อนและหลังการด�ำเนินคดีหรือไม่? และใน
กฎหมายก�ำหนดให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีกระบวนการท�ำงานในรูปแบบสหวิชาชีพหรือไม่?
7. กฎหมายมีบทบัญญัตเิ ฉพาะเกีย่ วกับการให้คำ� ปรึกษาแนะน�ำแก่ฝา่ ยใดฝ่ายหนึง่ หรือทัง้ สองฝ่ายเพือ่ ป้องกันความรุนแรง
อันอาจเกิดขึ้นอีกในอนาคตหรือไม่? เน้นที่การตกลงยุติข้อขัดแย้ง/การไกล่เกลี่ย/การประนีประนอมหรือไม่?
8. กฎหมายก�ำหนดให้รฐั ต้องจัดการฝึกอบรมแก่หน่วยงานทีต่ อ้ งด�ำเนินการตามกฎหมาย หน่วยงาน หรือองค์กรทีใ่ ห้บริการ
ต่างๆ และบุคคลอื่นๆ และสร้างความตระหนักให้แก่สาธารณชนหรือไม่?
9. กฎหมายก�ำหนดให้มีการติดตามตรวจสอบและประเมินประสิทธิผลและผลกระทบที่เกิดขึ้นหรือไม่?

พันธะสัญญาเรื่องความเสมอภาค
ทุกประเทศในกลุม่ อาเซียนได้ทำ� การภาคยานุวตั หิ รือให้สตั ยาบันต่ออนุสญ
ั ญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบตั ติ อ่ สตรีใน
ทุกรูปแบบ (CEDAW) ดังนั้น จึงต้องถือว่า ความรุนแรงเกี่ยวกับครอบครัวเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนรูปแบบหนึ่ง ปฏิญญา
อาเซียนว่าด้วยการขจัดความรุนแรงต่อสตรี (ASEAN DEVAW) ยอมรับว่า ความรุนแรงต่อผูห้ ญิงเป็นการละเมิดและเป็นผลเสีย
ต่อสิทธิมนุษยชน และให้รฐั ภาคีบญ
ั ญัตกิ ฎหมาย และเสริมความเข้มแข็ง หรือแก้ไขกฎหมายภายในเพือ่ ป้องกันความรุนแรงต่อ
ผูห้ ญิง เพิม่ การคุม้ ครอง รักษา ฟืน้ ฟูการ และกลับคืนสูส่ งั คมของผูเ้ สียหาย/ผูผ้ า่ นพ้นความรุนแรงตามทีจ่ ำ� เป็น รวมทัง้ มาตรการ
ในสอบสวน ฟ้องร้องด�ำเนินคดี ลงโทษ และ ในกรณีที่เห็นสมควร ก็ท�ำการฟื้นฟูผู้กระท�ำผิด และป้องกันผู้หญิงและเด็กหญิง
มิให้ตกเป็นเหยื่อความรุนแรงทุกรูปแบบซ�้ำอีก ไม่ว่าจะเป็นที่บ้าน ที่ท�ำงาน ในชุมชน หรือสังคม หรือในความปกครองดูแล19
ด้วยระดับของปัญหาทีเ่ กิดขึน้ นี้ อาจพูดได้วา่ ปัญหาเรือ่ งความรุนแรงเกีย่ วกับครอบครัวเป็นการละเมิดสิทธิในความเสมอภาค
อุปสรรคข้อท้าทาย คือ การแปลมาตรฐานสากลและเป้าหมายเหล่านี้ให้เป็นกฎหมายภายใน
ในบริบทนี้ แปดในสิบประเทศของกลุ่มอาเซียนได้มีการบัญญัติกฎหมายและมีบทบัญญัติเฉพาะว่าด้วยเกี่ยวกับความ
รุนแรงเกี่ยวกับครอบครัว20 ส่วนประเทศที่ไม่มีกฎหมายเฉพาะ คือ บรูไน ดารุสซาลาม และสหภาพพม่า ประเทศแรกที่มี
กฎหมายเกีย่ วกับเรือ่ งนีค้ อื ประเทศมาเลเซีย มีกฎหมายในปี ค.ศ. 1994 อย่างไรก็ตาม กฎหมายภายในว่าด้วยความรุนแรงต่อ
บุคคลในครอบครัวของประเทศมาเลเซียได้ออกมา ก่อนทีจ่ ะมี กฎหมายต้นแบบของสหประชาชาติ และก่อนทีป่ ระเทศมาเลเซีย
จะได้ให้สตั ยาบันอนุสญ
ั ญา (CEDAW) ดังนัน้ เพือ่ ความรอบคอบควรมีการพิจารณากฎหมายทีม่ อี ยูอ่ กี ครัง้ หนึง่ ส�ำหรับกฎหมาย
ที่บัญญัติล่าสุด คือ กฎหมายของประเทศไทยและเวียดนาม ในปี ค.ศ. 2007 ส่วนประเทศที่เหลือได้บัญญัติเป็นกฎหมายหรือ
แก้ไขกฎหมายที่มีอยู่ในช่วงปี ค.ศ. 2004-200521
19 อนุสัญญา CEDAW ข้อ 4.
20 ประเทศกัมพูชา – “กฎหมายว่าด้วยการป้องกันความรุนแรงเกี่ยวกับครอบครัวและการคุ้มครองเหยื่อ” ค.ศ. 2005; ประเทศอินโดนีเซีย
– “กฎหมายแห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซีย หมายเลขที่ 23 ค.ศ. 2004 เกี่ยวกับการขจัดความรุนแรงในครัวเรือน” ค.ศ. 2004; ประเทศลาว –
“กฎหมายว่าด้วยการพัฒนาและการคุ้มครองสตรี” ค.ศ. 2004; ประเทศมาเลเซีย – “กฎหมายว่าด้วยความรุนแรงเกี่ยวกับครอบครัว ค.ศ.
1994 (Act 521); ประเทศฟิลปิ ปินส์ – “กฎหมายต่อต้านความรุนแรงต่อสตรีและเด็ก” ค.ศ. 2004; กฎบัตรแห่งสตรีของสิงคโปร์; ประเทศไทย
– “พระราชบัญญัตคิ มุ้ ครองผูถ้ กู กระท�ำด้วยความรุนแรงในครอบครัว” 2007; ประเทศเวียดนาม – “กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและควบคุม
ความรุนแรงเกี่ยวกับครอบครัว”ค.ศ. 2007.
21 ประเทศกัมพูชา อินโดนีเซีย ลาว และฟิลิปปินส์
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1. เจตนารมณ์ของกฎหมายว่าด้วยความรุนแรงเกี่ยวกับครอบครัว
ส�ำหรับกฎหมายทีบ่ ญ
ั ญัตขิ นึ้ มาใหม่ อาจเร็วเกินไปทีจ่ ะประเมินผลการด�ำเนินการตามกฎหมาย อย่างไรก็ตาม นโยบาย
ของรัฐเกี่ยวกับความรุนแรงต่อบุคคลในครอบครัว พอจะเห็นได้จากการตรวจดูเป้าหมายและวัตถุประสงค์ และการตีความ
บทบัญญัติต่างๆ ของกฎหมายที่ออกมาใช้บังคับ
กฎหมายส่วนใหญ่ในภูมภิ าคนี้ บัญญัตขิ นึ้ มาโดยมีเป้าหมายเพือ่ ให้ความคุม้ ครองทางกฎหมายแก่ผผู้ า่ นพ้นความรุนแรง
และเพือ่ ป้องกันไม่ให้มกี ารกระท�ำความรุนแรงอีกต่อไป กฎหมายของหลายประเทศได้ระบุเป้าหมายนีใ้ นส่วนทีเ่ ป็นอารัมภบท
ในขณะที่บางประเทศระบุอยู่ในส่วนที่เป็นการตีความ กฎหมายบางฉบับได้มีการยอมรับไว้เป็นการเฉพาะว่า ความรุนแรง
เป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนรูปแบบหนึ่ง ในขณะที่บางประเทศกล่าวถึงการธ�ำรงไว้ซึ่งครอบครัวคือเป้าหมายประการหนึ่ง
นอกเหนือไปจากเป้าหมายเพื่อให้ความคุ้มครองแก่ ผู้ผ่านพ้นความรุนแรง
กฎหมายของประเทศกัมพูชาระบุว่า วัตถุประสงค์ของกฎหมายนอกเหนือไปจากป้องกันความรุนแรงแล้ว ยังเพื่อ
“รักษาความปรองดองภายในครัวเรือน อันสอดคล้องกับประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของประเทศ”22 ด้วย ข้อความ
ข้างต้นมีนัยยะว่า กฎหมายเกี่ยวกับความรุนแรงเกี่ยวกับครอบครัวจ�ำเป็นต้องมีก็ต่อเมื่อครอบครัวไม่ปรองดองเป็นอันหนึ่ง
อันเดียวกัน ดังนั้น จะต้องตระหนักว่า กฎหมายด้านความรุนแรงเกี่ยวกับครอบครัว (ซึ่งหากจะแก้ความไม่ปรองดองกันใน
ครอบครัว) จะต้องมุง่ คืนอิสรภาพและสถานภาพทีเ่ สมอภาคให้ผหู้ ญิง ข้อความและกรอบคิดนีช้ ใี้ ห้เห็นว่า กฎหมายของกัมพูชา
ไม่ได้เน้นถึงความรุนแรงเกีย่ วกับครอบครัวในฐานะทีเ่ ป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนรูปแบบหนึง่ นอกจากนีย้ งั มีการใช้ขอ้ ความ
หลายข้อความในอารัมภบทเพื่อการตีความกฎหมาย ดังนั้น ถึงแม้ว่ากฎหมายจะมีวัตถุประสงค์ที่เข้มข้นเพียงใด แต่การน�ำ
ข้อความเหล่านั้นไปรวมไว้ด้วยกัน อาจท�ำให้การตีความโดยตุลาการผิดพลาดได้
ในท�ำนองเดียวกัน บทบัญญัตเิ รือ่ งความรุนแรงเกีย่ วกับครอบครัวของสิงค์โปร์ เป็นส่วนหนึง่ ของกฎหมายฉบับใหญ่เกีย่ ว
กับการสมรสแบบคู่สมรสเพียงคนเดียว รวมถึงการลงโทษการกระท�ำผิดต่อผู้หญิงและเด็ก23 นอกเหนือจากประเด็นอื่นๆ อีก
บทบัญญัตเิ กีย่ วกับความรุนแรงเกีย่ วกับครอบครัว อยูใ่ นบท “การคุม้ ครองครอบครัว” การจัดหมวดหมูเ่ ช่นนี้ อาจท�ำให้ตลุ าการ
ตีความมุง่ ไปในทางทีจ่ ะรักษาไว้ซงึ่ ครอบครัวแทนทีจ่ ะมุง่ รักษาสิทธิมนุษยชนของผูห้ ญิง นีอ่ าจเป็นการท�ำลายเจตนารมณ์ของ
กฎหมายอีกครัง้ ในขณะทีก่ ารรักษาไว้ซงึ่ ครอบครัวอาจเป็นจุดมุง่ หมายทีป่ รารถนา แต่ครอบครัวทีป่ ราศจากความรุนแรง
ต่างหากที่จ�ำเป็นต้องรักษาไว้
ในทางตรงกันข้ามกับประเทศสิงคโปร์ กฎหมายของประเทศลาวบัญญัตจิ ากวัตถุประสงค์เพือ่ ความเสมอภาคระหว่างเพศ
และเพือ่ มุง่ ไปสูจ่ ดุ หมายทีจ่ ะมุง่ ขจัดความรุนแรงต่อผูห้ ญิงด้วย ในกฎหมายฉบับนีม้ บี ทบัญญัตเิ กีย่ วกับการค้าหญิงและเด็ก และ
ความรุนแรงเกีย่ วกับครอบครัวรวมอยูด่ ว้ ย24 ถึงแม้วา่ กฎหมายฉบับนีไ้ ม่ได้เจาะจงถึงความรุนแรงเกีย่ วกับครอบครัวในฐานะที่
เป็นการละเมิดสิทธิความเสมอภาค หรืออ้างอิงถึงอนุสัญญา CEDAW ก็ตาม แต่การที่บทบัญญัติเหล่านี้ปรากฏอยู่ในกฎหมาย
เกีย่ วกับความเสมอภาคทีม่ เี นือ้ หาทีก่ ว้างขวางกว่าความรุนแรงเกีย่ วกับครอบครัว จะท�ำให้ผพู้ พิ ากษาใช้วตั ถุประสงค์ภาพรวม
ของกฎหมายมาใช้ในการตัดสินคดีเกีย่ วกับความรุนแรงเกีย่ วกับครอบครัวได้ นอกจากนี้ ในวัตถุประสงค์ของกฎหมายลาวยังใช้
ภาษาทีส่ ะท้อนให้เห็นอย่างชัดเจนถึงภาษาของอนุสญ
ั ญา CEDAW และความมุง่ มัน่ ของประเทศลาว อย่างไรก็ตาม ตัวอย่างทีด่ ี
ทีส่ ดุ ของวัตถุประสงค์ของกฎหมายทีช่ ดั เจนคือ กฎหมายของประเทศฟิลปิ ปินส์ ซึง่ มีการอ้างอิงเฉพาะเจาะจงถึงอนุสญ
ั ญา
CEDAW และกลไกด้านสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศอื่นๆ ท�ำให้ผู้พิพากษาสามารถใช้หลักการและบรรทัดฐานสากลที่
กว้างขวางกว่าในการด�ำเนินการเกี่ยวกับความรุนแรงเกี่ยวกับครอบครัว กฎหมายของประเทศอินโดนีเซียมีการอ้างอิงถึง
อนุสญ
ั ญา CEDAW ในวัตถุประสงค์ของกฎหมาย โดยเน้นอย่างชัดเจนถึงอนุสญ
ั ญา CEDAW ในฐานะทีเ่ ป็นกรอบของกฎหมาย
ประเทศอืน่ ๆ ในอาเซียนไม่มกี ารอ้างอิงถึงอนุสญ
ั ญา CEDAW หรือกลไกระหว่างประเทศอืน่ ๆ ในกฎหมายภายในเกีย่ วกับความ
รุนแรงเกี่ยวกับครอบครัวแต่อย่างใด
22 กฎหมายกัมพูชา มาตรา 1 ย่อหน้าที่ 2
23 ส่วนที่ 7 “การคุ้มครองครอบครัว” ในกฎบัตรของสิงคโปร์
24 บทที่ 4 ของ “กฎหมายการคุ้มครองสตรีและเด็กจากการค้ามนุษย์และความรุนแรงในครอบครัว” มี 2 ส่วน – ส่วนที่ 1 “การป้องกันและต่อ
ต้านการค้ามนุษย์ในสตรีและเด็ก” (มาตรา 24-28) และส่วนที่ 2 “การต่อต้านความรุนแรงในครอบครัวที่กระท�ำต่อสตรีและเด็ก” (มาตรา
29-38)
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2. การไม่เจาะจงเพศใดเพศหนึ่ง (Gender neutrality) และความหมายโดยนัย
ลักษณะส�ำคัญของกฎหมายทุกฉบับในกลุ่มประเทศอาเซียน ยกเว้น ประเทศลาว และฟิลิปปินส์ กล่าวคือ กฎหมาย
เหล่านีไ้ ด้ถกู ออกแบบให้มคี ณ
ุ ลักษณะเป็นกลาง ไม่เจาะจงเพศใดเป็นพิเศษ การบัญญัติ “กฎหมายพิเศษ” เหล่านี้ เพือ่ เป็นการ
เพิ่มความก้าวหน้าให้บรรลุเป้าหมายระดับสากลในเรื่องความเสมอภาคและเพื่อเป็นการตระหนักว่า ความรุนแรงต่อผู้หญิง
เป็นอุปสรรคขัดขวางสิทธิมนุษยชนของผู้หญิงดังที่ระบุไว้ในปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยการขจัดความรุนแรงต่อสตรี ดังนั้น การ
ที่กฎหมายของประเทศต่างๆ ในอาเซียนบัญญัติให้มีการคุ้มครองครอบคลุมทุกเพศแทนที่จะเจาะจงเพศที่ถูกละเมิดสิทธิ
มนุษยชน จึงไม่สะท้อนให้เห็นถึงความเข้าใจดังกล่าวตามที่ได้มีการเน้นย�้ำไว้ในมาตรฐานสากลและมาตรฐานต่างๆ ของ
อาเซียนเอง อาจจ�ำเป็นต้องวิเคราะห์ถึงความแตกต่างนี้ เพื่อรู้ถึงเหตุผลของเรื่องนี้ให้ชัดเจนยิ่งขึ้น บางทีเหตุผลต่างๆ อาจจะ
อยู่ที่แบบแผนทางวัฒนธรรมและสังคมในระดันที่กว้างขวางกว่า และวิธีคิดที่อยู่นอกเหนือกฎหมายก็เป็นได้
การรับเอาภาษาที่เป็นกลางโดยไม่เจาะจงเพศมาใช้ในกฎหมายของประเทศอินโดนีเซีย เป็นเรื่องที่น่าประหลาดใจเป็น
อย่างยิ่ง เนื่องจากกฎหมายได้มีการแจกแจงวัตถุประสงค์ไว้โดยละเอียด สะท้อนให้เห็นถึงความเข้าใจในมาตรฐานสากลอย่าง
ชัดเจน ในกฎหมายดังกล่าว ตระหนักว่าความรุนแรงเกี่ยวกับครอบครัวเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน เป็นอาชญากรรมต่อ
ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ รวมทั้งเป็นการเลือกปฏิบัติรูปแบบหนึ่ง25 ดังนั้น การขจัดความรุนแรงเกี่ยวกับครอบครัว จึงเป็นสิ่ง
ส�ำคัญทีจ่ ะแสดงถึงการเคารพต่อสิทธิมนุษยชน ความยุตธิ รรมและความเสมอภาคทางเพศ การไม่เลือกปฏิบตั แิ ละการคุม้ ครอง
ผู้ผ่านพ้นความรุนแรง26 นอกจากนี้ ในเจตนารมณ์ของกฎหมายได้รวมเอาการป้องกันความรุนแรงเกี่ยวกับครอบครัว การ
คุ้มครองผู้ผ่านพ้นความรุนแรง และการด�ำเนินการกับผู้กระท�ำความรุนแรง รวมทั้งให้ด�ำรงไว้ซึ่งความเป็นครัวเรือนที่สมาน
สามัคคีและเจริญรุ่งเรืองในฐานะที่เป็นหนึ่งในเจตนารมณ์ของกฎหมายเข้าไว้ด้วย27 กฎหมายยังยอมด้วยว่า ผู้ผ่านพ้นความ
รุนแรงส่วนใหญ่เป็นผู้หญิงซึ่งต้องการการคุ้มครอง28 แต่กฎหมายกลับไม่ได้คุ้มครองเฉพาะผู้หญิงเท่าที่ควรจะเป็น ดังนั้น ทั้งๆ
ทีก่ ฎหมายฉบับนีม้ เี จตนารมณ์และบทบัญญัตติ า่ งๆ ทีก่ า้ วหน้า กฎหมายยังคลุมเครือและสามารถทีจ่ ะน�ำไปสูก่ ารตีความทีไ่ ม่ได้
มีความเข้าใจเรื่องสิทธิได้อยู่ดี ตัวอย่างหนึ่งของกฎหมายที่เจาะจงเพศสามารถพบได้ในกฎหมายที่บัญญัติขึ้นใหม่ของประเทศ
อินเดีย คือ กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองสตรีจากความรุนแรงเกี่ยวกับครอบครัว (Protection of Women from Domestic
Violence Act – PWDVA) ทีบ่ ญ
ั ญัตขิ นึ้ มาโดยเฉพาะ ด้วยความตระหนักถึงอันตรายจากความรุนแรงภายในบ้านทีเ่ กิดกับผูห้ ญิง
ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม แม้ว่ากฎหมายที่มีคุณลักษณะเป็นกลางไม่เจาะจงเพศใดเป็นพิเศษ จะถูกมองว่าเป็นทางเลือกที่น�ำ
มาใช้ได้ในแต่ละประเทศ แต่แนะน�ำว่า ต้องมีบทบัญญัตทิ หี่ า้ มการออกค�ำสัง่ คุม้ ครองทีห่ า้ มคูก่ รณีทงั้ สองฝ่ายได้ เนือ่ งจากอาจ
เปิดช่องให้ผู้กระท�ำความรุนแรงที่เป็นชายใช้ในการด�ำเนินการตามกฎหมาย เพื่อแก้แค้นหญิงที่ผ่านพ้นความรุนแรงด้วยได้
3. อิทธิพลของประเพณีและศาสนา
กฎหมายเกี่ยวกับความรุนแรงเกี่ยวกับครอบครัวบางฉบับ ระบุถึงการคุ้มครองผู้หญิงที่สอดคล้องกับหลักศาสนาและ
ขนบประเพณี ในกฎหมายของประเทศกัมพูชา นิยามของความรุนแรงเกี่ยวกับครอบครัวโดยยกเว้นให้การกระท�ำที่เป็นการ
ท�ำโทษ หากเป็นการกระท�ำด้วยความเห็นอกเห็นใจ สงสาร และจริงใจ29 การยอมให้มีข้อยกเว้นนี้ เป็นการยอมรับการมีความ
เหลื่อมล�้ำในครอบครัว30 อีกตัวอย่างหนึ่ง คือ กฎหมายของประเทศไทยที่นิยามของความรุนแรงเกี่ยวกับครอบครัว ให้รวมถึง
การกระท�ำใดๆ โดยมุ่งประสงค์ให้เกิดอันตรายแก่ร่างกาย หรือจิตใจ หรือบังคับหรือ “ใช้อ�ำนาจครอบง�ำที่ผิดท�ำนองคลอง
ธรรม” ให้บคุ คลในครอบครัวต้องกระท�ำการอย่างหนึง่ อย่างใดโดยมิชอบ การน�ำถ้อยค�ำดังกล่าวนีม้ าใช้อาจเป็นดาบสองคม
เนื่องจากอาจเปิดช่องให้ผู้พิพากษาใช้ดุลพินิจที่จะพิจารณาว่าการกระท�ำนั้นๆ เป็นการใช้อ�ำนาจผิดท�ำนองคลองธรรม
หรือไม่ ในอีกแง่หนึ่ง มาตรฐานสิทธิมนุษยชนถือว่า การใช้อ�ำนาจครอบง�ำในทุกลักษณะเป็นเรื่องผิดท�ำนองคลองธรรม
25
26
27
28
29
30

ย่อหน้า (b) ในอารัมภบทของกฎหมายอินโดนีเซีย
มาตรา 3 ของกฎหมายอินโดนีเซีย
มาตรา 4 ของกฎหมายอินโดนีเซีย
ย่อหน้า (c) ในอารัมภบทของกฎหมายอินโดนีเซีย
มาตรา 8 ย่อหน้า 2 ของกฎหมายกัมพูชา
มาตรา 3 ของกฎหมายไทย
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ดังนั้น จึงเป็นสิ่งที่ต้องหลีกเลี่ยง นอกจากนี้ มาตรฐานสิทธิมนุษยชนยังเรียกร้องให้ ไม่ยอมทนกับความรุนแรงต่อผู้หญิง
(Zero tolerance) อีกต่อไป ดังนั้น แนวปฏิบัติตามประเพณีวัฒนธรรมทั้งหลาย ตรงกันข้ามกับมาตรฐานนี้ต้องมีการ
เปลี่ยนแปลงด้วยวิธีการที่เหมาะสม ดังนั้น จึงต้องเอาถ้อยค�ำที่เปิดโอกาสให้ใช้ดุลพินิจในการตีความกฎหมายเกี่ยวกับความ
รุนแรงเกี่ยวกับครอบครัวออกไป เพื่อให้มั่นใจว่ากฎหมายนั้นสอดคล้องกับอนุสัญญา CEDAW
ในประเทศทีร่ ฐั ธรรมนูญก�ำหนดให้ใช้หลักศาสนาเป็นหลักกฎหมายทีใ่ ช้ปกครองประเทศนัน้ กฎหมายว่าด้วยความรุนแรง
เกี่ยวกับครอบครัวอาจมีปัญหาในการตีความ ผู้พิพากษาต้องสร้างดุลระหว่างการเคารพในค�ำสอนทางศาสนากับพันธกรณี
ตามรัฐธรรมนูญและพันธกรณีของรัฐในเรื่องความเสมอภาค หากผู้พิพากษาและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหลายเพียงแต่เข้าใจ
ว่าศาสนาทุกศาสนายึดหลักไร้ความรุนแรก็จะไม่มีปัญหาความไม่สอดคล้องกันระหว่างค�ำสอนทางศาสนากับมาตรฐานสากล
ด้านสิทธิมนุษยชน
อิทธิพลของศาสนาเห็นได้ชดั เจนในกฎหมายของประเทศอินโดนีเซีย โดยกฎหมายได้บญ
ั ญัตวิ า่ “สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
เป็นประเทศทีเ่ ชือ่ ถือในอ�ำนาจอันยิง่ ใหญ่ของศาสดา...ดังนัน้ ใครก็ตามภายในครัวเรือนทีใ่ ช้สทิ ธิและปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามข้อผูกพัน
ต่างๆ ต้องด�ำเนินการโดยยึดหลักศาสนาเป็นหลัก” นีเ่ ป็นตัวอย่างของกฎหมายทีใ่ ช้แนวปฏิบตั ทิ างศาสนามาเป็นเหตุผลความ
ชอบธรรมในการยอมให้ผู้หญิงมีสถานภาพที่ด้อยกว่าชายในสังคม
อิทธิพลของศาสนายังเห็นได้ในกฎหมายของประเทศมาเลเซียทีอ่ นุญาตให้ศาลส่งคูก่ รณีไปรับค�ำปรึกษาระหว่างกระบวน
พิจารณาเพื่อออกค�ำสั่งคุ้มครอง31 หากคู่กรณีเป็นมุสลิม พวกเขาจะถูกส่งไปยังหน่วยบริการด้านการให้ค�ำปรึกษาที่จัดตั้งขึ้น
โดยกรมกิจการศาสนาอิสลาม32 ซึ่งท�ำให้เกิดประเด็นว่า การให้ค�ำปรึกษาดังกล่าวจะท�ำตามมาตรฐานด้านสิทธิมนุษยชนหรือ
ตามมาตรฐานที่ก�ำหนดขึ้นภายใต้กฎหมายอิสลาม

นิยามความรุ นแรงเกี่ยวกับครอบครัว
นิยามความรุนแรงเกี่ยวกับครอบครัวที่ปรากฏอยู่ในกฎหมายทั้งหลายได้รวมการกระท�ำต่างๆ ที่ก่อให้เกิดการบาดเจ็บ
หรือความเสียหายต่อร่างกาย จิตใจและทางเพศ กฎหมายบางฉบับยอมรับนิยามแบบกว้างๆ สามารถตีความเพื่อรวมการท�ำ
ผิดกฎหมายทุกอย่างที่ก่อให้เกิดอันตรายหรือบาดเจ็บ ตัวอย่างเช่น กฎหมายของประเทศมาเลเซียได้รวมการกระท�ำต่อไป
นี้ไว้ในนิยามของความรุนแรงเกี่ยวกับครอบครัว ได้แก่ การข่มขู่ว่าจะท�ำร้ายร่างกายให้บาดเจ็บ การจงใจท�ำให้เกิดอันตราย
หรือบาดเจ็บ การบังคับให้เกี่ยวข้องกับการประพฤติหรือการกระท�ำใดๆ ทางเพศ การควบคุมหรือกักขังโดยฝืนใจผู้เสียหาย
และการท�ำลายหรือท�ำให้เสียหายซึ่งทรัพย์สิน33 ส่วนกฎหมายของประเทศอื่นก็ได้เจาะจงยกตัวอย่างการกระท�ำที่ท�ำให้เกิด
ความรุนแรงเกีย่ วกับครอบครัว กฎหมายของประเทศกัมพูชามีมาตราทัว่ ไปเกีย่ วกับการกระท�ำต่างๆ ทีถ่ อื ว่าเป็นความรุนแรง34
และมาตราเฉพาะ35 ที่ขยายความแต่ละส่วนของมาตรานั้น ดังนั้น “การกระท�ำต่างๆ ที่ส่งผลกระทบต่อชีวิต” ได้ขยายความ
ให้รวมถึง “การฆ่าคนตายโดยไตร่ตรองไว้ก่อน การฆ่าคนตายโดยเจตนา การฆ่าคนตายโดยไม่เจตนาอันเป็นผลมาจากการ
กระท�ำโดยเจตนาของผู้กระท�ำผิด และการฆ่าคนตายโดยไม่เจตนา”36 ในแง่นี้ นิยามเกี่ยวกันความรุนแรงเกี่ยวกับครอบครัว
ที่ครอบคลุมที่สุดอยู่ในกฎหมายของประเทศฟิลิปปินส์ที่แยกนิยามของการกระท�ำแต่ละส่วนที่ก่อให้เกิดอันตรายทางร่างกาย
เพศ และสภาพจิต การทุบตี การท�ำร้ายร่างกาย การบังคับ การคุกคาม หรือการจงใจท�ำให้เสื่อมเสียอิสรภาพ การสะกดรอย
เป็นต้น ออกจากกัน37 ดังนัน้ จึงควรมีนยิ ามทีล่ ะเอียดในกฎหมายซึง่ สามารถครอบคลุมความรุนแรงในทุกรูปแบบทีผ่ หู้ ญิง
เคยประสบมา ซึง่ จะช่วยลดขอบเขตการใช้ดลุ พินจิ ของผูพ้ พิ ากษาให้แคบลง เพือ่ ป้องกันอิทธิพลจากมายาคติเกีย่ วกับบทบาท
31
32
33
34
35
36
37

มาตรา 11 ของกฎหมายมาเลเซีย
มาตรา 11 (4) ของกฎหมายมาเลเซีย
มาตรา 2 ของกฎหมายมาเลเซีย
มาตรา 3 ของกฎหมายกัมพูชา
มาตรา 4-8 ของกฎหมายกัมพูชา
มาตรา 4 ของกฎหมายกัมพูชา
มาตรา 3 ของกฎหมายฟิลิปปินส์
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และเพศวิถขี องผูห้ ญิงในการตัดสินคดีของผูพ้ พิ ากษาได้ โดยทัว่ ไปประเทศส่วนใหญ่ในอาเซียนได้บญ
ั ญัตกิ ฏหมายให้ครอบคลุม
ความรุนแรงเกี่ยวกับครอบครัวทุกรูปแบบ รวมถึง การท�ำร้ายทางจิตใจ ทางเพศ และทางเศรษฐกิจ การรวมเอาความรุนแรง
ทางเพศเข้าไว้ด้วยนี้ ถือเป็นความส�ำคัญยิ่งเพราะเท่ากับเป็นการไม่ยอมรับต่อการข่มขืนในชีวิตสมรสด้วย
การก�ำหนดนิยามให้ความรุนแรงที่เกิดจากขนบธรรมเนียมประเพณีเป็นสิ่งผิดกฎหมายก็เป็นการปฏิบัติที่ดีเช่นกัน
ตัวอย่างทีด่ พี บในกฎหมายของประเทศเวียดนาม ซึง่ รวมเอาการบังคับเด็กสมรสไว้ในนิยามของความรุนแรงเกีย่ วกับครอบครัว
ด้วย38
สืบเนื่องจากความขาดแคลนทรัพยากรและการบริการสนับสนุนจากภาครัฐที่มีไม่เพียงพอ กฏหมายของบางประเทศ
ในภูมภิ าคอาเซียนได้รวมเอาการละเลยต่อการท�ำให้ผเู้ สียหายได้รบั สิทธิอนั พึงมีตามกฎหมายหรือการขัดขวางไม่ให้ผเู้ สียหาย
ได้พัฒนาความเป็นอิสระทางการเงินเป็นหนึ่งในรูปแบบของความรุนแรงด้วย อย่างไรก็ตาม โดยเหตุที่กฎหมายส่วนใหญ่มี
คุณลักษณะเป็นกลาง ไม่เจาะจงเพศ จึงอาจน�ำไปสู่การที่ผู้ชายเป็นฝ่ายเรียกร้องการช่วยเหลือทางเศรษฐกิจจากฝ่ายหญิงก็ได้
นีเ่ ป็นอุปสรรคต่อเจตนารมณ์ของกฎหมาย ทีม่ งุ่ เจาะจงคุม้ ครองเพศใดเพศหนึง่ โดยเฉพาะ เพราะโดยทัว่ ไปผูห้ ญิงมีสถานภาพ
ที่ไม่เสมอภาคกับชายทั้งในครอบครัวและสังคม ผลที่อาจเกิดนี้อาจหลีกเลี่ยงได้ หากกฎหมายมุ่งเจาะจงคุ้มครองเพศหญิง
กฎหมายของประเทศลาวถือเป็นตัวอย่างที่ดีในเรื่องนี้ โดยมีบทบัญญัติว่าด้วย “ผลกระทบเกี่ยวกับทรัพย์สิน” อันมีสาเหตุมา
จากความรุนแรงเกี่ยวกับครอบครัวซึ่งรวมหลายแง่มุมเอาไว้ เช่น การไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการส่งเสียเลี้ยงดู การท�ำให้ผู้หญิง
สูญเสียสิทธิในการรับมรดก และการท�ำลายบ้านหรือทรัพย์สิน เป็นต้น39

ขอบเขตของกฎหมาย
กฎหมายที่มีคุณลักษณะเป็นกลางไม่เจาะจงเพศใดเพศหนึ่ง มีนัยยะส�ำคัญต่อกฎหมายเกี่ยวกับความรุนแรงเกี่ยวกับ
ครอบครัว ดังจะเห็นได้จากข้อยกเว้นเพื่อ “การป้องกันตัว” ประเทศเดียวที่ยกเว้นให้การกระท�ำความรุนแรงเพื่อป้องกัน
ตนเองไม่ใช่ความผิดในฐานการกระท�ำความรุนแรงอื่นๆ คือ ประเทศสิงคโปร์40 ในขณะที่การรวมเอาถ้อยค�ำดังกล่าวเข้าไว้
อาจเป็นการคุม้ ครองหญิงผูซ้ งึ่ กระท�ำความรุนแรงเพือ่ ป้องกันตนเอง แต่กอ็ าจจะเป็นเหตุผลให้ฝา่ ยชายหยิบยกขึน้ มาอ้าง เพือ่
กระท�ำความรุนแรงเกี่ยวกับครอบครัวเช่นกัน แต่กฎหมายของประเทศฟิลิปปินส์ได้เพิ่มนิยาม “อาการของหญิงที่ถูกท�ำร้าย
เป็นนิจสิน (ฺBattered Women’s Syndrome)” แทน ซึ่งผู้หญิงที่กระท�ำความรุนแรงเพื่อป้องกันตนเองสามารถใช้อ้างได้41
กฎหมายทุกฉบับในกลุ่มประเทศอาเซียนครอบคลุมสัมพันธภาพจากการแต่งงาน บางประเทศ เช่น กัมพูชาและ
อินโดนีเซีย ครอบคลุมเฉพาะคู่สมรสที่ยังอยู่กินด้วยกัน ส่วนประเทศอื่นๆ เช่น มาเลเซียและสิงคโปร์ ครอบคลุมถึงผู้ที่เคยเป็น
คูส่ มรสกันไว้ในค�ำนิยาม กฎหมายของประเทศฟิลปิ ปินส์มขี อบเขตการครอบคลุมทีก่ ว้างกว่า โดยครอบคลุมถึงสัมพันธภาพทาง
เพศ42 หรือสัมพันธภาพฉันท์ครู่ กั (Dating relationship)43 หรือสัมพันธภาพระหว่างบุคคลทีม่ บี ตุ รด้วยกัน44 สัมพันธภาพฉันท์
คู่รัก หมายถึง การที่ “คนทั้งคู่อาศัยอยู่ด้วยกันฉันท์สามีภรรยาโดยไม่ได้แต่งงานหรือมีความผูกพันรักใคร่กันมาชั่วระยะเวลา
หนึ่งและต่อเนื่องในระหว่างที่มีความสัมพันธ์กัน45
38
39
40
41
42
43
44
45

มาตรา 2 (f) ของกฎหมายเวียดนาม
มาตรา 32 ของกฎหมายลาว
มาตรา 64 (d) ของกฎหมายสิงคโปร์
มาตรา 3 (c) ของกฎหมายฟิลิปปินส์ที่นิยาม ค�ำว่า “ฺBattered women’s syndrome” ว่าเป็น “นิยามทางวิทยาศาสตร์แบบแผนทางจิต
ในและพฤติกรรมที่พบในผู้หญิงที่ใช้ชีวิตอยู่ในสัมพันธภาพที่มีการท�ำร้ายทุบตีอันเป็นผลมาจากการถูกท�ำร้ายสะสมต่อเนื่อง
มาตรา 3 (f) ของกฎหมายฟิลิปปินส์
มาตรา 3 (e) ของกฎหมายฟิลิปปินส์
มาตรา 3 (a) ของกฎหมายฟิลิปปินส์
ดูเชิงอรรถที่ 40
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กฎหมายของประเทศฟิลปิ ปินส์ไม่ได้รวมเอาแต่เฉพาะเด็กทีเ่ กิดกับหญิงทีเ่ ป็นผูเ้ สียหายและผูก้ ระท�ำความรุนแรงเท่านัน้
แต่ยังได้รวมเอาเด็กที่เป็นลูกติดของหญิงแต่เพียงฝ่ายเดียวเข้าไว้ด้วย ดังนั้น อาจกล่าวได้ว่ากฎหมายของประเทศฟิลิปปินส์มี
ขอบเขตครอบคลุมทีก่ ว้างในด้านทีเ่ กีย่ วกับเด็ก ประเทศอืน่ ๆ ก็ได้รวมเด็กและผูท้ ตี่ อ้ งพึง่ พาอาศัยอืน่ ๆ ทีอ่ ยูใ่ นครอบครัวไว้ใน
กฎหมายด้วย ทีส่ ำ� คัญกฎหมายของประเทศอินโดนีเซียได้รวมถึงคนท�ำงานบ้านตามทีก่ ำ� หนดในมาตรฐานสากล46 กฎหมายของ
ประเทศอินโดนีเซียยังขยายไปครอบคลุมความสัมพันธ์อนั เกิดจากการแต่งงาน การเป็นผูป้ กครองและอืน่ ๆ ด้วย กฎหมายของ
ประเทศสิงคโปร์ก็เป็นเช่นเดียวกัน โดยครอบคลุมถึงผู้ปกครอง เขย สะใภ้ ลูกพี่ลูกพี่น้อง ญาติ หรือผู้ที่ไร้ความสามารถของ
ครอบครัว อย่างไรก็ตาม กฎหมายที่มีขอบเขตกว้างที่สุด คือ กฎหมายของประเทศเวียดนามไม่มีค�ำนิยามใดๆ ของผู้เสียหาย
หรือขอบเขตของกฎหมาย และมีคณ
ุ ลักษณะแบบเป็นกลางไม่เจาะจงเพศ กฎหมายว่าด้วยความรุนแรงเกีย่ วกับครอบครัวจึง
ควรรวมสัมพันธภาพในครอบครัวทุกรูปแบบไว้ด้วย การนิยามสัมพันธภาพที่พึ่งพาอาศัยกันไว้อย่างกว้างๆ ตามที่กฎหมาย
ของบางประเทศบัญญัตไิ ว้เปิดช่องให้ตกี ฎหมาย ดังนัน้ เนือ้ หาทีข่ อแนะน�ำคือ ให้มบี ทบัญญัตเิ พิม่ เติมเกีย่ วกับบุคคลทีก่ ฎหมาย
จะครอบคลุมไปถึงด้วยการนิยามค�ำว่า “ทีพ่ กั อาศัยร่วมกัน” (Shared residence) โดยให้รวมไปถึงสมาชิกทุกคนในครอบครัว
ซึ่งวิธีการนี้มีในกฎหมายของประเทศมาเลเซีย47 กัมพูชา48 และสิงคโปร์49

บทบัญญัติเกี่ยวกับการเยียวยาทางอาญาและทางแพ่ง
กฎหมายว่าด้วยความรุนแรงเกีย่ วกับครอบครัวส่วนใหญ่ของประเทศในอาเซียนเป็นกฎหมายทีม่ งุ่ พิเศษเฉพาะประเด็น
เดียว ยกเว้นประเทศสิงคโปร์และลาว ประเทศสิงคโปร์ก�ำหนดให้มีการบรรเทาความเสียหายทางแพ่งส�ำหรับความรุนแรง
เกี่ยวกับครอบครัวในกฎหมายครอบครัว และประเทศลาวได้รวมเอาบทบัญญัติเกี่ยวกับความรุนแรงเกี่ยวกับครอบครัวไว้ใน
กฎหมายทั่วไปว่าด้วยความเสมอภาคระหว่างเพศ กฎหมายส่วนใหญ่ก�ำหนดให้มีการออกค�ำสั่งทางแพ่งเพื่อบรรเทาความเสีย
หายและอนุญาตให้ด�ำเนินกระบวนการทางอาญาส�ำหรับคดีกระท�ำความรุนแรงที่ร้ายแรงไปพร้อมๆ กัน การละเมิดค�ำสั่งทาง
แพ่งถือเป็นการกระท�ำผิดที่ต้องรับโทษ
กฎหมายของประเทศกัมพูชา อินโดนีเซีย สิงคโปร์ และเวียดนาม ก�ำหนดให้มีการออกค�ำสั่งทางแพ่งเพื่อคุ้มครอง เช่น
ค�ำสั่งคุ้มครอง/สั่งการ หรือ “มาตรการห้ามการติดต่อ” (Forbidden Contact Measures)50 กฎหมายของประเทศกัมพูชา51
และอินโดนีเซีย52 อนุญาตให้มกี ารออกค�ำสัง่ อย่างอืน่ เพิม่ เติมด้วย ในขณะทีก่ ฎหมายของประเทศกัมพูชาก�ำหนดถึงค�ำสัง่ ทีอ่ าจ
ออกเพิ่มเติม เช่น ค�ำสั่งเกี่ยวกับการปกครองเด็กและการช่วยเหลือทางการเงิน เป็นต้น ส่วนกฎหมายของประเทศอินโดนีเซีย
ไม่ระบุรายละเอียด กฎหมายของสิงคโปร์53 และมาเลเซีย54 ระบุเป็นพิเศษถึงมาตรฐานการชั่งน�้ำหนักความเป็นไปได้ในการ
ออกค�ำสั่งคุ้มครองหรือค�ำสั่งเพื่อบรรเทาความเสียหายอื่นๆ55
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55

มาตรา 2 (1) (c) ของกฎหมายอินโดนีเซีย
มาตรา 2 ของกฎหมายมาเลเซีย
มาตรา 2 (3) ของกฎหมายกัมพูชา
มาตรา 64 (d) ของกฎหมายสิงคโปร์
มาตรา 20 ของกฎหมายเวียดนาม
มาตรา 25 ของกฎหมายกัมพูชา
มาตรา 33 ของกฎหมายอินโดนีเซีย
มาตรา 65 (5) ของกฎหมายสิงคโปร์
มาตรา 6 (1) ของกฎหมายมาเลเซีย
มาตรฐานการชัง่ น�ำ้ หนักความเป็นไปได้ถกู ใช้ในคดีแพ่งเป็นส่วนใหญ่ เมือ่ สามารถพิสจู น์ได้ตามมาตรฐาน เมือ่ พิสจู น์วา่ น่าจะเป็นจริงมากกว่า
ไม่จริง หรืออีกนัยหนึ่ง ผู้พิพากษาเป็นผู้ตัดสินใจบนพื้นฐานที่ว่าพยานหลักฐานเป็นไปได้มากกว่าเป็นไปไม่ได้
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ในบางประเทศ บทลงโทษทางอาญาส�ำหรับความรุนแรงเกี่ยวกับครอบครัวถูกรวมอยู่ในกฎหมายพิเศษ เช่น ประเทศ
อินโดนีเซีย56 ฟิลปิ ปินส์57 และไทย58 ในขณะทีป่ ระเทศอืน่ เช่น ประเทศมาเลเซีย59 บทลงโทษเหล่านีเ้ ป็นส่วนหนึง่ ของกฎหมาย
อาญาทั่วไป ค�ำสั่งคุ้มครองเพื่อป้องกันความรุนแรงเกี่ยวกับครอบครัวอาจถูกร้องขอโดยแยกต่างหากเป็นอิสระหรือร้องขอ
ระหว่างการด�ำเนินคดีอาญาก็ได้60 กฎหมายอาญาทั่วไปก�ำหนดวิธีพิจารณาส�ำหรับการด�ำเนินคดีอาญา
กฎหมายของประเทศลาวรับรองสิทธิของผูห้ ญิงทีจ่ ะแสวงหาความช่วยเหลือจากสมาชิกในครอบครัวและบุคคลอืน่ และ
ถือว่า ความรุนแรงเกี่ยวกับครอบครัวเป็นอาชญากรรมประเภทหนึ่ง61 ถือเป็นกฎหมายเพียงฉบับเดียวในภูมิภาคที่ไม่มีการให้
ออกค�ำสั่งทางแพ่ง อย่างไรก็ตาม กฎหมายฉบับนี้ได้มีการแบ่งความรุนแรงเกี่ยวกับครอบครัวออกเป็นประเภทร้ายแรงและไม่
ร้ายแรง คดีเล็กน้อยอาจส่งผลให้เกิดการระงับข้อพิพาทนอกศาล62 ในขณะที่คดีความรุนแรงที่ร้ายแรงน�ำไปสู่การด�ำเนินคดี
อาญา63 หากจะเริ่มต้นกระบวนการทางอาญาจ�ำเป็นที่ต้องมีพยานหลักฐานที่เชื่อถือได้เพื่อเริ่มต้นท�ำการสืบสวน รายงานการ
สืบสวนจะถูกส่งไปยังพนักงานอัยการ และหลังจากท�ำการพิจารณาอย่างรอบคอบแล้ว พนักงานอัยการก็จะฟ้องร้องคดีตอ่ ศาล
เพื่อให้พิจารณาต่อไป กระบวนการที่ยาวนานนี้ท�ำให้จ�ำกัดการเข้าถึงบริการสนับสนุนและการคุ้มครองฉุกเฉิน
กฎหมายไม่ทุกฉบับที่ก�ำหนคุณลักษณะประเภทของค�ำสั่งที่อาจออกโดยศาล ซึ่งท�ำให้ผู้ที่มีอ�ำนาจออกค�ำสั่งสามารถ
ใช้ดุลพินิจได้อย่างกว้างขวาง ดังนั้น จึงเป็นการดีกว่าที่จะมีบทบัญญัติเฉพาะให้มากยิ่งขึ้น เพื่อที่จะช่วยผู้พิพากษาในการ
ตัดสินใจ
ในทางตรงกันข้าม กฎหมายของประเทศเวียดนาม ให้มเี พียงมาตรการห้ามการติดต่อเท่านัน้ 64 และดูเหมือนจะเน้นไปที่
การไกล่เกลีย่ นอกจากนี้ กฎหมายยังอนุญาตให้มกี ารวิพากษ์จากชุมชนทัง้ ก่อนและหลังกระบวนการไกล่เกลีย่ 65 ซึง่ ด�ำเนินการ
โดยทีมไกล่เกลี่ยระดับฐานราก ดังนั้น ความเห็นและค�ำวิพากย์ต่างๆ อาจถูกรวบรวมมาจากตัวแทนของครอบครัว เพื่อนบ้าน
และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอื่นๆ โดยผู้น�ำชุมชน66 ในขณะที่วิธีการนี้อาจมีประโยชน์ในการป้องกันความรุนแรงในระยะยาว แต่ก็ยัง
ไม่ชดั เจนว่า กฎหมายอนุญาตให้มกี ารบรรเทาความเสียหายในทันทีแก่ผเู้ สียหายอย่างไร ในทางตรงกันข้าม ประเทศมาเลเซีย
ก�ำหนดให้มีค�ำสั่งได้หลากหลาย เริ่มตั้งแต่การยุติความรุนแรง67 และค�ำสั่งห้ามการติดต่อ68 ไปจนถึงค�ำสั่งห้ามผู้ก่อเหตุรุนแรง
เข้าไปในที่อยู่อาศัยของผู้ได้รับความคุ้มครอง69 และค�ำสั่งให้จ่ายค่าสินไหมทดแทน70 ประเทศสิงคโปร์อนุญาตให้มีการออกค�ำ
สั่งคุ้มครองและค�ำสั่งเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยส�ำหรับกรณีที่มีการพักอาศัยร่วมกัน71
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71

บทที่ 8 ของกฎหมายอินโดนีเซีย
มาตรา 5 ของกฎหมายฟิลิปปินส์
มาตรา 4 ของกฎหมายไทย
อ้างอิง มาตรา 3 ของกฎหมายมาเลเซีย
ตัวอย่าง เช่น มาตรา 11 ของกฎหมายฟิลิปปินส์บัญญัติว่า ค�ำสั่งคุ้มครองอาจถูกร้องขอได้ “โดยร้องขอแยกต่างหากเป็นอิสระหรือร้องขอ
เพื่อบรรเทาผลร้ายในคดีแพ่งหรือคดีอาญา หรือ ร้องขอร่วมกับเรื่องความรุนแรงตามที่ก�ำหนดไว้ในกฎหมายนี้”
มาตรา 33 ของกฎหมายลาว
มาตรา 35 ของกฎหมายลาว
มาตรา 36 ของกฎหมายลาว
ในกฎหมายเวียดนาม มาตรา 20 อนุญาตให้คณะกรรมการประชาชนแห่งประชาคมออกค�ำสั่งดังกล่าว มาตรา 21 อนุญาตให้ศาลออกค�ำสั่ง
ดังกล่าวได้
ส�ำหรับการวิเคราะห์เพิ่มเติมโปรดดูส่วนที่เกี่ยวกับ “กลไกการระงับข้อพิพาททางเลือก” หน้า 44
มาตรา 17 ของกฎหมายเวียดนาม
มาตรา 5 ของกฎหมายมาเลเซีย
มาตรา 6 (d) ของกฎหมายมาเลเซีย
มาตรา 6 (a) ของกฎหมายมาเลเซีย
มาตรา 10 ของกฎหมายมาเลเซีย
มาตรา 65 (1)-(5) ของกฎหมายสิงคโปร์
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กฎหมายของประเทศฟิลิปปินส์ มีบทบัญญัติเพิ่มเติมและรายละเอียดเกี่ยวกับประเภทของค�ำสั่งที่อาจออกโดยศาลที่
สัมพันธ์กับนิยามของความรุนแรงเกี่ยวกับครอบครัว นอกจากนี้ กฎหมายของประเทศฟิลิปปินส์ได้ก�ำหนดอย่างชัดเจนถึง
วัตถุประสงค์ของค�ำสั่งคุ้มครองโดยระบุถึงวัตถุประสงค์ว่า “เพื่อปกป้องผู้เสียหายไม่ให้ได้รับอันตรายอีกต่อไป ลดการรบกวน
ใดๆ ในชีวิตประจ�ำวันของผู้เสียหายให้น้อยลง และเอื้ออ�ำนวยให้ผู้เสียหายมีโอกาสและความสามารถที่จะกลับมามีอ�ำนาจ
ก�ำหนดชีวิตตนเองได้อย่างอิสระ”72 จากจุดนี้ กฎหมายของประเทศฟิลิปปินส์อนุญาตให้มีการออกค�ำสั่งต่างๆ มากมาย เช่น
ค�ำสั่งเกี่ยวกับการปครองบุตรชั่วคราว ค�ำสั่งเพื่อการเลี้ยงดู การชดเชยความเสียหาย เป็นต้น แนวคิดนี้เป็นแนวคิดที่แนะน�ำ
อย่างยิ่ง เพราะเป็นการหาทางเยียวยาผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นได้จากความรุนแรง อันเป็นการบรรเทาความเสียหายแก่
ผู้หญิงอย่างรอบด้าน

การเข้าถึงการบรรเทาความเสียหาย
“การคุม้ ครองอย่างเสมอภาค” ทีอ่ ยูใ่ นรัฐธรรมนูญและกลไกระหว่างประเทศแทบทุกฉบับ รวมถึง การประกันสิทธิทจี่ ะ
เข้าถึงความยุตธิ รรมคือสิทธิทสี่ ำ� คัญจะน�ำไปสูส่ ทิ ธิทจี่ ะได้รบั การคุม้ ครองอย่างเสมอภาคกันภายใต้กฎหมายต่างๆ การตีความ
เช่นนี้ ได้รับการรับรองโดยกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (ICCPR) ข้อที่ 2 ที่ก�ำหนดให้รัฐ
ภาคีแห่งกติกานีท้ งั้ หลายรับทีจ่ ะ “ด�ำเนินการตามขัน้ ตอนทีจ่ ำ� เป็น ตามกระบวนการทางรัฐธรรมนูญของตนและตามบทบัญญัติ
แห่งกติกานี้ (ICCPR) เพื่อให้มีมาตรการทางนิติบัญญัติหรือมาตรการอื่นใดที่อาจจ�ำเป็น เพื่อให้สิทธิท้ังหลายที่รับรองไว้ใน
กติกานี้เป็นผล”
ประเทศในกลุม่ อาเซียนได้รบั เอากลไกทีแ่ ตกต่างกันในการประกันสิทธิทจี่ ะเข้าถึงความยุตธิ รรม ซึง่ อาจแบ่งอย่างกว้างๆ
ได้ดังนี้
1) การแทรกแซงในขั้นตอนก่อนการฟ้องร้องด�ำเนินคดี
2) การเข้าถึงกระบวนการระงับข้อพิพาททางเลือกและการฟ้องร้องด�ำเนินคดี และ
3) มาตรการเพื่อประกันการได้รับค�ำสั่งและการปฏิบัติตามค�ำสั่ง
1) การแทรกแซงในขั้นตอนก่อนการฟ้องร้องด�ำเนินคดี
ในขั้นตอนก่อนการฟ้องร้องด�ำเนินคดี จ�ำเป็นที่จะต้องมีการด�ำเนินการในทันที เพื่อป้องกันไม่ให้มีการกระท�ำความ
รุนแรงอีกต่อไป แจ้งผู้ร้องทุกข์ให้ทราบถึงสิทธิและการเยียวยาที่พึงมีพึงได้ภายใต้กฎหมาย และเอื้อให้ผู้ร้องทุกข์เข้าถึง
การบรรเทาความเสียหายและกระบวนการทางศาลในทันที ในกรณีทเี่ หมาะสม อาจมีการด�ำเนินการไกล่เกลีย่ ประนีประนอม
ระหว่างคู่กรณีเพื่อแก้ปัญหาพิพาท
การแทรกแซงในกรณีฉุกเฉิน
ประเทศในกลุม่ อาเซียนบางประเทศ มีบทบัญญัตใิ ห้เจ้าหน้าทีเ่ ข้าท�ำการแทรกแซงในกรณีฉกุ เฉินได้เพือ่ ให้การคุม้ ครอง
แก่ผู้ผ่านพ้นความรุนแรง การแทรกแซงนี้ สามารถที่จะเกิดขึ้นก่อนเริ่มต้นกระบวนการทางศาลเพื่อร้องขอค�ำสั่งคุ้มครอง
ประเทศกัมพูชามอบหมายให้เจ้าหน้าทีด่ า้ นก ฎหมายจากกระทรวงกิจการสตรี73 ทีม่ คี ณ
ุ สมบัตติ ามทีก่ ฎหมายก�ำหนดเป็นผูท้ ำ�
หน้าที่ิ เจ้าหน้าทีศ่ าลหรือพนักงานเจ้าหน้าทีอ่ นื่ สามารถทีจ่ ะแทรกแซงและด�ำเนินมาตรการเพือ่ ประกันความปลอดภัยให้แก่ผู้
เสียหายได้74 มาตรการเหล่านี้รวมถึงการยึดอาวุธ การน�ำตัวผู้กระท�ำผิดออกไปจากที่เกิดเหตุ หรือการให้ความช่วยเหลือตาม
ความเหมาะสมแก่ผผู้ า่ นพ้นความรุนแรง เช่น สถานทีพ่ กั พิงชัว่ คราวหรือการดูแลรักษาพยาบาลฉุกเฉิน ประเทศมาเลเซียได้แต่ง
ตัง้ “เจ้าหน้าทีผ่ บู้ งั คับใช้กฎหมาย”75 มีหน้าทีใ่ นการช่วยเหลือผูผ้ า่ นพ้นความรุนแรงโดยการน�ำตัวไปไว้ยงั สถานทีพ่ กั อาศัยอืน่
72
73
74
75

มาตรา 8 ของกฎหมายฟิลิปปินส์
มาตรา 10 ของกฎหมายกัมพูชา
มาตรา 13 ของกฎหมายกัมพูชา
มาตรา 2 ของกฎหมายมาเลเซีย
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จัดการในเรื่องการเดินทางไปยังสถานที่รักษาพยาบาลหรือสถานพักพิง หรือไปน�ำทรัพย์สินส่วนตัวของผู้ผ่านพ้นความรุนแรง
ออกมาจากที่อยู่อาศัยเดิม76 ในประเทศเวียดนาม เจ้าหน้าที่ต�ำรวจ คณะกรรมการประชาชนประจ�ำชุมชน และผู้น�ำชุมชน
รับผิดชอบในการด�ำเนินมาตรการป้องกันและคุ้มครอง ในทันทีที่ได้รับข้อมูลเกี่ยวกับการร้องเรียน77 ในประเทศอินโดนีเซีย
เจ้าหน้าที่ต�ำรวจเป็นผ้รับผิดชอบในการสืบสวนสอบสวนและด�ำเนินการอื่นๆ ในทันที่ที่มีการร้องทุกข์เกี่ยวกับความรุนแรง
เกี่ยวกับครอบครัว78 เจ้าหน้าที่ต�ำรวจมีหน้าที่ตามกฎหมายที่จะต้องให้การคุ้มครองผู้ร้องทุกข์ในทันที
การแทรกแซงในขั้นตอนก่อนการฟ้องร้องด�ำเนินคดีนี้ เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการป้องกันไม่ให้มีการกระท�ำความ
รุนแรงเกิดขึ้นอีกต่อไป และเป็นการบรรเทาความเสียหายเร่งด่วนที่ผู้เสียหายต้องการอย่างมาก อย่างไรก็ตาม การแทรกแซง
ก่อนการฟ้องร้องด�ำเนินคดีไม่ควรที่จะเป็นอุปสรรคขัดขวางการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมของผู้เสียหายผ่านศาลที่มีอ�ำนาจ
หน้าที่ในการออกค�ำสั่งศาลทางแพ่งและอาญา
หน้าที่ในการให้ข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิต่างๆ
ขัน้ ตอนแรกในการเข้าถึงการบรรเทาความเสียหาย คือ ความจ�ำเป็นทีต่ อ้ งมีขอ้ มูลเกีย่ วกับสิทธิและการเยียวยาตาม
กฎหมาย ข้อมูลเกีย่ วกับสิทธิตา่ งๆ จะเป็นสิง่ ทีเ่ พิม่ อ�ำนาจในการต่อรองเพือ่ หาข้อยุตใิ นกรณีพพิ าทให้แก่ผรู้ อ้ งทุกข์ และจะช่วย
พวกเขาในการตัดสินใจบนพื้นฐานของการรู้ข้อมูลเกี่ยวกับทางเลือกต่างๆ ในทางกฎหมายที่พวกเขาประสงค์ที่จะด�ำเนินการ
ต่อไป กฎหมายหลายฉบับของประเทศในกลุ่มอาเซียนก�ำหนดว่า หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีหน้าที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิและการ
เยียวยาดังเช่นในประเทศกัมพูชาและมาเลเซีย กฎหมายของประเทศอินโดนีเซียระบุวา่ หน้าทีน่ ไี้ ม่ใช่เป็นหน้าทีเ่ ฉพาะของหน่วย
งานของรัฐเท่านัน้ แต่ยงั เป็นหน้าทีข่ องนักสังคมสงเคราะห์ อาสาสมัครและผูท้ ำ� หน้าทีใ่ นการให้คำ� ปรึกษาทางจิตวิญญาณด้วย
กฎหมายของประเทศฟิลปิ ปินส์กำ� หนดให้เป็นหน้าทีข่ องพนักงานอัยการและเจ้าหน้าทีศ่ าล และโดยเฉพาะอย่างยิง่ ก�ำหนดให้
เป็นหน้าที่ของผู้ให้บริการในการดูแลสุขภาพมักจะเป็นจุดแรกที่รับตัวผู้หญิงที่ประสบความรุนแรงไว้
การเข้าถึงการบรรเทาความเสียหายในทันทีและกระบวนการทางศาล
ในสถานการณ์ที่มีความรุนแรง ผู้หญิงมักเข้าไม่ถึงมาตรการทางกฎหมาย หากต้องการให้วัตถุประสงค์ของกฎหมาย
บรรลุผล ก็จ�ำเป็นที่จะต้องเอื้อให้ผู้หญิงเข้าถึงศาลและหน่วยอื่นๆ ได้ การได้รับค�ำสั่งบรรเทาความเสียหายไม่เพียงแต่จะ
เป็นการจัดการคุม้ ครองให้แก่ผหู้ ญิงโดยทันที หากแต่ยงั ท�ำให้สมั พันธภาพในครอบครัวเกิดสมดุล สร้างพืน้ ทีท่ ปี่ ราศจากความ
รุนแรงต่อผู้หญิงเพื่อการตัดสินใจในอนาคตและต่อรองข้อเรียกร้องของพวกเธอ
ความช่วยเหลือในการเริ่มกระบวนการทางกฎหมาย
ในกลุ่มประเทศอาเซียน กฎหมายบางฉบับก�ำหนดให้เจ้าหน้าที่ให้การช่วยเหลือ เพื่อให้เข้าถึงค�ำสั่งคุ้มครองหรือ
การน�ำเรื่องเข้าสู่กระบวนการทางอาญาตามที่ผู้ร้องทุกข์ต้องการ ตัวอย่าง เช่น กฎหมายของประเทศอินโดนีเซีย ก�ำหนด
ให้เจ้าหน้าที่ต�ำรวจช่วยเหลืออ�ำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ร้องทุกข์ในการเข้าถึงค�ำสั่งคุ้มครอง หากต้องการ79 ค�ำร้องขอค�ำสั่ง
คุ้มครองอาจยื่นโดยเพื่อนหรือครอบครัวของผู้ร้องทุกข์ อาสาสมัครหรือผู้ท�ำหน้าที่ให้ค�ำปรึกษาทางจิตวิญญาณ80 กฎหมาย
ของประทศฟิลิปปินส์ก็คล้ายกัน คืออนุญาตให้บุคคลอื่นๆ ยื่นค�ำร้องขอค�ำสั่งคุ้มครองในนามของผู้หญิงได้ เช่น เจ้าหน้าที่และ
นักสังคมสงเคราะห์ของหน่วยงานของรัฐ เจ้าหน้าที่ต�ำรวจ เจ้าหน้าที่ระดับหมู่บ้านที่เรียกว่า Panang Barangay รวมทั้งภาค
เอกชน เช่น สมาชิกในครอบครัว ทนายความ หรือ นักบ�ำบัด เป็นต้น81 ประเทศกัมพูชา82 ลาว83 และสิงคโปร์84 มีบทบัญญัติ
พิเศษเกี่ยวกับการยื่นค�ำร้องแทนเด็กไว้โดยเฉพาะ
76
77
78
79
80
81
82
83
84

มาตรา 19 ของกฎหมายมาเลเซีย
มาตรา 18 ของกฎหมายเวียดนาม
มาตรา 16 ของกฎหมายอินโดนีเซีย
มาตรา 16 (4) ของกฎหมายอินโดนีเซีย
มาตรา 29 ของกฎหมายอินโดนีเซีย
มาตรา 9 ของกฎหมายฟิลิปปินส์
มาตรา 22 (2) และมาตรา 28 ของกฎหมายกัมพูชา
มาตรา 28 ของกฎหมายลาว
มาตรา 65(10) ของกฎหมายสิงคโปร์

- 22 -

กฎหมายว่ า ด้ ว ยความรุ น แรงเกี่ ย วกั บ ครอบครั ว
และการด� ำ เนิ น งานตามกฎหมาย

ในประเทศมาเลเซีย เจ้าหน้าที่ผู้บังคับใช้กฎหมายมีบทบาทส�ำคัญในการช่วยผู้หญิงยื่นค�ำร้องทุกข์ทางอาญา เจ้าหน้าที่
ต�ำรวจอาจขอค�ำสัง่ คุม้ ครองชัว่ คราวเมือ่ ได้รบั ข้อมูลเกีย่ วกับการกระท�ำความรุนแรงเกีย่ วกับครอบครัว85 พนักงานเจ้าหน้าทีท่ ี่
ได้รับการแต่งตั้งตามกฎหมายของประเทศไทย อาจเริ่มต้นกระบวนการทางอาญาโดยยื่นค�ำร้องทุกข์ หากผู้เสียหายต้องการ86
หลังจากได้มกี ารยืน่ ค�ำร้องทุกข์แล้ว พนักงานสอบสวนจะท�ำการสอบสวน และส่งส�ำนวนการสอบสวนไปให้พนักงานอัยการ ซึง่
ต้องท�ำการฟ้องร้องภายใน 48 ชัว่ โมง นับแต่มกี ารจับกุมตัวผูก้ ระท�ำผิด87 การก�ำหนดกรอบเวลาไว้ในกฎหมายเป็นการป้องกัน
ความล่าช้าและช่วยท�ำให้คดีมีความคืบหน้าด้วย
นอกเหนือจากความช่วยเหลือในเรื่องกระบวนการทางกฎหมาย ผู้หญิงอาจต้องการความช่วยเหลือในการด�ำเนิน
การเพือ่ แสวงหาการเยียวยาตามกฎหมายด้วย กฎหมายของประเทศกัมพูชาให้การยอมรับสิทธิของคูก่ รณีในการมีทปี่ รึกษา
ทางกฎหมายตามทีต่ นเลือก88 แต่ไม่ได้กล่าวว่าจะเข้าถึงสิทธินไี้ ด้อย่างไร ในทางตรงกันข้าม กฎหมายของประเทศฟิลปิ ปินส์ได้
กล่าวไว้อย่างเฉพาะเจาะจงมากกว่าว่า สิทธิได้รบั การช่วยเหลือทางกฎหมายจากกระทรวงยุตธิ รรมหรือผูช้ ว่ ยทางด้านกฎหมาย
ของรัฐเป็นส่วนหนึง่ ของสิทธิของผูร้ อ้ งทุกข์89 ประเทศอินโดนีเซียมีบทบัญญัตกิ ำ� หนดหน้าทีข่ องทนายในการให้คำ� ปรึกษาทาง
กฎหมายและการให้ความช่วยเหลืออื่นๆ แก่ผู้หญิง90
การได้รับการบรรเทาความเสียหายจากหน่วยอื่นๆ
ความต้องการพืน้ ฐานของผูผ้ า่ นพ้นความรุนแรงคือ ค�ำสัง่ บรรเทาความเสียหายในทันที นอกเหนือจากค�ำสัง่ ศาลแล้ว ใน
บางประเทศยังอนุญาตให้หน่วยงานของรัฐมีอ�ำนาจในการออกค�ำสัง่ คุม้ ครองชัว่ คราวก่อนทีค่ ดีจะไปสูศ่ าลด้วย กฎหมาย
ของประเทศฟิลปิ ปินส์บญ
ั ญัตใิ ห้เจ้าหน้าทีร่ ะดับหมูบ่ า้ น มีอำ� นาจในการออกค�ำสัง่ คุม้ ครองทีเ่ รียกว่า “ค�ำสัง่ คุม้ ครองของหมูบ่ า้ น
(Barangay Protection Order)” ซึ่งค�ำสั่งนี้จะมีผลบังคับ 15 วัน91 คณะกรรมการประชาชนของชุมชนในประเทศเวียดนาม
อาจก�ำหนดมาตรการห้ามการติดต่อ ซึ่งจะมีผลใช้ได้ 3 วันนับแต่ได้รับค�ำร้องทุกข์92 ในประเทศไทย พนักงานเจ้าหน้าที่ระดับ
อาวุโส อาจออกค�ำสั่งบรรเทาความเดือดร้อนชั่วคราวในระหว่างการสอบสวนคดีอาญา เพื่อป้องกันไม่ให้มีการกระท�ำความ
รุนแรงอีกต่อไป รวมทัง้ ออกค�ำสัง่ ให้เข้ารับการตรวจรักษาจากแพทย์และค�ำสัง่ ชดเชยความเดือดร้อน93 ในประเทศอินโดนีเซีย
เจ้าหน้าทีต่ ำ� รวจอาจออกค�ำสัง่ คุม้ ครองชัว่ คราวภายใน 24 ชัว่ โมง นับแต่ได้รบั ค�ำร้องทุกข์ ค�ำสัง่ จะยังคงมีผลอยูต่ อ่ ไปอีก 7 วัน
และสามารถที่จะออกได้ก่อนที่ศาลจะมีค�ำสั่งเกี่ยวกับการคุ้มครอง94 การจัดให้มีค�ำสั่งดังกล่าวก็เพื่อประกันการคุ้มครองผู้เสีย
หายจากความรุนแรงได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2) กลไกช่ วยการระงับข้อพิพาททางเลือก (Assisted alternative dispute mechanisms)
ในชั้นก่อนการฟ้องร้องด�ำเนินคดี
บทบัญญัติส�ำหรับช่วยการระงับข้อพิพาททางเลือกในชั้นก่อนการฟ้องร้องด�ำเนินคดี ได้ถูกบัญญัติไว้ในกฎหมายของ
ประเทศกัมพูชา ลาว และเวียดนาม เจ้าหน้าที่ศาลและพนักงานเจ้าหน้าที่อื่นในประเทศกัมพูชาอาจพยายามที่จะท�ำการ
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94

มาตรา 12 ของกฎหมายมาเลเซีย
มาตรา 6 ของกฎหมายไทย
มาตรา 8 ของกฎหมายไทย
มาตรา 31 ของกฎหมายกัมพูชา
มาตรา 13 ประกอบมาตรา 35 (b) ของกฎหมายฟิลิปปินส์
มาตรา 25 ของกฎหมายอินโดนีเซีย
มาตรา 14 ของกฎหมายฟิลิปปินส์
มาตรา 20 ของกฎหมายเวียดนาม
มาตรา 10 ของกฎหมายไทย
มาตรา 16 (2) ของกฎหมายอินโดนีเซีย
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ไกล่เกลีย่ ข้อพิพาทระหว่างคูก่ รณีได้95 แม้วา่ ผูร้ อ้ งทุกข์สามารถทีจ่ ะด�ำเนินกระบวนการทางศาลเพือ่ ร้องขอค�ำสัง่ คุม้ ครองได้ใน
เวลาเดียวกันก็ตาม96 จะมีการไกล่เกลีย่ เพิม่ เติมด้วยนอกเหนือจากการแจ้งให้ผรู้ อ้ งทุกข์ทราบถึงสิทธิของพวกเขาตามกฎหมาย
แล้ว ในประเทศลาว สมาชิกในครอบครัว ปัจเจกบุคคล หรือองค์กรต่างๆ หรือ ศูนย์ไกล่เกลีย่ ข้อพิพาทของหมูบ่ า้ น อาจพยายาม
ที่จะท�ำการไกล่เกลี่ย หากความรุนแรงเกี่ยวกับครอบครัวไม่มีลักษณะที่ร้ายแรงมากนัก97
กฎหมายของประเทศเวียดนาม มีบทบัญญัติอย่างละเอียดในเรื่องการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทที่เกิดขึ้นระหว่างสมาชิกใน
ครอบครัว สถาบัน องค์การ และคณะไกล่เกลี่ยข้อพิพาทระดับฐานราก หลักการที่ต้องตระหนักระหว่างด�ำเนินการไกล่เกลี่ย
ตามที่ได้มีการแจกแจงไว้ คือ (ก) ต้องท�ำในเวลาที่เหมาะสม ในลักษณะเชิงรุกและอดทน (ข) สอดคล้องกับนโยบายของพรรค
คอมมิวนิสต์ กฎหมายของประเทศ หลักจริยธรรมของสังคมและวัฒนธรรมอันดีงามของประชาชน (ค) เคารพการตัดสินใจโดย
อิสระของคูพ่ พิ าทพิพาททุกฝ่ายทีเ่ ข้าร่วมในกระบวนการไกล่เกลีย่ (ง) เป็นกลาง ยุตธิ รรมและมีเหตุมผี ล (จ) สามารถทีจ่ ะรักษา
ไว้ซึ่งความเป็นส่วนตัวของคู่กรณีพิพาท และ (ฉ) เคารพสิทธิและประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมายของผู้อื่นแต่ต้องไม่ขัดแย้งต่อ
ประโยชน์ของรัฐหรือประโยชน์สาธารณะ ถ้อยค�ำเดียวกันนีข้ า้ งต้นยังได้ระบุถงึ กรณีทไี่ ม่ควรพยายามทีจ่ ะด�ำเนินการไกล่เกลีย่
ด้วย ซึ่งรวมถึงเหตุการณ์ต่างๆ ที่มีลักษณะทางอาญา (เว้นแต่ ผู้ร้องทุกข์จะขอยกเว้นการด�ำเนินกระบวนการทางอาญา) และ
การละเมิดต่อกฎหมายปกครอง (ที่มีโทษปรับทางแพ่ง)
อย่างไรก็ตาม การจัดให้มีการระงับข้อพิพาททางเลือกในขั้นตอนก่อนการด�ำเนินคดี อาจท�ำให้เกิดการเบี่ยงคดี
ออกจากศาลหรือวิธีการทางอาญา อาจท�ำให้ไม่เกิดการตระหนักว่าความรุนแรงต่อบุคคลในครอบครัวเป็นการละเมิดสิทธิ
มนุษยชนรูปแบบหนึ่ง ข้อกังวลนี้ค่อนข้างจะไม่หนักหนานัก หากการให้ค�ำปรึกษาในชั้นก่อนการด�ำเนินคดีจะท�ำเฉพาะคดีที่
ความรุนแรงไม่ร้ายแรงนัก อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่ไม่มีการก�ำหนดแนวทางที่เฉพาะเจาะจงลงไปว่า อะไรคือรูปแบบที่ร้ายแรง
ของความรุนแรงเกีย่ วกับครอบครัวนัน้ อาจเป็นช่องให้คา่ นิยมว่าชายเป็นเพศทีเ่ หนือกว่าเข้ามามีอทิ ธิพลในการก�ำหนดว่าอะไร
เป็นความผิดที่ร้ายแรง ดังนั้น จึงถือเป็นเรื่องส�ำคัญที่จะต้องเคารพการตัดสินใจของผู้หญิง และเข้าใจความต้องการของ
พวกเธอก่อนที่จะเริ่มกระบวนการไกล่เกลี่ย บทบัญญัติในกฎหมายของประเทศเวียดนาม ยอมรับในเรื่องนี้โดยมีการก�ำหนด
ให้การ “เคารพการตัดสินใจโดยอิสระของคูก่ รณีพพิ าททุกฝ่ายทีเ่ ข้าร่วมในกระบวนการไกล่เกลีย่ ”98 ในฐานะทีเ่ ป็นหลักการที่
ต้องตระหนักอยูเ่ สมอขณะท�ำการไกล่เกลีย่ ข้อพิพาท อย่างไรก็ตาม การก�ำหนดให้มบี ทบัญญัตวิ า่ ด้วย “การไกล่เกลีย่ ข้อพิพาท
ระหว่างสมาชิกในครอบครัว” ไว้ในตัวบทเกี่ยวกับการป้องกันความรุนแรงเกี่ยวกับครอบครัวอาจท�ำให้การตระหนักว่า ความ
รุนแรงเกีย่ วกับครอบครัวเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนรูปแบบหนึง่ ถูกเบีย่ งเบนออกไป ดังนัน้ จึงแนะน�ำว่ามาตรการไกล่เกลีย่
ข้อพิพาทควรจะพยายามด�ำเนินการก็ตอ่ เมือ่ หลังจากทีผ่ กู้ ระท�ำผิดได้แสดงให้ผมู้ อี ำ� นาจตัดสินใจเห็นเป็นทีพ่ อใจแล้วว่า จะไม่มี
การกระท�ำความรุนแรงอีกต่อไป หลักประกันว่าจะไม่มคี วามรุนแรงอีกนั้น อาจท�ำโดยการให้ทำ� เป็นสัญญาหรือค�ำปฏิญญาว่า
จะหยุดการกระท�ำความรุนแรงและยินยอมจะปฏิบัติตามค�ำชี้ขาดหากสามารถไกล่เกลี่ยได้
ระหว่างกระบวนการพิจารณาคดีของศาล
ในประเทศอื่น ศาลอาจสั่งให้ใช้วิธีการระงับข้อพิพาททางเลือก เช่น ในประเทศกัมพูชา ศาลอาจสั่งให้ท�ำการไกล่เกลี่ย
โดยสมาชิกในครอบครัวหรือผูส้ งู อายุ หากเป็นความรุนแรงทางด้านจิตใจ หรือเศรษฐกิจ หรือพิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นเรือ่ งเล็ก
น้อย99 การไกล่เกลีย่ ดังกล่าวอาจพยายามด�ำเนินการได้ หากคูก่ รณีทกุ ฝ่ายเห็นพ้องกัน ศาลเองก็อาจพยายามท�ำการไกล่เกลีย่
ด้วยตนเอง แต่อย่างไรก็ตามจะบังคับคูก่ รณีไม่ได้100 การทีศ่ าลท�ำการไกล่เกลีย่ นัน้ อาจก่อให้เกิดอคติในการตัดสินคดีได้ หากว่า
การไกล่เกลีย่ นัน้ ประสบความล้มเหลว กฎหมายของประเทศไทยมีชอ่ งทางทีค่ ล้ายกัน คื ออนุญาตให้คกู่ รณีพยายามไกล่เกลีย่
โดยมีผปู้ ระนีประนอมทีศ่ าลแต่งตัง้ ขึน้ 101 ซึง่ จะท�ำได้ตลอดเวลาระหว่างกระบวนการพิจารณาคดีของศาล คดีอาจถูกถอนฟ้อง
95 มาตรา 13 วรรค 1 อนุวรรค 4 ของกฎหมายกัมพูชา ข้อสังเกต – มาตรา 17 ของกฎหมายฉบับนีบ้ ญ
ั ญัตวิ า่ หน่วยงานที่ รับผิดชอบไม่สามารถ
แทรกแซงเข้าไปท�ำการไกล่เกลี่ยหรือประนีประนอมความผิดทางอาญาที่มีลักษณะร้ายแรงได้
96 มาตรา 16 ของกฎหมายกัมพูชา
97 มาตรา 35 ของกฎหมายลาว
98 มาตรา 12 (3) ของกฎหมายเวียดนาม
99 มาตรา 26 ของกฎหมายกัมพูชา
100 มาตรา 20 ของกฎหมายกัมพูชา
101 มาตรา 16 ของกฎหมายไทย
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โดยได้รบั อนุญาตจากศาล หากมีการตกลงกันได้ และผูต้ อ้ งหาได้ปฏิบตั ติ ามบันทึกข้อตกลงและเงือ่ นไขครบถ้วนแล้ว102 ในการ
พยายามไกล่เกลี่ย ผู้ประนีประนอมต้องค�ำนึงถึงหลักการหลายอย่าง รวมทั้งการคุ้มครองสิทธิของผู้ผ่านพ้นความรุนแรง การ
พยายามรักษาไว้ซงึ่ สถานภาพการสมรสและความช่วยเหลือส�ำหรับครอบครัว103 ในขณะทีค่ วามตระหนักเกีย่ วกับสิทธิของผู้
ผ่านพ้นความรุนแรงถือเป็นเรือ่ งส�ำคัญ การรวมเอาหลักการต่างๆ เข้าไว้ ก็อาจก่อให้เกิดการบัน่ ทอนสิทธิดงั กล่าวได้ดว้ ย
เช่นกัน ดังนัน้ บทบัญญัตทิ กี่ ำ� หนดว่า คดีอาญาจะถอนฟ้องไปจากศาลได้ ต้องได้รบั อนุญาตจากศาลก่อน จึงเป็นเกราะป้องกัน
ที่ส�ำคัญ อย่างไรก็ตาม ถือเป็นสิ่งที่พึงแนะน�ำว่า การไกล่เกลี่ยควรที่จะพยายามท�ำโดยองค์กรที่ไม่ใช่ตุลาการ เช่น ประเทศ
มาเลเซีย ศาลอาจส่งคู่ความต่อไปให้องค์กรที่ท�ำหน้าที่ไกล่เกลี่ยที่จัดตั้งขึ้นโดยกระทรวงสวัสดิการสังคมหรือกระทรวงกิจการ
ศาสนาอิสลาม (ใช้ในกรณีที่คู่กรณีเป็นมุสลิม)104
3) การเข้าถึงค�ำสั่งคุ้มครองและมาตรการเพื่อประกันการบังคับให้เป็ นไปตามค�ำสั่ง
การเข้าถึงค�ำสั่งระหว่างการฟ้องร้องด�ำเนินคดี
เพือ่ ประกันการให้ความคุม้ ครองแก่ผหู้ ญิงอย่างมีประสิทธิผล จ�ำเป็นต้องมีบทบัญญัตเิ กีย่ วกับการบรรเทาความเสียหาย
ในทันที การบรรเทาความเสียหายทีส่ ำ� คัญทีส่ ดุ ทีผ่ หู้ ญิงอาจเข้าถึงคือ ค�ำสัง่ บังคับจากศาล ดังนัน้ กฎหมายอาจก�ำหนดให้มกี าร
บรรเทาความเสียหายชั่วคราว และก�ำหนดระยะเวลาเกี่ยวกับกระบวนพิจารณาที่ริเริ่มขึ้นเพื่อการบรรเทาความเสียหายนั้น
ประเทศในอาเซียนส่วนใหญ่ มีบทบัญญัตเิ กีย่ วกับการบรรเทาความเสียหายในทันทีเป็นการชัว่ คราว ในบางประเทศ เช่น
ประเทศอินโดนีเซียและประเทศเวียดนาม ดังที่เห็นข้างต้นแล้ว หน่วยงานของรัฐอาจออกค�ำสั่งคุ้มครองเป็นการชั่วคราว ใน
ประเทศอินโดนีเซีย ค�ำสัง่ คุม้ ครองอาจออกได้ดว้ ยการร้องขอด้วยวาจา105 ในประเทศอืน่ ๆ ศาลมีอำ� นาจทีจ่ ะออกค�ำสัง่ คุม้ ครอง
เพื่อคุ้มครองชั่วคราวในช่วงที่คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาล ศาลมีอ�ำนาจในการออกค�ำสั่งฝ่ายเดียว106 มีปรากฏอยู่ใน
กฎหมายของประเทศกัมพูชา107 และประเทศสิงคโปร์108 บทบัญญัติที่มีรายละเอียดมากที่สุด พบได้ในกฎหมายของประเทศ
ฟิลปิ ปินส์ทอี่ นุญาตให้มกี ารออกทัง้ ค�ำสัง่ คุม้ ครองชัว่ คราว109 และถาวร110 นอกเหนือไปจากค�ำสัง่ คุม้ ครองทีอ่ อกโดยเจ้าหน้าที่
ระดับหมู่บ้าน กฎหมายส่วนใหญ่บัญญัติก�ำหนดระยะเวลาของค�ำสั่งคุ้มครองไม่ว่าจะเป็นคุ้มครองชั่วคราวหรือถาวรไว้ด้วย
โดยกฎหมายบางฉบับอนุญาตให้มีการขอขยายระยะเวลาของค�ำสั่ง หรือขอออกค�ำสั่งฉุกเฉินโดยการร้องขอของผู้ร้องทุกข์
ความล่าช้าและงานทีค่ งั่ ค้างในกระบวนการยุตธิ รรม ถือเป็นอุปสรรคส�ำคัญทีผ่ หู้ ญิงจะเข้าถึงค�ำสัง่ บังคับของศาล เพือ่ ทีจ่ ะ
ลดความล่าช้า กฎหมายบางฉบับ มีการก�ำหนดระยะเวลาส�ำหรับการออกค�ำสัง่ คุม้ ครอง ทีส่ ำ� คัญคือ กฎหมายของประเทศ
อินโดนีเซีย ซึง่ ศาลถูกบังคับให้ตอ้ งออกค�ำสัง่ คุม้ ครองภายใน 7 วัน111 กฎหมายของประเทศฟิลปิ ปินส์ลำ�้ หน้าไปอีกขัน้ หนึง่ โดย
การก�ำหนดว่า การพิจารณาเพือ่ ออกค�ำสัง่ คุม้ ครองถาวร ต้องกระท�ำให้เสร็จสิน้ ภายใน 1 วัน ในกรณีทกี่ ารพิจารณาไม่แล้วเสร็จ
102
103
104
105
106

107
108
109
110
111

มาตรา 12 วรรค 2 ของกฎหมายไทย
มาตรา 15 (1) และ (2) ของกฎหมายไทย
มาตรา 11 (4) ของกฎหมายมาเลเซีย
มาตรา 30 ของกฎหมายอินโดนีเซีย
หมายถึง สถานการณ์ที่ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดมาปรากฏตัวต่อหน้าผู้พิพากษา เมื่อผู้พิพากษาอนุญาตให้มาพบเพียงฝ่ายเดียว เนื่องมาจากบาง
สถานการณ์ บางครั้งผู้พิพากษาจะออกค�ำสั่งชั่วคราวฝ่ายเดียว (นั่นคือ ขึ้นอยู่กับการร้องขอของคู่กรณีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งโดยไม่ได้ฟังอีกฝ่าย
หนึ่ง) เมื่อมีเวลาจ�ำกัด หรือ การฟังคู่กรณีพิพาทอีกฝ่ายจะไม่เป็นการดี ตัวอย่าง เช่น ถ้าภรรยายื่นค�ำร้องกรณีความรุนแรงในครอบครัว ศาล
อาจออกค�ำสั่งฝ่ายเดียวทันทีให้สามีอยู่ห่างจากภรรยา ทันทีที่เขาออกจากบ้าน ศาลอาจก�ำหนดให้มีการไต่สวน ซึ่งฝ่ายสามีสามารถที่จะเล่า
เรื่องทางฝ่ายเขาให้ศาลฟังได้ และศาลก็จะสามารถตัดสินได้ว่า ค�ำสั่งฝ่ายเดียวนั้นควรจะยังอยู่อยู่ต่อไปอย่างถาวรหรือไม่ สืบค้นที่ http://
www.lectlaw.com/def/e051.htm สืบค้นเมื่อวันที่ 2 มิถุนายน ค.ศ. 2009
มาตรา 24 ของกฎหมายกัมพูชา
มาตรา 66 ของกฎหมายสิงคโปร์
มาตรา 15 ของกฎหมายฟิลิปปินส์
มาตรา 16 ของกฎหมายฟิลิปปินส์
มาตรา 28 ของกฎหมายอินโดนีเซีย
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ภายในระยะเวลาที่ก�ำหนด ค�ำสั่งคุ้มครองชั่วคราวจะต้องถูกขยายระยะเวลาออกไปในทันที112 เพื่อประกันว่า จะสามารถออก
ค�ำสั่งตามกรอบเวลาได้ กฎหมายของประเทศฟิลิปปินส์ยังก�ำหนดให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายตุลาการหรือเจ้าหน้าที่อื่นๆ ที่ไม่สามารถ
ด�ำเนินการให้แล้วเสร็จภายในกรอบเวลาทีก่ ำ� หนดมีความผิดทางการบริหารหากไม่มเี หตุผลทีร่ บั ฟังได้113 นอกจากนัน้ กฎหมาย
ของประเทศฟิลปิ ปินส์ยงั มีบทบัญญัตทิ กี่ ำ� หนดว่าค�ำร้องขอค�ำสัง่ คุม้ ครองจะอยูใ่ นล�ำดับความส�ำคัญเร่งด่วนเหนือเรือ่ งอืน่ ๆ114
มาตรการเพื่อประกันการปฏิบัติตามค�ำสั่งคุ้มครอง
การที่ศาลออกค�ำสั่งยังไม่เป็นการเพียงพอที่จะป้องกันความรุนแรง ยังมีความจ�ำเป็นต้องประกันว่า ค�ำสั่งดังกล่าว
ได้รบั การปฏิบตั ติ าม กฎหมายทุกฉบับของประเทศในกลุม่ อาเซียนทีอ่ นุญาตให้มกี ารออกค�ำสัง่ คุม้ ครอง ส่วนใหญ่แล้วประกัน
การปฏิบตั ติ ามค�ำสัง่ โดยการถือว่า การฝ่าฝืนค�ำสัง่ เป็นการกระท�ำผิดทีต่ อ้ งรับโทษ ซึง่ อาจถูกจับกุมในทันทีโดยเจ้าหน้าทีต่ ำ� รวจ
หรือพนักงานเจ้าหน้าที่อื่น กฎหมายของประเทศเวียดนามก�ำหนดให้ค�ำสั่งห้ามการติดต่อต้องถูกควบคุมตรวจสอบโดยผู้น�ำ
ชุมชน115 กฎหมายของประเทศฟิลปิ ปินส์กำ� หนดหน้าทีค่ วบคุมการท�ำตามค�ำสัง่ ศาลหรือค�ำสัง่ อืน่ ๆ ให้เป็นหน้าทีข่ องเจ้าหน้าที่
ระดับหมูบ่ า้ นและเจ้าหน้าทีผ่ บู้ งั คับใช้กฎหมาย116 นอกจากนีย้ งั อนุญาตให้ด�ำเนินคดีฐานละเมิดกระบวนการของศาลได้ดว้ ย
นอกเหนือไปจากวิธีการตามที่ก�ำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยความรุนแรงเกี่ยวกับครอบครัวแล้ว117
บางประเทศ เช่น ประเทศมาเลเซีย และอินโดนีเซีย ก�ำหนดให้มีมาตรการเพื่อป้องกันกรณีที่อาจมีการฝ่าฝืน ศาลใน
ประเทศมาเลเซียอาจก�ำหนดอ�ำนาจในการจับกุมตัว ควบคูไ่ ปกับค�ำสัง่ คุม้ ครอง หากมีความเป็นไปได้ทจี่ ะมีการฝ่าฝืนเกิดขึน้ 118
ในประเทศอินโดนีเซีย ศาลอาจสั่งให้ผู้กระท�ำผิดให้ค�ำมั่นว่าจะปฏิบัติตามค�ำสั่งคุ้มครอง หากผู้กระท�ำผิดไม่ปฏิบัติตาม ศาล
อาจกักขังได้119
มาตรการอื่นๆ อาจถูกน�ำมาใช้เพื่อประกันการปฏิบัติตามค�ำสั่งศาล ในประเทศไทยในกรณีที่พบว่าผู้ต้องหามีความผิด
แทนทีจ่ ะพิพากษาให้จำ� คุก ศาลอาจออกค�ำสัง่ ให้เข้ารับการฟืน้ ฟู ซึง่ อาจรวมถึงค�ำสัง่ เพือ่ รับการบ�ำบัดรักษา ท�ำทัณฑ์บน หรือ
ค�ำสั่งก�ำหนดให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้เสียหาย หรือให้ท�ำงานบริการสาธารณะ120
มาตรการและยุทธวิธีใหม่ๆ เหล่านี้มีประสิทธิภาพในการประกันการบังคับการให้เป็นไปตามค�ำสั่งบังคับการของศาล
กฎหมายทีไ่ ม่มกี ารก�ำหนดกลไกในการบังคับใช้ถอื เป็นกฎหมายทีไ่ ม่สมบูรณ์และ ไม่บรรลุวตั ถุประสงค์ในการให้ความคุม้ ครอง
อย่างมีประสิทธิภาพแก่ผู้ถูกกระท�ำความรุนแรง

การเอื้ออ�ำนวยให้เข้าถึงบริการสนับสนุน
1. การเข้าถึงบริการสนับสนุน
ผูห้ ญิงทีป่ ระสบกับความรุนแรง ต้องการมากกว่าความคุม้ ครองทางกฎหมาย การเข้าถึงบริการสนับสนุนมีความส�ำคัญ
ไม่เพียงแต่เพือ่ จัดการกับสถานการณ์ฉกุ เฉินเท่านัน้ หากแต่ยงั เป็นการช่วยสนับสนุนผูห้ ญิงในการต่อสูเ้ พือ่ ความยุตธิ รรม
อีกด้วย ซึ่งจ�ำเป็นต้องมีการประสานการจัดการจากหน่วยงานต่างๆ ของรัฐและหน่วยงานอื่นๆ
112
113
114
115
116
117
118
119
120

มาตรา 16 ของกฎหมายฟิลิปปินส์
มาตรา 18 ของกฎหมายฟิลิปปินส์
มาตรา 20 ของกฎหมายฟิลิปปินส์
มาตรา 22 ของกฎหมายเวียดนาม
มาตรา 30 (f) ของกฎหมายฟิลิปปินส์
มาตรา 21 ของกฎหมายฟิลิปปินส์
มาตรา 7 (2) และ (3) ของกฎหมายมาเลเซีย
มาตรา 38 ของกฎหมายอินโดนีเซีย
มาตรา 12 ของกฎหมายไทย
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ยุทธศาสตร์ที่ประเทศต่างๆ น�ำมาใช้ในการอ�ำนวยความสะดวกในการเข้าถึงบริการสนับสนุนอาจแบ่งได้เป็น 3 กลุ่ม
กลุ่มแรก คือ ตระหนักว่า การเข้าถึงบริการสนับสนุนเป็นสิทธิอย่างหนึ่ง กลุ่มที่สอง คือ ก�ำหนดหน้าที่ให้เจ้าหน้าที่ผู้บังคับ
ใช้กฎหมายและเจ้าหน้าที่อื่นๆ เพื่อให้ทั้งการบริการสนับสนุนและเอื้อให้สามารถเข้าถึงบริการสนับสนุน กลุ่มที่สาม คือ
เอื้อให้สามารถเข้าถึงบริการสนับสนุนโดยออกนโยบายและพัฒนาแผนปฏิบัติการขึ้น เพื่อให้มีการด�ำเนินการตามกฎหมาย
และจัดการปัญหาอย่างประสานความร่วมมือกัน
ประเทศทีอ่ ยูใ่ นกลุม่ แรก คือ ประเทศลาว ฟิลปิ ปินส์ และเวียดนาม ในประเทศเหล่านี้ ผูห้ ญิงมีสทิ ธิเข้าถึงบริการสนับสนุน
เช่น การดูแลรักษาพยาบาล รวมทั้งบ�ำบัดรักษาบาดแผลทางด้านจิตใจ สถานพักพิง และการให้ค�ำปรึกษาทางกฎหมาย และ
ที่น่าสนใจ คือ กฎหมายของประเทศเวียดนามบังคับว่า รัฐจะต้องสนับสนุนเอกชนหรือองค์กรต่างๆ ในการจัดตั้งสถานที่ให้
บริการสนับสนุนช่วยเหลือผูถ้ กู กระท�ำความรุนแรง ให้คำ� ปรึกษาและบริการอืน่ ๆ เช่น ดูแลสุขภาพ ให้คำ� แนะน�ำด้านกฎหมาย
จัดให้มีสถานที่พักพิง เป็นต้น121 กฎหมายฉบับนี้ ยังก�ำหนดให้มีการจัดท�ำบัญชีรายชื่อสถานที่ในชุมชนที่เชื่อถือไว้ใจได้ที่จะ
สามารถให้ความช่วยเหลือแก่ผผู้ า่ นพ้นความรุนแรง รวมทัง้ ก�ำหนดให้มแี นวทางและมีการฝึกอบรมในการป้องกันและควบคุม
ความรุนแรงเกีย่ วกับครอบครัว122 และท้ายทีส่ ดุ กฎหมายฉบับนีย้ งั ก�ำหนดให้รฐั มีหน้าทีต่ อ้ งจัดสรรงบประมาณเพือ่ ประกันการ
ด�ำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายอีกด้วย123
ประเทศที่อยู่ในกลุ่มที่สอง คือ ประเทศอินโดนีเซีย มาเลเซีย ไทย และฟิลิปปินส์ กฎหมายของประเทศฟิลิปปินส์ นอก
เหนือจากการยอมรับสิทธิของผู้หญิงในเรื่องเกี่ยวกับบริการสนับสนุนแล้ว ยังก�ำหนดหน้าที่โดยละเอียดของพนักงานอัยการ
เจ้าหน้าที่ศาล เจ้าหน้าที่ระดับหมู่บ้าน ผู้ให้บริการดูแลสุขภาพ และเจ้าหน้าที่ผู้บังคับใช้กฎหมายในการให้ความช่วยเหลือแก่
ผู้ผ่านพ้นความรุนแรง124 กฎหมายของประเทศอินโดนีเซียก็คล้ายคลึงกัน มีการก�ำหนดหน้าที่ของรัฐบาลและเจ้าหน้าที่รัฐ125
บุคลากรด้านสาธารณสุข นักสังคมสงเคราะห์ เพื่อนร่วมงาน ผู้ท�ำหน้าที่ให้ค�ำปรึกษาด้านจิตวิญญาณ และผู้สนับสนุนอื่นๆ
ในการให้ความช่วยเหลือในรูปแบบต่างๆ แก่ผู้ผ่านพ้นความรุนแรง126 ส่วนประเทศไทยนั้น แม้ว่ากฎหมายของไทยจะไม่มี
บทบัญญัติเฉพาะเกี่ยวกับการเข้าถึงบริการสนับสนุน แต่กฎหมายก็บัญญัติให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์กม็ หี น้าทีใ่ นการจัดวางระบบการท�ำงานเพือ่ สนับสนุนปฏิบตั กิ ารและการบังคับใช้กฎหมาย127 ซึง่ ถือเป็นอีกก้าวย่างหนึง่
ไปสู่การจัดการที่มีการประสานงานระหว่างหน่วยงานต่างๆ เพื่อสนองตอบแก่ผู้ผ่านพ้นความรุนแรง
ที่ส�ำคัญ กฎหมายของประเทศฟิลิปปินส์มีบทบัญญัติอย่างละเอียดว่า จะเข้าถึงการบริการสนับสนุนและมาตรการอื่นๆ
ได้อย่างไร เช่น การให้บริการหรือโครงการภาคบังคับทีร่ ฐั ต้องจัดให้แก่ผผู้ า่ นพ้นความรุนแรง128 และบทบัญญัตทิ เี่ ป็นนวัตกรรม
เช่น สิทธิที่ให้แก่ผู้ผ่านพ้นความรุนแรงในอันที่จะลาพักงานเพิ่มขึ้นเพื่อให้เกิดผลตามค�ำสั่งคุ้มครอง129 นอกจากนี้ กฎหมายยัง
ก�ำหนดให้ต้องจัดสรรงบประมาณเพื่อด�ำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย130 บทบัญญัติเกี่ยวกับการจัดสรรงบประมาณนี้ หาก
มีการบัญญัติไว้ในกฎหมาย จะท�ำให้การด�ำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายมีประสิทธิผล
2. การให้ค�ำปรึกษากับการไกล่เกลี่ย/การท�ำความตกลง/การประนีประนอมในกฎหมาย
การให้คำ� ปรึกษาแก่ผผู้ า่ นพ้นความรุนแรงเพือ่ ช่วยให้ฝา่ ยหญิงจัดการกับสถานการณ์ความรุนแรง และเพือ่ ให้ฝา่ ยชายผู้
กระท�ำความรุนแรงป้องกันตัวเองมิให้การกระท�ำความรุนแรงอีกในอนาคต เป็นลักษณะส�ำคัญของกฎหมายว่าด้วยความรุนแรง
ต่อบุคคลในครอบครัว บทบัญญัติดังกล่าวในกฎหมายตระหนักถึงผลกระทบทางด้านอารมณ์และจิตใจของความรุนแรงเกี่ยว
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130

มาตรา 12 ของกฎหมายไทย
มาตรา 29 ของกฎหมายเวียดนาม
มาตรา 30 ของกฎหมายเวียดนาม
มาตรา 29-32 1 ของกฎหมายฟิลิปปินส์
บทที่ 5 ของกฎหมายอินโดนีเซีย
มาตรา 21-25 ของกฎหมายอินโดนีเซีย
มาตรา 18 ของกฎหมายไทย
มาตรา 40 ของกฎหมายฟิลิปปินส์
มาตรา 43 ของกฎหมายฟิลิปปินส์
มาตรา 45 ของกฎหมายฟิลิปปินส์
- 27 -

กฎหมายว่ า ด้ ว ยความรุ น แรงเกี่ ย วกั บ ครอบครั ว
และการด� ำ เนิ น งานตามกฎหมาย

กับครอบครัว อย่างไรก็ตาม บ่อยครั้งที่การให้ค�ำปรึกษาถูกท�ำให้สับสนและความส�ำคัญของการให้ค�ำปรึกษาได้ถูกลบล้าง
ไปจากการผนวกเอาบทบัญญัตเิ กีย่ วกับการไกล่เกลีย่ /การท�ำความตกลง/การประนีประนอมเข้ามาอยูด่ ว้ ยกันในกฎหมาย
ดังนัน้ จึงต้องรูว้ า่ แม้วา่ จะมีบทบัญญัตเิ กีย่ วกับการไกล่เกลีย่ /การท�ำความตกลงอยูใ่ นกฎหมาย131 แต่กต็ อ้ งมีเกราะป้องกัน
ที่เพียงพอเพื่อประกันว่าความปลอดภัยและจุดยืนของผู้ร้องทุกข์จะไม่ได้รับผลกระทบเชิงลบ
กฎหมายของประเทศอินโดนีเซียและฟิลิปปินส์ มีความชัดเจนว่า ควรจะมีการให้ค�ำปรึกษาแก่ผู้ร้องทุกข์ ไม่ใช่การ
ไกล่เกลี่ยประนีประนอม เพื่อที่จะท�ำให้ฝ่ายหญิงรู้สึกมั่นคงปลอดภัย กฎหมายฟิลิปปินส์อีกเช่นกันที่กำ� หนดให้มีการให้ค�ำ
ปรึกษาและบ�ำบัดส�ำหรับผูก้ ระท�ำผิดด้วย ในทางตรงกันข้าม กฎหมายของประเทศเวียดนามมีบทบัญญัตทิ งั้ บทเกีย่ วกับ “การ
ประนีประนอมข้อพิพาทระหว่างสมาชิกในครอบครัว” ซึง่ เน้นไปทีก่ ารให้คำ� ปรึกษาและการประนีประนอมในแง่ทางธรรมเนียม
ประเพณีและวัฒนธรรมของประเทศ ดังนั้น ความเข้าใจเกี่ยวกับการให้ค�ำปรึกษาภายใต้กฎหมายนี้ก็คือ การประนีประนอม
ภายในครอบครัว ยกเว้นไม่กี่กรณีที่มีลักษณะเป็นอาชญากรรมหรือเป็นการละเมิดต่อกฎหมายปกครอง กฎหมายในประเทศ
กัมพูชาและลาวดูจะเป็นการจัดระดับชัน้ ให้กบั การกระท�ำความรุนแรง และก�ำหนดให้มกี ารไกล่เกลีย่ ประนีประนอมได้สำ� หรับ
ความรุนแรงที่มีผลทางเศรษฐกิจหรือทางด้านจิตใจหรือเป็นกรณีไม่ร้ายแรง กฎหมายของประเทศไทยก�ำหนดให้ต้องมีการ
ปฏิบตั ติ ามข้อตกลงก่อนจึงจะถอนฟ้องคดีได้ กฎหมายของประเทศสิงคโปร์ไม่มกี ารกล่าวถึงประเด็นเกีย่ วกับการให้คำ� ปรึกษา
และการไกล่เกลี่ย/การหาข้อยุติ/การประนีประนอมไว้ในที่ใดเลย

การฝึ กอบรมและการสร้างความตระหนักแก่สาธารณชน
มาตรการส�ำคัญประการหนึ่งในการป้องกันความรุนแรงเกี่ยวกับครอบครัว คือ การริเริ่มรณรงค์สร้างความตระหนักให้
แก่สาธารณชน โดยมุง่ สร้างสภาวะแวดล้อม “การไม่ยอมทนต่อความรุนแรง”(Zero tolerance) การขยายความตระหนักของ
สาธารณชนในเรื่องเกี่ยวกับสิทธิตามกฎหมายนี้เป็นสิ่งส�ำคัญในการเพิ่มพลังให้แก่ผู้หญิงและป้องกันการกระท�ำความรุนแรง
ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ในเรื่องนี้ ประเทศกัมพูชา ลาว ฟิลิปปินส์ และเวียดนาม มีบทบัญญัติเฉพาะโดยใช้การศึกษาเป็นช่อง
ทางในการสร้างความตระหนักแก่สาธารณะ ประเทศเหล่านี้ได้ก�ำหนดกระทรวง กรม และหน่วยงานต่างๆ ที่ต้องรับผิดชอบ
ในการสร้างความตระหนักในหมู่สาธารณชนให้แพร่หลาย
องค์ประกอบส�ำคัญที่จะประกันการด�ำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายอย่างมีประสิทธิผล คือ การมีผู้บังคับใช้
กฎหมายและผู้พิพากษาที่ผ่านการฝึกอบรมมาอย่างดีและเป็นผู้ที่มีความละเอียดอ่อนต่อปัญหาความรุนแรงเกี่ยวกับ
ครอบครัว กฎหมายของประเทศกัมพูชา132 และฟิลิปปินส์133 รวมเอาการฝึกอบรมเจ้าหน้าทีผ่ บู้ งั คับใช้กฎหมายและเจ้าหน้าที่
อื่นๆ เข้าไว้ในกฎหมาย กฎหมายของฟิลิปปินส์ยังก�ำหนดรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการที่จะใช้ในการฝึกอบรมด้วย134 เหตุผล
ของการไม่รวมเอาบทบัญญัติเฉพาะด้านการฝึกอบรม และการสร้างความตระหนักให้แก่สาธารณชนอาจเป็นเพราะได้มีการ
ก�ำหนดไว้ในนโยบายและโครงการที่ไม่เกี่ยวกับกฎหมายอื่นๆ ที่รัฐได้รับรองแล้ว อย่างไรก็ตาม การรวมเอาการฝึกอบรม
เจ้าหน้าทีข่ องรัฐและการสร้างความตระหนักแก่สาธารณชนไว้ในกฎหมายด้านความรุนแรงเกีย่ วกับครอบครัวฯ เป็นทาง
เลือกที่ดีกว่า เนื่องจากกฎหมายมีอ�ำนาจมากกว่า หน้าที่ความรับผิดชอบในการจัดการฝึกอบรมและการรณรงค์เพื่อสร้าง
ความตระหนักให้แก่สาธารณชนควรที่จะบัญญัติไว้ในกฎหมายด้วย โดยให้อยู่ภายใต้การก�ำกับดูแลของหน่วยงานส่วนกลางที่
มีหน้าที่ในการประสานการด�ำเนินงานด้วย

131 พึงรับรูว้ า่ ทีป่ ระชุมกลุม่ ผูเ้ ชีย่ วชาญเกีย่ วกับแนวปฏิบตั ทิ ดี่ ที วั่ โลกด้านกฎหมายว่าด้วยความรุนแรงเกีย่ ววกับครอบครัว ซึง่ จัดประชุมเมือ่ เดือน
พฤษภาคมค.ศ. 2008 เสนอแนะว่าควรจะห้ามอย่างชัดเจนไม่ให้มกี ารไกล่เกลีย่ คดีความรุนแรงต่อสตรีทกุ คดีทงั้ ก่อนและระหว่างกระบวนการ
ทางกฎหมาย ดูรายงานการประชุม หน้า 43 สืบค้นที่ http://www.un.org/womenwatch/daw/egm/vaw_legislation_2008/vaw_legislation_2008.htm. สืบค้นเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม ค.ศ. 2009.
132 บทที่ 6 ของกฎหมายกัมพูชา
133 มาตรา 42 ของกฎหมายฟิลิปปินส์
134 เรื่องเดียวกัน.
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กล่องที่ 4 - ค�ำถามในการติดตามผลการบังคับใช้กฎหมาย
ค�ำถามที่ 1 กฎหมายมีมาตรการชดเชยเยียวยาที่มีประสิทธิผลหรือไม่
ตัวชี้ วัด
ก.
ข.
ค.

จ�ำนวนค�ำร้องทุกข์ท่ีมีการยื่นตามกฎหมาย
จ�ำนวนค�ำสั่งคุ้มครองที่ออกมา (ส�ำหรับประเทศที่กฎหมายก�ำหนดให้มีค�ำสั่งคุ้มครอง)
จ�ำนวนค�ำร้องทุกข์ท่ีได้รับเกี่ยวกับการละเมิดค�ำสั่งคุ้มครอง

จ.

จ�ำนวนคดีท่ีมีการตกลงกันได้ด้วยความพอใจด้วยกัน และมีการปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ตกลงกันหรือไม่
จ�ำนวนค�ำร้องทุกข์ทางอาญาที่ได้รับ และผลของการด�ำเนินคดีอาญา

ฉ.

การก�ำหนดระยะเวลาส�ำหรับการด�ำเนินคดีในคดีความรุ นแรงทุกรู ปแบบ

ช.

สหสัมพันธ์ระหว่างกระบวนการทางแพ่งและทางอาญา เช่ น ค�ำร้องทุกข์ตามกฎหมายอาญาลดลงอย่างสัมพันธ์กับการ
เพิ่มขึ้นของจ�ำนวนค�ำร้องที่ย่ืนเพื่อขอค�ำสั่งทางแพ่งหรือไม่

ง.

ค�ำถามที่ 2 กลไกต่างๆมีประสิทธิผลในการเอื้อการเข้าถึงการเยียวยาทางกฎหมาย และอื่นๆ หรือไม่
อ�ำนวยความสะดวกส�ำหรับการเข้าถึงการเยียวยาทางกฎหมายและการเยียวยาอื่นๆ หรือไม่
ตัวชี้ วัด
ก.
ข.
ค.
ง.
จ.
ฉ.

จ�ำนวนพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้มีอ�ำนาจหน้าที่ในการรับค�ำร้องทุกข์ ด�ำเนินมาตรการคุ้มครอง และมั่นใจในการบังคับใช้
คุณสมบัติ ประสบการณ์ และการฝึ กอบรมของพนักงานเจ้าหน้าที่ท่ีด�ำเนินการเกี่ยวกับค�ำร้องทุกขคดีความรุ นแรง
ปั จจัยพื้นฐานที่จัดสรรให้กับหน่วยงานต่างๆ เพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิผล
การบริการที่จัดไว้ให้ผู้หญิงเข้าถึงได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการช่ วยเหลือทางการรักษาพยาบาล สถานพักพิง และการให้
ค�ำปรึกษา ฯลฯ
ความพยายามให้การท�ำงานของหน่วยงานสหวิชาชี พในการจัดการปั ญหาส�ำหรับผู ้ผ่านพ้นความรุ นแรงมีความก้าวหน้า
งบประมาณและเงินทุนที่จัดสรรให้เพื่อด�ำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย

การติดตามผลและประเมินผลการด�ำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยความรุ นแรงเกี่ยวกับครอบครัว
การติดตามผลด�ำเนินการตามกฎหมายมีวัตถุประสงค์ 2 ประการ ประการแรก ท�ำให้รัฐรับผิดชอบต่อพันธกรณีทาง
กฎหมาย ประการที่สอง ท�ำให้มีการรวมรวมการปฏิบัติที่ดี และสามารถบ่งชี้ช่องว่างของกฎหมายที่พบหลังจากที่ได้มีการน�ำ
กฎหมายไปบังคับใช้ ข้อมูลที่รวบรวมได้จากการติดตามผล และประเมินผลจะช่วยในการก�ำหนดนโยบายและยุทธศาสตร์
ส�ำหรับการปฏิรูปกฎหมายในอนาคต หน้าที่ของการติดตามผลการใช้กฎหมาย ก็เพื่อตรวจสอบว่า มาตรการเพื่อการด�ำเนิน
การตามกฎหมายนั้นสอดคล้องกับสิทธิตามรัฐธรรมนูญหรือไม่ และมาตรการเหล่านั้นมีประสิทธิผลในการลดเหตุการณ์ความ
รุนแรงหรือไม่
มีกฎหมายความรุนแรงเกี่ยวกับครอบครัวในกลุ่มประเทศอาเซียนเพียง 2 ฉบับ เท่านั้น ที่มีบทบัญญัติเกี่ยวกับการ
ติดตามผล ฉบับแรก คือ กฎหมายของประเทศมาเลเซียบังคับว่า ศาลต้องเก็บบันทึกรายการร้องทุกข์ทุกฉบับที่มีการยื่นภาย
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ใต้กฎหมายความรุนแรงเกี่ยวกับครอบครัว135 กฎหมายฉบับที่สอง คือ กฎหมายของประเทศไทยซึ่งก�ำหนดให้กระทรวงการ
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มีหน้าที่จัดเตรียมรายงานประจ�ำปีในเรื่องจ�ำนวนคดีความรุนแรงเกี่ยวกับครอบครัว
ที่มีการบันทึกเป็นคดี มาตรการบรรเทาความเสียหายที่รัฐจัดให้ผู้ผ่านพ้นความรุนแรง จ�ำนวนกรณีความรุนแรงที่มีการแจ้ง
เป็นต้น136 การติดตามผลเป็นสิ่งส�ำคัญที่จะประกันการด�ำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น จึงขอ
แนะน�ำให้รัฐรวมเอาบทบัญญัติเกี่ยวกับเรื่องนี้เข้าไว้ในกฎหมายด้วย
วัตถุประสงค์หลักของการติดตามผล คือ การตรวจสอบว่า เหตุการณ์เกีย่ วกับความรุนแรงเกีย่ วกับครอบครัวลดลง เพราะ
มีการบังคับใช้กฎหมายที่มีประสิทธิผลหรือไม่ ข้อมูลนี้สามารถจัดเก็บได้โดยการส�ำรวจและการท�ำวิจัยด้านสังคมศาสตร์ ใน
เรื่องนี้ ควรตระหนักด้วยว่าจ�ำนวนค�ำร้องทุกข์เกี่ยวกับความรุนแรงเกี่ยวกับครอบครัวที่เพิ่มขึ้น อาจมิใช่การชี้ว่ามีเหตุการณ์
ความรุนแรงเพิ่มขึ้น แต่อาจเป็นเพราะมีความตระหนักเกี่ยวกับกฎหมายมากขึ้น และการเข้าถึงกระบวนการทางกฎหมาย
ดีขึ้น ดังนั้น จ�ำนวนค�ำร้องทุกข์ที่เพิ่มขึ้นอาจบ่งบอกถึงความส�ำเร็จในการด�ำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย การตรวจสอบ
ว่าการติดตามผลการบังคับใช้กฎหมายประสบความส�ำเร็จหรือไม่ จ�ำเป็นต้องตอบค�ำถามตามตัวชี้วัด เพื่อบ่งชี้ถึงความส�ำเร็จ
ในการติดตาม ตามที่ปรากฎใน กล่องที่ 4
งานเกี่ยวกับการด�ำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย กับงานด้านการติดตามผล เป็นงานที่แยกจากกัน และควรที่จะ
ต้องคงไว้เช่นนั้น การประกันการด�ำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายอย่างมีประสิทธิผล จ�ำเป็นต้องจัดให้มีบริการ และต้องให้
มีมาตรการทีเ่ อือ้ การเข้าถึงการเยียวยาทางกฎหมายและการเยียวยาอืน่ ๆ ในเรือ่ งนี้ ควรต้องมีการก�ำหนดบทบาทและความ
รับผิดชอบของหน่วยงานภาครัฐแต่ละหน่วยให้ชดั เจน เพือ่ ป้องกันความซำ�้ ซ้อน และจ�ำเป็นต้องมีการประสานความร่วมมือ
กันระหว่างหน่วยงานภาครัฐต่างๆ รวมทั้งองค์กรภาคเอกชน และผู้ที่ท�ำงานด้านการให้บริการต่างๆ ด้วย การประสานความ
ร่วมมือของหน่วยงานต่างๆ นั้น สามารถที่จะด�ำเนินการผ่านการก�ำหนดนโยบาย แนวทางการปฏบัติร่วมกันระหว่างหน่วย
งาน หรือ โดยการมอบหมายหน่วยงานกลางเพื่อก�ำกับดูแลและประสานการด�ำเนินการ

บทสรุ ป
ในขณะทีป่ ระเทศส่วนใหญ่ในกลุม่ อาเซียน ได้แสดงถึงความมุง่ มัน่ ต่อเรือ่ งความเสมอภาค และการไม่เลือกปฏิบตั เิ พราะ
เหตุแห่งเพศ แต่หลักประกันนี้ไม่จำ� เป็นต้องสะท้อนออกมาในมาตรการพิเศษ เพราะกฎหมายของภูมิภาคนี้ส่วนใหญ่ ไม่ได้
เจาะจงคุ้มครองเพศใดโดยเฉพาะ ประวัติศาสตร์เกี่ยวกับการเป็นอาณานิคม และประวัติศาสตร์การเมืองของแต่ละประเทศ
ล้วนมีอิทธิพลต่อระบบกฎหมายและระบบบริหารราชการ สามารถอธิบายได้จากความแตกต่างของรูปแบบของกฎหมายที่
ถูกน�ำมาใช้ หลายประเทศได้ใช้การผสมผสานกันของการเยียวยาทางปกครองและทางกระบวนการยุติธรรมได้อย่างประสบ
ความส�ำเร็จ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับโครงสร้างการบริหารที่มีอยู่ และทั้งๆ ที่มีการตั้งข้อสงวนต่ออนุสัญญา CEDAW บนพื้นฐานเรื่อง
การเคารพต่อความหลากหลายทางวัฒนธรรมและศาสนา ประเทศเหล่านี้ก็ยังสามารถด�ำเนินนโยบายสาธารณะในการท�ำให้
ความรุนแรงเกี่ยวกับครอบครัวเป็นเรื่องที่ผิดกฎหมายได้
สิ่งที่ท�ำให้กฎหมายว่าด้วยความรุนแรงเกี่ยวกับครอบครัว แตกต่างจากกฎหมายอื่นก็คือ กฎหมายเหล่านี้ ก�ำหนดให้
มีการให้บริการทางสังคมที่หลากหลาย เช่น การให้ค�ำปรึกษา สถานที่พักพิงและความช่วยเหลือเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล
ระดับของบริการจะขึน้ อยูก่ บั การพัฒนาด้านเศรษฐกิจสังคมของแต่ละสังคม แม้กระนัน้ ความมุง่ มัน่ ทีป่ รากฏอยูใ่ นกฎหมายก็
เป็นสัญญาณที่ดี โดยสรุปแล้ว ต้องกล่าวว่า ประเทศในกลุ่มอาเซียนได้ก้าวมาไกลที่ให้การยอมรับนโยบาย “การไม่ยอมทนต่อ
ความรุนแรงเกี่ยวกับครอบครัว”(Zero tolerance) อย่างเป็นทางการ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าที่ส�ำคัญส�ำหรับสังคม
ที่ยังยึดโยงอยู่กับประเพณีที่ถือผู้ชายเป็นใหญ่
135 มาตรา 16 ของกฎหมายมาเลเซีย
136 มาตรา 17 ของกฎหมายไทย
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ข้อเสนอแนะเฉพาะ
เจตนารมณ์และวัตถุประสงค์ของกฎหมาย

• ขอแนะน�ำว่ากฎหมายว่า ด้วยความรุนแรงเกี่ยวกับครอบครัว ควรยอมรับอย่างชัดเจนว่า ความรุนแรงเกี่ยว

กับครอบครัวเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนรูปแบบหนึ่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งสิทธิในความเสมอภาค และสิทธิใน
ชีวิต กรอบกฎหมายต้นแบบของสหประชาชาติ (UN Model Code) เสนอแนะให้ยอมรับความรุนแรงเกี่ยวกับ
ครอบครัวในฐานะที่เป็นความรุนแรงที่เจาะจงเฉพาะเพศ (Gender specific) ที่ “มุ่งกระท�ำต่อผู้หญิง เกิดขึ้น
ภายในครอบครัวและเกิดในความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล” การอ้างอิงถึงกฎหมายระหว่างประเทศในวัตถุประสงค์
และเจตนารมณ์ของกฎหมาย จะท�ำให้มีการน�ำหลักการที่บัญญัติไว้ในกฎหมายไปใช้ในเวลาที่ศาลตัดสินคดี

นิยามของ “ความรุนแรงเกี่ยวกับครอบครัว”

• การผนวกนิยาม ความรุนแรงเกีย่ วกับครอบครัวทีล่ ะเอียด และครอบคลุมจะท�ำให้คำ� นึงครอบคลุมถึงความรุนแรง

ในรูปแบบต่างๆ ทีผ่ หู้ ญิงต้องเผชิญ รวมทัง้ ผลกระทบต่อสุขภาพทางกายและจิต และสถานะทางเศรษฐกิจ อีกทัง้
ยังเป็นการจ�ำกัดขอบเขตการใช้ดุลพินิจของตุลาการในการพิจารณาว่า มีความรุนแรงเกี่ยวกับครอบครัวเกิดขึ้น
หรือไม่ นิยามความรุนแรงเกี่ยวกับครอบครัวที่ถือว่ามีความละเอียด และครอบคลุมมากที่สุดพบได้ในกฎหมาย
ของประเทศฟิลิปปินส์
• ขอแนะน�ำอย่างยิ่งให้ผนวกความรุนแรงที่ปรากฎอยู่ในบางวัฒนธรรมไว้ในนิยามด้วย
• ขอเสนอแนะให้มีแนวทางที่ช่วยพนักงานเจ้าหน้าที่ในการก�ำหนดว่าความรุนแรงใดมีลักษณะที่ร้ายแรงหรือเป็น
เพียงเรื่องเล็กน้อย โดยแนวทางดังกล่าว ควรที่จะต้องสอดคล้องกับมาตรฐานและบรรทัดฐานสากล การรับรอง
ให้ใช้แนวทางดังกล่าวจะเป็นการป้องกันอคติสว่ นตัวและบรรทัดฐานอันเนือ่ งมาจากระบบคิดทีถ่ อื ว่าชายเป็นใหญ่
ที่มีอิทธิพลต่อฐานคิดของตุลาการ รวมทั้งกระบวนการตัดสินใจในลักษณะกึ่งตุลาการด้วย
ขอบเขตของกฎหมาย

• สัมพันธภาพทุกรูปแบบทีเ่ กิดขึน้ ในสถานทีอ่ ยูอ่ าศัยร่วมกัน ควรทีจ่ ะต้องถูกรวมอยูใ่ นเนือ้ หาของกฎหมายว่าด้วย

ความรุนแรงเกี่ยวกับครอบครัว ซึ่งจ�ำเป็นต้องมีรายการของความสัมพันธ์รูปแบบต่างๆ ที่จะอยู่ภายใต้กรอบของ
กฎหมายประกอบด้วย รวมถึง ความสัมพันธ์ที่มีลักษณะต้องพึ่งพาอาศัยทุกรูปแบบ ตลอดจนนิยามของสถานที่
อยู่อาศัยร่วมกัน เพื่อใช้อ้างอิงความสัมพันธ์ดังกล่าว
• กรอบกฎหมายต้นแบบของสหประชาชาติ แนะน�ำให้ผนวกเอาคนทีท่ ำ� งานบ้านเข้าไว้ในภายใต้กรอบของกฎหมาย
ด้วย ซึ่งมีแต่กฎหมายของประเทศอินโดนีเซียเท่านั้นที่มีการรวมเรื่องนี้ไว้ในกฎหมายของประเทศ
กลไกการร้องทุกข์

• กลไกการร้องทุกข์ทปี่ ระเทศต่างๆ น�ำมาใช้ ควรให้ผผู้ า่ นพ้นความรุนแรง สามารถเข้าถึงได้โดยง่าย ควรจะต้องจัด

ให้มีการคุ้มครองแก่ผู้ร้องทุกข์ได้โดยทันที รวมทั้งประกันการเข้าถึงบริการสนับสนุนด้านต่างๆ ของหญิงเหล่านั้น
ด้วย มาตรการก่อนการด�ำเนินคดี ควรมุง่ ให้การกระท�ำความรุนแรงยุตลิ งโดยทันที และประเมินความต้องการของ
ผู้ร้องทุกข์ก่อนที่จะเริ่มด�ำเนินการต่างๆ ในขั้นตอนต่อไป
• หลายประเทศในกลุ่มอาเซียน มีการน�ำกลไกที่เป็นนวัตตกรรมมาใช้ เพื่อที่จะแทรกแซงในสถานการณ์ฉุกเฉินได้
ขอเสนอแนะให้มีการออกค�ำสั่งในกรณีฉุกเฉินโดยฝ่ายบริหารหรือหน่วยงานอื่นๆ ก่อนที่ศาลจะมีการออกค�ำสั่ง
เพื่อจะได้ป้องกันการกระท�ำความรุนแรงที่อาจเกิดขึ้นอีกได้ทันทีโดยไม่ต้องรอการออกค�ำสั่งโดยศาล
• ข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิและความช่วยเหลือในการเริ่มกระบวนการทางกฎหมาย เป็นสิ่งส�ำคัญยิ่งในการช่วยให้เข้าถึง
กระบวนการยุติธรรมได้สะดวกยิ่งขึ้น
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กฎหมายว่ า ด้ ว ยความรุ น แรงเกี่ ย วกั บ ครอบครั ว
และการด� ำ เนิ น งานตามกฎหมาย

• การจัดให้มกี ารระงับข้อพิพาททางเลือก ทัง้ ในขัน้ ตอนก่อนและหลังการด�ำเนินคดีทมี่ อี ยูใ่ นกฎหมายบางฉบับ ควร

จะใช้กลไกนีก้ ต็ อ่ เมือ่ มีหลักประกันว่าจะไม่มคี วามรุนแรงเกิดขึน้ อีก หลักประกันนีอ้ าจได้มาโดยการให้คำ� ยินยอม
ชดใช้คา่ เสียหายหรือปฏิญาณว่า จะหยุดการกระท�ำความรุนแรง และจะยึดถือตามเงือ่ นไขของการระงับข้อพิพาท
ตามที่ได้ตกลงกัน การใช้กลไกการระงับข้อพิพาททางเลือกนี้ ต้องกระท�ำด้วยการเคารพต่อสิทธิและเสรีภาพใน
การตัดสินใจของคู่พิพาทด้วย
• ในการไกล่เกลี่ยก่อนการด�ำเนินคดีนั้น ต้องมั่นใจว่า กระบวนการนี้ จะไม่เป็นอุปสรรคขัดขวางการเข้าถึง
กระบวนการทางศาล หรือค�ำสั่งเยียวยาของศาล นอกจากนี้ การไกล่เกลี่ยหลังการด�ำเนินคดี ไม่ควรท�ำโดยศาล
เนื่องจาก อาจก่อให้เกิดอคติหากว่าข้อพิพาทนั้นไม่สามารถบรรลุข้อยุติได้ จึงเสนอแนะให้ไกล่เกลี่ยโดยองค์กร
หรือบุคคลที่มีวิชาชีพด้านนี้ และมีอ�ำนาจด�ำเนินการในเรื่องดังกล่าว
การเข้าถึงค�ำสั่งศาลเพื่อการบรรเทาความเสียหาย

• กฎหมายของประเทศฟิลิปปินส์ มีบทบัญญัติเกี่ยวกับการบรรเทาความเสียหาย รวมทั้งบริการที่รัฐจัดให้เพื่อ

บรรเทาความเสียหายด้วย การบรรเทาความเสียหายเหล่านี้ จะสัมพันธ์กบั นิยามความรุนแรงเกีย่ วกับครอบครัวที่
บัญญัตไิ ว้ในกฎหมายพร้อมกับระบุเจตนารมณ์ในการจัดให้มคี ำ� สัง่ ศาลไว้อย่างชัดเจน ขอแนะน�ำให้ทำ� ตามตัวอย่าง
นี้ เพราะว่าเป็นการให้แนวทางแก่ผู้พิพากษาในการตัดสินใจเกี่ยวกับลักษณะของค�ำสั่งที่จะออกมา
• ประเทศในภูมภิ าคนีส้ ว่ นใหญ่ มีการก�ำหนดกรอบเวลาในการด�ำเนินการกับค�ำร้องทุกข์ และค�ำร้องต่างๆ ทีย่ นื่ ตาม
กฎหมาย นับว่าเป็นสิ่งส�ำคัญที่จะประกันได้ว่า ผู้ผ่านพ้นความรุนแรงจะได้รับความยุติธรรมที่รวดเร็ว
• มีการก�ำหนดให้การละเมิดค�ำสั่งศาลเป็นความผิดที่ต้องรับโทษ เพื่อช่วยให้การบังคับใช้ค�ำสั่งศาลเป็นผลยิ่งขึ้น
นอกจากนี้ กฎหมายในกลุม่ อาเซียนถือว่า ความรุนแรงเกีย่ วกับครอบครัวเป็นความผิดโดดๆ ไม่วา่ จะในกฎหมาย
ทั่วไป หรือในกฎหมายเฉพาะว่าด้วยความรุนแรงเกี่ยวกับครอบครัวก็ตาม
การฝึกอบรม การให้การศึกษาและการรณรงค์เพื่อสร้างความตระหนักแก่สาธารณชน เพื่อป้องกันความรุนแรงเกี่ยวกับ
ครอบครัว

• ขอแนะน�ำว่า กฎหมายควรบังคับให้มีการจัดการฝึกอบรม และให้การศึกษาอย่างเป็นระบบ และอย่างสม�่ำเสมอ

แก่เจ้าหน้าทีต่ ำ� รวจ พนักงานอัยการ ผูพ้ พิ ากษา นักสังคมสงเคราะห์ และเจ้าหน้าทีอ่ นื่ ๆ ของรัฐ ในการคุม้ ครองผู้
ผ่านพ้นความรุนแรงเกีย่ วกับครอบครัว และป้องกันไม่ให้เกิดการกระท�ำความรุนแรงขึน้ อีก กฎหมายของประเทศ
ฟิลิปปินส์ และกัมพูชา ก�ำหนดให้มีการฝึกอบรมอย่างสม�่ำเสมอแก่ผู้บังคับใช้กฎหมายและผู้พิพากษา
• การรณรงค์เพือ่ เสริมสร้างความตระหนักแก่สาธารณชนเกีย่ วกับความรุนแรงต่อผูห้ ญิง เป็นมาตรการส�ำคัญในการ
ขจัดความรุนแรง และเปลี่ยนเจตคติของสังคม ประเทศกัมพูชา ลาว ฟิลิปปินส์ และเวียดนาม ล้วนใช้การรณรงค์
ในการสร้างความตระหนักในหมู่ประชาชน เพื่อแก้ปัญหาความรุนแรงเกี่ยวกับครอบครัว
การติดตามตรวจสอบและประเมินผลการด�ำเนินการ

• การติดตามตรวจสอบและประเมินผลการด�ำเนินการเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยความรุนแรงเกี่ยวกับ

ครอบครัว เป็นสิ่งส�ำคัญเพื่อประกันการด�ำเนินการอย่างมีประสิทธิผล ดังนั้น จึงขอแนะน�ำให้ประเทศต่างๆ
ก�ำหนดให้มีบทบัญญัติเกี่ยวกับเรื่องนี้ไว้ในกฎหมาย ประเทศมาเลเซียและไทย ได้รวมเอาบทบัญญัติดังกล่าวไว้
ในกฎหมายของตน ซึ่งได้มีการก�ำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบเฉพาะด้านต่างๆ แก่หน่วยงาน ให้มีการรวบรวม
เอกสารเกี่ยวกับค�ำร้องทุกข์ คดีความรุนแรงเกี่ยวกับครอบครัว และมาตรการในการบรรเทาความเสียหายต่างๆ
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ส่วนที่ 2 สรุ ปการปฏิบัติท่ีดีเกี่ยวกับระบบการจัดการกรณี
ความรุ นแรงเกี่ยวกับครอบครัวทั่วโลก
ความจ�ำเป็ นที่ต้องมีการจัดการกรณีความรุ นแรงเกี่ยวกับครอบครัวในลักษณะประสานการท�ำงาน
ร่วมกัน
รัฐบาลทั่วโลกได้น�ำเอาแนวทางที่หลากหลายมาใช้แก้ปัญหาความรุนแรงเกี่ยวกับครอบครัว เนื่องจากความตระหนัก
ว่า ความรุนแรงเกี่ยวกับครอบครัวเป็นปัญหาที่ต้องได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วน แนวทางหนึ่งที่ใช้กันมากที่สุด คือ
การปฏิรูปภายในหน่วยงานและสถาบันต่างๆ รวมถึงหน่วยงานที่บงั คับใช้กฎหมาย ศาลยุติธรรม หน่วยงานทีด่ แู ลด้านสุขภาพ
หน่วยงานทีร่ บั ผิดชอบเกีย่ วกับการจัดสถานทีพ่ กั พิง และอืน่ ๆ ด้วยวัตถุประสงค์เพือ่ สร้างระบบการจัดการปัญหา อย่างไรก็ตาม
เนื่องจากการปฏิรูปเหล่านี้ มักเป็นการริเริ่มด�ำเนินการภายในเฉพาะของแต่ละหน่วยงาน ดังนั้น การท�ำงานร่วมกันระหว่าง
หน่วยงานต่างๆ จึงไม่ได้ผลดีเท่าที่ควรในความเป็นจริง เมื่อเป็นเช่นนี้ ก็ไม่สามารถแก้ปัญหาให้กับผู้ผ่านพ้นความรุนแรงเกี่ยว
กับครอบครัว ซึ่งยังคงต้องไปติดต่อขอความช่วยเหลือและความยุติธรรมจากหลายๆ ที่อยู่เช่นเดิม ดังนั้น ผู้หญิงที่ต้องเผชิญ
กับปัญหาความรุนแรงเกีย่ วกับครอบครัว จึงยังคงต้องพบกับความยากล�ำบากอย่างยิง่ เมือ่ ต้องไปติดต่อขอค่าชดเชย และการ
สนับสนุนช่วยเหลือจากหน่วยงานต่างๆ
ด้วยเหตุนี้ ความจ�ำเป็นในการมี “การจัดการปัญหาอย่างเป็นทางการ” (Official response) ทีม่ พี น้ื ฐานอยูบ่ นความร่วม
มือกันระหว่างรัฐและชุมชนจึงได้ถกู หยิบยกขึน้ มาอีกครัง้ หนึง่ ในขณะทีห่ น่วยต่างๆ ให้บริการแก่ผผู้ า่ นพ้นความรุนแรงเกีย่ วกับ
ครอบครัวทีแ่ ตกต่างกันไป ตามบทบาทหน้าทีภ่ ายใต้แนวทางนี้ ระบบการสือ่ สารและการประสานงานระหว่างหน่วยงานต่างๆ
จะเป็นหลักประกันให้แต่ละหน่วยงานรู้ว่า หน่วยงานอื่นก�ำลังให้บริการอะไรแก่ผู้ผ่านพ้นความรุนแรง แนวทางการประสาน
การท�ำงานร่วมกันนี้ (ซึ่งไม่จ�ำเป็นต้องเป็นการท�ำงานแบบเดียวกันหมด) เพื่อแก้ปัญหาความรุนแรงเกี่ยวกับครอบครัวโดย
รัฐนี้ ต่อไปนี้จะเรียกว่า “ระบบการจัดการกรณีความรุนแรงเกี่ยวกับครอบครัว” (Domestic violence response system)
เอกสารฉบับนี้ พยายามที่จะสรุปให้เห็นเค้าโครงของระบบต่างๆ ที่มีการริเริ่มด�ำเนินการโดยรัฐบาลของประเทศต่างๆ ในการ
จัดการกรณีความรุนแรงเกีย่ วกับครอบครัวในต้นแบบการประสานการท�ำงานร่วมกัน และจะพยายามน�ำเอา “การปฏิบตั ทิ ดี่ ”ี
จากประเทศต่างๆ ทั่วโลกมาแสดงให้เห็น
การศึกษาอย่างย่อถึงความเป็นมาของกระบวนการปฏิรปู องค์กรทีน่ ำ� มาสูว่ วิ ฒ
ั นาการของ “ระบบการจัดการกรณีความ
รุนแรงเกีย่ วกับครอบครัว” ท�ำให้เรารูว้ า่ ความริเริม่ นี้ เป็นผลมาจากการเคลือ่ นไหวของกลุม่ ผูห้ ญิงทีร่ ณรงค์ตอ่ ต้านความรุนแรง
เกีย่ วกับครอบครัว ในระยะแรกสุด สถานพักพิงทัง้ หลายทีม่ ใี นชุมชน และศูนย์ให้คำ� ปรึกษาแต่ละศูนย์ทดี่ ำ� เนินการโดยองค์กร
ผู้หญิงและผู้ผ่านพ้นความรุนแรงเกี่ยวกับครอบครัว ได้ถูกเชื่อมโยงเข้าด้วยกัน และได้รับการปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพมาก
ขึ้น ความส�ำเร็จนี้เองที่ค่อยๆ ท�ำให้รัฐบาลและหน่วยงานภาครัฐ ตระหนักถึงความจ�ำเป็นที่จะต้องมีการประสานงานกันอย่าง
กว้างขวางขึ้นระหว่างหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและองค์กรชุมชนที่เกี่ยวข้องกับการด�ำเนินการ และการบังคับใช้กฎหมาย
ภาคส่วนแรกที่เป็นเป้าหมายคือ กระบวนการยุติธรรม หรือแต่ละหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมมากกว่า137 ในฐานะที่
เป็นส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์หลักในการแก้ปัญหา แนวทางแทรกแซงเน้นการพัฒนาข้อตกลง และแนวทางการท�ำงานของ
แต่ละหน่วย และจัดการฝึกอบรม รวมทั้งพัฒนาให้มีความละเอียดอ่อนในการจัดการกับกรณีความรุนแรงเกี่ยวกับครอบครัว
อย่างไรก็ตาม ภาคส่วนอื่นๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ภาคส่วนด้านสุขภาพได้ถูกเชื่อมโยงเข้าสู่ “ระบบการจัดการปัญหา” นี้ อย่าง
ค่อยเป็นค่อยไป มีการตัง้ หน่วยทีเ่ ป็นตัวประสานการท�ำงานร่วมกันขึน้ เพือ่ ประกันการสือ่ สารทีเ่ หมาะสมระหว่างหน่วยงานใน
กระบวนการยุติธรรม และหน่วยงานที่ให้บริการที่จ�ำเป็นด้านอื่นๆ138
137 การปฏิรูปในแต่ละส่วนของกระบวนการยุติธรรม ควรรวมถึงการปฏิรูปที่ริเริ่มในหน่วยงานของต�ำรวจ อัยการ ศาล และในบางประเทศ มี
การใช้มาตรการพิเศษ เช่น โครงการแทรกแซงผู้กระท�ำความรุนแรง การริเริ่มด�ำเนินการปฏิรูปเหล่านี้ เป็นการด�ำเนินการภายในของแต่ละ
หน่วยงานโดยเฉพาะ เช่น วิธีการและแนวทางที่ถูกพัฒนาโดยต�ำรวจ อัยการ และศาล
138 ในประเทศที่ด�ำเนินการตามแนวทางนี้ ได้มีการผนวกสถาบันทางการศึกษา การให้บริการเพื่อสร้างเสริมรายได้ นโยบายเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย
และโครงการแทรกแซงผูก้ ระท�ำความรุนแรง เข้าในระบบการจัดการความรุนแรงเกีย่ วกับในครอบครัว ในสหรัฐอเมริกา กลุม่ ผูท้ ม่ี คี วามศรัทธา
ทางศาสนา และโครงการริเริ่มของโบสถ์ต่างๆ มีบทบาทส�ำคัญในเรื่องนี้ วิวัฒนาการของศูนย์ให้บริการเบ็ดเสร็จ (One-stop centre) ที่มีอยู่
ในสถานรักษาพยาบาล เป็นตัวอย่างทีด่ ขี องการสร้างความเชือ่ มโยงระหว่างองค์กรทีเ่ กีย่ วข้องกับงานด้านความรุนแรงเกีย่ วกับครัว และโดย
ปกติมักเป็นสถาบันที่อยู่ในฐานะที่ไม่ต้องฟังใคร เช่น หน่วยที่ให้บริการด้านสุขภาพ
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ระบบการจัดการปั ญหาความรุ นแรงเกี่ยวกับครอบครัว: ต้นแบบและแนวทาง
แนวทางการประสานการท�ำงานร่วมกันในการแก้ปัญหาความรุนแรงเกี่ยวกับครอบครัวบางครั้งเรียกว่า “การประสาน
งานหลายหน่วยงาน” (Multi-agency coordination) และ “ระบบการจัดการปัญหาระหว่างหน่วยงาน” (Inter-agency
response system) แต่ในเอกสารฉบับนี้จะเรียกว่า “ระบบการจัดการปัญหาความรุนแรงเกี่ยวกับครอบครัว” โดยมีเหตุผล
ดังต่อไปนี้
ประการแรก เอกสารฉบับนี้ ได้ท�ำการส�ำรวจ “การปฏิบัติที่ดี” ต้นแบบต่างๆ ที่ด�ำเนินการโดยองค์กรที่หลากหลาย ไม่
ได้จ�ำกัดเฉพาะหน่วยงานภาครัฐ แต่ยังรวมถึงหน่วยงานภาคเอกชน และในระดับชุมชนด้วย
ประการที่สอง การเรียกว่า “ระบบการจัดการปัญหาความรุนแรงเกี่ยวกับครอบครัว” เราจงใจที่จะเปลี่ยนจุดเน้นจาก
“การประสานการท�ำงานร่วมกัน” ระหว่างหน่วยงาน ในฐานะที่เป็นลักษณะเด่นของระบบ ไปที่คุณภาพของ “การจัดการ
ปัญหา” ซึ่งระบบการประสานการท�ำงานจัดให้แก่ผู้ผ่านพ้นความรุนแรง ดังนั้น ผู้ผ่านพ้นความรุนแรงเกี่ยวกับครอบครัว
จึงถือเป็นศูนย์กลางของระบบการประสานการท�ำงานร่วมกันนี้
ประการสุดท้าย สิ่งที่ต้องพึงจดจ�ำ คือ ระบบการจัดการปัญหาเหล่านี้ ต้องถูกออกแบบมาไม่เพียงเพื่อจัดให้มีมาตรการ
ด้านการป้องกันเท่านั้น แต่ยังต้องมีมาตรการในการคุ้มครอง และฟื้นฟูเยียวยาด้วย กฎหมายส่วนใหญ่โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
กฎหมายอาญาได้ถูกออกแบบมาเพื่อป้องกันมิให้มีการกระท�ำความผิดทางอาญาเกิดขึ้นอีก อย่างไรก็ตาม ระบบการจัดการ
ปัญหาความรุนแรงเกี่ยวกับครอบครัวที่แท้จริง ต้องไม่เพียงแต่ป้องกันมิให้เกิดการกระท�ำความรุนแรงขึ้นอีกเท่านั้น แต่ยัง
ต้องประกันการคุ้มครองรวมทั้งการฟื้นฟูเยียวยา เพื่อให้หญิงที่เป็นผู้เสียหายได้กลับไปสู่สภาวะของความมั่นคงปลอดภัยด้วย
ตัวอย่างของการจัดการปัญหาดังกล่าว คือ บทบัญญัติที่รวมเอาการก�ำหนดให้มีการจับกุมผู้กระท�ำผิดในทันที พร้อมทั้งจัดให้
มีการคุ้มครองโดยเจ้าหน้าที่ต�ำรวจ จัดสถานที่พักพิงที่ปลอดภัย และการก�ำหนดค่าสินไหมทดแทนให้แก่หญิงนั้นด้วย
ดังนั้น ในเอกสารนี้ การที่จะน�ำเสนอว่าการริเริ่ม/นโยบาย/การปฏิบัติใด คือ “การปฏิบัติที่ดี” จะมุ่งเน้นไปที่ ผู้ผ่านพ้น
ความรุนแรง และจะประเมินงานนั้นที่คุณภาพของ “การจัดการที่ตอบสนองความต้องการของผู้ผ่านพ้นความรุนแรง”
กล่องที่ 5 - การท�ำความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการจัดการกรณี
ความรุนแรงเกี่ยวกับครอบครัว: แนวทางด�ำเนินการ
• ให้ความส�ำคัญกับผู ้ผ่านพ้นความรุ นแรงก่อน ดังนั้น จึงจ�ำเป็นต้องเข้าใจสถานการณ์ของหญิงเหล่านั้น และความ
ต้องการของพวกเธอ
• ให้ความสนใจ ดูแลผู ้หญิงทุกคนโดยไม่จ�ำกัดเชื้ อชาติ ชนชั้ น และชาติพันธุ ์
• ต้องตระหนักถึงสิทธิ และสิ่งที่พึงได้ของผู ้ผ่านพ้นความรุ นแรง คุณค่าและศักดิ์ศรีของพวกเธอต้องได้รับการเคารพ
• ต้องตระหนักว่าผ่านพ้นความรุ นแรงอาจสับสน เมื่อเข้าใกล้ผู้ท่ีกระท�ำต่อเธอ แต่เธอสามารถที่จะเอาชนะปั ญหาเหล่า
นี้ได้ โดยการช่ วยเหลือบางประการ
• ไม่มีจิตคิดตัดสินพฤติกรรมและการตัดสินใจของพวกเธอ (Non-judgmental attitude)
• ความลับ และความลับที่บอกเล่าได้
• หญิงที่เผชิ ญกับความรุ นแรงเกี่ยวกับครอบครัวเป็นผู ้ก�ำหนดเวลา สถานที่ และจังหวะของการได้รับความช่ วยเหลือ
รวมทั้งแนวทางอย่างไรที่พวกเธอต้องการจะเดินหน้า การแทรกแซงในทันทีเป็นสิ่งจ�ำเป็นยิ่ง และจ�ำเป็นต้องมีการจด
บันทึกโดยบุ คคลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
ทีม่ า: คัดจาก Lawyers Collective Women’s Rights; ยุ ติความรุ นแรงเกีย่ วับครอบครัวด้วยความไม่รุนแรง: คู่มือส�ำหรับเจ้าหน้าทีค่ ุ้มครองของ
PWDVA (ค.ศ. 2008)
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ระบบการจัดการปัญหาความรุนแรงเกี่ยวกับครอบครัว สามารถที่จะอธิบายได้ในลักษณะของวงล้อหรือห่วงโซ่ หญิงที่
ถูกกระท�ำอาจเข้าสูห่ ว่ งโซ่ในจุดใดก็ได้ ซึง่ จะสามารถเข้าถึงหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องได้ พวกเธอจะได้รบั การส่งต่อไปยังหน่วยงาน
อื่น ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับสิ่งที่พวกเธอต้องการ พวกเธอมีอิสระที่จะออกจากระบบเมื่อใดก็ได้ หากไม่มีบทบัญญัติของกฎหมาย หรือ
นโยบายก�ำหนดข้อยกเว้นไว้เป็นอย่างอื่น139

ที่พักพิง

เจ้าหน้าที่
คุ้มครอง

ตำรวจ

การบริการ
ทางการแพทย์

ผู้ให้
บริการ

มาตรฐานและบรรทัดฐานสากลเกี่ยวกับระบบการจัดการกรณีความรุ นแรงเกี่ยวกับครอบครัว
กฎหมายต้นแบบว่าด้วยความรุนแรงเกี่ยวกับครอบครัว (E/CN.4/1996/53/Add.2, 2 February 1996) เป็นต้นแบบ
และแนวทางแก่รัฐภาคีที่ก�ำลังจะบัญญัติกฎหมายภายในว่าด้วยความรุนแรงเกี่ยวกับครอบครัวอ้างอิง ถึงระบบการสนับสนุน
ที่กว้างขวางครอบคลุม การจัดฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ผู้บังคับใช้กฎหมายและเจ้าหน้าที่ศาล การสร้างแนวทางปฏิบัติงานร่วม
กันระหว่างหน่วยงาน ส�ำนักงานและการบริการ และหน่วยงานพิเศษของศาล และต�ำรวจที่ด�ำเนินคดีความรุนแรงเกี่ยวกับ
ครอบครัว เป็นต้น ในฐานะที่เป็นองค์ประกอบส�ำคัญของกฎหมาย
ความส�ำคัญของการสร้างระบบการจัดการปัญหาโดยประสานการท�ำงานร่วมกัน ยังได้ถกู ย�ำ้ ถึงในรายงานของการประชุม
กลุ่มผู้เชี่ยวชาญเรื่อง “การปฏิบัติที่ดีในการต่อสู้และขจัดความรุนแรงต่อสตรี” จัดโดย United Nations Division for the
Advancement of Women และ UNODC ในปี 2005140 และในการประชุมถัดมา คือ การประชุมผู้เชี่ยวชาญ เรื่อง “การ
139 ตัวอย่าง เช่น หลายรัฐในสหรัฐอเมริกาได้รับเอานโยบาย “การไม่ระงับการฟ้องร้องด�ำเนินคดี (No drop prosecution policy)” มาใช้กับ
คดีความรุนแรงในครอบครัว นั่นหมายถึงว่า ความรับผิดชอบในการฟ้องร้องด�ำเนินคดีเป็นของรัฐ และทันทีที่กระบวนการทางกฎหมายเริ่ม
ขึน้ การฟ้องร้องด�ำเนินคดีไม่สามารถทีจ่ ะยุตลิ งได้ แม้ผทู้ แี่ จ้งความร้องทุกข์ตอ้ งการทีจ่ ะถอนแจ้งความหรือค�ำร้องทุกข์กต็ าม นโยบายนีต้ งั้ อยู่
บนสมมติฐานทีต่ ระหนักว่า ผูห้ ญิงทีเ่ ผชิญความรุนแรงในครอบครัวต้องเผชิญกับแรงกดดันมากมาย ไม่วา่ จะโดยตรงหรือเนือ่ งมาจากลักษณะ
ของสัมพันธภาพและ/หรือการพึ่งพาทางอารมณ์ สังคม และเศรษฐกิจ ท�ำให้ต้องถอนคดี ดังนั้น เพื่อแก้ปัญหาในเรื่องที่คดีความรุนแรงใน
ครอบครัวที่มีจ�ำนวนน้อยมาก และเพื่อปลดภาระอันหนักอึ้งออกจากผู้ร้องทุกข์ นโยบาย “การไม่ระงับการฟ้องร้องด�ำเนินคดี (No drop
prosecution policy)” จึงได้ถูกพัฒนาขึ้น อย่างไรก็ตาม นโยบายดังกล่าวได้รับค�ำวิพากษ์วิจารณ์อย่างหลากหลาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งจาก
กลุ่มที่เคลื่อนไหวสนับสนุนสิทธิผู้หญิงโดยมองว่า นโยบายดังกล่าวปฏิเสธการตัดสินใจของสตรี
140 สืบค้นรายงานได้ที่ http://www.un.org/womenwatch/daw/egm/vam-gp-2005/index.html.
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ปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยความรุนแรงเกี่ยวกับครอบครัว” ในปี 2008 ได้ชี้ให้เห็นว่า บทบัญญัติว่าด้วยการด�ำเนิน
การให้เป็นไปตามกฎหมาย โดยภาคส่วนต่างๆ (กระทรวงที่เกี่ยวข้องที่ต้องประสานงานกับต�ำรวจ อัยการ ศาล หน่วยงาน
ด้านสุขภาพ และด้านการศึกษา) ควรที่จะต้องก�ำหนดให้หน่วยงานเหล่านั้นจัดท�ำ แนวทางการด�ำเนินงานของหน่วยงาน และ
แนวทางการด�ำเนินงานร่วมกัน ค�ำสั่งและมาตรฐาน รวมทั้งพัฒนาแบบฟอร์มที่เป็นมาตรฐานเพื่อด�ำเนินการให้เป็นไปตาม
กฎหมายอย่างละเอียดครอบคลุมและทันเวลา141
กล่องที่ 6 - มาตรฐานและบรรทัดฐานในกฎหมายระหว่างประเทศ
ระบบการจัดการปั ญหาโดยประสานการท�ำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานต่างๆได้รับการยอมรับและถูกรวมเข้าไว้ในกรอบ
ของกฎหมายระหว่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในอนุสัญญา CEDAW, ปฏิญญา DEVAW, กรอบกฎหมายต้นแบบของ
สหประชาชาติ และในรายงานของเลขาธิการสหประชาชาติ
• มาตรา 2 (จ) ของอนุสัญญา CEDAW ก�ำหนดให้รัฐภาคีต้อง “ด�ำเนินมาตรการที่เหมาะสมทั้งปวงเพื่อขจัดการเลือก
ปฏิบัติ...โดยบุ คคล องค์กรใดก็ตาม แม้กระทั่งเป็นการกระท�ำของเอกชน
• ข้อเสนอแนะทั่วไปล�ำดับที่ 19 ของคณะกรรมการ CEDAW เจาะจงเน้นไปที่ความรุ นแรงต่อผู ้หญิงในฐานะที่เป็นการ
เลือกปฏิบัติภายใต้อนุสัญญา และย�้ำความจ�ำเป็นที่รัฐภาคีจะต้องด�ำเนินการด้วยความมุ ่งมั่นใส่ใจอย่างเหมาะสม แม้
เป็นการกระท�ำโดยเอกชน
• บทบัญญัติข้อ 2(ก) ของ DEVAW ก�ำหนดให้ความรุ นแรงเกี่ยวกับครอบครัวรวมถึง “ความรุ นแรงต่อร่างกาย ทาง
เพศและจิตใจที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับครอบครัว”
• บทบัญญัติข้อ 4 ของ DEVAW ก�ำหนดให้รัฐภาคีด�ำเนินมาตรการที่เหมาะสมทั้งปวง เพื่อพัฒนามาตรการลงโทษ
ทางอาญาและแพ่ง ท�ำให้หญิงผู ้ถูกกระท�ำความรุ นแรงเข้าถึงกลไกของกระบวน การยุ ติธรรม ป้องกันไม่ให้ผู้หญิง
ถูกกระท�ำซ�้ ำอันเนื่องมาจากข้อบกพร่องของกฎหมายหรือการบังคับใช้กฎหมาย และสร้างโครงสร้างสนับสนุนเพื่อ
น�ำไปสู่การขจัดความรุ นแรงต่อผู ้หญิง

เอกสารฉบับนี้ พยายามที่จะจ�ำแนกการปฏิบัติที่ดีในการน�ำกฎหมายว่าด้วยความรุนแรงเกี่ยวกับครอบครัวมาใช้บังคับ
โดยค�ำนึงถึงมาตรฐานและบรรทัดฐานข้างต้น

แนวทางที่เป็ นนวัตกรรม – การรวบรวมการปฏิบัติท่ีดี
ก่อนทีเ่ ราจะท�ำการส�ำรวจการปฏิบตั ทิ ดี่ ี สิง่ ส�ำคัญทีต่ อ้ งเข้าใจก่อนว่า ต้นแบบของระบบการจัดการปัญหาโดยประสาน
การท�ำงานร่วมกันนั้น ได้พัฒนาขึ้นทีละน้อยในบริบทที่สนองตอบต่อความต้องการในระดับประเทศ ดังนั้น จึงเป็นไม่ได้ที่จะ
น�ำบัญชีรายการของมาตรฐานการปฏิบัติที่ดีที่สมบูรณ์ครบถ้วน ซึ่งมีอยู่หลากหลายจากส่วนต่างๆ ของโลกมาตัดสิน แต่ความ
พยายามของเอกสารนี้ คือการให้กรณีตัวอย่าง นโยบาย การปฏิบัติ และยุทธศาสตร์ ที่อาจจะถือได้ว่าเป็นการปฏิบัติที่ดีโดย
ดูจากความมีประสิทธิผลที่ได้รับการพิสูจน์แล้ว นอกจากนี้ ต้องเข้าใจด้วยว่า นโยบายเหล่านี้อาจไม่ประสบผลส�ำเร็จเสมอไป
เมื่อน�ำไปใช้ต่างที่โดยไม่มีการปรับให้เข้ากับความต้องการเฉพาะของผู้คนในที่นั้นๆ อย่างไรก็ตาม เพื่อความสะดวก สิ่งที่จะ
กล่าวต่อไป เป็นกลุ่มของมาตรฐานหรือตัวบ่งชี้ทั่วไปและที่มักใช้กันบ่อยๆ ซึ่งได้ถูกรวมเข้าไว้ในเอกสาร การศึกษาความเป็น
มาเพื่อตรวจสอบ“การปฏิบัติที่มีแนวโน้มว่าน่าจะใช้ได้” (Promising practices) เพื่อการศึกษาของเลขาธิการสหประชาชาติ
เรื่องความรุนแรงเกี่ยวกับครอบครัว142
1. ความมีประสิทธิผล
2. ความสามารถท�ำซ�้ำได้
141 สืบค้นรายงานได้ที่ http://www.un.org/womenwatch/daw/egm/vam_legislation_2008/vaw_legislation_2008.htm.
142 ข้อมูลภูมิหลังส�ำหรับรายงานของเลขาธิการสหประชาชาติเรื่องความรุนแรงต่อสตรี A/61/122/Add.1.
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3.
4.
5.
6.

ความยั่งยืน
การตอบสนอง
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
พันธมิตรและการท�ำงานร่วมกันเชิงยุทธศาสตร์ในการด�ำเนินการระหว่างรัฐและภาคประชาสังคมหรือระหว่างหน่วยงาน

อดีตผู้รายงานพิเศษด้านความรุนแรงต่อสตรีได้เคยอธิบายว่า การปฏิบัติ “ที่ดีที่สุด” หรือ “ที่ดี” คือ การปฏิบัติที่น�ำไป
สู่การเปลี่ยนแปลงอย่างแท้จริง มีส่วนท�ำให้นโยบายน�ำไปสู่ความเสมอภาคทางเพศมากขึ้น และ/หรือขยายขอบเขตออกไปสู่
พื้นที่ใหม่ๆ ที่ไม่ใช่พื้นที่ดั้งเดิมของผู้หญิง143
ในเอกสารฉบับนี้ ได้มีการพิจารณาภาพรวมของการปฏิบัติที่ดีในการด�ำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยความ
รุนแรงเกี่ยวกับครอบครัว โดยเฉพาะอย่างยิ่งมีการกล่าวถึงการปฏิบัติที่รวมเอาระบบการจัดการปัญหาที่มีประสิทธิผลไว้ด้วย
โดยประเทศที่ถูกเลือกคือ อังกฤษ สหรัฐอเมริกา อินเดีย อัฟริกาใต้ แคนาดาและออสเตรเลีย เหตุผลที่เลือกประเทศเหล่านี้
เป็นเพราะ กฎหมาย นโยบายและแนวทางของประเทศเหล่านี้ ได้ถกู น�ำไปใช้เป็นแบบอย่างทัว่ โลก อย่างไรก็ตาม แนวความคิด
เกีย่ วกับระบบการจัดการปัญหาโดยประสานการท�ำงานร่วมกันนี้ ได้มกี ารริเริม่ น�ำร่องและพัฒนาจนเป็นยุทธศาสตร์ทปี่ ระสบผล
ส�ำเร็จในประเทศสหรัฐอเมริกา144 อังกฤษ และออสเตรเลีย กฎหมายของประเทศอัฟริกาใต้ มีความน่าสนใจตรงที่มีการนิยาม
ความรุนแรงเกีย่ วกับครอบครัวไว้อย่างกว้างขวางและคาดการณ์ถงึ บทบาทใหม่ในเชิงป้องกันของผูบ้ งั คับใช้กฎหมาย ในขณะที่
กฎหมายทีเ่ พิง่ บัญญัตขิ นึ้ ใหม่ของอินเดียทีเ่ รียกว่า กฎหมายว่าด้วยการคุม้ ครองผูห้ ญิงจากความรุนแรงเกีย่ วกับครอบครัว ค.ศ.
2005 (Protection of Women for Domestic Violence Act 2005) เป็นกฎหมายที่มีทางเลือกที่หลากหลาย145 และผู้ร้อง
ทุกข์สามารถทีจ่ ะน�ำขึน้ มาใช้ได้แม้คดีอยูร่ ะหว่างการพิจารณา กฎหมายฉบับนีย้ งั ได้จดั ให้มรี ะบบการจัดการปัญหาทีก่ ว้างขวาง
ครอบคลุมอีกด้วย อย่างไรก็ตาม ต้องย�ำ้ ว่า ไม่เพียงแต่การปฏิบตั ทิ ถี่ กู หยิบยกขึน้ มากล่าวในเอกสารฉบับนีเ้ ท่านัน้ ทีถ่ อื เป็นการ
ปฏิบัติที่ดี ยังมีการปฏิบัติอื่นๆ อีกมากมายซึ่งได้มีการด�ำเนินการจนประสบผลส�ำเร็จ แต่ไม่สามารถน�ำมากล่าวได้หมด เนื่อง
มาจากข้อจ�ำกัดเกี่ยวกับขอบเขตของเอกสารฉบับนี้
ภายใต้วัตถุประสงค์ของเอกสารฉบับนี้ การปฏิบัติที่ดีที่มีการด�ำเนินการในประเทศ ที่กล่าวถึงข้างต้น จะถูกจัดแบ่งเป็น
กลุ่ม ดังต่อไปนี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.

การประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน
แนวทางที่มีจุดเน้นที่ผู้ผ่านพ้นความรุนแรง
การเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กระบวนการยุติธรรม
การบัญญัติกฎหมายเกี่ยวกับการจัดให้มีกองทุน
การติดตามตรวจสอบและประเมินการด�ำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายหรือนโยบาย
การริเริ่มใหม่ๆ ที่เน้นความต้องการของกลุ่มพิเศษ

143 E/CN.4/2003/75/Add.1 ย่อหน้า 2147 เรื่องเดียวกัน.
144 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ได้มีการริเริ่มการปฏิรูประบบยุติธรรมในสหรัฐอเมริกา เพื่อประกันว่าจะมีจัดการปัญหาเชิงรุกแก่หญิงที่เผชิญกับความ
รุนแรงในครอบครัวมากขึ้น ซึ่งจะมีการพูดถึงในตอนต่อไปของเอกสารนี้
145 จุดเด่นของกฎหมายว่าด้วยความรุนแรงเกีย่ วกับครอบครัวของอินเดีย คือ มาจากความต้องการและร่วมกันยกร่างขององค์กรผูห้ ญิงและกลุม่
ประชาสังคม อาจเป็นเหตุผลส�ำคัญว่าท�ำไมกฎหมายฉบับนี้จึงมีบทบัญญัติที่มีการสนับสนุนที่เข้มแข็งส�ำหรับผู้หญิงในเรื่องค�ำสั่งคุ้มครอง
พร้อมๆ กับการให้บริการสนับสนุนอื่นๆ
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1. การประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน (Inter-agency Coordination)
การปฏิบัติที่ดีภายใต้หัวข้อนี้ ประกอบด้วยโครงการริเริ่มที่เน้นการพัฒนาวิสัยทัศน์และแผนปฏิบัติการร่วมกัน เพื่อ
ท�ำให้การสื่อสารและการเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานดีขึ้น และเป็นการสร้างกลุ่มหรือหน่วยเฉพาะกิจขึ้นมาควบคุมตรวจสอบ
การด�ำเนินการ
ในขณะที่มีการปฏิบัติที่ดีที่จะแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน แต่การประสานงานระหว่างหน่วยงาน ก็มีข้อจ�ำกัดในตัวเอง โดย
อุปสรรคส�ำคัญประการหนึ่งคือ ความจ�ำเป็นที่หน่วยงานเหล่านั้นจะต้องตกลงสร้างความเข้าใจให้ตรงกันในเรื่องความรุนแรง
เกี่ยวกับครอบครัว และแนวทางการท�ำงานกับผู้ผ่านพ้นความรุนแรง จะต้องพัฒนาร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ประเด็นนี้อาจ
เห็นได้ชัดเจนโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับผู้ที่ท�ำงานด้านการช่วยเหลือผู้ผ่านพ้นความรุนแรงร่วมกับต�ำรวจและอัยการ แต่อุปสรรค
ในทางปฏิบตั อิ กี หลายอย่างอาจเกิดขึน้ ระหว่างการด�ำเนินการและการท�ำงานของทีม ‘ต้นแบบการจัดการระหว่างหน่วยงาน’
(Inter-agency Response Model) เริ่มตั้งแต่ การจัดสรรอัตราก�ำลัง การติดตามผลคดี เป็นต้น ดังนั้น จึงจ�ำเป็นที่ต้องมีการ
คิดค้นแนวทางในการประสานงานและก�ำหนดบทบาทหน้าที่ของแต่ละหน่วยงานให้ชัดเจน
1.1 แนวทางให้ชุมชนท�ำงานร่วมกัน (Community Partnering Approach)
แนวทางนี้ จะก�ำหนดแผนงานความรุนแรงเกี่ยวกับครอบครัวอยู่ในแผนยุทธศาสตร์ที่พัฒนาขึ้นเพื่อชุมชนทั้งชุมชน
บทบาทและหน้าที่จะถูกกระจายไปให้แต่ละหน่วยของชุมชนตั้งแต่เริ่มแรก หน่วยที่ท�ำหน้าที่ประสานงานจะสามารถควบคุม
ดูแลงานที่มีการด�ำเนินการ โดยแผนงานนี้ จะใช้แนวทางท�ำงานร่วมกันเป็นหลัก ตั้งแต่เริ่มต้นวางแผนไปจนถึงขั้นด�ำเนินการ
ให้เป็นไปตามแผน แนวทางนี้ไม่จ�ำเป็นต้องมีโครงสร้างการบริหารจัดการอย่างเป็นทางการ และส่วนใหญ่จะถูกใช้ส�ำหรับ
โครงการริเริ่มในระดับฐานราก
ต้นแบบดูลูท – โครงการต่อต้านความรุนแรงเกี่ยวกับครอบครัวของเมืองดูลูท (Duluth Domestic Abuse
Intervention Programme – DAIP) ได้รับการพิจารณาว่าเป็นต้นแบบที่สร้างมาตรฐานของการท�ำงานประสานกันระหว่าง
หน่วยงานในคดีความรุนแรงเกี่ยวกับครอบครัว ต้ น แบบการท� ำ งานนี้ ถู ก คิ ด ค้ น และด� ำ เนิ น การในเมื อ งเล็ ก ๆ แห่ ง หนึ่ ง
ในรั ฐ มินเนโซต้า (Minnesota) ในปี ค.ศ. 1980-1981 โดยมีหน่วยงานต่างๆ จ�ำนวน 11 หน่วยงาน เป็นผู้ริเริ่มโครงการ146
ต้นแบบดูลูทซึ่งได้มีการน�ำไปใช้ในประเทศต่างๆ เกือบทุกประเทศนี้ ได้เริ่มด�ำเนินการโดยมีเจตนาที่จะน�ำเอาหน่วยงานใน
กระบวนการยุติธรรมทั้งทางแพ่งและอาญา มาท�ำงานร่วมกันเพื่อสนองตอบต่อความต้องการของผู้หญิง
แม้ว่าต้นแบบดูลูทมักจะถูกอธิบายว่าเป็นโครงการแทรกแซงส�ำหรับผู้ที่ทุบตีท�ำร้ายผู้อื่นเป็นนิจสิน (Batterer
Intervention Programme) คือ เน้นที่ “การไม่ยุติการก�ำเนินคดี (No drop prosecution)” หรือ การต้องมีการจับกุม
(Mandatory Arrest Scheme) แต่จริงๆ แล้ว สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นส่วนประกอบส�ำคัญของการริเริ่มโครงการนี้ ดังที่ Ellen
Pence147 และ Martha McMahon ได้ชี้ให้เห็นว่า “โครงการดูลูทควรที่จะถูกมองในฐานะที่เป็นระบบเครือข่าย ข้อตกลง
กระบวนการ และการประยุกต์ใช้หลักการที่สร้างขึ้นโดยขบวนการเคลื่อนไหวผลักดันของผู้ด�ำเนินการสถานพักพิงในท้องถิ่น
หน่วยงานในกระบวนการยุตธิ รรมทางอาญา และโครงการการช่วยเหลือเพือ่ นมนุษย์ ทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ ในเมืองเล็กๆ ทางตอนเหนือ
148
ของรัฐมินเนโซต้า มากกว่า 15 ปี และเป็นโครงการที่ยังด�ำเนินการอยู่” หลักการที่เป็นแนวทางในการด�ำเนินงานที่ส�ำคัญ
ของโครงการนี้ คือ “ความปลอดภัยของผู้เสียหาย” (Victim safety) โดยได้มีการริเริ่มโครงการต่างๆ ขึ้นมากมายเพื่อ
ประกันเป้าหมายนี้ ผลจากการประเมินโครงการได้แสดงให้เห็นว่า ความปลอดภัยของผู้เสียหายได้ถูกผนวกรวมเข้ากับการ
เปลีย่ นแปลงการจัดการระบบกระบวนการยุตธิ รรมทางอาญา โดยปกติไม่ได้ถอื เอาความปลอดภัยของผูเ้ สียหายเป็นหลักในการ
146 สิง่ เหล่านีร้ วมถึง บริการฉุกเฉิน 911 ของต�ำรวจ รถดับเพลิงและรถพยาบาล สถานีตำ� รวจ ทีท่ ำ� การของนายอ�ำเภอและอัยการ การคุมประพฤติ
บัลลังก์ศาลในคดีอาญาและคดีแพ่ง ทีพ่ กั พิง่ ในท้องถิน่ ส�ำหรับหญิงทีถ่ กู ทุบตีทำ� ร้าย หน่วยงานทีด่ แู ลสุขภาพจิตใจ 3 แห่ง และองค์กรประสาน
งานที่ตั้งขึ้นมาใหม่ชื่อว่า โครงการแทรกแซงการล่วงละเมิดเกี่ยวกับครอบครัว (Domestic Abuse Intervention Project – DAIP) สืบค้น
ได้ที่ http:///www.theduluthmodel.org/duluthmodel.php.
147 Ellen Pence; ผู้น�ำโครงการฝึกอบรมระดับประเทศ และได้เขียนและให้การสนับสนุนโครการดูลูธอย่างมากมาย
148 Ellen Pence และ Martha McMahon; การจัดการปัญหาความรุนแรงเกี่ยวกับครอบครัวที่เน้นการประสานการท�ำงานร่วมกัน; มกราคม
ค.ศ. 1997.
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ด�ำเนินการ149 ดังนั้น การพัฒนาความเข้าใจร่วมกันในเรื่อง “ความปลอดภัยของผู้เสียหาย”จึงเป็นส่วนส�ำคัญของการจัดการ
ปัญหาในลักษณะการท�ำงานร่วมกันตามต้นแบบดูลูท150
ต้นแบบดุลูทตั้งอยู่บนยุทธศาสตร์ในการด�ำเนินการที่ส�ำคัญ 4 ประการคือ151

• การปฏิรูปโครงสร้างตั้งแต่ระดับพื้นฐานในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกันว่าเจ้าหน้าที่มีการประสานงานกันเพื่อ

เสริมสร้างประสิทธิผลในการให้บริการและยึดมั่นต่อข้อตกลงร่วมต่างๆ ระหว่างหน่วยงาน การท�ำให้การปฏิบัติ
การเป็นมาตรฐานโดยก�ำหนดหลักการที่ส�ำคัญขึ้นมาเพื่อให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตาม รวมทั้งแนวทางการท�ำงานร่วม
ระหว่างหน่วยงาน ระบบที่จะประกันความรับผิดชอบ ฯลฯ
• ยุทธศาสตร์โดยรวม ควรเน้นไปที่ผู้ผ่านพ้นความรุนแรงโดยมีผู้ที่คอยสนับสนุนช่วยเหลือ และโครงการฟื้นฟูผู้
กระท�ำผิดก็แยกต่างหากออกจากกัน
• หน่วยงานต่างๆ ต้องเข้ามาท�ำงานร่วมกันในลักษณะของการเป็น “หุ้นส่วนร่วมด�ำเนินการ” ทั้งนี้โดยใช้กลุ่ม
แก้ปัญหาเฉพาะกิจเล็กๆ คณะกรรมการจัดการฝึกอบรม โครงการประเมินผล และการประชุมอย่างสม�่ำเสมอ
เพื่อประสานการท�ำงานร่วมกัน
• โครงการริเริม่ ทีฉ่ บั ไวทีท่ ำ� ให้ผกู้ ระท�ำผิดรับผิดชอบต่อการกระท�ำความรุนแรง เป็นสิง่ ส�ำคัญทีท่ ำ� ให้ตน้ แบบดุลทู
ประสบความส�ำเร็จ ต้นแบบนี้ มีการใช้การริเริม่ ใหม่ๆ เช่น การก�ำหนดให้ตอ้ งมีการจับกุม การติดตามตัวผูก้ ระท�ำ
ผิดโดยผ่าน DAIP การฟ้องร้องด�ำเนินคดีโดยมีพยานหลักฐานสนับสนุน และการจัดให้มสี ถานพักพิงในยามฉุกเฉิน
แก่ผู้หญิง ฯลฯ
อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ว่าความปลอดภัยของผู้ผ่านพ้นความรุนแรงจะถือเป็นปรัชญาส�ำคัญในการด�ำเนินโครงการ แต่
โครงการนี้ไม่ได้ถือว่าผู้หญิงต้องเป็นผู้รับผิดชอบต่อความรุนแรง “ผู้ด�ำเนินการ DAIP เน้นว่า ความปลอดภัยของผู้หญิงขึ้นอยู่
กับว่า มีการปฏิบัติอย่างไรในการแทรกแซงมีรากฐานมาจากการพิจารณาว่า พวกเธอได้เผชิญกับความรุนแรง ไม่ใช่ขึ้นอยู่กับ
ว่า ระบบกฎหมายได้นิยามความรุนแรงไว้อย่างไร”152
โดยการติดตามตรวจสอบและประเมินผลเป็นสิง่ ส�ำคัญต่อการเพิม่ ความน่าเชือ่ ถือ ต้นแบบดูลทู จึงมี “ระบบติดตาม
ระหว่างหน่วยงาน” เพื่อท�ำหน้าที่ในการให้ข้อมูลแก่หน่วยงานต่างๆ ที่เข้าร่วมโครงการ ซึ่งระบบนี้จะท�ำหน้าที่แบ่งปัน
ข้อมูลระหว่างหน่วยงานต่างๆ อีกทั้งยังสามารถติดตามคดีได้ตั้งแต่เริ่มต้นจนคดีสิ้นสุด นอกจากนั้น ยังแสดงให้เห็นว่าคดีมี
แนวโน้มในการจัดการอย่างไรด้วย การจัดท�ำต้นแบบและขั้นตอนการท�ำงานการให้ชุมชนได้มีโอกาสเข้าร่วมโครงการ ก็ถือ
เป็นส่วนประกอบหนึ่งของต้นแบบดูลูทด้วย ประการสุดท้าย DAIP ได้ท�ำการตรวจสอบทุกแง่ทุกมุมของกระบวนการทางคดี
และจัดท�ำรายงานการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นโดยละเอียด เพื่อท�ำให้วัตถุประสงค์ในการประกันความปลอดภัยของผู้ผ่านพ้น
ความรุนแรงบรรลุเป้าหมาย153
โครงการการประสานงานระหว่างหน่วยงานที่คล้ายคลึงกันที่มีการด�ำเนินการตามแผนปฏิบัติการในระดับจังหวัด ที่
ประสบความส�ำเร็จอย่างมากในแคนาดา ภายใต้โครงการที่เรียกว่า “การริเริ่มของบริติชโคลัมเบีย (British Columbia
Initiative)” โครงการดังกล่าวส่วนใหญ่แล้ว มีการน�ำเอาต้นแบบของต้นแบบดูลูทไปใช้ ดังนั้น ในเอกสารฉบับนี้จึงจะไม่มีการ
กล่าวถึงแยกต่างหาก
149 กฎหมายและกลไกทางอาญามีไว้เพือ่ มุง่ หมายให้จบั กุมตัวผูก้ ระท�ำผิด ท�ำการสอบสวน และฟ้องร้อง ดังนัน้ จึงเป็นการถูกต้องทีจ่ ะพูดว่า การ
จัดการโดยกระบวนการยุติธรรมทางอาญาเน้นผู้กระท�ำผิดแทนที่จะเป็นผู้ร้องทุกข์กล่าวโทษ
150 โครงการดูลูธด�ำเนินการโดยความเห็นพ้องต้องกันว่า บุคคลที่เข้าท�ำการแทรกแซง ไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ต�ำรวจ นักบ�ำบัด ผู้พิพากษา หรือ
นักบวช ต้องแทรกแซงโดยวิธิการต่างๆ ที่การค�ำนึงถึงบริบทของความรุนแรงและประสบการณ์ที่ผู้ผ่านพ้นความรุนแรงได้รับ
151 สืบค้นได้ที่ http://www.theduluthmodel.org/duluthmodel.php.
152 Ellen Pence และ Martha McMahon; ดูเชิงอรรถที่ 42
153 เพื่อให้เกิดความเข้าใจในรายละเอียดเกี่ยวกับต้นแบบดูลูธ และข้อวิพากษ์ต้นแบบนี้ โปรดดูเว็ปไซด์ http://www.theduluthmodel.org/
เอกสารเชิงยุทธศาสตร์เกี่ยวกับประเด็นนี้ก็อาจเข้าถึงได้โดยผ่านเว็ปไซด์ดังกล่าว
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1.2 ต้นแบบการแทรกแซงโดยชุมชน (Community Intervention Model)
ต้นแบบนีเ้ ป็นการริเริม่ ด�ำเนินการในระดับฐานราก มีวตั ถุประสงค์เพือ่ เสริมสร้างความรับผิดชอบของหน่วยงานในระบบ
ยุติธรรม และเพื่อประกันการร่วมมือกันกับผู้ให้บริการด้านอื่นๆ ดังเช่น บริการด้านสุขภาพ วิธิการที่ใช้คือ การฝึกอบรม โดย
ครอบคลุมไปถึงผูก้ ระท�ำผิดและผูผ้ า่ นพ้นความรุนแรง ข้อมูลและการส่งต่อ การเสริมสร้างความตระหนักและความรูส้ กึ ร่วมใน
สภาพปัญหาให้แก่สงั คมโดยรวม ส่วนใหญ่แล้ว โครงการการแทรกแซงของชุมชน (Community Intervention Programme)
จะมีการด�ำเนินการตรวจสอบและประเมินผลอย่างเป็นอิสระ โครงการนี้ ต่างจาก “แนวทางให้ชุมชนร่วมกันท�ำงาน” เพราะ
โครงการแทรกแซงโดยชุมชน ไม่มีการให้บริการใดๆ โดยตรงต่อผู้หญิง แต่จะท�ำงานเพื่อเสริมสร้างศักยภาพให้แก่หน่วยงานที่
น�ำแนวทางต่างๆ ไปใช้ให้เกิดผลมากกว่า
โครงการในประเทศออสเตรเลียที่เรียกว่า “โครงการแทรกแซงความรุนแรงเกี่ยวกับครอบครัวเขตนครหลวงแห่ง
ออสเตรเลีย (The Australian Capital Territory (ACT) Family Violence Intervention Programme – FVIP)” มาจาก
นโยบายส�ำคัญของออสเตรเลียในการแก้ปัญหาความรุนแรงเกี่ยวกับครอบครัว ซึ่งเป็น วาระเพื่อปลอดภัยของผู้หญิง ค.ศ.
2005 (Women’s Safety Agenda 2005)154 วาระดังกล่าวยังช่วยสนับสนุนการด�ำเนินงานของศูนย์ข้อมูลความรุนแรง
เกี่ยวกับครอบครัวแห่งออสเตรเลีย (the Australian Domestic and Family Violence Clearinghouse) ด้วยโครงการ
แทรกแซงความรุนแรงเกี่ยวกับครอบครัวเขตนครหลวงแห่งออสเตรเลีย (FVIP) เป็นตัวที่ก�ำหนดเกณฑ์มาตรฐานเกี่ยวกับการ
จัดการปัญหาในลักษณะของการประสานความร่วมมือกัน และมีจดุ มุง่ หมาย เพือ่ ปรับปรุงกระบวนการจัดการคดีระหว่างหน่วย
งานทีเ่ กีย่ วข้องกับคดีอาญาเรือ่ งความรุนแรงเกีย่ วกับครอบครัว โครงการมีวตั ถุประสงค์ส�ำคัญสองประการ คือ ประกันความ
ปลอดภัยให้แก่ผผู้ า่ นพ้นความรุนแรง และประกันความรับผิดชอบและฟืน้ ฟูของผูก้ ระท�ำผิด ได้มกี ารด�ำเนินการน�ำร่องในปี
ค.ศ.1998-1999 และโครงการทีด่ ำ� เนินต่อเนือ่ งตามมา155 ได้เน้นการเสริมสร้างการประสานความร่วมมือในการจัดการปัญหา
ระหว่างต�ำรวจ อัยการ และราชทัณฑ์ พร้อมกับกลไกการช่วยเหลือผู้หญิงที่กว้างขวางครอบคลุมทุกด้าน156 คณะกรรมการ
ประสานความร่วมมือของ FVIP ซึ่งเป็นคณะกรรมการอิสระที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย ท�ำหน้าที่ในการตรวจสอบการด�ำเนิน
การและการจัดการโครงการ ประกอบด้วยผู้แทนจากหน่วยงานหลักๆ ยุทธศาสตร์ที่ส�ำคัญในการท�ำให้การสื่อสารระหว่าง
หน่วยงานต่างๆ ดีขึ้นคือ ข้อตกลงร่วม การพัฒนาแนวทางการท�ำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานต่างๆ การจัดประชุมติดตาม
คดีทุกสัปดาห์ การพัฒนาระบบข้อมูลที่มีความละเอียดถี่ถ้วน และการทบทวนและประเมินโครงการเป็นระยะๆ การริเริ่มที่
ประสบความส�ำเร็จบางประการของ FVIP คือ การพัฒนา “เครื่องมือตรวจสอบความรุนแรงเกี่ยวกับครอบครัว” (Family
Violence Investigators Kit) และการจัดตั้งศาลพิเศษ ที่เรียกว่า ‘ศาลพิเศษคดีความรุนแรง’ (Special Family Violence
Magistrate) เพื่อด�ำเนินการกับความรุนแรงเกี่ยวกับครอบครัว และปัญหาครอบครัวอื่นๆ
เช่นเดียวกัน สภาป้องกันความรุนแรงเกี่ยวกับครอบครัวเขตนครหลวงแห่งออสเตรเลีย (The ACT Domestic
Violence Prevention Council) ได้ถูกจัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย เพื่อลดการกระท�ำความรุนแรงเกี่ยวกับครอบครัวในเขต
นครหลวงแห่งออสเตรเลีย157 หน้าที่ส�ำคัญของคณะกรรมการชุดนี้ คือ ส่งเสริมความร่วมมือและสร้างกลไกการประสานกัน
ระหว่างหน่วยงานของรัฐบาลและองค์กรภาคเอกชน ให้ค�ำแนะน�ำและข้อมูลแก่รัฐบาลในเรื่องเกี่ยวกับกฎหมาย นโยบาย
และประเด็นปฏิบัติการตามแผนเพื่อท�ำให้การด�ำเนินยุทธศาสตร์ของชุมชนบรรลุผลในการช่วยเหลือหญิงที่ประสบปัญหา
ความรุนแรง
154 วาระเพื่อความปลอดภัยของผู้หญิงได้ถูกน�ำมาอธิบายโดยละเอียดในส่วนต่อไปของเอกสารนี้
155 ปัจจุบันโครงการนี้อยู่ในระยะที่ห้า โดยได้ถูกขยายเวลาออกไปในปี ค.ศ. 2008
156 โครงการ FVIP ขึ้นอยูก่ ับการประสานงานและความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่ส�ำคัญ 12 หน่วยงาน ที่รวมถึง ต�ำรวจ ACT (ในเขตพื้นที่เมือง
หลวงของออสเตรเลีย) ส�ำนักงานอัยการ ศาลไต่สวน (Magistrates Court) เรือนจ�ำ หน่วยบริการในภาวะวิกฤติด้านความรุนแรงเกี่ยวกับ
ครอบครัว (Domestic Violence Crisis Service) ส�ำนักงานผู้ประสานงานผู้เสียหายจากอาชญากรรม (Office of the Victims of Crime
Coordinator) การให้ความช่วยเหลือด้านกฎหมายของเขต ACT กรมยุติธรรมและความปลอดภัยของชุมชน และส�ำนักงานให้บริการแก่
ครอบครัว เยาวชนและเด็ก สมาคมกฎหมาย ACT และโครงการการให้ความช่วยเหลือผู้เสียหายก็ได้รับเชิญให้เข้าร่วมในคณะกรรมการ
ประสานงานด้วย ดูศูนย์ข้อมูลความรุนแรงเกี่ยวกับครอบครัวและในครอบครัว โครงการแทรกแซงความรุนแรงในครอบครัว ACT ข้อมูล
หมายเลข 102 ค.ศ. 2008
157 แผนประจ�ำปี 2005 ของสภาป้องกันความรุนแรงในครอบครัว ACT (ACT Domestic Violence Prevention Council) พฤศจิกายน ค.ศ.
2005 สืบค้นได้จาก <http://www.jcs.act.gov.au/dvpc/documents/pdf/Annual_plan_2005-2006.pdf>.
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1.3 ต้นแบบการจัดตั้งโดยชุมชน (Community Organizing Model)
ต้นแบบการจัดตั้งโดยชุมชนนี้ ได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่า มีประสิทธิภาพอย่างสูงในหลายชุมชนในประเทศสหรัฐอเมริกา
ในต้นแบบนี้ สมาชิกแต่ละคนจะถูกกระตุ้นให้มีความกระตือรือร้นในการเข้าร่วมการป้องกันความรุนแรงเกี่ยวกับครอบครัว
ชุดข้อมูลส�ำหรับการสื่อสารสาธารณะที่มีเนื้อหาชัดเจนจะผนวกกับการสร้างความตระหนักให้ชุมชนทั้งชุมชนและรายบุคคล
สามารถยอมรับไปปฏิบัติเพื่อท�ำให้เป้าหมายไปไกลยิ่งขึ้น
1.4 การจัดตั้งหน่วยปฏิบัติการเฉพาะกิจ/สภาการประสานงาน (Formulation of Task Forces/Coordinating
Councils)
หน่วยปฏิบัติการเฉพาะกิจ/สภาการประสานงาน ถูกออกแบบเพื่อประกันการประสานงานอย่างมีประสิทธิผลระหว่าง
องค์ประกอบแต่ละภาคส่วนในระบบอ�ำนวยความยุติธรรม พวกเขาเหล่านี้มักจะจัดท�ำพิมพ์เขียวหรือแผนปฏิบัติการส�ำหรับ
การจัดการระหว่างหน่วยงาน และหลังจากนั้น ติดตามตรวจสอบระบบเพื่อประกันว่ามันจะท�ำหน้าที่อย่างเหมาะสม
กลุ่มลอนดอนเพื่อแลกเปลี่ยนความเห็นเรื่องความรุนแรงเกี่ยวกับครอบครัว (London Domestic Violence
Forum): ความรุนแรงเกีย่ วกับครอบครัวในประเทศอังกฤษมีการจัดการโดยผ่านทางระบบยุตธิ รรม158 การด�ำเนินการด้านนีม้ ี
ก้าวย่างทีส่ ำ� คัญจากแนวทางในกระบวนการยุตธิ รรมทางอาญาแบบเดิมทีถ่ อื เอาผูร้ อ้ งทุกข์เป็นศูนย์กลางมาสูก่ ารเชือ่ มโยงการ
ท�ำงานของหน่วยงานต่างๆ ในภาครัฐ ทีเ่ รียกว่า “ระบบการจัดการกรณีความรุนแรงเกีย่ วกับครอบครัว”(Domestic Violence
Response System) โดยกลุม่ ลอนดอนฯได้ดำ� เนินการโครงการ The Greater London Domestic Violence Programme
ร่วมไปกับแผนการจัดการกรณีความรุนแรงเกีย่ วกับครอบครัว ค.ศ. 2005159 (ซึง่ ต่อมามีการทบทวนในปี 2007) โครงการฯเริม่
ต้นด�ำเนินการในปี 1997 ถือเป็นกรณีตวั อย่างทีเ่ ป็นการวางรากฐานการริเริม่ ด�ำเนินการแบบสหวิชาชีพเพือ่ พัฒนายุทธศาสตร์
ค้นหาเป้าหมายร่วม พัฒนามาตรฐานขั้นต�่ำและการปฏิบัติที่ดี เพื่อสร้างความตระหนักและเพิ่มประสิทธิผลการจัดการปัญหา
ความรุนแรงเกี่ยวกับครอบครัว โครงการฯ ได้ประสานงานกับกลุ่ม Domestic Violence Forums (ซึ่งประกอบด้วยผู้แทน
จากทุกหน่วยงานของรัฐและอาสาสมัคร ที่จัดการกับปัญหาความรุนแรงเกี่ยวกับครอบครัว) ในแต่ละเมือง
โครงการของกลุ่มลอนดอนฯ ที่ด�ำเนินการในลอนดอน ได้กลายเป็นแบบอย่างส�ำหรับเมืองอื่นๆ ในการท�ำงานแบบร่วม
มือกันระหว่างหน่วยงานในการจัดการกับปัญหาความรุนแรงเกีย่ วกับครอบครัว กลุม่ นีก้ ำ� ลังด�ำเนินโครงการริเริม่ ส�ำคัญทีห่ ลาก
หลายภายใต้กรอบภาระหน้าทีข่ องตน160 รวมทัง้ ได้ดำ� เนินการตาม “ยุทธศาสตร์ฉบับทีส่ องของนายกเทศมนตรีเมืองลอนดอน
เรื่องปัญหาความรุนแรงเกี่ยวกับครอบครัว ที่เริ่มใน ปี ค.ศ. 2005 ด้วย ปัจจุบันกลุ่มนี้ก�ำลังด�ำเนินโครงการริเริ่มอีกหลายด้าน
รวมทัง้ การสนันสนุนการเคลือ่ นไหวเรือ่ งความรุนแรงเกีย่ วกับครอบครัวกับผูผ้ า่ นพ้นความรุนแรงและผูก้ ระท�ำความรุนแรงอย่าง
อิสระ สร้างต้นแบบการจัดการปัญหาของชุมชนที่มีการประสานงานกัน (Coordinated Community Response Model –
CCRM), จัดการประชุมระหว่างหน่วยงานต่างๆ เพื่อประเมินความเสี่ยง (Multi-agency Risk Assessment Conferences
– MARACs ดูเพิ่มเติมในข้อ 3. การเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบยุติธรรม) และการจัดตั้งศาลพิเศษเพื่อด�ำเนินคดีความ
รุนแรงเกี่ยวกับครอบครัวในทุกๆ เมืองในเขตลอนดอน กลุ่มลอนดอนฯ ท�ำหน้าที่เป็นหน่วยประสานงาน เพื่อประกันว่าความ
คืบหน้าในการด�ำเนินการต่างๆ ได้ถูกถ่ายทอดไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแต่ละหน่วย กลุ่มนี้เปิดรับผู้ให้บริการและเจ้าหน้าที่
ด้านนโยบายทุกคนในเขตลอนดอนเข้าเป็นสมาชิก161 ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์ที่สอง กลุ่มนี้มีคณะกรรมการ
อ�ำนวยการชุดเล็กๆ ก�ำกับดูแล ประกอบด้วยหน่วยงานที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องเฉพาะอยู่แล้วเท่านั้น
158 แม้วา่ ในกฎหมายจะไม่มคี วามผิดส�ำหรับ “ การกระท�ำความรุนแรงในครอบครัว” แยกต่างหาก แต่กฎหมายทีช่ อื่ ว่า the Domestic Violence,
Crime and Victims Act (ค.ศ. 2004) ก็ให้ผ้เู สียหายเป็นศูนย์กลางของกระบวนการยุตธิ รรมทางอาญา และให้อำ� นาจมากขึน้ แก่ต�ำรวจและ
ศาลในการคุ้มครองผู้เสียหายและฟ้องร้องผู้กระท�ำผิด นอกจากนี้ กฎหมายการสร้างความสมอภาคระหว่างเพศ (Gender Equality Duty
ค.ศ. 2007) ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของพันธกรณีของประชาคมยุโรป (European Union) มีพันธะสัญญาที่จะด�ำเนินการที่ครอบคลุมทั้ง
กฎหมายและนโยบายเพื่อปัองกัน คุ้มครอง เยียวยา (Due diligence) โดยหน่วยงานรัฐทั้งหลายด้วย
159 ส�ำหรับรายละเอียดที่ว่าแผนการให้บริการระดับชาติ (National Delivery Plan) ประกอบด้วยอะไรบ้าง สืบค้นได้จาก Annexure A,
Domestic Violence: รายงานระดับชาติ มีนาคม ค.ศ. 2005 www.crimeeducation.homeoffice.gov.uk/domesticviolence/domesticviolence61.pdf.
160 โครงการ Umbra โดยอาศัยความร่วมมือกับส�ำนักงานต�ำรวจนครบาล รายละเอียดสืบค้นได้จาก www.gldvp.org.uk.
161 องค์กร Greater London Authority ส�ำนักงานนายกเทศมนตรีลอนดอน รายงานประจ�ำปีของกลุม่ ความรุนแรงเกีย่ วกับครอบครัว ลอนดอน
ค.ศ. 2007 สืบค้นได้ที่ www.london.gov.uk.
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1.5 ต้นแบบการร่วมมือกันขององค์กร (Institutional Partnering Model)
ต้นแบบนีก้ อ่ ให้เกิดการร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานทีห่ ลากหลาย ในการให้บริการในเรือ่ งความรุนแรงกีย่ วกับครอบครัว
ภายใต้เครื่องมือแนวทางและหนังสือเวียนภายในองค์กรของตนเอง
ต้นแบบสาธารณะ – ประสบการณ์ของรัฐอันตรประเทศ: ยุทธศาสตร์ที่พัฒนาขึ้นโดยรัฐ Andhra Pradesh162 เพื่อ
การปฏิบตั ใิ ห้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยความรุนแรงเกีย่ วกันบครอบครัวของอินเดีย163 โดยการน�ำเอาหน่วยงานทีห่ ลากหลาย
มาร่วมท�ำงานกัน เช่น ต�ำรวจ เจ้าหน้าที่ให้ความคุ้มครอง ผู้ให้บริการช่วยเหลือด้านกฎหมาย และผู้ให้บริการอื่นๆ แสดงให้
เห็นการปฏิบัติที่ดีที่ก�ำลังเกิดขึ้นในการประสานงานระหว่างหน่วยงานต่างๆ หลักการที่เป็นแนวทางของระบบบูรณาการนี้คือ
การให้การช่วยเหลือสนับสนุนอย่างครอบคลุมรอบด้านแก่ผู้ผ่านพ้นความรุนแรง และอ�ำนวยความสะดวกในการเข้าถึงความ
ยุติธรรมต้นแบบนี้เป็นการยอมรับถึงสภาพการณ์ที่ผู้หญิงมีความอ่อนแอทางเศรษฐกิจและสังคม ผนวกกับผลกระทบในเชิง
ลบที่เกิดกับฝ่ายหญิงเมื่อเข้าสู่กระบวนการด�ำเนินคดีตามกฎหมาย ภายใต้ระบบนี้ ซึ่งริเริ่มโดยหน่วยต�ำรวจที่ท�ำหน้าที่เฝ้า
ระวังพิเศษ เมื่อผู้หญิงเข้าขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ต�ำรวจ ในกรณีที่เห็นสมควร พวกเธอจะถูกส่งต่อไปยังพนักงานเจ้า
หน้าทีค่ มุ้ ครอง164 ซึง่ พนักงานเจ้าหน้าทีผ่ นู้ นั้ อาจส่งเธอไปรับค�ำปรึกษาหรือพบผูใ้ ห้บริการด้านความช่วยเหลือ ทัง้ นี้ ขึน้ อยูก่ บั
บริการทีเ่ ธอร้องขอ กลุม่ ทนายทีใ่ ห้ความช่วยเหลือด้านกฎหมายจะได้รบั การแต่งตัง้ ขึน้ มาเพือ่ ให้ความช่วยเหลือทางกฎหมาย
เกี่ยวกับปัญหาความรุนแรงเกี่ยวกับครอบครัว โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย
เพื่อประกันความเข้าใจที่ชัดเจนเกี่ยวกับบทบาทของแต่ละหน่วยงานในระบบการจัดการปัญหา หน่วยงานแต่ละหน่วย
จะมีการก�ำหนดแนวทางและออกหนังสือเวียนเพื่อใช้ในการประสานงานกันระหว่างหน่วยงาน ระบบการแจ้งเหตุคดีความ
รุนแรงเกีย่ วกับครอบครัว (Domestic incident report index) เป็นอีกความริเริม่ หนึง่ ของต้นแบบนี้ ซึง่ ช่วยให้หน่วยงานต่างๆ
สามารถติดตามคดี และช่วยให้สามารถติดตามผลได้แม้หลังจากเจ้าทีห่ น้าทีค่ มุ้ ครองได้ปฏิบตั หิ น้าทีข่ องตนเสร็จสิน้ ลงแล้วก็ตาม
ต้นแบบนี้อาจอธิบายได้ว่าเป็น “ต้นแบบที่เป็นสาธารณะ” (Public model) เพราะผู้ที่ร้องทุกข์ มักร้องขอความช่วย
เหลือและการแทรกแซงโดยตรงจากภาครัฐ อย่างไรก็ตาม นี่เป็นเพียงการปฏิบัติโดยทั่วๆ ไปเท่านั้น ยังคงมีผู้หญิงจ�ำนวนมาก
ที่ไปที่ศาลโดยผ่านทางทนายเอกชน
ต้นแบบ Andhra เป็นตัวอย่างที่แสดงให้เห็นถึงการริเริ่มใหม่ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในบริบทของอินเดีย เนื่องจากการ
ระบบการจัดการปัญหา แบบนี้ มิใช่บรรทัดฐานในการด�ำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย อันที่จริง ได้มีความพยายามที่จะน�ำ
ต้นแบบนี้ไปใช้ในทุกที่ที่เห็นว่ามีความเหมาะสม โดยการท�ำงานระดับนโยบายร่วมกับคณะผู้บริหารของรัฐอื่นๆ
2. แนวทางที่เน้นผู ้ผ่านพ้นความรุ นแรง (Survivor-focused Approaches)
แนวทางที่เน้นไปที่การให้การสนับสนุนและท�ำให้หญิงที่ตกอยู่ในสถานการณ์ความรุนแรงกลับมามีพลัง และสนองตอบ
ความต้องการของพวกเธอนัน้ อาจจัดว่าเป็นการปฏิบตั ทิ ดี่ ที เี่ น้นไปทีก่ ารให้ความส�ำคัญกับตัวผูผ้ า่ นพ้นความรุนแรง ในเอกสาร
ฉบับนี้ การปฏิบัติที่ถูกหยิบยกมากล่าวถึงเกี่ยวข้องกับการให้ที่พักพิง การแทรกแซงผู้กระท�ำความรุนแรง และโครงการให้ค�ำ
ปรึกษาและการให้บริการด้านสุขภาพในเรื่องความรุนแรงเกี่ยวกับครอบครัว
การเคหะแห่งชาติกับปัญหาความรุนแรงเกี่ยวกับครอบครัว (Federal Public Housing and Domestic
Violence): การด�ำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยความรุนแรงต่อผู้หญิง (Violence against Women Act – VAWA ปรับปรุง
ใหม่ในปี ค.ศ. 2005) ในสหรัฐอเมริกาก�ำหนดให้ต้องมียุทธศาสตร์ที่รอบด้าน และพยายามในการประสานงานกันของหน่วย
162 Andhra Pradesh เป็นหนึ่งใน 28 รัฐของอินเดีย ในขณะที่กฎหมายของอินเดียเป็นกฎหมายที่รัฐบาลกลางเป็นผู้บัญญัติ เพื่อเป็นการแบ่ง
แยกอ�ำนาจระหว่างรัฐบาลกลางกับรัฐบาลของแต่ละรัฐ รัฐบาลของแต่ละรัฐต้องน�ำกฎหมายทีร่ ฐั บาลกลางเป็นผูอ้ อกไปบังคับใช้ให้เกิดผลใน
ทางปฏิบัติ
163 กฎหมายของอินเดียมีชื่อว่า กฎหมายคุ้มครองสตรีจากความรุนแรงในครอบครัว ค.ศ. 2005 (Protection of Women from Domestic
Violence Act 2005 – PWDVA).
164 พนักงานเจ้าหน้าที่ที่ท�ำหน้าที่ในการให้ความคุ้มครอง เป็นเจ้าหน้าที่ที่แต่งตั้งขึ้นมาใหม่เพื่อบังคับใช้ให้เป็นไปตามกฎหมายและท�ำหน้าที่ผู้
เอื้ออ�ำนวยแก่ผู้หญิงให้ได้รับบริการช่วยเหลือต่างๆ และในศาล
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งานต่างๆ (ดูเพิ่มเติมในข้อ 4) บทบัญญัติของกฎหมาย VAWA เกี่ยวกับการเคหะแห่งชาติ เป็นส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์การ
ประสานความร่วมมือบนพื้นฐานของการยอมรับที่ว่า ผู้หญิงที่เผชิญความรุนแรงจ�ำเป็นต้องได้รับการเพิ่มพลังในหลายทาง
หมวดที่ 4 ของกฎหมาย VAWA ขยายการคุ้มครองผู้ผ่านพ้นความรุนแรงที่ใช้การเคหะและบ้านพักฉุกเฉิน กฎหมายบัญญัติ
ว่า ผูผ้ า่ นพ้นความรุนแรงไม่อาจถูกขับออกจากทีพ่ กั พิงทีก่ ารเคหะเป็นผูจ้ ดั ให้ได้หากเธอก�ำลังประสบกับความรุนแรง ขัน้ ตอน
นีม้ จี ดุ มุง่ เพือ่ แก้ปญ
ั หาทีห่ ญิงเป็นฝ่ายถูกไล่ออกจากบ้านทีต่ นพักอาศัยอยูโ่ ดยผูค้ รอบครองสถานที่ หรือแขกทีม่ าอาศัยอยูด่ ว้ ย
แม้ว่าอาชญากรรมนั้นอาจถือเป็นการกระท�ำความรุนแรงเกี่ยวกับครอบครัวก็ตาม ที่ส�ำคัญไปกว่านั้น มาตรา 606 ของหมวด
นี้ได้มีการแก้ไขมาตรา 8 ของ พ.ร.บ. ว่าด้วยที่อยู่อาศัยของสหรัฐอเมริกา ค.ศ. 1937 เพื่อประกันว่า

• บุคคลจะไม่ถกู ปฏิเสธความช่วยเหลือเกีย่ วกับสถานทีพ่ กั อาศัยสาธารณะ ด้วยเหตุทเี่ ธอเป็นผูผ้ า่ นพ้นความรุนแรง

เกี่ยวกับครอบครัว
• เหตุการณ์ความรุนแรงไม่อาจถือเป็นเหตุผลในการยุติสัญญาเช่าได้
• เจ้าของสถานที่สามารถแบ่งแยกสัญญาเช่าเพื่อคงสัญญาเช่าในส่วนของผู้เสียหายเอาไว้ แล้วขับไล่ผู้กระท�ำผิด
ออกไป หากสัญญาเช่านั้นได้ท�ำร่วมกัน
• อย่างไรก็ตาม เจ้าของมีสทิ ธิทจี่ ะด�ำเนินการตามทีเ่ ห็นสมควร หากมีการคุกคามเกิดขึน้ หรือใกล้จะเกิดแก่ผเู้ ช่าอืน่
ที่อาศัยอยู่ในสถานที่หรืออาคารเดียวกัน
สิทธิการเช่าของผู้ผ่านพ้นความรุนแรงเกี่ยวกับครอบครัว ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย เนื่องจากความตระหนักใน
สถานการณ์ที่เสี่ยงต่ออันตรายของพวกเธอ ซึ่งคล้ายคลึงกับกฎหมายของอินเดีย บทบัญญัติที่ระบุโดยเฉพาะเกี่ยวกับ “สิทธิ
ที่จะอาศัยอยู่ในสถานที่พักอาศัยที่ใช้ร่วมกัน” โดยไม่ค�ำนึงว่าเป็นเจ้าของบ้านหรือเป็นบ้านเช่า ได้ถูกบัญญัติไว้ในกฎหมาย
ของอินเดียที่เพิ่งประกาศใช้บังคับ เพื่อป้องกันกรณีที่คล้ายคลึงกันเกี่ยวกับความเสี่ยงต่ออันตราย และภาวะไร้อ�ำนาจต่อรอง
ของหญิงทีก่ ำ� ลังเผชิญกับปัญหาความรุนแรงเกีย่ วกับครอบครัว ความแตกต่างที่สำ� คัญระหว่างนโยบายของสหรัฐอเมริกาและ
“สิทธิในเรื่องที่อยู่อาศัย” ที่ได้รับการประกันภายใต้กฎหมายของอินเดีย คือ ในขณะที่ของสหรัฐอเมริกาคุ้มครองสิทธิการเช่า
ของผูผ้ า่ นพ้นความรุนแรงเกีย่ วกับครอบครัวในแง่ทเี่ ป็นบ้านพักฉุกเฉินของฝ่ายหญิง ส่วนของอินเดียให้ความคุม้ ครองสิทธิของ
ฝ่ายหญิงตามกฎหมาย165 ในเรื่องที่อยู่อาศัยบนพื้นฐานของลักษณะของความสัมพันธ์ที่เธออยู่ร่วมกับผู้กระท�ำผิด และ/หรือ
ครอบครัวของเขา

การทบทวนของศาลเพือ่ ตรวจสอบการปฏิบตั ติ ามโครงการแทรกแซงผูท้ ำ� ร้ายร่างกาย (Court Review of Batterer
Intervention Programme Compliance): โครงการแทรกแซงผู้กระท�ำผิดนี้ เป็นองค์ประกอบที่ส�ำคัญของการจัดการ
ปัญหาที่เน้นการประสานความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อช่วยเหลือผู้เสียหายจากความรุนแรงเกี่ยวกับครอบครัว
เป็นนวัตกรรมที่ก�ำหนดให้ศาล ต้องทบทวนถึงการปฏิบัติของผู้กระท�ำผิดฐานท�ำร้ายร่างกายตามโครงการการแทรกแซง
ผูท้ ำ� ร้ายร่างกายภายในระยะเวลา 30 วัน เพือ่ ประกันความมีประสิทธิผลของโครงการแทรกแซง การทบทวนภาคบังคับส�ำหรับ
ศาลนี้ ได้ถกู น�ำไปใช้ในหลายแห่งในสหรัฐอเมริกา โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในพืน้ ทีท่ ศี่ าลพิเศษคดีความรุนแรงเกีย่ วกับครอบครัวได้
ส่งคดีให้เข้าสูโ่ ครงการนี้ ตัวอย่างหนึง่ คือ ศาลของเทศบาลเมืองพิสเบิรก์ และศูนย์ให้คำ� ปรึกษาเกีย่ วกับการกระท�ำผิดเกีย่ วกับ
ครอบครัว หลังจากทีศ่ าลได้พจิ ารณาคดีไปแล้ว 30 วัน166 ศาลจะท�ำการทบทวนพยานหลักฐานว่า ผูก้ ระท�ำผิดก�ำลังปฏิบตั ติ าม
ทีใ่ ห้คำ� ปรึกษาไปหรือไม่ ถ้าไม่ปรากฏพยานหลักฐานต่อศาลในเวลาดังกล่าว หรือหากศาลได้รบั พยานหลักฐานทีแ่ สดงว่า ไม่มี
165 โปรดทราบว่า เนื่องจากกฎหมายของอินเดียเป็นกฎหมายที่เจาะจงเพศ (Gender-specific) บุคคลที่ได้รับอันตรายหรือความเสียหายคือ
ผู้หญิง แต่จ�ำเลยอาจเป็นได้ทั้งชายและหญิงที่เกี่ยวข้องกับชายนั้นซึ่งเป็นสามีหรือคู่รัก/คู่ควงของหญิงที่เป็นฝ่ายได้รับอันตรายก็ได้ จ�ำเลยที่
เป็นผู้ชาย อาจจะเป็นสามี คู่รัก/คู่ควง บิดา หรือพี่ชาย เป็นต้น
166 ระบบนี้น�ำไปใช้เฉพาะกับกระบวนการในศาลในขั้นตอนก่อนการพิจารณาคดี จึงกระบววนการที่เรียกว่า “การเลื่อนการตัดสินออกไป”
(Deferred Adjudication) โดยปกติการส่งต่อจะถูกก�ำหนดเป็นเงื่อนไขในชั้นไต่สวนเบื้องต้น และกระบวนการพิจารณาคดีของศาลก็จะถูก
เลื่อนออกไป เจ้าหน้าที่จะแจ้งให้ศาลทราบหากบุคคลที่ถูกส่งต่อไม่ไปปรากฏตัวตามก�ำหนดนัด ก็จะมีการออกหมายจับบุคคลดังกล่าว ดู
Edward W. Gondolf ผลของการทบทวน Mandatory Court Review เกี่ยวกับการด�ำเนินการของศาลที่สอดคล้องกับโครงการคุ้มครอง
ผู้เสียหายจากการถูกท�ำร้ายร่างกาย: การประเมินผลของศาลเทศบาลเมือง Pittsburgh และศูนย์ให้ค�ำปรึกษาการละเมิดเกี่ยวกับครอบครัว
แหล่งข้อมูล www.mincava.umn.edu/documents/gondolf/pccd/pccd.html (สืบค้นครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่ 10 ตุลาคม ค.ศ. 2008)
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การปฏิบัติตาม ศาลจะออกหมายจับโดยทันที167 มีการแนะน�ำว่า การทบทวนภาคบังคับที่กระท�ำโดยศาลนี้ ได้ช่วยลดการไม่
ปฏิบัติตามโครงการการแทรกแซงได้อย่างมากเมื่อเทียบกับระบบการส่งต่อซึ่งท�ำขึ้นภายหลังจากที่กระบวนพิจารณาได้เสร็จ
สิ้นลงแล้ว อย่างน้อยที่สุด ยุทธศาสตร์นี้ อาจถูกมองว่าเป็นเครื่องมือที่เหมาะสม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเขตอ�ำนาจศาลที่มีการ
ก�ำหนดให้ให้ค�ำปรึกษาแก่ผู้กระท�ำผิด
การจัดการระบบสุขภาพ/ต้นแบบ“ดิลาสสา” ในอินเดีย (Health System’s Response/‘Dilassa’ Model in
India): ต้นแบบ ‘ดิลาสสา’ ของการให้บริการด้านสุขภาพ ตัง้ อยูบ่ นพืน้ ฐานของความเข้าใจทีว่ า่ ความรุนแรงเกีย่ วกับครอบครัว
เป็นประเด็นสาธารณสุข และพิสูจน์ให้เห็นว่าแนวทางนี้มีประสิทธิผล ดังเช่นประเทศอินเดียซึ่งประชากรส่วนใหญ่ได้รับการ
ดูแลสุขภาพจากระบบสาธารณสุขของรัฐ
โครงการ ‘ดิลาสสา’ (ซึง่ หมายถึง “การย�ำ้ ความมัน่ ใจ”) ได้รเิ ริม่ ขึน้ โดยบริษทั Bombay Municipal Corporation ร่วมกับ
CEHAT (องค์กรภาคเอกชนที่ท�ำงานเกี่ยวกับสุขภาพ) ในฐานะที่เป็น ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (One-stop crisis center) ภายใต้
สถาบันดูแลสุขภาพในเมืองมุมไบ ศูนย์แห่งแรกได้จดั ตัง้ ขึน้ ในปี ค.ศ. 2001 ในโรงพยาบาล เค บี บาบา (K.B. Bhabha Hospital)
เมืองบันดรา (Bandra) โครงการดังกล่าว ส่งเสริมการด�ำเนินงานในเชิงป้องกัน โดยการออกแบบ “แผนความปลอดภัย” การ
สนับสนุนการให้ค�ำปรึกษาและดูแลด้านอารมณ์ สถานที่พักพิง ฯลฯ นอกเหนือจากการให้ความช่วยเหลือและส่งต่อไปยังผู้ให้
บริการด้านอื่นๆ นอกจากนี้ ดิลิสสา ยังท�ำงานบนหลักการที่ต้องตรวจสอบความรุนแรงเกี่ยวกับครอบครัวที่จะเกิดขึ้นกับหญิง
ตั้งแต่ต้นมือ โดยเฉพาะอย่างยิ่งรักษาการบาดเจ็บจากการถูกเผา การพยายามฆ่าตัวตาย และการบาดเจ็บทางร่างกายอื่นๆ168
ความส�ำเร็จของโครงการนี้ ตั้งอยู่บนข้อเท็จจริงที่ว่า นับแต่เริ่มต้นทั้งโรงพยาบาล บริษัท และ CEHAT ต่างมีบทบาทที่
ชัดเจน โดยมีโรงพยาบาลเป็นสถานที่เชิงยุทธศาสตร์ที่ผู้หญิงสามารถเข้าถึงได้ง่าย และเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลเป็นหลักใน
การให้บริการต่างๆ ยิ่งไปกว่านั้น ในระยะเริ่มแรก องค์กรพัฒนาเอกชนเป็นผู้จัดการฝึกอบรมด้านมุมมองเกี่ยวกับเพศภาวะ
ให้แก่เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลและผู้ที่ท�ำหน้าที่ให้ค�ำปรึกษา และช่วยปรับปรุงแนวทางท�ำงานของโรงพยาบาลให้ดียิ่งขึ้น169
อย่างไรก็ตาม วัตถุประสงค์ คือ เพือ่ ประกันว่า ศูนย์จดั การวิกฤตแบบเบ็ดเสร็จสามารถอยูไ่ ด้ดว้ ยตัวเอง โดยองค์กรภาคเอกชน
ยังคงมีบทบาทเพียงการติดตามตรวจสอบเท่านั้น
ในการจัดตั้งศูนย์จัดการวิกฤตแบบเบ็ดเสร็จได้มีการสร้างความเชื่อมโยงศูนย์ฯกับสถานพักพิงที่มีอยู่ การให้ความช่วย
เหลือด้านกฎหมาย และเชื่อมโยงกับกลุ่มต่างๆ ที่ให้การสนับสนุนแก่ผู้หญิง การส่งต่อหญิงเหล่านั้นมาที่ศูนย์ ท�ำโดยแผนก
ผู้ป่วยใน แผนกฉุกเฉิน แผนกผู้ป่วยนอก เจ้าหน้าที่อื่นๆ ของโรงพยาบาล ผู้ให้บริการด้านอื่นๆ และผู้ที่ท�ำงานในชุมชนหรือ
องค์กรชุมชน งานแรกของโครงการคือ การพัฒนา “แบบฟอร์มการรับตัว” (Intake form) ซึ่งมีรายละเอียดด้านประชากร
ของผูเ้ สียหาย ประวัตคิ วามรุนแรง และทีส่ ำ� คัญยิง่ กว่า คือการพัฒนาแผนความปลอดภัยโดยการประเมินความปลอดภัยอย่าง
ละเอียด และแผนปฏิบัตกิ ารส�ำหรับใช้ในการแทรกแซง แบบฟอร์มนีไ้ ด้ถกู น�ำไปใช้โดยผูใ้ ห้บริการด้านต่างๆ นับแต่นนั้ เป็นต้น
มา รวมทัง้ การแทรกแซงเพือ่ จัดการกับปัญหาความรุนแรงเกีย่ วกับครอบครัวด้วย การปฏิรปู ทีส่ ำ� คัญอีกประการหนึง่ ทีไ่ ด้มกี าร
ริเริ่มคือ การจัดการกับปัญหาที่ว่า ก่อนหน้านี้หญิงที่ต้องการได้รับค�ำปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องความรุนแรงเกี่ยวกับครอบครัวจะ
ถูกส่งตัวไปยังแผนกจิตเวชก่อน โครงการนี้ได้ช่วยเปลี่ยนแปลงแนวทางนั้น ปัจจุบันนี้ หญิงในกรณีดังกล่าวจะถูกส่งไปยังศูนย์
จัดการวิกฤตแบบเบ็ดเสร็จโดยตรง
ความส�ำเร็จของต้นแบบ ‘Dilassa’ อยูท่ ไี่ ด้มกี ารจัดตัง้ ศูนย์ฯ เพิม่ เติมขึน้ มาอีกเป็นจ�ำนวนมากในมุมไบ และต้นแบบนีไ้ ด้
ถูกน�ำไปใช้ในรัฐอื่นๆ อีกด้วย โครงการนี้ยังกลายเป็นต้นแบบส�ำหรับบูรณาการการให้บริการแก่ผู้ผ่านพ้นความรุนแรงภายใน
กรอบการให้บริการดูแลสุขภาพด้วย
167 เรื่องเดียวกัน.
168 โปรดทราบว่า “การถูกเผาโดยอุบัติเหตุ” (accidental burning) ของเจ้าสาว เนื่องจากน�ำทรัพย์สินเดิมติดตัวมาไม่เพียงพอ เป็นหนึ่งในรูป
แบบความรุนแรงหลักที่เกิดขึ้นกับผู้หญิงในอินเดีย แม้ว่าจะเป็นสิ่งต้องห้ามตามกฎหมาย แต่การปฏิบัติเช่นนี้ก็ยังคงเกิดขึ้นในหลายๆ ส่วน
ของประเทศ
169 ได้มกี ารศึกษาอย่างครอบคลุมรอบด้านเกีย่ วกับข้อมูลของโรงพยาบาล ขัน้ ตอน วิธกี าร และความจ�ำเป็นของการจัดท�ำทะเบียนคดีทเี่ กีย่ วข้อง
กับงานของแพทย์และกฎหมาย และการศึกษาเกี่ยวกับผู้ประสบภัยซึ่งได้ด�ำเนินการเพื่อเสนอให้มีการปฏิรูปอันน�ำไปสู่การให้บริการทึ่ตอบ
สนองความต้องการของผู้รับบริการได้
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นับเป็นสิ่งส�ำคัญที่ต้องเน้นย�้ำไว้ในที่นี้ว่า ประเทศในกลุ่มอาเซียนหลายประเทศ มีระบบการด�ำเนินงานศูนย์จัดการ
วิกฤตแบบเบ็ดเสร็จภายใต้ระบบของโรงพยาบาลที่มีประสิทธิผลอยู่แล้ว ประเทศมาเลเซีย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ และไทย
ได้เน้นการจัดตั้งศูนย์ดังกล่าวเป็นยุทธศาสตร์ส�ำคัญในการจัดการกับปัญหาความรุนแรงเกี่ยวกับครอบครัวและทางเพศ ศูนย์
ในประเทศมาเลเซียถือว่าเป็นศูนย์ท่ีประสบความส�ำเร็จอย่างสูงในการผนวกรวมการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลเข้ากับ
มาตรการเชิงป้องกันขั้นทุติยภูมิ
3. การเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กระบวนการยุ ติธรรม (Strengthening the Justice System)
กระบวนการยุติธรรมเป็นตัวเชื่อมที่ส�ำคัญในระบบการจัดการกรณีความรุนแรงเกี่ยวกับครอบครัว ผู้พิพากษาที่เข้าใจ
ความต้องการของผูผ้ า่ นพ้นความรุนแรงเกีย่ วกับครอบครัว ย่อมตระหนักถึงความซับซ้อนของปรากฏการณ์ทเี่ กิดขึน้ และอาจ
เปลี่ยนแนวทางแทรกแซงที่เคยใช้กันมาในคดีความรุนแรงเกี่ยวกับครอบครัว มีการใช้ต้นแบบการระงับข้อพิพาททางเลือก
(Alternative Dispute Resolution – ADR) ในหลายประเทศ เช่น สหรัฐอเมริกา แคนาดา และอัฟริกาใต้ การระงับข้อพิพาท
โดยทางเลือกบางต้นแบบจะถูกน�ำมาวิเคราะห์ในส่วนนี้ด้วย
นโยบายเกี่ยวกับการจับกุมและการฟ้องร้องด�ำเนินคดี – การวิพากย์เกี่ยวกับ “การก�ำหนดให้ต้องจับกุม”
(Mandatory arrest) และการฟ้องร้องด�ำเนินคดี: โดยทั่วไปแล้ว ทัศนคติของเจ้าหน้าที่ต�ำรวจ และพนักงานอัยการใน
หลายๆ เขตอ�ำนาจ มักจะลังเลที่จะบังคับใช้กฎหมายในเรื่องนี้ เนื่องจากการมองว่าความรุนแรงเกี่ยวกับครอบครัวเป็นเรื่อง
ส่วนบุคคล (Private matter) รัฐจึงไม่มีหน้าที่เข้าไปยุ่งด้วย ขบวนการของกลุ่มผู้หญิงที่ถูกทุบตีท�ำร้ายในสหรัฐอเมริกานั่นเอง
ที่ริเริ่มรณรงค์เรียกร้องให้มีการจัดการปัญหาโดยกระบวนการยุติธรรมทางอาญาที่รุนแรงขึ้น ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของการ
ปฏิรปู อย่างเป็นระบบในประเด็นความรุนแรงเกีย่ วกับครอบครัว ซึง่ ก็ได้ทำ� ให้นโยบายของทางการในหลายรัฐมีการเปลีย่ นแปลง
น�ำไปสู่การก�ำหนดให้ต้องท�ำการจับกุม170 และฟ้องร้องด�ำเนินคดีกับผู้กระท�ำผิดในเรื่องความรุนแรงเกี่ยวกับครอบครัว
ในปี ค.ศ. 1977 รัฐโอไรกอนเป็นรัฐแรกที่มีการออกนโยบายก�ำหนดให้ต้องท�ำการจับกุม ณ เดือนมิถุนายน 2003 มีรัฐ
ต่างๆ ทั้งสิ้น 21 รัฐ และอีกหนี่งเมือง คือ ดิสตริค ออฟ โคลัมเบีย (District of Columbia) ได้มีการก�ำหนดนโยบายให้ต้อง
ท�ำการจับกุม171 ผู้สนับสนุนนโยบายนี้ได้เน้นย�้ำให้เห็นถึงประโยชน์ที่จะมีต่อผู้ผ่านพ้นความรุนแรงทั้งในระยะสั้นและระยะ
ยาว โดยนโยบายที่ก�ำหนดให้ต้องท�ำการจับกุมนี้ได้ระบุอย่างชัดเจนว่า ตราบเท่าที่รัฐและสังคมเกี่ยวข้องในเรื่องนี้ จะไม่มีการ
ยอมทนต่อการกระท�ำความรุนแรงเกีย่ วกับครอบครัวอีกต่อไป การจ�ำกัดไม่ให้เจ้าหน้าทีต่ ำ� รวจใช้ดลุ พินจิ ในคดีเหล่านีไ้ ด้ ย่อม
หมายถึง การขจัดการที่ผู้กระท�ำผิดจะบีบเหยื่อความรุนแรงมิให้ด�ำเนินคดีกับตนไปได้โดยอัตโนมัติ ผู้สนับสนุนบางคนยังชี้ให้
เห็นข้อเท็จจริงที่ว่า การจับกุมเป็นจุดเริ่มต้นที่ช่วยให้ผู้ให้บริการสนับสนุนด้านอื่นๆ เช่น โครงการการแทรกแซงผู้ท�ำผิดและ
ครอบครัว สถานที่พักพิง ฯลฯ สามารถยื่นมือไปช่วยผู้ผ่านพ้นความรุนแรงได้ อย่างไรก็ตาม บ่อยครั้งที่ผู้ผ่านพ้นความรุนแรง
แสวงหาความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าทีผ่ บู้ งั คับใช้กฎหมาย มิใช่เพือ่ ให้ผกู้ ระท�ำผิดถูกจับ แต่เพือ่ ให้เป็นการส่งสัญญาณเตือน และ
เป็นการยับยั้งการกระท�ำความรุนแรงในอนาคต มีการวิพากษ์นโยบายดังกล่าวว่า การที่นโยบายก�ำหนดให้ต้องท�ำการจับกุม
ไม่เปิดช่องให้เจ้าหน้าที่ผู้บังคับใช้กฎหมายใช้ดุลพินิจอาจส่งผลร้ายต่อผู้ผ่านความรุนแรง แทนที่จะได้ประโยชน์จากนโยบาย
170 การเคลื่อนไหวเรียกร้องเพื่อท�ำให้นโยบายการจับกุมมีความเข้มแข็งมากขึ้นได้รับการสนับสนุนด้วยการตีพิมพ์ผลการศึกษาในปี ค.ศ.1984
ซึ่งเป็นผลการศึกษาเกี่ยวกับการบังคับให้ต้องท�ำการจับกุมในคดีความรุนแรงเกี่ยวกับครอบครัวใน Minneapolis ในการศึกษานี้ เจ้าหน้าที่
ต�ำรวจเก็บข้อมูลผู้กระท�ำผิดโดยการสุ่มใช้วิธีการที่แตกต่างกันอย่างหนึ่งอย่างใดใน 3 วิธี คือ จับกุมผู้กระท�ำผิด ไกล่เกลี่ย หรือขอให้เขาออก
จากบ้านไปแปดชัว่ โมง การศึกษาสรุปให้เห็นว่าการจับกุมมีผลอย่างส�ำคัญในการลดการเกิดความรุนแรงซ�ำ้ ขึน้ อีก เมือ่ เปรียบเทียบกับอีกสอง
วิธี ผลของการศึกษานีไ้ ด้ถกู น�ำไปใช้โดยอัยการสูงสุดของสหรัฐอเมริกาในรายงานทีเ่ ผยแพร่ในปี ค.ศ. 1984 โดยแนะน�ำ ให้การจับกุมคดีความ
รุนแรงในครอบครัวเป็นมาตรฐานทางปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ผู้บังคับใช้กฎหมาย นอกเหนือจากวิธีการอื่นๆ อ้างอิงใน Emily J. Sack ฝุ้หญิงที่
ถูกท�ำร้ายทุบติและรัฐ: การฝ่าฟันเพือ่ อนาคตของนโยบายด้านความรุนแรงในครอบครัว ค.ศ. 2004 Wis. L. rev. 1657; แหล่งข้อมูล<www.
westlaw.com>
171 เรื่องเดียวกัน.
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ดังกล่าวที่มุ่งคุ้มครอง172 ข้อกังวลอื่นที่เกิดตามมาจากผลของนโยบายนี้คือ การที่ฝ่ายหญิงตกเป็นเหยื่อซ�้ำ โดยกระบวนการ
ยุติธรรมทางอาญาผ่านการ “การจับกุมทั้งสองฝ่าย” (Dual arrests)173
การก�ำหนดให้ตอ้ งท�ำการฟ้องร้องด�ำเนินคดีตอ่ ไป หรือทีร่ จู้ กั กันดีกว่าว่า “การยุตดิ ำ� เนินคดี (No drop prosecution)”
มีวิวัฒนาการเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิรูปข้างต้น การเคลื่อนไหวเรียกร้องของกลุ่มผู้หญิงที่ถูกทุบตีท�ำร้ายเน้นให้ปรับปรุงการ
บันทึกข้อมูลกรณีความรุนแรง โดยลดการใช้ดุลพินิจของอัยการลง น�ำไปสู่การพัฒนานโยบายที่ “แข็ง” (Hard) และนโยบาย
ที่ “ผ่อนปรน” (Soft) เกี่ยวกับการยุติคดี (No drop prosecution) ในขณะที่นโยบายแรก ก�ำหนดให้พนักงานอัยการต้อง
ด�ำเนินคดีในทุกกรณี แม้ว่าผู้ร้องทุกข์จะไม่เต็มใจสู้คดีถึงศาลก็ตาม ในขณะที่นโยบายแบบผ่อนปรน อนุญาตให้พนักงาน
อัยการใช้ดุลพินิจในการก�ำหนดขอบเขตการต้องเข้ามีส่วนร่วมในคดีของผู้ร้องทุกข์ได้บ้าง 174 หมายถึงว่า ในทันทีที่มีการยื่น
ฟ้อง บทบาทของผู้ร้องทุกข์ในการฟ้องร้องด�ำเนินคดีเพื่อวัตถุประสงค์ใดก็ตามได้จบลง ยกเว้นการไปปรากฏตัวต่อหน้าศาล
ในฐานะเป็นพยานคนหนึ่งเท่านั้น
การก�ำหนดให้ตอ้ งท�ำการฟ้องร้องด�ำเนินคดีถกู มองว่าเป็นสิง่ จ�ำเป็นในสังคมทีค่ วามรุนแรงเกีย่ วกับครอบครัวเป็นนโยบาย
สาธารณะ และในสังคมทีผ่ หู้ ญิงยังมีอปุ สรรคอย่างมากในการเข้าถึงความยุตธิ รรม อย่างไรก็ตาม ดังที่ Nichole Miras Mordini
ชี้ให้เห็นว่า “การบังคับเหยื่อให้เข้ามีส่วนร่วมในการฟ้องร้องด�ำเนินคดีกับคู่ของเธอที่ข่มเหงพวกเธอ เป็นการละเมิดความ
เป็นส่วนตัวและสิทธิในความเป็นอิสระ และอาจท�ำให้พวกเธอต้องตกอยู่ในอันตรายของการถูกท�ำร้ายต่อไป”175 นอกจากนี้
Emily Sack ก็ได้เคยกล่าวว่า “นโยบายที่ห้ามยุติการด�ำเนินคดี อาจก่อให้เกิดผลที่ไม่ได้ตั้งใจโดยการท�ำให้เหยื่อไม่กล้าแจ้ง
เหตุความรุนแรง และอาจท�ำให้เหยือ่ เป็นอันตราย หากด�ำเนินการทางคดีตอ่ ไปทัง้ ๆ ทีเ่ หยือ่ ยังหวาดกลัวว่าจะยิง่ เสีย่ งมากขึน้ ”176
ถึงแม้ว่า จะยังไม่มีการถกเถียงโต้แย้งในเรื่องประสิทธิผลของต้นแบบการก�ำหนดให้ต้องท�ำการจับกุม และฟ้องร้อง
ด�ำเนินคดีในแง่ของอัตราการฟ้องร้องด�ำเนินคดีที่เพิ่มขึ้น แต่จ�ำเป็นต้องตระหนักว่า ความยินยอมของฝ่ายหญิงเป็นปัจจัย
ส�ำคัญมากประการหนึ่ง เนื่องจากเป้าหมายสูงสุดเพื่อทั้งป้องกันความรุนแรงและเสริมสร้างพลังกายและใจให้เธอ เพื่อจัดการ
กับสถานการณ์ความรุนแรงได้ ดังนั้น แทนการก�ำหนดให้ต้องท�ำการจับกุมทันที นโยบายในเรื่องที่เกี่ยวกับขั้นตอนก่อนการ
จับกุม รวมทั้งการฟ้องร้องโดยเหยื่อร่วมรับผิดชอบด้วย เป็นสิ่งก�ำลังได้รับการสนับสนุนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ
ต้นแบบการของการประสานงานผ่านการประชุมประเมินความเสีย่ งระหว่างหลายหน่วยงาน (Multi-agency Risk
Assessment Conference – MARAC): ต้นแบบ MARAC เป็นนวัตกรรมที่มุ่งปรับปรุงการประสานการท�ำงานระหว่าง
หน่วยงาน การให้บริการ และการบริหารจัดการความเสี่ยง MARAC ริเริ่มขึ้นในปี ค.ศ. 2003177 โดยหน่วยคาร์ดิฟเพื่อความ
ปลอดภัยของผู้หญิง (Cardiff Women’s Safety Unit) ต้นแบบ MARAC นี้ เป็นการประชุมเกี่ยวกับคดีความรุนแรงที่จัดขึ้น
อย่างสม�ำ่ เสมอ โดยมีหน่วยงานหลายหน่วยงานเข้าร่วมการประชุม รวมทัง้ องค์กรในกระบวนการยุตธิ รรมทางอาญาและหน่วย
งานอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับคดีและการให้บริการช่วยเหลือในด้านต่างๆ ในการประชุม จะมีการพูดคุยเกีย่ วกับการด�ำเนินการต่างๆ
172 เป็นความจริงทีว่ า่ ผูห้ ญิงส่วนใหญ่ไม่ตอ้ งการท�ำร้ายหรือท�ำลายสัมพันธภาพทีเ่ ธอมีอยู;่ พวกเธอสามารถจะพึง่ พาทางการเงินผูท้ ที่ ำ� ร้ายเธอ มี
ลูกกับเขาและไม่พร้อมที่จะเดินจากไป บางทีพวกเธอซึ่งเป็นต่างด้าวอาจจะกลัวว่าสถานภาพการเข้าเมืองอาจได้รับผลกระทบ หรือไม่ก็แค่รู้
เพียงว่าขั้นตอนดังกล่าวไม่ได้มีการลงโทษทางด้านสังคมหรือวัฒนธรรมแต่อย่างใด
173 ภายใต้นโยบาย “จับทัง้ สองฝ่าย” (dual arrests) ต�ำรวจเริม่ ท�ำการจับกุมทัง้ เหยือ่ และผูก้ ระท�ำผิดในทันทีทไี่ ปถึงสถานทีเ่ กิดเหตุความรุนแรง
เกี่ยวกับครอบครัว ทั้งนี้ เพื่อประกันว่าต�ำรวจจะไม่ต้องท�ำการตัดสินใจในขณะนั้นว่าใครเป็นฝ่ายผิด หรือเป็นฝ่ายเริ่มต้นความรุนแรง
174 Nichole Miras Mordini; การแทรกแซงโดยรัฐเพือ่ กรณีการละเมิดเกีย่ วกับครอบครัว: การตรวจสอบผลทีม่ ตี อ่ ความปลอดภัยและร่างกาย
ของผู้เสียหาย 52 Drake L. 295; แหล่งข้อมูล www.westlaw.com Supra note 62
175 เรื่องเดียวกัน.
176 ดูเชิงอรรถที่ 60.
177 ในเดือนเมษายน ค.ศ. 2003 มีการประชุมเพื่อประเมินความเสี่ยงโดยทีมสหวิชาชีพเป็นครั้งแรก ที่เมือง Welsh Capital มีหน่วยงานเข้า
ร่วม 16 หน่วยงาน ซึ่งรวมทั้ง ต�ำรวจ หน่วยคุมประพฤติ เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น หน่วยงานที่ดูแลด้านสุขภาพ ด้านที่อยู่อาศัย ผู้อพยพ และหน่วย
งานด้านความปลอดภัยของผู้หญิง (Women’s Safety Unit – WSU) การประเมินของ Cardiff MARACs แสดงให้เห็นว่าพวกเขาประสบ
ความส�ำเร็จในการปรับปรุงความปลอดภัยให้ผู้เสียหาย โดยวัดจากจ�ำนวนการร้องทุกข์ที่ลดลงและการออกไประงับเหตุของต�ำรวจ และ
การโทรศัพท์สัมภาษณ์ผู้เสียหาย – Jan Pickles และ Amanda Robinson การประเมินความเสี่ยงและความรุนแรงเกี่ยวกับครอบครัว:
ต้นแบบการแทรกเซงโดยสหวิชาชีพ MARAC www.communitycare.co.uk/Articles/2007/04/19/104205/risk-assessment-anddomestic-violence-the-multi-agency-marac-model-of.html
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กฎหมายว่ า ด้ ว ยความรุ น แรงเกี่ ย วกั บ ครอบครั ว
และการด� ำ เนิ น งานตามกฎหมาย

ปัญหาอุปสรรค และตัดสินใจเกีย่ วกับมาตรการทีจ่ ะน�ำมาใช้เพือ่ ปรับปรุงความปลอดภัยและการเข้าถึงความยุตธิ รรมของผูร้ อ้ ง
ทุกข์ได้ดยี งิ่ ขึน้ ด้านทีส่ ำ� คัญของ MARAC คือ เป็นการประชุมเกีย่ วกับคดีความรุนแรงเกีย่ วกับครอบครัวทีม่ คี วามเสีย่ งสูง (High
Risk)178 และมุง่ ทีจ่ ะลดความเป็นไปได้ทผี่ เู้ สียหายจะตกเป็นเหยือ่ ความรุนแรงซ�ำ้ อีก “ด้วยการแลกเปลีย่ นข้อมูลและท�ำงานร่วม
กันผ่านกระบวนการ MARAC ท�ำให้ผลลัพธ์สำ� หรับผูผ้ า่ นพ้นความรุนแรงเกีย่ วกับครอบครัวดีขนึ้ โดยปกติการประชุมจะจัดขึน้
ในนามของผู้ร้องทุกข์ ซึ่งเธอมักจะไม่เข้าร่วมประชุมด้วย เว้นแต่ในบางคดีที่ผู้ร้องทุกข์จ�ำเป็นต้องเข้าร่วมด้วย”179 การตัดสิน
ใจที่จะน�ำคดีเข้าสู่กระบวนการ MARAC ขึ้นอยู่กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แม้ว่าผู้ร้องทุกข์มีสิทธิที่จะปฏิเสธ แต่การปฏิเสธของ
พวกเธอก็ตอ้ งมีเหตุผลเพียงพอ ซึง่ แม้กระนัน้ ก็ตาม หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องก็ยงั คงสามารถทีจ่ ะน�ำคดีเข้าสูก่ ระบวนการ MARAC
ได้ ผูผ้ า่ นพ้นความรุนแรงจะได้รบั แจ้งความคืบหน้าเกีย่ วกับการด�ำเนินการหรือการตัดสินใจของหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง และคดี
จะได้รับสิทธิพิเศษในระบบ ดังนั้น MARAC จึงเป็นเครื่องมือชิ้นใหม่ เพื่อประกันการประสานในการจัดการและปรับปรุงการ
จัดการความเสี่ยงของคดีโดยหน่วยงานต่างๆ ให้ดีขึ้น การประชุม “ก่อให้เกิดการปรับปรุงให้ดีขึ้นอย่างมาก ทั้งในด้านการ
ปฏิบัติของวิชาชีพต่างๆ และความปลอดภัยของผู้ผ่านพ้นความรุนแรงและลูกๆ ของพวกเธอ”
ศาลพิเศษเพือ่ พิจารณาคดีความรุนแรงเกีย่ วกับครอบครัวและกระบวนการยุตธิ รรมเชิงบ�ำบัด– ศาลคดีความรุนแรง
เกีย่ วกับครอบครัวในเขต Dade และ ศาลคดีความรุนแรงเกีย่ วกับครอบครัวเมือง Vancouver: ศาลช�ำนัญพิเศษเหล่านีถ้ กู
พัฒนาขึ้นมาในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของการจัดการปัญหาความรุนแรงเกี่ยวกับครอบครัว ในลักษณะประสานการท�ำงานร่วม
กันของกระบวนการยุติธรรม ศาลที่เป็นต้นแบบทั้งสองศาลนี้ มีเขตอ�ำนาจคดีทั้งทางอาญาและแพ่ง โดยท�ำงานบนหลักการ
ด้านการบ�ำบัด กฎหมายเชิงป้องกันและกระบวนการยุตธิ รรมเชิงสมานฉันท์ มีวตั ถุประสงค์ทชี่ ดั เจนเพือ่ ประกันความปลอดภัย
ของผู้ผ่านพ้นความรุนแรง และท�ำให้ผู้กระท�ำผิดรับผิดชอบต่อการกระท�ำของตน180 ดังนั้น แนวทางที่เรียกว่า “ศูนย์บริการ
เบ็ดเสร็จ (One-stop shop)” จึงถูกน�ำมาใช้ โดยเน้นที่การบ�ำบัดรักษาผู้กระท�ำผิดแทนที่จะเป็นการลงโทษ ภายใต้แนวทาง
นี้ โครงการการแทรกแซงผู้กระท�ำความรุนแรงนนี้ถือว่ามีความส�ำคัญ แม้ว่าความปลอดภัยของผู้ผ่านพ้นความรุนแรง จะเป็น
สิ่งที่ไม่อาจยอมให้ถูกลดทอนลงได้ในกระบวนการก็ตาม อย่างไรก็ตาม ในขณะที่ศาลของเขต Dade ท�ำงานกับผู้พิพากษา
จ�ำนวนมากที่เป็นประธานในคดีอาญาและเรื่องเกี่ยวกับครอบครัว รวมทั้งคดีความรุนแรงเกี่ยวกับครอบครัว ศาลของเมือง
Vancouver ได้เผยแพร่ ระบบ “หนึ่งศาล – หนึ่งผู้พิพากษา” (One Court – One Judge) และผู้พิพากษาของศาลดังกล่าว
จะมีผู้ที่สนับสนุนผู้เสียหายท�ำหน้าที่ช่วยเหลือผู้พิพากษาในด้านต่างๆ นี่เป็นส่วนหนึ่งของระบบการจัดการปัญหาในลักษณะ
ประสานการท�ำงานร่วมกัน181 การก�ำหนดให้ตอ้ งเข้ารับค�ำปรึกษา และโครงการการแทรกแซงได้ถกู น�ำมาใช้ โดยเฉพาะอย่างยิง่
ในกรณีทมี่ กี ารออกค�ำสัง่ คุม้ ครองทางแพ่งหรือผูก้ ระท�ำผิดอยูร่ ะหว่างการท�ำทัณฑ์บนหรือคุมประพฤติ งานริเริม่ ในเขต Dade
ให้ความสนใจเรือ่ งความบอบช�ำ้ ทางด้านจิตใจของเด็กๆ ทีพ่ บเห็นเหตุการณ์ความรุนแรงและมีการก�ำหนดให้เด็กเหล่านีต้ อ้ งเข้า
รับค�ำปรึกษา กลุม่ ผูพ้ พิ ากษาได้เป็นส่วนหนึง่ ของการมีสว่ นร่วมในการริเริม่ นี้ และจัดการอบรมสร้างความละเอียดอ่อนในเรือ่ ง
เพศภาวะแก่เจ้าหน้าทีท่ เี่ กีย่ วข้อง ดังนัน้ การริเริม่ ทัง้ สองแบบได้ใช้ประโยชน์จากแนวทางบูรณาการชุมชนกับคดีความรุนแรง
เกี่ยวกับครอบครัว ซึ่งประกอบด้วยการช่วยเหลือและการให้บริการสนับสนุนแก่ผู้ผ่านพ้นความรุนแรง และสร้างการจัดการ
ปัญหาทีค่ รบถ้วนรอบด้านในทีแ่ ห่งเดียวส�ำหรับหญิงผูป้ ระสบความรุนแรงเกีย่ วกับครอบครัว ให้สามารถเข้าถึงความยุตธิ รรมได้
อย่างไรก็ตาม ต้องรับรู้ว่า โครงการการแทรกแซงผู้กระท�ำความรุนแรง เช่น การบังคับให้ต้องเข้ารับค�ำปรึกษาก็มีข้อ
จ�ำกัดในตัวเอง การริเริม่ ดังกล่าวต้องไม่ถกู น�ำมาแทนทีก่ ระบวนการทางกฎหมายอาญา หรือแพ่ง ในท�ำนองเดียวกัน ผูก้ ำ� หนด
178 คดีใดจะเป็นคดีที่มี “ความเสี่ยงสูง” หรือไม่ ปกติแล้วจะก�ำหนดโดยการประเมินข้อเท็จจริงและสภาพแวดล้อมต่างๆ ปัจจัยเสี่ยงอาจรวมถึง
ลักษณะของการละเมิด พฤติกรรมก่อนหน้านัน้ หรือประวัตอิ าชญากรรมของผูก้ ระท�ำผิด การคุกคามทีแ่ สดงออกมา หรือมีอาวุธ การมองหรือ
การรับรู้ถึงความเสี่ยงที่ผู้หญิงก�ำลังเผชิญอยู่ และอุปนิสัยชอบท�ำร้ายของผู้กระท�ำผิด อันที่จริง มาตรา 115 ของกฎหมายว่าด้วยการกระท�ำ
ผิดทางอาญาและความผิดปรกติทางร่างกายและจิตใจ ค.ศ. 1998 ก็ก�ำหนดว่าต้องมี “โอกาสสูง” (Substantial Chance) ด้วย แทนที่จะ
เป็นเพียงแค่ “ความเสี่ยง” เท่านั้น ดู สภา North Lincolnshire Council; Safe Neighbourhoods; Multi-agency Risk Assessment
Conference (Frequently Asked Questions).
179 North Lincolnshire Council; เรื่องเดียวกัน.
180 การผสมผสานระบบทีด่ งั้ เดิมทีแ่ ยกต่างหากจากกันแบบมาเป็นแบบบูรณาการเป็นหนึง่ เดียวก่อให้เกิดการให้บริการทีค่ รอบคลุมโดยการจัดให้
มีที่เพียงแห่งเดียวที่ซึ่งสามารถจัดการทั้งเรื่องทางอาญาและทางแพ่ง ดู Betsy Tsai; แนวโน้มสู่ศาลพิเศษเกี่ยวกับความรุนแรงในครอบครัว:
การปรับปรุงนวัตกรรมที่มีประสิทธิผล 68 Fordham L. Rev. 1285; www.westlaw.com.
181 Randal B. Fritzler และ Leonore M.J. Simon; การสร้างศาลคดีความรุนแรงเกี่ยวกับครอบครัว: การต่อสู่ในสนามเพลาะ; การทบทวน
ศาล 28 (ค.ศ. 2000); http://aja.ncsc.dni.us/courtrv/cr37/cr37-1/CR9FritzlerSimon.pdf.
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นโยบายและศาลต้องตระหนักว่า การแทรกแซงผูก้ ระท�ำความรุนแรงอาจล้มเหลว ดังนัน้ จึงต้องมีการออกค�ำสัง่ คุม้ ครอง และ
ต้องมีการรับประกันความปลอดภัยของผู้ผ่านพ้นความรุนแรงด้วย
ต้นแบบการระงับข้อพิพาททางเลือก (Alternative Dispute Resolution Models) การประชุมระหว่างเหยื่อ
กับผู้กระท�ำผิด (Victim-offender Conference – VOC) หรือ การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทระหว่างเหยื่อกับผู้กระท�ำผิด
(Victim-offender Mediation – VOM): หมายถึง แนวทางการระงับข้อพิพาททางเลือก ซึ่งผู้ผ่านพ้นความรุนแรงและผู้
กระท�ำผิดมาพบกันในสถานที่ที่ปลอดภัยและเป็นกลาง ต่อหน้าผู้ที่ท�ำหน้าที่ไกล่เกลี่ยที่ผ่านการฝึกอบรม เพื่อพูดคุยเกี่ยวกับ
พฤติกรรมที่เป็นการละเมิด “ผู้ไกล่เกลี่ยท�ำหน้าที่อ�ำนวยการประชุม ชี้แนะผู้เข้าร่วมจนเสร็จสิ้นกระบวนการ ผู้ไกล่เกลี่ยจะ
ไม่ก�ำหนดวิธีแก้ปัญหา แต่จะช่วยให้พวกเขาบรรลุข้อตกลงอันเป็นที่พอใจซึ่งกันและกัน เพื่อชดใช้ความผิดที่เกิดขึ้น”182 หลัก
การส�ำคัญ คือ ไม่ควรพยายามท�ำการไกล่เกลี่ยไม่ว่ากรณีใดๆ เว้นแต่ว่า ผู้ผ่านพ้นความรุนแรงร้องขอโดยเฉพาะ ควรจะ
ด�ำเนินการไกล่เกลี่ย ก็ต่อเมื่อได้มีการจัดการข้อห่วงใยด้านความปลอดภัยของฝ่ายหญิงเรียบร้อยแล้ว183 ข้อควรระวังที่ส�ำคัญ
ที่ผู้ก�ำหนดนโยบายและผู้ที่สนับสนุนแนวทางการระงับข้อพิพาททางเลือกนี้พึงนึกถึง คือ ต้นแบบเหล่านี้ อาจจะยังไม่สามารถ
ใช้ได้จริงหากจะน�ำมาใช้ในประเทศอาเซียนโดยมิได้ประเมินความต้องการอย่างเหมาะสม รวมทั้งความเข้าใจว่า ต้นแบบของ
กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์นั้น จะพิสูจน์ให้เห็น ประสิทธิภาพได้อย่างไรในสังคมที่มีลักษณะพื้นฐานแตกต่างกันอย่าง
มากเช่นนี้ ยิ่งกว่านั้น พึงสังเกตว่า ต้นแบบ VOC/VOM เน้นไปที่การน�ำผู้ผ่านพ้นความรุนแรง ผู้กระท�ำผิด และชุมชนมาผสาน
สัมพันธ์ด้วยกันอีก ในประเทศที่จะกล่าวถึงต่อไป ส่วนใหญ่แล้วใช้ต้นแบบนี้ในบริบทของชุมชนพื้นเมืองดั้งเดิม
ในอัฟริกาใต้ โครงการน�ำร่อง VOC ได้ถกู พัฒนาขึน้ ในพืน้ ทีส่ ามแห่งใน Gauteng และหนึง่ แห่งในจังหวัดทางภาคตะวัน
ตกเฉียงเหนือ โดยการริเริม่ ทีเ่ รียกว่า โครงการริเริม่ ยุตธิ รรมสมานฉันท์ (Restorative Justice Initiative – RJI) ซึง่ ต้นแบบ
นีไ้ ด้ถกู น�ำมาใช้เป็นแบบอย่างในพืน้ ทีอ่ นื่ ๆ184 ต้นแบบ VOC มีการด�ำเนินการโดยแนวทางทีค่ ล้ายคลึงกับการไกล่เกลีย่ ในต้นแบบ
อื่น185 แต่มีลักษณะที่แตกต่างคือ ผู้ท�ำหน้าที่ไกล่เกลี่ยเอื้ออ�ำนวยให้เกิดการปรึกษาพูดคุยโดยผ่านกระบวนการเล่าเหตุการณ์
หากมีการบรรลุข้อตกลง ข้อตกลงดังกล่าว จะถูกเสนอไปยังศาล พร้อมกับรายงานของผู้ท�ำหน้าที่ไกล่เกลี่ย หลังจากนั้นศาล
จะอนุญาตให้มีการถอนฟ้องได้โดยทันที โดยปกติจะมีการจัดให้มีการติดตามผลในระยะสั้นๆ เพื่อประกันการปฏิบัติตามข้อ
ตกลงและเพื่อประเมินความพึงพอใจของคู่กรณี
ต้นแบบ VOM ของคานาดา เน้นหนักไปทีก่ ารชดเชยและการเยียวยาผูผ้ า่ นพ้นความรุนแรงมากกว่าการประนีประนอม
ต้นแบบ VOM ของศูนย์ไกล่เกลี่ยและยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ (Mediation and Restorative Justice Centre – MRJC)
เมืองเอ็ดมันตัน รัฐอัลเบอร์ตา ถือเป็นตัวอย่างที่ดีที่แสดงให้เห็นถึงการด�ำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพของแนวทางแบบนี้
ต้นแบบของ MRJC เริ่มด�ำเนินการในปี ค.ศ. 1998 ด้วยการน�ำเอาแนวทางของความยุติธรรมเชิงสมานฉันท์มาใช้ โดย “เน้น
ความเสียหายทีเ่ กิดขึน้ ความปลอดภัยของผูท้ เี่ ข้าร่วม ความส�ำนึกต่อการกระท�ำของผูก้ ระท�ำผิด โอกาสในการพูดคุย และการ
ฟื้นฟูเยียวยา”186 ความตระหนักต่อความปลอดภัยของผู้ผ่านพ้นความรุนแรงเป็นสิ่งที่น�ำไปสู่การพูดคุยกันอย่างต่อเนื่อง และ
การส่งต่อไปยังบริการด้านความช่วยเหลือที่เหมาะสม ซึ่งขึ้นอยู่กับความต้องการของผู้หญิง สิ่งส�ำคัญที่เป็นตัวขับเคลื่อนการ
ไกล่เกลี่ยระหว่างผู้เสียหายกับผู้กระท�ำผิด (VOM) ของ ศูนย์ MRJC คือ ความปลอดภัยและการตัดสินใจของผู้ผ่านพ้นความ
รุนแรง ความส�ำนึกผิดของผูก้ ระท�ำผิด และความน่าเชือ่ ถือของระบบ ความส�ำคัญของการฝึกฝนตนเองและการสนับสนุนของ
ชุมชนที่มีต่อ VOM ถือเป็นส่วนหนึ่งของกรอบกิจกรรมที่ด�ำเนินการโดยศูนย์ MRJC
182 Angela Cameron; ยุตธิ รรมเชิงสมานฉันท์ – ทบทวนวรรณกรร; British Columbia Institute against Family Violence; เมษายน 2005.
โปรดสังเกตว่า “การเยียวยาผู้เสียหาย” ถูกใช้ในแง่ของการชดเชยความเสียหายที่เกิดขึ้น โดยผ่านระบวนการปรึกษาหารือกันระหว่างการ
ประชุมของคู่กรณี ดังนั้น การเยียวยาจึงขึ้นอยู่กับข้อเท็จจริงและภาพแวดล้อมของแต่ละคดี
183 Amada Dissel และ Kindiza Ngubeni, ให้โอกาสผู้หญิงพูดบ้าง: ความรุนแรงเกี่ยวกับครอบครัวและยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ในอัฟรกาใต้;
ศูนย์เพื่อการศึกษาความรุนแรงและการไกล่เกลี่ย; www.csvr.org.za/wits/papers/papadk3.htm.
184 ส�ำหรับรายละเอียด ดู Dissel & Ngubeni; เรื่องเดียวกัน.
185 “ทันทีที่คดีถูกส่งเข้าสู่กระบวนการ VOC โดยศาลหรือหน่วยงานที่มีหน้าที่ส่งต่ออื่นๆ ผู้ไกล่เกลี่ยจะพบและพูดคุยกับผู้เสียหายและผู้กระท�ำ
ผิด โดยจะท�ำแยกต่างหากจากกันเพื่อสอบถามถึงความสมัครใจที่จะเข้าร่วมและเตรียมการประชุม นอกจากนั้น ยังจะพบกับบุคคลใดก็ตาม
ที่คู่กรณีร้องขอด้วย และหากคู่กรณีตกลงให้มี VOC การพิจารณาคดีก็จะถูกเลื่อนออกไปเพื่อให้ท�ำการไกล่เกลี่ยก่อน” อ้างเรื่องเดิม.
186 Alan Edwards และ Jennifer Haslett; ความรุนแรงในครอบครัวและยุติธรรมเชิงสมานฉันท์: Advancing the Dialogue; ดู www.sfu.
ca/cfrj/fulltext/haslett.pdf.
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4. การบัญญัติกฎหมายเกี่ยวกับการจัดให้มีกองทุน (Legislating the Provision of Funding)
กฎหมายความรุนแรงต่อสตรี สหรัฐอเมริกา: ในประเทศสหรัฐอเมริกาได้มีการพัฒนามาตรการที่ใช้ด�ำเนินการกับคดี
ความรุนแรงเกีย่ วกับครอบครัว ทัง้ ทางแพ่งและอาญาควบคูก่ นั โดยกฎหมายของรัฐบาลกลางทีใ่ ช้เป็นหลักในเรือ่ งนีค้ อื กฎหมาย
ความรุนแรงต่อสตรี ค.ศ. 1994 (The Violence against Women Act, 1994 – VAWA)) ซึ่งได้รับความเห็นชอบให้มีผลใช้
บังคับต่อเนื่องไปในปี 2000 และ 2005 โดยกฎหมายดังกล่าว ได้ก�ำหนดให้มีการจัดสรรเงินทุนให้แก่รัฐต่างๆ เพื่อใช้ในการ
บังคับใช้กฎหมายอาญากับผู้กระท�ำผิด และเพื่อใช้ในการให้ความช่วยเหลือในด้านต่างๆ โดยค�ำนึงถึงความต้องการของหญิง
ที่เป็นคนต่างสีผิวและเป็นผู้อพยพโดยเฉพาะ
VAWA ไม่เพียงแต่เพิ่มบทลงโทษส�ำหรับการกระท�ำผิดต่อผู้หญิง ปรับปรุงการบังคับใช้กฎหมาย และก�ำหนดให้มี
นวัตกรรมด้านการเยียวยาแก่หญิงทีเ่ ผชิญกับความรุนแรงเท่านัน้ แต่ยงั มีบทบัญญัตทิ มี่ งุ่ ให้ความช่วยเหลือในการจัดการปัญหา
ที่เน้นการประสานการท�ำงานร่วมกัน ซึ่งท�ำให้โครงการให้ความช่วยเหลือแบบให้เปล่าของหน่วยงานรัฐในระดับรัฐบาลกลาง
หลายหน่วย ยอมรับบทบัญญัตินี้ในการด�ำเนินงานขององค์กรด้วย ในหมวดที่ 1 ของ VAWA ก�ำหนดให้มีการจัดสรรเงินทุน
ให้แก่โครงการต่อไปนี้:

•
•
•
•
•

โครงการ STOP ที่ให้การสนับสนุนการท�ำงานของต�ำรวจ อัยการและผู้ให้บริการความช่วยเหลือต่างๆ
โครงการที่ส่งเสริมให้มีการจับกุมและบังคับใช้ค�ำสั่งคุ้มครอง
โครงการให้ความช่วยเหลือทางแพ่ง ซึ่งเป็นนวัตกรรมด้านการให้ความช่วยเหลือทางกฎหมาย
โครงการผู้ช่วยเหลือเหยื่อซึ่งเป็นคนที่ท�ำงานให้รัฐ
โครงการการฝึกอบรมผู้บังคับใช้กฎหมาย
ลักษณะทีน่ า่ สนใจของโครงการ STOP ตามกฎหมาย VAWA 2005 คือ ได้มกี ารเสนอให้รฐั ก�ำหนดเกณฑ์เพิม่ เติมส�ำหรับ
ผูม้ สี ทิ ธิได้รบั เงินสนับสนุนจากรัฐด้วย ได้แก่ การหลอมรวมความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในระบบยุตธิ รรมและองค์กรทีท่ ำ� งาน
เพื่อผู้ผ่านพ้นความรุนแรง และการรวมองค์กรที่ไม่แสวงหาผลก�ำไร องค์กรทางศาสนา และองค์กรชุมชนเป็นพันธมิตรในการ
ด�ำเนินการตามกฎหมาย เป็นเรือ่ งส�ำคัญทีจ่ ะต้องรับรูด้ ว้ ยว่าโครงการทีเ่ ป็นการปฏิบตั ทิ ดี่ สี ว่ นใหญ่ได้รบั การสนับสนุนแบบให้
เปล่าจากโครงการ VAWA ตัวอย่างเช่น รัฐโอเรกอนได้ดำ� เนินการนโยบายนีโ้ ดยผ่าน “แผนการด�ำเนินการ STOP VAWA เพือ่ รัฐ
โอเรกอน” ภายใต้แผนดังกล่าว ได้มกี ารตัง้ “คณะทีป่ รึกษาร่วมในการจัดการกองทุน” ซึง่ ท�ำหน้าทีป่ ระสานและจัดสรรเงินทุน
ที่มีอยู่ ไม่ให้มีลักษณะเป็นการแข่งขันแก่งแย่งเงินทุนกันในหมู่องค์กรเอกชนที่ท�ำงานด้านความรุนแรงเกี่ยวกับครอบครัวและ
การท�ำร้ายทางเพศ187 ในรัฐอื่นๆ เช่น มิชิแกน และ เวสเวอร์จิเนีย ได้มีการขยายให้ครอบคลุมไปถึงประเด็นเกี่ยวกับสิทธิใน
ที่อยู่อาศัยของหญิงที่ประสบความรุนแรงเกี่ยวกับครอบครัว โดยผ่านการประสานความร่วมมือระหว่างผู้ให้บริการด้านความ
ช่วยเหลือผู้ผ่านพ้นความรนแรงและหน่วยงานต่างๆ ของรัฐ
วาระเพื่อความปลอดภัยของผู้หญิง ค.ศ. 2005 (Women’s Safety Agenda 2005) ของประเทศออสเตรเลีย:
รัฐบาลออสเตรเลียได้ก�ำหนดวาระเพื่อความปลอดภัยของผู้หญิงในปี ค.ศ. 2005 ให้เป็นนโยบายหลักในเรื่องเกี่ยวกับความ
รุนแรงต่อผู้หญิง ด้วยเงินงบประมาณจ�ำนวน 75.7 ล้านเหรียญออสเตรเลียส�ำหรับโครงการ 4 ปี (สิ้นสุดในปี 2009) นโยบาย
ดังกล่าวครอบคลุมประเด็นส�ำคัญในสี่ด้าน188 คือ

•
•
•
•

การป้องกัน
สุขภาพ
ความยุติธรรม
การให้บริการ

187 ที่มา: http://www.doj.state.or.us/crimev/doc/vawa_advisory_board_minutes_jan_24_08.doc> (สืบค้นครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่
27 มีนาคม ค.ศ. 2009).
188 มาตรา 11 (c) ระบุว่า การติดตามตรวจสอบและทบทวนการด�ำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายเป็น “หน้าที่ของรัฐบาล”; PWDVA, ค.ศ.
2005
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เป้าหมายสูงสุดของวาระดังกล่าวคือ ลดผลกระทบของความรุนแรงเกีย่ วกับครอบครัวทีม่ ตี อ่ ชุมชนลงอย่างต่อเนือ่ ง โดย
เน้นทีก่ ารป้องกัน การแทรกแซงตัง้ แต่ระยะแรก และการให้การสนับสนุนแก่ผหู้ ญิง ด้วยความเข้าใจนีเ้ องทีโ่ ครงการ “Australia
Says No” ได้รเิ ริม่ ขึน้ เป็นการรณรงค์โดยผ่านสือ่ โดยจัดให้มบี ริการสายด่วนตลอด 24 ชัว่ โมง เพือ่ ให้ความช่วยเหลือแก่ผเู้ ผชิญ
ความรุนแรง สายด่วนส�ำหรับผู้ชายที่เรียกว่า “Mensline” ก็ได้มีการริเริ่มขึ้นภายใต้โครงการนี้เช่นกัน การริเริ่มส�ำคัญอื่นๆ ที่
ได้มีการด�ำเนินการคือ การจัดตั้งหน่วยที่เป็นศูนย์กลางข้อมูลเรื่องความรุนแรงเกี่ยวกับครอบครัวที่เรียกว่า Domestic and
Family Violence Clearinghouse ซึง่ ท�ำหน้าทีใ่ นการให้ขอ้ มูลและประสานการให้ความช่วยเหลือไปยังสถานทีท่ เี่ หมาะสมที่
บุคคลนัน้ ๆ จะสามารถไปขอความช่วยเหลือได้ นอกจากนี้ วาระความปลอดภัยเพือ่ ผูห้ ญิง ยังให้เงินสนับสนุนส�ำหรับยุทธศาสตร์
เชิงป้องกันและเชิงจัดการปัญหาขององค์กรภาคประชาสังคมในออสเตรเลีย นอกเหนือไปจากการจัดการฝึกอบรมให้แก่ผู้ที่
ท�ำงานด้านดูแลสุขภาพและเจ้าหน้าที่ในกระบวนการยุติธรรม นับแต่เริ่มด�ำเนินการในปี ค.ศ. 2005 นโยบายหลักระดับชาติ
นี้ ยังได้ให้การสนับสนุนงานวิจัยน�ำร่องในประเด็นเกี่ยวกับความรุนแรงต่อผู้หญิงอีกหลายเรื่องด้วย
5. การติดตามและประเมินผลการด�ำเนินการตามกฎหมายหรือนโยบาย
เราไม่อาจทราบถึงประสิทธิผลของกฎหมายว่าด้วยความรุนแรงเกีย่ วกับครอบครัวและการด�ำเนินการตามกฎหมาย
หรือนโยบายนั้นๆ ได้ หากปราศจากการติดตามและประเมินผลเป็นระยะๆ เพื่อประกันความรับผิดชอบจากระบบการให้
บริการของรัฐ
การติดตามและประเมินผลกฎหมายคุม้ ครองสตรีจากความรุนแรงเกีย่ วกับครอบครัว ค.ศ. 2005 ของประเทศอินเดีย:
กฎหมายว่าด้วยความรุนแรงเกี่ยวกับครอบครัวของประเทศอินเดียก�ำหนดให้มีการทบทวนการด�ำเนินการตามกฎหมายเป็น
ระยะ189 ถึงแม้จะเป็นที่ยอมรับว่า รัฐมีหน้าที่ติตตามผลการด�ำเนินการตามกฎหมายเป็นระยะๆ แต่ในอินเดีย ความคิดริเริ่ม
นี้เริ่มโดยกลุ่มประชาสังคมที่ท�ำงานด้านความรุนแรงเกี่ยวกับครอบครัว คือ Lawyers Collective ซึ่งเป็นกลุ่มนักกฎหมายที่
มีบทบาทส�ำคัญในการยกร่างกฎหมาย น�ำหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ มาหารือร่วมกัน ในการนี้
การประชุมระดับชาติครั้งแรกกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่างๆ ได้มีขึ้นเมื่อวันที่ 26 ตุลาคม ค.ศ. 2007 เนื่องในวาระครบรอบ 1 ปี
ของการบังคับใช้กฎหมายดังกล่าว วัตถุประสงค์ของการประชุมนี้เพื่อทบทวนผลการน�ำกฎหมายไปใช้ในรัฐต่างๆ โดยเน้นว่า
ระบบโครงสร้างพื้นฐานตามที่ก�ำหนดไว้ในกฎหมายได้มีการจัดตั้งขึ้นหรือไม่ ในกรณีที่มีการจัดตั้งระบบพื้นฐานขึ้นแล้ว จะมุ่ง
ประเมินประสิทธิผลในการสนองตอบต่อผู้หญิงและการให้บริการช่วยเหลือ190 และตรวจสอบการด�ำเนินการของศาลยุติธรรม
ด้านการตอบสนองต่อความรุนแรงเกีย่ วกับครอบครัวด้วย การจัดสรรงบประมาณและเจตนารมณ์ของรัฐในการบังคับให้เป็นไป
ตามกฎหมายเป็นหัวข้อส�ำคัญในกระบวนการรวบรวมข้อมูลและการทบทวน ความคิดริเริม่ นีม้ จี ดุ เด่นทีม่ คี วามร่วมมือระหว่าง
รัฐกับภาคประชาสังคมในการเก็บรวบรวมข้อมูล มีการจัดพิมพ์รายงานการติดตามและการประเมินผลจากข้อมูลที่รวบรวม
ได้ เน้นการเสนอการปฏิบัติที่ดีในรัฐต่างๆ นับแต่นั้นเป็นต้นมา แบบอย่างของการปฏิบัติที่ดีเหล่านั้นได้ถูกน�ำไปขับเคลื่อนให้
น�ำไปใช้ในรัฐอื่นๆ ท�ำให้ประกันว่า การประชุมดังได้กลายมาเป็นเวทีส�ำหรับการพัฒนาแนวทางที่มีประสิทธิผลยิ่งขึ้นผ่านการ
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่หลากหลาย
ขณะนี้ ความคิดริเริม่ นีไ้ ด้เข้าสูร่ ะยะทีส่ องแล้ว จากการทีไ่ ด้มกี ารแลกเปลีย่ นข้อมูลและมีความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน
ภาครัฐอย่างมากมาย ท�ำให้เห็นว่า ภาครัฐสามารถที่จะผนวกการติดตามและประเมินผลเข้าในงานปกติของภาครัฐได้อย่าง
ประสบความส�ำเร็จ รายงานดังกล่าวเป็นเอกสารเกีย่ วกับการด�ำเนินงานตามกฎหมายความรุนแรงเกีย่ วกับครอบครัวในอินเดีย
ทีไ่ ด้รบั การอ้างอิงถึงมากทีส่ ดุ ความส�ำเร็จของยุทธศาสตร์นี้ อยูท่ กี่ ารเผยแพร่ผลการด�ำเนินงานของหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องอย่าง
กว้างขวางทีเ่ ป็นปัจจัยกระตุน้ ให้หน่วยงานเหล่านีเ้ ผยแพร่แลกเปลีย่ นข้อมูลและสร้างความรับผิดชอบต่อภาคประชาสังคมด้วย

189 มาตรา 11 (c) ระบุว่า การติดตามตรวจสอบและทบทวนการด�ำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายเป็น “หน้าที่ของรัฐบาล”; PWDVA, ค.ศ.
2005
190 เกณฑ์ส�ำคัญประการหนึ่งคือ การตรวจสอบว่า ผู้หญิงตระหนักถึงการมีอยู่ของโครงสร้างพื้นฐานนี้หรือไม่ และในการปฏิบัติโดยทั่วไป พวก
เธอได้เข้าถึงหน่วยงานหรือบริการเหล่านี้หรือไม่
- 50 -

กฎหมายว่ า ด้ ว ยความรุ น แรงเกี่ ย วกั บ ครอบครั ว
และการด� ำ เนิ น งานตามกฎหมาย

6. การริเริ่มที่เน้นความต้องการของกลุ่มพิเศษ
ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ก�ำหนดไว้อย่างกว้างๆ กิจกรรมบางกิจกรรมได้ถูกพัฒนาขึ้น เพื่อให้การสนับสนุนเฉพาะทางโดย
เฉพาะอย่างยิ่งแก่ ผู้หญิงกลุ่มเปราะบางต่างๆ ที่เผชิญความรุนแรงเกี่ยวกับครอบครัว ตัวอย่างต่อไปนี้สองตัวอย่างเป็นการ
การปฏิบัติที่ดีที่เน้นเด็กและหญิงอพยพ
การคุม้ ครองเด็กกับประเทศแคนาดา: ในปี ค.ศ. 2004 กระทรวงการพัฒนาเด็กและครอบครัว (Ministry of Children
and Family Develoment – MCFD) จังหวัดบริติชโคลัมเบีย ประเทศแคนาดา ได้จัดท�ำแนวทางส�ำหรับการปฏิบัติที่ดี: การ
คุ้มครองเด็กและความรุนแรงต่อสตรี (Best Practice Approaches: Child Protection and Violence Against Women)
เพือ่ เป็นแนวทางในการปฏิบตั งิ านของเจ้าหน้าทีค่ มุ้ ครองเด็กทีพ่ บเห็นการกระท�ำความรุนแรงต่อแม่ของพวกเขา แนวทางการ
ปฏิบตั นิ เี้ ป็นฐานส�ำหรับการประสานงานระหว่างผูท้ ที่ ำ� งานเพือ่ ความปลอดภัยของแม่ และผูท้ เี่ น้นความปลอดภัยของเด็ก โดย
แนวทางเหล่านีต้ งั้ อยูบ่ นพืน้ ฐานของข้อเท็จจริงทีว่ า่ ความปลอดภัยของเด็กเกีย่ วข้องอย่างใกล้ชดิ กับความปลอดภัยของแม่191
หญิงอพยพและกฎหมายว่าด้วยความรุนแรงต่อสตรี: ความรุนแรงเกีย่ วกับครอบครัวทีเ่ กิดกับหญิงผูอ้ พยพ เป็นประเด็น
ที่ น่าห่วงใยในประเทศสหรัฐอเมริกา ผู้ก�ำหนดนโยบายรับรู้ถึงความจ�ำเป็นที่ต้องมีมาตรการเชิงป้องกันในการแก้ป้ญหาความ
เสี่ยงที่ผู้หญิงอพยพและลูกของเธอ ต้องเผชิญด้วยข้อเท็จจริงที่ว่า ส่วนใหญ่แล้วผู้หญิงอพยพที่พึ่งพาสถานภาพทางกฎหมาย
ของสามีในประเทศสหรัฐอเมริกาจะไม่แจ้งเหตุกรณีความรุนแรงเกี่ยวกับครอบครัวต่อเจ้าหน้าที่ ในบริบทนี้เองที่กฎหมาย
ความรุนแรงต่อผู้หญิง ค.ศ. 1994 ท�ำให้ผู้หญิงอพยพที่ถูกทุบตีท�ำร้ายได้รับการคุ้มครองจากรัฐเป็นครั้งแรก โดยมีการด�ำเนิน
การตามบทบัญญัติ 2 มาตรา ดังนี้:
ก. ให้หญิงอพยพยืน่ ค�ำร้องด้วยตนเองเพือ่ ขอสถานะเป็นผูอ้ ยูอ่ าศัยอย่างถาวรได้ เพือ่ ให้ได้ประโยชน์บทบัญญัตนิ ี้ หญิงผู้
นัน้ มีภาระต้องพิสจู น์วา่ เธอได้รบั ความทุกข์ทรมานแสนสาหัสจากการถูกกระท�ำทารุณโหดร้าย หรือล่วงละเมิดอย่าง
รุนแรง และนอกเหนือจากสิ่งอื่นๆ แล้วเธอและลูกๆ ของเธอจะต้องเผชิญกับความยากล�ำบากอย่างที่สุด หากต้องถูก
เนรเทศ นอกเหนือจากสถานภาพของการเป็นผู้อพยพของคู่/สามีของเธอ
ข. ให้ยื่นค�ำร้องขอชะลอการถูกเนรเทศ (VAWA Suspension of Deportation) ได้ บทบัญญัตินี้ มีเงื่อนไขเช่นเดียวกับ
บทบัญญัติที่ให้ยื่นค�ำร้องด้วยตนเองได้ ยกเว้น มีเงื่อนไขเพิ่มเติมว่า ต้องอาศัยอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นเวลา 3
ปี บทบัญญัตนิ ใี้ ห้สทิ ธิแก่หญิงทีไ่ ม่อยูภ่ ายใต้เงือ่ นไขของข้อ ก. ให้ได้รบั การคุม้ ครองจากการทีจ่ ะถูกเนรเทศ เช่น หญิง
ที่หย่าร้าง หรือหญิงที่สามีสูญเสียสถานภาพของการเป็นผู้อพยพเนื่องจากมีการกระท�ำที่ผิดกฎหมาย
เด็กที่มาจากครอบครัวที่มีการท�ำร้ายและความรุนแรง ก็ได้รับการคุ้มครองภายใต้ VAWA ด้วย นอกเหนือจากกฎหมาย
ของรัฐบาลกลางแล้ว กฎหมายการปฏิรูปการเข้าเมืองผิดกฎหมายและความรับผิดชอบในการเข้าเมือง ค.ศ. 1996 (Illegal
Immigration Reform and Immigration Responsibility Act of 1996 – IIRIA) ก็มีการผ่อนคลายบรรทัดฐานบางประการ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนที่เกี่ยวกับการห้ามกลับเข้ามาในสหรัฐอเมริกาเป็นเวลา 3-10 ปี
VAWA ได้รับความเห็นชอบให้มีผลใช้บังคับต่อไปอีกถึงปี ค.ศ. 2000 และ 2005 โดยมีการขยายขอบเขตการให้ความ
คุ้มครองแก่ผู้อพยพหญิงที่ถูกทุบตีท�ำร้าย โดยขยายการผ่อนปรนเกี่ยวกับการเข้าเมืองให้กับกลุ่มผู้ผ่านพ้นความรุนแรงกลุ่ม
ใหญ่ รวมทั้งผู้ถูกกระท�ำที่เป็นผู้สูงอายุและที่เป็นเด็กวัยรุ่น มาตรการส�ำคัญอีกมาตรการหนึ่ง คือ การอนุญาตให้โครงการใดๆ
ที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากบริษัทบริการทางกฎหมาย (Legal Services Corporation) ใช้เงินทุนจากแหล่งใดก็ได้
ในการให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ผ่านพ้นความรุนแรงเกี่ยวกับครอบครัว192
191 ส�ำหรับรายละเอียด ดู BC Association of Specialized Victim Assistance and Counseling Programs, BC/Yukon Society of
Transition Houses, and BC Family Violence Institute; Critical Elements of An Effective Response to Violence against
Women: Briefing Document; (เมษายน ค.ศ. 2007).
192 โปรดทราบว่า ในปีค.ศ. 1996 สภาคองเกรสของสหรัฐอเมริกาได้ผ่านกฎหมายห้ามโครงการที่ได้รับเงินทุนสนับสนุนจาก Legal Services
Corporation (LSC) ให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ผู้อพยพที่ไม่มีเอกสารการเดินทางและบุคคลที่ไม่มีสัญชาติอเมริกันแต่เข้าเมืองถูก
กฎหมายที่มีอยู่จ�ำนวนมาก ซึ่งการกระท�ำดังกล่าวถือเป็นอุปสรรคส�ำคัญส�ำหรับหญิงผู้อพยพที่ถูกทุบตีท�ำร้ายเพราะโครงการให้ความช่วย
เหลือทางกฎหมายที่เป็นการบริการแบบให้เปล่าส่วนใหญ่ได้รับเงินสนับสนุนจาก LSC แม้ว่าในเวลาต่อมา ข้อห้ามนี้จะได้ถูกผ่อนคลายลง
โดยการอนุญาตให้โครงการทีไ่ ด้รบั เงินสนับสนุนจาก LSC สามารถให้การช่วยเหลือผูอ้ พยพทีเ่ ข้าเมืองโดยผิดกฎหมายทีเ่ ผชิญกับปัญหาความ
รุนแรงในครอบครัว โดยไม่ใช้เงินทีร่ บั มาจาก LSC ได้กต็ าม การทีข่ ยายเวลาให้กฎหมายความรุนแรงต่อสตรี (VAWA) ใช้บงั คับได้ตอ่ ไปนัน่ เอง
ที่ท�ำให้โครงการเหล่านี้ช่วยเหลือหญิงได้ครบถ้วนสมบูรณ์ - 51 -

กฎหมายว่ า ด้ ว ยความรุ น แรงเกี่ ย วกั บ ครอบครั ว
และการด� ำ เนิ น งานตามกฎหมาย

บทสรุ ป
บทวิเคราะห์ในเอกสารนี้ชี้ให้เห็นปรากฏการณ์รว่ มประการหนึง่ ว่า ข้อถกเถียงในเรื่องประสิทธิผลของแนวทางและการ
ปฏิบัติต่างๆ ยังคงมีอยู่อย่างต่อเนื่อง ในขณะที่การปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมทางอาญาที่ออกแนวแข็งกร้าว รวมถึงนโยบาย
ในเรื่องการก�ำหนดให้ต้องท�ำการจับกุม (Mandatory arrest) และการห้ามยุติการด�ำเนินคดี (No drop prosecution) ถูกโต้
แย้งว่า ไม่คำ� นึงถึงความยินยอมของผูห้ ญิง มาตรการทางแพ่งในรูปของค�ำสัง่ คุม้ ครองต่างๆ ถูกมองว่าไม่มปี ระสิทธิผลเพราะขาด
มาตรการบังคับทีเ่ ข้มแข็ง ในทางกลับกัน ผูส้ นับสนุนกระบวนการยุตธิ รรมเชิงสมานฉันท์และเชิงเยียวยา ได้โต้แย้งเพือ่ สนับสนุน
การปฏิบัติ เช่น การประชุมระหว่างผู้ผ่านพ้นความรุนแรงและผู้กระท�ำผิด (Survivor-offender conferencing) ในขณะที่
โครงการแทรกแซงผูก้ ระท�ำความรุนแรง เช่น โครงการดูลทู ก็ได้รบั การยอมรับว่าเป็นการปฏิบตั ทิ ดี่ แี ละถูกน�ำไปเป็นแบบอย่าง
ในหลายประเทศ ระบบการบังคับให้ผู้กระท�ำความรุนแรงต้องเข้ารับค�ำปรึกษา ก็ยังถูกจับตามองอย่างใกล้ชิดมากขึ้นเรื่อยๆ
ระบบการจัดการกรณีความรุนแรงเกีย่ วกับครอบครัวดูจะครบวงจรแล้ว เริม่ ต้นด้วยขบวนการเรียกร้องของหญิงทีถ่ กู ทุบตี
ท�ำร้ายในตะวันตก ที่เชื่อมโยงกับการให้บริการต่างๆ เช่น สถานที่พักพิง และการให้ค�ำปรึกษา การริเริ่มปฏิรูปกระบวนการ
ยุติธรรมทางอาญา จากนั้นก็ตามด้วยการเยียวยาทางแพ่ง ได้ถูกเพิ่มเข้ามาในระบบการจัดการกรณีความรุนแรงทางกฎหมาย
ในหลายๆ ประเทศ กฎหมายเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย การครอบครองอาวุธ ฯลฯ ถูกน�ำมาเป็นส่วนหนึ่งของการจัดการกรณีความ
รุนแรงทางกฎหมายด้วย ต้นแบบการจัดการปัญหาโดยเน้นการประสานการท�ำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานต่างๆ ได้เข้ามา
มีอิทธิพลต่อนโยบายสาธารณะในเรื่องความรุนแรงเกี่ยวกับครอบครัวทีละน้อยๆ อย่างไรก็ตาม เมื่อไม่นานมานี้ ดูเหมือนจะ
มีการเน้นย�้ำอีกครั้ง ถึงการปรับปรุงการจัดการทางอาญาในฐานะที่เป็นวิธีการที่มีประสิทธิผลมากที่สุด นี่ไม่ได้หมายความ
ว่า ต้นแบบการจัดการกรณีความรุนแรงที่เน้นการประสานการท�ำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานต่างๆ ไม่ได้รับการยอมรับว่า
มีประสิทธิภาพอีกต่อไป อันที่จริง การศึกษาเมื่อเร็วๆ นี้ ระบุว่า กฎหมายทั้งอาญาและแพ่ง และนโยบายที่ดีขึ้นล้วนมีความ
ส�ำคัญต่อระบบการจัดการปัญหาความรุนแรงเกี่ยวกับครอบครัว
ไม่มีแนวทางหรือการปฏิบัติใดที่สามารถพูดได้ว่าเป็นสิ่งที่ดีที่สุด จริงๆ แล้ว ยุทธศาสตร์ที่ดีที่สุดในการแก้ปัญหาความ
รุนแรงเกี่ยวกับครอบครัว คือ การผนวกรวมเอาแนวทางต่างๆ ตั้งแต่สองวิธีหรือมากกว่านั้นเข้าด้วยกันบนพื้นฐานของบริบท
และความต้องการของแต่ละประเทศหรือแต่ละระบบ นอกจากนี้ การปฏิรูปใดๆ โดยปราศจากการท�ำให้หน่วยงานที่บังคับใช้
กฎหมายมีความละเอียดอ่อนและเข้าใจปัญหา และปราศจากช่องทางในการให้การสนันบสนุนทางเศรษฐกิจและสังคมแก่ผู้
ผ่านพ้นความรุนแรง ก็จะไม่สามารถจัดการกับปัญหาความรุนแรงเกี่ยวกับครอบครัวได้อย่างมีประสิทธิผล
การออกแบบระบบการจัดการกรณีความรุนแรงเกีย่ วกับครอบครัวนัน้ ต้องมีความเข้าใจจากมุมมองทีว่ า่ ผูห้ ญิงทีเ่ ผชิญ
ความรุนแรงอันเกิดจากคนทีม่ คี วามสัมพันธ์ใกล้ชดิ หรือมีความสัมพันธ์ทางเพศ ต้องการไม่เพียงแต่การเยียวยาในทางกฎหมาย
เท่านั้น แต่ยังต้องการบริการที่หลากหลาย ที่จะท�ำให้เกิดระบบการสนับสนุนที่ครอบคลุม อย่างไรก็ตาม อุปสรรคอยู่ที่การ
ท�ำให้มั่นใจว่า ในการสร้างความเข้มแข็งให้แก่โครงสร้างเพื่อให้มีระบบการจัดการที่เน้นการประสานความร่วมมือกันนั้น เรา
ต้องมองถึงประสิทธิผลของระบบในการให้บริการแก่ผู้เผชิญความรุนแรงด้วย การปฏิบัติที่ดีใดๆ ต้องมีความชัดเจนเรื่องผู้
หญิง และความปลอดภัยของเธอเป็นพื้นฐานส�ำคัญ ในการขับเคลื่อนเพื่อให้มีระบบการจัดการที่เน้นการประสานความร่วม
มือระหว่างหน่วยงานต่างๆ การทบทวนและประเมินผลเป็นระยะๆ มีความส�ำคัญด้วยเช่นกัน ค�ำถาม เช่น ระบบการจัดการ
ปัญหาตอบสนองความต้องการของผู้หญิงหรือไม่ มีผู้หญิงกี่คนที่ใช้ระบบนี้ และประโยชน์ที่คิดว่าได้รับ และประโยชน์ที่แท้
จริง เป็นสิ่งที่จ�ำเป็นต้องถาม
การปฏิบตั ทิ ดี่ ี ทีน่ ำ� มาพูดถึงในเอกสารฉบับนี้ แม้วา่ จะไม่ทงั้ หมด แต่กใ็ ห้แบบอย่างเพือ่ ความพยายามในการด�ำเนินการ
ในประเทศของเรา
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