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สหประชาชาติ

UNSD United Nations Statistics Division/สํานักงานสถิติแห่งสหประชาชาติ

UN Women  United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women/องค์การ

เพื่อการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศและเพิ่มพลังของผู้หญิงแห่งสหประชาชาติ

VAW Violence against women/ความรุนแรงต่อสตรี

VAWG Violence against women and girls/ความรุนแรงต่อสตรีและเด็กหญิง

WHO World Health Organization/องค์การอนามัยโลก

คำาย่อและอักษรย่อ คำาย่อและอักษรย่อ คำาย่อและอักษรย่อ คำาย่อและอักษรย่อ คำาย่อและอักษรย่อ 
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บทนำาโดยคณะกรรมการอาเซียนด้านสตรี

คณะกรรมการอาเซียนด้านสตรี (ASEAN Committee on Women: ACW) รับภาระหน้าที่ในการเป็นผู้นําในความพยายามขจัด

ความรุนแรงต่อสตรีในภูมิภาคอาเซียน แนวทางปฏิบัติภูมิภาคอาเซียนว่าด้วยการเก็บรวบรวมและการใช้ข้อมูลความรุนแรงต่อ

สตรีและเด็กหญิง (ASEAN Regional Guidelines on Violence against Women and Girls Data Collection and Use) 

แสดงใหเ้หน็ถงึกา้วทีส่าํคญัในการนาํแผนปฏบิตักิารภมูภิาคอาเซยีนวา่ดว้ยการขจดัความรนุแรงตอ่สตร ี(ASEAN Regional Plan 

of Action of Elimination on Violence against Women - ASEAN RPA on EVAW) ไปปฏิบัติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งแนวทาง

ปฏิบัติซึ่งเป็นภารกิจสําคัญประการหนึ่งในการนําแผนปฎิบัติการระดับภูมิภาคไปปฏิบัติในช่วงห้าปีแรก การขจัดความรุนแรงต่อ

สตรีและเด็กหญิง นับเป็นประเด็นสําคัญในแผนงานคณะกรรมการอาเซียนด้านสตรีปี 2016 - 2020 แผนปฎิบัติการภูมิภาค

อาเซียนว่าด้วยการขจัดความรุนแรงต่อสตรี (ASEAN RPA on VAW) ได้ให้ความสําคัญในเรื่องข้อมูลและยอมรับว่าการมีข้อมูล

และหลกัฐานทีด่กีวา่นัน้จาํเปน็ในการทีจ่ะเขา้ใจขอบเขตและผลกระทบของความรนุแรงตอ่สตรแีละเดก็หญงิอยา่งแทจ้รงิ เพือ่ให้

มั่นใจว่ายุทธศาสตร์การป้องกันและการจัดการปัญหาตั้งอยู่บนฐานของหลักฐานและสามารถตรวจสอบและประเมินผลกระทบ

และประสิทธิภาพของการแก้ไขปัญหาได้ ทั้งนี้ เพื่อดูว่าข้อมูลและหลักฐานดังกล่าวนั้นเป็นประโยชน์ต่อผู้ผ่านพ้นความรุนแรง ใน

การทีจ่ะขจดัความรนุแรงตอ่สตรอียา่งมปีระสทิธภิาพ ขอ้มลูและหลกัฐานเปน็สิง่สาํคญัทีจ่ะแจง้ใหท้ราบถงึความพยายามปอ้งกนั

และแก้ไขปัญหาตามหลักฐานเชิงประจักษ์

แนวทางปฏิบัติภูมิภาคอาเซียนว่าด้วยการเก็บรวบรวมและการใช้ข้อมูลความรุนแรงต่อสตรีและเด็กหญิงสามารถนําไปใช้เพื่อ

แนะนําและเป็นแนวทางสําหรับประเทศสมาชิกอาเซียนให้ทราบวิธีการในการเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลความแพร่หลาย ข้อมูล

เพือ่การบรหิารและขอ้มลูการคาํนวณตน้ทนุ แนวทางปฏบิตัถิอืเปน็เครือ่งมอืทีเ่ปน็ประโยชนเ์พือ่เพิม่ประสทิธภิาพของวธิกีารและ

ระบบข้อมูลความรุนแรงต่อสตรีและเด็กหญิงระดับประเทศของประเทศสมาชิก แนวทางปฏิบัติฉบับนี้มุ่งที่จะให้ความชัดเจนใน

ความแตกตา่งระหวา่งรปูแบบขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งกบัความรนุแรงตอ่สตรแีละเดก็หญงิ ซึง่โดยปกตจิะมกีารเกบ็รวบรวมและนาํไปใช ้

รวมถงึวตัถปุระสงคแ์ละการใชท้ีแ่ตกตา่งกนั เชน่ ข้อมลูเพือ่การบรหิารไมส่ามารถใชแ้ทนขอ้มลูความแพรห่ลายได ้ประเดน็สาํคญั

ต่างๆ เช่น การรักษาความลับ ความปลอดภัย หลักจริยธรรมเมื่อต้องจัดการกับความรุนแรงต่อสตรีและเด็กหญิงก็ยังต้องเน้นยํ้า 

คุณค่าของข้อมูลเพื่อการบริหารความรุนแรงต่อสตรีและเด็กหญิงที่น่าเชื่อถือและมีคุณภาพดีก็ได้รับการเน้นยํ้า ขณะที่ข้อมูลเพื่อ

การบริหารประเด็นความรุนแรงต่อสตรีและเด็กหญิงสามารถให้ข้อมูลที่สําคัญเกี่ยวกับการเข้าถึงการบริการที่จําเป็นของผู้หญิง 

เช่น บริการทางการแพทย์ บริการทางสังคม งานตํารวจและยุติธรรม รวมถึงคุณภาพของการให้บริการ ข้อมูลการบริหารประเด็น

ความรนุแรงตอ่สตรแีละเดก็หญงิสามารถแจง้ใหท้ราบถงึกระบวนการกาํหนดนโยบายและงบประมาณเพือ่ใหม้ัน่ใจวา่ทนุสนบัสนนุ

การบริการสําหรับผู้ผ่านพ้นความรุนแรงต่อสตรีและเด็กหญิงมีอย่างเพียงพอ

แนวทางปฏบิตัดิงักลา่วจะช่วยประเทศสมาชกิอาเซยีนในการวดัและรายงานการรเิริม่ของสมาคมอาเซยีนในการขจดัความรนุแรง

ต่อสตรีและเด็กหญิงซึ่งได้เชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์ประชาคมอาเซียนปี 2025 และแผนงานประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนปี 

2025 แนวทางปฏิบัติยังจะช่วยในการสนับสนุนประเทศสมาชิกอาเซียนในการรายงานผลสําเร็จตามเป้าหมายและดัชนีชี้วัด

เปา้หมายการพัฒนาทีย่ัง่ยนืเกีย่วกบัความรนุแรงตอ่สตรแีละเดก็หญงิ ทัง้ยงัจะสนบัสนนุความพยายามของประเทศสมาชกิอาเซยีน

ในการที่จะรับรองว่าจะไม่มีใครถูกทิ้งไว้ข้างหลัง ตลอดจนติดตามและเปรียบเทียบความก้าวหน้าในการขจัดความรุนแรงต่อสตรี

และเด็กหญิงเมื่อเวลาผ่านไป แนวทางปฏิบัติเหล่านี้นํามาซึ่งการส่งเสริมการพัฒนาในอาเซียนที่ครอบคลุมและอย่างยั่งยืนด้วย

จุดหมายที่ชัดเจนในการที่จะ “ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง” 

นางพรสม เปาปราโมทย์

ประธานกรรมการอาเซียนด้านสตรี

รองอธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 

ประเทศไทย

แนวทางปฏิบัติภูมิภาคอาเซียน ว่าด้วยการเก็บรวบรวมและการใช้ข้อมูลความรุนแรงต่อสตรีและเด็กหญิง  |  9



บทนำาโดยคณะกรรมาธิการอาเซียนว่าด้วยการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิสตรีและสิทธิเด็ก

การขจัดความรุนแรงต่อสตรีและความรุนแรงต่อเด็กถือเป็นประเด็นการทํางานที่สําคัญในแผนงานห้าปีของคณะกรรมาธิการ

อาเซียนว่าด้วยการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิสตรีและสิทธิเด็ก (ASEAN Commission on the Promotion and Protection 

of the Rights of Women and Children - ACWC) ความรุนแรงต่อสตรีและเด็กหญิง (Violence Against Women and 

Girls - VAWG) ไม่เพียงแค่ก่อให้เกิดความเสียหายอย่างมากมายและส่งผลกระทบไปตลอดชีวิตต่อบุคคลที่ต้องทุกข์ทรมานกับ

ความรุนแรง แต่ยังส่งผลต่อลูกของพวกเธอ ครอบครัวของพวกเธอ ชุมชน ธุรกิจ เศรษฐกิจระดับชาติ และสังคมโดยรวม ความ

รุนแรงต่อสตรีและเด็กหญิงเป็นอุปสรรคสําคัญต่อการพัฒนาสังคมและทรัพยากรมนุษย์ของประเทศสมาชิกอาเซียนและต่อการ

บรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน คณะกรรมาธิการอาเซียนว่าด้วยการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิสตรีและสิทธิเด็กให้ความสําคัญ

ของข้อมูลและหลักฐานเพื่อทําให้แน่ใจว่าการจัดการความรุนแรงต่อสตรีและความรุนแรงต่อเด็กเป็นไปอย่างเหมาะสม 

ขอ้มลูและหลกัฐานเปน็สิง่จาํเปน็เพือ่การเขา้ใจไดด้มีากขึน้ในจดุเช่ือมตอ่ระหวา่งความรนุแรงตอ่สตรแีละความรนุแรงตอ่เดก็ ความ

รุนแรงต่อสตรีเป็นผลกระทบระหว่างช่วงวัยท่ีสําคัญ ที่บ่อยครั้งทําให้วัฏจักรความรุนแรงยังคงดําเนินไปในคนรุ่นต่อไป ตัวอย่าง

เช่น เด็กผู้ชายซึ่งในวัยเด็กได้พบเห็นแม่ของพวกเขาถูกกระทําทารุณมีความเป็นไปได้ว่าในเวลาต่อมาจะเติบโตขึ้นและกลายเป็น

ผู้กระทําความผิดเอง ข้อมูลและหลักฐานถือมีความสําคัญเพื่อความเข้าใจที่ดีขึ้นถึงความเชื่อมโยงดังกล่าวนี้ รวมถึงปัจจัยที่จะ

สามารถช่วยในการป้องกันความรุนแรงมิให้เกิดขึ้นในเบื้องต้น

แนวทางปฏิบัติภูมิภาคอาเซียนว่าด้วยการเก็บรวบรวมและการใช้ข้อมูลความรุนแรงต่อสตรีและเด็กหญิง (ASEAN Regional 

Guidelines on Violence against Women and Girls Data Collection and Use) ช่วยให้ประเทศสมาชิกอาเซียนได้มี

แนวทางในการที่จะเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลความรุนแรงต่อสตรีและเด็กหญิง แนวทางปฏิบัติยังช่วยเปิดโอกาสในการเพิ่ม

ประสิทธิภาพข้อมูลความแพร่หลาย ข้อมูลเพื่อการบริหาร และข้อมูลต้นทุนในประเด็นความรุนแรงต่อสตรีและเด็กหญิง ในการ

ดาํเนนิการดงักลา่วนัน้จะชว่ยใหเ้ราไดเ้ขา้ใจความลกุลามนัน้ไดอ้ยา่งดขีึน้ในแตล่ะประเทศและสภาพแวดลอ้ม เนือ่งจากสถานการณ์

จะผันแปรไปตามแต่ละที่ การหาหลักฐานเกี่ยวกับจํานวนผู้หญิงและเด็กหญิงที่ประสบความรุนแรง หากพวกเธอเข้าถึงบริการที่

จําเป็นสําหรับพวกเธอ ปัจจัยนําไปสู่ความรุนแรง การประเมินความเสียหายของความรุนแรงที่คาดว่าจะเกิดขึ้นและค่าใช้จ่ายใน

การแก้ปัญหาและป้องกันความรุนแรงต่อสตรีและเด็กหญิงจะสามารถทําให้เกิดการแก้ไขปัญหาอย่างจริงจังซึ่งคํานึงถึงวิสัยทัศน์

ร่วมกันเพื่อโลกที่ปลอดจากความรุนแรงต่อสตรีและเด็กหญิง ข้อมูลและหลักฐานที่ดีขึ้น รวมถึงปัจจัยเสี่ยงจะทําให้ทราบถึงการ

แทรกแซงและยุทธศาสตร์ในการป้องกันการเกิดซํ้าของวัฏจักรความรุนแรง และความเสียหายด้านสังคม เศรษฐกิจและสิทธิ

มนุษยชนที่หลีกเลี่ยงได้ ท้ายที่สุด ข้อมูลและหลักฐานถือเป็นสิ่งสําคัญมากในการป้องกันและจัดการความรุนแรงต่อสตรีและเด็ก

หญิงอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อผู้หญิงและเด็กหญิงได้ตระหนักถึงสิทธิของตนเอง เพื่อการพัฒนาทางสังคมและทรัพยากรมนุษย์

ของประเทศสมาชิกอาเซียนและเพือ่การบรรลวุสิยัทศันอ์าเซยีนของประชาคมอาเซยีนทีค่รอบคลมุทีซ่ึง่สทิธขิองประชาชนอาเซยีน

จะได้รับการส่งเสริมและปกป้อง 

Ms. Sri Danti Anwar 

ผู้แทนอินโดนีเซียในคณะกรรมาธิการอาเซียนว่าด้วยการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิสตรีและสิทธิเด็ก (ACWC) เพื่อสิทธิสตรี 

ประธานกรรมาธิการอาเซียนว่าด้วยการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิสตรีและสิทธิเด็ก

ทีป่รกึษาอาวโุสรฐัมนตรเีพือ่การพฒันาครอบครวั และรกัษาการรองรฐัมนตรเีพือ่ความเสมอภาคระหวา่งเพศ กระทรวงการพฒันา

ศักยภาพสตรีและคุ้มครองเด็ก อินโดนีเซีย 
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บทนำาโดยองค์การเพื่อการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศและเพิ่มพลังของ

ผู้หญิงแห่งสหประชาชาติ สำานักงานภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก 

ความรุนแรงต่อสตรีและเด็กหญิงเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่ร้ายแรง และแม้ว่ามีความพยายามและพันธสัญญามากมาย 

ก็ยังเกิดขึ้นอย่างแพร่หลายและสร้างความเสียหายที่ฝังลึกในสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประมาณการว่า 

6 ถึง 44 เปอร์เซ็นต์ของผู้หญิงและเด็กหญิงในอาเซียนเคยประสบความรุนแรงทางร่างกายและ/หรือความรุนแรงทางเพศด้วย

การกระทาํของคูค่รอง ความรนุแรงตอ่สตรแีละเดก็หญงิสง่ผลกระทบไมเ่พยีงตอ่ผู้หญงิเทา่นัน้ แตย่งัสง่ผลตอ่ลูก ครอบครวั ชมุชน 

สถานที่ทํางานของพวกเธอ และสังคมในวงกว้าง

ขอ้มลูไดเ้ปลีย่นแปลงวถิทีีเ่ราเขา้ใจความรนุแรงในแตล่ะประเทศ ขอ้มลูและหลกัฐานเปน็สิง่สาํคญัในการทีจ่ะชว่ยแจง้ใหท้ราบถงึ

นโยบายและแผนงานทีต่อ้งการเพือ่ทีจ่ะปอ้งกนัและจดัการกรณคีวามรนุแรงตอ่สตรแีละเดก็หญงิอยา่งมปีระสิทธภิาพและใหท้ราบ

ถึงการจัดทํางบประมาณ ข้อมูลและหลักฐานในเรื่องความรุนแรงต่อสตรีและเด็กที่เที่ยงตรงได้พิสูจน์แล้วว่าเป็นเครื่องมือการ

รณรงคห์ากใชใ้นการผลกัดนัเพือ่กฎหมายและนโยบายทีด่ขีึน้และเพือ่ทรพัยากรขอ้มลูทีเ่พิม่ขึน้เพือ่ชว่ยเหลอืผูผ่้านพน้ความรนุแรง

ที่ได้ก้าวไปข้างหน้าแล้วอย่างกล้าหาญ 

หลกัฐานทีเ่กบ็รวบรวมในประเทศสมาชกิอาเซยีนในหลายปทีีผ่า่นมาไดแ้สดงใหเ้หน็วา่ ความรนุแรงตอ่สตรนีอกจากเปน็การละเมดิ

สทิธมินษุยชนอยา่งเจบ็ปวดแลว้ ยงัเปน็ประเดน็ทางเศรษฐกจิทีแ่บกรบัคา่ใชจ้า่ยจาํนวนมากสําหรบัผู้หญงิ ครอบครวัของพวกเธอ 

และสาํหรบัภาคธรุกจิ ไมว่า่จะทางดา้นเศรษฐกจิและสงัคมโดยรวม ความรนุแรงตอ่สตรแีละเดก็หญงิสง่ผลใหเ้กดิการสญูเสยีราย

ได้และค่าใช้จ่ายส่วนบุคคลของผู้หญิงผู้ซึ่งประสบความรุนแรง เนื่องจากค่าใช้จ่ายในการแสวงหาความช่วยเหลือและวันหยุดงาน 

ในประเทศเวียดนาม จากการศึกษาต้นทุนปี 2012 ความรุนแรงในครอบครัวที่มีอยู่ส่งผลต่อการสูญเสียรายได้โดยรวมเทียบเท่า 

3 เปอร์เซ็นต์โดยประมาณของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ และในประเทศกัมพูชา จากการศึกษาของปี 2012 จํานวน 20 

เปอร์เซ็นต์ของผู้หญิงที่ประสบความรุนแรงในครอบครัวบอกว่าพวกเธอต้องขาดงาน อีกทั้งลูกๆ ของพวกเธอต้องขาดเรียน 

ด้วยความรุนแรงต่อสตรีและเด็กหญิงเป็นการฉุดรั้งผู้หญิงและสังคมซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ความรุนแรงส่งผลใน

เชิงลบต่อสุขภาพ การศึกษา รายได้ และโอกาสของผู้หญิงในการที่จะบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เราจําเป็นที่จะต้องขจัด

ความรนุแรงตอ่สตรแีละเดก็หญงิในทกุรปูแบบ แนวทางปฏิบตัเิหล่านีเ้ปน็การตอบรบัตอ่พนัธกรณขีองอาเซยีนในการทีจ่ะยตุคิวาม

รุนแรงต่อสตรีและเด็กหญิง และต่อการยอมรับว่าความรุนแรงต่อสตรีและเด็กหญิงนั้นไม่สามารถถูกทําให้ลดลงได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ หากปราศจากข้อมูลที่จะชี้ให้เห็นถึงความเปลี่ยนแปลง

แนวทางปฏิบัติภูมิภาคอาเซียนว่าด้วยการเก็บรวบรวมและการใช้ข้อมูลความรุนแรงต่อสตรีและเด็กหญิง (ASEAN VAWG Data 

Guidelines) เป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนอาเซียนของ UN Women เพื่อการนําแผนการปฏิบัติงานภูมิภาคอาเซียนว่าด้วยการ

ขจัดความรุนแรงต่อสตรี (ASEAN RPA on VAW) การพัฒนาแนวทางปฎิบัติภูมิภาคอาเซียนว่าด้วยการเก็บรวบรวมและการใช้

ข้อมูลความรุนแรงต่อสตรีและเด็กหญิงเป็นสิ่งสําคัญหลักในแผนการปฏิบัติงานภูมิภาคอาเซียนว่าด้วยการขจัดความรุนแรงต่อ

สตรี ลําดับความสําคัญนี้ มาจากการยอมรับว่าช่องว่างทางข้อมูลนั้นเกิดขึ้นบ่อยครั้ง เส้นทางสู่ข้อมูลที่ได้รับการปรับปรุงก็ไม่ได้

ชัดเจนเสมอ และหลักฐานของผลของแผนงานด้านความรุนแรงต่อสตรีและเด็กหญิงก็มีอยู่จํากัด

เราจาํเปน็ตอ้งมข้ีอมลูเพือ่ทีจ่ะประเมนิระดบัของปญัหา รปูแบบและแนวโนม้ ความตอ้งการและประสบการณข์องผูผ้า่นพน้ความ

รุนแรง เมื่อพวกเธอแสวงหาความช่วยเหลือ ผลกระทบโดยรวมต่อผู้หญิง ชุมชน ธุรกิจ สังคม และเพื่อที่จะสามารถป้องกันและ

จดัการกรณคีวามรนุแรงตอ่สตรแีละเดก็หญงิไดอ้ยา่งมปีระสิทธภิาพ เนือ่งดว้ยผู้เชีย่วชาญดา้นความรนุแรงตอ่สตรกีคื็อตวัผู้ทีผ่า่น

พน้ความรนุแรงมานัน่เอง จงึเปน็การสาํคญัมากทีเ่ราพงึจะตอ้งถามผู้หญงิวา่ความชว่ยเหลือและการปฏิบตัทิีพ่วกเธอไดร้บันัน้ตรง

กับความจําเป็นของพวกเธอและมีความอ่อนไหวต่อลักษณะความรุนแรงที่อันตรายและเจ็บปวดที่พวกเธอประสบหรือไม่

การศึกษาเพื่อประเมินต้นทุนของความรุนแรงในประเทศกัมพูชา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และเวียดนามได้เปิด

เผยให้เห็นว่าการให้บริการที่จําเป็นเพื่อสนองต่อความจําเป็นของผู้หญิงที่กําลังประสบความรุนแรงนั้น ในความเป็นจริงแล้วเป็น

สิง่ทีจ่า่ยไดแ้ละตน้ทนุกต็ํา่กวา่การแกป้ญัหาผลกระทบของความรนุแรงตอ่ผู้หญงิและตอ่เศรษฐกจิ ขอ้เทจ็จรงิทีค้่นพบจากการฝกึ
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การคิดต้นทุนได้กระตุ้นให้รัฐบาลลงทุนในการบริการที่จําเป็น และการบริการที่มีคุณภาพในลักษณะประสานการทํางานร่วมกัน

เพื่อผู้ผ่านพ้นความรุนแรง นับเป็นการเน้นยํ้าอีกครั้งว่าหลักฐานที่ถูกรวบรวมจากข้อมูลมีความสําคัญอย่างไรในการดําเนินการ

เพื่อยุติความรุนแรงต่อสตรี

แนวทางปฏิบัตินี้ได้รับการสนับสนุนโดยกระทรวงการต่างประเทศและการค้าแห่งออสเตรเลีย โดยเป็นผลผลิตของความร่วมมือ

ระหว่างคณะกรรมการอาเซียนด้านสตรี คณะกรรมาธิการอาเซียนว่าด้วยการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิสตรีและสิทธิเด็ก สํานัก

เลขาธกิารอาเซยีน และองคก์ารเพือ่การสง่เสรมิความเสมอภาคระหวา่งเพศและเพิม่พลงัของผูห้ญงิแหง่สหประชาชาต ิซึง่ทาํงาน

ร่วมกันในการพัฒนาแนวทางการปฏิบัติงานเพื่อส่งเสริมศักยภาพของประเทศสมาชิกอาเซียนในการที่จะเก็บรวบรวม วิเคราะห์ 

จดัเกบ็ แบง่ปนัและใชข้้อมลูไดด้ขีึน้ การดาํเนนิการดงักลา่วนัน้จะชว่ยใหเ้กดิความมัน่ใจไดว้า่แผนงานการปอ้งกนัและจดัการความ

รนุแรงตอ่สตรแีละเดก็หญงิไดร้บัทราบถงึหลกัฐานทีเ่ปน็ปจัจบุนัและความเปน็จรงิของผูห้ญงิและเดก็หญงิ การตดิตามผลกระทบ

และประสทิธภิาพของการบรกิารตา่งๆ ไดส้รา้งชอ่งทางการตอบรบัทีส่ามารถยกระดบัอยา่งตอ่เนือ่งในคุณภาพและผลลัพธท์ีดี่ขึน้

สําหรับผู้หญิง แนวทางปฏิบัตินี้มุ่งที่จะส่งเสริมวิสัยทัศน์ของอาเซียนในการทําให้ความรุนแรงต่อสตรีและเด็กในทุกรูปแบบหมด

ไปจากอาเซียนที่ซึ่งผู้หญิงและเด็กหญิงสามารถเข้าถึงการบริการที่พวกเธอต้องการ ตลอดจนมีความปลอดภัยและดําเนินชีวิตได้

โดยปราศจากความรุนแรง

Ms. Miwa Kato 

ผู้อํานวยการภูมิภาค 

องคก์ารเพือ่การสง่เสรมิความเสมอภาคระหวา่งเพศและเพิม่พลงัของผูห้ญงิแหง่สหประชาชาต ิสาํนกังานภมูภิาคเอเชยีและแปซฟิกิ 
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1. ดังที่ได้รับการตระหนักถึงในปฏิญญาว่าด้วยการขจัดความรุนแรงต่อสตรีในภูมิภาคอาเซียน   ปฏิญญาสหประชาชาติว่าด้วยการขจัดความรุนแรงต่อสตรี ค.ศ. 1993 ได้

ให้นิยาม “ความรุนแรงต่อผู้หญิง” ว่า “การกระทําใดๆ ที่เป็นความรุนแรงทางเพศ ซึ่งเป็นผลหรืออาจจะเป็นผลทําให้เกิดอันตรายทางร่างกาย ทางเพศ หรือทางจิตใจ 

หรือความทุกข์ทรมานแก่ผู้หญิง รวมทั้งการขู่เข็ญ คุกคาม หรือกีดกันเสรีภาพ ทั้งในที่สาธารณะและในชีวิตส่วนตัว”

บทสรุปสาระสำาคัญ

ในป ี2015 แผนการปฏบิตังิานภมูภิาคอาเซยีนวา่ดว้ยการขจดั

ความรุนแรงต่อสตรี (ASEAN RPA on VAW) ได้รับการเห็น

ชอบและยอมรับว่าความรุนแรงต่อสตรีและเด็กหญิงเป็น 

“อปุสรรคตอ่การพฒันาสงัคมและเศรษฐกจิของชมุชนและของ

รฐั ตลอดจนการบรรลเุปา้หมายการพฒันาทีไ่ดร้บัการเหน็ชอบ

ในระดับสากล” รวมถึงเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่ งยืน 

(Sustainable Development Goals - SDGs) การให้การ

ยอมรับเช่นว่านี้ ประเทศสมาชิกอาเซียนเห็นชอบที่จะพัฒนา

และเผยแพร่แนวทางปฏิบัติภูมิภาคอาเซียนว่าด้วยการเก็บ

รวบรวมและการใช้ข้อมูลความรุนแรงต่อสตรีและเด็กหญิง 

(ต่อไปนี้ ให้หมายความถึง แนวทางปฏิบัติภูมิภาคอาเซียนว่า

ด้วยข้อมูลความรุนแรงต่อสตรีและเด็กหญิง: ASEAN VAWG 

Data Guidelines) ซึ่งตั้งอยู่บนฐานการปฏิบัติที่ดีระดับ

ประเทศและระหว่างประเทศ 

ด้วยการสนับสนุนโดยกระทรวงการต่างประเทศและการค้า

แห่งออสเตรเลีย (DFAT) สํานักเลขาธิการอาเซียนได้ร่วมกับ

องค์การเพื่อการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศและเพิ่ม

พลังของผู้หญิงแห่งสหประชาชาติ (UN Women) เพื่อเสริม

สร้างศกัยภาพของประเทศสมาชกิอาเซยีนในการเก็บรวบรวม

และใช้ข้อมูลเกี่ยวกับความรุนแรงต่อสตรีและเด็กหญิงอย่าง

เป็นระบบ ผ่านการการพัฒนาและเผยแพร่แนวทางปฏิบัติ

ภมูภิาคอาเซยีนวา่ดว้ยขอ้มลูความรนุแรงตอ่สตรแีละเดก็หญงิ

นี้ ความรุนแรงต่อสตรีและเด็กหญิงเป็นความห่วงใยที่สําคัญ

ภายในอาเซียน ด้วยเป็นภูมิภาคท่ีผู้หญิงจํานวน 6 ถึง 44 

เปอร์เซน็ตจ์ากขอ้มลูทีม่อียูใ่นปจัจบุนั เคยประสบความรนุแรง

ต่อสตรีและเด็กหญิงในช่วงชีวิตของพวกเธอ แนวทางปฏิบัติ

ภมูภิาคอาเซยีนวา่ดว้ยขอ้มลูความรนุแรงตอ่สตรแีละเดก็หญงิ

ถือเป็นก้าวย่างที่สําคัญในการปรับปรุงนโยบายและแผนงาน

ป้องกันและจัดการกรณีความรุนแรงต่อสตรีและเด็กหญิงตาม

หลกัฐานเชงิประจกัษ ์รวมถงึคณุภาพและความพรอ้มของการ

ให้บริการ การป้องกันและความยุติธรรมสําหรับผู้หญิงที่

ประสบความรุนแรงในอาเซียน

แนวทางปฏิบัติภูมิภาคอาเซียนว่าด้วยข้อมูลความรุนแรงต่อ

สตรีและเด็กหญิงได้ให้แนวทางในการที่จะให้ประเทศสมาชิก

อาเซียนสามารถที่จะจัดทําข้อมูลที่น่าเช่ือถือเพื่อแจ้งต่อความ

พยายามทาํงานในการรณรงคโ์ดยใชห้ลักฐานเชงิประจกัษ ์การ

ระดมทรัพยากร การจัดทํางบประมาณ การกําหนดและการ

บังคับใช้นโยบาย และสามารถที่จะติดตามผลกระทบของ

นโยบายและแผนงานเพือ่ทีจ่ะปอ้งกนัและจดัการความรนุแรง

ตอ่สตรแีละเดก็หญงิ และเพือ่รายงานเปา้หมายและตวัชีว้ดัของ

เปา้หมายการพฒันาทีย่ัง่ยนืทีเ่กีย่วขอ้งกบัการยตุคิวามรนุแรง

ต่อสตรีและเด็กหญิง แนวทางการปฏิบัติเป็นการรวบรวม

แนวทางสําคัญในเรื่องการการเก็บรวบรวมฐานข้อมูลความ

รนุแรงตอ่สตรแีละเดก็หญงิในสามรปูแบบหลัก กล่าวคือ ขอ้มลู

เพื่อการบริหาร ข้อมูลความแพร่หลาย และข้อมูลด้านต้นทุน 

แนวทางปฏิบัตินี้มิใช่เป็นการบังคับและสามารถนําไปใช้โดย

นักวิเคราะห์ข้อมูลและผู้จัดการในหน่วยงาน กระทรวง และ

องคก์รดา้นสถติทิีด่าํเนนิการเกีย่วกบัขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งกบัความ

รุนแรงต่อสตรีและเด็กหญิง และโดยบุคคลผู้ที่มีหน้าที่

รบัผดิชอบในการตดัสนิใจเกีย่วกบัการจดัสรรงบประมาณเพือ่

ดําเนินการในการยุติความรุนแรงต่อสตรีและเด็กหญิงและใน

การปรับปรุงข้อกําหนดการบริการที่จําเป็นสําหรับผู้หญิงและ

เด็กหญิงที่ประสบความรุนแรง ข้อมูลจากแนวทางปฏิบัติ

สามารถให้ข้อมูลต่อการตัดสินใจที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลความ

รุนแรงต่อสตรีและเด็กหญิงและนําไปใช้ในการรณรงค์เพื่อ

ข้อมูลความรุนแรงต่อสตรีและเด็กหญิงที่มากขึ้นและดีขึ้น 

นอกจากนี้ แนวทางปฏิบัติยังให้ภาพรวมของข้อมูลที่มีอยู่ใน

ปัจจุบันในประเทศสมาชิกอาเซียนอีกด้วย

ข้อมูลความรุนแรงต่อสตรีและเด็กหญิง 
ความรุนแรงต่อสตรีและเด็กหญิงไม่สามารถถูกขจัดให้หมดไป

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ หากปราศจากข้อมูลที่น่าเชื่อถือ กว่า

สิบปีที่ผ่านมา ความสนใจของโลกได้เปล่ียนไปสู่การเก็บ

รวบรวมขอ้มลูทีม่ากขึน้และดขีึน้ เพือ่สนบัสนนุความพยายาม

ในการขจดัความรนุแรงตอ่สตรแีละเดก็หญงิในทกุรปูแบบ โดย

มุ่งเน้นถึงการเก็บรวบรวมข้อมูลลักษณะและความแพร่หลาย

ของความรุนแรงต่อสตรีและเด็กหญิง รวมถึงศักยภาพของ
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ผู้ประสบความรุนแรงในการเข้าถึงบริการที่จําเป็น ตลอดจน

ความเสี่ยงและปัจจัยเชิงป้องกันและผลกระทบของความ

รุนแรงต่อสตรีและเด็กหญิง

ความท้าทายท่ีเกี่ยวเนื่องกับข้อมูลความรุนแรงต่อสตรีและ

เด็กหญิง

หนึ่งในความท้าทายหลักในการเก็บรวบรวมฐานข้อมูลความ

รุนแรงต่อสตรีและเด็กคือวัฒนธรรมของความน่ิงเงียบและ

ตราบาปทีเ่กีย่วเนือ่งกบัความรนุแรงตอ่สตรแีละเดก็หญงิ ผู้ผ่าน

พน้ความรนุแรงตอ่สตรแีละเดก็หญงิอาจจะรูส้กึวา่พวกเธอตอ้ง

เกบ็ประสบการณค์วามรนุแรงเอาไวเ้ปน็ความลบัและเกรงกลวั

ว่าพวกเธออาจได้รับอันตรายจากความรุนแรงอีก หากข้อมูล

ถกูเปดิเผยออกไปใหเ้หน็วา่พวกเธอไดแ้สวงหาความชว่ยเหลือ 

ผูก้ระทาํความรุนแรงอาจกระทาํการตอบโตผู้ห้ญงิและเดก็หญงิ

ที่เปิดปากพูดและข่มขู่คุกคามเพื่อบังคับพวกเธอไม่ให้มีปาก

มีเสียง ผู้กระทําความผิดอาจจะคุกคามบุคคลผู้ให้ความ

ช่วยเหลือแก่ผู้ผ่านพ้นความรุนแรง หากพวกเขารู้ว่าใครให้

ความชว่ยเหลอืแกพ่วกเธอ อนัตรายอกีประการหนึง่ของความ

ลบัทีถ่กูทลายลงก็คอื ชมุชนอาจทาํใหผู้ผ้า่นพน้ความรนุแรงตอ่

สตรีและเด็กหญิงเกิดความอับอายหรือตีตราพวกเธอและ

ปฏบิตัติอ่พวกเธอประหนึง่วา่เปน็ “สนิคา้ทีเ่สยีหาย” ส่ิงนีอ้าจ

เป็นการเพิ่มความเสี่ยงต่อการกระทําความรุนแรงซ้ําหรือการ

กระทาํทารณุซํา้ ความทา้ทายอกีประการกค็อืวา่เมือ่ผูผ้า่นพน้

ความรุนแรงไปแจ้งเหตุ พวกเธออาจจะถูกตําหนิ ไม่ให้ความ

เชื่อถือและทําให้รู้สึกอับอายโดยบุคคลท่ีมีหน้าที่ให้ความ

ช่วยเหลือพวกเธอเสียเอง

จากความจริงดังกล่าวน้ี บ่อยครั้งท่ีผู้หญิงและเด็กหญิงเกิด

ความกลัวที่จะแจ้งเหตุความรุนแรง ดังน้ัน จํานวนของกรณี

ความรุนแรงที่มีการรายงานต่อการบริการที่เป็นทางการน้ัน 

มีความเป็นไปได้ท่ีจะมีจํานวนตํ่ากว่าจํานวนเหตุการณ์ที่เกิด

ขึ้นจริงอย่างมีนัยสําคัญ 

รูปแบบของข้อมูลความรุนแรงต่อสตรีและเด็กหญิง 

รูปแบบของข้อมูลความรุนแรงต่อสตรีและเด็กหญิงมีรูปแบบ

หลักอยู่สามรูปแบบซ่ึงโดยมากจะถูกรวบรวมและมีขึ้นเพื่อที่

จะศึกษาความรุนแรงต่อสตรีและเด็กหญิง ได้แก่ ข้อมูลการ

บริหาร ข้อมูลความแพร่หลาย และข้อมูลด้านต้นทุน 

•  ข้อมูลเพื่อการบริหาร เป็นข้อมูลที่ถูกเก็บรวบรวมโดย

ผู้ให้บริการ ข้อมูลได้มาจากคดีความรุนแรงต่อผู้หญิงและ

เด็กหญิงซึ่งมีการระบุหรือแจ้งโดยบุคคล มีการบันทึกหรือ

ดําเนินการโดยพนักงานเจ้าหน้าที่และผู้ให้บริการ รวมถึง

เจา้หนา้ทีต่าํรวจ อยัการ ศาล สงัคมสงเคราะห ์การบรกิาร

ทางสังคม การคุ้มครองเด็ก สถานพักพิง สายด่วน 

ด้านสุขภาพและการศึกษา เป็นต้น 

•  ข้อมูลความแพร่หลาย มาจากการสํารวจ รวมถึงสถิติ

ประชากรและการสาํรวจประชากร ขอ้มลูความแพรห่ลาย

จะจับประเด็นเหตุการณ์ความรุนแรงต่อสตรีและเด็กหญิง

ในแต่ละกลุ่มช่วงอายุ (เช่น วัยเด็ก วัยก่อน 15 ปี และช่วง

อายุระหว่าง 15 - 69 ปี) ลักษณะเฉพาะและปัจจัยที่ซึ่งมี

ผลต่อความรุนแรง ลักษณะของผู้กระทําความผิด 

พฤติกรรมในการขอความช่วยเหลือ และผลเชิงลบของ

ความรนุแรงตอ่ผู้หญงิและลูกของพวกเธอ การศกึษาความ

แพร่หลายของความรุนแรงต่อสตรีและเด็กหญิงดังกล่าวนี้

ไดส้รา้งบรรทดัฐานซึง่การศกึษาความแพรห่ลายของความ

รนุแรงตอ่สตรแีละเดก็หญงิอืน่ๆ สามารถนาํไปเปรยีบเทยีบ

เพือ่ตดิตามการเปลีย่นแปลงความแพรห่ลายและปจัจยัซึง่

มีผลต่อความรุนแรงต่อสตรีและเด็กหญิงได้ตลอด 

•  ข้อมูลด้านต้นทุน มาจากการศึกษาและการบริหารต้นทุน 

การศึกษาต้นทุนความรุนแรงต่อสตรีและเด็กหญิงได้ให้

แนวทางในการกาํหนดและวเิคราะหต์น้ทนุทางการเงนิของ

ความรุนแรงต่อสตรีและเด็กหญิงซึ่งมีการกําหนดด้วยการ

วัดและหาจํานวนของผลที่หลากหลายของความรุนแรง

สําหรับบุคคล ครัวเรือน และเศรษฐกิจระดับชาติ ข้อมูล

ดา้นตน้ทนุจะวเิคราะหผ์ลกระทบของความรนุแรงในหลาย

ระดบัและในหลายๆ ภาคส่วน ซึง่บอ่ยครัง้ใชท้ัง้ขอ้มลูความ

แพร่หลายและข้อมูลเพื่อการบริหาร 

ขอ้มลูความแพรห่ลายและขอ้มลูเพือ่การบรหิารสามารถนาํไป

ใช้เพื่อการแจ้งให้ทราบ ให้แนวทาง และสนับสนุนการศึกษา

ต้นทุน

การเผยแพร่ข้อมูลความรุนแรงต่อสตรีและเด็กหญิง

การเผยแพรข่อ้มลูจะรวมถงึการใหข้อ้มลูเชงิสถติแิละหลักฐาน

ทีเ่กีย่วขอ้งกบัความรนุแรงตอ่สตรแีละเดก็หญงิ รวมถงึตวัชีว้ดั

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ผ่านเอกสารทางด้านเทคนิคและ

แนวทางปฏิบัติภูมิภาคอาเซียน ว่าด้วยการเก็บรวบรวมและการใช้ข้อมูลความรุนแรงต่อสตรีและเด็กหญิง  |  15



ด้านอาชีพและส่ือต่างๆ สถิติ ข้อมูล และหลักฐานควรจะมี

การนําเสนอในทางท่ีง่ายต่อความเข้าใจของผู้ฟังท่ีหลากหลาย 

ควรจะต้องมีการพัฒนาแผนงานเพื่อการสื่อสารในเรื่องสถิติ

ความรุนแรงต่อสตรีและเด็กหญิงและตัวชี้วัดต่อผู้มีส่วนได้เสีย

ในวงกว้าง รวมถึง ผู้กําหนดนโยบาย ผู้มีอํานาจตัดสินใจ 

กระทรวงหนว่ยงานตา่งๆ พนัธมติรดา้นการพฒันา องคก์รภาค

ประชาสังคม ผู้ให้ทุนสนับสนุน และสาธารณชน ถือเป็น

สิง่สาํคญัมากทีจ่ะตอ้งดงึสือ่เขา้มามสีว่นรว่มเพือ่ดงึความสนใจ

ในสถิติและตัวชี้วัด และเพื่อการเปิดเผยและการเผยแพร่ที่

กว้างขวางยิ่งขึ้น

แนวปฏิบัติด้านจริยธรรมและความปลอดภัยสำาหรับข้อมูล

ความรุนแรงต่อสตรีและเด็กหญิง

การเก็บรวบรวมข้อมูลความรุนแรงต่อสตรีและเด็กหญิงได้

ก่อให้เกิดความท้าทายทางด้านการวิพากษ์วิจารณ์ ด้าน

จริยธรรม และความปลอดภัย รวมถึง การปกป้องอัตลักษณ์

ของผู้ผ่านพ้นความรุนแรงฯ การพิจารณาถึงลักษณะที่มีความ

เสี่ยงสูงของความรุนแรงฯ กล่าวคือ เคารพต่อหลักจริยธรรม 

ความปลอดภัย และการรักษาความลับ ถือเป็นสิ่งสําคัญเมื่อมี

การเก็บรวมรวม การเก็บรักษา และการแบ่งปันข้อมูลความ

รุนแรงฯ สิ่งที่จําเป็นในการรับรองความปลอดภัยของผู้หญิงก็

คือกระบวนการปกป้องข้อมูลได้รับการจัดตั้งและติดตามเพื่อ

ความเชื่อมั่นในการเก็บรวบรวมและการใช้ข้อมูลอย่างมี

จริยธรรม การรักษาความลับ และการไม่ระบุตัวตนของผู้ผ่าน

พ้นความรุนแรงฯ

ขอ้มลูทีเ่กบ็รวบรวมโดยไมเ่คารพตอ่ความสาํคญัดา้นจรยิธรรม

และความปลอดภัยสามารถก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้ผ่านพ้น

ความรุนแรงฯได้อีก ไม่ว่าจะเป็นการประณามให้เกิดความ

อับอาย การเนรเทศ การแก้แค้น ความรุนแรงที่มากขึ้นและ

จนถึงการทําให้ถึงแก่ชีวิต ความเสี่ยงเหล่าน้ีถือว่าอยู่ในระดับ

สูงในกรณีข้อมูลเพื่อการบริหารความรุนแรงฯ เนื่องด้วย

ข่าวสารและข้อมูลของผู้เสียหายบ่อยครั้งถูกเก็บรวบรวมโดย

ตวัแทนและ/หรอืผูใ้หบ้รกิารซึง่อาจจะไมไ่ดร้บัการอบรมอยา่ง

เพียงพอและอาจจะไม่ได้ตระหนักถึงความเสี่ยงอย่างแท้จริง 

จึงเป็นสิ่งสําคัญอย่างมากที่จะต้องมีการฝึกอบรมตัวแทนและ

ผู้ให้บริการเพื่อการเก็บรวบรวมข้อมูลความรุนแรงฯอย่างมี

จรยิธรรมและอยา่งปลอดภยั และเพือ่สรา้งความเชือ่มัน่ในการ

เก็บรักษาความลับและการปกป้องข้อมูลอย่างเหมาะสม

ความพยายามเมื่อไม่นานมานี้ในการที่จะสร้างระบบการ

บรหิารจดัการขอ้มลูและการลงทะเบยีนแหง่ชาตซิึง่รวมขอ้มลู

ความรนุแรงฯ และเชือ่มตอ่ขอ้มลูดงักลา่วกบัหมายเลขประจาํ

ตัวประชาชนเป็นประเด็นที่สําคัญ การดําเนินการดังกล่าว

สามารถละเมิดสิทธิความเป็นส่วนตัวและการรักษาความลับ

ของผู้ผ่านพ้นความรุนแรงฯ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศที่

ระบบการบรหิารจดัการขอ้มลูและการลงทะเบยีนนัน้สามารถ

เขา้ถงึไดโ้ดยผู้ใชท้ีห่ลากหลายและทีซ่ึง่ระเบยีบการในการสรา้ง

ความเชื่อมั่นในการรักษาความลับและการปกป้องข้อมูลอาจ

จะยังมิได้มีการปฏิบัติใช้อย่างเต็มที่

ข้อมูลความแพร่หลายของความรุนแรงต่อสตรีและ

เด็กหญิง 
ข้อมูลความแพร่หลายของความรุนแรงต่อสตรีและเด็กหญิง 

หมายถึงจํานวนสัดส่วนผู้หญิงและเด็กหญิงซึ่งประสบความ

รนุแรงอนัเปน็สว่นหนึง่ในจาํนวนประชากรผูห้ญงิและเดก็หญงิ

ทั้งหมด การประเมินความแพร่หลายของความรุนแรงโดย

คู่ครอง (intimate partner violence: IPV) โดยปกติจะมี

การนาํเสนอในลักษณะทีเ่ปน็จาํนวนเปอรเ์ซน็ตข์องผูห้ญงิและ

เดก็หญงิทีผ่า่นการมคีูค่รองทีซ่ึง่ประสบความรนุแรงในระหวา่ง

จาํนวนผู้หญงิและเดก็หญงิทีผ่่านการมคู่ีครองทัง้หมดทีอ่ยูก่ลุม่

ช่วงวัยเดียวกัน การสํารวจที่ใช้ประชากรเป็นฐานเป็นเพียงวิธี

การเดียวที่จะได้สถิติและข้อมูลที่ครอบคลุมและเช่ือถือได้ ซึ่ง

แสดงให้เห็นถึงปริมาณของความรุนแรงต่อสตรีและเด็กหญิง

ในประชากรทั่วไป การศึกษาความแพร่หลายโดยปกติจะเก็บ

รวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณ อย่างไรก็ตาม ก็สามารถเก็บข้อมูล

เชิงคุณภาพได้เช่นกัน เพื่อที่จะให้ความเข้าใจที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นใน

ความรุนแรงต่อสตรีและเด็กหญิง

การสาํรวจทีใ่ชป้ระชากรเปน็ฐานสามารถรวมการสาํรวจเฉพาะ

ที่ให้ความสนใจในเรื่องความรุนแรงต่อสตรีและเด็กหญิงเป็น

พิเศษ หรือการสํารวจในประเด็นที่กว้างขึ้น (การสํารวจด้าน

สุขภาพ การสํารวจการตกเป็นผู้เสียหายในกรณีอาชญากรรม) 

ซึ่งบูรณาการเกณฑ์และคําถามเฉพาะที่เกี่ยวเนื่องกับความ

รุนแรงฯ องค์การอนามัยโลก กองทุนประชากรแห่ง

สหประชาชาตแิละสาํนกังานสถติแิหง่สหประชาชาตไิดพ้ฒันา

ชุดเครื่องมือที่ให้แนวทางเป็นขั้นตอนในการที่จะเตรียมความ

พร้อมให้กับรัฐบาลและหน่วยงานสถิติแห่งชาติในการท่ีจะ
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ทําการศึกษาความแพร่หลายของความรุนแรงโดยมีประชากร

เป็นฐาน ในการที่จะเก็บและเรียบเรียงข้อมูล และวิเคราะห์

ตวัชีว้ดัในความรนุแรงฯ ดงันัน้ แนวทางปฏบิตัภิมูภิาคอาเซยีน

ว่าด้วยการเก็บรวบรวมและการใช้ข้อมูลความรุนแรงต่อสตรี

และเด็กหญิงนี้จึงมีเป้าหมายที่จะให้มีการอธิบายโดยย่อ

เกีย่วกบัประเดน็หลกัทีเ่กีย่วเนือ่งกบัการศกึษาและขอ้มลูความ

แพร่หลายของความรุนแรงฯ และอ้างอิงไปยังแนวทางอื่นๆ ที่มี

รูปแบบของความรุนแรงในการสำารวจความแพร่หลาย 

การสํารวจความแพร่หลายของความรุนแรงต่อสตรีและ

เดก็หญงิโดยปกต ิจะรวมถงึ ความรนุแรงทางรา่งกาย ทางเพศ 

ทางจิตใจ และทางเศรษฐกิจ ในการท่ีจะวัดความแพร่หลาย

ของความรุนแรงฯอย่างมีประสิทธิภาพ คําถามการสํารวจควร

จะตอ้งตรวจสอบพฤตกิรรมเฉพาะจาํนวนมากทีส่ามารถวดัใน

ทางที่มีมาตรฐานและเป็นระบบ นอกจากน้ี ผู้หญิงที่ประสบ

ความรนุแรง โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในความสมัพนัธใ์กลช้ดิและใน

ครอบครวั บอ่ยครัง้ทีป่ระสบความรนุแรงมากกวา่หนึง่ลกัษณะ

และ/หรือเป็นความรุนแรงหลากหลายกรณี ดังนั้น การสํารวจ

ควรจะอนญุาตใหม้กีารเกบ็รวบรวมขอ้มลูของความรนุแรงทกุ

รปูแบบทีผู่ห้ญงิประสบในชว่งชีวติพวกเธอและในช่วง 12 เดอืน

ที่ผ่านมา (เช่น การคุกคามทางเพศและการสมรสที่ถูกบังคับ) 

เป็นสิ่งสําคัญมากท่ีจะต้องเก็บรวบรวมข้อมูลในเรื่องสถานที่

ที่ผู้หญิงประสบเหตุความรุนแรง เช่น สถานท่ีสาธารณะ 

(ถนน ขนสง่สาธารณะ) สถานทีส่ว่นบคุคล (บา้น สถาบนัตา่งๆ) 

และสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการทํางาน 

จุดแข็งของการศึกษาความแพร่หลายของความรุนแรงต่อ

สตรีและเด็กหญิง 

ประโยชน์ของการศึกษาความแพร่หลายของความรุนแรงต่อ

สตรีและเดก็หญงิ กค็อื สามารถใหก้ารประเมนิความแพรห่ลาย

ของความรนุแรงฯ ในประชากรทีน่า่เชือ่ถอืและระบปุจัจยัเสีย่ง

และปัจจัยที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับความรุนแรงฯ การศึกษาความ

แพร่หลายยงัสามารถแสดงใหเ้หน็ถงึประวตัคิวามรนุแรงในชวีติ

ของผู้หญิงและเด็กหญิง ผลกระทบจากความรุนแรง ระบุ

คณุลกัษณะรว่มของผูห้ญงิและเดก็หญงิทีป่ระสบความรนุแรง 

ประวัติของผู้กระทําผิด และพฤติกรรมในการขอความ

ชว่ยเหลอืของผูผ้า่นพน้ความรนุแรงฯ สิง่ทีค่น้พบจากการศกึษา

ความแพรห่ลายของความรนุแรงสามารถนาํไปใชใ้นการพฒันา

แผนงานป้องกันซึ่งอยู่บนฐานของปัจจัยเสี่ยงที่ระบุ ปัจจัยที่

เกี่ยวข้อง ปัจจัยเชิงป้องกันและผลกระทบ ข้อมูลข่าวสารใน

เรื่องพฤติกรรมในการขอความช่วยเหลือสามารถนําไปใช้

ในการปรับปรุงคุณภาพและการเข้าถึงบริการที่จําเป็นได้ 

การศึกษาความแพร่หลายของความรุนแรงต่อสตรีและเด็ก

หญิงช่วยสร้างบรรทัดฐานที่การศึกษาความแพร่หลายอ่ืนๆ 

สามารถนาํไปเปรยีบเทยีบเพือ่ตดิตามการเปล่ียนแปลงในความ

แพรห่ลายของความรนุแรงฯ ปจัจยัทีม่สีว่นในความรนุแรง และ

พฤตกิรรมในการขอความชว่ยเหลอืของผูผ้า่นพน้ความรนุแรงฯ 

เมื่อการศึกษาความแพร่หลายของความรุนแรงจะมีการศึกษา

ซํ้าทุก 5-10 ปี รูปแบบและแนวโน้มสามารถนําไปวิเคราะห์ได้ 

การศึกษาความแพรห่ลายของความรนุแรงฯ สามารถช่วยสรา้ง

ความตระหนักในปริมาณและผลกระทบของความรุนแรงและ

ข้อมูลจากการศึกษาความแพร่หลายของความรุนแรงสามารถ

เป็นเครื่องมือรณรงค์ที่เข้มแข็งได้

ความทา้ทายของการศกึษาความแพรห่ลายของความรนุแรง

ต่อสตรีและเด็กหญิง 

ความท้าทายในการศึกษาความแพรห่ลายของความรุนแรงต่อ

สตรีและเด็กหญิงก็คือค่าใช้จ่ายสูงและการนําไปใช้จําเป็นจะ

ต้องมีการลงทุนมากในทรัพยากรการเงิน เทคนิค และบุคคล 

อุปกรณ์และการฝึกอบรม หากกล่าวถึงต้นทุนในการทําการ

ศึกษาความแพร่หลายของความรุนแรงฯ แล้ว ประเทศต่างๆ 

โดยทัว่ไปจะทาํการศกึษาในชว่งเวลาทีแ่นน่อน เปน็เพยีงปฏิบตัิ

การเพยีงครัง้เดยีว ความทา้ทายประการอืน่ในการศึกษาความ

แพร่หลายของความรุนแรงฯน้ีก็คือการสร้างความเช่ือม่ันว่า

ระเบียบวิธีวิจัยถูกนําไปใช้อย่างเหมาะสมเพื่อที่ว่าข้อมูลที่เก็บ

รวบรวมจะสมบูรณ์และเชื่อถือได้ และเพื่อที่ว่าระเบียบทาง

จริยธรรมและความปลอดภัยจะได้รับการปฏิบัติตามอย่าง

ระมัดระวังในการปกป้องผู้หญิงและเด็กหญิงที่ตกลงที่จะเข้า

ร่วมในการสํารวจและสัมภาษณ์ การไม่ใช้ระเบียบวิธีวิจัยที่มี

มาตรฐานและได้รับการยอมรับจากนานาชาติสามารถทําลาย

ความสมเหตุสมผลของข้อค้นพบในการสํารวจและกีดกันการ

เปรียบเทียบระหว่างประเทศต่างๆ ทั้งนี้ การเปรียบเทียบ

ระหว่างประเทศต่างๆ เป็นสิ่งสําคัญในการที่จะผลิตข้อมูล

ระดับภูมิภาคและระดับสากลเพื่อวัตถุประสงค์ในการติดตาม

การดําเนินงานระดับภูมิภาคและระดับสากล 

แนวทางปฏิบัติภูมิภาคอาเซียน ว่าด้วยการเก็บรวบรวมและการใช้ข้อมูลความรุนแรงต่อสตรีและเด็กหญิง  |  17



“การไม่ เปิดเผย” เ ม่ือประชาชนปฏิเสธท่ีจะกล่าวถึง

ประสบการณ์ของพวกเขา สามารถเป็นประเด็นประการหนึ่ง

ในการสํารวจความแพร่หลาย จํานวนของการไม่เปิดเผยนั้น

ไม่อาจทราบได้และไม่แน่นอน แต่ก็สามารถบิดเบือนผลของ

การศึกษาความแพร่หลายต่ออัตราความรุนแรงที่ตํ่าอย่างที่

ไม่น่าจะเป็นจริงได้ ข้อค้นพบเหล่าน้ันมีผลกระทบเชิงลบต่อ

การพัฒนาแผน นโยบายและแผนงาน และมีคุณค่าน้อยต่อ

วัตถุประสงค์เพ่ือการเปรียบเทียบ เม่ือกล่าวถึงลักษณะที่

เปราะบางของความรุนแรงต่อสตรีและเด็กหญิงและการที่

ทําให้ “การไม่เปิดเผย” ลดลง การศึกษาความแพร่หลาย

จาํเปน็ทีจ่ะตอ้งรวมมาตรฐานดา้นจรยิธรรมและความปลอดภยั 

รวมถึงการฝึกอบรมเพื่อผู้ทําการสัมภาษณ์ด้วย 

ข้อมูลเพื่อการบริหารความรุนแรงต่อสตรีและ

เด็กหญิง 
ข้อมูลเพื่อการบริหาร โดยปกติจะเก็บรวบรวมและเรียบเรียง

โดยกรมและหนว่ยงานภาครฐั ผูใ้หบ้รกิารทีไ่มใ่ชร่ฐั ผูใ้หบ้รกิาร

ดา้นสขุภาพทัง้ทีเ่ปน็รฐัและเอกชน สถานพกัพงิ สายดว่น และ

ตํารวจและเจ้าหน้าที่งานยุติธรรม ข้อมูลเพื่อการบริหารเป็น

แหลง่ขอ้มลูขา่วสารทีส่าํคญัซึง่พรอ้มทีจ่ะเขา้ถงึไดแ้ละนาํไปใช้

ทาํใหก้ารศกึษาความแพรห่ลายสมบรูณข์ึน้ เพือ่ทีจ่ะเขา้ใจองค์

ประกอบการบริการท้องถิ่นที่เป็นปัจจุบันสําหรับผู้ผ่านพ้น

ความรนุแรงฯ ขอ้มลูเพือ่การบรหิารในประเดน็ความรนุแรงตอ่

สตรีและเด็กหญิงจะให้ข้อมูลข่าวสารการเข้าถึงบริการของ

ผู้ผ่านพ้นความรุนแรงฯ รูปแบบของความรุนแรงท่ีมีการแจ้ง 

การช่วยเหลือท่ีได้ดําเนินการ และการจัดให้มีบริการและ

คุณภาพของบริการ

ขอ้มลูเพ่ือการบรหิารสามารถนาํไปใช้ในการสาํรวจรปูแบบและ

แนวโน้มในการแจ้งและการจัดการปัญหาความรุนแรงฯ และ

ใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนงานและการจัดสรรทรัพยากร

เนื่องจากว่าข้อมูลเพื่อการบริหารแสดงให้เห็นภาพการใช้

บริการ ข้อมูลเพื่อการบริหารให้ข้อมูลเนื้อหาเกี่ยวกับ

ประสบการณข์องผูห้ญงิทีเ่กีย่วขอ้งกบัจาํนวนและรปูแบบของ

เหตคุวามรนุแรงฯทีม่กีารแจง้ ความตอ้งการบรกิารหรือการเขา้

ถงึบรกิาร การบรกิารทีม่ใีหแ้ละศกัยภาพในการทีจ่ะตอบสนอง

ตอ่ความจาํเปน็ทีแ่ตกตา่งกนัของผูห้ญงิและเดก็หญงิทีป่ระสบ

ความรนุแรงภายในช่วงเวลาทีใ่หแ้ละระหวา่งหนว่ยงาน อาํเภอ 

จังหวัดและภูมิภาค 

การเกบ็รวบรวมขอ้มลูเพือ่การบรหิารความรนุแรงตอ่สตรแีละ

เด็กหญิงเป็นสิ่งสําคัญ อย่างไรก็ตาม ข้อมูลนั้นจะน่าเชื่อถือได้

เทา่ทีก่ารเกบ็บนัทกึและการลงทะเบยีนในระยะแรกเขา้ ดงันัน้

ถือว่ามีความสําคัญยิ่งที่จะต้องปรับปรุงระบบการลงทะเบียน

แรกเขา้ ในประเทศสมาชิกอาเซยีนบางประเทศ ขอ้มลูเพือ่การ

บริหารอาจจะเป็นเพียงแหล่งข้อมูลความรุนแรงต่อสตรีและ

เดก็หญงิเพยีงหนึง่เดยีวหรอืทีด่ทีีส่ดุทีม่อียู ่โดยเฉพาะอยา่งยิง่

ในประเทศทีไ่มค่อ่ยจะมกีารสาํรวจความแพรห่ลายหรอืล้าหลงั

ไปแล้ว 

กระทรวงและหนว่ยงานตา่งๆ ใชร้ปูแบบของระบบการบรหิาร

จัดการข้อมูลที่หลากหลายในการเก็บรวบรวมและวิเคราะห์

ข้อมูลเพื่อการบริหารที่เกี่ยวข้องกับความรุนแรงต่อสตรีและ

เด็กหญิง รวมถึงการลงทะเบียนด้วยเอกสาร หรือระบบการ

จดัเกบ็บนัทกึ ระบบการบรหิารจดัการขอ้มลูดว้ยคอมพวิเตอร ์

และระบบบริหารจัดการกรณีความรุนแรงด้วยคอมพิวเตอร์

และเว็บ

จุดแข็งของข้อมูลเพื่อการบริหารความรุนแรงต่อสตรีและ

เด็กหญิง 

บอ่ยครัง้ทีม่คีวามไมส่อดคลอ้งกนัในการเกบ็รวบรวมขอ้มลูเพือ่

การบริหาร รวมถึงวิธีการที่ข้อมูลเพื่อการบริหารจะถูก

ลงทะเบียน บันทึกและรวบรวมในระดับตําบล อําเภอ จังหวัด 

และประเทศไดอ้ยา่งไร ประเดน็นีน้าํไปสูค่วามไมส่อดคล้องกนั

ในเรื่องความแม่นยํา ความสมบูรณ์ และความครอบคลุมของ

ข้อมูลเพื่อการบริหาร

นอกจากนีย้งัมคีวามกงัวลเกีย่วกบั “การนบัซํา้” หากผูผ้า่นพน้

ความรนุแรงฯ หรอืเหตกุารณค์วามรนุแรงมกีารลงทะเบยีนโดย

มากกว่าหนึ่งองค์กรหรือหน่วยงาน หรือหลายครั้งในหนึ่ง

องค์กร การระบุและการแก้ไขการนับซํ้าที่มีศักยภาพในระบบ

จัดเก็บบันทึกขององค์กรหรือหน่วยงานมีความสําคัญ อย่างไร

ก็ตามการนับซํ้านั้นไม่ใช่จะเป็นประเด็นของข้อมูลการบริหาร

ทีเ่กีย่วขอ้งความรนุแรงตอ่สตรแีละเดก็หญงิเสมอไป ขอ้มลูเพือ่

การบรหิารมวีตัถปุระสงคท์ีแ่ตกตา่งกวา่ขอ้มลูความแพรห่ลาย 

ข้อมูลเพื่อการบริหารความรุนแรงต่อสตรีและเด็กหญิงจะ

สะท้อนให้เห็นจํานวนของเหตุการณ์ความรุนแรงที่มีการระบุ 

รายงานและได้รับการช่วยเหลือกับจํานวนผู้ผ่านพ้นความ

รุนแรงที่ได้เข้าถึงบริการในเบื้องต้นและไม่ได้สะท้อนถึงขนาด
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ของปัญหาในประชากรท่ัวไป ข้อมูลเพื่อการบริหารความ

รุนแรงฯ ให้ข้อมูลของเหตุการณ์ด้วยตัวมันเอง และเอื้อให้

ตดิตามจาํนวนครัง้ทีผู่ห้ญงิเข้าถงึบรกิาร รปูแบบของความชว่ย

เหลอืทีม่กีารร้องขอ และบรกิารทีห่ลากหลายทีไ่ดร้บัการจดัให ้

กระทรวงหรือหน่วยงานต่างๆ ก็เผชิญกับความท้าทายในการ

ไหลของข้อมูล รวมถึงความล่าช้าในการไหลของข้อมูลจาก

ตาํบลไปยงัอาํเภอ จากระดบัจงัหวดัไปยงัระดบัประเทศ ความ

ไมส่อดคลอ้งกนัในการใชร้ะบบเอกสารและระบบคอมพวิเตอร์

ในแตล่ะระดบัในกระทรวงหรอืองคก์ร การกระจดักระจายของ

ขอ้มลูในบางกระทรวงหรอืองคก์ร และชอ่งทางการแบง่ปนัและ

รวบรวมขอ้มลูทีไ่รค้ณุภาพระหวา่งหนว่ยงานในกระทรวงหรอื

องค์กร 

การสร้างจุดแข็งในข้อมูลเพื่อการบริหารความรุนแรงต่อสตรี

และเดก็หญงิถอืเปน็การลงทนุทีส่าํคญัและเปน็ประโยชน ์หาก

มีการดําเนินการอย่างเป็นระบบมากขึ้นสําหรับข้อมูลเพื่อการ

บริหาร ข้อจํากัดต่างๆ ก็จะได้รับการบ่งชี้และใช้เพื่อให้ข้อมูล

ต่อความพยายามดําเนินการเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้ระบบ

การเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อการบริหาร 

ด้วยความจําเป็นสําหรับเครื่องมือหรือแนวปฏิบัติในการเก็บ

รวบรวมและใช้ข้อมูลเพื่อการบริหารด้านความรุนแรงต่อสตรี

และเด็กหญิง เนื้อหาส่วนถัดไปนําเสนอแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ

การปรับปรุงข้อมูลและการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อการบริหาร

ความรุนแรงต่อสตรีและเด็กหญิง 

การวิเคราะห์และการรายงานข้อมูลเพ่ือการบริหารความ

รุนแรงต่อสตรีและเด็กหญิง 

ข้อมูลเพื่อการบริหารความรุนแรงต่อสตรีและเด็กหญิงไม่ค่อย

ได้รับการวิเคราะห์ เนื่องจากการขาดความรู้และทักษะเชิง

วเิคราะหแ์ละการรายงาน ประเดน็ทีก่ระทรวงหรอืองคก์รตา่งๆ 

เผชิญมีทั้งการขาดทักษะการวิเคราะห์ข้อมูล ขาดความรู้และ

ความเข้าใจทฤษฎีและบทเรียนความรุนแรงต่อสตรีและเด็ก

หญงิทีค่วรแนะแนวทางในการวเิคราะหข์อ้มลู ขาดความเขา้ใจ

ในการใชข้อ้มลูความรนุแรงฯ (วตัถปุระสงคข์องข้อมลูความรนุ

แรงฯที่ใช้และใครสามารถใช้ได้) และขาดความเข้าใจว่าจะนํา

เสนอและรายงานข้อมูลความรุนแรงให้ดีที่สุดอย่างไร (ขึ้นอยู่

กับกลุ่มเป้าหมาย)

การใชข้อ้มูลเพือ่การบรหิารความรนุแรงต่อสตรแีละเด็กหญงิ 

ในการที่จะทําให้ข้อมูลเพื่อการบริหารเป็นประโยชน์เป็น

สิ่งสําคัญมากสําหรับผู้กําหนดนโยบาย กระทรวง หน่วยงาน

และองค์กรต่างๆ ที่จะต้องแก้ไขช่องว่างและข้อท้าทายในการ

เก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการบริหารความรุนแรง

ต่อสตรีและเด็กหญิง ข้อมูลเพื่อการบริหารสามารถให้ข้อมูล

เกีย่วกบัจดุแรกเขา้ และการเขา้ถงึบรกิารทีจ่าํเปน็สาํหรบัผูผ้า่น

พ้นความรุนแรงฯ หากมีการเก็บรวบรวมอยู่เป็นประจํา ข้อมูล

เพื่อการบริหารสามารถให้ข้อมูลที่สําคัญเกี่ยวกับรูปแบบและ

แนวโน้มในการรายงาน การแก้ไขปัญหา ความพร้อม คุณภาพ 

และการเขา้ถงึบรกิารทีจ่าํเปน็ สิง่นีย้งัจะทาํใหร้ฐับาลและผู้ให้

บริการสามารถติดตามความต้องการบริการที่จําเป็นและ

ลักษณะที่ภาคส่วนต่างๆ ตอบสนองต่อความจําเป็นต่อบริการ

อยา่งแตกตา่งกนัอยา่งไร ขอ้มลูเพือ่การบรหิารสามารถเปดิเผย

ใหเ้หน็ถงึระดบัของการบรกิารทีม่ใีหภ้ายในชมุชนและช่องวา่ง

ในบริการที่จําเป็น 

รัฐบาล กระทรวง และหน่วยงาน สามารถใช้ข้อมูลเพื่อ

การบริหารความรุนแรงต่อสตรีและเด็กหญิงเพื่อการวางแผน 

การพัฒนาแผนงาน การกําหนดนโยบาย การศึกษาต้นทุน 

การจดัสรรงบประมาณ และการจดัทาํงบประมาณทีต่อบสนอง

ตอ่เพศสภาพ การเกบ็รวบรวมและการวเิคราะหข์อ้มลูเพือ่การ

บริหารที่ดีขึ้นสามารถนําไปใช้ในการจัดให้การบริการอย่างมี

ประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อการปรับปรุงการใช้ข้อมูลเพื่อการ

บรหิารความรนุแรงตอ่สตรแีละเดก็หญงิ หนว่ยงานและองคก์ร

จะตอ้งปรบัปรงุการปฏบิตักิารทีเ่กีย่วกบัการเกบ็ การรวบรวม 

และการแบง่ปนัขอ้มลูเพือ่การบรหิารความรนุแรงตอ่สตรแีละ

เด็กหญิงระหว่างหน่วยงานและระดับในการปฏิบัติงานเป็น

อันดับแรก

การรักษาความลับและความปลอดภัยของข้อมูลความ

รุนแรงต่อสตรีและเด็กหญิง และการแบ่งปันข้อมูล

การเกบ็ขอ้มลูสว่นบุคคลใหป้ลอดภัยและเป็นความลับถอืเป็น

หนึง่ในหลักสําคัญของการใหบ้รกิารทีม่จีรยิธรรมและมคุีณภาพ 

ความปลอดภัยของข้อมูลมุ่งเน้นการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล

และเก็บข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลที่มีความอ่อนไหวให้

ปลอดภัย ข้อมูลที่มีข้อมูลส่วนบุคคลควรจะได้รับการปกป้อง

ด้วยระดับความปลอดภัยที่สูงกว่าข้อมูลที่ไม่มี (เช่น สถิติโดย

สรุป) นับเป็นสิ่งที่สําคัญมากที่จะต้องรับรองความปลอดภัย

แนวทางปฏิบัติภูมิภาคอาเซียน ว่าด้วยการเก็บรวบรวมและการใช้ข้อมูลความรุนแรงต่อสตรีและเด็กหญิง  |  19



ของขอ้มลูและปอ้งกนัการเขา้ถงึ การเปดิเผย การเปลีย่นแปลง

และ/หรอืการทาํลายขอ้มลูโดยไมไ่ดร้บัมอบอาํนาจ ปฏบิตักิาร

ดา้นความปลอดภยัควรครอบคลมุขอ้มลูทีจ่ดัเกบ็ไวใ้นระเบยีน

เอกสาร แฟ้มกรณีความรุนแรง บันทึกของคนไข้หรือผู้ได้รับ

ผลกระทบ รวมถึงระบบการบริหารจัดการข้อมูลและบริหาร

จัดการรายกรณีด้วยฐานคอมพิวเตอร์และเว็บ

ในบางประเทศ ความปลอดภัยของข้อมูลข้ึนอยู่กับกฎหมาย

ของประเทศซึง่ควบคมุวา่ขอ้มลูสว่นบคุคลควรจะตอ้งเขา้ถงึได้

เพียงเฉพาะบุคคลท่ีได้รับอนุญาตและยุทธศาสตร์เพื่อความ

ปลอดภยัและความรกัษาความลบัของขอ้มลูอนัเปน็ขอ้มลูสว่น

บุคคลจะต้องแจ้งโดยผู้ให้บริการซ่ึงมีจริยธรรมและมีอํานาจ

หน้าที่ตามกฎหมาย ตํารวจ และหน่วยงานยุติธรรม

ในประเด็นของความเป็นส่วนตัวและการรักษาความลับที่

เกีย่วขอ้งกบัขอ้มลูเพือ่การบรหิารความรนุแรงตอ่สตรีและเดก็

หญิงนั้น เป็นสิ่งสําคัญมากที่กระทรวง หน่วยงาน และองค์กร

มรีะเบยีบและวธิปีฏบิตังิานทีม่มีาตรฐานเปน็อยา่งดสีาํหรบัการ

บริหารจัดการข้อมูลเพื่อการบริหารและการแบ่งปันข้อมูล 

สิ่งเหล่านี้รวมถึงการปฏิบัติการอันเป็นการเฉพาะที่เก่ียวเน่ือง

กบัการรบัรองขอ้มลูเพือ่การบรหิารทีใ่หเ้พือ่การรกัษาความลับ

การปกป้องอัตลักษณ์และข้อมูลของผู้ผ่านพ้นความรุนแรงฯ 

รวมถึงข้อมูลอันแสดงอัตลักษณ์ของผู้กระทําความผิดใน

เหตุการณ์และกรณีความรุนแรงต่อสตรีและเด็กหญิง 

การรบัรองคณุภาพของขอ้มลูการเพือ่บรหิารความรนุแรงตอ่

สตรีและเด็กหญิง 

การรบัรองคณุภาพขอ้มลูความรนุแรงตอ่สตรแีละเดก็หญงิตอ้ง

มีการติดตามอย่างสมํ่าเสมอเพื่อความเที่ยงตรงและความน่า

เชือ่ถอื อยา่งไรกต็าม ประเทศสมาชกิอาเซยีนโดยทัว่ไปยงัขาด

กระบวนและกลไกรับรองคุณภาพท่ีสามารถตรวจสอบความ

ถูกต้องและตรวจสอบความสมเหตุสมผลของข้อมูลเพื่อการ

บริหารที่เกี่ยวกับความรุนแรงต่อสตรีและเด็กหญิง นอกจากนี้ 

การลงทะเบียน ระบบการเก็บบันทึกและระบบการบริหาร

จัดการข้อมูลโดยท่ัวไปก็ไม่ได้เข้ามาตรฐานขั้นตํ่าท่ียอมรับได้

ในการเกบ็ขอ้มลู รวมถงึมาตรฐานเกีย่วกบัความถกูตอ้ง ความ

น่าเชื่อถือและความแม่นยํา คณะกรรมการควบคุมระหว่าง

หน่วยงานหรือคณะทํางานสามารถมีบทบาทสําคัญในการ

ติดตามตรวจสอบข้อมูลความรุนแรงต่อสตรีและเด็กหญิงเพื่อ

ความถูกต้องและเชื่อถือได้

ข้อมูลด้านต้นทุนของความรุนแรงต่อสตรี 
ความรนุแรงตอ่สตรแีละเดก็หญงิกอ่ใหเ้กดิตน้ทนุอยา่งมากมาย

ต่อสังคม รวมถึงต้นทุนที่ส่งผลกระทบต่อผู้หญิงและเด็กหญิง

ที่ประสบความรุนแรง ครอบครัว ชุมชน ธุรกิจ องค์กร รัฐบาล

และสงัคมในวงกวา้ง ตน้ทนุของความรนุแรงฯกระทบตอ่ระบบ

ดู แลสุ ขภาพ  ระบบความช่ วย เหลื อทางสั งคมและ

สังคมสงเคราะห์ องค์กรตํารวจ ระบบยุติธรรมและกฎหมาย 

และการพฒันาเศรษฐกจิและมนษุย ์ตน้ทนุความรนุแรงตอ่สตรี

และเด็กหญิงเป็นวิถีทางหนึ่งในการกําหนดและวิเคราะห์ผล

กระทบของความรุนแรงต่อสตรีและเด็กหญิงในระดับที่

แตกต่างกันและในระหว่างภาคส่วนต่างๆ มีระเบียบวิธีวิจัยที่

แตกต่างมากมายสําหรับการศึกษาต้นทุนในวัตถุประสงค์ท่ี

แตกต่างออกไป กล่าวคือ การประเมินต้นทุนและผลกระทบ

ของความรนุแรงฯนัน้ตอ่ผูห้ญงิ ชมุชน องคก์ร ธรุกจิ หรอืสงัคม

โดยรวม (ต้นทุนของผลกระทบของความรุนแรงต่อสตรีและ

เด็กหญิง) หรือการประเมินต้นทุนและทรัพยากรที่จําเป็นใน

การจัดการความรุนแรงต่อสตรีและเด็กหญิง ด้วยการบังคับใช้

กฎหมาย นโยบายและแผนงานในการปอ้งกนัและจดัการความ

รุนแรงฯ เช่น การจัดให้บริการให้แก่ผู้ผ่านพ้นความรุนแรงฯ 

(ต้นทุนในการจัดการความรุนแรงฯ)

ในการทีจ่ะบงัคบัใชก้ฎหมาย นโยบาย และแผนการปฏบิตังิาน

ที่เกี่ยวกับการขจัดความรุนแรงต่อสตรีและเด็กหญิง รวมถึง

กฎหมายความรุนแรงในครอบครัวและกฎหมายคุ้มครอง

สถาบันครอบครัว และในการให้บริการที่จําเป็นเพื่อสนองต่อ

ความจําเป็นที่หลากหลายของผู้ผ่านพ้นความรุนแรงฯนั้นจะ

ต้องมีทรัพยากรที่เพียงพอ การประเมินต้นทุนของการบังคับ

ใชก้ฎหมายและนโยบายและของการใหบ้รกิารผูผ้า่นพน้ความ

รุนแรงฯ มีความจําเป็นในการให้ข้อมูลต่อการวางแผนงบ

ประมาณ งบประมาณที่เพียงพอจะสนับสนุนการบังคับใช้

กฎหมายและนโยบายที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันและ

จัดการความรุนแรงต่อสตรีและเด็กหญิง รวมถึงการให้บริการ

ที่มีคุณภาพซึ่งครอบคลุมทั้งในเชิงภูมิศาสตร์และประชากรที่

เพียงพอ 

แหลง่ขอ้มลูสำาหรบัแบบฝกหดัการคดิตน้ทนุความรนุแรงตอ่

สตรีและเด็กหญิง 

องค์การเพื่อการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศและเพิ่ม

พลังของผู้หญิงแห่งสหประชาชาติ (UN Women) ได้พัฒนา
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แนวทางปฏิบัติและเครื่องมือแบบเป็นขั้นตอนสําหรับรัฐบาล

และองคก์รทีจ่ะทาํการศกึษาการคดิตน้ทนุความรนุแรงตอ่สตรี

และเด็กหญิงเพ่ือประมาณการต้นทุนความรุนแรงฯ และ

ทรัพยากรทีจ่าํเปน็ในการจดัการความรนุแรงฯ แนวทางปฏบิตัิ

และเครื่องมือพัฒนามาจากประสบการณ์และบทเรียนจาก

โครงการจากทั่วโลกของ UN Women และให้ระเบียบวิธีวิจัย

ที่เป็นรูปธรรมในการประมาณช่องว่างและความต้องการ

ทางการเงินในการวางแผนและการจัดทํางบประมาณซึ่งตอบ

สนองต่อเพศภาพเพื่อบรรลุพันธกรณีในด้านความเสมอภาค

ระหวา่งเพศ เครือ่งมอืเหลา่นีไ้ดม้กีารใชใ้นกมัพชูา สาธารณรฐั

ประชาธิปไตยประชาชนลาว อินโดนีเซีย และเวียดนาม เพื่อ

พิสูจน์ว่าการนําชุดบริการที่จําเป็นข้ันพื้นฐาน (a minimum 

package of essential services: MPES) ไปปฏบิตัใิชส้ามารถ

ดําเนินการในต้นทุนท่ีรับได้ และผลประโยชน์ในการป้องกัน

และยุติความรุนแรงต่อสตรีและเด็กหญิงตั้งแต่ต้นจะเพิ่ม

มากขึ้นสําหรับผู้หญิง ครอบครัวและสังคมของพวกเธอ

วิธีการคิดต้นทุนความรุนแรงต่อสตรีและเด็กหญิง 

มีวิธีการที่แตกต่างจํานวนมากท่ีสามารถนําไปปรับใช้เพื่อ

ทําความเข้าใจต้นทุนในการป้องกัน จัดการ และขจัดความ

รนุแรงตอ่สตรแีละเดก็หญงิ รวมถงึตน้ทนุทีม่กีารประมาณการ

อันเกี่ยวเนื่องกับการบังคับใช้กฎหมายและนโยบายความ

รุนแรงอย่างสมบูรณ์ และการให้บริการชุดบริการท่ีจําเป็นขั้น

พื้นฐานแก่ผู้หญิงและเด็กหญิงที่ประสบความรุนแรง ระเบียบ

วิธีวิจัยหลักสามประการนําไปใช้ในเอเชียและแปซิฟิก ได้แก่:

•  การจัดทำางบประมาณซึ่งตอบสนองต่อเพศสภาพ – วิธี

การในการวิเคราะห์แผนงานและงบประมาณของรัฐบาล 

การปฏิบัติการและการรายงาน (วงจรงบประมาณ) เพื่อที่

จะแสดงให้เห็นถึงผลกระทบเชิงเพศภาพของการตัดสินใจ

ด้านงบประมาณ 

•  วธิกีารคดิตน้ทนุผลกระทบ – วธิกีารซึง่คาํนวณผลกระทบ

ทางเศรษฐกจิสงัคมอยา่งครบถว้นของความรนุแรงตอ่สตรี

และเดก็หญงิในบรบิททางการเงนิรวมถงึการคดิตน้ทนุแบบ

หลายชัน้ขึน้อยูก่บัผลกระทบของความรนุแรงฯตอ่ชวีติของ

ผู้หญิงและเด็กหญิงที่ประสบความรุนแรงนั้น

•  วธิกีารคดิตน้ทนุตอ่หนว่ย วธิกีารทีมุ่ง่ทาํความเขา้ใจตน้ทนุ

รวมของการให้บริการเฉพาะหรือชุดบริการแก่ผู้หญิงและ

เด็กหญิงที่ประสบความรุนแรง บนฐานของต้นทุนสินค้า

และบริการแต่ละบุคคล และอัตราการใช้ 

วิธีการคิดต้นทุนต่อหน่วยสามารถนําไปใช้เพื่อทําความเข้าใจ

ความจําเป็นด้านทรัพยากรสําหรับบริการที่มีอยู่และเพื่อ

ประมาณการทรัพยากรที่จําเป็นสําหรับชุดบริการที่จําเป็น

ขั้นพื้นฐาน (MPES) สําหรับผู้ผ่านพ้นความรุนแรงและลูกของ

พวกเธอ ชุดบริการที่จําเป็นขั้นพื้นฐานรวมถึงขอบเขตบริการ

ระหว่างองค์กรจากภาคบริการด้านสาธารณสุข ด้านยุติธรรม 

ด้านตํารวจ และด้านบริการสังคม เช่น สายด่วน (24 ชั่วโมง) 

ศนูยใ์หค้วามชว่ยเหลอืสงัคม สถานพกัพงิ บรกิารใหค้าํปรกึษา 

เครือข่ายในการส่งต่อ การเสริมสร้างศักยภาพของผู้มีส่วน

เกี่ยวข้อง และการฝึกอบรมให้แก่ผู้ให้บริการ 

ในแต่ละวิธีการนั้นมีทั้งจุดแข็งและข้อจํากัด และไม่มีวิธีการใด

ที่ดีที่สุดในการศึกษาต้นทุนความรุนแรงต่อสตรีและเด็กหญิง 

วธิกีารใดมคีวามเหมาะสมมากกวา่ขึน้อยูก่บัเปน็การมุง่เนน้ใน

เรื่องต้นทุนของผลกระทบความรุนแรงฯ หรือต้นทุนในการ

ป้องกันและจัดการความรุนแรงฯ ทางเลือกของวิธีการควรได้

รับการแนะแนวโดยการตั้งคําถามซึ่งการศึกษาต้นทุนต้องการ

จะหาคําตอบ

อุปสรรคที่สําคัญที่สุดในการศึกษาต้นทุนความรุนแรงต่อสตรี

และเด็กหญิงก็คือความพร้อมและคุณภาพของข้อมูล ตัวอย่าง

เชน่ การวจิยัความแพรห่ลาย ขอ้มลูเพือ่การบรหิารทีม่คีณุภาพ

และขอ้มลูทางการเงนิและงบประมาณ นอกจากนี ้การทาํการ

ศกึษาตน้ทนุความรนุแรงตอ่สตรแีละเดก็หญงิจะชว่ยใหร้ฐับาล

สามารถที่จะระบุพื้นที่ที่ข้อมูลความรุนแรงฯขาดหายไปและ

พนัธมติรทีเ่กีย่วขอ้งจากองค์กรตา่งๆ มาสู่การสนทนาเกีย่วกบั

ตน้ทนุของความรนุแรงและงบประมาณสาํหรบัความพยายาม

ที่จะขจัดความรุนแรงฯ ให้บริการที่จําเป็นและเก็บรวบรวม

ข้อมูล 

จุดแข็งของการศึกษาต้นทุนความรุนแรงต่อสตรีและ

เด็กหญิง

การศึกษาตน้ทนุความรนุแรงตอ่สตรแีละเดก็หญงิเนน้ยํา้ถงึชอ่ง

ว่างทางด้านงบประมาณและการขาดเงินสนับสนุนในการ

จัดการปัญหาความรุนแรงต่อสตรีและเด็กหญิง ดังนั้นจึง

สามารถนําไปใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของกรณีสําหรับงบ

ประมาณของรัฐบาลในการที่จะสนับสนุนปฏิบัติการในการ
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ป้องกันและจัดการความรุนแรงต่อสตรีและเด็กหญิง การ

คํานวณต้นทุนความรุนแรงฯสามารถนํามาซ่ึงหลักฐานแก่

รัฐบาลในประเด็นทรัพยากรที่จําเป็นในการทําให้แน่ใจว่า

ปฏิบัติการโดยหลากหลายภาคส่วนที่ครอบคลุมนั้นให้

สอดคลอ้งกบัความจาํเปน็ของผูผ้า่นพน้ความรนุแรงฯ โดยเปน็

ไปตามกฎหมายและแผนการปฏิบัติงานของประเทศ

การศึกษาต้นทุนความรุนแรงฯ สามารถอํานวยความสะดวก

ใหก้ารประสานงานระหวา่งภาคสว่นมปีระสทิธภิาพมากขึน้ใน

การทีจ่ะปอ้งกนัและจดัการความรนุแรงฯ เนือ่งจากการศกึษา

ดังกล่าวถือเป็นการบันทึกผลกระทบทางการเงินของความ

รนุแรงฯและของการใหบ้รกิารแกผู่ผ้า่นพน้ความรนุแรงฯ และ

ลูกของพวกเธอ การศึกษาต้นทุนสามารถเปิดการสนทนาใน

ประเดน็ทีว่า่สถาบนัใดบา้งใหบ้รกิารและบรกิารประเภทใดบา้ง

ที่ขาดหายไปและควรมีการปรับปรุงอะไรที่จําเป็น 

การศึกษาต้นทุนเป็นการสนับสนุนความพยายามในการที่จะ

เพ่ิมประสทิธภิาพในการบงัคบัใชก้ฎหมายและนโยบายเพือ่การ

ปอ้งกนัและจดัการปญัหาความรนุแรงฯ การศกึษาตน้ทนุความ

รนุแรงฯเปน็เครือ่งมอืรณรงคเ์ชงินโยบายทีอ่า้งองิหลกัฐานเชงิ

ประจักษ์ที่สําคัญซ่ึงสามารถนําไปใช้ในการให้ข้อมูลต่อการ

อภิปรายด้านนโยบายและขับเคลื่อนนโยบายและแผนงานที่มี

ประสิทธิภาพ ประเมินผลกระทบของนโยบายและแผนงาน 

สนับสนุนการกําหนดนโยบายท่ีอ้างอิงหลักฐานเชิงประจักษ์ 

รบัประกนัในภาระรบัผดิชอบในการการนาํไปปฏบิตัสินบัสนนุ

การระดมทรัพยากรและให้ความช่วยเหลือในการส่งเสริม

พันธกรณีระดับประเทศ ระดับภูมิภาคและระดับระหว่าง

ประเทศในการยตุคิวามรนุแรงฯ การศกึษาตน้ทนุความรนุแรงฯ 

ช่วยส่งเสริมความเข้าใจที่ว่าความรุนแรงต่อสตรีและเด็กหญิง

มิใช่ ‘เรื่องในครอบครัว’ แต่เป็นประเด็นเรื่องสิทธิมนุษยชน

และการพัฒนา การศึกษาต้นทุนสามารถอธิบายให้เห็นถึง

ต้นทุนของความเพิกเฉย สามารถประเมินต้นทุนในการ

ดาํเนนิการปอ้งกนัและจดัการ รวมถงึสนบัสนนุการรณรงคเ์พือ่

การลงทุนในแผนงานในการป้องกัน แสดงให้เห็นว่าความ

พยายามดาํเนนิการตลอดเวลาทีผ่า่นมาจะนาํไปสูก่ารประหยดั

งบประมาณในการป้องกันเหตุความรุนแรงที่จะเกิดขึ้นใหม่

การใช้ข้อมลูความรนุแรงต่อสตรแีละเด็กหญงิในการ

รายงานเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนและตัวชี้วัด 
การยตุคิวามรนุแรงตอ่สตรแีละเดก็หญงิเปน็เปา้หมายทีช่ดัเจน

ของเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน อันดับที่ 5 (บรรลุความเสมอ

ภาคระหว่างเพศและเสริมสร้างศักยภาพของผู้หญิงและ

เดก็หญงิ) อยา่งไรกต็าม ความรนุแรงตอ่สตรแีละเดก็หญงิกเ็ปน็

อปุสรรคตอ่การทาํใหเ้ปา้หมายส่วนใหญข่องการพฒันาทีย่ัง่ยนื

เปน็จรงิ ดชันชีีว้ดัเปา้หมายการพฒันาทีย่ัง่ยนืวดัความกา้วหนา้

ที่เน้นไปทางเป้าหมายที่เกี่ยวข้องกับความเสมอภาคระหว่าง

เพศและความรนุแรงตอ่สตรแีละเดก็หญงิ อกีทัง้ยงัสามารถนาํ

ไปใช้เพื่อติดตามผลของนโยบาย แผนการปฏิบัติงานและแผน

งานตา่งๆ เมือ่มกีารรายงานถงึเปา้หมายการพฒันาทีย่ัง่ยนื นบั

วา่มคีวามสาํคญัมากทีจ่ะใชน้ยิามตวัชีว้ดัและขอ้มลูทีส่อดคลอ้ง

และเห็นชอบร่วมกันซึ่งมีการเก็บรวบรวมในแนวทางเดียวกับ

ระเบยีบวธิวีจิยัและมาตรฐานทีเ่หน็ชอบรว่มกนัในระดบัสากล 

แนวทางปฏิบัตินี้นําเสนอความรู้ความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในการ

เกบ็รวบรวมขอ้มลูทีจ่าํเปน็ตอ่การรายงานเกีย่วกบัตวัชีว้ดัและ

เป้าประสงค์ของเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนที่เกี่ยวข้องกับ

ความรุนแรงต่อสตรีและเด็กหญิง 

คณะผู้เช่ียวชาญระหว่างองค์กรด้านตัวช้ีวัดเป้าหมายการ

พัฒนาที่ยั่งยืน (Inter-Agency Expert Group on SDG 

Indicators: IAEG-SDGs) ประกอบไปดว้ยประเทศสมาชกิรวม

ถึงองค์กรระดับภูมิภาคและระดับระหว่างประเทศในฐานะ

ผู้สังเกตการณ์ ได้มีการจัดตั้งขึ้นเพื่อพัฒนาและสนับสนุนการ

ใชก้รอบดชันชีีว้ดัสากลเพือ่เปา้หมายและเปา้ประสงคข์องวาระ

การพฒันาทีย่ัง่ยนืป ี2030 คณะผูเ้ชีย่วชาญระหวา่งองคก์รดา้น

ตัวชี้วัดเป้าหมายการพัฒนาที่ยังยืนได้กําหนดหน่วยงานท่ี

รับผิดชอบที่เป็นไปได้หน่วยงานหนึ่ง (หรือหลายหน่วยงาน) 

และหน่วยงานภาคีอื่นๆ (ส่วนใหญ่มาจากระบบขององค์การ

สหประชาชาติ) สําหรับแต่ละตัวชี้วัดเพื่อการรายงานในระดับ

สากลและการพฒันาตวัชีว้ดั และใหแ้นวทางในขอ้มลูทีจ่าํเปน็

ตอ่การรายงานแตล่ะตวัช้ีวดั แนวทางนีไ้ดใ้หก้ารเช่ือมตอ่ไปยงั

แหลง่ขอ้มลูทีส่าํคญัๆ สาํหรบัตวัชีว้ดัและการรายงานเปา้หมาย

เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
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บทที่ 1
ภาพรวมของแนวทางปฏิบัติภูมิภาคอาเซียน

ว่าด้วยการเก็บรวบรวมและการใช้ข้อมูล

ความรุนแรงต่อสตรีและเด็กหญิง



สาระสำาคัญ

•  ประเทศสมาชิกอาเซียนเห็นพ้องที่จะ
พัฒนาและเผยแพร่แนวปฏิบัติภูมิภาค
อาเซียนว่าด้วยข้อมูลความรุนแรงต่อสตรี
และเด็กหญิงซึ่งตั้งอยู่บนปฏิบัติการที่ดี
ระดับประเทศและระดับระหว่างประเทศ 

•  ด้วยการสนับสนุนจากกระทรวงการต่าง
ประเทศและการค้าแห่งออสเตรเลีย, 
สาํนกัเลขาธกิารอาเซยีนซึง่ดาํเนนิงานรว่ม
กบั UN Women ในการเพิม่ศกัยภาพของ
ประเทศสมาชิกอาเซียนในการเก็บและ
วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับความรุนแรงต่อ
สตรแีละเดก็หญงิอยา่งเปน็ระบบผ่านการ
พฒันาและการเผยแพร่แนวทางปฏบิตัวิา่
ด้ วยข้อมูลความรุนแรงต่อสตรีและ
เด็กหญิง

•  วัตถุประสงค์ของแนวทางปฏิบัติว่าด้วย
ขอ้มลูความรนุแรงตอ่สตรแีละเดก็หญงิคอื

เพื่อให้แนวทางเพื่อที่จะสามารถทําให้
ประเทศสมาชิกอาเซียนทําให้เกิดข้อมูล
และหลักฐานที่ น่ า เชื่ อ ถือในฐานะที่
เป็นการนาํเขา้ขอ้มลูสูย่ทุธศาสตรใ์นระดบั
ประเทศและระดบัภมูภิาคเพือ่การปอ้งกนั
และจัดการความรุนแรงต่อสตรีและ
เดก็หญงิ และเพ่ือรายงานตามเปา้ประสงค์
และตวัชีว้ดัของเปา้หมายเพือ่การพฒันาที่
ยั่งยืนที่เกี่ยวกับการขจัดความรุนแรงต่อ
สตรแีละเดก็หญงิ นอกจากนีต้วัชีว้ดัระดบั
ภูมิภาคจะตอ้งไดร้บัการเหน็ชอบโดยคณะ
กรรมการอาเซียนด้านสตรี 

•  แนวทางปฏบิตันิีม้ไิดเ้ปน็การบงัคบัและยงั
สามารถนําไปใช้โดยนักวิเคราะห์ข้อมูล
และผู้ จัดการในหน่วยงานด้านสถิติ  
กระทรวงหรือองค์กรท่ีทํางานเพ่ือยุติ
ความรุนแรงต่อสตรีและเด็กหญิง และให้
บริการและการเข้า ถึงกระบวนการ

ยุติธรรมสําหรับผู้หญิงและเด็กหญิงที่
ประสบความรุนแรง แนวทางปฏิบัติยัง
สามารถนํ า ไปใช้ ได้ โดยผู้ ที่ มี หน้ าที่
รับผิดชอบในการตัดสินใจเกี่ยวกับการ
จัดสรรงบประมาณเกี่ยวกับการทํางาน
เพื่อการยุติความรุนแรงฯและปรับปรุง
บริการท่ีจาํเปน็สาํหรับผูห้ญงิและเดก็หญงิ
ที่ประสบความรุนแรง

•  ข้อมูลที่มีให้ในแนวทางปฏิบัติสามารถนํา
ไปใชใ้นการรณรงคเ์พือ่ขอ้มลูความรนุแรง
ต่อสตรีและเด็กหญิงที่มากขึ้นและดีขึ้น 
แนวทางปฏิบัติยังให้ภาพรวมของข้อมูลที่
มอียูใ่นปจัจบุนัในประเทศสมาชกิอาเซยีน
อีกด้วย

1.1 ภาพรวม 

ในปี 1976 คณะกรรมการอาเซียนด้านสตรี (ASEAN 

Committee on Women: ACW) ได้รับการจัดตั้งในฐานะที่

เป็นคณะทํางานย่อยเพื่อการปฏิบัติการ ประสานงาน และ

ติดตาม การนําประเด็นสําคัญระดับภูมิภาคของอาเซียน

ประเด็นชีวิตทางการเมือง เศรษฐกิจและทางสังคมของผู้หญิง

ไปปฏิบัติใช้ในหลายๆ ระดับ ในปี 2004 ประเทศสมาชิกของ

สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (อาเซียน) ได้

ร่วมกันออกปฏิญญาว่าด้วยการขจัดความรุนแรงต่อสตรีใน

ภูมิภาคอาเซียน1 ซ่ึงตามด้วยปฏิญญาว่าด้วยการขจัดความ

รุนแรงต่อสตรีและการขจัดความรุนแรงต่อเด็กในภูมิภาค

อาเซียนในปี 20132 ในปี 2010 มีการตั้งคณะกรรมาธิการ

อาเซียนว่าด้วยการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิสตรีและสิทธิเด็ก 

(ASEAN Commission on the Promotion and Protection 

of the Rights of Women and Children: ACWC) เพื่อเป็น

คณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาลและเป็นกลไกด้านสิทธิ

มนุษยชนอาเซียน ในปี 2015 แผนการปฏิบัติงานภูมิภาค

อาเซียนว่าด้วยการขจัดความรุนแรงต่อสตรี (ASEAN RPA on 

VAW)3 ได้รับการเห็นชอบและยอมรับว่าความรุนแรงต่อสตรี

และเดก็หญงิเปน็ “อปุสรรคตอ่การพฒันาเศรษฐกจิและสงัคม

ของชุมชนและประเทศและต่อการบรรลุเป้าหมายการพัฒนา

ที่เห็นชอบร่วมกันในระดับสากล”

ประเทศสมาชิกอาเซียนได้มีพันธสัญญาที่จะเก็บข้อมูลความ

รุนแรงต่อสตรีและเด็กหญิงโดยผ่านข้อตกลงทั้งในระดับ

ภูมิภาคและระหว่างประเทศ ข้อตกลงเหล่านี้รวมถึง แผนการ

ปฏบิตังิานภมูภิาคอาเซยีนวา่ดว้ยการขจดัความรนุแรงตอ่สตร ี

(ASEAN RPA on VAW) อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือก

ปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ (Convention on the 

Elimination of All Forms of Discrimination against 

Women: CEDAW) (1979)4 แผนปฏบิตักิารปกักิง่ 19955 และ

ดชันชีีว้ดัความรนุแรงตอ่สตรแีละเดก็หญงิซึง่ไดร้บัการเหน็ชอบ

โดยคณะกรรมาธิการสถิติแห่งสหประชาชาติ (United 

Nations Statistical Commission) ในปี 20116 และได้รับ

การผลกัดนัในวาระเพือ่การพฒันาทีย่ัง่ยนืป ี20307 ขอ้มลูความ

รนุแรงตอ่สตรแีละเดก็หญงิสามารถนาํไปใชเ้พือ่รายงานการนาํ

แผนการปฏบิตังิานภมูภิาคอาเซยีนวา่ดว้ยการขจดัความรนุแรง

ต่อสตรี (ASEAN RPA on VAW) ไปปฏิบัติ 

การให้การยอมรับดังกล่าวนี้ ในแผนการปฏิบัติงานภูมิภาค

อาเซียนว่าด้วยการขจัดความรุนแรงต่อสตรี ประเทศสมาชิก

อาเซียนจึงได้สนับสนุนการปฏิบัติการตามบริบทและ

สถานการณ์ของประเทศและของภูมิภาค ดังต่อไปนี้

•  กําหนดแนวทางปฏิบัติระดับภูมิภาคว่าด้วยการเก็บ

รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับความรุนแรงต่อสตรี

ใหเ้ปน็ไปตามแนวปฏบิตัดิา้นจรยิธรรมสากลทีม่อียู ่(ระดบั

ภูมิภาค)
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•  พัฒนา และ/หรือ ปรับปรุงระบบข้อมูลระดับประเทศใน

การเก็บข้อมูลจําแนกเกี่ยวกับความรุนแรงต่อสตรีและ

เด็กหญิง ทั้งนี้ระบบข้อมูลระดับประเทศควรรวมถึง

 -  ข้อมูลความแพร่หลายที่สอดคล้องกับดัชนีชี้วัด 

 -  ความเสี่ยงและปัจจัยเชิงป้องกันท่ีสอดคล้องกับความ

รุนแรงต่อสตรีและเด็กหญิง

 -  ต้นทุนและผลกระทบของความรุนแรงต่อสตรีและ

เด็กหญิงในทุกรูปแบบ

 -  การเข้าถึงบริการสําหรับผู้เสียหายและผู้ผ่านพ้นความ

รุนแรง (victims and survivors)

 -  คุณภาพของบริการและความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ

และ

 -  ความรนุแรงตอ่สตรแีละเดก็หญงิในสถานการณภั์ยพบิตัิ

และความขัดแย้ง (ระดับประเทศ)

•  เพิม่ประสทิธภิาพในการเกบ็รวบรวมขอ้มลูเพือ่การบรหิาร

ระดับประเทศประเด็นความรุนแรงต่อสตรีและเด็กหญิง

เพื่อการพัฒนาและการนํานโยบายไปปฏิบัติอย่างมี

ประสิทธิภาพด้วยการผสมผสานการเก็บรวบรวมข้อมูล

และการใช้ข้อมูลอย่างเหมาะสมระหว่างหน่วยงานและ

องคก์รภาคประชาสงัคมตา่งๆ และเพือ่ปรบัปรงุการรกัษา

ความลับ จริยธรรม และความปลอดภัยระดับประเทศที่

เกี่ยวกับการเก็บรวบรวมข้อมูล (ระดับประเทศ) 

•  ทบทวนช่องว่างการวิจัยและทําการวิจัยเชิงคุณภาพและ

ปริมาณที่เกี่ยวกับความรุนแรงต่อสตรีและเด็กหญิงใน

ทุกรูปแบบและสาเหตุสําคัญที่ซ่อนอยู่ (ระดับประเทศ) 

•  ประเมินผลกระทบของนโยบายและโครงการท่ีจะช่วยใน

การพัฒนานโยบาย โครงการ แผนการปฏิบัติงาน และ

กฎหมายตามหลักฐานเชิงประจักษ์ (ระดับประเทศ) เพื่อ

ยุติความรุนแรงต่อสตรีและเด็กหญิง 

การเก็บข้อมูลและการวิเคราะห์ความรุนแรงต่อสตรีและเด็ก

หญิงได้รับการเน้นยํ้าให้เป็นประเด็นสําคัญในแผนการปฏิบัติ

งานภูมิภาคอาเซียนว่าด้วยการขจัดความรุนแรงต่อสตรี และ

ได้รับการระบุเป็นกิจกรรมเฉพาะประการหนึ่งในแผนงานปี 

2016 – 2020 ของคณะกรรมการอาเซียนด้านสตรี (ACW) 

การทีจ่ะบรรลพัุนธกรณดีงักลา่วนี ้ประเทศสมาชกิอาเซยีนเหน็

ชอบที่จะพัฒนาและเผยแพร่เอกสารนี้ ได้แก่ แนวทางปฏิบัติ

ภมูภิาคอาเซยีนวา่ดว้ยการเกบ็รวบรวมและการใช้ขอ้มลูความ

รนุแรงตอ่สตรแีละเดก็หญงิ (ซึง่ตอ่ไปนีเ้รยีกวา่ แนวทางปฏิบตัิ

ภมูภิาคอาเซยีนวา่ดว้ยข้อมลูความรนุแรงตอ่สตรแีละเดก็หญงิ) 

ซ่ึงตัง้อยูบ่นฐานการปฏิบตักิารทีด่ใีนระดบัประเทศและระหวา่ง

ประเทศ ประเทศสมาชิกอาเซียนได้จัดตั้งคณะทํางาน

เฉพาะกิจว่าด้วยการพัฒนาแนวทางปฏิบัติภูมิภาคอาเซียนว่า

ด้วยข้อมูลความรุนแรงต่อสตรีและเด็กหญิงระหว่างคณะ

กรรมาธิการอาเซียนว่าด้วยการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิสตรี

และสทิธเิดก็ - คณะกรรมการอาเซยีนดา้นสตร ี(ACWC - ACW 

Ad-hoc Working Group on the development of the 

ASEAN VAWG Data Guidelines)

ในระหว่างการประชุมครั้งที่ 16 ของคณะกรรมาธิการอาเซียน

ว่าด้วยการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิสตรี ที่จังหวัดภูเก็ต 

ประเทศไทย ในเดอืนกนัยายนป ี2017 ประเทศสมาชกิอาเซยีน

ไดพ้ฒันากรอบเพือ่การตดิตามและประเมนิผลสําหรบัแผนงาน

คณะกรรมการอาเซียนด้านสตรีปี 2020 ตามดัชนีชี้วัดความ

รุนแรงต่อสตรีและเด็กหญิง และพันธกรณีในการเก็บข้อมูล 

(โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ข้อมูลที่แสดงการลดลงของความรุนแรง

ตอ่สตรแีละเดก็หญงิบนฐานของนโยบาย แผน และโครงการท่ี

ปฏิบัติโดยประเทศสมาชิกอาเซียน) แผนงานประจําปี 2016 

– 2020 ของคณะกรรมการอาเซียนด้านสตรี (ACW Work 

Plan 2016 – 2020) กําหนดให้ความรุนแรงต่อสตรีเป็น

ประเด็นสําคัญ โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะ “จัดตั้ง และ/หรือ

สง่เสรมิการบรกิารเชงิคุม้ครองและปอ้งกนัทีม่ปีระสทิธภิาพซึง่

สนับสนุนโดยกรอบทางกฎหมายและกลไกทางสถาบันระดับ

ประเทศเกี่ยวกับการยุติความรุนแรงต่อสตรี” 

ในการกําหนดแนวทางปฏิบัติภูมิภาคอาเซียนว่าด้วยข้อมูล

ความรุนแรงต่อสตรีและเด็กหญิงถือเป็นสิ่งสําคัญเนื่องจาก

ความรนุแรงตอ่สตรแีละเดก็หญงิอยูใ่นความหว่งใยอยา่งสําคญั

ในประเทศสมาชิกอาเซียนที่ซึ่งประมาณ 6 ถึง 44 เปอร์เซ็นต์

ของผู้หญงิประสบความรนุแรงตอ่สตรแีละเดก็หญงิในชว่งชวีติ

ของพวกเธอ ทั้งนี้ตามข้อมูลที่มีอยู่ในปัจจุบัน ความรุนแรงต่อ

สตรีและเด็กหญิงไม่สามารถถูกขจัดไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

หากไม่มีข้อมูลที่น่าเช่ือถือ เพราะข้อมูลและหลักฐานมีความ

จําเป็นต่อการปฏิบัติงานรณรงค์ การระดมทรัพยากรและ

กําหนดและการนํานโยบายไปปฏิบัติ8 การเก็บรวบรวมข้อมูล

อย่างเป็นระบบและครอบคลุมมีความจําเป็นในการที่จะชี้ให้

เหน็ถงึลกัษณะ ขอบเขต สาเหตแุละผลกระทบเชงิลบของความ

รุนแรงฯ และให้ข้อมูลต่อการพัฒนานโยบายและโครงการบน

ฐานหลักฐานเชิงประจักษ์เพื่อการป้องกันและจัดการความ

รุนแรงต่อสตรีและเด็กหญิง9
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1.2 กระบวนการร่างแนวทางปฎิบัติ
ภูมิภาคอาเซียนว่าด้วยข้อมูลความ
รุนแรงต่อสตรีและเด็กหญิง

ด้วยการสนับสนุนจากกระทรวงการต่างประเทศและการค้า

แหง่ออสเตรเลยี (DFAT) สาํนกัเลขาธกิารอาเซียนไดร้ว่มมอืกบั

องค์การเพื่อการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศและเพิ่ม

พลงัของผูห้ญงิแหง่สหประชาชาต ิ(UN Women) เพือ่การเพิม่

ศักยภาพของประเทศสมาชิกอาเซียนในการเก็บรวบรวมและ

การใชข้อ้มลูเกีย่วกบัความรนุแรงตอ่สตรแีละเดก็หญงิอยา่งเปน็

ระบบผ่านการพัฒนาและเผยแพร่แนวทางปฏิบัติภูมิภาค

อาเซียนว่าด้วยข้อมูลความรุนแรงต่อสตรีและเด็กหญิงในส่วน

หนึ่งของโครงการนี้ ได้มีการจัดการประชุมหารือสองครั้งเพื่อ

รวบรวมข้อมูล ข้อเสนอแนะ ประสบการณ์ และวิธีปฏิบัติจาก

ผู้แทนของคณะกรรมาธิการอาเซียนว่าด้วยการส่งเสริมและ

คุ้มครองสิทธิสตรีและสิทธิเด็กและคณะกรรมการอาเซียนว่า

ด้วยสตรี เพื่อที่จะให้ข้อมูลต่อการพัฒนาของแนวทางปฏิบัติ

เหลา่นี ้การประชมุนีซ้ึง่นาํโดยประเทศกมัพชูาไดถู้กจดัขึน้โดย 

UN Women และสํานักเลขาธิการอาเซียนภายใต้การ

สนับสนุนของคณะทํางานเฉพาะกิจระหว่างคณะกรรมาธิการ

อาเซยีนวา่ดว้ยการสง่เสรมิและคุม้ครองสทิธสิตรแีละสทิธเิดก็-

คณะกรรมการอาเซียนด้านสตรีว่าด้วยการพัฒนาแนวทาง

ปฏบิตัภิมูภิาคอาเซยีนวา่ดว้ยการเกบ็รวบรวมและการใช้ขอ้มลู

ความรุนแรงต่อสตรีและเด็กหญิง (ACWC-ACW Ad-hoc 

Working Group on the development of the ASEAN 

VAWG Data Guidelines) การประชุมหารือทั้งสองครั้งได้

รวบรวมสมาชิกของคณะกรรมาธิการอาเซียนว่าด้วยการส่ง

เสริมและคุม้ครองสทิธสิตรแีละเดก็และคณะกรรมการอาเซยีน

ด้านสตรี และผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านความรุนแรงต่อสตรีและ

เด็กหญิง จํานวนรายช่ือบุคคลผู้มีส่วนช่วยอย่างสําคัญในการ

พัฒนาแนวทางปฏิบัติสามารถดูได้จาก ภาคผนวก F

การประชุมครั้งแรกเป็นการประชุมหารือด้านเทคนิคเรื่องการ

พฒันาแนวทางปฏบิตัภิมูภิาคอาเซยีนเพือ่การเกบ็รวบรวมและ

การวเิคราะหข์อ้มลูความรนุแรงตอ่สตรแีละเดก็หญงิ ซึง่จดัขึน้

ระหว่างวันที่ 15–16 มิถุนายน 2017 ที่กรุงเทพ ประเทศไทย 

ผู้เข้าร่วมประชุมหารือฯเป็นผู้แทนของคณะกรรมการอาเซียน

ด้านสตรี คณะกรรมาธิการอาเซียนว่าด้วยการส่งเสริมและ

คุม้ครองสทิธสิตรแีละสทิธเิดก็ และผูเ้ชีย่วชาญพเิศษดา้นขอ้มลู

ความรนุแรงตอ่สตรแีละเดก็หญงิ วตัถปุระสงคข์องการประชมุ

แลกเปลี่ยนฯก็คือการให้ข้อมูลแก่ผู้มีส่วนเก่ียวข้องที่สําคัญใน

ประเดน็ความรนุแรงตอ่สตรแีละเดก็หญงิของอาเซยีน เกีย่วกบั

รูปแบบหลักของข้อมูลความรุนแรงฯและวัตถุประสงค์ท่ี

แตกตา่งกนัของขอ้มลู และเพือ่แบง่ปนั ประสบการณ ์อปุสรรค 

และแนวปฏบิตัทิีด่เีพือ่เปน็ขอ้มลูตอ่การพฒันาแนวทางปฏบิตัิ

ภมูภิาคอาเซยีนวา่ดว้ยขอ้มลูความรนุแรงตอ่สตรแีละเดก็หญงิ

การประชุมหารือครั้ งนี้ ยั ง เปิดโอกาสในการรวมเอา

ประสบการณ์และแนวปฏิบัติต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลความ

รุนแรงฯ จากประเทศสมาชิกอาเซียนไว้ในแนวทางปฏิบัติ

ภมูภิาคอาเซยีนวา่ดว้ยขอ้มลูความรนุแรงตอ่สตรแีละเดก็หญงิ

เพือ่ใหม้คีวามสมัพนัธก์นัในระดบัภมูภิาค โครงรา่งของแนวทาง

ปฏิบัติยังได้รับการนําเสนอต่อผู้เข้าร่วมประชุมเพื่อให้ข้อมูล

และข้อเสนอแนะต่างๆ หลังจากการประชุมหารือเฉพาะด้าน

ในเดอืนมถินุายนป ี2017 ประเทศสมาชิกอาเซยีนไดร้บัและได้

ใหค้วามคดิเหน็รวมถงึขอ้มลูตอ่รา่งแนวทางปฏบิตัฯิในเบือ้งตน้

สองรอบ ทัง้นีข้อ้เสนอแนะจากคณะกรรมการอาเซียนดา้นสตรี

และคณะกรรมาธกิารอาเซยีนวา่ดว้ยการสง่เสรมิและคุม้ครอง

สิทธิสตรีและสิทธิเด็กได้มีการรวมไว้เพื่อพัฒนาร่างฉบับที่สาม

ของแนวทางปฏิบัติฯ 

การประชุมครั้งที่สองเป็นการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อตรวจ

สอบร่างแนวทางปฏิบัติภูมิภาคอาเซียนเพื่อการเก็บรวบรวม

และการวิเคราะห์ข้อมูลความรุนแรงต่อสตรีและเด็กหญิง ซึ่ง

ถกูจดัขึน้ระหวา่งวนัที ่10 – 11 ตลุาคม 2017 ทีก่รงุเสยีมเรยีบ 

ประเทศกัมพูชา การประชุมครั้งที่สองนี้มีเพื่อรับฟังข้อเสนอ

แนะ ข้อมูลเชิงลึก และประสบการณ์ของประเทศต่างๆ เกี่ยว

กบัแนวปฏบิตัแิละความทา้ทายดา้นขอ้มลูความรนุแรงตอ่สตรี

และเด็กหญิงจากผู้แทนคณะกรรมการอาเซียนด้านสตรีและ

คณะกรรมาธกิารอาเซยีนวา่ดว้ยการสง่เสรมิและคุม้ครองสทิธิ

สตรีและสิทธิเด็ก เพื่อจะได้ปรับแก้ร่างฉบับที่สามและทําให้

แนวทางปฏิบตัสิอดคล้องและเกดิประโยชนแ์กผู้่ใช้และประเทศ

สมาชกิอาเซยีน กระบวนการทบทวนและการหารอืแบบมสีว่น

ร่วมนี้นําไปสู่การปรับแก้ร่างฉบับที่สามไปสู่ฉบับที่สี่ ซึ่งได้

รวบรวมประเด็นที่ได้มีการหยิบยกขึ้นระหว่างการประชุมเชิง

ปฏิบัติการในการตรวจสอบเมื่อเดือนตุลาคม ร่างฉบับที่สี่และ

เป็นฉบับสุดท้ายของแนวทางปฏิบัติได้รับการทบทวนโดย

ผู้แทนคณะกรรมการอาเซียนด้านสตรีและคณะกรรมาธิการ

อาเซยีนวา่ดว้ยการส่งเสรมิและคุ้มครองสิทธสิตรแีละเดก็ และ

มีการนําเสนอระหว่างการประชุมความร่วมมือ คณะ

กรรมาธิการอาเซียนว่าด้วยการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิสตรี

และสิทธิเด็กในวันที่ 28 มีนาคม 2018 ณ กรุงจาการ์ตา 

ประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งแนวทางปฏิบัติภูมิภาคอาเซียนว่าด้วย

ขอ้มลูความรนุแรงตอ่สตรแีละเดก็หญงิ ไดร้บัการเหน็ชอบโดย
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ผู้แทนคณะกรรมการอาเซียนด้านสตรีและคณะกรรมาธิการ

อาเซียนว่าด้วยการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิสตรีและสิทธิเด็ก

ในเดือนเมษายน ปี 2018 

1.3 วัตถุประสงค์และขอบเขตของ
แนวทางปฏิบัติภูมิภาคอาเซียนว่าด้วย
ข้อมูลความรุนแรงต่อสตรีและเด็กหญิง

วัตถุประสงค์ของแนวทางปฏิบัติภูมิภาคอาเซียนว่าด้วยข้อมูล

ความรุนแรงต่อสตรีและเด็กหญิงคือการวางแนวทางให้แก่

ประเทศสมาชิกอาเซียนเพื่อเสริมสร้างศักยภาพที่ดีขึ้นในการ

ทําให้ เกิดข้อมูลและหลักฐานท่ีสามารถทําให้ทราบถึง

ยุทธศาสตร์ระดับประเทศและระดับภูมิภาคเพื่อป้องกันและ

จดัการความรนุแรงฯและเพือ่รายงานประเดน็เปา้ประสงค์และ

ดัชนีชี้วัดของเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนเกี่ยวกับการป้องกัน

และจัดการความรุนแรงฯ รวมถึงตัวชี้วัดความรุนแรงฯที่ได้รับ

การเห็นชอบร่วมกันของประเทศสมาชิกอาเซียน นอกจากนี้ 

แนวทางปฏบิตัยิงัใหภ้าพรวมของการศกึษาวจิยัในปจัจบุนัและ

ข้อมูลที่มีในประเทศสมาชิก และการวิจัยและระเบียบวิธีวิจัย

ที่ได้รับการรับรองในระดับสากล โดยการให้เค้าโครงว่าเหตุใด

ขอ้มลูจงึมคีวามสาํคญัตอ่การขจดัความรนุแรงตอ่สตรีและเดก็

หญงิในทกุรปูแบบ แนวทางปฏบิตัสิามารถนาํไปใชเ้พ่ือรเิริม่ใน

การหารือในประเดน็ขอ้มลูความรนุแรงฯ ในการรณรงคเ์พือ่ให้

มีข้อมูลความรุนแรงฯที่มากขึ้นและดีขึ้น และเพื่อให้ข้อมูลต่อ

การตดัสนิใจในการเก็บรวบรวมและการใชข้้อมลูความรนุแรงฯ 

แนวทางปฏิบัตินี้จะเป็นอีกก้าวหนึ่งในการปรับปรุงนโยบาย

และแผนงานในการป้องกันและจัดการความรุนแรงฯบนฐาน

พยานหลักฐานเชิงประจักษ์ รวมถึงคุณภาพ ความพร้อมของ

บริการ การคุม้ครองและความยตุธิรรมสาํหรบัผูห้ญงิซึง่ประสบ

ความรุนแรง

แนวทางปฏิบัติภูมิภาคอาเซียนว่าด้วยข้อมูลความรุนแรงต่อ

สตรแีละเดก็หญงิไดน้าํเอาแนวทางหลกัในดา้นการเกบ็รวบรวม

และการใช้ข้อมูลความรุนแรงฯ สามรูปแบบหลัก ได้แก่ ข้อมูล

เพื่อการบริหาร ข้อมูลความแพร่หลาย และข้อมูลด้านต้นทุน 

มาไว้ในฉบับเดียว แนวทางปฏิบัตินําเสนอข้อมูลเชิงลึก แหล่ง

ข้อมูล และแนวทางในการเสริมสร้างศักยภาพของประเทศ

สมาชิกอาเซียน เพื่อท่ีจะได้เก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลเพื่อการ

บริหาร ข้อมูลความแพร่หลายและข้อมูลด้านต้นทุนอย่างเป็น

ระบบ แนวทางปฏิบัติภูมิภาคอาเซียนฯ ยังได้อธิบาย

วัตถุประสงค์ที่แตกต่างกัน จุดแข็งและข้อจํากัดของรูปแบบ

ข้อมูลทั้งสามรูปแบบ ยังให้ความสําคัญในการพิจารณาด้าน

จริยธรรมและความปลอดภัยที่เกิดขึ้นจากการเก็บรวบรวม

ข้อมูลความรุนแรงฯ รวมถึงประเด็นความปลอดภัยและการ

แบ่งปันข้อมูล

แนวทางปฏิบัติได้ทําการสํารวจข้อมูลเพื่อการบริหาร ความ

แพร่หลายและด้านต้นทุนเนื่องจากเป็นรูปแบบข้อมูลความ

รุนแรงที่มีการเก็บและใช้ที่ธรรมดาที่สุดและคําถามก็ยังเก่ียว

กบัวตัถปุระสงค ์วธิกีารและการใช ้แนวทางปฏบิตันิีฯ้ นาํเสนอ

การเน้นยํ้าเป็นพิเศษในเรื่องข้อมูลเพื่อการบริหารความ

รนุแรงฯ เนือ่งดว้ยมแีนวทางไมม่ากนกัในปจัจบุนั อยา่งไรกต็าม

แนวปฏิบัติที่ดีและความท้าทายเกี่ยวกับข้อมูลความรุนแรงยัง

คงต้องการความเข้าใจและการวิเคราะห์ที่ดีขึ้นเพื่อผลิตและ

ปรับให้มีแนวทางที่นํามาใช้ประโยชน์ได้ 

เอกสารฉบับน้ีไม่ใช่คู่มือสอนการใช้งานและก็ไม่ใช่เป็นคํา

แนะนําอย่างเป็นขั้นตอนเพื่อทําการศึกษาและรับรองแนว

ปฏบิตัดิา้นจรยิธรรม แนวทางปฏบิตันิีไ้มไ่ดถ้กูออกแบบใหเ้ปน็

คู่มือการสอน แต่เป็นการรวบรวมแหล่งข้อมูลหลักและมีการ

อ้างอิงแนวทางอย่างเป็นขั้นเป็นตอนที่ได้รับการทดสอบและ

ตรวจสอบระดับสากล ขณะที่การวิเคราะห์ข้อมูลต้องการ

แนวทางอย่างกว้างๆ และต้องมีการเฉพาะเจาะจงในบริบท 

แนวทางปฏิบัติฯ ไม่ได้รวมถึงระเบียบวิธีวิจัยในการวิเคราะห์

ข้อมูล อย่างไรก็ตามยังมีการให้แนวทางทั่วไปบางประการใน

เรื่องนัยสําคัญที่ได้จากข้อมูล

เนือ่งจากการวจิยัความรนุแรงตอ่สตรแีละเดก็หญงิโดยปกตจิะ

รวบรวมความรนุแรงตอ่เดก็หญงิและผูห้ญงิตัง้แตอ่าย ุ15 ปขีึน้

ไป เด็กผู้หญิงอายุตํ่ากว่า 15 ปี จึงไม่ได้อยู่ในขอบเขตของ

แนวทางปฏิบัตินี้ ข้อมูลการให้บริการที่ไม่เป็นทางการและ

ความรุนแรงในสภาวะฉุกเฉินก็อยู่นอกเหนือขอบเขตของ

เอกสารน้ีเช่นกัน อย่างไรก็ตาม ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับระบบ

บริหารจัดการข้อมูลซึ่งออกแบบสําหรับสถานการณ์ฉุกเฉินได้

รวมอยู่ในแนวทางปฏิบัติฯนี้ด้วย

ในการนี้ จะเป็นประโยชน์อย่างมากหากจะมีการทบทวนและ

ปรับแนวทางปฏิบัติฯให้ทันสมัยในอีกห้าปี 
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1.4. การใช้แนวทางปฏิบัติภูมิภาค
อาเซียนว่าด้วยข้อมูลความรุนแรงต่อสตรี
และเด็กหญิง (ASEAN VAWG Data 
Guidelines)

ใครควรใชแ้นวทางปฏบิตักิารใชแ้นวทางปฏบิตัภิมูภิาคอาเซยีน

ว่าด้วยการเก็บรวบรวมและการใช้ข้อมูลความรุนแรงต่อสตรี

และเด็กหญิงนี้? แนวทางปฏิบัติฯโดยสมัครใจนี้สามารถนําไป

ใชไ้ดโ้ดยผูจ้ดัการขอ้มลูและนกัวเิคราะหใ์นหนว่ยงานทางสถติ ิ

กระทรวงต่างๆ หรือองค์กรท่ีให้บริการและการเข้าถึง

กระบวนการยตุธิรรมสาํหรบัผูห้ญงิและเดก็หญงิทีป่ระสบความ

รุนแรง แนวทางปฏิบัติฯ ยังสามารถนําไปใช้ได้โดยผู้มีหน้าที่

รบัผดิชอบในการตดัสนิใจเกีย่วกบัการจดัสรรงบประมาณและ
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บทที่ 2
ความรุนแรงต่อสตรีและเด็กหญิง

ในประเทศสมาชิกอาเซียน



2.1 ปัญหาความรุนแรงต่อสตรีและ
เด็กหญิงในระดับโลก 

ความรนุแรงตอ่สตรแีละเดก็หญงิเปน็การละเมดิสทิธมินษุยชน

อย่างร้ายแรง เห็นได้ชัดเจนในรูปแบบทางร่างกาย ทางเพศ 

ทางจิตใจ และทางเศรษฐกิจและเกิดข้ึนท้ังในพื้นท่ีสาธารณะ

และพื้นที่ส่วนบุคคล

ตามที่ได้มีการยอมรับใน แผนการปฏิบัติงานภูมิภาคอาเซียน

ว่าด้วยการขจัดความรุนแรงต่อสตรี (ASEAN RPA on VAW) 

นั้น ปฏิญญาแห่งสหประชาชาติว่าด้วยการขจัดความรุนแรง

ต่อสตรี ปี 19931 ได้นิยามความรุนแรงต่อสตรีว่าเป็น 

“การกระทำาใดๆ อนัเปน็การกระทำาความรนุแรงดว้ยเหตแุหง่

เพศทีส่ง่ผลให้ หรอืเปน็ไปไดว้า่อาจสง่ผลใหเ้กดิอนัตรายหรอื

ทุกข์ทรมานไม่ว่าทางร่างกาย ทางเพศ หรือทางจิตใจแก่

ผูห้ญิง รวมถงึการขม่ขูว่า่จะกระทำาการเชน่วา่นัน้ การบงัคบั

หรือการลิดรอนสิทธิเสรีภาพตามอำาเภอใจ ไม่ว่าการกระทำา

นั้นจะเกิดขึ้นในพื้นที่สาธารณะหรือส่วนบุคคล” 

แผนการปฏบิตังิานภมูภิาคอาเซยีนวา่ดว้ยการขจดัความรนุแรง

ต่อสตรี (ASEAN RPA on VAW) ตระหนักในความรุนแรงต่อ

สตรีในรูปแบบอื่นๆ ด้วย ความรุนแรงดังกล่าวน้ีรวมถึง การ

สมรสก่อนวัยอันควรและการสมรสโดยถูกบังคับ และการ

ปฏิบัติรูปแบบอื่นๆ ท่ีเป็นอันตรายซ่ึงก่อให้เกิดหรือนํามาซึ่ง

ความรุนแรงต่อสตรี ในเด็กน้ัน การสมรสก่อนวัยอันควรและ

สาระสำาคัญ

•  ความรุนแรงต่อสตรีและเด็กหญิงเป็นการ
ละเมิดสทิธมินษุยชนทีแ่พรห่ลายและเปน็
ปัญหาด้านสาธารณสุขระดับโลกใน
สดัสว่นทีแ่พรก่ระจายอยา่งรวดเรว็ ความ
แพร่หลายและผลกระทบท่ีร้ายแรงของ
ความรุนแรงประเภทนี้ทําให้มันเป็นหนึ่ง
ในประเด็นที่สําคัญที่สุดที่จะต้องแก้ไข 

•  ในระดับโลก ข้อมูลขององค์การอนามัย
โลกประมาณการว่า 35 เปอร์เซ็นต์ของ
ผู้หญิงเคยผ่านประสบการณ์ไม่ว่าจะเป็น
ความรุนแรงทางร่างกายและ/หรือความ
รุนแรงทางเพศในชีวิต 

•  สําหรับประเทศสมาชิกอาเซียนกับข้อมูล
ท่ีมีน้ัน สัดส่วนของผู้หญิงที่ประสบความ
รุนแรง ไม่ว่าจะเป็นความรุนแรงทาง
ร่างกายและ/หรือความรุนแรงทางเพศ
โดยคู่ครองในชว่งชวีติของพวกเธอมลีาํดบั

ตั้งแต่ 6 เปอร์เซ็นต์ในประเทศสิงคโปร์ถึง 
34 เปอร์เซ็นต์ในประเทศเวียดนาม และ 
44 เปอร์เซ็นต์ในประเทศไทย 

•  นบัเปน็สิง่สาํคญัมากทีจ่ะตอ้งเกบ็ขอ้มลูใน
รูปแบบและประเภทของความรุนแรงต่อ
สตรีและเด็กหญิงที่แตกต่างกันไป 

•  ความรุนแรงต่อสตรีและเด็กหญิงหยั่งราก
ลกึมาจากความไมเ่ทา่เทยีมทางเพศสภาพ 
ก า ร เ ลื อ กป ฏิบั ติ  วั ฒนธ ร รมและ
บรรทัดฐานทางสังคมที่ เป็นอันตราย 
ทัศนคติ และธรรมเนียมปฏิบัติ 

•  ความรุนแรงตอ่สตรีและเดก็หญงิกอ่ตน้ทนุ
ทางเศรษฐกิจอย่างมหาศาลซ่ึงส่งผลกระ
ทบต่อตัวบุคคล ครอบครัว ชุมชน ธุรกิจ 
และสังคมโดยรวม ต้นทุนความรุนแรงฯ 
ดังกล่าวรวมถึงการสูญเสียความสามารถ
ในการผลิต ต้นทุนค่าใช้จ่ายสําหรับ

หนว่ยงานตาํรวจและงานยตุธิรรม รวมถงึ
ระบบสาธารณสุข การคุ้มครองทางสังคม 
ระบบสังคมสงเคราะห์และระบบการ
ศึกษา 

•  วาระเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ปี 2030 
ยอมรับว่ าความรุนแรงต่อสตรีและ
เดก็หญงิเปน็อุปสรรคสาํคญัตอ่การพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม ดังนั้น นับเป็น
ครั้งแรกที่มีการระบุความรุนแรงต่อสตรี
และเด็กหญิงไว้ในเป้าหมายการพัฒนาที่
ยั่งยืน ลําดับท่ี 5 กล่าวคือ บรรลุความ
เสมอภาคระหว่างเพศและการเสริมสร้าง
พลังให้แก่สตรีและเด็กหญิงทุกคน ความ
รุนแรงต่อสตรีและเด็กหญิงถือ เป็น
อุปสรรคอย่างหนึ่งต่อการทําให้เป้าหมาย
การพัฒนาที่ยั่งยืนเป็นจริง 

การสมรสโดยถูกบังคับเป็นรูปแบบของการเลือกปฏิบัติต่อ

เดก็หญงิและผูห้ญงิซึง่เกีย่วโยงไปยงัประสบการณค์วามรนุแรง

ในระดับที่สูงขึ้นซึ่งเด็กหญิงและผู้หญิงประสบในการสมรส

ลกัษณะดงักลา่ว นอกจากนีย้งัตระหนกัถงึความรนุแรงรปูแบบ

ใหม่และที่เกิดขึ้นใหม่ ได้แก่ ความรุนแรงต่อสตรีที่กระทําโดย

การใชเ้ทคโนโลยดีา้นขอ้มลูขา่วสารและการตดิตอ่สือ่สาร เชน่

การคุกคาม การกระทาํทารณุ การขม่เหงรงัแก การเฝ้าตดิตาม

และการเผยแพร่ที่ทําให้เสียชื่อเสียงผ่านทางออนไลน์ รูปแบบ

ความรุนแรงเฉพาะอื่นๆ ที่เกิดขึ้นในประเทศสมาชิกอาเซียน

ได้แก่ การฆาตกรรมผู้หญิง (รวมถึงการฆาตกรรมผู้หญิงโดย

คู่ครอง และความรุนแรงที่เรียกว่าการฆ่าเพื่อรักษาเกียรติยศ) 

การค้ามนุษย์ ความรุนแรงด้วยการใช้นํ้ากรด 

ผู้หญิงและเด็กหญิงที่อาศัยอยู่ในชุมชนชายขอบ เนื่องจาก

อตัลกัษณท์ีท่บัซอ้นของพวกเธอ จะอยูบ่นความเสีย่งทีเ่พิม่ขึน้

ต่อความรุนแรงต่อสตรีและเด็กหญิง เนื่องจากสถานะและ

สถานที่ในชุมชนและสังคม และเนื่องด้วยอัตลักษณ์ที่ทับซ้อน

เหล่านี้ ผู้หญิงและเด็กหญิงจึงมีความเปราะบางมากยิ่งขึ้นต่อ

การเลือกปฏิบัติทางสังคมและเศรษฐกิจและความรุนแรง 

รวมถึงการเข้าถึงบริการให้ความช่วยเหลือการคุ้มครองและ

กระบวนการยตุธิรรมในการแกป้ญัหาความรนุแรงตอ่สตรแีละ

เด็กหญิงก็มีความเป็นไปได้ว่าจะถูกจํากัด 

แนวทางปฏิบัติภูมิภาคอาเซียน ว่าด้วยการเก็บรวบรวมและการใช้ข้อมูลความรุนแรงต่อสตรีและเด็กหญิง  |  31



แผนการปฏิบัติงานภูมิภาคอาเซียนว่าด้วยการขจัดความรุนแรงต่อสตรี (ASEAN RPA on VAW) ตระหนัก

ว่าความรุนแรงต่อสตรีประกอบไปด้วยแต่ไม่ได้จำากัดเฉพาะลักษณะดังต่อไปนี้ 

ความรุนแรงทางร่างกาย ทางเพศ ทางจิตใจและทางเศรษฐกิจ ซึ่งเกิดขึ้นในครอบครัว เช่น การปฏิเสธมิให้คู่ครอง

ควบคุมทรัพยากรพื้นฐาน การทุบตี การทารุณกรรมทางเพศต่อเด็กผู้หญิงในครอบครัว การข่มขืนคู่ครอง ความรุนแรง

ทีเ่กีย่วเนือ่งกบัสนิสมรส การขรบิอวยัวะเพศหญงิ และธรรมเนยีมปฏบิตัอิืน่ๆ ทีเ่ปน็อนัตรายตอ่ผูห้ญงิ ความรนุแรงตอ่

ผู้ที่ไม่ใช่คู่ครอง และความรุนแรงที่เกี่ยวเนื่องกับการแสวงประโยชน์

ความรุนแรงทางร่างกาย ทางเพศ และทางจิตใจ ซึ่งเกิดขึ้นในชุมชนทั่วไป เช่น การข่มขืน การทารุณกรรมทางเพศ 

การคุกคามทางเพศและการข่มขู่คุกคามในสถานที่ทํางาน ในสถาบันศึกษาและสถานที่อื่นใด การค้าผู้หญิงและการ

บังคับค้าบริการทางเพศ 

ความรุนแรงทางร่างกาย ทางเพศ และทางจิตใจ ซึ่งกระทําโดยหรือไม่เอาผิดโดยรัฐ และ/หรือ องค์กรที่ไม่ใช่รัฐ ไม่

ว่าจะเกิดขึ้นเมื่อใดก็ตาม (UNICEF, 2000 และแผนปฏิบัติการปักกิ่ง, 1995)

ความรุนแรงทางร่างกาย (Physical violence) เป็นการใช้กําลังทางกายโดยเจตนาอันอาจก่อให้เกิดอันตรายถึงแก่ชีวิต ทุพพลภาพ ได้รับบาดเจ็บ 
หรือได้รับอันตราย ความรุนแรงทางร่างกาย รวมถึงแต่ไม่จํากัดแค่เพียง การขีดข่วน การผ ลัก การชน การขว้างปา การฉกฉวย การกัด การทําให้สําลัก 
การเขย่า การตบ การต่อย การเผา การใช้อาวุธ และการใช้การกักขังหน่วงเหนี่ยวหรือร่างกายของบุคคล ขนาด หรือความแข็งแรงต่อบุคคลอื่น 

ความรุนแรงทางเพศ (Sexual violence) เป็นการกระทําทางเพศใดๆ ความพยายามที่จะนํามาซึ่งการกระทําทางเพศ หรือการกระทําอื่นๆ ซึ่งมุ่ง
ให้ผูอ้ืน่สนองต่อความตอ้งการทางเพศดว้ยการบงัคบัขูเ่ขญ็โดยบคุคลใดกต็าม โดยไมค่าํนงึถงึความสมัพนัธต์อ่ผูต้กเปน็ผูเ้สยีหาย ไมว่า่ในสภาพแวดลอ้ม
ใด ทั้งนี้ รวมถึงการข่มขืนซึ่งหมายถึงการล่วงลํ้าช่องคลอดหรือทวารหนักด้วยอวัยวะเพศ ส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายหรือด้วยวัตถุใด โดยการใช้กําลัง
หรือบังคับขู่เข็ญ 

การกระทำาทารุณทางจิตใจ (Psychological abuse) ซึ่งหมายความรวมถึงพฤติกรรมที่เจตนาที่จะคุกคามหรือข่มเหง และใช้รูปแบบการข่มขู่ว่าจะ
ทอดทิง้หรอืทารณุกรรม การกักขงัไว้ในบ้าน การควบคุมสอดสอ่ง การข่มขู่วา่จะเอาไปซึง่สทิธใินการดแูลเดก็ การทาํลายวตัถุสิง่ของ การโดดเดีย่ว การ
ก้าวร้าวทางวาจาและการทําให้อับอายเป็นประจํา

องคก์ารอนามยัโลกนยิามความรนุแรงทางเศรษฐกจิว่าเปน็รปูแบบของความรนุแรงรว่ม ซึง่กระทาํโดยคนกลุม่ใหญต่อ่บคุคล การคกุคามทางเศรษฐกจิ
รวมถงึการกระทาํอนัได้แก่ การปฏิเสธไม่ใหทุ้น การปฏิเสธท่ีจะใหค้วามชว่ยเหลอืทางการเงนิ การปฏเิสธไมใ่หอ้าหารและปจัจยัพ้ืนฐานตา่งๆ และการ
ควบคุมการเข้าถึงบริการทางด้านสุขภาพ การจ้างงาน เป็นต้น

แผนการปฏบิตังิานภมูภิาคอาเซยีนวา่ดว้ยการขจดัความรนุแรง

ต่อสตรี (ASEAN RPA on VAW) ตระหนักว่ากลุ่มผู้หญิงที่มี

ความหลากหลายตา่งทกุขท์รมานกบัรปูแบบทีห่ลากหลายและ

เปน็สว่นรว่มของการเลอืกปฏบิตัแิละความไมเ่สมอภาค ทาํให้

พวกเธอเปราะบางต่อความรุนแรงเป็นพิเศษ กลุ่มเหล่าน้ีรวม

ถึงผู้หญิงที่พิการ ผู้หญิงที่ติดเชื้อเอชไอวีและเอดส์ เด็กหญิง 

ผู้หญิงสูงอายุ ผู้หญิงชนกลุ่มน้อยและ/หรือผู้หญิงชนพื้นเมือง 

ผูห้ญงิทีก่ระทาํผดิกฎหมาย ผูห้ญงิทีอ่ยูพ่ืน้ทีท่ีไ่ดร้บัผลกระทบ

จากภยัพบิตัแิละความขดัแยง้ ผูห้ญงิผูล้ีภ้ยัและพลดัถิน่ ผูห้ญงิ

อพยพยา้ยถิน่ทีม่แีละไมม่เีอกสาร ผูห้ญงิไรร้ฐั ผูห้ญงินกัปกปอ้ง

สิทธิมนุษยชน/นักรณรงค์เพื่อความเสมอภาคระหว่างเพศ 

ผู้หญิงที่ถูกค้ามนุษย์เพื่อการบังคับใช้แรงงานและแสวงหา

ประโยชน์ในการค้าบริการทางเพศ และอื่นๆ เป็นต้น การวิจัย

ระดับนานาชาติได้มีการดําเนินการมากว่าสองทศวรรษที่ผ่าน

มาโดยกองทนุประชากรแหง่สหประชาชาต ิ(UNFPA) องค์การ

อนามัยโลกและองค์กรอื่นๆ เปิดเผยว่า ความรุนแรงต่อสตรี

และเดก็หญงินบัเปน็ปญัหาทีร่นุแรงและแพรห่ลายในทกุสังคม

รวมถึงประเทศสมาชิกอาเซียน ในระดับโลกน้ัน ข้อมูลของ

องค์การอนามัยประมาณการว่า 35 เปอร์เซ็นต์ของผู้หญิงเคย

ผ่านประสบการณ์ไม่ว่าจะเป็นความรุนแรงทางร่างกาย และ/

หรือความรุนแรงทางเพศในชีวิตของพวกเธอ2 เฉพาะเจาะจง

กว่านั้นก็คือ 30 เปอร์เซ็นต์ของผู้หญิงที่เคยมีคู่ครองต่างเคย

ประสบความรุนแรงไม่ว่าทางร่างกายและ/หรือทางเพศโดยคู่

ครองในช่วงชีวิตของพวกเธอ และ 7 เปอร์เซ็นต์เคยประสบ

ความรุนแรงโดยผู้ที่มิใช่คู่ครองในช่วงชีวิตของพวกเธอ3

ขอ้มลูทีม่อียูแ่สดงใหเ้หน็วา่ความรนุแรงโดยคู่ครอง (intimate 

partner violence: IPV) รวมถึงความรุนแรงทางร่างกาย ทาง

เพศ ทางจิตใจและทางเศรษฐกิจ เป็นหนึ่งในรูปแบบความ

รุนแรงต่อสตรีและเด็กหญิงที่แพร่หลายที่สุด ในระดับโลกนั้น 
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อยา่งนอ้ย 60 เปอรเ์ซน็ตข์องผูห้ญงิทีแ่จง้เหตคุวามรนุแรงทาง

ร่างกายและ/หรือทางเพศที่เกิดขึ้นในชีวิตถูกคุกคามโดยอดีต

สามีหรือคนรักหรือสามีหรือคนรักคนปัจจุบัน4 ในหลาย

ประเทศที่การปฏิบัติทางวัฒนธรรมชี้นําว่าผู้หญิงต้องทิ้งบ้าน

เกิดและครอบครัวเพื่อไปอาศัยอยู่กับสามีและครอบครัวของ

สาม ีความโดดเดีย่วของผูห้ญงิจากครอบครวัทีเ่กดิมาเพิม่ความ

เสี่ยงต่อความรุนแรง ในสถานการณ์เช่นนั้น ผู้กระทําผิดอาจ

รวมถึงสามี แม่สะใภ้และน้องสะใภ้ ความเสี่ยงต่อความรุนแรง

มีมากขึ้นในครอบครัวที่ผู้หญิงที่เพิ่งแต่งงานมีตําแหน่งตํ่าที่สุด

ในครอบครัวขยาย5 

ความรุนแรงต่อสตรีและเด็กหญิงสะท้อนถึงความไม่สมดุลเชิง

อํานาจที่แพร่หลายซ่ึงมีอยู่ระหว่างชายและหญิงในสังคม6 

กล่าวคือ ความรุนแรงต่อสตรีและเด็กหญิงเกิดข้ึนจากและคง

อยู่ด้วยความไม่เสมอภาคระหว่างเพศและการเลือกปฏิบัติต่อ

สตรีและเด็กหญิง ในระดับโลก ความรุนแรงต่อสตรีและ

เดก็หญงิฝงัรากลกึอยูใ่นความสมัพนัธเ์ชงิอาํนาจทีไ่มเ่ทา่เทยีม

กนัระหวา่งหญงิและชาย (ความไมเ่สมอภาคระหวา่งเพศ) และ

ถกูเสรมิดว้ยทศันคต ิบรรทดัฐานและแนวปฏบิตัทิีเ่ลอืกปฏิบตัิ

และอคติทางเพศ 

การวิจัยข้ามวัฒนธรรม (Cross-cultural research) ในหลาย

สังคมเปิดเผยให้เห็นว่าทั้งผู้ชายและผู้หญิงไม่ว่าหนุ่มสาวหรือ

สูงอายุมีทัศนคติและบรรทัดฐานทางสังคมร่วมท่ีเห็นว่าการ

ตบตีภรรยาเป็นสิ่งท่ีทําได้ ผู้ชายและผู้หญิงในหลายๆ สังคม

เชือ่วา่ในหลายครัง้ความรนุแรงโดยคูค่รองทีก่ระทาํตอ่ในผูห้ญงิ

มีเหตุผลสมควร โดยเฉพาะอย่างยิ่งพฤติกรรมที่ละเมิดความ

คาดหวงัในบทบาททางเพศ (ตวัอยา่งเชน่ ภรรยาทาํอาหารไหม ้

ต่อล้อต่อเถียงสามี ออกไปไหนโดยไม่บอกกล่าวสามี ไม่ใส่ใจ

ลูกๆ หรือปฏิเสธท่ีจะมีเพศสัมพันธ์กับสามี) เม่ือความรุนแรง

โดยคูค่รองถกูทาํใหม้เีหตผุลสมควร ผูห้ญงิมกัจะเปน็ผูถ้กูตาํหนิ

ในการทาํรา้ยทีพ่วกเธอประสบ ความอบัอายและความมมีลทนิ

สร้างความยุ่งยากสําหรับผู้หญิงในการที่จะแสวงหาความ

ช่วยเหลือและการคุ้มครองจากสามีที่ชอบทําทารุณและหรือ

จากฝ่ายครอบครัวสามี 

ความรุนแรงเป็นผลลบที่ร้ายแรงต่อผู้หญิงและเด็กหญิง 

พิจารณาจากผลกระทบทางร่างกาย จิตใจ และสุขภาพจิตที่

เกิดขึ้นฉับพลันและระยะยาวและปัญหาทางเพศและการ

เจริญพันธุ์ ซึ่งสามารถทําให้ผู้หญิงและเด็กหญิงไม่สามารถ

ศกึษาตอ่และเขา้สูก่ารทาํงาน ชมุชนและสงัคมโดยรวมไดอ้ยา่ง

เต็มที่ ผู้หญิงที่ประสบความรุนแรงโดยทั่วไปแล้วส่วนใหญ่จะ

ได้รับการจ้างงานในงานไม่ประจําและไม่เต็มเวลา และมีแนว

โน้มที่จะมีรายได้ตํ่ากว่าผู้ชาย7 บ่อยครั้งที่พวกเธอสูญเสียราย

ได้และแบกรับค่าใช้จ่ายเพื่อเข้าถึงบริการสุขภาพ บริการให้

ความช่วยเหลือและกระบวนการยุติธรรม ดังนั้น ความรุนแรง

ต่อสตรีและเด็กหญิงทําลายโอกาสทางอาชีพของผู้หญิงและ

เด็กหญิงอย่างมาก รวมถึงศักยภาพในการหารายได้และความ

ก้าวหน้าในการทํางาน 

เน่ืองจากในหลายสังคม ผู้หญิงจะถูกตําหนิว่าเป็นฝ่ายยั่วยุให้

เกดิความรนุแรงและยงัถกูทาํใหม้มีลทนิ จงึเปน็การยากสําหรบั

พวกเธอที่จะพูดออกมาหรือขอความช่วยเหลือและการ

คุ้มครอง ผู้หญงิทีถ่กูทาํรา้ยบอ่ยครัง้ทีไ่มม่ทีีไ่ป โดยเฉพาะอยา่ง

ยิ่ง ในสังคมที่เป็นการยากสําหรับผู้หญิงที่ทิ้งสามีหรือคู่ครอง

และมาอาศัยอยูเ่พยีงลําพงั8 ในสังคมทีม่อีตัราความรนุแรงโดย

คู่ครองสูง เด็กผู้หญิงเรียนรู้จากในวัยเด็กว่าพวกเธอจะต้อง

อดทนตอ่การขม่เหงและความรนุแรงผา่นประสบการณส์ว่นตวั

และได้เห็นมีการใช้ความรุนแรงต่อพี่/น้องสาว แม่และป้า 

พวกเธอยังได้เรียนรู้ว่าบุคคลอื่นไม่ได้กระตือรือร้นที่จะเข้ามา

แทรกแซงหรือปกป้องผู้หญิง9 

ความรุนแรงต่อสตรีและเด็กหญิงยังคงเป็นอุปสรรคซึ่ง

แพร่หลายที่สุดต่อการสร้างสังคมที่ปลอดภัยและสันติทั่วโลก 

ดังนั้นการขจัดความรุนแรงต่อสตรีฯ จึงเป็นหนึ่งในประเด็น

สาํคญัระดบัโลกของรฐับาล องคก์รพฒันาเอกชน, องคก์รภาค

ประชาสังคม, UN Women และระบบองค์การสหประชาชาติ 

ผู้หญิง
และเด็กหญิง
จำานวนมาก
ประสบ
ความรุนแรง

มากกว่า 1 ใน 3 ของผู้หญิงทั่วโลก
เคยประสบความรุนแรงทางร่างกายและ/หรือทางเพศโดย

คู่ครองหรือความรุนแรงทางเพศโดยบุคคลที่ไม่ใช่คู่ครอง 

มากกว่า 1 ใน 5 ของเด็กหญิงทั่วโลก 
เคยถูกทําร้ายทางเพศในวัยเด็ก 
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กล่องข้อความ 1: ศัพท์บัญญัติ

ผลกระทบจาก
ความรุนแรงต่อ
สตรีและเด็กหญิง 
มีความรุนแรง

บุคคล

เศรษฐกิจ สังคม

การตั้งครรภ์ไม่พึง
ประสงค์ เอชไอวี/
เอดส์ และ
โรคติดต่อทางเพศ
สัมพันธ์อื่นๆ 

ความแตกแยก
ในชีวิตครอบครัว 
สังคมและ
การทํางาน

ความเจ็บป่วยทาง
สุขภาพจิต

การบาดเจ็บทาง
ร่างกาย การเสียชีวิต
และความ
ทุพพลภาพ

ความสามารถในการเคลื่อนไหว/
อิสระในการทําสิ่งต่างๆ ตํ่า

•  ความรุนแรงต่อสตรีและเด็กหญิง (Violence against 

Women and Girl: VAWG)i การกระทํารนุแรงดว้ยเหตแุหง่

เพศใดกต็ามทีส่่งผลหรอืเปน็ไปไดว้า่อาจส่งผลใหเ้กดิอนัตราย

หรือความทุกข์ทรมานทางร่างกาย ทางเพศหรือทางจิตใจแก่

ผู้หญิง รวมถึงการข่มขู่ว่าจะกระทําการเช่นว่านั้น การบังคับ

ขู่เข็ญหรือการลิดรอนสิทธิเสรีภาพตามอําเภอใจ ไม่ว่าการ

กระทํานั้นจะเกิดขึ้นในพื้นที่สาธารณะหรือในชีวิตส่วนตัว

•  ความรุนแรงด้วยเหตุแห่งเพศสภาพ (Gender-based 

violence: GBV)ii การกระทําอันเป็นอันตรายซึ่งกระทําต่อ

บุคคลอื่นโดยมิได้รับความยินยอมของบุคคลนั้นและอยู่บน

ฐานของความแตกต่าง (ทางเพศสภาพ) ที่มีมาแต่กําเนิดทาง

สังคมระหว่างผู้หญิงและผู้ชาย

•  ความรุนแรงโดยคู่ครอง (Intimate partner violence: 

IPV) iii พฤติกรรมในความสัมพันธ์ใกล้ชิดใดที่ก่อให้เกิด

อันตรายทางร่างกาย ทางจิตใจหรือทางเพศแก่ผู้อยู่

ในความสัมพันธ์ ตัวอย่างรูปแบบของพฤติกรรมได้แก่ การ

กระทําอันเป็นความรุนแรงทางร่างกาย ความรุนแรงทางเพศ 

การขม่เหงทางอารมณ์ (จิตใจ) และพฤติกรรมการชอบควบคมุ 

•  ความรุนแรงในครอบครัว (Domestic violence) i i i 

ในหลายประเทศ อาจหมายถึงความรุนแรงโดยคู่ครอง อย่างไร

ก็ตามสามารถรวมถึงการกระทําทารุณเด็กหรือผู้สูงอายุ หรือ

การกระทําทารุณโดยสมาชิกในครัวเรือน

ที่มา
i.  สมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ ปฏิญญาว่าด้วยการขจัดความ

รุนแรงต่อสตรี (ข้อมติที่ 48/104,1993)/United Nations 

General Assembly, Declaration on the Elimination of 

Violence against Women (Resolution 48/104, 1993)

ii.  คณะกรรมการประจําระหว่างหน่วยงาน แนวปฏิบัติเพ่ือการ

บรูณาการการแทรกแซงความรุนแรงดว้ยเหตแุหง่เพศในปฏิบตัิ

การทางด้านมนุษยธรรม (2015)/Inter-Agency Standing 

Committee, Guidelines for Integrating Gender-based 

Violence Intervention in Humanitarian Action (2015).

iii.  องคก์ารอนามยัโลก, ความเขา้ใจและการจดัการความรนุแรงตอ่

สตรี (2012)/WHO, Understanding and addressing vio-

lence against women (2012)
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2.2 ความแพร่หลายของความรุนแรงต่อ
สตรีและเด็กหญิงในประเทศสมาชิก
อาเซียน

ในปี 2017 แปดประเทศสมาชิกอาเซียน ได้แก่ กัมพูชา 

อินโดนีเซีย สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เมียนมา 

ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไทย และเวียดนาม ได้เสร็จสิ้นการดําเนิน

การสํารวจความแพร่หลายของความรุนแรงต่อสตรีและ

เด็กหญิง (ดูภาคผนวก A สําหรับบทสรุปของผลแต่ละการ

สาํรวจ) สาํหรับประเทศสมาชกิอาเซยีนกบัขอ้มลูทีม่อียู ่จาํนวน

ของผูห้ญงิทีป่ระสบความรนุแรงทางรา่งกายและ/หรอืทางเพศ

จากคู่ครองในช่วง 12 เดือนท่ีผ่านมาอยู่ในช่วงตั้งแต่ 1 

เปอรเ์ซน็ตใ์นสงิคโปร ์ถึง 22 เปอรเ์ซน็ตใ์นประเทศไทย ในกรณี

ของประสบการณค์วามรนุแรงโดยคูค่รอง ในชว่งชวีติหนึง่ของ

ผู้หญิง อัตราจะอยู่ในช่วงตั้งแต่ 6 เปอร์เซ็นต์ในสิงคโปร์ ถึง 44 

เปอร์เซ็นต์ในประเทศไทย (ดูตารางที่ 1)

ในบรรดาประเทศสมาชกิอาเซยีนนัน้ แมว้า่จะมคีวามพยายาม

เกบ็รวบรวมขอ้มลูและหลกัฐานเพือ่จะขจดัความรนุแรงตอ่สตรี

และเดก็หญงิ แตข่อ้มลูจาํนวนสดัสว่นของผูห้ญงิทีป่ระสบความ

รุนแรงทางจิตใจในความสัมพันธ์ใกล้ชิดก็ยังขาดอยู่ อย่างไร

กต็าม ความแพรห่ลายของความรนุแรงทางจติใจโดยทัว่ไปนัน้

จะสงูกวา่ความรนุแรงทางรา่งกายในชว่งชวีติของผูห้ญงิและใน

ช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา ในประเทศเวียดนาม 54 เปอร์เซ็นต์

ของผูห้ญงิประสบความรนุแรงทางอารมณใ์นความสมัพนัธใ์กล้

ชดิในชว่งชวีติหนึง่และ 25 เปอรเ์ซน็ตป์ระสบความรนุแรงทาง

อารมณ์ในความสัมพันธ์ใกล้ชิดในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา 

เปรียบเทยีบกบั 34 เปอรเ์ซน็ตข์องผูห้ญงิทีป่ระสบความรนุแรง

ทางร่างกายในช่วงชีวิตหนึ่ง และ 9 เปอร์เซ็นต์อยู่ในช่วง 12 

เดือนที่ผ่านมา 

มกีารวจิยัทีแ่สดงใหเ้หน็วา่จาํนวนสว่นใหญข่องผูห้ญงิทีป่ระสบ

ความรุนแรงในความสัมพันธ์ใกล้ชิดบ่อยครั้งประสบความ

รุนแรงหลากหลายรูปแบบและอดทนต่อการกระทํารุนแรงซํ้า

ด้วยมือของอดีตสามีหรือคู่ครองหรือสามีหรือคู่ครองคน

ปัจจุบัน ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 15 

เปอร์เซ็นต์ของผู้หญิง ในช่วงชีวิตหนึ่งของพวกเธอเคยประสบ

ความรุนแรงทางร่างกายและ/หรือทางเพศ ขณะที่ 30 

เปอร์เซ็นต์เคยประสบอย่างน้อยหน่ึงในสามรูปแบบของความ

รุนแรง กล่าวคือ ทางอารมณ์ ทางร่างกาย และ/หรือทางเพศ 

โดยคู่ครอง สัดส่วนของผู้หญิงที่ประสบความรุนแรง ทาง

ร่างกาย ทางเพศและ/หรือทางอารมณ์ในช่วงหนึ่งของชีวิตสูง

ถึง 58 เปอร์เซ็นต์ และ 27 เปอร์เซ็นต์ของผู้หญิงประสบความ

รุนแรงทั้งสามรูปแบบในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา10

ผู้หญงิและเดก็หญงิอยูใ่นความเส่ียงตอ่ความรนุแรงทางรา่งกาย

และ/หรือทางเพศโดยบุคคลที่ไม่ใช่คู่ครองด้วยเช่นกัน มีเพียง

ไม่กี่ประเทศเท่านั้นในอาเซียนที่มีข้อมูลความรุนแรงทางเพศ

โดยบุคคลที่ไม่ใช่คู่ครอง ในประเทศเวียดนาม 10 เปอร์เซ็นต์

ของผู้หญิงประสบความรุนแรงทางร่างกายโดยบุคคลที่ไม่ใช่คู่

ครองและ 2 เปอร์เซ็นต์ที่ประสบความรุนแรงทางเพศจาก

บคุคลอืน่ทีน่อกเหนอืจากสาม ีตัง้แตอ่ายไุด ้15 ป ีทัง้นี ้ผูก้ระทาํ

ความรุนแรงทางร่างกายที่ไม่ใช่คู่ครองส่วนใหญ่เป็นสมาชิกใน

ครอบครัว (65 เปอร์เซ็นต์) ขณะที่ผู้กระทําความรุนแรงทาง

เพศเป็นคนแปลกหน้าหรือคนรัก11 

ในสาธารณรฐัประชาธปิไตยประชาชนลาว ความแพรห่ลายของ

ความรุนแรงทางร่างกายโดยผู้ที่มิใช่คู่ครองในช่วงชีวิตหน่ึงคือ 

5 เปอรเ์ซน็ต ์และความแพรห่ลายของความรนุแรงทางเพศคือ 

1 เปอร์เซ็นต์ ผู้กระทําความรุนแรงทางร่างกายที่มิใช่คู่ครอง

เป็นไปได้อย่างมากที่จะเป็นสมาชิกในครอบครัวที่เป็นผู้หญิง 

(35 เปอร์ เซ็นต์ )  โดยเฉพาะอย่างยิ่ งแม่หรือแม่ เลี้ยง 

(27 เปอร์เซ็นต์) และเพื่อนผู้หญิงและคนรู้จัก (20 เปอร์เซ็นต์) 

ผู้กระทําความรุนแรงทางเพศที่มิใช่คู่ครองรวมถึงสมาชิก

ในครอบครัวที่เป็นผู้ชาย (24 เปอร์เซ็นต์) และผู้ชายอ่ืนๆ 

(24 เปอรเ์ซน็ต)์12 ในอนิโดนเีซยี ในระหวา่งชว่งชวีติของผูห้ญงิ 

ความแพรห่ลายของความรนุแรงทางรา่งกายและ/หรอืทางเพศ

โดยผู้ที่มิใช่คู่ครองคือ 24 เปอร์เซ็นต์ และ 18 เปอร์เซ็นต์

โดยคู่ครอง13 

การประสบความรุนแรงทางเพศก่อนอายุ 18 ปีของเด็กหญิง 

ก็เป็นอีกปัญหาหนึ่งที่ร้ายแรง จากข้อมูลของ UNICEF ทั่วโลก 

วัยรุ่นหญิงอายุระหว่าง 15-19 ปี ประมาณ 15 ล้านคนเคย

ถูกบังคับให้มีเพศสัมพันธ์ในช่วงหนึ่งของชีวิต14 ในเวียดนาม 

3 เปอรเ์ซน็ตข์องผูห้ญงิประสบกบัการลว่งละเมดิทางเพศกอ่น

อายุ 15 ปี และผู้กระทําความผิดส่วนใหญ่เป็นคนแปลกหน้า 

แต่บางส่วนเป็นสมาชิกครอบครัว15 ประมาณการทั่วโลกซึ่ง

รายงานโดย UNFPA พบว่าถึง 50 เปอร์เซ็นต์ของการล่วง

ละเมดิทางเพศเปน็การกระทาํตอ่เดก็ผู้หญงิอายตุํา่กวา่ 15 ปี16 

ผู้หญิงที่ประสบความรุนแรงทางเพศในวัยเด็กบ่อยคร้ังที่

ประสบความรุนแรงทางร่างกายและทางเพศหลายกรณีใน

ชว่งหนึง่ชวีติโดยผูก้ระทาํความผดิหลายคน17,18 การวจิยัพบวา่

เด็กผู้หญิงที่ประสบความรุนแรงทางเพศในวัยเด็กและช่วง

แนวทางปฏิบัติภูมิภาคอาเซียน ว่าด้วยการเก็บรวบรวมและการใช้ข้อมูลความรุนแรงต่อสตรีและเด็กหญิง  |  35



วัยรุ่นมีความเสี่ยงสูงที่จะประสบความรุนแรงทางเพศใน

วัยผู้ใหญ่19 

ผู้หญิงและเด็กหญิงที่ประสบความรุนแรง บ่อยคร้ังที่ทุกข์

ทรมานจากการบาดเจ็บที่เกี่ยวข้องกับความรุนแรง อัตราของ

ผูห้ญงิทีป่ระสบความรนุแรงโดยคูค่รองและทนทกุขก์บัการบาด

เจบ็ทางรา่งกายสงูถงึ 48 เปอรเ์ซน็ตข์องผูห้ญงิในกมัพชูา และ 

43 เปอรเ์ซน็ตใ์นสาธารณรฐัประชาธปิไตยประชาชนลาว ทัง้นี ้

ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 21 เปอร์เซ็นต์ของ

ผู้หญิงได้รับบาดเจ็บสองถึงห้าครั้ง และ 20 เปอร์เซ็นต์ได้รับ

บาดเจ็บมากกว่าห้าครั้ง ในฟิลิปปินส์ มีมากถึง 65 เปอร์เซ็นต์

ของผูห้ญงิทีป่ระสบความรนุแรงโดยคูค่รองกเ็คยไดร้บับาดเจบ็

ทางร่างกายและ/หรือทางจิตใจ 

ในปี 2012 UNODC ได้เปิดเผยว่าความรุนแรงที่เกี่ยวข้องกับ

คู่ครองหรือครอบครัวเป็นสาเหตุหลักของการสังหารผู้หญิง 

ด้วยกว่าครึ่งของผู้หญิงท่ีถูกฆาตกรรม (47 เปอร์เซ็นต์) ถูก

สังหารโดยสมาชิกครอบครัวหรือคู่ครอง เปรียบเทียบกับ 6 

เปอรเ์ซน็ตข์องผูช้ายทีถ่กูฆาตกรรม20 การสงัหารผูห้ญงิและเดก็

หญงิอนัเนือ่งมาจากเพศสภาพเปน็ทัง้รปูแบบและผลของความ

รุนแรงต่อสตรีและเด็กหญิง และหมายถึงการสังหาร

ผู้หญิงและเด็กหญิงเพราะพวกเธอเป็นเพศหญิง ไม่ว่าการ

สังหารนั้นจะเกิดขึ้นในที่สาธารณะหรือที่ส่วนบุคคล21 ในปี 

2012 รายงานของผู้รายงานพิเศษแห่งสหประชาชาติว่าด้วย

ความรนุแรงตอ่สตร ีสาเหตแุละผลกระทบ22 ไดร้ะบถุงึรปูแบบ

ของการฆาตกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับเพศสภาพโดยตรงหรือที่ยัง

คงอยู่รวมถึงการสังหารอันเป็นผลของความรุนแรงโดยคู่ครอง 

การสังหารที่เกี่ยวข้องกับเวทมนตร์หรือพิธีกรรม การสังหารที่

เรียกว่าการฆ่าเพื่อเกียรติยศ การสังหารในความขัดแย้งด้วย

อาวุธ การสังหารท่ีเก่ียวข้องกับสินสอด การสังหารเกี่ยวข้อง

กับอัตลักษณ์ทางเพศและรสนิยมทางเพศ และการสังหารที่

เกี่ยวข้องกับอัตลักษณ์ของชาติพันธุ์และชนพื้นเมือง ในแต่ละ

รูปแบบการสังหารที่เกี่ยวข้องกับเพศสภาพเหล่านี้ยังมีอยู่ใน

เอเชียและแปซิฟิก (ดูกล่องข้อความ 2) ผู้รายงานพิเศษได้

เรียกร้องให้มีการจัดตั้งกลไกเฝ้าระวังและสังเกตการณ์การ

สังหารสตรีอันเนื่องมาจากเพศสภาพ (femicide) และให้จัด

พิมพ์จํานวนของการสังหารสตรีภายใต้หมวดของ ‘การสังหาร

สตรีที่อันเนื่องมาจากครอบครัวและคู่ครอง’ และ ‘การสังหาร

สตรีอื่นๆ’23 

ตาราง 1: สัดส่วนของผู้หญิงที่ประสบความ

รุนแรงทางร่างกายหรือทางเพศจากคู่ครองใน

ช่วงชีวิตหนึ่งและภายในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา 

ระหว่างปี 2003-2017 (ข้อมูลล่าสุดที่มี) 

ประเทศ ในช่วงชีวิตหนึ่ง 
ในช่วง 12 เดือน

ที่ผ่านมา

กัมพูชาi 20.9% 7.7%

อินโดนีเซียii 18.3% 4.9%

สาธารณรัฐ

ประชาธิปไตย

ประชาชนลาวi

15.3% 6.0%

เมียนมาi 17.3% 11.0%

ฟิลิปปินส์i 16.9% 7.1%

ไทย 

(ในสองจังหวัด)i
44.0% 22.0%

สิงคโปร์iii 6.1% 0.9%

เวียดนามi 34.4% 9.0%

แหล่งที่มา:

i.  UNFPA/kNOwVAWdata, Violence Against Women 

- Regional Snapshot (2017). ดูเพิ่มเติมได้จาก http://

asiapacifi c.unfpa. org/en/publications/

violence-against-women-regional- snapshot-2017 

ii.  การสํารวจประสบการณ์ชีวิตของผู้หญิงอินโดนีเซีย: ศึกษา

ความรุนแรงต่อสตรี ปี 2016/Indonesian National 

Women’s Life Experience Survey: Study on Violence 

Against Women and Girls, 2016 

iii.  การสํารวจความรุนแรงต่อสตรีระหว่างประเทศ 2009/

International Violence Against Women Survey, 2009. 
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2.3 ความรุนแรงต่อสตรีและเด็กหญิงกับ
วาระการพัฒนาที่ยั่งยืน ปี 2030 

วาระการพัฒนาที่ยั่งยืน ปี 2030 เป็นพันธกรณีสําหรับ

ทกุประเทศและผูม้สีว่นเกีย่วขอ้งในการนาํทศิทางใหมไ่ปสูก่าร

พัฒนาที่ยั่งยืนผ่านการดําเนินการสากลที่เข้มแข็งขึ้น ผ่าน

พันธมิตรใหม่ ผ่านการเงินที่เพียงพอและแนวทางบูรณาการ 

เพื่อบรรลุเป้าหมายทั้งมวล เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 

(Sustainable Development Goals: SDGs) ได้บรรจุ

ประเด็นความเสมอภาคระหว่างเพศว่ามีความสําคัญอย่าง

ชัดเจนผ่านเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนเป้าหมายที่ 5 โดย

เฉพาะ และไดผ้นวกประเดน็ความเสมอภาคระหวา่งเพศไปใน

ทุกเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ทั้งนี้ เป้าหมายการพัฒนาที่

ยั่งยืนจะไม่สามารถถูกทําให้บรรลุได้อย่างสมบูรณ์โดย

ปราศจากการคํานึงถึงความเสมอภาคระหว่างเพศ ด้วยการ

ยอมรับในมิติที่หลากหลายของความไม่เสมอภาคภายในและ

ระหว่างประเทศต่างๆ วาระปี 2030 เป็นจึงพันธสัญญาที่จะ

ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง (ดูกล่องข้อความ 3)

กัมพูชา 
20.9%

เวียดนาม 
34.4%

อินโดนีเซีย 
18.3%

มาเลเซีย
ไม่มีข้อมูล

บรูไน
ไม่มีข้อมูล

สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว 15.3%

เมียนมา 
17.3%

ฟิลิปปินส์ 
16.9%

ไทย 
(ในสองจังหวัด). 

44.0%

สิงคโปร์ 
6.1%

กล่องข้อความ 2: การสังหารสตรีและเด็กหญิงอัน

เนื่องมาจากเพศสภาพในเก้าประเทศในเอเชีย
•  การฆาตกรรมท่ีเก่ียวเนื่องกับคู่ครองและครอบครัวมี

จํานวนถึง 20.5 เปอร์เซ็นต์ของการฆาตกรรมทั้งหมด

•  55 เปอร์เซ็นต์ของการฆาตกรรมสตรีกระทําโดยคู่ครอง

หรอืสมาชกิในครอบครวั เปรยีบเทยีบกบั 6 เปอรเ์ซน็ตข์อง

การฆาตกรรมผู้ชาย

•  ผู้หญิงจํานวน 19,700 คนโดยประมาณเสียชีวิตในการ

ฆาตกรรมอนัเนือ่งมาจากคู่ครองหรอืครอบครวัในป ี2012

แหล่งข้อมูล: UNODC, การศึกษาการฆาตกรรมโลกปี 2013 

- แนวโนม้ เนือ้หาและขอ้มลู (2014) ดเูพิม่เตมิไดจ้าก https://

www.unodc.org/gsh

หมายเหตุ: ข้อมูลจากปี 2012 หรือปีล่าสุด
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ความรุนแรงต่อสตรีส่งผลต่อเศรษฐกิจและการพัฒนามนุษย์

ของสังคม ความรุนแรงต่อสตรีและเด็กหญิงมีต้นทุนทาง

เศรษฐกจิมหาศาลซึง่กระทบตอ่บคุคล ครอบครวั ชมุชน องค์กร 

ธุรกิจ และสังคม ความรุนแรงต่อสตรีและเด็กหญิงมีต้นทุนสูง

สําหรับหน่วยงานตํารวจและยุติธรรม และสาธารณสุข การ

คุ้มครองทางสังคม/ระบบสังคมสงเคราะห์และการศึกษา 

การยตุคิวามรุนแรงตอ่สตรแีละเดก็หญงิเกีย่วเนือ่งกบัการทาํให้

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนเป้าที่ 5 เป็นจริง อย่างไรก็ตาม 

ความรุนแรงต่อสตรีและเด็กหญิงนั้นกระทบต่อทุกเป้าหมาย

ของการพัฒนาท่ียั่งยืน และเป็นอุปสรรคต่อการทําให้แต่ละ

เป้าหมายเกิดขึ้น ความรุนแรงต่อสตรีและเด็กหญิงลดทอน

ความพยายามของประเทศตา่งๆ ในการทีจ่ะลดและขจดัความ

ยากจน อีกทั้งยังเป็นอุปสรรคต่อการบรรลุวาระการพัฒนาที่

ยัง่ยนืป ี2030 จากความแพรห่ลายของความรนุแรงตอ่สตรแีละ

เด็กหญิงวาระปี 2030 ได้ยอมรับว่าความรุนแรงต่อสตรีและ

เด็กหญิงเป็นอุปสรรคประการสําคัญต่อการพัฒนาสังคมและ

เศรษฐกิจ สมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ ได้มีมติที่จะต่อสู้กับ

ความรุนแรงต่อสตรีและเด็กหญิงในทุกรูปแบบและการนํา

อนสุญัญาวา่ดว้ยการขจดัการเลอืกปฏบิตัติอ่สตรใีนทกุรปูแบบ 

(CEDAW) ไปปฏบิตั ินบัเปน็ครัง้แรกทีค่วามรนุแรงตอ่สตรแีละ

เด็กหญิง ถูกระบุไว้ในเป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืนเป้าที่ 5: 

บรรลคุวามเสมอภาคระหวา่งเพศและเสรมิสรา้งพลงัของผูห้ญงิ

และเด็กหญิงทุกคน 

การยุติความรุนแรงต่อสตรีและเด็กหญิงถูกจัดให้เป็นหน่ึงใน

ประเด็นนโยบายที่มีการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญในการผลักดัน

ความเสมอภาคระหวา่งเพศและเสรมิสรา้งพลงัของผูห้ญงิและ

เด็กหญิงในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก ซึ่งมุ่งเน้นคุณลักษณะ

ประสานกันที่เข้มแข็งและบูรณาการการทํางานของเป้าหมาย

การพัฒนาที่ยั่งยืน และให้ความสําคัญต่อศักยภาพในการ

กระตุ้นให้เกิดการเปล่ียนแปลงทั่วทุกเป้าหมายการพัฒนาที่

ยั่งยืน รวมถึงการเปลี่ยนแปลงในชีวิตของผู้หญิงและเด็กหญิง 

ตามความเสมอภาคระหว่างเพศและเป้าหมายการพัฒนาที่

ยั่งยืนในเอเชียและแปซิฟิก: บรรทัดฐานและเส้นทางเพื่อการ

เปลี่ยนแปลงที่เป็นไปได้ภายในปี 2030 (Gender Equality 

and the Sustainable Development Goals in Asia and 

the Pacifi c: Baseline and Pathways for Transformative 

Change by 2030) ซึ่งเป็นเอกสารสําคัญของภูมิภาคซึ่งผลิต

ร่วมกันโดยธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งเอเชีย (Asian 

Development Bank: ADB) และ UN Women (จะมีออก

มาในปี 2018) เอกสารฉบับนี้จะให้ฐานในการติดตามความ

ก้าวหน้าในความเสมอภาคระหว่างเพศตามตัวชี้วัดของ

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน รวมถึงตัวชี้วัดที่เกี่ยวกับความ

รุนแรงต่อสตรีและเด็กหญิง และชี้ให้เห็นการดําเนินการท่ี

สาํคญัเพือ่การบรรลพุนัธกรณเีพือ่ความเสมอภาคระหวา่งเพศ

ในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก นอกจากน้ี ยังให้มีการประเมิน

สําหรับเอเชียและแปซิฟิกเป็นครั้งแรกว่าวาระปี 2030 จะถูก

ทําให้บรรลุผ่านการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศและ

เสริมสร้างพลังของผู้หญิงและเด็กหญิงได้อย่างไรอีกด้วย 

กล่องข้อความ 3: วาระการพัฒนาอย่างย่ังยืนปี 2030 

- การไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง
วาระการพัฒนาอย่างยั่งยืนปี 2030 ให้พันธสัญญาว่าจะไม่ทิ้งใครไว้

ข้างหลัง ซึ่งหมายถึงการให้ความสําคัญในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ 

และวางความก้าวหน้าของชุมชนชายขอบท่ีสุดไว้เป็นอันดับแรก 

โดยให้ผู้หญิงและเด็กหญิงอยู่ในอันดับต้นๆ ของรายการ

วาระดังกล่าวยังเป็นการส่งเสริมความจําเป็นในการที่จะระบุและ

แก้ไขสาเหตุเชิงโครงสร้างของความไม่เสมอภาคและการแบ่งแยก 

(marginalization) ที่กระทบต่อผู้หญิงและเด็กหญิง ความเสี่ยงต่อ

ความรุนแรงที่เพิ่มขึ้นเป็นหนึ่งผลกระทบจาก อัตลักษณ์ที่ทับซ้อน

ของผู้หญิงและเด็กหญิง รวมถึงอายุ เชื้อชาติ ชาติพันธุ์ ความยากจน 

ชนชั้น รสนิยมทางเพศ อัตลักษณ์ทางเพศ ความทุพพลภาพ ศาสนา 

สัญชาติและปัจจัยอื่นๆ 

การไม่ท้ิงใครไว้ข้างหลังบังคับให้ประเทศสมาชิกแห่งสหประชาชาติ

ต้องประเมินการตอบสนองของผู้ให้บริการต่างๆ เจ้าหน้าท่ีตํารวจ

และงานยุติธรรมต่อผู้หญิงและเด็กหญิงที่ประสบความรุนแรง 

อัตลักษณ์ท่ีทับซ้อนของผู้หญิงบางคนทําให้พวกเธอมีความเปราะ

บางตอ่ความรนุแรงและสามารถทีจ่ะเขา้ถงึกระบวนการยตุธิรรมและ

บริการต่างๆ ได้น้อย

การไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังกําหนดให้มีการจัดให้มีทุกบริการแก่ผู้หญิง

และเด็กหญิงท่ีประสบความรุนแรง โดยมิต้องคํานึงถึงอัตลักษณ์ท่ี

ทับซ้อนของพวกเธอ ผู้หญิงและเด็กหญิงจํานวนหนึ่งสามารถเข้าถึง

บริการอย่างจํากัดหรือรู้สึกไม่สะดวกในการเข้าถึงบริการต่างๆ หาก

พวกเธอถูกกีดกันหรือทําให้รู้สึกว่าไม่เป็นที่การต้อนรับเนื่องจาก

อตัลกัษณข์องพวกเธอหรือวถิทีีอ่ตัลกัษณถ์กูนยิามภายในชมุชนและ

สังคมนั้นๆ 

ดงันัน้ การเขา้ใจผลกระทบของอตัลกัษณท์ีท่บัซอ้นตอ่ประสบการณ์

ของผู้หญิงและเด็กหญิงกับความรุนแรงและการเข้าถึงบริการที่

จําเป็น ถือเป็นสิ่งสําคัญที่จะชี้ให้เห็นและปิดช่องว่างในการจัดให้มี

บริการ และไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังนับเป็นความก้าวหน้าของงาน

เกี่ยวกับการขจัดความรุนแรงต่อสตรีและเด็กหญิง
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บทที่ 3
ข้อมูลความรุนแรงต่อสตรีและเด็กหญิง



สาระสำาคัญ

•  ขอ้มลูความรนุแรงตอ่สตรแีละเดก็หญงิมคีวาม
สําคัญต่อการป้องกันและจัดการปัญหาความ
รุนแรงต่อสตรีและเด็กหญิงที่มีประสิทธิภาพ
โดยการให้ข้อมูลต่อการพัฒนานโยบายและ
แผนงานตามหลักฐานเชิงประจักษ์

•  ความรุนแรงต่อสตรีและเด็กหญิงไม่สามารถ
ได้รับการจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล หากปราศจากข้อมูลที่น่าเชื่อถือ
ในการให้ข้อมูลต่อการวางแผน การจัดการ
ทรัพยากรและการจัดทํางบประมาณ รวมถึง
ในการวดัผลกระทบของนโยบายและแผนงาน
ในการขจัดความรุนแรงต่อสตรีและเด็กหญิง

•  ข้อมูลท่ีมีคุณภาพสูงและน่าเชื่อถือเท่านั้นที่มี
ความหมายและมีประโยชน์

•  วัฒนธรรมของความนิ่งเงียบและตราบาปที่
เกี่ ยวเนื่องกับความรุนแรงต่อสตรีและ
เด็กหญิงส่งผลให้ผู้หญิงและเด็กหญิงไม่อยาก
รายงานเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ดังนั้น เหตุการณ์

ความรนุแรงฯ สว่นมากจะไมม่กีารรายงานตอ่
ผู้ให้บริการที่เป็นทางการ สิ่งนี้เป็นอุปสรรค
สําคัญต่อการเก็บรวบรวมข้อมูลความรุนแรง
ต่อสตรีและเด็กหญิง

•  เมื่อพิจารณาว่าลักษณะความรุนแรงต่อสตรี
และเดก็หญิงนัน้มคีวามเส่ียงสูง การเคารพตอ่
หลักจริยธรรม ความปลอดภัยและการรักษา
ความลับถือเป็นสิ่งสําคัญในรวบรวม แบ่งปัน 
เก็บรักษาและวิเคราะห์ข้อมูลความรุนแรงต่อ
สตรีและเด็กหญิง เพื่อปกป้องอัตลักษณ์ของ
ผู้ผ่านพ้นความรุนแรงและไม่ทําให้พวกเธอ
ตกอยู่ในความเสี่ยงที่สูงขึ้นต่อความรุนแรง

•  ในประเทศสมาชกิอาเซยีนสว่นใหญ ่ความรว่ม
มอืระหวา่งภาคสว่น หนว่ยงาน และองคก์รใน
การที่จะแบ่งปันและรวบรวมข้อมูลความ
รุนแรงมีอยู่อย่างจํากัด แนวทางที่แตกต่างใน
การเก็บรวบรวมข้อมูลจะส่งผลให้การ
เปรียบเทียบระหว่างชุดข้อมูลลดลง

•  รูปแบบหลักของความรุนแรงต่อสตรีและ
เด็กหญิงนั้นมีอยู่ 3 รูปแบบ - ข้อมูลเพื่อการ
บรหิาร ขอ้มลูความแพรห่ลาย และขอ้มลูดา้น
ตน้ทนุ – ซึง่บอ่ยครัง้มกีารเกบ็รวบรวมและนาํ
มาใช้เพื่อการศึกษาความรุนแรงต่อสตรีและ
เด็กหญิง

•  ข้อมูลความแพร่หลายและข้อมูลเพื่อการ
บริหารสามารถนําไปใช้เพื่อการใช้เป็นข้อมูล 
แนะแนวทางและสนับสนุนการศึกษาต้นทุน
ซึ่งให้แนวทางในการกําหนดและวิเคราะห์
ต้นทุนทางด้านการเงินของความรุนแรงฯ

•  แผนการควรมกีารพฒันาเพือ่การเผยแพรแ่ละ
การสื่อสารเกี่ยวกับสถิติและหลักฐานของ
ความรุนแรงในวิธีที่ดึงดูดความสนใจต่อผู้ที่
เกี่ยวข้องในวงกว้าง รวมถึงผู้กําหนดนโยบาย
และผู้มีอํานาจตัดสินใจ กระทรวง หน่วยงาน 
พันธมิตรด้านการพัฒนา องค์กรภาคประชา
สังคม ผู้ให้ทุน สื่อและสาธารณชน 

3.1 การใช้ข้อมูลความรุนแรงต่อสตรีและ
เด็กหญิง

กว่าสิบปีที่ผ่านมา โลกได้เปลี่ยนมาให้ความสนใจในการเก็บ

ข้อมูลและหลักฐานมากขึ้นและดีขึ้นเพื่อสนับสนุนความ

พยายามในการขจดัความรนุแรงตอ่สตรแีละเดก็หญงิในทกุรปู

แบบ จุดสําคัญก็คือการเก็บรวบรวมที่สามารถนําไปใช้ในการ

ให้ข้อมูลต่อการจัดทําแผนงานตามหลักฐานเชิงประจักษ์เพื่อ

ป้องกันและจัดการกรณีความรุนแรงต่อสตรีและเด็กหญิง 

องคก์รเพือ่การพฒันาระหวา่งประเทศ ผูก้าํหนดนโยบายระดบั

ประเทศ ผูใ้หท้นุ และองคก์รภาคประชาสงัคมซ่ึงใหค้วามสาํคญั

ในหลกัสทิธมินษุยชนของผูห้ญงิมุง่ประสงคท์ีจ่ะเขา้ใจลักษณะ

และความแพร่หลายของความรนุแรงฯและศกัยภาพของบคุคล

ที่ประสบความรุนแรงในการเข้าถึงการบริการที่จําเป็น รวมถึง

ปัจจัยเสี่ยงและปัจจัยเชิงป้องกันและผลกระทบของความ

รนุแรงฯ การแนะแนวทางในการเกบ็รวบรวมและการวเิคราะห์

ข้อมูลอย่างเป็นระบบ การนําเสนอและรายงาน รวมถึงการใช้

ข้อมูลในการรายงานการพัฒนานโยบายและแผนงานในการ

ขจัดความรุนแรงต่อสตรีและเด็กมีความจําเป็น1

ความรุนแรงต่อสตรีและเด็กหญิงจะไม่สามารถได้รับการแก้ไข

ได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลหากปราศจากข้อมูล

ที่เชื่อถือได้2 ข้อมูลความรุนแรงฯเป็นจุดเริ่มต้นที่สําคัญในการ

พัฒนานโยบายและแผนงานเพื่อการขจัดความรุนแรงฯ เมื่อ

นโยบายและแผนงานพร้อม ข้อมูลมีความสําคัญที่จะสร้าง

ความนา่เชือ่ถอืในการโนม้นา้วและการรณรงคท์ีม่ปีระสทิธภิาพ

ในการจัดสรรทรัพยากร เพื่อการนําไปปฏิบัติอย่างมี

ประสิทธิภาพ และเพื่อปรับปรุงคุณภาพและความพร้อมของ

บรกิารทีจ่าํเปน็ การคุม้ครอง และความยตุธิรรมสาํหรบัผูห้ญงิ

และเด็กหญิงที่ประสบความรุนแรง ข้อมูลความรุนแรงฯ

สามารถแสดงใหเ้หน็ถงึประสิทธภิาพในการปอ้งกนัและจดัการ

ความรนุแรงฯ ขอ้มลูสามารถชีใ้หเ้หน็ความคลา้ยคลงึและความ

แตกต่างของประสบการณ์ในเรื่องความรุนแรงของผู้หญิงและ

เด็กหญิงและความสามารถในการเข้าถึงบริการที่จําเป็นของ

พวกเธอ ข้อมูลที่มีประโยชน์ที่สุดนั้นถูกจําแนกตามปัจจัยเพิ่ม

เติมต่างๆ (เช่น อายุ เชื้อชาติหรือชาติพันธุ์ ระดับความมั่งคั่ง 

ชนช้ัน รสนิยมทางเพศ อัตลักษณ์ทางเพศ ความทุพพลภาพ 

ศาสนา สัญชาติ สถานะของผู้ย้ายถิ่นและปัจจัยอื่นๆ ซึ่งขึ้นอยู่

กับแต่ละบริบท) 
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การประชุมกลุ่มผู้เชี่ยวชาญขององค์การสหประชาชาติว่าด้วยตัวช้ีวัดเพ่ือวัดความรุนแรงต่อผู้หญิง3 ได้ระบุ

รูปแบบความรุนแรงต่อสตรีและเด็กหญิงไว้ 12 รูปแบบซึ่งจำาเป็นต้องมีการศึกษาเพิ่มเติมและเรียกร้องให้มี

การพฒันาวิธกีารเกบ็รวบรวมขอ้มลูและตวัชีว้ดัในการวดัและแสดงปริมาณของรูปแบบความรุนแรงต่อสตรี

และเด็กหญิง ซึ่งรูปแบบความรุนแรงดังกล่าว ได้แก่

•  การฆาตกรรมผู้หญิงโดยคู่ครอง (Killing of women by 

intimate partners);

•  ความรุนแรงท่ีเก่ียวข้องกับสินสอด (Dowry-related 

violence);

•  การฆ่าทารกเพศหญิง (Female infanticide);

•  การแสวงประโยชน์ทางเพศ (Sexual exploitation);

•  การคุกคามด้วยความรุนแรง (Threats of violence);

•  การค้ามนุษย์ (Traffi cking);

•  ความรุนแรงทางเศรษฐกิจและอารมณ์ / จิตวิทยา อันเป็น

ส่วนหนึ่งของความรุนแรงโดยคู่ครอง (Economic and 

emotional/psychological violence as part of 

intimate partner violence);

•  การสังหารผู้หญิง (Femicide);

•  อาชญากรรมที่กระทําต่อผู้หญิงในนามของเกียรติยศ 

(Crimes committed against women in the name 

of ‘honour’);

•  การสมรสโดยถูกบังคับ (Forced marriage);

•  ความรุนแรงต่อผู้หญิงที่ เกี่ยวข้องกับความขัดแย้ง/

วกิฤตการณ ์(Confl ict/crisis-related violence against 

women);

•  การคุกคามทางเพศ (Sexual harassment)

3.2 ความท้าทายที่เกี่ยวเนื่องกับข้อมูล
ความรุนแรงต่อสตรีและเด็กหญิง

หนึง่ในความทา้ทายหลกัในการเก็บรวบรวมข้อมลูความรนุแรง

ต่อสตรีและเด็กหญิงคือวัฒนธรรมของความนิ่งเงียบและ

ตราบาปที่เกี่ยวเนื่องกับความรุนแรงต่อสตรีและเด็กหญิง 

ผู้หญิงและเด็กหญิงไม่ได้รับการส่งเสริมให้รายงานเหตุความ

รุนแรงนัก ดังนั้น จํานวนกรณีที่มีการรายงานต่อผู้ให้บริการที่

เปน็ทางการ (ดา้นยตุธิรรม กจิการตาํรวจ บรกิารทางสังคมและ

สุขภาพ) มีแนวโน้มที่จะตํ่ากว่าความแพร่หลายที่แท้จริงอย่าง

มีนัยสําคัญ

ความสมัพันธแ์ละความมปีระโยชนข์องขอ้มลูข้ึนอยูก่บัคณุภาพ

และความน่าเชื่อถือของข้อมูล ศักยภาพของประเทศสมาชิก

อาเซยีนในการเกบ็รวบรวมขอ้มลูทีม่คีณุภาพและเชือ่ถอืไดข้ึน้

อยูก่บัการมวีธิกีารเกบ็รวบรวมข้อมลูทีส่อดคลอ้งกบัมาตรฐาน

ระเบียบวิธีวิจัยที่ได้ตกลงกัน (โดยใช้คําจํากัดความของความ

รุนแรงต่อสตรีและเด็กหญิงท่ีได้รับการยอมรับในระดับสากล 

การสํารวจความรุนแรงต่อสตรีและเด็กหญิงท่ีมีการทดสอบ

และตรวจสอบความถูกต้องแล้ว การรวบรวมข้อมูลและแบบ

ฟอร์มการลงทะเบียนท่ีมีคุณภาพ) และรูปแบบของการเก็บ

รวบรวมข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลจะต้องเคารพหลัก

จรยิธรรม ความปลอดภยัและการรกัษาความลบั ความสามารถ

ในการเก็บรวบรวมข้อมูลที่มีคุณภาพและเชื่อถือได้ต้องการ

ผู้เก็บรวบรวมข้อมูลและ/หรือผู้สัมภาษณ์ที่ผ่านการฝึกอบรม 

และนกัวเิคราะหข์อ้มลูทีม่ทีกัษะทีส่ามารถทาํการวเิคราะหเ์ชงิ

ทฤษฎีและการตีความข้อมูลความรุนแรงต่อสตรีและเด็กหญิง 

ในประเทศสมาชิกอาเซียนส่วนใหญ่ มีแนวโน้มที่จะมีการเก็บ

รวบรวมข้อมูลความรุนแรงต่อสตรีและเด็กหญิงระหว่างภาค

ส่วน หน่วยงานและองค์กรอย่างไม่แน่นอนและไม่สมํ่าเสมอ 

ข้อมูลที่เก็บรวบรวมมักจะได้รับการพัฒนาและ ไม่ได้ถูกใช้

ประโยชน์เพื่อการให้ข้อมูลต่อนโยบายและแผนงานความ

รุนแรงต่อสตรีและเด็กหญิง 

คณุภาพและความนา่เชือ่ถอืของขอ้มลูผนัแปรอยา่งมนียัสาํคญั

ตามคําจํากัดความที่แตกต่างกันของความรุนแรงต่อสตรีและ

เดก็หญงิซึง่ไดร้บัการเหน็ชอบระหวา่งภาคส่วน หนว่ยงานและ

องค์กร เช่นเดียวกันกับความไม่สอดคล้องกันในการจําแนก

ข้อมูลความรุนแรงต่อสตรีและเด็กหญิง (ประเภทของความ

รนุแรง ความรา้ยแรงของความรนุแรง ความถีข่องความรนุแรง 

สถานทีเ่กดิความรนุแรง ความสัมพนัธร์ะหวา่งผู้กระทาํผดิและ

ผู้ตกเป็นผู้เสียหาย ลักษณะเฉพาะส่วนบุคคลของพวกเขา) 

คําจํากัดความที่แตกต่างกันของความรุนแรงต่อสตรีและ
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เด็กหญิงและความไม่สอดคล้องกันในการจําแนกข้อมูลความ

รนุแรงตอ่สตรแีละเดก็หญงิสามารถสง่ผลกระทบตอ่ความเปน็

ไปไดใ้นการรวบรวมและเปรยีบเทยีบขอ้มลูความรนุแรงตอ่สตรี

และเด็กหญิงระหว่างภาคส่วนต่างๆ 

ในประเทศสมาชิกอาเซียนส่วนใหญ่ มีแนวโน้มค่อนข้างน้อยที่

จะมีการประสานงานข้ามภาคส่วน หน่วยงานและองค์กรใน

การแบ่งปันและรวบรวมข้อมูลความรุนแรงต่อสตรีและ

เด็กหญิง แนวทางการเก็บรวบรวมข้อมูลที่ไม่สอดคล้องกัน

ทําให้เก็บรวบรวมข้อมูลและระบุรูปแบบได้ยากขึ้น ด้วย

ขอ้จาํกดัเหลา่นี ้หนว่ยงานภาครฐัและองคก์รภาคประชาสงัคม

ไดพ้ยายามปรับปรงุการเก็บรวบรวมข้อมลูทีเ่กีย่วขอ้งกบัความ

รุนแรงต่อสตรีและเด็กหญิง (ดูกล่องข้อความ 4) หน่ึงใน

ความทา้ทายทีใ่หญท่ีส่ดุคอืขดีความสามารถระดบัประเทศและ

ระดบัภมูภิาคทีจ่าํกดัในการรวบรวม การจดัเกบ็ การวเิคราะห ์

การแบ่งปันและการใช้ข้อมูล (ดูแผนภาพ 1) แนวทางปฏิบัติ

ภมูภิาคอาเซยีนวา่ดว้ยการเกบ็รวบรวมและการใชข้อ้มลูความ

รุนแรงต่อสตรีและเด็กหญิงได้กําหนดเป้าหมายเพื่อก้าวข้าม

ความท้าทายเหล่านั้น

3.3 ประเภทของข้อมูลความรุนแรงต่อ
สตรีและเด็กหญิง

ข้อมูลหลักสามประเภท – ข้อมูลเพื่อการบริหาร ข้อมูลความ

แพร่หลายและข้อมูลด้านต้นทุน โดยทั่วไปเพื่อให้ข้อมูลเชิงลึก

เกี่ยวกับความรุนแรงต่อสตรีและเด็กหญิง ข้อมูลประเภทนี้

สามารถนําไปใช้เพื่อให้ข้อมูลต่อ แนะแนวทางและสนับสนุน

การศึกษาการคิดต้นทุนที่เปิดเผยต้นทุนที่เป็นตัวเงินและ

ผลกระทบทางการเงินของความรุนแรงต่อสตรีและเด็กหญิง 

ข้อมูลแต่ละประเภทจะถูกกําหนดในกล่องข้อความ 5 และ

อภิปรายในรายละเอียดเพิ่มเติมในบทต่อไป

3.4 ความเชื่อมโยงระหว่างข้อมูลความ
รุนแรงต่อสตรีและเด็กหญิง

ข้อมูลเพื่อการบริหารและข้อมูลความแพร่หลายมาจากแหล่ง

ขอ้มลูทีแ่ตกตา่งกนั มวีตัถปุระสงคท์ีแ่ตกตา่งกนัและตอบสนอง

ต่อคําถามที่แตกต่างกัน ข้อมูลเพื่อการบริหารร่วมกับข้อมูล

ความแพรห่ลายจะทาํใหเ้ขา้ใจความรนุแรงตอ่สตรแีละเดก็หญงิ

ดขีึน้ ทัง้ขอ้มลูเพือ่การบรหิารความรนุแรงตอ่สตรแีละเดก็หญงิ

และข้อมูลความแพร่หลายของความรุนแรงต่อสตรีและ

เด็กหญิงมีความจําเป็นต่อการศึกษาการคํานวณต้นทุนความ

รุนแรงต่อสตรีและเด็กหญิง 

อย่างไรก็ตาม โดยทั่วไปแล้วการศึกษาความแพร่หลายของ

ความรุนแรงต่อสตรีและเด็กหญิงเป็นการเก็บรวบรวมข้อมูล

จากตัวอย่างของตัวแทนประชากร (ระดับประเทศหรือระดับ

ภมูภิาค) ดงันัน้ผลลพัธส์ามารถเปน็ตวัแทนของความแพรห่ลาย

ที่แท้จริงของความรุนแรงในประชากร การศึกษาความแพร่

หลายให้ข้อมูลที่ละเอียดมากกว่าในบริบทที่ความรุนแรงต่อ

สตรีและเด็กหญิงเกิดขึ้น ได้แก่ ความรุนแรงต่อสตรีและ

เดก็หญงิสง่ผลกระทบตอ่ผูห้ญงิและเดก็หญงิในกลุม่ประชากร

ทั่วไปอย่างไร ปัจจัยเสี่ยงและปัจจัยเชิงป้องกันรวมถึง

พฤติกรรมในการแสวงหาความช่วยเหลือ การศึกษาความ

แพร่หลายของความรุนแรงต่อสตรีและเด็กหญิงช่วยสร้าง

บรรทัดฐานซึ่งการศึกษาความแพร่หลายของความรุนแรงต่อ

สตรีและเด็กหญิงอื่นๆ สามารถนํามาเปรียบเทียบเพื่อตรวจ

สอบการเปลี่ยนแปลงในความแพร่หลายของความรุนแรงต่อ

สตรีและเด็กหญิงและปัจจัยที่นําไปสู่ความรุนแรงต่อสตรีและ

เด็กหญิงเมื่อเวลาผ่านไป

กล่องข้อความ 4: ความพยายามในการปรับปรุงการ

เกบ็รวบรวมขอ้มลูความรนุแรงตอ่สตรแีละเดก็หญงิใน

อินโดนีเซีย
ในประเทศอินโดนีเซีย คณะกรรมาธิการแห่งชาติว่าด้วยความ

รุนแรงต่อสตรี (KOMNAS Perempuan) เป็นสถาบันอิสระที่

ก่อตั้งข้ึนโดยคําสั่งของประธานาธิบดีเพื่อส่งเสริมและติดตามสิทธิ

มนุษยชนของผู้หญิงและความรุนแรงต่อสตรีและเด็กหญิงของ

ผูห้ญงิในอนิโดนเีซยี ในทกุป ีคณะกรรมาธกิารฯจะสง่การสํารวจท่ี

ได้มาตรฐานให้กับบางหน่วยงานภาครัฐ และองค์กรภาคประชา

สังคมประมาณ 700 ถึง 1,000 องค์กรทั่วประเทศที่ให้บริการที่

จําเป็นแก่ผู้หญิงและเด็กหญิงท่ีประสบความรุนแรง การสํารวจ

ดังกล่าวได้เก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อการบริหารโดยสรุปจากอย่าง

น้อยร้อยละ 30 ของ 700 ถึง 1,000 หน่วยงานภาครัฐและองค์กร

ภาคประชาสังคม วิเคราะห์ข้อมูลการสํารวจโดยใช้ระบบ

คอมพวิเตอรแ์ละจดัทาํรายงานประจาํปเีกีย่วกบัการรายงานความ

รุนแรงต่อสตรีและเด็กหญิงและการจัดให้ มีการบริการใน

อินโดนีเซีย

แนวทางปฏิบัติภูมิภาคอาเซียน ว่าด้วยการเก็บรวบรวมและการใช้ข้อมูลความรุนแรงต่อสตรีและเด็กหญิง  |  43



การวิเคราะห์ข้อมูล

เมือ่มกีารเกบ็รวบรวมขอ้มลูแล้ว จะตอ้งมกีารวเิคราะหข์อ้มลู การวเิคราะหข์อ้มลูทาํใหเ้กดิความเขา้ใจ

ข้อมูล รวมถึงการวิเคราะห์ความถี่ ความเกี่ยวพันและความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร รูปแบบและ

แนวโน้มเม่ือเป็นไปได้ ข้อมูลเชิงคุณภาพสามารถถูกวิเคราะห์และนําเสนอเพื่อหนุนเสริมข้อมูลเชิง

ปรมิาณ ซึง่ทาํใหเ้ขา้ใจความรนุแรงตอ่สตรแีละเดก็หญงิและประสบการณค์วามรนุแรงฯของผูผ้า่นพน้

ความรนุแรงไดม้ากยิง่ขึน้ การวเิคราะหข์อ้มลูจาํเปน็ตอ้งมคีวามเขา้ใจความรนุแรงตอ่สตรแีละเดก็หญงิ

และทฤษฎีความรุนแรงต่อสตรีและเด็กหญิง และสาเหตุในการดึงข้อมูลที่มีความหมาย จากนั้นจึง

ทําการสังเกตการณ์ที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลต่อไป

การเก็บรวบรวม

ข้อมูล

การเก็บรักษาข้อมูล

ในกระบวนการทีม่กีารเกบ็รวบรวมหรอืการไดม้าซึง่ขอ้มลู ความกงัวลหลกัของผูใ้หบ้รกิาร ตาํรวจและ

เจ้าหน้าที่ยุติธรรมที่รับผิดชอบในการเก็บรวบรวมข้อมูลควรเป็นเรื่องสวัสดิภาพของผู้ผ่านพ้นความ

รุนแรงต่อสตรีและเด็กหญิงและเคารพหลักการเรื่องความปลอดภัยและการรักษาความลับ รวมถึงใน

กระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูล ทั้งนี้ ควรทําให้แน่ใจว่ากระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูลที่มีระบบจะ

ได้รับการพัฒนาและนําไปใช้เพื่อปรับปรุงคุณภาพและความน่าเช่ือถือของข้อมูลความรุนแรงต่อสตรี

และเด็กหญิง

หากพิจารณาถึงลักษณะที่ละเอียดอ่อนของข้อมูลความรุนแรงต่อสตรีและเด็กหญิง ข้อมูลทั้งหมด

ตลอดทัง้กระบวนการจดัการขอ้มลู รวมถงึการเกบ็รวบรวม การจดัเกบ็ การวเิคราะหแ์ละการแบง่ปนั 

ควรถูกจัดเก็บอย่างเหมาะสมในลักษณะที่รับรองในการรักษาความลับและความปลอดภัยของ

ผู้ผ่านพ้นความรุนแรงต่อสตรีและเด็กหญิงและผู้เก็บรวบรวมข้อมูล

การใช้ข้อมูล
ข้อมูลสามารถเปิดเผยลักษณะและความแพร่หลายของความรุนแรงต่อสตรีและเด็กหญิงในระดับ

อําเภอ จังหวัดและระดับประเทศ ข้อมูลมีความสําคัญต่อการตัดสินใจในนโยบายและแผนงานใน

การขจัดความรุนแรงต่อสตรีและเด็กหญิงโดยมีหลักฐานอ้างอิง รวมถึงการป้องกัน การแทรกแซง 

การคุ้มครอง การให้บริการ การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมและการประสานงาน

การแบ่งปันข้อมูล

ข้อมูลสามารถถูกเก็บรวบรวมจากแหล่งข้อมูลที่หลากหลายและถูกวิเคราะห์ในระดับระหว่างหน่วย

งาน การแบง่ปนัข้อมลูเปน็ขัน้ตอนสาํคญัในการทาํใหม้ัน่ใจไดว้า่จะเกดิความเขา้ใจในกรณคีวามรนุแรง

ต่อสตรีและเด็กหญิงอย่างครอบคลุมรอบด้านมากขึ้น ข้อมูลสามารถถูกนําไปใช้ในการประเมินการ

รเิริม่เพือ่ปอ้งกนัความรนุแรงตอ่สตรแีละเดก็หญงิ และทาํใหม้ัน่ใจไดว้า่มกีารจดัการกรณคีวามรนุแรง

ตอ่สตรแีละเดก็หญงิและตอบสนองตอ่ความจาํเปน็ของผู้ผ่านพน้ความรนุแรงในลักษณะประสานการ

ทํางานร่วมกันของหลายภาคส่วนที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

แผนภาพ 1 แผนผัง: การเก็บรวบรวม การจัดเก็บ การวิเคราะห์ การแบ่งปันและการใช้ข้อมูล

หมายเหตุ: แผนผังน้ีวางกรอบของข้ันตอนท่ัวไปท่ีเกี่ยวข้องกับการเก็บรวบรวมข้อมูลความรุนแรงต่อสตรี ซึ่งอาจแตกต่างกัน

ไปตามประเภทของข้อมูล

44  |  ข้อมูลความรุนแรงต่อสตรีและเด็กหญิง



กล่องข้อความ 5: ประเภทของข้อมูลความรุนแรงต่อสตรีและเด็กหญิง
ข้อมูลเพื่อการบริหาร ข้อมูลความแพร่หลาย และข้อมูลการคิดต้นทุน มีวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกัน

ข้อมูลเพื่อการบริหาร จะมีการเก็บรวบรวมเป็นประจําโดยผู้ให้บริการ ข้อมูลมาจากกรณีความรุนแรงต่อสตรีและเด็กหญิง ที่มีการระบุและ

รายงาน ลงทะเบียนและจัดการโดยเจ้าหน้าที่และผู้ให้บริการรวมถึงตํารวจ อัยการ ศาล สวัสดิการสังคม บริการทางสังคม การคุ้มครองเด็ก 

สุขภาพและการศึกษา 

ข้อมูลความแพร่หลาย มาจากการสํารวจรวมถึงสถิติประชากรและการสํารวจประชากร ข้อมูลความแพร่หลายจับประเด็นเหตุการณ์ความ

รุนแรงต่อสตรีและเด็กหญิงสําหรับกลุ่มอายุที่แตกต่างกัน (รวมถึงในวัยเด็กก่อนอายุ 15 ปีและอายุ15 ปีขึ้นไป) สาเหตุและปัจจัยที่มีผลต่อความ

รุนแรงต่อสตรีและเด็กหญิง ทัศนคติต่อความรุนแรงต่อสตรีและเด็กหญิง พฤติกรรมการแสวงหาความช่วยเหลือ คําอธิบายของผู้กระทําผิดและ

ผลกระทบเชิงลบของความรุนแรงต่อสตรีและเด็กหญิงที่มีต่อผู้หญิงและลูกของพวกเธอ

ขอ้มลูการคดิตน้ทนุ มาจากการศึกษาตน้ทุน การศึกษาการคดิตน้ทนุความรนุแรงตอ่สตรแีละเดก็หญงิไดช้ีว้ธิกีารกาํหนดและวเิคราะหป์ระมาณ

การตน้ทนุทางการเงนิของความรนุแรงตอ่สตรแีละเด็กหญงิ โดยการวดัและแสดงปริมาณผลทีห่ลากหลายของความรุนแรงตอ่สตรีและเดก็หญงิ

สําหรับบุคคล ครัวเรือนและเศรษฐกิจระดับประเทศ ข้อมูลการคิดต้นทุนสามารถประมาณการผลกระทบของความรุนแรงต่อสตรีและเด็กหญิง

รวมถึงต้นทุนในการให้บริการที่จําเป็นต่อผู้ผ่านพ้นความรุนแรงต่อสตรีและเด็กหญิง โดยใช้ทั้งข้อมูลความแพร่หลายและข้อมูลเพื่อการบริหาร

แมว้า่ขอ้มลูเพือ่การบรกิารความรนุแรงตอ่สตรแีละเด็กหญงิจะ

ไม่ได้จับประเด็นความแพร่หลายของความรุนแรงต่อสตรีและ

เด็กหญิง แต่ข้อมูลเพื่อการบริหารความรุนแรงฯ ก็มีความ

สําคัญต่อการประเมินว่าผู้หญิงและเด็กหญิงจะเข้าถึงการ

บริการได้ที่ไหนและอย่างไร และกระทรวง หน่วยงานและผู้ให้

บริการจะตอบสนองต่อความจําเป็นของผู้หญิงและเด็กหญิงที่

ประสบความรนุแรงอยา่งไร ขอ้มลูสามารถเปดิเผยรปูแบบและ

แนวโน้มที่ผ่านมาของพฤติกรรมการแสวงหาความช่วยเหลือ

และผลลัพธ์ของกรณีที่มีการรายงาน

การศึกษาการคิดต้นทุนได้ให้แนวทางในการกําหนดและ

วิเคราะห์การประมาณการต้นทุนการเงินของความรุนแรงต่อ

สตรแีละเดก็หญงิ โดยการวดัและแสดงปรมิาณของผลกระทบ

ที่หลากหลายของความรุนแรงต่อสตรีและเด็กหญิง สําหรับ

บุคคล ครัวเรือนและเศรษฐกิจระดับประเทศ ข้อมูลการคิด

ตน้ทนุสามารถประมาณการผลกระทบของความรนุแรงตอ่สตรี

และเด็กหญิง และประมาณการต้นทุนค่าใช้จ่ายในการจัดหา

บริการที่จําเป็นให้แก่ผู้ผ่านพ้นความรุนแรงต่อสตรีและเด็ก

หญงิ โดยใชท้ัง้ขอ้มลูความแพรห่ลายและขอ้มลูเพือ่การบรหิาร 

ข้อมูลความแพร่หลายและข้อมูลเพื่อการบริหารความรุนแรง

ตอ่สตรแีละเดก็หญงิเปดิเผยใหเ้หน็วา่ม ี“ผลกระทบทีแ่คบลง” 

(funnel effect) เม่ือเป็นเรื่องของข้อมูลความรุนแรงต่อสตรี

และเด็กหญิง ข้อมูล (ดูแผนภาพ 2) ความรุนแรงที่ถูกเปิดเผย

โดยปกติจะน้อยกว่าการเกิดขึ้นจริงในหมู่ประชากรมาก หรือ

กล่าวได้ว่า จํานวนที่แพร่หลายของความรุนแรงต่อสตรีและ

เด็กหญิงในประเทศนั้นมากกว่าจํานวนผู้หญิงและเด็กหญิงที่

เปดิเผยความรนุแรงทีพ่วกเธอประสบและแสวงหาการคุม้ครอง

และช่วยเหลือ (ตามข้อมูลเพื่อการบริหารจากผู้ให้บริการ

ช่วยเหลือกรณีความรุนแรงต่อสตรีและเด็กหญิง) ในทางกลับ

กันจํานวนผู้หญิงและเด็กหญิงที่แสวงหาการคุ้มครองและ

บรกิารมมีากกวา่จาํนวนกรณคีวามรนุแรงตอ่สตรแีละเดก็หญงิ

ที่มีการรายงานและบันทึกโดยตํารวจ (ตามข้อมูลเพื่อการ

บริหารจากตํารวจ) จํานวนกรณีความรุนแรงต่อสตรีและ

เด็กหญิงที่รายงานต่อตํารวจมีมากกว่าจํานวนกรณีที่มีการ

สืบสวนโดยตํารวจ (ตามข้อมูลเพื่อการบริหารจากตํารวจและ

เจ้าหน้าที่ยุติธรรม) ท้ายที่สุดแล้ว จํานวนกรณีความรุนแรงต่อ

สตรแีละเดก็หญงิทีด่าํเนนิคดโีดยศาลมนีอ้ยกวา่จาํนวนทีม่กีาร

สอบสวน (ตามขอ้มลูเพือ่การบรหิารจากอยัการและ/หรอืศาล) 

ความแตกต่างระหว่างความแพร่หลายของความรุนแรงที่เกิด

ขึ้นจริงและความรุนแรงที่มีการเปิดเผยจะแตกต่างกันไป 

แต่จําเป็นต้องทําความเข้าใจเพื่อประมาณการต้นทุนในการ

ป้องกัน การจัดการ และการขจัดความรุนแรงต่อสตรีและ

เด็กหญิง และเพื่อวางแผนและพัฒนานโยบายและแผนงาน 

กลอ่งขอ้ความ 6 ใหค้าํอธบิายเพิม่เตมิเกีย่วกบัวตัถปุระสงค์ท่ี

แตกต่างกันของข้อมูลความแพร่หลาย ข้อมูลเพื่อการบริหาร 

และข้อมูลการคิดต้นทุน 
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ความแพร่หลายของความรุนแรงต่อสตรีและเด็กหญิงในสังคม (ข้อมูลความแพร่หลาย)

ผู้หญิงและเด็กหญิงที่เคยประสบความรุนแรงและเข้าถึงการคุ้มครอง

และการบริการให้ความช่วยเหลือ (ข้อมูลเพื่อการบริหาร)

กรณีความรุนแรงต่อสตรีและเด็กหญิงที่มีการรายงาน

และบันทึกไว้โดยตํารวจ (ข้อมูลเพื่อการบริหาร)

กรณีความรุนแรงต่อสตรีและเด็กหญิง

ที่มีการสอบสวนโดยตํารวจ (ข้อมูลเพื่อการบริหาร)

กรณีความรุนแรงต่อสตรีและเด็กหญิง

ที่มีการดําเนินคดีโดยศาล 

(ข้อมูลเพื่อการบริหาร)

3.5 ข้อมูลเชิงปริมาณและข้อมูลเชิงคุณภาพ

ขอ้มลู คอื การวดัปรมิาณหรอืการสงัเกตคณุภาพทีเ่กบ็รวบรวม

ไวเ้ปน็แหลง่ขอ้มลู หน่วยขอ้มูล คอืบคุคลหรอืสถาบนัซึง่ขอ้มลู

ที่เกี่ยวข้องมีการเก็บรวบรวม ข้อมูลเชิงปริมาณ เป็นตัวเลข

และการวดัจาํนวนในขณะทีข่อ้มูลเชงิคณุภาพไมใ่ชต่วัเลขและ

เป็นการบรรยายและสามารถมีคําต่างๆ เรื่องเล่า ภาพถ่าย 

วดิโีอและการบนัทกึเสียง ทัง้ขอ้มลูเชงิปรมิาณและเชงิคณุภาพ

สามารถเก็บรวบรวมได้จากหน่วยข้อมูลเดียวกัน

ในส่วนนี้จะแนะนําศัพท์สําคัญที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล (ดูกล่อง

ข้อความ 7) และความแตกต่างระหว่างข้อมูลเชิงปริมาณและ

ข้อมูลเชิงคุณภาพ ซึ่งจุดมุ่งหมายก็คือเพื่อสร้างความเข้าใจที่ดี

ขึ้นเกี่ยวกับแหล่งท่ีมาของข้อมูลท่ีสามารถนําไปใช้เพื่อตอบ

คําถามเฉพาะได้

แผนภาพ 2: ผลกระทบที่แคบลงของความรุนแรงต่อสตรีและเด็กหญิง

ที่มา: Robin N. Haarr, Endline Report of the UN Trust Fund-Supported Solomon Islands Joint Programme on 

Eliminating Violence against Women and Girls – Keeping the Promise in the Solomon Islands: From Policy 

to Action, UN Women Multi-Country Offi ce Pacifi c: Suva, Fiji (2018).

หมายเหต:ุ แผนภาพนีม้ไิดม้จีดุประสงคท์ีจ่ะแสดงสดัสว่น อตัราของกรณคีวามรนุแรงตอ่สตรแีละเดก็หญงิทีม่กีารรายงานมกัจะตํา่

กว่าความแพร่หลายของความรุนแรงต่อสตรีและเด็กหญิงในประชากร
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การวเิคราะหข์อ้มลูเชงิปรมิาณและเชงิคณุภาพสามารถนาํไปสู่

ความเข้าใจที่ลึกซ้ึงยิ่งขึ้นของลักษณะความแพร่หลาย สาเหตุ

และผลกระทบของความรุนแรงต่อสตรีและเด็กหญิง และยัง

สามารถชี้ให้เห็นผลกระทบของนโยบายและแผนงานที่

เกีย่วขอ้ง ขอ้มลูเชงิปรมิาณและคณุภาพมจีดุแขง็ ขอ้จาํกดั และ

ประเด็นใดประเด็นหนึ่งหรือทั้งสองประเด็นจะเหมาะสม

ประการใดนั้น ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ การตั้งประเด็นที่ข้อมูล

จะมีการเก็บรวบรวม รวมถึงการออกแบบหรือวิธีการในการ

เก็บรวบรวมข้อมูล

ตาราง 2 ชี้ให้เห็นความแตกต่างที่สําคัญบางอย่างระหว่าง

การวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพกับวิธีการรวบรวมข้อมูล

โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เกี่ยวเน่ืองกับเป้าหมาย วัตถุประสงค์ใน

การวิจัย สิ่งที่มุ่งเน้น กลุ่มที่ศึกษา ตัวแปรที่วัด รูปแบบของ

ขอ้มลูทีเ่กบ็รวบรวม วธิกีารเกบ็รวบรวมขอ้มลู รปูแบบของการ

วิเคราะห์ข้อมูลและผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้น

3.5.1 ข้อมูลเชิงปริมาณ

ข้อมูลเชิงปริมาณเป็นการวัดค่าหรือการนับที่แสดงเป็น

หมายเลข (ตัวเลข) มาตรการเชิงปริมาณมักมุ่งเน้นไปที่ 

“จาํนวนเทา่ใด” (how many) “เทา่ไหร”่ (how much) และ/

หรือ “บ่อยเพียงใด” (how often) วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล

เชงิปรมิาณโดยทัว่ไปมลีกัษณะเปน็โครงสรา้งคอ่นขา้งมากและ

มรีปูแบบการสํารวจทีห่ลากหลาย เชน่ การสํารวจเชงิประชากร 

การสํารวจออนไลน์ การสํารวจแบบตัวต่อตัว การสํารวจทาง

โทรศัพท์ การศึกษาพัฒนาการระยะยาวและการสํารวจ

ประชามติออนไลน์ ข้อมูลเชิงปริมาณเกี่ยวกับลักษณะและ

ความแพรห่ลายของความรนุแรงตอ่สตรแีละเดก็หญงิสามารถ

รวมคําถามเกี่ยวกับเหตุและผลของความรุนแรง ทัศนคติและ

ความคดิเหน็และพฤตกิรรมการแสวงหาความชว่ยเหลอื บคุคล

ที่รวมอยู่ในตัวอย่างการสํารวจควรได้รับการคัดเลือกอย่าง

ใส่ใจเพื่อให้แน่ใจว่าเป็นตัวแทนของประชากร โดยทั่วไปการ

สํารวจจะขึ้นอยู่กับคําถามปลายปิดที่ให้ข้อมูลเชิงตัวเลข หรือ

ขอ้มลูทีส่ามารถใส่ลงไปในหมวดหมูร่หสัทีเ่ปน็ตวัเลขทีใ่หข้อ้มลู

เชิงตัวเลขซึ่งแสดงชื่อและคุณลักษณะ (ตัวอย่างเช่น เพศของ

คุณคืออะไร? 1 = หญิง, 2 = ชาย), แสดงลําดับหรือการจัด

อันดับ (ตัวอย่างเช่น 1 = ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งถึง 5 = เห็นด้วย

อย่างยิ่ง; 1 = ไม่เคย ถึง 5 = บ่อยมาก) และ/หรือข้อมูลด้าน

ขนาด (ตัวอย่างเช่น อายุที่บันทึกเป็นปี) ข้อมูลเชิงปริมาณ

สามารถแปลงเปน็สถติทิีใ่ชง้านไดง้า่ย เชน่ เปอรเ์ซน็ตแ์ละความ

แตกต่างของค่าเฉลี่ยที่แสดงให้เห็นอย่างง่ายดายในตาราง 

กราฟ แผนภูมิและภาพกราฟิก

ความแตกต่างระหว่างข้อมูลความแพร่หลายของความรุนแรง

ต่อสตรีและเด็กหญิงและข้อมูลเพื่อการบริหารความรุนแรงต่อ

สตรีและเด็กหญิง: ข้อมูลเพื่อการบริหารความรุนแรงต่อสตรีและ

เด็กหญิงข้อมูลไม่สามารถใช้แทนข้อมูลความแพร่หลายของความ

รุนแรงต่อสตรีและเด็กหญิง เพราะข้อมูลเพื่อการบริหารข้อมูล

ไม่ได้ให้การวัดที่ถูกต้องของความแพร่หลายของความรุนแรงต่อ

สตรีและเด็กหญิงในหมู่ประชากร ข้อมูลเพื่อการบริหารไม่ได้เป็น

ตัวแทนแต่ประการใด เพราะผู้ผ่านพ้นความรุนแรงต่อสตรีและ

เด็กหญิงจํานวนมากไม่ได้รายงานเหตุความรุนแรงที่พวกเธอ

ประสบต่อเจ้าหน้าที่ หน่วยงานหรือผู้ให้บริการ

ข้อมูลความแพร่หลายของความรุนแรงต่อสตรีและเด็กหญิง

สามารถเผยให้เห็นถึงสัดส่วนของผู้หญิงและเด็กหญิงที่ประสบ

ความรุนแรง ในขณะที่ข้อมูลเพื่อการบริหารแสดงให้เห็นว่ามีผู้ขอ

ความช่วยเหลือจํานวนเท่าใด ผู้ให้บริการใดให้ความช่วยเหลือ

พวกเธอ และจํานวนการบริการที่ต้องการ

ความแตกต่างระหว่างข้อมูลการคิดต้นทุนความรุนแรงต่อสตรี

และเดก็หญงิ และขอ้มลูความแพรห่ลายของความรนุแรงตอ่สตรี

และเดก็หญงิ: ข้อมูลความแพรห่ลายของความรนุแรงตอ่สตรีและ

เด็กหญิงแสดงให้เห็นถึงมาตราส่วนของความรุนแรงต่อสตรีและ

เด็กหญงิในกลุม่ประชากร ขอ้มลูการคดิตน้ทนุความรนุแรงตอ่สตรี

และเด็กหญิงสามารถประเมินผลกระทบของความรุนแรงต่อสตรี

และเด็กหญิงที่มีต่อปัจเจกบุคคล ชุมชน ธุรกิจและเศรษฐกิจ

ข้อมลูการคดิตน้ทนุความรนุแรงตอ่สตรแีละเดก็หญงิ และข้อมลู

เพือ่การบรหิารความรนุแรงตอ่สตรแีละเดก็หญงิ: ขอ้มลูเพ่ือการ

บรหิารความรนุแรงต่อสตรแีละเด็กหญงิแสดงความต้องการตอ่การ

บรกิารทีเ่ปน็ปจัจบุนัและสามารถใชใ้นการประเมนิตน้ทนุของการ

ใหบ้รกิารเกีย่วกบัความรนุแรงตอ่สตรแีละเดก็หญงิและบางสว่นยงั

แจ้งให้ทราบถึงผลกระทบทางเศรษฐกิจของความรุนแรงต่อสตรี

และเด็กหญิงความรุนแรงต่อสตรีและเด็กหญิง  

กล่องข้อความ 6: วัตถุประสงค์ท่ีแตกต่างกันของ

ข้อมูลความรุนแรงต่อสตรีและเด็กหญิง 
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กล่องข้อความ 7: ศัพท์บัญญัติที่สำาคัญ 
ข้อมูล คือการวัดหรือการสังเกตที่มีการรวบรวมเป็นแหล่งข้อมูล

หน่วยข้อมูล เป็นหนึ่งหน่วย (เช่น บุคคลหรือหน่วยงาน) ในกลุ่มประชากรกําลังถูกศึกษาซึ่งเกี่ยวข้องกับข้อมูลที่ถูกเก็บรวบรวม 

รายการข้อมูล (ตัวแปร) เป็นคุณสมบัติ (หรือคุณลักษณะ) ของหน่วยข้อมูลที่มีการวัดหรือนับ เช่น เพศ (ชายหรือหญิง) และอายุ

ข้อสังเกต คือการเกิดขึ้นของหน่วยข้อมูลจําเพาะที่มีการบันทึกเกี่ยวกับหน่วยข้อมูล ข้อสังเกตสามารถเป็นตัวเลข (เชิงปริมาณ) 

หรือไม่ใช่ตัวเลข (เชิงคุณภาพ) ก็ได้

ชุดข้อมูล เป็นการเก็บรวบรวมข้อสังเกตทั้งหมดที่สมบูรณ์

ตาราง 2: ความแตกต่างระหว่างการวิจัยเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณกับวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล

หลักเกณฑ์ การวิจัยเชิงคุณภาพ การวิจัยเชิงปริมาณ

เป้าหมาย การวิจัยที่ใช้เพื่อความเข้าใจที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นในสถานการณ์

ทางสังคมโดยเฉพาะหรือปรากฏการณ์ทางสังคม เช่น 

ประสบการณ์ เหตุผล ทัศนคติ ความคิดเห็นและแรงจูงใจ 

การวิจัยสามารถช่วยพัฒนาแนวคิดหรือข้อสันนิษฐาน

สําหรับการวิจัยเชิงปริมาณและสามารถใช้เพื่อเสริมข้อมูล

เชิงตัวเลขจากการวิจัยเชิงปริมาณ

การวิจัยที่ใช้เพื่อวัด วิเคราะห์และตีความ

ข้อสังเกตเพื่อเป้าหมายในการค้นหาความแพร่

หลายที่ซ่อนอยู่ รูปแบบความสัมพันธ์ระหว่าง

ตัวแปรและการจําแนกประเภทของประเภท

ของปรากฏการณ์ รูปแบบของความสัมพันธ์

วัตถุประสงค์ สํารวจ ค้นพบ อธิบายและสร้าง อภิปราย อธิบายและทํานาย

เน้นยำ้า เลนส์มุมกว้างและตรวจสอบความกว้างและความลึกของ

หัวข้อ

เลนส์มุมแคบและรวบรวมข้อมูลจําเพาะที่

เกี่ยวข้องกับหัวข้อและอาจมุ่งเน้นไปที่การ

ทดสอบสมมติฐานและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับ

หัวข้อเฉพาะ

กลุ่มที่ศึกษา กลุ่มคนที่มีขนาดเล็กกว่าและบ่อยครั้งที่พวกเขาจะได้รับ

การเลือกอย่างเจาะจงบนฐานของความรู้ความเข้าใจหรือ

ประสบการณ์กับสถานการณ์/ปรากฏการณ์ทางสังคมที่

กําลังศึกษา

ตัวอย่างที่มีขนาดใหญ่ขึ้นของบุคคลที่มักจะถูก

สุ่มเลือกหรือเจาะจงเลือกบนฐานความรู้ 

ความเข้าใจหรือประสบการณ์กับสถานการณ์/

ปรากฏการณ์ทางสังคมที่กําลังศึกษา

ตัวแปร เก็บรวบรวมข้อมูลในวงกว้างที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์/

ปรากฏการณ์ทางสังคม โดยไม่มีการตอบสนองที่กําหนดไว้

ล่วงหน้า

ศึกษาตัวแปรเฉพาะโดยใช้คําถามปลายปิดที่

ออกแบบมาเพื่อวัดตัวแปรและการตอบสนอง

เฉพาะ

รูปแบบของข้อมูลที่

เก็บรวบรวม

คํา ภาพ และวัตถุ ตัวเลขและสถิติ

วิธีการเก็บรวบรวม

ข้อมูล

เทคนิคที่ไม่มีโครงสร้างหรือกึ่งโครงสร้างด้วยคําถามปลาย

เปิด เช่น การสัมภาษณ์ การอภิปรายกลุ่มย่อย การสังเกต

ผู้มีส่วนร่วม ข้อสังเกตภาคสนาม และการสะท้อนกลับ

การวัดที่แม่นยําโดยใช้เครื่องมือการเก็บ

รวบรวมข้อมูลที่มีโครงสร้างและสมบูรณ์ 

ซึ่งมักจะเป็นแบบสอบถามและการสํารวจด้วย

คําถามปลายปิด

รูปแบบการวิเคราะห์

ข้อมูล

การตีความคํา ภาพและวัตถุโดยมุ่งเน้นที่การระบุสาระ

สําคัญ (theme) พื้นฐาน และ หัวข้อย่อย การตอบสนอง 

รูปแบบและคุณสมบัติ

ระบุความถี่ ความแพร่หลาย ความเกี่ยวพัน

หรือความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรและสาเหตุ

และผล

ผลลัพธ์ ข้อค้นพบสามารถแปรผลสู่สถานการณ์ทางสังคมหรือ

ปรากฏการณ์ทางสังคมที่กําลังศึกษาได้มากขึ้น

ข้อค้นพบสามารถเป็นตัวแทนและสามารถ

แปรผลสู่กลุ่มประชากรในขนาดใหญ่ขึ้นได้
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ตาราง 3 ชี้ให้เห็นบางส่วนของจุดแข็งและข้อจํากัดของข้อมูล

เชิงปริมาณ ในแง่ของจุดแข็ง ข้อมูลเชิงปริมาณมีแนวโน้มที่จะ

ชดัเจนและมคีวามจาํเพาะ และสามารถทีจ่ะมคีวามถกูตอ้งและ

เชื่อถือได้ หากมีการเก็บรวบรวมและวิเคราะห์อย่างถูกต้อง 

นอกจากนี้ ชุดข้อมูลขนาดใหญ่สามารถถูกสร้างและวิเคราะห์ 

รวมถงึพฒันาไปสูช่ดุขอ้มลูการพฒันาในระยะยาวเมือ่เวลาผา่น

ไป เพือ่ใหม้กีารเปรยีบเทยีบเมือ่เวลาผา่นไป สว่นขอ้จาํกดัของ

ขอ้มลูเชงิปรมิาณคอืการรวบรวมขอ้มลูตอ้งการขัน้ตอนการสุม่

ตวัอยา่งทีซ่บัซอ้นและผูต้อบไดร้บัทางเลอืกในการตอบทีม่กีาร

กาํหนดไวล้ว่งหนา้ในจาํนวนทีจ่าํกดั ซึง่อาจไมส่ามารถวดัความ

ซับซ้อนของสถานการณ์ได้อย่างถูกต้อง ข้อมูลเชิงปริมาณยัง

ตอ้งการซอฟตแ์วรก์ารวเิคราะหเ์ชงิสถติแิละความเชีย่วชาญใน

การดําเนินการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ

ตาราง 3: จุดแข็งและข้อจำากัดของข้อมูลเชิง

ปริมาณ

จุดแข็ง ข้อจำากัด

ชัดเจนและเฉพาะเจาะจง วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลให้

ทางเลือกในการตอบที่มีการ

กําหนดไว้ล่วงหน้าแก่ผู้ตอบ

ถูกต้องและเชื่อถือได้ หาก

ได้รับการรวบรวมและ

วิเคราะห์อย่างเหมาะสม

อาจต้องการขั้นตอนการ

สุ่มตัวอย่างที่ซับซ้อนโดยเฉพาะ

อย่างยิ่งในการสํารวจ

เชิงประชากร

สามารถนําเสนอในรูปแบบ

ตาราง แผนภูมิและกราฟได้

อย่างง่ายๆ 

อาจไม่สามารถอธิบาย

สถานการณ์ที่ซับซ้อน หรือ

สถานการณ์ที่มีข้อมูลอยู่เพียง

เล็กน้อยได้

ชุดข้อมูลขนาดใหญ่สามารถ

ถูกสร้างขึ้น ถูกวิเคราะห์

และพัฒนาไปเป็นชุดข้อมูล

ระยะยาวตามกาลเวลา

การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติต้อง

ใช้ซอฟต์แวร์และความเชี่ยวชาญ

เฉพาะในการดําเนินการ

วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ

ความท้าทาย
ความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็กหญิงแพร่กระจายไปทั่วภูมิภาค

ในอินโดนีเซียรายงานของผู้ชาย
เกี่ยวกับการใช้ความรุนแรงทาง
ร่างกายหรือทางเพศต่อคู่ครองของ
พวกเขาอยู่ในช่วง 25 ถึง 60%i

ในเวียดนามมากกว่าร้อยละ 58 ของ
ผู้หญิงที่เคยแต่งงานมีรายงานว่า
ประสบความรุนแรงทางร่างกาย ทาง
เพศหรือทางจิตใจในช่วงชีวิตหนึ่งii

ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน
ลาว หนึ่งในสามของผู้หญิงประสบ
การกระทําทารุณทางร่างกาย ทางเพศ
หรือทางจิตใจโดยคู่ครองiii

25 - 60% 58%

ที่มา: UN Women, The Ripple Effect - Sharing promising practices, innovations and evidence on ending 
violence against women and girls in Southeast Asia (2016). 
i.  Partners for Prevention, Why Do Some Men Use Violence Against Women and How Can We Prevent It? 

Quantitative Findings from the United Nations Multi-Country Study on Men and Violence in Asia and the 
Pacifi c., UNDP, UNFPA, UN Women and UNV. (2013), p. 29. 

ii. Viet Nam and United Nations, National Study on Domestic Violence against Women in Viet Nam (Hanoi, 
2010).

iii. Lao People’s Democratic Republic, National Commission for the Advancement of Women, Lao National 
Survey on Women’s Health and Life Experiences 2014: A study on Violence against Women (2015). 
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3.5.2 ข้อมูลเชิงคุณภาพ

ข้อมูลเชิงคุณภาพโดยท่ัวไปจะเป็นเชิงอภิปรายหรือเชิงเนื้อหา 

(ไมใ่ชต่วัเลข) แตอ่าจเปน็ไดม้ากกวา่คาํหรอืบรรยาย ขอ้มลูเชงิ

คุณภาพอาจรวมถึงรูปถ่าย วิดีโอ และการบันทึกเสียง ข้อมูล

เชิงคุณภาพให้ความเข้าใจท่ีลึกซ้ึงกว่าและให้ข้อมูลเชิงลึกใน

ปรากฏการณ์สังคม เช่น ทัศนคติ ความคิดเห็น การปฏิบัติ 

เหตผุลและแรงจงูใจ อาจเปน็ไปไดท้ีจ่ะแปลงข้อมลูเชงิคณุภาพ

เป็นรูปแบบเชิงปริมาณ ตัวอย่างเช่น ผลการวิจัยเชิงคุณภาพ

ของการสัมภาษณ์สามารถจัดให้เป็นระบบโดยบริบทที่สําคัญ

และผลลัพธ์สามารถรายงานเป็นตัวเลขได้ 

วิธีการรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ 

แตส่ามารถรวมการสมัภาษณท์ีไ่มม่โีครงสรา้ง กึง่โครงสรา้งและ

ที่มีโครงสร้าง การอภิปรายกลุ่มย่อย การสังเกตการณ์ บัญชี

รายวนัและสารคดภีาพ คาํถามปลายเปดิสามารถทาํใหเ้กดิชว่ง

ระยะของคาํตอบทีก่วา้งขึน้ และผูต้อบกส็ามารถตอบไปในทาง

ทีพ่วกเขาเลอืกทีจ่ะตอบโดยใชค้าํพดูของตวัเอง จดุแขง็และขอ้

จํากัดของข้อมูลเชิงคุณภาพได้สรุปไว้ในตาราง 4

ข้อมูลเชิงคุณภาพอาจมีการรวมคําพูดจากผู้ท่ีประสบความ

รุนแรงที่นําผลของความรุนแรงมาสู่ชีวิตในวิธีท่ีมีพลังมากกว่า

ตวัเลขเพยีงอยา่งเดยีว (ดกูลอ่งขอ้ความ 8) ข้อมลูเชงิคณุภาพ

สามารถช่วยให้ทราบถึงการพัฒนานโยบายและแผนงานที่จะ

ขจัดความรุนแรงต่อสตรีและเด็กหญิง และเป็นประโยชน์

สําหรับการตรวจสอบและประเมินผลการแทรกแซงเพื่อ

ปรับปรุงการบริการ รวมถึงการรับรู้ถึงความพร้อมที่จะให้

บริการ การเข้าถึง และคุณภาพของบริการสําหรับผู้หญิงและ

เด็กหญิงที่ประสบความรุนแรง4

ตาราง 4: จุดแข็งและข้อจำากัดของข้อมูลเชิง

คุณภาพ

จุดแข็ง ข้อจำากัด

ให้ความเข้าใจที่แตกต่างกัน

เล็กน้อยในประสบการณ์ 

มุมมองและความจําเป็น

ของผู้หญิงและเด็กหญิงที่

ประสบความรุนแรง

เหมาะสมต่อการเก็บรวบรวม

ข้อมูลจากกลุ่มประชากรขนาด

เล็กซึ่งอาจไม่ใช่เป็นตัวแทนของ

สถิติประชากรขนาดที่ใหญ่ขึ้น

สามารถใช้เสริมข้อมูล

เชิงปริมาณเพราะข้อมูล

เชิงคุณภาพเป็นลักษณะ

เชิงพรรณนา และสามารถ

ให้ความลึกซึ้ง การอธิบาย

และความเข้าใจในตัวเลข

การวิเคราะห์ข้อมูลอาจใช้เวลา

และอาจต้องความเชี่ยวชาญใน

การทําการวิเคราะห์ข้อมูลเชิง

คุณภาพรวมถึงซอฟต์แวร์

การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ

สําหรับชุดข้อมูลเชิงคุณภาพ

ขนาดใหญ่

แหล่งที่มาของข้อมูลที่

ละเอียดหรือจํานวนมาก

ซึ่งสามารถใช้เพื่อทําความ

เข้าใจประสบการณ์ของ

ผู้หญิงและเด็กหญิงที่

ประสบความรุนแรง

การรวบรวมและการวิเคราะห์

เป็นความคิดส่วนบุคคล ดังนั้น

จึงมีความเป็นไปได้ที่อาจมีอคติ

กล่องข้อความ 8: คำาพูดอ้างอิงจากการวิจัยเชิงคุณภาพ
“เมื่อเรากลับถึงบ้าน ฉันไม่มีเวลาที่จะพูดอะไร ไม่แม้แต่จะดับเครื่องจักรยานยนต์ เมื่อเขามาถึงและใช้หมวกกันน็อคตีหัวฉัน ในเวลานั้น

ใบหน้าของฉันฟกชำ้าและฉันไม่สามารถออกไปขายเสื้อผ้าได้ในวันรุ่งขึ้น” (ผู้หญิงในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวที่ประสบความ

รุนแรงโดยคู่ครอง)i

“ฉันไม่ได้ร้องขอความช่วยเหลือ เพราะแม้ว่าฉันจะร้องขอ ก็ไม่มีใครอยากจะมาช่วย คนที่นั่นเกลียดฉัน พวกเขาทำาร้ายฉัน พวกเขาทิ้งฉัน

ไว้กับสามีของฉันเพื่อให้เขาทุบตีฉัน พวกเขาไม่สนใจฉัน” (ผู้หญิงในเวียดนามที่ประสบความรุนแรงโดยคู่ครอง)ii

“คุณถูกข่มขืนเพราะลักษณะที่คุณแต่งตัว ถ้าไม่ใช่ผู้กระทำาความผิดคนนี้ คุณก็อาจจะถูกล่วงละเมิดโดยคนอื่นอยู่ดี” นักสังคมสงเคราะห์

หญิงรายงานถึงข้อความที่ลงบันทึกจากเจ้าหน้าที่ตํารวจที่รับผิดชอบคดีหนึ่งในประเทศเวียดนามของเด็กหญิงอายุ 12 ปีที่ถูกข่มขืน)iii

ที่มา:
i.  Lao People’s Democratic Republic, National Commission for the Advancement of Women, Lao National Survey on 

Women’s Health and Life Experience 2014 (Vientiane, 2015). 
ii.  United Nations Viet Nam, ‘Keeping silent is dying’ Results from the National Study on Domestic Violence against 

Women in Viet Nam – Summary Report (2010). 
iii. UN Women, UNDP and UNODC, The Trial of Rape: Understanding the criminal justice system response to sexual 

violence in Thailand and Viet Nam (2017). 
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การวิจัยเชิงคุณภาพมักรวมถึงการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิง

พรรณนาหรือเชิงเนื้อหาจากกลุ่มเป้าหมายและจํานวนคนที่

น้อยกว่า อย่างไรก็ตาม บางการศึกษาเชิงคุณภาพยังมีการ

สัมภาษณ์ผู้คนหลายร้อยคน หนึ่งในข้อจํากัดของข้อมูลเชิง

คุณภาพก็คือใช้เวลานานในการวิเคราะห์และวิธีการแตกต่าง

จากที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ การตอบคําถาม

ปลายเปิดทั้งหมด จะต้องมีการแยกประเภท จัดให้เป็นระบบ

ตามใจความสําคัญหลักและสาระสําคัญย่อย การวิเคราะห์

ข้อมูลเชิงคุณภาพต้องการความรู้จากผู้เชี่ยวชาญด้านความ

รุนแรงต่อสตรีและเด็กหญิง และการอภิปรายที่ถูกต้องในการ

ตอบของผู้ตอบควรให้ความเอาใจใส่ในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิง

คุณภาพเพื่อหลีกเลี่ยงการตีความที่ไม่ถูกต้อง

3.6 การเผยแพร่ข้อมูลความรุนแรงต่อ
สตรีและเด็กหญิง

การเผยแพร่ข้อมูลรวมถึงการเผยแพร่สถิติและหลักฐานที่

เกี่ยวข้องกับข้อมูลความแพร่หลาย ข้อมูลเพื่อการบริหารและ

การศึกษาต้นทุนของความรุนแรงต่อสตรีและเด็กหญิง รวมถึง

ตัวชี้วัดเป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน (SDG) ผ่านเอกสารทาง

วิชาชีพและทางเทคนิค ช่องทางสื่อท่ีหลากหลาย ก่อนที่จะมี

การเปิดตัวสถิติและตัวชี้วัดความรุนแรงต่อสตรีและเด็กหญิง 

อย่างเป็นทางการ ควรมีการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมลู 

เพือ่ใหแ้นใ่จวา่ขอ้มลูทีผ่ดิพลาดจะไมเ่ลด็ลอดออกไป แผนการ

ตรวจสอบควรจัดเตรียมล่วงหน้าด้วยรายการตรวจสอบ

คุณภาพของข้อมูลและการตรวจสอบความสอดคล้องภายใน 

กระบวนการนี้สามารถรวมถึงประเด็นท่ีให้ความสําคัญกับ

ผู้เชี่ยวชาญภายนอกหน่วยงานสถิติแห่งชาติ เช่น คณะ

กรรมการระดับชาติว่าด้วยความรุนแรงต่อสตรีและเด็กหญิง 

คณะทํางานว่าด้วยความรุนแรงต่อสตรีและเด็กหญิง หรือ

ทั้งสองคณะบุคคลเพื่อว่าพวกเขาสามารถตรวจสอบความถูก

ต้องของสถิติในแง่ของความเป็นจริงและการมีส่วนร่วมในการ

ตีความ5 

ควรมีการพัฒนาแผนสําหรับการสื่อสารสถิติและตัวชี้วัดความ

รุนแรงตอ่สตรีและเดก็หญงิสาํหรบัผูม้สีว่นไดเ้สยีในวงกวา้งและ

หลากหลายขึ้น รวมถึงผู้กําหนดนโยบาย ผู้มีอํานาจตัดสินใจ 

กระทรวง หน่วยงาน ภาคีเพื่อการพัฒนา ภาคประชาสังคม 

ผูบ้รจิาคและสาธารณะ นอกจากนีย้งัเปน็สิง่สาํคญัทีจ่ะใหส่ื้อมี

สว่นรว่มเพือ่ดงึความสนใจไปทีห่ลกัฐาน สถติแิละตวัชีว้ดั และ

เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลที่กว้างขวางมากขึ้น

ข้อมูลควรมีการนําเสนอและเผยแพร่ในวิธีที่น่าสนใจและง่าย

ตอ่การใชง้าน ควรหลกีเลีย่งการใชศ้พัทท์างเทคนคิเทา่ทีจ่ะเปน็

ไปได้และข้อมูลควรจะเข้าใจได้ง่ายสําหรับผู้กําหนดนโยบาย

และสาธารณชนทั่วไป เพื่อเพิ่มผลกระทบ อย่างเช่น ด้วยการ

ผลติภาพขอ้มลูและการเลอืกสถติหิรอืคาํพดูทีม่พีลงัเปน็สาํคญั

3.7 หลักจริยธรรมและความปลอดภัย
สำาหรับข้อมูลความรุนแรงต่อสตรีและ
เด็กหญิง

การรวบรวมข้อมูลความรุนแรงต่อสตรีและเด็กหญิงเพิ่มความ

ท้าทายด้านจริยธรรมและความปลอดภัยที่สําคัญ รวมถึงการ

ปกป้องอัตลักษณ์ของผู้หญิงและเด็กหญิงที่เคยประสบความ

รุนแรง ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลความแพร่หลายหรือข้อมูลเพื่อการ

บรหิาร หากพจิารณาลักษณะทีม่คีวามเสีย่งสงูของความรนุแรง

ต่อสตรีและเด็กหญิง การเคารพต่อหลักจริยธรรมเพื่อความ

ปลอดภัยและการรกัษาความลับเปน็ส่ิงสําคัญเมือ่เกบ็รวบรวม

และวเิคราะหข์อ้มลูความรนุแรงตอ่สตรแีละเดก็หญงิ มาตรการ

ในการปกป้องข้อมูลจะต้องมีการจัดตั้งขึ้นเพื่อสร้างความเชื่อ

ม่ันในการเก็บรวบรวมข้อมูลอย่างมีจริยธรรมและการรักษา

ความลับและการไม่เปิดเผยตัวตนของผู้ผ่านพ้นความรุนแรง 

สิ่งสําคัญต่อการรับประกันในความปลอดภัยของผู้หญิงก็คือมี

การจดัตัง้และปฏบิตัติามกระบวนการปกปอ้งขอ้มลู6 การสรา้ง

ความมั่นใจในหลักจริยธรรมและการรักษาความลับจะช่วย

สง่เสรมิใหผู้ผ้า่นพน้ความรนุแรงตอ่สตรแีละเดก็หญงิไดร้ายงาน

เหตุการณ์ความรุนแรงและขอความช่วยเหลือจากการบริการ 

อนัเปน็ใหก้ารทาํใหก้ารไมแ่จง้เหตแุละการไมเ่ปดิเผยเหตกุารณ์

ลดลง

ข้อมูลที่เก็บรวบรวมโดยไม่เคารพต่อหลักจริยธรรมและความ

ปลอดภัยสามารถก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้หญิงและเด็กหญิงท่ี

เคยประสบความรุนแรง ได้แก่ การตีตรา การขับไล่ การ

กระทําตอบโต้ ความรุนแรงที่มากยิ่งขึ้นอื่น จนถึงการทําให้

ถึงแก่ชีวิต7 การปฏิบัติการเก็บรวบรวมข้อมูลที่ไม่ปลอดภัย

สามารถทําให้ผู้ให้บริการและผู้สัมภาษณ์ตกอยู่ในความเสี่ยง 

ซึง่ความเสีย่งเหลา่นีจ้ะคอ่นขา้งสงูโดยเฉพาะกบัขอ้มลูเพือ่การ

บริหารความรุนแรงต่อสตรีและเด็กหญิง ด้วยข้อมูลของผู้ตก

เป็นผู้เสียหายมักถูกเก็บรวบรวมโดยตัวแทนและ/หรือผู้ให้

บริการที่อาจไม่ได้รับการอบรมมากพอ และพวกเขาอาจไม่ได้

ตระหนกัถงึความเสีย่งแตอ่ยา่งใด นบัเปน็สิง่สาํคญัในการท่ีจะ

แนวทางปฏิบัติภูมิภาคอาเซียน ว่าด้วยการเก็บรวบรวมและการใช้ข้อมูลความรุนแรงต่อสตรีและเด็กหญิง  |  51



ฝึกอบรมตัวแทนและผู้ให้บริการเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลความ

รุนแรงตอ่สตรีและเดก็หญงิอยา่งมจีรยิธรรมและปลอดภัย และ

เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการรักษาความลับและการปกป้อง

ข้อมูลอย่างเหมาะสม8 

การปฏิบัติด้านจริยธรรม ความปลอดภัยและการรักษาความ

ลบัเปน็สิง่สาํคญัเมือ่กลา่วถงึผูห้ญงิและเดก็หญงิทีป่ระสบความ

รนุแรงขา้มภาคสว่นและหนว่ยงานรวมถงึผูใ้หบ้รกิารทีแ่ตกตา่ง

กัน ตํารวจและเจ้าหน้าท่ียุติธรรม การรวบรวมข้อมูลความ

รุนแรงต่อสตรีและเด็กหญิงทุกประการควรดําเนินการใน

ลักษณะที่เคารพมนุษยชนของผู้หญิง สิทธิความปลอดภัยและ

การรักษาความลับ (ดูกล่องข้อความ 9)9

ความพยายามล่าสุดของรัฐบาลในการสร้างระบบบริหาร

จัดการข้อมูลและการลงทะเบียนในระดับประเทศที่รวบรวม

ขอ้มลูความรนุแรงตอ่สตรแีละเดก็หญงิและเชือ่มโยงขอ้มลูนัน้

ตอ่หมายเลขบตัรประชาชนของบคุคลเปน็ความกงัวลอยา่งหนึง่ 

การดําเนินการเช่นนั้นเป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลและการ

รักษาความลับของผู้ผ่านพ้นความรุนแรงต่อสตรีและเด็กหญิง 

โดยเฉพาะในประเทศที่เข้าถึงข้อมูลระบบการบริหารจัดการ

ข้อมูลยังมีให้กับผู้ใช้ที่หลากหลาย และที่ที่ขาดระเบียบการใน

การสร้างความเช่ือม่ันในการรักษาความลับและการปกป้อง

ข้อมูล

กล่องข้อความ 9: แนวทางที่ยึดหลักสิทธิมนุษยชน หลักปฏิบัติ PANEL
เม่ือต้องดําเนินการกับข้อมูลความรุนแรงต่อผู้หญิง มันเป็นสิ่งสําคัญมากที่จะต้องใช้แนวทางที่ยึดหลักสิทธิมนุษยชน เพ่ือให้มั่นใจว่าสิทธิ

มนุษยชนจะถูกวางไว้เป็นศูนย์กลางของนโยบายและการปฏิบัติ แนวทางที่ยึดหลักสิทธิมนุษยชนมุ่งเน้นไปยังผู้ที่ถูกละเลย ถูกกีดกัน หรือถูก

เลอืกปฏบิตั ิผูห้ญงิทีเ่ปราะบางทีส่ดุ รวมถงึผูห้ญงิพกิาร ผูห้ญงิจากชมุชนชนเผา่พ้ืนเมอืง ผูห้ญงิสงูวยั ผูห้ญงิยากจนและผูใ้หบ้ริการทางเพศและ

อื่นๆ แนวทางที่ยึดหลักสิทธิมนุษยชนเสริมสร้างศักยภาพบุคคลให้รับรู้และใช้สิทธิของพวกเขา แนวคิดดังกล่าวยังช่วยเพิ่มศักยภาพขององค์กร 

ภาครัฐ ภาคธุรกิจให้บรรลุพันธกรณีด้านสิทธิมนุษยชน หลักปฏิบัติ PANEL เป็นวิธีหน่ึงในการอธิบายว่าแนวทางท่ียึดหลักสิทธิมนุษยชน

หมายความว่าอย่างไรในทางปฏิบัติ 

Participation - การมีส่วนร่วม: การมีส่วนร่วมของประชาชนในการตัดสินใจที่ส่งผลกระทบต่อสิทธิมนุษยชนของพวกเขา

Accountability - ความรับผิดชอบ: การติดตามตรวจสอบว่าสิทธิของประชาชนได้รับผลกระทบอย่างไร รวมถึงการเยียวยากรณีการละเมิด

สิทธิมนุษยชน

Non-Discrimination and Equality - การไมเ่ลอืกปฏบิตัแิละความเสมอภาค: การหา้ม การปอ้งกนัและขจดัการเลอืกปฏบิตัใินทกุรูปแบบ 

การให้ความสําคัญกับกลุ่มผู้มีความเปราะบางที่สุด เช่น กลุ่มผู้หญิงชายขอบที่ต้องเผชิญกับอุปสรรคสําคัญในการเข้าถึงสิทธิมนุษยชนของพวก

เธอ

Empowerment - การเสริมสร้างศักยภาพ: บุคคลทุกคนควรมีความเข้าใจในสิทธิของพวกเขาและพึงได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มที่ให้มีส่วน

ร่วมในการพัฒนานโยบายและการปฏิบัติที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตของพวกเขา

Legality - ความชอบดว้ยกฎหมาย: แนวทางพืน้ฐานในสทิธติามกฎหมายซึง่กาํหนดไวใ้นกฎหมายภายในประเทศและกฎหมายระหวา่งประเทศ

ที่มา: Scottish Human Rights Commission, A human rights based approach: an introduction (2013).
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WHO, Researching Violence Against 

Women: A Practical Guide for Researchers 

and Activists (2005)10

คู่มือนี้ร่างขึ้นมาจากประสบการณ์ของนักวิจัย

จากกว่า 40 ประเทศและนาํเสนอวิธีการสาํหรบั

การดําเนินการสํารวจและการวิจัยเชิงคุณภาพ

เกี่ยวกับความรุนแรงต่อสตรีและเด็กหญิงใน

กรณีมีทรัพยากรน้อย คู่มือนี้ครอบคลุมทุกด้าน

ของกระบวนการวิจัยต้ังแต่การออกแบบการ

ศึกษาจนถึงการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ภาค

สนาม ทั้งยังอธิบายวิธีการใช้ข้อค้นพบเพื่อให้มี

ผลต่อผู้มีอํานาจตัดสินใจ ที่สําคัญที่สุดก็คือมี

การนําเสนอที่แนวทางที่ชัดเจนในการคุ้มครอง

ความปลอดภัยของผู้หญิงที่เข้าร่วมในการวิจัย

WHO, Putting Women First: Ethical and 

Safety Recommendations for Research 

on Domestic Violence Against Women 

(2001)11 

เอกสารนี้แสดงให้เห็นข้อเสนอแนะที่พัฒนาขึ้น

โดยองค์การอนามัยโลกเกี่ยวกับประเด็น

จรยิธรรมและความปลอดภัยท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ

วางแผนและการวิจัยความรุนแรงในครอบครัว 

เอกสารได้รับการออกแบบมาเพื่อใช้งานโดย

บุคคลใดก็ตามที่มีความตั้งใจจะทําวิจัยเกี่ยวกับ

ความรุนแรงในครอบครัวต่อผู้หญิง (รวมถึง

เจ้าหน้าที่สืบสวน ผู้ประสานงานโครงการและ

บุคคลอื่นๆ ที่นําการวิจัยไปปฏิบัติ) และสําหรับ

ผู้รเิริม่หรอืทบทวนการวิจัย (ท้ังนีร้วมถึงผูใ้หท้นุ 

คณะกรรมการด้านจริยธรรมในการวิจัย อื่นๆ) 

WHO, Responding to intimate partner 

violence and sexual violence against 

women - WHO clinical and policy 

guidelines (2013)12 

แนวปฏิบัติฉบับนี้มุ่งประสงค์ที่จะให้แนวทางที่

อิงหลักฐานเชิงประจักษ์แก่ผู้ให้บริการด้าน

สุขภาพในการจัดการที่เหมาะสมต่อกรณีความ

รุนแรงโดยคู่ครองและความรุนแรงทางเพศต่อ

ผู้หญิงรวมถึงการเก็บรวบรวมข้อมูลที่ละเอียด

อ่อน

แมว้า่จะไมม่แีนวทางสากลเกีย่วกบัการเกบ็รวบรวมขอ้มลูเพือ่

การบริหารความรุนแรงต่อสตรีและเด็กหญิงเป็นการเฉพาะ

องค์การอนามัยโลกได้จัดทําข้อเสนอแนะด้านจริยธรรมและ

ความปลอดภัยโดยละเอียดเพื่อการศึกษาวิจัยความรุนแรงใน

ครอบครวัตอ่ผูห้ญงิและการเกบ็รวบรวมขอ้มลูความรนุแรงทาง

เพศในสถานการณ์ฉุกเฉินอย่างมีจริยธรรมและปลอดภัย แนว

ปฏิบัติเหล่านี้สามารถนําไปปรับใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล

เพื่อการบริหารความรุนแรงต่อสตรีและเด็กหญิง รวมถึงหลัก

สาํคญัของความเปน็สว่นตวัและการรกัษาความลบั การยนิยอม

ทีไ่ดรั้บการบอกกลา่ว ความปลอดภยั และการสง่ตอ่ผูห้ญงิและ

เด็กหญิงที่ประสบความรุนแรงไปยังและระหว่างผู้ให้บริการ

เอกสารสําคัญขององค์การอนามัยโลกสามฉบับดังต่อไปนี้ให้

ขอ้มลูและทศิทางโดยรายละเอยีดเกีย่วกบัการวางแผน การนาํ

ไปปฏิบัติ และการเผยแพร่ งานวิจัยความรุนแรงต่อสตรีและ

เด็กหญิง เพื่อทําให้มั่นใจว่าจะไม่มีอันตรายต่อผู้ตอบคําถาม 

แนวทางในการเกบ็รวบรวมขอ้มลูเกีย่วกบัความรนุแรงตอ่สตรี

และเดก็หญงิอยา่งปลอดภยัและถกูตอ้งตามหลกัจรยิธรรมมใีห้

ผ่านการฝึกอบรมด้านความรุนแรงต่อสตรีและเด็กและความ

รุนแรงด้วยเหตุแห่งเพศ ที่หลากหลาย และคู่มือการบริหาร

จัดการกรณีความรุนแรงสําหรับภาคส่วนต่างๆ (เช่น สุขภาพ 

ตํารวจ และความยุติธรรม) ตัวอย่างด้านสุขภาพ ตํารวจและ

ความยุติธรรม สามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ดังต่อไปนี้:

UNODC, Handbook on Effective police 

responses to violence against women 

(2010)13 ถูกออกแบบมาสาํหรับเจา้หนา้ทีจ่ดัการ

เหตุในเบื้องต้น เช่น ตํารวจ คู่มือนี้ได้รวมถึง

แนวทางในการเก็บรวบรวมข้อมูลสําหรับกรณี

ความรุนแรงตอ่สตรีสาํหรับเจา้หน้าท่ีตาํรวจเพือ่

ให้เคารพหลักการความเป็นส่วนตัวและการ

รักษาความลับ 

UNODC,  Handbook on ef fect ive 

prosecution responses to violence against 

women and girls (2014)14, ใหแ้นวทางในการ

สัมภาษณ์ผู้เสียหายในกรณีที่เกี่ยวข้องกับความ

รุนแรงต่อสตรีและเด็กหญิงสําหรับพนักงาน

อัยการ
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กล่องข้อความ 10: แนวทางที่ยึดหลักผู้หญิงเป็นศูนย์กลาง – หน่วยสนับสนุนเบื้องต้น
แนวทางที่ยึดหลักผู้หญิงเป็นศูนย์กลางจะรวมถึงการออกแบบและการพัฒนาแผนงานที่ให้ความเชื่อมั่นว่าสิทธิและความจําเป็นของผู้ผ่านพ้น

ความรุนแรงเป็นส่ิงสําคัญที่สุด ด้วยมีจุดประสงค์เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมเอื้ออํานวยซึ่งสิทธิของผู้ผ่านพ้นความรุนแรงได้รับการเคารพและ

พวกเธอได้รับการปฏิบัติอย่างมีศักดิ์ศรีและด้วยความเคารพ

ผู้ให้บริการมีบทบาทในการให้การสนับสนุนเบื้องต้นเพื่อตอบสนองต่อความต้องการทั้งทางด้านอารมณ์และทางปฏิบัติ ซึ่งสามารถสรุปเป็น 5 

ตัวอักษร: LIVES

LISTEN - ฟัง ฟังผู้หญิงอย่างใกล้ชิดด้วยความเข้าใจและไม่ตัดสิน

INQUIRE ABOUT NEEDS AND CONCERNS - สอบถามถึงความต้องการและความกังวล ประเมินและตอบสนองต่อความต้องการและ

ความกังวลต่างๆ ของพวกเธอ - ทั้งทางอารมณ์ ร่างกาย สังคมและการปฏิบัติ (เช่น การดูแลเด็ก)

VALIDATE - การทำาให้รู้สึกมีคุณค่า แสดงให้เธอเห็นว่าคุณเข้าใจและเชื่อเธอ รับรองกับเธอว่าเธอจะไม่ถูกตําหนิ 

ENHANCE SAFETY - ส่งเสริมความปลอดภัย พูดคุยแผนเพื่อคุ้มครองพวกเธอจากอันตรายที่อาจจะเกิดมากขึ้นหากความรุนแรงเกิดขึ้นอีก

SUPPORT - สนับสนุน สนับสนุนพวกเธอโดยช่วยให้พวกเธอเข้าถึงข้อมูล บริการและการสนับสนุนทางสังคม

ที่มา: WHO, Health care for women subjected to intimate partner violence or sexual violence - A clinical 
handbook (2014).

1.  UNFPA (2013). Role of Data in Addressing Violence Against Women and Girls, p. 2.
2.  Parliamentary Assembly of the Council of Europe, Systematic collection of data on violence against women (Committee on Equality and 

Non-Discrimination, (2016).
3.  United Nations, Expert Group Meeting on Indicators to measure violence against women (2007).
4.  UN Women, Conducting research, data collection and analysis (n.d.). Available from http://www.endvawnow.org/en/articles/322- 

conducting-research-data-collection-and-analysis-.html (accessed 8 February 2018).
5.  WHO, WHO Ethical and safety recommendations for researching, documenting and monitoring sexual violence in emergencies (2007). 
6.  WHO, Putting Women First: Ethical and Safety Recommendations for Research on Domestic Violence Against Women (2001).
7.  WHO, WHO Ethical and safety recommendations for researching, documenting and monitoring sexual violence in emergencies (2007). 8. Ibid.
9.  UNFPA, Measuring Prevalence of Violence Against Women: Survey Methodologies, kNOw VAW data (2016).
10.  WHO, Researching Violence Against Women: A Practical Guide for Researchers and Activists (2005).
11. WHO, Putting Women First: Ethical and Safety Recommendations for Research on Domestic Violence Against Women (2001).
12.  WHO, Responding to intimate partner violence and sexual violence against women - WHO clinical and policy guidelines (2013).
13.  UNDOC, Handbook on Effective police responses to violence against women (2010).
14.  UNODC, Handbook on effective prosecution responses to violence against women and girls (2014). 
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บทที่ 4
ข้อมูลความแพร่หลายของความรุนแรงต่อสตรีและเด็กหญิง



สาระสำาคัญ

•  การสาํรวจเชงิประชากร (Population-based 
survey) เป็นวิธีเดียวที่จะบรรลุข้อมูล สถิติ
และหลักฐานที่เชื่อถือได้และครอบคลุมซึ่ง
แสดงถึงขนาดของปัญหาในกลุ่มประชากร
ทั่วไป

•  องค์การอนามัยโลก UNFPA และ UNSD ได้
พัฒนาชุดเครื่องมือที่ให้แนวทางเพื่อเตรียม
ความพรอ้มของรฐับาลและสาํนกังานสถติแิหง่
ชาติในการที่จะทําการศึกษาความแพร่หลาย 
ของความรุนแรงต่อสตรีและเด็กหญิงในเชิง
ประชากร การเก็บข้อมูล รวบรวมข้อมูลและ
วเิคราะหต์วัชีว้ดัของ ความรุนแรงตอ่สตรีและ
เด็กหญิง 

•  ประเภทของความรุนแรงตอ่สตรีและเดก็หญงิ
ทีจ่ดัไวใ้นการศกึษาความแพร่หลายของความ
รุนแรงต่อสตรีและเด็กหญิง รวมถึงความ
รนุแรงทางรา่งกาย ทางเพศ ทางจติใจและทาง
เศรษฐกิจ

•  แปดประเทศสมาชกิอาเซยีนดาํเนนิการศกึษา
ความแพร่หลายของความรุนแรงต่อสตรีและ
เด็กหญิงเสร็จสิ้นแล้ว 

•  การศกึษาความแพรห่ลายของความรนุแรงตอ่
สตรีและเด็กหญิงช่วยสร้างบรรทัดฐานที่ซึ่ง
การศึกษาความแพร่หลายท่ีสามารถเปรียบ
เทียบได้อื่นๆ สามารถนําไปใช้ในการติดตาม
ตรวจสอบการเปลีย่นแปลงในความแพรห่ลาย
ของความรุนแรงต่อสตรีและเด็กหญิง และ
ปัจจัยที่มีส่วนในความรุนแรงต่อสตรีและเด็ก
หญิงและพฤติกรรมการแสวงหาความช่วย
เหลือของผู้ผ่านพ้นความรุนแรงต่อสตรีและ
เด็กหญิง

•  การศกึษาความแพรห่ลายของความรนุแรงตอ่
สตรีและเด็กหญิงยังสามารถช่วยสร้างความ
ตระหนักเกี่ยวกับขนาดและผลกระทบของ
ความรนุแรงดงักลา่วและเปน็เครือ่งมอืในการ
รณรงค์ที่เข้มแข็ง

•  ความทา้ทายในการศกึษาความแพรห่ลายของ
ความรนุแรงตอ่สตรแีละเดก็หญิง กค็อื มรีาคา
แพงและการนําไปปฏิบัติต้องมีการลงทุนที่มี
นยัสาํคญัในดา้นการเงนิ ดา้นเทคนคิและด้าน
อุปกรณ์ และการอบรม

•  ด้วยลักษณะที่ละเอียดอ่อนของความรุนแรง
ต่อสตรีและเด็กหญิง  การศึกษาความ
แพร่หลายจําเป็นต้องรวมถึงมาตรฐาน
จริยธรรมและความปลอดภัย และการ
ฝึกอบรมเพื่อผู้ทําการสัมภาษณ์

4.1 ข้อมูลความแพร่หลายของความ
รุนแรงต่อสตรีและเด็กหญิง

ด้วยคําแนะนําทีละขั้นตอนที่ผ่านการทดสอบเป็นอย่างดี

สําหรับการสํารวจความแพร่หลายที่มีประสิทธิภาพและ

เปรยีบเทยีบกนัไดน้ัน้มอียูแ่ลว้ บทนีจ้งึจะอธบิายสัน้ๆ เกีย่วกบั

ประเด็นสําคัญและอ้างถึงแนวทางที่เป็นที่ยอมรับในระดับ

สากล

การสาํรวจเปน็วธิเีดยีวทีจ่ะรวบรวมข้อมลูความแพรห่ลายของ

ความรุนแรงต่อสตรีและเด็กหญิงในประเทศหรือพื้นที่ที่ได้รับ

เลือก ข้อมูลความแพร่หลายของความรุนแรงต่อสตรีและ

เด็กหญิงเกิดจากการสํารวจเชิงประชากรท่ีรวบรวมข้อมูลจาก

ตัวอย่างของตัวแทนของประชากรขนาดใหญ่ของพื้นที่ที่

กําหนด (ระดับประเทศหรือระดับท้องถ่ิน) โดยการสํารวจ

ตวัอยา่งตวัแทนผลลพัธไ์ดใ้หก้ารประมาณทีเ่ทีย่งตรงของความ

แพร่หลายที่แท้จริงของความรุนแรงต่อสตรีและเด็กหญิงใน

ประชากรทั้งหมดของพื้นท่ีเป้าหมาย การสํารวจท่ีดําเนินการ

ในพื้นที่ย่อยหรือการสถานท่ีเฉพาะจะเป็นเพียงตัวแทนของ

ประชากรของสถานทีเ่ฉพาะนัน้และไมส่ามารถใชเ้พือ่ใหข้อ้มลู

ความแพรห่ลายในระดบัประเทศได ้มเีพยีงการสาํรวจกบักลุม่

ตัวแทนตัวอย่างของประชากรท้ังหมดเท่าน้ันท่ีจะสามารถให้

ข้อมูลความแพร่หลายในระดับประเทศได้ ข้อมูลความ

แพรห่ลายยงัสามารถใหข้อ้มลูเกีย่วกบับรบิททีค่วามรนุแรงตอ่

สตรแีละเดก็หญงิเกดิขึน้ ผลกระทบเชงิลบของความรนุแรงตอ่

สุขภาพและความเป็นอยู่ของผู้หญิงและเด็กหญิงและ

พฤติกรรมการแสวงหาความช่วยเหลือของผู้หญิง1 

อัตราความแพร่หลายของความรุนแรงต่อสตรีและเด็กหญิงใน

ตลอดชว่งชวีติและในปจัจบุนั (ชว่ง 12 เดอืนทีผ่่านมา) สามารถ

ชว่ยใหผู้ม้อีาํนาจตดัสนิใจและผูก้าํหนดนโยบายเขา้ใจถงึผลของ

การริเริ่มดําเนินการในการขจัดความรุนแรงต่อสตรีและ

เด็กหญิง หากอัตราความแพร่หลายในปัจจุบันตํ่ากว่าอัตรา

ความแพร่หลายในตลอดช่วงชีวิตอย่างมีนัยสําคัญ อาจแสดง

ให้เห็นถึงผลกระทบเชิงบวกของการริเริ่มดําเนินการเหล่านี้ 

(ตัวอย่างเช่น ในเวียดนามร้อยละ 9 ของผู้หญิงประสบความ

รุนแรงโดยคู่ครอง (IPV) ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมาและร้อยละ 

34 ประสบความรุนแรงโดยคู่ครอง ในช่วงชีวิตของพวกเธอ)

ในขณะที่ หากอัตราความแพร่หลายในปัจจุบันยังอยู่ในระดับ

สงูซึง่สมัพนัธก์บัอตัราความแพรห่ลายในชว่งตลอดชวีติ กแ็สดง

ให้เห็นถึงความจําเป็นที่จะต้องมีนโยบายและการริเริ่มดําเนิน

การที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น (ดูกล่องข้อความ 11)

แนวทางปฏิบัติภูมิภาคอาเซียน ว่าด้วยการเก็บรวบรวมและการใช้ข้อมูลความรุนแรงต่อสตรีและเด็กหญิง  |  57



การสาํรวจเชงิประชากรสามารถรวมการสาํรวจเฉพาะทีมุ่ง่เนน้

ความรุนแรงต่อสตรีและเด็กหญิงเป็นการเฉพาะ หรือการ

สํารวจประเด็นที่กว้างขึ้น (การสํารวจด้านสุขภาพ การสํารวจ

การตกเปน็ผู้เสียหายกรณอีาชญากรรม) ทีร่วมเอาเกณฑ์ในการ

วัดหรือคําถามเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับความรุนแรงต่อสตรีและ

เดก็หญงิ เพือ่สนบัสนนุและเสรมิสรา้งศกัยภาพในการประเมนิ

ความรนุแรงตอ่สตรแีละเดก็หญงิทัง้ในระดบัภมูภิาคและระดบั

ชาติอย่างยั่งยืน, UNFPA ได้พัฒนาเอกสารอย่างละเอียดผ่าน

การริเริ่มโครงการ kNOwVAWdata เกี่ยวกับข้อดีและข้อเสีย

ของการสํารวจเฉพาะกับโมดูลภายในการสํารวจขนาดใหญ่2 

โครงการ kNOwVAWdata ให้การสนับสนุนด้านเทคนิคและ

เสรมิสรา้งศกัยภาพในการสํารวจและวเิคราะหค์วามรนุแรงตอ่

สตรีและเด็กหญิงในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก การริเริ่มเป็นการ

เสริมสร้างศักยภาพของสถาบันระดับชาติในการเก็บรวบรวม

และวิเคราะห์ข้อมูล โดยการใช้วิธีการสํารวจที่มีผลการปฏิบัติ

ที่ดีที่สุดและได้รับการยอมรับในระดับสากล 

การรเิริม่นัน้ไดท้าํใหเ้กดิการผลติชดุเอกสารขอ้มลูความรนุแรง

ต่อสตรีขึ้นเพื่อเป็นการเสริมสร้างความเข้าใจในคําศัพท์สําคัญ

และหลักการที่เกี่ยวกับข้อมูลความรุนแรงต่อสตรีและการ

ศึกษาความแพร่หลายเป็นการเฉพาะ

ไม่ว่าจะเป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลผ่านการสํารวจเฉพาะหรือ

ผ่านโมดูล (modules) ภายในการสํารวจขนาดใหญ่ในหัวข้อ

ที่กว้างขึ้น การศึกษาความแพร่หลายของความรุนแรงต่อสตรี

และเด็กหญิงจะรวมการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างตัวแทนของ

ผู้หญิงและเด็กหญิงโดยใช้แบบสอบถามที่มีโครงสร้าง การ

ข้อมูลความแพร่หลายของความรุนแรงต่อสตรีและเด็กหญิง 

หมายถึงสัดส่วนของผู้หญิงและเด็กหญิงที่ประสบความรุนแรงซ่ึง

เป็นส่วนหนึ่งของประชากรผู้หญิงและเด็กหญิงท้ังหมด การ

ประมาณการความแพรห่ลายของความรนุแรงโดยคูค่รองมกัจะนาํ

เสนอเปน็เปอรเ์ซ็นต์ของผู้หญงิท่ีมีคู่ครองท่ีเคยประสบความรนุแรง

ในจํานวนผู้หญิงที่มีคู่ครองในกลุ่มอายุเดียวกัน

ความแพรห่ลายของความรนุแรงตอ่สตรแีละเดก็หญงิโดยท่ัวไปจะ

มีการประเมินสําหรับสองช่วงเวลาที่แตกต่างกัน:

•  ความรุนแรงในปัจจุบัน ประสบการณ์ในช่วง 12 เดือนที่ผ่าน

มา อตัราความรนุแรงในปจัจุบนัแสดงใหเ้หน็วา่มจํีานวนผูห้ญงิ

ท่ีใชช้วีติอยูก่บัความรนุแรงในชว่งเวลานีเ้ทา่ใด โดยจะใหข้้อมลู

ท่ีมีประโยชนส์าํหรบัการวางแผนการบรกิารดว้ยมกีารนําเสนอ

ให้เห็นว่ามีผู้หญิงจํานวนเท่าใดที่จําเป็นที่จะต้องเข้าถึงการ

บริการ 

•  ความรุนแรงในตลอดช่วงชีวิต ประสบการณ์ในช่วงชีวิตของ

คนๆ หนึ่งตั้งแต่อายุ 15 ปี อัตราความรุนแรงในตลอดช่วงชีวิต

แสดงใหเ้หน็สัดส่วนของผู้หญงิท่ีเคยประสบความรนุแรงในชวีติ

และมีชีวิตอยู่กับผลกระทบของความรุนแรง

การเปรยีบเทยีบความแพรห่ลายในชว่งชวีติและในปจัจบุนัสามารถ

ให้ข้อมูลเก่ียวกับประสิทธิภาพของนโยบายและแผนงานเพื่อ

ป้องกันและจัดการความรุนแรงต่อสตรีและเด็กหญิง หากความ

รุนแรงในปัจจุบันตํ่ากว่าความแพร่หลายในช่วงชีวิต

ที่มา: UNFPA, Measuring Prevalence of Violence 
Against Women: Survey Methodologies, 
kNOwVAWdata (2016). 

กล่องข้อความ 11: ข้อมูลความแพร่หลายของความ

รุนแรงต่อผู้หญิงและเด็กหญิง

UNFPA, Measuring Prevalence 

of Violence against Women 

- Key Terminology (2016)3 

สรุปคําจํากัดความของคําที่ใช้กัน

ทั่วไปเก่ียวกับความรุนแรงต่อ

ผูห้ญงิและการวดัความแพรห่ลาย

UNFPA, Measuring Prevalence 

of Violence against Women 

- Survey Methodologies 

(2016)4 ให้ข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการ

ศึกษาความแพร่หลายหลักๆ ท่ี

แตกต่างกัน

UNFPA, Sources of Data 

(2016)5 คือ แผ่นพับเกี่ยวกับ

ความแตกต่างระหว่างข้อมูลเพ่ือ

การบริหารและข้อมูลความ

แพร่หลายของความรุนแรงต่อ

สตรี

UNFPA, Six golden principles 

for interviewing women who 

may have experienced 

violence (2016)6 ใหห้ลกัการหก 

หลักการที่ต้องพิจารณาในการ

อบรมผู้สัมภาษณ์
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สํารวจเชิงประชากรท่ีวัดความแพร่หลายของความรุนแรงต่อ

สตรแีละเดก็หญงิตอ้งการกลุม่ตวัอยา่งผูห้ญงิทีสุ่ม่เลอืกจาํนวน

มาก เป็นตัวแทนของประชากรทั่วไป ดังนั้น ผู้สัมภาษณ์จะไม่

ทราบล่วงหน้าว่าผู้หญิงที่กําลังถูกสัมภาษณ์นั้นเคยประสบ

ความรุนแรงหรือไม่ นับว่าเป็นสิ่งสําคัญท่ีจะฝึกอบรมผู้

สัมภาษณ์เกี่ยวกับหลักจริยธรรมและความปลอดภัยในการ

ทําการวิจัยเกี่ยวกับความรุนแรงต่อสตรีและเด็กหญิง

การสาํรวจเชงิประชากรเปน็วธิเีดยีวทีจ่ะทาํใหเ้กดิสถติทิีเ่ชือ่ถอื

ได้และมีความครอบคลุมรอบด้านซึ่งแสดงให้เห็นขนาดของ

ปญัหาในกลุม่ประชากรทัว่ไป ใหท้ราบวา่การสาํรวจควรดาํเนนิ

การอย่างเหมาะสม อย่างไรก็ตาม การสํารวจเชิงประชากรนั้น

จําเป็นต้องมีการฝึกอบรม รวมถึงทรัพยากรทางการเงินและ

ทางเทคนิคจํานวนมาก7 

4.2 แหล่งข้อมูลเพื่อเป็นแนวทางการ
สำารวจความแพร่หลายของความรุนแรง
ต่อสตรีและเด็กหญิง

มชีดุเครือ่งมอืทีใ่หแ้นวทางทลีะขัน้ตอนเพือ่เตรยีมความพรอ้ม

ของรัฐบาลและสํานักงานสถิติแห่งชาติในการศึกษาความ

แพร่หลายของความรุนแรงต่อสตรีและเด็กหญิงในเชิง

ประชากร เก็บและรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ตัวชี้วัดความ

รุนแรงต่อสตรีและเด็กหญิง ประเทศที่สนใจในการดําเนินการ

ศึกษาความแพร่หลายของความรุนแรงต่อสตรีและเด็กหญิง

ควรทบทวนเครื่องมือแต่ละชิ้นที่อธิบายไว้ด้านล่างน้ีสําหรับ

แนวทางแต่ละขั้นตอน

4.2.1 แหล่งข้อมูลขององค์การอนามัยโลก 

ในปี 2005 องค์การอนามัยโลกเปิดตัวการศึกษาความรุนแรง

ต่อสตรีและเด็กหญิงเรื่องสุขภาพของผู้หญิงและความรุนแรง

ในครอบครวัตอ่ผูห้ญงิในหลายประเทศ (WHO Multi-Country 

Study on Women’s Health and Domestic Violence 

against Women)8 รายงานฉบับน้ีได้วิเคราะห์ข้อมูลที่เก็บ

รวบรวมมาจากผู้หญิงกว่า 24,000 คนใน 10 ประเทศที่เป็น

ตวัแทนจากสภาพแวดลอ้มทีม่คีวามหลากหลายทางวฒันธรรม 

ทางภูมิศาสตร์และเขตเมือง/ชนบท ได้แก่ บังคลาเทศ บราซิล 

เอธิโอเปีย ญี่ปุ่น นามิเบีย เปรู ซามัว เซอร์ เบียและ

มอนเตเนโกร แทนซาเนีย และไทย การศึกษาขององค์การ

อนามัยโลกใช้ผู้สัมภาษณ์และผู้ควบคุมดูแลหญิงและให้ความ

สําคัญในการคัดเลือกอย่างรอบคอบและการฝึกอบรมท่ี

เหมาะสม 

วิธีการขององค์การอนามัยโลกรวมถึงเกณฑ์การสํารวจในการ

วัดความแพร่หลายของความรุนแรงต่อสตรีและเด็กหญิงและ

ผลสะท้อนทางสุขภาพ รวมถึงปัจจัยที่สําคัญที่จะเพิ่มความ

เสีย่งของความรนุแรง ผลของความรนุแรงตอ่ผูห้ญงิและลูกของ

พวกเธอ และพฤตกิรรมการแสวงหาความชว่ยเหลอืของผู้หญงิ 

วิธีการยังรวมถึงระเบียบการที่มีมาตรฐานสําหรับการสํารวจ

เชิงประชากรและการสํารวจที่มีโครงสร้างซึ่งสามารถบริหาร

จัดการได้ในการสัมภาษณ์แบบตัวต่อตัวกับกลุ่มตัวอย่าง

ตัวแทนของผู้หญิงที่อายุระหว่าง 15-49 ปี (วัยเจริญพันธุ์) 

วธิกีารและเครือ่งมอืดงักลา่วยงัรวมถงึองคป์ระกอบเชงิคณุภาพ

ของการสนทนากลุ่ม การสัมภาษณ์เชิงลึก และการสัมภาษณ์

ผู้ให้ข้อมูลที่สําคัญ หลักจริยธรรมและการรักษาความลับเป็น

องค์ประกอบสําคัญของวิธีการนี้ที่รวมถึงมาตรฐานจริยธรรม

และความปลอดภัย และคู่มือการฝึกอบรมสําหรับผู้สัมภาษณ์ 

วธิกีารทีพ่ฒันาขึน้สาํหรบัการศกึษาขององคก์ารอนามยัโลกใน

ขณะนี้เป็นที่ยอมรับในระดับสากลว่าเป็นแนวปฏิบัติที่ดีที่สุด

สําหรับการศึกษาความรุนแรงต่อสตรีและเด็กหญิงเชิง

ประชากรระดับประเทศซ่ึงมีการทําซ้ําหรือดัดแปลงใน

ประมาณ 20 ประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกและอีกหลาย

ประเทศทั่วโลก 

WHO, Full Report - Initial results on prevalence, health 

outcomes and women’s responses (2005)9 

WHO, Summary Report - Initial results on prevalence, health 

outcomes and women’s responses (2005)10 

WHO, Interviewer Training in the WHO Multi-Country Study 

on Women’s Health and Domestic Violence (2004)11 
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4.2.2 แหล่งข้อมูลของโปรแกรมการสำารวจ
ประชากรและสุขภาพ

โปรแกรมการสํารวจประชากรและสุขภาพ (Demographic 

and Health Survey Program: DHS)12 สามารถใชใ้นการเกบ็

รวบรวมและเผยแพร่ข้อมูลท่ีเป็นตัวแทนระดับประเทศที่

ถูกต้องในหัวข้อต่างๆ ท่ีเก่ียวกับสุขภาพในวงกว้าง รวมถึง

อนามัยการเจริญพันธุ์ สุขภาพของมารดาและบุตร พฤติกรรม

ทางเพศและโภชนาการ การสํารวจ DHS รวมถึงโมดูลความ

รุนแรงในครอบครัวท่ีเป็นทางเลือก ด้วยคําถามท่ีดัดแปลง

จากแบบสอบถามขององค์การอนามัยโลกซ่ึงทําให้เกิดการ

เปรียบเทียบระหว่างประเทศต่างๆ 

โดยทั่วไปแล้ว การสํารวจ DHS มุ่งเน้นไปที่ผู้หญิงอายุระหว่าง 

15-49 ปี (วัยเจริญพันธุ์) อย่างไรก็ตามในหลายปีที่ผ่านมา 

UNFPA ขยายการสํารวจ DHS ไปยังผู้หญิงอายุ 50 ปีและ

มากกว่า องค์กรเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศของสหรัฐฯ 

(Un i ted S ta tes  Agency  fo r  In te rnat iona l 

Development-USAID) และ UNFPA ไดส้นบัสนนุการสํารวจ 

DHS ในหลายประเทศในภมูภิาคเอเชียและแปซิฟกิดว้ยการยดึ

แนวทางดา้นจรยิธรรมและความปลอดภยัขององคก์ารอนามยั

โลก การสํารวจ DHS โดยปกติจะดําเนินการในทุกๆ ห้าปีซึ่ง

ก่อให้เกิดข้อมูลระยะยาวท่ีเปรียบเทียบได้ซ่ึงสามารถนํามา

วิเคราะห์รูปแบบและแนวโน้มได้ตามช่วงเวลา

เว็บไซต์ของโปรแกรมสํารวจ DHS จะมีเอกสารพื้นฐานที่ใช้ได้

กบัแบบสอบถามตน้แบบซึง่รวมโมดลูในการวดัความรนุแรงตอ่

สตรีและเด็กหญิง ประเทศใดที่สนใจในการดําเนินการสํารวจ 

DHS ควรทบทวนและทําความเข้าใจเอกสารเหล่านี้แต่ละ

รายการซึ่งให้แนวทางเป็นขั้นตอนเกี่ยวกับการบริหารจัดการ

การสํารวจ เอกสารดังกล่าว ได้แก่

•  DHS Fieldwork Manuals: DHS Survey Organization 

Manual;13 Training Field Staff for DHS Surveys;14 

DHS Interviewer’s Manual;15 DHS Supervisor’s and 

Editor’s Manual;16 and DHS Biomarker Field 

Manual.17 

•  DHS Sampling Manual.18 

•  Report Tabulation: Tabulation Plan for DHS Key 

Indicators Report;19 Tabulation Plan for DHS Final 

Report.20 

•  Statistical and Methodological Documentation: 

Guide to DHS Statistics;21 International Indicators.22 

4.2.3 แหล่งข้อมูลของแผนกสถิติแห่ง
สหประชาชาติ (United Nations Statistics 
Division/UNSD)

UNSD ได้พัฒนาแนวทางการจัดทํา

สถิติความรุนแรงต่อผู้หญิง: การ

สํารวจทางสถิติ  (2014) หรือ 

Guidelines for Producing 

Statistics on Violence against 

Women: Statistical Surveys 

(2014)23 แนวทางดังกล่าวสามารถ

ช่วยสํานักงานสถิติแห่งชาติในการประเมินขอบเขต ความ

แพร่หลาย และอุบัติการณ์ของความรุนแรงต่อสตรีและ

เดก็หญงิ แนวทางยงัมกีารกลา่วถงึระเบยีบวธิศีกึษา แหลง่ทีม่า

ของข้อมูล การจําแนกประเภททางสถิติที่เกี่ยวข้อง ผลลัพธ์ 

ข้อความของคําถามและประเด็นที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ที่ต้อง

พจิารณาเมือ่ทาํการสาํรวจทางสถติใินประเดน็ความรนุแรงตอ่

สตรีและเด็กหญิง แนวทางเหล่านี้ยังให้คําแนะนําโดยละเอียด

เกีย่วกบัคณุสมบตัทิีส่าํคญัของการสํารวจและขัน้ตอนทีจ่าํเปน็

เพื่อวางแผน จัดการและดําเนินการสํารวจเหล่านี้ รวมทั้ง

แนวคิดที่สําคัญสําหรับการสร้างความมั่นใจในการวัด

ประสบการณ์ความรุนแรงของผู้หญิงที่น่าเชื่อถือ ถูกต้องและ

สอดคลอ้งกนั แนวทางฉบบันีย้งัใหค้าํแนะนาํทีเ่ปน็ขัน้ตอนและ

แผนการในการเกบ็รวบรวม ประมวลผล วเิคราะหแ์ละเผยแพร่

ข้อมูลความรุนแรงต่อสตรีและเด็กหญิงให้แก่สํานักงานสถิติ

แห่งชาติ ทั้งนี้ รวมถึงแนวทางเกี่ยวกับบทบาทของการสํารวจ

ทางสถิติให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของนโยบายที่เกี่ยวกับ

ความรุนแรงต่อสตรีและเด็กหญิง 

แนวทางของ UNSD ควรนําไปใช้ควบคู่กับคู่มือของ UNODC 

และ UNSD ได้แก่

•  UNODC, Manual on Victimization Surveys (2010) 

ใหค้าํแนะนาํในทกุดา้นของการสาํรวจการตกเปน็ผูเ้สยีหาย24

•  UNSD, Designing Household Survey Samples: 

Practical Guidelines (2008) เปน็แนวทางเชงิปฏบิตักิาร

เพือ่การออกแบบการสํารวจตวัอยา่งการประมวลผลขอ้มลู

และการวิเคราะห์การสํารวจครัวเรือนขนาดใหญ่25

•  UNSD, Household Sample Surveys in Developing 

and Transition Countries (2005) ครอบคลุมมุมมองที่

สําคัญในการทําการสํารวจครัวเรือนรวมถึงการออกแบบ

ตัวอย่าง การดําเนินการสํารวจ ความคลาดเคลื่อนที่ไม่ได้
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เกดิจากการสุม่ตวัอยา่งตน้ทนุการสาํรวจและการวเิคราะห์

ข้อมูล26

4.3 รูปแบบความรุนแรงต่อสตรีและเด็ก
หญิงที่จัดไว้ในการสำารวจความแพร่หลาย

การสํารวจความแพร่หลายของความรุนแรงต่อสตรีและ

เด็กหญิงโดยทั่วไปมักจะรวมถึงความรุนแรงทางร่างกาย ทาง

เพศ ทางจิตใจและทางเศรษฐกิจ (ดูแผนภาพ 3) นับว่าเป็นสิ่ง

สําคัญที่จะต้องทําความเข้าใจว่าผู้หญิงที่ประสบความรุนแรง

มกัไมต่ระหนกัวา่สิง่ทีพ่วกเธอประสบเปน็ความรนุแรงและหาก

พวกเธอตระหนัก พวกเธอมักจะไม่เรียกหรือจัดประเภทของ

ประสบการณ์ดังกล่าวด้วยการใช้คํา เช่น “ความรุนแรง” หรือ 

“การละเมิด” ดังนั้น คําเหล่านี้ควรหลีกเลี่ยงในการสํารวจ ใน

การที่จะประสบความสําเร็จในการวัดความแพร่หลายของ

ความรุนแรงต่อสตรีและเด็กหญิงน้ัน คําถามการสํารวจควร

ค้นหาช่วงของพฤติกรรมเฉพาะท่ีสามารถวัดได้วิธีท่ีเป็นระบบ

และเปน็มาตรฐาน นอกจากนีผู้ห้ญงิทีป่ระสบความรนุแรงโดย

เฉพาะในความสัมพันธ์และในครอบครัวมักจะประสบความ

รุนแรงมากกว่าหน่ึงรูปแบบและ/หรือความรุนแรงหลายครั้ง 

ดังนั้น การสํารวจควรอนุญาตให้มีการรวบรวมข้อมูลในทุก

รปูแบบของความรนุแรงทีผู่ห้ญงิประสบในช่วงชีวติหนึง่และใน

ช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา 

และนับว่าเป็นสิ่งสําคัญที่จะเก็บรวบรวมข้อมูลในสถานที่ที่

ผู้หญิงประสบความรุนแรงเช่นในที่สาธารณะ (ถนน ขนส่ง

สาธารณะ) พื้นที่ส่วนบุคคล (บ้าน สถาบันต่างๆ) และสภาพ

แวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการทํางาน

ตาราง 5: การศึกษาความรุนแรงต่อสตรีและ

เด็กหญิงที่ดำาเนินการตามรายประเทศและ

ตามปีของการดำาเนินงานภาคสนาม

ประเทศ

การศึกษาความแพร่หลายของ

ความรุนแรงต่อสตรี 

(ปีที่ดำาเนินการ)

กัมพูชา
2000, 2005, 2014 (CDHS) 

และ 2015 (WHO)

อินโดนีเซีย 2016 (WHO)

สาธารณรัฐประชาธิปไตย

ประชาชนลาว
2014 (WHO)

สหภาพเมียนมา 2015–2016 (DHS)

ฟิลิปปินส์ 2008, 2013, 2017 (NDHS)

สิงคโปร์ 2009 (IVAWS)

ไทย 2000 (WHO)

เวียดนาม 2010 (WHO)

4.4 การศึกษาความแพร่หลายของความ
รุนแรงต่อสตรีและเด็กหญิงที่ดำาเนินการ
ในประเทศสมาชิกอาเซียน 

ในช่วงเดือนธันวาคม ปี 2017 ประเทศสมาชิกอาเซียนแปด

ประเทศทําการศกึษาความแพรห่ลายของความรุนแรงตอ่สตรี

และเด็กหญิง (ดูตาราง 5 และภาคผนวก A สําหรับการสรุป

ผลการวิจัยจากแต่ละการศึกษา) กัมพูชาและฟิลิปปินส์ได้

ดําเนินการการศึกษาความแพร่หลายของความรุนแรงต่อสตรี

และเด็กหญิงเป็นระยะๆ 
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ความรุนแรงทางร่างกาย (Physical Violence)

คำาจำากัดความ – การใช้กําลังทางร่างกายโดยเจตนาอันก่อให้เกิดอันตรายต่อร่างกาย การบาดเจ็บ ความพิการและในกรณี

ที่รุนแรงที่สุดคือเป็นเหตุให้ถึงแก่ชีวิต

การวัดผล - ผู้หญิงถูกถามเกี่ยวกับการกระทําความรุนแรงทางกายภาพที่เฉพาะเจาะจงที่ประสบตั้งแต่อายุ 15 ปีและในช่วง 

12 เดือนที่ผ่านมาซึ่งมีระดับความรุนแรงทางร่างกายจากระดับปานกลางถึงรุนแรง (เช่น ตบ ผลัก เบียด ดึงผม เตะ บีบคอ 

การเผาและการใช้อาวุธ)

ความรุนแรงทางเพศ (Sexual Violence)

คำาจำากัดความ – การกระทําในทางเพศหรือความพยายามที่จะนําไปสู่การกระทําทางเพศ การแสดงความคิดเห็นหรือการ

กระทาํทางเพศโดยไมไ่ดร้บัความยนิยอม ซึง่มุง่ใหเ้กดิความรูส้กึทางเพศ (sexuality) ตอ่สตรใีดดว้ยการบงัคบัขูเ่ขญ็หรอืใชก้าํลงั

ทางร่างกายโดยบุคคลใดก็ตามไม่ว่าจะมีความสัมพันธ์กับผู้เสียหายลักษณะใด ไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ใด รวมถึงที่บ้าน 

ที่ทํางาน หรือสถานที่สาธารณะ

การวัดผล – ผู้หญิงจะถูกถามเกี่ยวกับการกระทําความรุนแรงทางเพศที่เฉพาะเจาะจงที่ประสบ ตั้งแต่อายุ 15 ปี และในช่วง 

12 เดือนที่ผ่านมาซึ่งแสดงให้เห็นประเภทของความรุนแรงทางเพศที่แตกต่างกันสามประเภท:

1.  การข่มขืนหรือการร่วมประเวณีโดยการบังคับ/ขู่เข็ญ (Forced/coercion intercourse or rape) ตัวอย่างเช่น 

การร่วมประเวณีด้วยความเกรงกลัวต่อสิ่งที่คู่ครองจะกระทําหากเธอปฏิเสธ

2.  ความรุนแรงทางเพศด้วยการสัมผัส (Contact sexual violence) ตัวอย่างเช่น สัมผัสที่ไม่พึงประสงค์ (ไม่รวมถึงการ

มีเพศสัมพันธ์) และการกระทําทางเพศที่ผู้หญิงต้องทําซึ่งทําให้ไร้เกียรติหรือเสื่อมเสีย

3.  ความรนุแรงทางเพศโดยปราศจากการสมัผสั (Noncontact sexual violence) ตวัอยา่งเชน่ ความรุนแรงทางเพศดว้ย

การข่มขู่ การกระทําอนาจาร การคุกคามทางเพศ ทางวาจา และการใช้ข้อความและรูปภาพทางเพศในโทรศัพท์และ

สื่อสังคมออนไลน์

ความรุนแรงทางจิตใจ (Psychological Violence)

คำาจำากัดความ – การกระทําหรือการละเว้นการกระทําซึ่งทําลายความภาคภูมิใจในตนเอง ศักดิ์ศรี หรือการพัฒนาของผู้หญิง

คนหนึ่ง ซึ่งรวมถึง แต่ไม่จํากัดเพียง การทําให้เสียเกียรติ การข่มขู่ให้เกิดการสูญเสียสิทธิในการดูแลของบุคคลใด การบังคับให้

ออกห่างจากครอบครัวหรือเพื่อน การข่มขู่ว่าจะทําร้ายบุคคลใดหรือบุคคลที่พวกเขาห่วงใย การตะคอกหรือยั่วยุซํ้าๆ กระตุ้น

ให้เกิดความกลัวด้วยการข่มขู่ทางกริยาและวาจา การควบคุมพฤติกรรมและการทําลายทรัพย์สิน

การวัด – ผู้หญิงถูกถามเกี่ยวกับการกระทําที่เฉพาะเจาะจงของความรุนแรงทางจิตใจที่ประสบตั้งแต่อายุ 15 ปีและในช่วง 

12 เดือนที่ผ่านมาซึ่งประกอบด้วย:

1.  พฤติกรรมการควบคุม เช่น สามีหรือคู่ครองกีดกันผู้หญิงจากการพบเพื่อน จํากัดการติดต่อกับครอบครัว ยืนยันที่จะทราบ

ว่าเธออยู่ที่ไหนตลอดเวลา ยืนยันให้เธอขออนุญาตในการจะเข้าถึงการดูแลสุขภาพ

2.  การละเมิดทางจิตใจ เช่น การดูหมิ่นเหยียดหยาม การทําให้เสื่อมเสีย การดูหมิ่นด้วยวาจา การล้อเลียน การกระทําอื่นใด 

ที่ทําให้ผู้หญิงรู้สึกกลัวหรือถูกคุกคาม และการข่มขู่ด้วยวาจาหรือกริยาที่เป็นอันตรายต่อผู้หญิงหรือคนที่เธอห่วงใย

ความรุนแรงทางเศรษฐกิจ (Economic Violence)

คำาจำากัดความ - การกระทําที่กีดกันผู้หญิงในการเข้าถึงและการควบคุมทรัพยากรพื้นฐานหรือสาเหตุหรือความพยายามทําให้

บุคคลใดต้องพึ่งพาทางการเงินจากบุคคลอ่ืน โดยขัดขวางการเข้าถึงหรือควบคุมทรัพยากรและ/หรือกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่

เป็นอิสระ

การวัดผล – ผู้หญิงถูกถามเกี่ยวกับการกระทําเฉพาะที่ก่อให้เกิดความรุนแรงทางเศรษฐกิจ เช่น การปฏิเสธการเข้าถึงเงินหรือ

กองทนุในครวัเรอืน การปฏิเสธของสามหีรือคูค่รองในการมสีว่นร่วมทางการเงนิในครัวเรือน การปฏเิสธอาหารและความจาํเปน็

ขั้นพื้นฐาน และการควบคุมการเข้าถึงการดูแลสุขภาพ การจ้างงานหรือการเข้าถึงทรัพย์สิน

แผนภาพ 3: ประเภทของความรุนแรงต่อสตรีและเด็กหญิงที่วัดได้ในการสำารวจความแพร่หลาย

ที่มา: UNFPA, การวัดความแพร่หลายของความรุนแรงต่อผู้หญิง: คําศัพท์หลัก, kNOwVAWdata (2016) / UNFPA, Measuring 

Prevalence of Violence against Women: Key Terminology, kNOwVAWdata (2016) 
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กัมพูชาและฟิลิปปินส์ใช้โมดูลความรุนแรงในครอบครัวของ 

DHS เพื่อทําการสํารวจความแพร่หลายของความรุนแรงต่อ

สตรีและเด็กหญิงของพวกเขา และทําการศึกษา DHS ซํ้าเมื่อ

เวลาผ่านไป ไทยเข้าร่วมในการศึกษาขององค์การอนามัยโลก

ดา้นสขุภาพของผูห้ญงิและความรนุแรงในครอบครวัตอ่ผูห้ญงิ

ในหลายประเทศ (WHO Multi-Country Study on 

Women’s Health and Domestic Violence against 

Women) อนิโดนเีซยี สาธารณรฐัประชาธปิไตยประชาชนลาว

และเวียดนามได้ทําวิธีการซ้ําท่ีมีการพัฒนาเพื่อการศึกษาของ

องคก์ารอนามยัโลก ดา้นสขุภาพของผูห้ญงิและความรนุแรงใน

ครอบครัวซึ่งให้ข้อมูลท่ีเปรียบเทียบได้ระหว่างประเทศต่างๆ 

สิงคโปร์ใช้วิธีการสํารวจความรุนแรงต่อสตรีระหว่างประเทศ 

(International Violence against Women Survey: 

IVAWS)27 เพื่อดําเนินการศึกษาความแพร่หลายของประเทศ

กัมพูชาดําเนินการสํารวจสุขภาพประชากรของกัมพูชา 

(Cambodian Demographic Health Survey: CDHS) ใน

ปี 2000, 2005, และ 200428 แต่ละ CDHS มีโมดูลที่เน้นเรื่อง

ประสบการณ์กับความรุนแรงในครอบครัวของผู้หญิง ผลที่ได้

คือข้อมูลที่เปรียบเทียบได้ในระยะยาวกว่า 14 ปี ในประเด็น

ประสบการณต์อ่ความรนุแรงโดยคูค่รองของผูห้ญงิในชว่งชวีติ

หนึง่และในชว่ง 12 เดอืนทีผ่า่นมา การทาํการสาํรวจเดมิซํา้ไป

เมือ่เวลาผา่นไปไดท้าํใหเ้กดิขอ้มลูเทยีบเคยีงเพือ่ทาํความเขา้ใจ

แนวโน้มและรูปแบบของความรุนแรงต่อสตรีและเด็กหญิง ใน

ประเทศกัมพูชา ข้อมูลแสดงให้เห็นว่าจากปี 2000 ถึงปี 2014 

มีการลดลงเล็กน้อยในสัดส่วนของผู้หญิงท่ีเคยแต่งงานที่

ประสบกับความรุนแรงทางร่างกายตั้งแต่อายุ 15 ปี แต่มีการ

ลดลงจํานวนมากในสัดส่วนของผู้หญิงท่ีประสบความรุนแรง

ทางร่างกายในช่วง 12 เดือนก่อนการสํารวจ การลดลงของ

ความรนุแรงในปจัจบุนัสามารถชีใ้หเ้หน็ถึงผลของแผนงานดา้น

ความรนุแรงตอ่สตรแีละเดก็หญงิ นโยบายและการรเิร่ิมในการ

ลดความรุนแรงต่อสตรีในกัมพูชา 

การเปรียบเทียบข้อมูลความรุนแรงต่อสตรีและเด็กหญิงจาก

ช่วงเวลาที่แตกต่างกันในระดับประเทศ ระดับภูมิภาคและแม้

กระทัง่ระดบัโลกสามารถบรรลผุลไดผ้า่นวธิกีารและการสาํรวจ

ความแพร่หลายของความรุนแรงต่อสตรีและเด็กหญิงที่มี

มาตรฐาน มีการรายงานว่าไทยมีแผนที่จะพัฒนามาตรฐาน

ทั่วไป รวมถึงตัวชี้วัดและการวัดที่มีการกําหนดอย่างชัดเจน 

ซึ่งสามารถช่วยให้แนวทางแก่ประเทศต่างๆ ในภูมิภาคได้

ทําการศึกษาความแพร่หลายของความรุนแรงต่อสตรีและ

เด็กหญิงเพื่อให้เกิดการเปรียบเทียบ สามารถใช้งานได้

เปรียบเทียบข้ามประเทศสมาชิกอาเซียนและเมื่อเวลาผ่านไป 

เนื่องจากประเด็นวิธีการและความซับซ้อน การสํารวจความ

แพร่หลายไม่ได้ดําเนินไปตามแผนในบางครั้ง อย่างไรก็ตาม 

บทเรียนที่ได้เรียนรู้จากประสบการณ์เหล่าน้ีมีคุณค่าและ

สามารถแบ่งปันกับประเทศอื่นๆ ในภูมิภาคได้

ด้วยวิธีการที่แตกต่างกัน คําถามในการสํารวจ คําจํากัดความ

ของความรุนแรงต่อสตรีและเด็กหญิง วิธีการประเมินและการ

จําแนกอายุ การสํารวจระหว่างประเทศต่างๆ อาจไม่สามารถ

นาํมาเปรยีบเทยีบได ้มเีพยีงการสาํรวจทีใ่ชว้ธิกีารแบบเดยีวกนั 

ด้วยแบบสอบถามเดียวกันและการจําแนกข้อมูลที่สามารถนํา

มาเปรียบเทียบได้

4.5 จุดแข็งของการศึกษาความแพร่หลาย
ของความรุนแรงต่อสตรีและเด็กหญิง

ประโยชน์ของการศึกษาความแพร่หลายของความรุนแรงต่อ

สตรแีละเดก็หญงิ คอืสามารถใหก้ารประมาณความแพรห่ลาย

ของความรุนแรงต่อสตรีและเด็กหญิงภายในกลุ่มประชากรท่ี

นา่เชือ่ถอืและระบปุจัจยัเสีย่งและปจัจยัทีม่ผีลตอ่ความรนุแรง

ต่อสตรีและเด็กหญิง การศึกษาความแพร่หลายยังสามารถ

แสดงประวัติความรุนแรงในผู้หญิงและชีวิตของเด็กหญิง ระบุ

ลักษณะทั่วไปของผู้หญิงและเด็กหญิงที่ประสบความรุนแรง 

ประวตัขิองผู้กระทาํผิดและปจัจยัทีส่อดคล้องกบัพฤตกิรรมการ

แสวงหาความชว่ยเหลอืของผูผ้า่นพน้ความรนุแรงตอ่สตรแีละ

เดก็หญงิ ผลจากการศกึษาความแพรห่ลายของความรนุแรงตอ่

สตรีและเด็กหญิงสามารถนําไปใช้ในการพัฒนาโปรแกรมบน

ฐานของปจัจยัเส่ียงทีร่ะบไุว ้ปจัจยัสนบัสนนุ ปจัจยัปอ้งกนัและ

ผลที่ตามมา

การศึกษาความแพร่หลายของความรุนแรงต่อสตรีและ

เด็กหญิงที่เสร็จสมบูรณ์เมื่อเวลาผ่านไปสามารถนํามาเปรียบ

เทียบเพื่อติดตามตรวจสอบความเปลี่ยนแปลงในความ

แพร่หลายของความรุนแรงต่อสตรีและเด็กหญิง ปัจจัยที่นําไป

สู่ความรุนแรงต่อสตรีและเด็กหญิง และพฤติกรรมในการ

แสวงหาความช่วยเหลือของผู้ผ่านพ้นความรุนแรงฯ หากการ

ศึกษาความแพร่หลายของความรุนแรงต่อสตรีและเด็กหญิงมี

การดาํเนนิการซํา้ทกุๆ 5-10 ป ีกส็ามารถวเิคราะหร์ปูแบบและ

แนวโน้มได้

ผลการศกึษาทีเ่กีย่วขอ้งกบัระดบัปจัจบุนัของความรนุแรงโดย

คู่ครอง (ผู้หญิงที่รายงานว่าประสบความรุนแรงโดยคู่ครองใน

ชว่ง 12 เดอืนทีผ่า่นมา) ชีใ้หเ้หน็สถานะของการแพรห่ลายและ
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สามารถแจง้ใหผู้ก้าํหนดนโยบายและผูใ้หบ้รกิารในการวางแผน

และการจดัทาํงบประมาณในขณะทีพ่วกเขาพยายามทีจ่ะตอบ

สนองตอ่ความจาํเปน็ของผูห้ญงิและเดก็หญงิทีก่าํลงัประสบกบั

ความรนุแรง การศกึษาความแพรห่ลายของความรนุแรงตอ่สตรี

และเด็กหญิงรวมถึงคําถามที่ว่าทําไมผู้หญิงจึงขอความ

ช่วยเหลือ (หรือไม่ขอความช่วยเหลือ) และจากใคร ข้อมูลนั้น

สามารถใชเ้พือ่การปรบัปรงุการจดัหาบรกิารในการตอบสนอง

ต่อมุมมองของผู้ผ่านพ้นความรุนแรงต่อสตรีและเด็กหญิง 

นอกจากนี้ยังสามารถนําไปใช้เพื่อสนับสนุนความพยายามใน

การรณรงค์เพื่อกําหนดนโยบายและแผนงานที่ให้ความสนใจ

ในการป้องกันและจัดการความรุนแรงต่อสตรีและเด็กหญิง 

ในหลายกรณี การศึกษาความแพร่หลายเป็นโอกาสแรกที่

ผู้ หญิ งจํ านวนมากต้องคุย กับใครสักคนเพื่ อ ให้ รับฟั ง

ประสบการณ์ต่อความรุนแรงของพวกเธอและตระหนักว่า

พวกเธอกําลังประสบเหตุความรุนแรงและไม่ควรยอมทน 

อกีทัง้สามารถขอความชว่ยเหลอืได ้ในบางกรณ ียงัเปน็โอกาส

สําหรับผู้สัมภาษณ์ที่จะสะท้อนปัญหาและอาจดําเนินการจาก

ประสบการณ์ความรุนแรงของตนเอง

4.6 ความท้าทายของการศึกษาความ
แพร่หลายของความรุนแรงต่อสตรีและ
เด็กหญิง

ความท้าทายของการศึกษาความแพร่หลายของความรุนแรง

ตอ่สตรแีละเดก็หญงิกค็อืมรีาคาแพงและการดาํเนนิการตอ้งมี

การการลงทนุทีสํ่าคญัดา้นทรพัยากรทางการเงนิและทรพัยากร

บุคคลและเครื่องมือ การศึกษาความแพร่หลายของความ

รนุแรงตอ่สตรแีละเดก็หญงิยงัตอ้งการการเสรมิสรา้งศกัยภาพ 

ความเชีย่วชาญและความชว่ยเหลอืทางเทคนคิ และทกัษะทาง

เทคนิคเฉพาะด้าน หากกล่าวถึงต้นทุนในการศึกษาความ

แพร่หลายของความรนุแรงตอ่สตรแีละเดก็หญงิ ประเทศตา่งๆ 

โดยทั่วไปจะทําการศึกษาไม่ว่าจะเป็นเพียงครั้งเดียวหรือทุกๆ 

5-10 ปี อีกความท้าทายของการศึกษาความแพร่หลายของ

ความรนุแรงตอ่สตรแีละเดก็หญงิกค็อืการสรา้งความเชือ่มัน่ใน

การใช้วิธีการที่เหมาะสม เพื่อท่ีว่าข้อมูลท่ีเก็บรวบรวมจะ

ถกูตอ้งและเชือ่ถอืไดแ้ละเปน็ไปตามระเบยีบการดา้นจรยิธรรม

และความปลอดภัยในการปกป้องผู้หญิงและเด็กหญิงที่ตกลง

มส่ีวนรว่มในการสํารวจ ทา้ยทีสุ่ด การไมไ่ดใ้ชว้ธิกีารมาตรฐาน

ที่ถูกต้องและได้รับการยอมรับในระดับสากลสามารถลดทอน

ความถูกต้องของผลการสํารวจและขัดขวางการเปรียบเทียบ

ระหว่างประเทศต่างๆ การเปรียบเทียบระหว่างประเทศต่างๆ 

มีความสําคัญต่อการสร้างข้อมูลระดับภูมิภาคและระดับโลก

เพื่อติดตามตรวจสอบความพยายามในระดับภูมิภาคและ

ระดับโลก

“การไม่เปิดเผย” เมื่อบุคคลใดปฏิเสธที่จะพูดเกี่ยวกับ

ประสบการณ์ของพวกเขา สามารถเป็นปัญหาต่อการสํารวจ

ความแพร่หลายได้ จํานวนกรณีการไม่เปิดเผยนั้นไม่เป็นที่

รบัทราบและเปลีย่นแปลงได ้แตก่ส็ามารถบดิเบอืนผลลัพธข์อง

การศึกษาความแพร่หลายต่ออัตราความรุนแรงในระดับตํ่า

อย่างไม่เป็นจริง ข้อค้นพบดังกล่าวมีผลกระทบเชิงลบต่อการ

วางแผน การพัฒนานโยบายและแผนงาน และต่อข้อ

เปรียบเทียบหรือความน่าเชื่อถือของข้อมูล การฝึกอบรม

ผูส้มัภาษณท์ีเ่หมาะสมรวมถงึมาตรการความปลอดภยัและการ

รักษาความลับมีความจําเป็นเสมอต่อการลดระดับของการ

ไม่เปิดเผยข้อมูลในการสํารวจ หากว่าผู้สัมภาษณ์ล้มเหลวใน

การเคารพหลักการที่สําคัญ เช่น การรักษาความลับ ผู้หญิงมี

ความเป็นไปได้น้อยที่จะไว้วางใจผู้สัมภาษณ์พอที่จะเปิดเผย

ประสบการณ์ความรุนแรงของพวกเธอ เน่ืองจากลักษณะที่

ละเอียดอ่อนของความรุนแรงต่อสตรีและเด็กหญิง มันเป็นสิ่ง

สําคัญที่จะรับรองความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมและของผู้

สมัภาษณ ์ผูส้มัภาษณท์ีไ่ม่มปีระสบการณส์ามารถทาํไดผู้ห้ญิง

และเดก็หญงิทีป่ระสบความรนุแรงและตวัพวกเขาเองตกอยูใ่น

ความเส่ียง ความเส่ียงต่ออันตรายเพิ่มขึ้นเมื่อการศึกษาความ

แพร่หลายของความรุนแรงต่อสตรีและเด็กหญิงมีการดําเนิน

การโดยหนว่ยงานหรอืสถาบนัทีข่าดความเชีย่วชาญและทกัษะ

ทางเทคนิคที่จําเป็น

การศึกษาความแพร่หลายจับเฉพาะบางรูปแบบของความ

รุนแรงเท่านั้น การศึกษาความแพร่หลายโดยปกติจะช่วยให้

เขา้ใจความรนุแรงภายในครอบครวัและความรนุแรงโดยคูค่รอง

อยา่งลกึซึง้มากขึน้ แตไ่มไ่ดเ้ขา้ถงึผูห้ญงิและเดก็หญงิชายขอบ

ที่สุดและกรณีที่รุนแรงที่สุด ด้วยผู้หญิงเหล่านั้นอาจไม่ได้ถูก

ระบหุรอืมสีว่นรว่มในการสาํรวจ การศกึษาความแพรห่ลายไม่

ไดจ้บัประเดน็เพยีงแคเ่รือ่งราวของผู้หญงิทีถ่กูฆาตกรรม อยูใ่น

สถานพยาบาลหรืออยู่ในเรือนจํา
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4.7 การศึกษาเชิงประชากรที่รวมถึงการ
ใช้ความรุนแรงต่อสตรีและเด็กหญิงของ
ผู้ชาย

4.7.1 การสำารวจระหว่างประเทศประเด็น
ผู้ชายและความเสมอภาคระหว่างเพศ 
(International Men and Gender 
Equality Survey) 

การสาํรวจระหวา่งประเทศประเดน็

ผู้ชายและความเสมอภาคระหว่าง

เพศ (The International Men and 

Gender Equal i ty Survey: 

IMAGES)29 เป็นแบบสอบถาม

ครัวเรือนเกี่ยวกับทัศนคติของผู้ชาย

และผู้ หญิ ง และกา รปฏิ บั ติ ใ น

ประเด็นท่ีหลากหลายที่เกี่ยวกับ

ความเสมอภาคระหว่างเพศ ข้อมูลการสํารวจ IMAGES ให้

ความเขา้ใจทีล่กึซึง้เกีย่วกบัการกระทาํความรนุแรงโดยคูค่รอง

ของผูช้ายและประสบการณค์วามรนุแรงโดยคูค่รองของผู้หญงิ 

การมีส่วนร่วมในการให้การดูแล ทัศนคติที่มีต่อนโยบายความ

เสมอภาคระหว่างเพศ และประเด็นอื่นๆ ข้อมูลและข้อสรุปที่

ได้จากการศึกษาของ IMAGES สามารถนําไปใช้เพื่อให้ข้อมูล

ต่อนโยบายและแผนงานที่จะให้ผู้ชายมีส่วนร่วมในความเสมอ

ภาคทางเพศและเพือ่ปอ้งกนัความรนุแรงตอ่สตรแีละเดก็หญงิ 

นับถึงปี 2017 ได้มีการทําการศึกษา IMAGES ในมากกว่า 20 

ประเทศทั่วโลก

แบบสอบถามของการสํารวจ IMAGES ประกอบด้วยรายการ

จากการศึกษาเกี่ยวกับสุขภาพของผู้หญิงและความรุนแรงใน

ครอบครวัตอ่ผูห้ญงิในหลากหลายประเทศขององคก์ารอนามยั

โลก (WHO Multi-Country Study on Women’s Health 

and Domestic Violence against Women) การสํารวจ

ประชากรและสขุภาพ (Demographic and Health Surveys: 

DHS), Gender Equitable Men (GEM) Scale30 (เครื่องมือ

ประเมินทัศนคติเกี่ยวกับเพศสภาพซึ่งได้รับการดัดแปลงและ

ตรวจสอบในงานวิจัยครัวเรือนในมากกว่า 20 ประเทศ) และ

คําถามอื่นๆ เก่ียวกับทัศนคติและการปฏิบัติของผู้ชายที่

เกี่ยวข้องกับความเสมอภาคระหว่างเพศ

ในตะวันออกกลางและแอฟริกาเหนือ Promundo, UN 

Women และนักวิจัยท้องถิ่นร่วมมือภาคีทําการศึกษาหลาย

ประเทศทีใ่หญท่ีสุ่ดเพือ่สํารวจทศันคตแิละการปฏิบตัขิองผู้ชาย

และผู้หญิงในประเด็นสําคัญที่เกี่ยวข้องกับความเสมอภาค

ระหว่างเพศ เข้าใจบุรุษเพศ: ผลจากการสํารวจว่าด้วยผู้ชาย

และความเสมอภาคระหว่างเพศ (IMAGES) - ตะวันออกกลาง

และแอฟรกิาเหนอื (Understanding Masculinities: Results 

from the International Men and Gender Equality 

Survey (Images) – Middle East and North Africa 

(MENA)31 ประกอบไปด้วยการสํารวจผู้ชายและผู้หญิงเกือบ 

10,000 คนที่อายุระหว่าง 18–59 ปี ทั้งในเขตเมืองและชนบท 

(และบริเวณการตั้งถิ่นฐานของผู้ลี้ภัย) ในอียิปต์ เลบานอน 

โมร็อกโก และปาเลสไตน์ หัวข้อก็รวมถึงการสนับสนุนความ

เสมอภาคระหวา่งเพศ การสนบัสนนุนโยบายดา้นสิทธสิตร ีการ

ตดัสินใจในครวัเรอืน การใชค้วามรนุแรงดว้ยเหตแุหง่เพศสภาพ 

(GBV) ในรปูแบบทีห่ลากหลาย การมส่ีวนรว่มของผู้ชายในการ

ดแูลและชว่ยเหลอืงานในบา้น ความเปราะบางดา้นสขุภาพทาง

เพศสภาพ ความเครียดที่เกี่ยวข้องกับการจ้างงาน ความ

ปลอดภัยทางกายภาพ และเงื่อนไขชีวิตที่ไม่พึงประสงค์ และ

วัยเด็ก และอื่นๆ 

การศึกษาใช้มุมมองเชิงเปรียบเทียบเพื่อให้การเปรียบเทียบ

ระดับภูมิภาคระหว่างประเทศต่างๆ ในตะวันออกกลางและ

แอฟรกิาเหนอื และใหก้ารวเิคราะหร์ายประเทศเปน็การเฉพาะ

4.7.2 แหล่งข้อมูลของภาคีเพื่อการป้องกัน

ผ่านโครงการร่วมระดับภูมิภาค 

‘ภาคีเพื่อการป้องกัน’, UNDP, 

UNFPA, UN Women และUnited 

Nations Volunteer (UNV) ได้

ทาํการศกึษาวา่ทาํไมผูช้ายบางคนใช้

ความรุนแรงต่อผู้หญิงและเราจะ

ปอ้งกนัไดอ้ยา่งไร32 การศกึษาไดเ้กบ็

รวบรวมและวเิคราะหท์ัง้ขอ้มลูเชงิปรมิาณและเชงิคุณภาพจาก

ผู้ชายกว่า 10,000 คน และผู้หญิง 3,000 คน ในเก้าพื้นที่ใน

หกประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก (บังคลาเทศ กัมพูชา จีน 

อินโดนีเซีย ปาปัวนิวกินี และศรีลังกา) ทั้งยังให้ชุดข้อมูลหลาก

หลายประเทศที่ใหญ่ที่สุดเกี่ยวกับการใช้ความรุนแรงต่อสตรี

ของผู้ชาย และสามารถแจ้งให้ทราบถึงการแทรกแซงตาม

หลักฐานเชิงประจักษ์เพื่อป้องกันความรุนแรง เพื่อทําให้มั่นใจ

ในการเปรียบเทียบข้อมูลระหว่างพื้นที่ต่างๆ การศึกษาใช้
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แบบสอบถามที่มีโครงสร้างและมีมาตรฐานซ่ึงนํามาจากการ

ศึกษาเรื่องสุขภาพและความสัมพันธ์ของผู้ชาย (The Study 

on Men’s Health and Relationships)33 การศึกษาเกี่ยว

กับสุขภาพของผู้หญิงและความรุนแรงในครอบครัวต่อผู้หญิง

ในหลากหลายประเทศขององคก์ารอนามยัโลก และการสาํรวจ 

IMAGES การวิจัยนี้สามารถนําไปใช้เพื่อเป็นข้อมูลต่อความ

พยายามในการป้องกันความรุนแรง

ภาคีเพื่อการป้องกันได้พัฒนาชุด

เครื่องมือสําหรับการศึกษาในหลาก

หลายประเทศของสหประชาชาติ

เกี่ยวกับผู้ชายและความรุนแรง: 

ความเข้าใจว่าทําไมผู้ชายบางคนใช้

ความรุนแรงต่อผู้หญิงและเราจะ

สามารถป้องกันได้อย่างไร (the 

Toolkit for Replicating the UN 

Multi-Country Study on Men and Violence: 

Understanding Why Some Men Use Violence against 

Women and How We Can Prevent It)34 ชุดเครื่องมือนี้

ให้แนวทางเป็นขั้นตอนเก่ียวกับการวิจัยอย่างถูกต้องและมี

จริยธรรมเกี่ยวกับการใช้ความรุนแรงต่อผู้หญิงของผู้ชาย ชุด

เครื่องมือประกอบด้วยแนวทางระเบียบวิธี ดังต่อไปนี้ 

•  การสํารวจเชิงปริมาณกับผู้ชายเกี่ยวกับครัวเรือนที่เป็น

ตัวแทนโดยใช้ฐานประชากร

•  สัมภาษณ์เชิงคุณภาพเก่ียวกับประวัติชีวิตกับผู้ชายที่ใช้

ความรุนแรงและผู้ที่ไม่ใช้ความรุนแรง และ

•  การเมอืงเรือ่งเพศสภาพดา้นสงัคมวทิยาและชาตพินัธุข์อง

การวิจัยเชิงนโยบาย
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and sub-themes. Qualitative data analysis also requires expert knowledge 
of VAWG and an accurate description of respondents’ responses. Care 
must be taken when analysing qualitative data to avoid inaccurate 
interpretations. 
3.6 Violence against women and girls 
data dissemination

Dissemination of data involves the release of statistics and evidence 
related to VAWG prevalence data, administrative data and costing studies, 
as well as SDG indicators through various technical and professional 
documents and media outlets. Prior to the offi cial release of VAWG 
statistics and indicators, the data should be subjected to verifi cation to 
ensure that erroneous data are not released. A verifi cation plan should be 
set up in advance with a checklist of data quality and internal consistency 
checks. This process can involve subject matter experts who are external 
to the national statistics agency, such as a national commission on VAWG, 
a working group on VAWG, or both so they can verify the statistics in 
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บทที่ 5
ข้อมูลเพื่อการบริหารความรุนแรงต่อสตรีและเด็กหญิง



สาระสำาคัญ

•  ข้อมูลเพื่อการบริหารมีการเก็บและรวบรวม
อย่างสมํ่าเสมอโดยผู้ให้บริการ (สิ่งอํานวย
ความสะดวกในการดูแลสุขภาพ บริการ
ทางสังคม ยุติธรรม และเจ้าหน้าที่ตํารวจ) 
หน่วยงานภาครัฐและกรมกอง และผู้ให้
บริการที่ไม่ใช่ภาครัฐ 

•  ข้อมูลเพื่อการบริหารเปิดเผยให้เห็นถึง
จํานวนและประเภทของเหตุการณ์ความ
รุนแรงต่อสตรีและเด็กหญิงที่มีการระบุและ
รายงานต่อเจ้าหน้าที่และผู้ให้บริการ จุดรับ
เรื่องและการเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้อง และการ
เข้าถึงการคุ้มครองและการบริการช่วยเหลือ
ต่างๆ ภายในระยะเวลาที่กําหนดและข้าม
เขตอําเภอ จังหวัดและภูมิภาค

•  ข้อมูลเพื่อการบริหารมีศักยภาพที่จะความ
เข้าใจรูปแบบของผลของคดีและสามารถเป็น
จุดเริ่มต้นเพื่อการปรับปรุงการบริการแก่
ผู้ผ่านพ้นความรุนแรง

•  เนื่องจากข้อมูลการบริหารแสดงให้เห็นถึง
การใช้บริการโดยผู้ผ่านพ้นความรุนแรงต่อ
สตรีและเด็กหญิง ซึ่งสามารถนํามาใช้เพื่อ
สํารวจรูปแบบและแนวโน้มในการรายงาน
และจัดการกรณีความรุนแรงต่อสตรีและ

เด็กหญิง และเพื่อให้ให้ข้อมูลในการวาง
แผนงานและการจัดสรรทรัพยากรเพื่อ
ปรับปรุงคุณภาพและความพร้อมในการ
บริการ

•  กระทรวงและหน่วยงานใช้รูปแบบท่ีแตกต่าง
กันของระบบการบริหารจัดการข้อมูลเพื่อ
รวบรวมและวเิคราะหข์อ้มลูเพือ่การบรหิารท่ี
เกี่ยวกับความรุนแรงต่อสตรีและเด็กหญิง 
รวมถึงการลงทะเบียนด้วยเอกสารหรือระบบ
การเก็บบันทึกข้อมูล ระบบการจัดการข้อมูล
ทางคอมพิวเตอร์ ระบบการบริหารจัดการ
กรณคีวามรนุแรงทางเวบ็และทางคอมพวิเตอร์

•  ในหลายประเทศ กระทรวงและหน่วยงาน
ประสบกบัความทา้ทายกบัการไหลของขอ้มลู
เพื่อการบริหาร รวมไปถึงความล่าช้าในการ
ไหลของข้อมูลจากตําบลถึงอําเภอ จังหวัด 
และระดับประเทศ ความไม่สอดคล้องกัน
ในการใชร้ะบบเอกสารและระบบคอมพวิเตอร์
ในแต่ละระดับในกระทรวงและหน่วยงาน
หลายแห่ง การกระจายตัวของข้อมูลใน
บางกระทรวงและหน่วยงาน และช่องทางที่
ไม่สมบูรณ์ในการแบ่งปันและรวบรวมข้อมูล
ระหว่างแผนกในกระทรวงและหน่วยงาน

•  คําจํากัดความที่แตกต่างกันของความรุนแรง
ต่อสตรีและเด็กหญิง และความไม่สอดคล้อง
ในการกระจายขอ้มลู ความรนุแรงตอ่สตรแีละ
เด็กหญิง อีกทั้งยังส่งผลกระทบต่อความเป็น
ไปได้ท่ีจะรวบรวมและเปรียบเทียบข้อมูล
ความรนุแรงตอ่สตรแีละเดก็หญิงขา้มภาคสว่น

•  การรวบรวมข้อมูลเพื่อการบริหาร ความ
รุนแรงต่อสตรีและเด็กหญิง เป็นสิ่งสําคัญ
พอๆ กับการเก็บบันทึกและการลงทะเบียน
ในจุดรับเรื่อง ดังนั้น จึงเป็นสิ่งสําคัญในการ
ปรับปรุงระบบการลงทะเบียนที่จุดรับเรื่อง

•  ข้อมูลเพื่อการบริหารความรุนแรงต่อสตรี
และเด็กหญิงได้รับการวิเคราะห์ ไม่มากนัก 
เนื่องจากขาดทักษะในการวิเคราะห์และการ
รายงาน

•  เพื่ อที่ จะให้ข้อมูล เพื่ อการบริหารนั้นมี
ประโยชน์ นับเป็นสิ่งสําคัญสําหรับผู้กําหนด
นโยบาย กระทรวง หน่วยงาน และองค์กรที่
จะแก้ไขช่องว่างและความท้าทายในการเก็บ
และวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการบริหารความ
รุนแรงต่อสตรีและเด็กหญิง

5.1 ข้อมูลเพื่อการบริหารความรุนแรงต่อ
ผู้หญิงและเด็กหญิง

ในปีที่ผ่านมา รัฐบาลต่างๆ และภาคีเพื่อการพัฒนาให้ความ

สนใจมากขึน้ในการสาํรวจหาวธิทีีจ่ะใชข้อ้มลูเพือ่การบรหิารที่

มอียูเ่พ่ือตดิตามตรวจสอบและรายงานเกีย่วกบัความรนุแรงตอ่

สตรีและเด็กหญิง ข้อมูลเพื่อการบริหารคือแหล่งข้อมูลและ

สารสนเทศที่สําคัญที่มักเข้าถึงได้ง่ายและสามารถใช้เสริมการ

ศึกษาความแพร่หลายความรุนแรงต่อสตรีและเด็กหญิง โดย

การใหข้อ้มลูการเขา้ถึงบรกิารของผูผ้า่นพน้ความรนุแรงตอ่สตรี

และเด็กหญิง ข้อมูลเพื่อการบริหารยังสามารถใช้เพื่อวัดความ

ก้าวหน้าของเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนและตัวชี้วัดที่

เกี่ยวข้องกับความรุนแรงต่อสตรีและเด็กหญิงซึ่งไม่ต้องการ

ข้อมูลความแพร่หลาย ข้อมูลเพื่อการบริหารสามารถใช้เพื่อ

รายงานตัวชี้วัดเป้าหมายที่ 16.1.1: จํานวนของผู้เสียหายของ

การฆาตกรรมโดยเจตนาตอ่ประชากร 100,000 คน ซึง่จาํแนก

ตามเพศและอายุ และตัวชี้วัด 16.2.2: จํานวนผู้เสียหายจาก

การค้ามนุษย์ต่อประชากร 100,000 คน ซ่ึงจําแนกตามเพศ 

อายุ และรูปแบบการแสวงประโยชน์ 

ในประเทศสมาชิกอาเซยีนหลายประเทศ ขอ้มลูเพือ่การบรหิาร

ความรุนแรงต่อสตรีและเด็กหญิงถูกเก็บและรวบรวมอย่าง

สมํ่าเสมอในระดับตําบล ระดับอําเภอ ระดับจังหวัดและระดับ

ประเทศโดยหน่วยงานภาครัฐและกรมต่างๆ (สวัสดิการสังคม 

การคุ้มครองเด็ก สุขภาพ ตํารวจ อัยการและศาล) ผู้ให้บริการ

ที่ไม่ใช่ภาครัฐและสถานพยาบาลของรัฐและเอกชน ใน

บางประเทศก็มีข้อมูลจํานวนมากว่าผู้หญิงและเด็กหญิงใช้

บริการอย่างไร เมื่อพวกเธอประสบความรุนแรง และผู้ให้

บริการจะตอบสนองต่อผู้หญิงและเด็กหญิงอย่างไร เมื่อพวก

เธอแสวงหาการดูแลสุขภาพ การสนับสนุนด้านสังคมจิตใจ 

ความชว่ยเหลอืทางกฎหมาย สถานทีพ่กัพงิและความยตุธิรรม 

(ดูแผนภาพ 4) อย่างไรก็ตาม โดยปกติ จุดประสงค์หลักของ

ข้อมูลเพื่อการบริหารนั้นไม่ใช่เพื่อศึกษาความรุนแรงต่อสตรี

และเด็กหญิง แต่เพื่อให้ข้อมูลเพื่อวัตถุประสงค์ในการบริหาร

ตา่งๆ (เชน่ ภาระงาน การจดัการ งบประมาณ และการรายงาน) 

และสําหรับการจัดการกรณีความรุนแรง บ่อยครั้งที่ข้อมูลเพื่อ

แนวทางปฏิบัติภูมิภาคอาเซียน ว่าด้วยการเก็บรวบรวมและการใช้ข้อมูลความรุนแรงต่อสตรีและเด็กหญิง  |  69



การบรหิารไมไ่ดถ้กูเกบ็รวบรวมและแบง่ปนัขา้มองคก์รหรอืได้

รับการวิเคราะห์ด้วย ‘มุมมองในเรื่องความรุนแรงต่อสตรีและ

เด็กหญิง’ หรือใช้เพื่อปรับปรุงการให้บริการสําหรับผู้ผ่านพ้น

ความรุนแรงฯ ‘มุมมองในเรื่องความรุนแรงต่อสตรีและเด็ก

หญงิ’ นัน้หมายถงึการเกบ็ รวบรวม แบง่ปนั การวเิคราะหแ์ละ

การใช้ข้อมูลที่ได้รับการแนะแนวทางโดยความรู้และความ

เขา้ใจในทฤษฎแีละงานวจิยัในประเดน็ความรนุแรงตอ่สตรแีละ

เดก็หญงิทีม่มีมุมองในการใชข้อ้มลูเพือ่ทีจ่ะเขา้ใจเกีย่วกบัความ

รุนแรงต่อสตรีและเด็กหญิงได้ดีขึ้น และเพื่อให้ข้อมูลต่อ

แนวทางที่อิงหลักฐานเชิงประจักษ์ในการป้องกันและ

ตอบสนองต่อความรุนแรงต่อสตรีและเด็กหญิง รวมถึงการ

ปรบัปรงุคณุภาพและความพรอ้มของการบรกิารสาํหรบัผูผ้า่น

พ้นความรุนแรงต่อสตรีและเด็กหญิง

5.2 จุดแข็งของข้อมูลเพื่อการบริหาร

การเสริมสร้างข้อมูลเพื่อการบริหารท่ีเก่ียวกับความรุนแรงต่อ

สตรีและเด็กหญิง เป็นการลงทุนท่ีสําคัญและมีประโยชน์ 

จุดแข็งของข้อมูลเพื่อการบริหารมีจํานวนมาก หน่วยงานและ

องคก์รตา่งๆ เกบ็ขอ้มลูเพือ่การบรหิารความรนุแรงตอ่สตรแีละ

เด็กหญิงอย่างโดยอัตโนมัติและอย่างสมํ่าเสมอ ณ จุดรับเรื่อง 

(หมายถึงจุดที่ผู้หญิงและเด็กหญิงท่ีประสบความรุนแรงเข้าถึง

การบริการต่างๆ ความคุ้มครองและ/หรือความยุติธรรม) และ

พวกเขาได้รวบรวมข้อมูลนี้เป็นประจําในระดับตําบล ระดับ

อําเภอ ระดับจังหวัดและระดับประเทศ นับเป็นความแตกต่าง

จากข้อมูลสํารวจความแพร่หลายซ่ึงมีการรวบรวมเป็นระยะๆ 

(ทุกสองสามปี) และบ่อยครั้งในช่วงเวลาเดียว จุดแข็งอีก

ประการของข้อมูลเพื่อการบริหารคือสามารถจับข้อมูลที่

เกี่ยวข้องกับผู้ใดก็ตามที่เข้าถึงการบริการต่างๆ รวมถึงผู้หญิง

และเด็กหญิงในกลุ่มประชากรที่เข้าถึงได้ยาก ในขณะเดียวกัน 

ประสบการณ์ของผู้หญิงและเด็กหญิงจากกลุ่มชายขอบอาจ

ไม่ได้รับการสะท้อนในการสํารวจความแพร่หลายของความ

รุนแรงต่อสตรีและเด็กหญิงอย่างเต็มที่ กลุ่มชายขอบน้ัน

รวมถึงชนพื้นเมืองและผู้พลัดถ่ิน และชนกลุ่มน้อยทาง

วฒันธรรม ทางศาสนาและชาตพินัธุห์รอืเชือ้ชาต ิอยา่งไรกต็าม 

เป็นความจริงเฉพาะในขอบเขตที่ผู้หญิงและเด็กหญิงจากกลุ่ม

ประชากรเหล่านี้สามารถเข้าถึงบริการ 

วตัถปุระสงคข์องขอ้มลูเพือ่การบรหิารความรนุแรงตอ่สตรแีละ

เด็กหญิงคือเพื่อช่วยเหลือผู้ให้บริการ หน่วยงานยุติธรรม 

ผู้กําหนดนโยบายและผู้มีอํานาจตัดสินใจได้เข้าใจถึงจํานวน

เหตกุารณข์องความรนุแรงตอ่สตรแีละเดก็หญงิทีม่รีายงานและ

ได้รับการจัดการ จํานวนผู้ผ่านพ้นความรุนแรงต่อสตรีและ

เด็กหญิงที่เข้าถึงการบริการ จุดรับเรื่อง บริการใดที่พวกเธอ

เข้าถึง และการบริการได้ตอบสนองความจําเป็นของผู้ผ่านพ้น

ความรุนแรงต่อสตรีและเด็กหญิงอย่างไรภายในระยะเวลาท่ี

กําหนด และทั่วทั้งอําเภอ จังหวัดและภูมิภาค ข้อมูลเพื่อการ

บริหารติดตามว่าบริการใดที่ผู้หญิงแสวง บ่อยแค่ไหนและเพื่อ

วัตถุประสงค์ใด ซ่ึงสามารถทําให้เข้าใจอย่างลึกซ้ึงถึงคุณภาพ

ของบรกิารเหลา่นัน้ การดาํเนนิการสง่ตอ่ทีเ่กดิขึน้ และผลลพัธ์

ของการบริการต่างๆ คําถามที่ครอบคลุมซึ่งข้อมูลเพื่อการ

บริหารช่วยตอบได้แก่: การบริการได้ช่วยให้ผู้หญิงปลอดภัย

ย่ิงขึ้น ได้เยียวยารักษา ได้ฟนคืนสู่สภาพปกติ ได้เข้าถึง

กระบวนการยตุธิรรมหรอืไม?่ ผูห้ญงิพึงพอใจกบับรกิารหรอืไม?่ 

ข้อมูลเพื่อการบริหารสามารถใช้ในการสํารวจรูปแบบเชิง

ประวัติศาสตร์และแนวโน้มในการระบุตัวตน การรายงานและ

การตอบสนอง ในระดับปฏิบัติการ ข้อมูลเพื่อการบริหาร

สามารถนําไปใช้ในการแจ้งให้ทราบถึงการวางแผนแผนงาน

ทั่วไปและการจัดสรรทรัพยากร เนื่องจากข้อมูลสามารถแสดง

ให้เห็นการใช้บริการรวมถึงสวัสดิการสังคม การดูแลด้าน

สุขภาพ งานตํารวจและงานยุติธรรมพร้อมกับการใช้บริการ

ระดับชุมชน ในบางประเทศสมาชิกอาเซียน ข้อมูลเพื่อการ

บริหารอาจเป็นเพียงแหล่งข้อมูลความรุนแรงต่อสตรีและ

มีการรายงานว่า สิงคโปร์ มีช่องทางการรายงานมากมายท่ี

พรอ้มสาํหรบักรณคีวามรนุแรงตอ่สตรแีละเดก็หญงิ รวมถงึช่อง

ทางที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ ตัวอย่างเช่น ระบบ

โรงเรียนและตํารวจนั้น มีระบบการรายงานสําหรับกรณีความ

รุนแรงของตนเอง สิงคโปร์ยังมีเครือข่ายขององค์กรที่จัดการ

กรณีความรุนแรงทุกรูปแบบ
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ผู้ให้บริการขององค์กร

ภาคประชาสังคมหรือ

องค์กรพัฒนาเอกชน

ขอ้มลูเพือ่การบรหิารรวมถงึขอ้มลูเกีย่วกบัผูผ้า่นพน้ความรนุแรงตอ่สตรแีละเดก็หญงิทีเ่ขา้ถงึผูใ้หบ้รกิารของ

องค์กรภาคประชาสังคมหรือองค์กรพัฒนาเอกชนและข้อมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับคดีของพวกเธอรวมถึงการ

เข้าถึงผู้ให้บริการอื่นๆ ตํารวจและหน่วยงานยุติธรรม

สถานที่พักพิง

ข้อมูลเพื่อการบริหารประกอบด้วยข้อมูลเกี่ยวกับผู้ผ่านพ้นความรุนแรงต่อสตรีและเด็กหญิงที่เข้าถึงการ

คุ้มครองในสถานที่พักพิงและข้อมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับคดีของพวกเธอรวมถึงการเข้าถึงตํารวจ หน่วยงาน

ด้านยุติธรรมและผู้ให้บริการอื่นๆ 

สายด่วน
ขอ้มลูเพือ่การบรหิารรวมถงึขอ้มลูเกีย่วกบัการโทรไปยงัสายใหค้วามชว่ยเหลอื/สายดว่นทีเ่กีย่วกบัเหตกุารณ ์

ความรนุแรงตอ่สตรแีละเดก็หญงิ และขอ้มลูหรอืรายละเอยีดใดๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการจดัการกรณคีวามรนุแรง

และ/หรือการส่งต่อกรณีความรุนแรงต่อสตรีและเด็กหญิง

ขอ้มลูเพือ่การบรหิารรวมถงึขอ้มลูเกีย่วกบัการโทรไปยงัสายใหค้วามชว่ยเหลอื/สายดว่นทีเ่กีย่วกบัเหตกุารณ ์

ศาล
ขอ้มลูเพือ่การบรหิารรวมถงึขอ้มลูเกีย่วกบัคดคีวามรนุแรงตอ่สตรแีละเดก็หญงิทีถ่กูดาํเนนิคดใีนศาล จาํนวน

คาํสัง่คุม้ครองและ/หรอืควบคมุทีอ่อกโดยของศาลหรอืผูพ้พิากษา จาํนวนการลงโทษผูก้ระทาํผดิ (ตามความ

ผิด) และจํานวนการพิพากษาลงโทษ

ขอ้มลูเพือ่การบรหิารรวมถงึขอ้มลูเกีย่วกบัคดคีวามรนุแรงตอ่สตรแีละเดก็หญงิทีถ่กูดาํเนนิคดใีนศาล จาํนวน

สำานักงานอัยการ

ข้อมูลเพื่อการบริหารรวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับเหตุการณ์ ความรุนแรงต่อสตรีและเด็กหญิงที่มีการรายงาน 

และ/หรือส่งต่อไปยังสํานักงานอัยการเพื่อการสอบสวนและ/หรือการดําเนินคดี และจํานวนคําสั่งคุ้มครอง

และ/หรือควบคุมที่ขอผ่านสํานักงานอัยการของรัฐ

ตำารวจ
ขอ้มลูเพือ่การบรหิารรวมถงึขอ้มลูเกีย่วกบัเหตกุารณ ์ความรนุแรงตอ่สตรแีละเดก็หญงิทีม่กีารระบแุละรายงาน

ต่อตํารวจและหนังสือแจ้งเตือนความปลอดภัยของตํารวจและ/หรือคําสั่งคุ้มครองที่ออกโดยตํารวจ

การศึกษา ข้อมูลเพื่อการบริหารรวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับเหตุการณ์ความรุนแรงต่อเด็กผู้หญิงในและรอบๆ สถานศึกษา

กิจการสตรี/สหภาพ
ขอ้มลูเพือ่การบรหิารรวมถงึขอ้มลูเกีย่วกบัผูผ้า่นพน้ความรนุแรงตอ่สตรแีละเดก็หญงิทีเ่ขา้ถงึบรกิารชว่ยเหลอื 

การคุ้มครองและความช่วยเหลือทางกฎหมายผ่านกิจการสตรี/สหภาพ

การคุ้มครองเด็ก
ขอ้มลูเพื่อการบริหารรวมถึงขอ้มูลเกี่ยวกบัเดก็หญงิที่ประสบความรนุแรงและครอบครวัของพวกเธอทีเ่ข้าถงึ

การบริการช่วยเหลือและการคุ้มครองรวมถึงการดูแลทางเลือกผ่านระบบคุ้มครองเด็ก

แผนภาพ 4: แหล่งข้อมูลเพื่อการบริหารความรุนแรงต่อสตรีและเด็กหญิงระหว่างภาคส่วน

สุขภาพ

สวัสดิการสังคม 

ข้อมูลเพ่ือการบริหารรวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับผู้ผ่านพ้นความรุนแรงต่อสตรีและเด็กหญิงที่เข้าถึงคลินิกสุขภาพ

และโรงพยาบาล (ทั้งรัฐและเอกชน) สําหรับความรุนแรงในครอบครัว ความรุนแรงทางเพศและความรุนแรง

รูปแบบอื่นๆ 

ขอ้มลูเพือ่การบรหิารรวมถงึขอ้มลูเกีย่วกบัผูผ้า่นพน้ความรนุแรงตอ่สตรแีละเดก็หญงิทีเ่ขา้ถงึการบรกิารตา่งๆ 

และสถานที่พักพิงผ่านระบบสวัสดิการสังคม

แนวทางปฏิบัติภูมิภาคอาเซียน ว่าด้วยการเก็บรวบรวมและการใช้ข้อมูลความรุนแรงต่อสตรีและเด็กหญิง  |  71



เด็กหญิงเดียวหรือเป็นแหล่งข้อมูลท่ีมีอยู่ท่ีดีท่ีสุด โดยเฉพาะ

อย่างยิ่งในประเทศท่ีไม่มีการสํารวจความแพร่หลายหรือการ

สํารวจนั้นล้าหลัง

ในกรณีส่วนใหญ่ ข้อมูลเพื่อการบริหารมีการเก็บรวบรวมและ

ใชเ้พือ่จดุประสงคภ์ายใน ไมไ่ดม้คีวามจาํเปน็ตอ้งรวบรวมและ

รายงานนอกหน่วยงานหรือองค์กร หากข้อมูลเพื่อการบริหาร

นาํไปใชส้าํหรับวตัถปุระสงคใ์นการตดิตามและประเมนิผลหรอื

วัตถุประสงค์ภายนอก ข้อมูลประเภทนี้ไม่สามารถนําไปสรุป

ใช้ได้โดยง่ายกับประชากรขนาดใหญ่ซึ่งทําให้การสํารวจนี้

แตกต่างจากการสํารวจความแพร่หลาย

ท้ายที่สุด ความสัมพันธ์และประโยชน์ของข้อมูลลูกค้าซ่ึงเป็น

หน่วยงานขึ้นอยู่กับคุณภาพของระบบการลงทะเบียนและ

การเก็บบันทึกของหน่วยงาน และระดับที่ข้อมูลสามารถใช้ใน

การตอบคาํถามประเภทตา่งๆ (เชน่ มผีูห้ญงิและเดก็หญงิกีค่น

ที่ใช้ประโยชน์จากหน่วยงานและบริการของหน่วยงาน ความ

ช่วยเหลือประเภทใดที่ผู้หญิงและเด็กหญิงที่ประสบความ

รนุแรงไดร้บั ความชว่ยเหลอืประเภทใดทีห่นว่ยงานเสนอใหแ้ก่

ผู้ผ่านพ้นความรุนแรง) ข้อมูลเพื่อการบริหารสามารถนําไปใช้

ในการประเมินและปรับปรุงคุณภาพของบริการและประเมิน

ต้นทุนการบริการ 

บันทึกการบริหารสามารถเป็นแหล่งข้อมูลที่ดีในประเทศ

สมาชิกอาเซียนซึ่งมีระบบการจัดเก็บบันทึกที่มีการพัฒนามา

เป็นอย่างดี ด้วยการทํางานอย่างเป็นระบบมากขึ้นกับข้อมูล

เพ่ือการบริหาร ขอ้จาํกดัจงึสามารถระบแุละใชเ้พือ่แจง้ใหท้ราบ

ถึงความพยายามท่ีจะเสริมสร้างระบบการเก็บข้อมูลเพื่อการ

บริหาร

5.3 ผลของการขาดการรายงานความ
รุนแรงต่อสตรีและเด็กหญิง

การไม่รายงานเหตุนับเป็นประเด็นท่ีเก่ียวกับข้อมูลเพื่อการ

บริหาร ขอ้มลูเพือ่การบรหิารความรนุแรงตอ่สตรแีละเดก็หญงิ

นัน้ขึน้อยูก่บัผูผ้า่นพน้ความรนุแรงตอ่สตรแีละเดก็หญงิในการ

รายงานตนเอง ซ่ึงผู้หญิงส่วนใหญ่ลังเลท่ีจะรายงานถึง

ประสบการณ์ความรุนแรงของตน อย่างไรก็ตาม ด้วยเหตุผลที่

หลากหลาย รวมถงึการขาดความไวว้างใจหรอืความกลวัตอ่การ

ตอบโต้ที่อาจจะเกิดขึ้นภายหลังและความอับอาย หรือความ

เชือ่ทีว่า่ความรนุแรงทีพ่วกเธอประสบไมใ่ชเ่รือ่งรา้ยแรง ผูห้ญงิ

จํานวนมากไม่ได้รายงานเหตุไปยังการบริการที่เป็นทางการ

และประสบการณ์ของพวกเธอก็ไม่ได้ถูกสะท้อนให้เห็นใน

ขอ้มลูเพือ่การบรหิารในเรือ่งความรนุแรงตอ่สตรแีละเดก็หญงิ 

บ่อยครั้งที่ผู้หญิงรู้สึกอับอายและกลัวที่จะพูดถึงเรื่องที่เกิดขึ้น

ออกไป พวกเธอไม่ต้องการที่จะ “นําเรื่องภายในครอบครัวไป

ปา่วประกาศสู่สาธารณะ” ซ่ึงจะนาํความอบัอายมาสู่ครอบครวั

ของพวกเธอ หรือพวกเธออาจกลัวว่าจะต้องประสบความ

รุนแรงอีก หากพวกเธอรายงานเหตุหรือขอความช่วยเหลือ 

(ดูกล่องข้อความ 12)

เนือ่งจากผู้ผ่านพ้นความรนุแรงตอ่สตรแีละเดก็หญงิไดบ้อกเลา่

ถงึขอ้กงัวลนีเ้ปน็ประจาํ จงึเปน็สิง่สาํคญัทีผู่ใ้หบ้รกิารควรได้รบั

การอบรมใหป้ฏบิตัติอ่ผูผ้า่นพน้ความรนุแรงฯ ดว้ยความเคารพ 

ซึ่งจะเป็นการสนับสนุนและส่งเสริมของพวกเธอ เมื่อมีบริการ

ที่วางใจได้ ที่เป็นความลับ และมีความปลอดภัยสําหรับผู้ผ่าน

พ้นความรุนแรงต่อสตรีและเด็กหญิง ก็เป็นไปได้ว่าผู้ผ่านพ้น

ความรนุแรงฯ จะเปดิเผยถงึความรนุแรงและขอความช่วยเหลอื

มีเหตุผลมากมายว่าทำาไมผู้หญิงและเด็กหญิงยังคงนิ่งเงียบ

เกีย่วกบัความรนุแรงทีพ่วกเธอประสบและไมข่อความชว่ยเหลอื

หรือรายงานความรุนแรงต่อผู้ให้บริการ เช่น:

•  ผู้หญิงและเด็กหญิงหลายคนถูกคุกคามด้วยความรุนแรงมาก

ข้ึนและแม้กระทั่งขู่เอาชีวิต ถ้าพวกเธอพูดหรือแจ้งเจ้าหน้าที่

เกี่ยวกับบุคคลผู้กระทําความรุนแรง

•  ในหลายๆ กรณีผู้ที่กระทําความรุนแรงมีตําแหน่งที่มีอํานาจ

ภายในชุมชนและไม่ต้องการให้มีการเปิดเผยตัวตนหรือให้

ชื่อเสียงของพวกเขาถูกทําลาย ดังนั้น พวกเขาจึงข่มขู่ให้คนที่

พวกเขากระทําทารุณนั้นนิ่งเงียบ

•  ผู้หญิงและเด็กหญิงส่วนใหญ่ที่มีประสบการณ์ในการรายงาน

ความรุนแรงรู้สึกอับอายอย่างมากเกี่ยวกับความรุนแรงที่พวก

เธอต้องฝนทนและกลัวว่าความรู้สึกอับอายจะยิ่งรุนแรงขึ้น 

หากพวกเธอบอกเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับผู้คนที่จะตีตราพวกเธอ

•  เมือ่ผูห้ญงิและเดก็หญงิท่ีรายงานความรุนแรงไดรั้บการปฏิบตัิ

อย่างไร้ความเคารพหรืออย่างไม่เป็นมิตรน้ันถือเป็นข้อความ

อันทรงพลังที่ส่งถึงผู้หญิงและเด็กหญิงคนอื่นๆ ถึงผลที่ตามมา

ของการที่ไม่นิ่งเงียบของพวกเธอ

•  การพ่ึงพาทางเศรษฐกิจและความรุนแรงทางเศรษฐกิจทําให้

ผู้หญิงไม่รายงานเหตุและไม่สามารถหลุดพ้นจากความรุนแรง

ในครอบครัวและความรุนแรงโดยคู่ครองได้

•  ความรักและความหวังว่าคู่ครองจะเปลี่ยนแปลง

•  ขาดการสนับสนุนจากครอบครัวและเพื่อน

•  เป็นห่วงลูกและกลัวการสูญเสียสิทธิการดูแลบุตรซึ่งเกี่ยวข้อง

กับการหย่าร้าง

กล่องข้อความ 12: ทำาไมผู้หญิงและเด็กหญิงจำานวน

มากลังเลที่จะรายงานความรุนแรง
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ในระหว่างภาคส่วน กระทรวง และหน่วยงานต่างๆ ข้อมูลจะ

ถูกเก็บรวบรวมและบันทึกเม่ือผู้ผ่านพ้นความรุนแรงต่อสตรี

และเด็กหญิงแสดงตนหรือแสวงหาบริการช่วยเหลือ ในบาง

ประเทศสมาชกิอาเซียน จะมกีลุม่เฝา้ระวงัชมุชนทีร่ายงานเหต ุ

ความรุนแรงต่อสตรีและเด็กหญิงท่ีอยู่ในจุดสนใจของพวกเขา 

ผู้ให้บริการมีกลไกและระบบการบันทึกข้อมูลดังกล่าวอย่าง

เหมาะสม อย่างไรก็ตาม แม้เมื่อหน่วยงานหรือองค์กรมีระบบ

การลงทะเบียน/เก็บบันทึก และแม้กระทั่งเมื่อผู้หญิงและ

เด็กหญิงแสดงตนเอง ก็ไม่ได้มีการรับประกันว่ากรณีความ

รุนแรงนั้นจะได้รับการลงทะเบียนหรือบันทึก ตัวอย่างเช่นเมื่อ

ผู้หญิงและเด็กหญิงที่ประสบความรุนแรงได้เข้าถึงการดูแล

สุขภาพและแสดงตนต่อบุคลากรด้านสุขภาพ บุคลากรด้าน

สขุภาพอาจจะไมส่ามารถลงทะเบยีนกรณคีวามรนุแรงตอ่สตรี

และเดก็หญงิ เนือ่งจากกลวัทีจ่ะตอ้งมสีว่นรว่มในกระบวนการ

ทางกฎหมาย

ในทํานองเดียวกัน เจ้าหน้าท่ีตํารวจบางคนมักไม่ลงทะเบียน

หรือบันทึกเรื่องความรุนแรงต่อสตรีและเด็กหญิง โดยเฉพาะ

ในกรณีความรุนแรงในครอบครัว ตํารวจอาจทําให้ผู้หญิงรู้สึก

ไมอ่ยากรายงานเหตอุยา่งเปน็ทางการ ตาํรวจอาจตาํหนผู้ิหญงิ 

ไม่ส่งเสริมให้ผู้หญิงรายงานเหตุหรือสนับสนุนให้พวกเธอกลับ

บา้นไปและคนืดกีนักบัสามแีละครอบครวัของพวกเธอ ในหลาย

ประเทศ กําลังมีความพยายามที่จะปรับปรุงการจัดการ

เหตกุารณข์องตาํรวจ ผูป้ฏบิตังิานดา้นสขุภาพ ผูใ้หบ้รกิารและ

เจ้าหน้าที่ยุติธรรม ในขณะเดียวกัน การสร้างความเช่ือม่ันว่า

กรณีที่มีการรายงานจะมีการลงทะเบียนอย่างเหมาะสมนั้นก็

ยังคงเป็นสิ่งที่ท้าทายอย่างหนึ่ง

5.4 ประเภทของระบบการจัดการข้อมูล
เพื่อการบริหาร

กระทรวงและหน่วยงานใช้ระบบการจัดการข้อมูลเพื่อการ

บริหารที่หลากหลายในการเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล

เพ่ือการบรหิารทีเ่กีย่วขอ้งกับความรนุแรงตอ่สตรแีละเดก็หญงิ 

ซึ่งได้แก่ ระบบเอกสาร ระบบฐานคอมพิวเตอร์และระบบ

ออนไลน์

•  การลงทะเบียนทางเอกสารหรือระบบการเก็บบันทึก – 

หลายกระทรวง หน่วยงานและองค์กรพัฒนาเอกชนยัง

พึ่งพาระบบเอกสาร การลงทะเบียนด้วยการเขียน หรือ

ระบบการเก็บบันทึก เช่น หนังสือลงทะเบียน แฟ้มกรณี

และแบบฟอร์มการรายงาน ระบบเอกสารเป็นระบบที่ใช้

แรงงานเพราะต้องมีการบันทึกจํานวนกรณีด้วยมือและ

ขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งอืน่ในแฟม้เพือ่ทีจ่ะทาํเปน็รายงานออกมา 

นบัวา่มคีวามเสีย่งสงูทีจ่ะเกดิขอ้ผดิพลาดในขอ้มลูจากการ

บันทึกจํานวนและข้อมูลด้วยมือจากระบบเอกสาร

•  ระบบการจัดการข้อมูลทางคอมพิวเตอร์ – ระบบจัดการ

ข้อมูลทางคอมพิวเตอร์คือซอฟต์แวร์แอปพลิเคชันท่ี

ปลอดภยัทีถ่กูออกแบบมาเพือ่จดัการขอ้มลูเพือ่การบรหิาร

และชดุขอ้มลูทีม่โีครงสรา้งจาํนวนมาก และเพือ่ดาํเนนิการ

และวิเคราะห์ข้อมูลที่ผู้ใช้ร้องขอ

•  ระบบการจัดการกรณีออนไลน์ – ระบบการจัดการกรณี

ออนไลนห์รอืซอฟตแ์วรแ์อพพลเิคชัน่ทีถ่กูออกแบบมาเพือ่

สนับสนุนการปฏิบัติที่ดีในการจัดการกรณี และนําเสนอ

คุณสมบัติมากมายรวมถึงหน้าที่การใช้งานสําหรับผู้ใช้ใน

ทกุระดบัขององคก์ร (ผูใ้หบ้รกิารแนวหนา้ หวัหนา้ ผูจ้ดัการ

และผู้มอีาํนาจตดัสนิใจ) แตล่ะกลุม่ผูใ้ชจ้ะสามารถทบทวน

และปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันที่เกี่ยวข้องกับงานที่

พวกเขาอยูท่าํเกีย่วกบักรณหีนึง่ๆ ดว้ยแบบฟอรม์ทีส่รา้งไว้

ล่วงหน้าซึ่งประกอบด้วยองค์ประกอบของข้อมูลและ

ขั้นตอนการทํางานเชิงกระบวนการสําหรับหน้าที่การ

จัดการกรณีปกติทั่วไป (ข้อมูลของผู้รับบริการหรือบุคคล

และครัวเรือน; ข้อมูลการส่งต่อ; การนําเข้าข้อมูล การคัด

กรองและการวดัผล; บนัทกึกรณแีละเอกสาร; การวางแผน

การบริการ เป้าหมายและการวัดผล; การส่งต่อภายนอก 

ภารกิจและการแจ้งเตอืน; รายงานการปฏบิัติงานและการ

บริหารจัดการ และการบริหารจัดการบริการและสถานที่)

ระบบการจัดการกรณีแบบบูรณาการสามารถทําให้วงจรโดย

รวมของผู้รับบริการดําเนินไปโดยอัตโนมัติ จากการส่งต่อถึง

การคัดกรอง การประเมนิความเส่ียงหรอืความตอ้งการ การให้

บรกิาร การระบายออก การกลับเขา้ไปใหม ่การตดิตามผลการ

รักษา ระบบดังกล่าวปรับปรุงการระบุตัวตนและการบริหาร

จัดการผู้รับบริการ การสร้างข้อมูลของความต้องการความ

ช่วยเหลือ การจัดลําดับการเข้าถึงทรัพยากรที่มีให้ นอกจากนี้ 

ยังรวมถึงหมวดหมู่การวางแผนกรณีเพื่อสร้างเป้าหมายของ

ผู้รับบริการและติดตามความคืบหน้า และระบบการกํากับ

ตรวจสอบ ติดตามและให้คําแนะนําบริการ แม้กระทั่งสิ่งที่ให้

โดยบคุคลทีส่าม ระบบนีย้งัสามารถแจง้ถงึภารกจิทีต่อ้งทาํโดย

อตัโนมตั ิแจง้เตอืนความจาํและประเมนิผล แตล่ะระบบขอ้มลู

เพื่อการบริหารความรุนแรงต่อสตรีและเด็กหญิงระดับชาติมี

ความแตกต่างกันขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ที่ระบบถูกสร้างขึ้น 
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กล่องข้อความ 13: ระบบบริหารจัดการข้อมูลความรุนแรงด้วยเหตุแห่งเพศ 

ที่มา: ระบบบริหารจัดการข้อมูลความรุนแรงด้วยเหตุแห่งเพศ ดูได้จาก http://www.gbvims.com/

(เช่น การจัดการรายกรณี การปรับปรุงบริการ หรือข้อมูลและ

การรายงาน) และอาจเปลีย่นแปลงจากบรบิทหนึง่สูบ่รบิทหนึง่ 

ก่อนพัฒนาระบบข้อมูลเพื่อการบริหารที่รวบรวมข้อมูลความ

รุนแรงต่อสตรีและเด็กหญิง นับเป็นสิ่งสําคัญที่จะต้องกําหนด

จุดประสงค์ของการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อการบริหารความ

รุนแรงต่อสตรีและเด็กหญิง และประเภทของข้อมูลที่ควรเก็บ

รวบรวมตามบรบิทของประเทศ หนว่ยงานหรอืองคก์ร ภารกจิ

หรือความรับผิดชอบและแผนสําหรับการใช้ข้อมูล

กลอ่งขอ้ความ 13 เนน้ระบบบรหิารจดัการขอ้มลูความรนุแรง

ด้วยเหตุแห่งเพศ (Gender-Based Violence Information 

Management System: GBVIMS) ซึ่งเป็นตัวอย่างของระบบ

การบริหารจัดการรายกรณีความรุนแรงที่ได้รับการบูรณาการ

ซึง่เปดิตวัในป ี2006 ระบบถกูออกแบบมาเพือ่ใชใ้นสถานการณ์

ด้านมนุษยธรรมและรองรับการเก็บรวบรวมข้อมูลที่มี

มาตรฐาน การวิเคราะห์และบริหารจัดการรายกรณี 

ระบบบริหารจัดการข้อมูลความรุนแรง

ด้วยเหตุแห่ง เพศเป็นกลไกการเก็บ

รวบรวมข้อมูล การบริหารจัดการราย

กรณแีละการวเิคราะหท์ีม่มีาตรฐานซึง่นาํ

เสนอความปลอดภัยและจรยิธรรมในการ

รวบรวมข้อมูลและแก้ไขปัญหาที่จํากัด

ความพร้อมของข้อมูลการให้บริการ 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งสถานการณ์ด้าน

มนุษยธรรม ระบบบริหารจัดการข้อมูล

ความรุนแรงด้วยเหตุแห่ ง เพศนั้นมี

ลักษณะเฉพาะเพราะมันสร้างความเป็น

มาตรฐานในการเก็บรวบรวมข้อมูล

เหตุการณ์และศัพท์บัญญัติเรื่องความ

รุนแรงต่อสตรีและเด็กหญิงทั่วทั้งหน่วย

งานทีใ่หบ้รกิาร การไม่เปดิเผยขอ้มูลความ

รุนแรงต่อสตรีและเด็กหญิง เพื่อการจัด

เก็บและการแบ่งปันข้อมูลที่ปลอดภัย 

และจัดทําสถิติเหตุการณ์ความรุนแรงต่อ

สตรีและเด็กหญิงท่ีมีการรายงานโดย

อัตโนมัติ ซ่ึงสามารถใช้ในการกําหนด

เป้าหมายการในการจัดทําแผนงาน 

เปิดเผยช่องว่างและระบุพื้นที่สําหรับ

การวิจัย

ระบบบรหิารจดัการขอ้มลูความรนุแรงดว้ยเหตุ

แห่งเพศสามารถช่วยให้ผู้ให้บริการมีความ

เข้าใจกรณีความรุนแรงต่อสตรีและเด็กหญิงที่

มีการรายงานได้ดีขึ้น และช่วยให้เจ้าหน้าที่

สามารถแบ่งปันข้อมูลเป็นการภายในและ

ระหว่างภาคส่วนเพ่ือการปรับปรุงการบริหาร

จดัการกรณคีวามรุนแรง และการประสานงาน

และการวิเคราะห์แนวโน้ม นอกจากน้ียังเป็น

ระบบที่ง่ายสําหรับผู้จัดการโครงการความ

รุนแรงต่อสตรีและเด็กหญิงในการที่จะเก็บ

รวบรวม จัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลรวมถึง

แบ่งปันข้อมูลเหตุการณ์ความรุนแรงต่อสตรี

และเดก็หญงิทีม่กีารรายงานในทางทีป่ลอดภยั

และมีจริยธรรม

ระบบบริหารจัดการข้อมูลความรุนแรงด้วย

เหตุแห่งเพศประกอบด้วย:

•  เครื่องมือจำาแนกประเภทความรุนแรง

ดว้ยเหตแุห่งเพศ - สร้างมาตรฐานสาํหรับ

คําจํากัดความของความรุนแรงด้วยเหตุ

แหง่เพศ/ความรนุแรงตอ่สตรแีละเดก็หญงิ

หกประเภทและกระบวนการจําแนก

เหตุการณ์

•  แบบฟอร์มการรับเรื่องและความ

ยนิยอม – สร้างมาตรฐานใหแ้บบฟอร์ม

การรับเรื่อง เพื่อให้แน่ใจว่าผู้ให้บริการ

เกบ็รวบรวมชุดขอ้มลูทัว่ไป และผูห้ญงิ

และเดก็หญงิมศีกัยภาพในการตดัสนิใจ

ว่ าข้อมูลอะไรเกี่ ยวกับพวกเธอที่

สามารถให้ข้อมูลได้ ข้อกําหนดนี้ช่วย

ปกป้องสิทธิของผู้หญิงและเด็กหญิงใน

การควบคุมข้อมูล เหตุการณ์และ

ปกป้องอัตลักษณ์ของพวกเธอ

•  เครื่องบันทึกเหตุการณ์ – ฐานข้อมูลที่

ออกแบบมาเพ่ือลดความซับซ้อนและ

ปรับปรุงการเก็บ การรวบรวมและการ

วิเคราะห์ข้อมูล

•  แบบฟอรม์ระเบยีบการในการแบง่ปนั

ข้อมูลความรุนแรงด้วยเหตุแห่งเพศ 

– หลักการในการแบ่งปันข้อมูลความ

รุนแรงต่อสตรีและเด็กหญิงอย่าง

ปลอดภัยและมีจริยธรรม และแนว

ปฏิบัติที่ดีในการปฏิบัติตามเมื่อมีการ

พฒันาระเบยีบการในการแบง่ปนัขอ้มลู

ระหว่างหน่วยงาน
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5.5 ระบบการเก็บบันทึกการบริหารใน
ประเทศสมาชิกอาเซียน

เมือ่มาถงึระบบการเกบ็บนัทกึความรนุแรงตอ่สตรแีละเดก็หญงิ 

การทบทวนข้อมูลเพื่อการบริหารความรุนแรงต่อสตรีและ

เด็กหญิง ก่อนหน้าน้ีในประเทศกําลังพัฒนาได้เปิดเผยให้เห็น

การเปลี่ยนแปลงที่สําคัญในทุกภาคส่วน กระทรวง หน่วยงาน

และประเทศต่างๆ1 กระทรวงและหน่วยงานต่างๆ มีแนวโน้ม

ที่จะใช้การลงทะเบียนและระบบการเก็บบันทึกด้วยระบบ

เอกสารในระดับอําเภอและระดับจังหวัด การใช้คอมพิวเตอร์

โดยหลักเป็นการนําเข้าข้อมูลนับจํานวนลงในตารางที่พัฒนา

ด้วยซอฟต์แวร์ประมวลผล หน่วยงานสวัสดิการสังคมและการ

คุ้มครองเด็กอาจมีระบบการบริหารจัดการกรณีโดยระบบ

คอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงานลงไปในระดับอําเภอ แต่

เจ้าหน้าที่สวัสดิการสังคมและเจ้าหน้าที่คุ้มครองเด็กอาจยังคง

พึ่งพาแฟ้มกรณีด้วยระบบเอกสาร ในทํานองเดียวกันตํารวจ

อาจมรีะบบการบรหิารจดัการขอ้มลูดว้ยระบบคอมพวิเตอรใ์น

ระดับจังหวัด อย่างไรก็ตามในระดับอําเภอ รายงาน

อาชญากรรมจํานวนมากมีการลงทะเบียนและบันทึกลงบน

กระดาษ รวมถึงบันทึกประจําวันของสถานีตํารวจ หน่วยงาน

ยตุธิรรมมแีนวโนม้ทีจ่ะพึง่พาการบนัทกึในเอกสารมากขึน้รวม

ถึงแฟ้มคดีในศาล 

ในฟิลิปปินส์ มีการพัฒนาแบบฟอร์มมาตรฐานในการเก็บ

รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับความรุนแรงต่อสตรีและเด็กหญิง 

รวมถึงประเภทของความรุนแรง ลักษณะของผู้เสียหายและ

ผู้กระทําผิด และบริการที่ต้องการและเข้าถึง ในการลดความ

ซํ้าซ้อนและติดตามตรวจสอบการให้บริการสําหรับผู้หญิงและ

เด็กหญิงที่ประสบความรุนแรง คณะกรรมาธิการด้านสตรีแห่ง

ฟลิปิปนิสไ์ดพ้ฒันาระบบการบรหิารจดัการขอ้มลูความรนุแรง

ต่อสตรีและเด็กหญิงระดับชาติด้วยเว็บ ในการที่จะสร้างความ

เชือ่มัน่ในการรักษาความลบั ระบบควรจะสรา้งหมายเลขแสดง

อัตลักษณ์สําหรับแต่ละบุคคล (แตกต่างจากหมายเลขประจํา

ตัวประชาชน) และข้อมูลที่แนบมาพร้อมกับหมายเลขนั้น 

ความท้าทายบางประการได้ขัดขวางการปฏิบัติใช้ระบบการ

บรหิารจดัการขอ้มลูความรนุแรงตอ่สตรแีละเดก็หญงิแหง่ชาติ

และลดคุณภาพของข้อมูลท่ีได้ถูกรวบรวม ความท้าทาย

เหล่านี้รวมถึง:

•  อัตราการออกของบุคลากรสูงส่งผลให้มีความจําเป็นต้อง

ฝึกอบรมพนักงานใหม่อยู่เสมอ และ

•  หากไมม่กีารฝึกอบรมอยา่งเพยีงพอ บคุลากรจะไมส่ามารถ

กรอกแบบฟอร์มได้ถูกต้องครบถ้วน

•  การเช่ือมตอ่อนิเทอรเ์นต็ทีไ่มม่คุีณภาพในระดบัตาํบลและ

ระดับอําเภอเป็นอุปสรรคต่อการใช้งานระบบออนไลน์

คณะกรรมาธิการด้านสตรีแห่งฟิลิปปินส์เป็นองค์กรขนาดเล็ก

และมีทรัพยากรจํากัด ในการรักษาและบริหารระบบจัดการ

ข้อมูลความรุนแรงต่อสตรีและเด็กหญิงระดับประเทศ และ

รับรองความปลอดภัย ระบบการบริหารจัดการข้อมูลความ

รุนแรงต่อสตรีและเด็กหญิงแห่งชาติอาจมีความเส่ียงต่อการ

เจาะข้อมูลหรือการละเมิดความปลอดภัยของข้อมูล นอกจาก

นี้ คณะกรรมาธิการด้านสตรีแห่งฟิลิปปินส์ยังขาดความ

เชี่ยวชาญทางเทคนิคที่จะรับประกันการรักษาความลับของ

ข้อมูลส่วนบุคคล 

ในอินโดนีเซีย มีความพยายามในการใช้ระบบการบริหาร

จัดการข้อมูลแห่งชาติที่สามารถรวบรวมข้อมูลที่เก็บโดยภาค

สว่นและหนว่ยงานทีแ่ตกตา่งกนั รวมถงึเหตกุารณค์วามรนุแรง

ตอ่ผู้หญงิและเดก็หญงิท่ีมีการลงทะเบยีน (ดกูลอ่งขอ้ความ 14)

ในประเทศสมาชิกอาเซียน บางกระทรวงและหน่วยงาน (เช่น 

ตํารวจ ผู้ให้บริการและสถานพักพิง) มีระบบการลงทะเบียน

หรือการเก็บบันทึกสําหรับเหตุการณ์ ความรุนแรงต่อสตรีและ

เด็กหญิงที่มีการระบุและรายงาน และหน่วยงานเหล่านี้จะ

รวบรวมข้อมูลความรุนแรงต่อสตรีและเด็กหญิงเป็นประจํา 

ส่วนกระทรวงและหน่วยงานอื่นๆ โดยทั่วไปจะไม่รวบรวม

ข้อมูลความรุนแรงต่อสตรีและเด็กหญิง (กิจการสตรี  

โรงพยาบาล คลินิกสุขภาพ โรงเรียนและมหาวิทยาลัย)

กระทรวงและหน่วยงานที่มีการลงทะเบียนหรือระบบเก็บ

บันทึกความรุนแรงต่อสตรีและเด็กหญิงและเป็นจุดรับเรื่อง มี

ความเป็นไปได้ที่จะเก็บบันทึกเหตุการณ์ที่มีการรายงานไว้ จุด

รับเรื่องโดยปกติมักอยู่ที่ระดับตําบลและอําเภอ (สถานีตํารวจ

ประจาํตาํบลหรอือาํเภอ) แตใ่นบางครัง้ เหตกุารณค์วามรนุแรง

ตอ่สตรแีละเดก็หญงิสามารถไดร้บัการรายงานและลงทะเบยีน

ในระดับจังหวัด (สถานีตํารวจภูธรหรือโรงพยาบาล)

ข้อมูลเพื่อการบริหารเป็นกลไกที่ดีเทียบเท่ากับการเก็บบันทึก

และการลงทะเบยีนทีจ่ดุรบัเรือ่ง ดงันัน้การปรบัปรงุระบบการ

ลงทะเบียนและสร้างความมั่นใจการฝึกอบรมบุคลากร ณ จุด

รับเรื่องมีความสําคัญเป็นอย่างมาก (ดู ภาคผนวก B กรณี

แบบฟอร์มการลงทะเบียนคดีความรุนแรงที่พัฒนาโดยผู้ให้

บรกิารในประเทศกมัพชูา) ในทีน่ีร้วมถงึการสรา้งความเชือ่มัน่

ว่าข้อมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับเหตุการณ์ของผู้เสียหายมีการ

แนวทางปฏิบัติภูมิภาคอาเซียน ว่าด้วยการเก็บรวบรวมและการใช้ข้อมูลความรุนแรงต่อสตรีและเด็กหญิง  |  75



กล่องข้อความ 14: ระบบการบริหารจัดการข้อมูลเพื่อ

การบริหาร SIMFONI PPA ของ KPPPA อินโดนีเซีย

ในอนิโดนเีซยี กระทรวงสง่เสรมิศกัยภาพสตรแีละการคุม้ครองเดก็ 

(KPPPA) มีหน้าที่หลักในการช่วยประธานในการกำาหนดนโยบาย

และสง่เสรมิการประสานงานเพือ่สนบัสนนุการพฒันาศกัยภาพสตรี

และเพื่อรับรองสวัสดิการและการคุ้มครองเด็ก กระทรวงเข้าร่วม

ในการจัดทำาโครงการร่วมกับกระทรวงอื่นๆ เพื่อการให้บริการที่มี

การประสานงานแก่ผู้หญิงและเด็ก และเป็นเครื่องมือในการออก

แนวทางนโยบายเพื่อการคุ้มครองทางสังคมให้แก่คู่ภาคีระดับ

ภูมิภาค

กระทรวงรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับคดีที่ลงทะเบียนและบันทึกโดย

แผนกสง่เสรมิศกัยภาพสตรแีละคุม้ครองเดก็ระดบัอำาเภอและระดบั

จังหวัด และศูนย์บริการเพื่อการคุ้มครองผู้หญิงและเด็กเชิงบูรณา

การทีเ่ก่ียวข้องกบัผูร้บับรกิาร คด ีการบรกิารทีจ่ดัใหแ้ละการสง่ตอ่ 

ทั้งนี้มิใช่ศูนย์บริการเชิงบูรณาการจะลงทะเบียนและบันทึกข้อมูล

ดว้ยวธิกีารเดยีวกนั บางทีพ่ึง่พาแฟม้คดเีอกสารและรวบรวมขอ้มลู

ดว้ยตนเอง ในขณะท่ี ท่ีอืน่ๆ ปอ้นข้อมลูแฟม้คดใีนระบบการบรหิาร

จัดการข้อมูลด้วยระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งในการรวบรวมและ

วิเคราะห์ผู้รับบริการและข้อมูลคดีโดยใช้ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์

กระทรวงส่งเสริมศักยภาพสตรีและการคุ้มครองเด็กลงทุน

ทรพัยากรทางการเงนิและมนษุยอ์ยา่งมนียัสำาคญัในการจดัตัง้และ

การเปิดตัว SIMFONI PPA ซึ่งเป็นระบบบริหารจัดการข้อมูล

ออนไลน์ ศูนย์บริการเชิงบูรณาการบางแห่งเริ่มป้อนข้อมูลคดีและ

ผูร้บับรกิารเข้าสูร่ะบบ แตบ่างแห่งยงัไมต่อ้งการท่ีจะปอ้นข้อมลูคดี

และผูร้บับรกิารลงในระบบเพราะพวกเขายงัมคีวามกงัวลเกีย่วกบั

การรกัษาความลบัของผูร้บับรกิาร การปกปอ้งและความปลอดภยั

ของข้อมูล ตามการนำาเข้าข้อมูลใน SIMFONI PPA, กระทรวง

สามารถสร้างการรวบรวมและการวิเคราะห์ข้อมูลได้ทันที ระบบ

ดังกล่าวสามารถซ้อนทับข้อมูลความรุนแรงต่อสตรีและเด็กหญิง

ด้วยข้อมูลประชากรจังหวัดและอำาเภอ และชุมชน (ข้อมูล

ประชากร ข้อมูลอัตราความยากจน และข้อมูลการว่างงาน)

ที่มา: UNICEF, Review and Assessment of Sources of Administrative Data on Violence against Children (2017). 

ลงทะเบยีนและบนัทกึ หมวดหมูข่องข้อมลูทีค่วรมกีารรวบรวม

ในข้อมูลเพื่อการบริหารมีดังต่อไปนี้:

•  เพศของผู้เสียหาย

•  อายุของผู้เสียหาย

•  เหตุการณ์ความรุนแรงเดียวหรือความรุนแรงที่เกิดขึ้นซํ้า

•  ชื่อหรือหมายเลขประจําตัวของผู้เสียหาย

•  ประเภทของความรนุแรงทีป่ระสบ (บนัทกึความรนุแรงทกุ

ประเภทที่ประสบ)

•  สถานที่เกิดเหตุความรุนแรง

•  ความรุนแรงภายในครอบครัว

•  ประเภทของการบาดเจ็บที่เกี่ยวข้องกับความรุนแรง

•  ชื่อผู้กระทําผิด

•  เพศของผู้กระทําผิด

•  การใช้อาวุธ

•  ประเภทของอาวุธ

•  อายุของผู้กระทําความผิด

•  หน่วยงานที่ผู้เสียหายถูกส่งต่อ

•  บริการที่จัดให้แก่ผู้เสียหาย

•  ความสัมพันธ์ของผู้เสียหายและผู้กระทําความผิด

•  การใช้สื่อสังคมออนไลน์/อินเทอร์เน็ตเพื่อกระทําความ

รุนแรง

เพื่อเคารพหลักการรักษาความลับและความปลอดภัย บาง

ประเทศอาจเลอืกทีจ่ะไมเ่กบ็บนัทกึชือ่ของผูเ้สยีหาย แตจ่ะตัง้

หมายเลขประจาํตวัซึง่ไมใ่ชห่มายเลขประจาํตวัประชาชน เพือ่

ที่จะสามารถติดตามกรณีดังกล่าวได้

UNODC  ไ ด้ พั ฒน าก า ร จํ า แนก

อาชญากรรมระหว่างประเทศเพื่อจุด

ประสงค์ทางสถิติ (the International 

Classifi cation of Crime for Statisti-

cal Purposes: ICCS)2 ในปี 2016 

กรอบการดําเนินงานนี้ให้การจําแนก

อาชญากรรมระหว่างประเทศเพื่อจุด

ประสงค์ทางสถิติโดยมีองค์ประกอบบางประการเกี่ยวกับคํา

จํากัดความข้อมูลเพื่อการบริหารความรุนแรงต่อสตรีและเด็ก

หญงิและการกระจายขอ้มลู กรอบนีอ้ยูบ่นพืน้ฐานของแนวคดิ 

คําจํากัดความและหลักการที่เห็นชอบในระดับสากลเพื่อเสริม

ความสอดคล้องและการเปรียบเทียบสถิติอาชญากรรมสากล

และปรับปรุงความสามารถในการวิเคราะห์ในระดับชาติและ

ระดับนานาชาติ

การจําแนกอาชญากรรมระหว่างประเทศเพื่อจุดประสงค์ทาง

สถิติได้วางกรอบสําหรับการผลิตและการเปรียบเทียบข้อมูล

ทางสถิติอย่างเป็นระบบทั้งในสถาบันยุติธรรมทางอาญาและ
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เขตอาํนาจศาลทางอาญาทีแ่ตกตา่งกนั ในระดบันานาชาตแิละ

ระดับภูมิภาค การจําแนกอาชญากรรมระหว่างประเทศเพื่อ

จุดประสงค์ทางสถิติ สามารถนําไปใช้เพื่อปรับปรุงการ

เปรยีบเทยีบขอ้มลูอาชญากรรมระหวา่งประเทศตา่งๆ แนวคิด

และคําจํากัดความที่มีมาตรฐานทําให้มีการรวบรวม วิเคราะห์

และเผยแพร่ข้อมูลอย่างเป็นระบบ ในระดับประเทศ การ

จําแนกอาชญากรรมระหว่างประเทศเพื่อจุดประสงค์ทางสถิติ

สามารถใช้เป็นต้นแบบในการจัดโครงสร้างและจัดระเบียบ

ขอ้มลูทางสถติทิีม่กัจะมกีารผลติออกมาตามประเภทกฎหมาย

มากกว่าประเภทการวิเคราะห์ นอกจากน้ี การจําแนก

อาชญากรรมระหว่างประเทศเพื่อจุดประสงค์ทางสถิติยัง

สามารถประสานและวางมาตรฐานข้อมลูระหวา่งหนว่ยงานซึง่

มรีะบบสถติหิรอืกรอบทางกฎหมายทีแ่ตกตา่งกนัและระหวา่ง

แหล่งข้อมูลที่แตกต่างกัน (บันทึกการบริหารและการสํารวจ

ความแพร่หลาย)

ไมว่า่กระทรวงหรอืหนว่ยงานมรีะบบลงทะเบยีนหรอืระบบเกบ็

บันทึกด้วยระบบเอกสารหรือระบบคอมพิวเตอร์ หรือทั้งสอง

ระบบ นับว่ามีความสําคัญที่ระบบการลงทะเบียนหรือระบบ

เก็บบันทึกน้ันจะถูกใช้เป็นประจําเพื่อบันทึกเหตุการณ์ความ

รนุแรงตอ่สตรแีละเดก็หญงิทัง้หมดทีร่ะบแุละรายงานตอ่หนว่ย

งานและผู้ให้บริการ นอกจากนี้ยังเป็นสิ่งสําคัญที่ระบบการลง

ทะเบียนหรือการเก็บบันทึกช่วยให้ข้อมูลสามารถรวบรวมได้

เป็นประจํา (รายเดือนหรือรายไตรมาส) เพื่อว่าข้อมูลสามารถ

ไดร้บัการวเิคราะหอ์ยา่งสมํา่เสมอโดยกระทรวงและหนว่ยงาน

ต่างๆ ตัวอย่างเช่น ในมาเลเซีย กระทรวงการพัฒนาสตรี 

ครอบครัวและชุมชน มีระบบการเก็บบันทึกและเก็บและ

รวบรวมข้อมูลความรุนแรงต่อสตรีและเด็กหญิงในรูปแบบ

ตารางอยา่งสมํา่เสมอ ซึง่จากนัน้จะไดร้บัการจดัพมิพเ์ปน็สมดุ

เล็กๆ เพื่อเป็นบันทึกสําเนาเอกสาร

ข้อจํากัดและความท้าทายในการเก็บรวบรวมข้อมูลมักมีอยู่

เสมอเนื่องจากปัญหาเกี่ยวกับแบบฟอร์มการลงทะเบียนหรือ

แบบฟอร์มการป้อนข้อมูลที่จุดรับเรื่อง สิ่งนี้แสดงให้เห็นถึง

ความสําคัญของการปรับปรุงการรวบรวมข้อมูลที่จุดรับเรื่อง 

ตาราง 6 ระบุข้อจํากัดและความท้าทายในการรวบรวมข้อมูล

เพื่อการบริหารความรุนแรงต่อสตรีและเด็กหญิงหลายอย่างที่

มีอยู่บ่อยครั้ง และยังสรุปวิธีการแก้ปัญหาที่เป็นไปได้สําหรับ

ความท้าทายเหล่านั้น

ใช้คำาจำากัดความทั่วไปของความรุนแรงต่อสตรีและเด็กหญิง

และวิธีที่คล้ายกันในการการจำาแนกประเภทของความรุนแรง

ต่อสตรีและเด็กหญิงข้ามภาคส่วน ในการยึดเอาคําจํากัดความ

ความรุนแรงต่อสตรีและเด็กหญิงระดับสากลและ/หรือระดับ

ชาติ และ/หรือความผิดทางอาญาแห่งชาติ (โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

สําหรับตํารวจและระบบยุติธรรม) 

บางประเทศอาจเลือกที่จะจัดตั้งคณะทำางานหรือคณะ

กรรมการทางเทคนิคซึ่งประกอบด้วยตัวแทนจากผู้ให้บริการ

ความรุนแรงต่อสตรีและเด็กหญิง (สุขภาพ สวัสดิการสังคม 

การคุ้มครองเด็ก สถานพักพิง สายด่วน ตํารวจ อัยการ ศาล

และ/หรือสหภาพของสตรี) เพื่อช่วยในการอธิบายนิยามทั่วไป

ของความรุนแรงต่อสตรีและเด็กหญิง และการแยกประเภทของ 

ความรุนแรงต่อสตรีและเด็กหญิงให้ชัดเจน

ตาราง 6: ข้อจำากัด/ความท้าทายและวิธีแก้ปัญหาสำาหรับระบบลงทะเบียนและการเก็บบันทึกเหตุการณ์

ความรุนแรงต่อสตรีและเด็กหญิง 

ใช้คำาจำากัดความทั่วไปของความรุนแรงต่อสตรีและเด็กหญิง

และวิธีที่คล้ายกันในการการจำาแนกประเภทของความรุนแรง

ต่อสตรีและเด็กหญิงข้ามภาคส่วน 

ความรุนแรงต่อสตรีและเด็กหญิงระดับสากลและ/หรือระดับ

ชาติ และ/หรือความผิดทางอาญาแห่งชาติ (โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

สําหรับตํารวจและระบบยุติธรรม) 

บางประเทศอาจเลือกที่จะจัดตั้ง

กรรมการทางเทคนิค

ความรุนแรงต่อสตรีและเด็กหญิง (สุขภาพ สวัสดิการสังคม 

การคุ้มครองเด็ก สถานพักพิง สายด่วน ตํารวจ อัยการ ศาล

และ/หรือสหภาพของสตรี) เพื่อช่วยในการอธิบายนิยามทั่วไป

ของความรุนแรงต่อสตรีและเด็กหญิง และการแยกประเภทของ 

ความรุนแรงต่อสตรีและเด็กหญิงให้ชัดเจน

คำาจำากัดความที่จำากัดและไม่สอดคล้องกันของความ

รุนแรงต่อสตรีและเด็กหญิง และการจำาแนกตาม

ประเภทของความรุนแรงต่อสตรีและเด็กหญิง 

ระหว่างภาคส่วน กระทรวงและหน่วยงาน 

อันเป็นอุปสรรคต่อการรวบรวมข้ามส่วน (สุขภาพ 

สวัสดิการสังคม การคุ้มครองเด็ก สถานพักพิง 

สายด่วน ตํารวจ อัยการ ศาล และสหภาพของสตรี)

ข้อจำากัด / ความท้าทาย วิธีแก้ปัญหาที่เป็นไปได้

แนวทางปฏิบัติภูมิภาคอาเซียน ว่าด้วยการเก็บรวบรวมและการใช้ข้อมูลความรุนแรงต่อสตรีและเด็กหญิง  |  77



อนุญาตให้มีการจําแนกมากขึ้นในแต่ละประเภทที่แตกต่างกัน

 •  ความรุนแรงทางร่างกาย (ความรุนแรงทางร่างกายส่งผล

ให้เสียโฉมหรือพิการ ความรุนแรงทางร่างกายที่มี

การบาดเจ็บ ความรุนแรงทางร่างกายที่ไม่มีการบาดเจ็บ 

ความรุนแรงทางกายด้วยอาวุธหรือวัตถุของแข็ง)

 •  ความรุนแรงทางเพศ (การทําร้ายทางเพศ/sexual 

assault การข่มขืน/rape การคุกคามทางเพศ/Sexual 

harrasment)

 •  ความรุนแรงทางจิตใจ (พฤติกรรมการควบคุม 

การข่มขู่ทําอันตรายต่อร่างกาย การทําให้รู้สึกตํ่าต้อย

หรือการทําให้อับอาย)

 •  ความรุนแรงทางเศรษฐกิจ (การปฏิเสธที่จะให้เงินทุน 

การปฏิเสธที่จะช่วยเหลือทางการเงิน การปฏิเสธที่จะให้

อาหารและความจําเป็นขั้นพื้นฐาน การควบคุมการเข้าถึง

การดูแลสุขภาพ การจ้างงาน)

การรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับความรุนแรงรูปแบบอื่นๆ สามารถ

ได้รับการพิจารณาเพื่อการจําแนก:

 •  การสังหารผู้หญิง

 •  การค้ามนุษย์

 •  การแสวงหาประโยชน์ทางเพศ

 •  การแต่งงานในวัยเด็ก/ก่อนวัยอันควร

 •  ความรุนแรงจากนํ้ากรด

 •  การคุกคามทางเพศ

ข้อมูลควรได้รับการเก็บรวบรวมและบันทึกตามอายุที่แท้จริง

ของผู้เสียหายเพื่อเอื้อให้สามารถจําแนกตามกลุ่มอายุ หากกรณี

นี้ใช้ไม่ได้ เป็นการดีที่สุดที่จะจําแนกเด็กผู้หญิง (0–17 ปี) จาก

ผู้หญิง (อายุ 18 ปีขึ้นไป) การจําแนกต่อไปนี้สามารถตามช่วง

อายุที่เพิ่มขึ้นตามตรรกะได้ (0-4 ปี, 5–9 ปี,10–14 ปี, 15–17 

ปี) และการเพิ่ม 10 ปีสําหรับผู้หญิง (18–24 ปี, 25–29 ปี, 

30–39 ปี,40–49 ปี, 50–59 ปี, 60+ ปี)

ข้อมูลควรได้รับการเก็บรวบรวมและบันทึกตามอายุที่แท้จริง

ของผู้เสียหายเพื่อเอื้อให้สามารถจําแนกตามกลุ่มอายุ หากกรณี

นี้ใช้ไม่ได้ เป็นการดีที่สุดที่จะจําแนกเด็กผู้หญิง (0–17 ปี) จาก

ผู้หญิง (อายุ 18 ปีขึ้นไป) การจําแนกต่อไปนี้สามารถตามช่วง

อายุที่เพิ่มขึ้นตามตรรกะได้ (0-4 ปี, 5–9 ปี,10–14 ปี, 15–17 

ปี) และการเพิ่ม 10 ปีสําหรับผู้หญิง (18–24 ปี, 25–29 ปี, 

30–39 ปี,40–49 ปี, 50–59 ปี, 60+ ปี)

การจำาแนกที่จำากัดและไร้ความหมายตามอายุของ

ผู้หญิงและเด็กหญิงที่ประสบความรุนแรง 

(0–17 ปี, 10–19 ปี, 15–59 ปี) และการจําแนก

ที่ทับซ้อนกัน (0–18 ปี และ 18-25 ปี ซึ่งผู้หญิง

อายุ 18 ปี อาจอยู่ในกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งหรือทั้งสองกลุ่ม)

อนุญาตให้มีการจําแนกมากขึ้นในแต่ละประเภทที่แตกต่างกัน

 •  ความรุนแรงทางร่างกาย (ความรุนแรงทางร่างกายส่งผล

ให้เสียโฉมหรือพิการ ความรุนแรงทางร่างกายที่มี

การบาดเจ็บ ความรุนแรงทางร่างกายที่ไม่มีการบาดเจ็บ 

ความรุนแรงทางกายด้วยอาวุธหรือวัตถุของแข็ง)

 •  ความรุนแรงทางเพศ (การทําร้ายทางเพศ/sexual 

assault การข่มขืน/rape การคุกคามทางเพศ/Sexual 

harrasment)

 •  ความรุนแรงทางจิตใจ (พฤติกรรมการควบคุม 

การข่มขู่ทําอันตรายต่อร่างกาย การทําให้รู้สึกตํ่าต้อย

หรือการทําให้อับอาย)

 •  ความรุนแรงทางเศรษฐกิจ (การปฏิเสธที่จะให้เงินทุน 

การปฏิเสธที่จะช่วยเหลือทางการเงิน การปฏิเสธที่จะให้

อาหารและความจําเป็นขั้นพื้นฐาน การควบคุมการเข้าถึง

การดูแลสุขภาพ การจ้างงาน)

การรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับความรุนแรงรูปแบบอื่นๆ สามารถ

ได้รับการพิจารณาเพื่อการจําแนก:

 •  การสังหารผู้หญิง

 •  การค้ามนุษย์

 •  การแสวงหาประโยชน์ทางเพศ

 •  การแต่งงานในวัยเด็ก/ก่อนวัยอันควร

 •  ความรุนแรงจากนํ้ากรด

 •  การคุกคามทางเพศ

ข้อมูลควรได้รับการเก็บรวบรวมและบันทึกตามอายุที่แท้จริง

 •  การคุกคามทางเพศ

ข้อมูลควรได้รับการเก็บรวบรวมและบันทึกตามอายุที่แท้จริงการจำาแนกที่จำากัดและไร้ความหมายตามอายุของ

การจำาแนกที่ไม่เพียงพอตามประเภทของความ

รุนแรงต่อสตรีและเด็กหญิง ไปในหมวดหมู่ทั่วไป

มากเกินไป – ความรุนแรงทางร่างกาย ทางเพศ 

ทางจิตใจ และทางเศรษฐกิจ
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ควรมีการให้คําแนะนําที่ชัดเจนสําหรับทุกแบบฟอร์มในกรณีทํา

อย่างไรที่จะทําให้การจัดหมวดหมู่สมบูรณ์ทุกหมวดหมู่เกี่ยวกับ

บุคคลที่ประสบหรือกระทําความรุนแรง คดีหรือข้อมูล

เหตุการณ์ และบริการที่จัดหาให้ ควรมีหมวดหมู่สําหรับข้อมูล

ที่ไม่เป็นที่รู้จักในแต่ละหมวดหมู่เพื่อว่าจะได้ไม่มีมาตรการหรือ

หมวดหมู่ใดถูกทิ้งว่างไว้ในแบบฟอร์ม 

เจ้าหน้าที่ควรได้รับการฝกอบรมและสั่งการให้บันทึกเหตุการณ์

ทั้งหมดของความรุนแรงต่อสตรีและเด็กหญิง และเพื่อกรอก

แบบฟอร์มการลงทะเบียนหรือเก็บบันทึกความรุนแรงต่อสตรี

และเด็กหญิงอย่างสมบูรณ์

ควรมีการให้คําแนะนําที่ชัดเจนสําหรับทุกแบบฟอร์มในกรณีทํา

อย่างไรที่จะทําให้การจัดหมวดหมู่สมบูรณ์ทุกหมวดหมู่เกี่ยวกับ

บุคคลที่ประสบหรือกระทําความรุนแรง คดีหรือข้อมูล

เหตุการณ์ และบริการที่จัดหาให้ ควรมีหมวดหมู่สําหรับ

ที่ไม่เป็นที่รู้จัก

หมวดหมู่ใดถูกทิ้งว่างไว้ในแบบฟอร์ม 

เจ้าหน้าที่ควร

ทั้งหมดของความรุนแรงต่อสตรีและเด็กหญิง และเพื่อกรอก

แบบฟอร์มการลงทะเบียนหรือเก็บบันทึกความรุนแรงต่อสตรี

และเด็กหญิงอย่างสมบูรณ์

ข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์ 

(แบบฟอร์มไม่สมบูรณ์ ข้อมูลหายไป)

เป็นสิ่งสําคัญที่ระบบการลงทะเบียนหรือการเก็บบันทึกมีการใช้

อย่างสมำ่าเสมอเพื่อบันทึกเหตุการณ์ความรุนแรงต่อสตรีและ

เด็กหญิงทั้งหมดที่มีการระบุและรายงานต่อหน่วยงานและผู้ให้

บริการ ควรบันทึกและป้อนข้อมูลลงในระบบการลงทะเบียน

หรือการเก็บบันทึกในเวลาที่มีการรายงานอย่างโดยไม่ชักช้า

ควรมีการให้คําแนะนําที่ชัดเจนสําหรับทุกแบบฟอร์มในกรณีทําข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์

เป็นสิ่งสําคัญที่ระบบการลงทะเบียนหรือการเก็บบันทึก

อย่างสมำ่าเสมอ

เด็กหญิงทั้งหมดที่มีการระบุและรายงานต่อหน่วยงานและผู้ให้

บริการ ควรบันทึกและป้อนข้อมูลลงในระบบการลงทะเบียน

หรือการเก็บบันทึกในเวลาที่มีการรายงานอย่างโดยไม่ชักช้า

ความไม่สอดคล้องกันและความล่าช้าในการบันทึก

และการลงทะเบียนคดี ความรุนแรงต่อสตรีและ

เด็กหญิง

กระทรวง หน่วยงานและองค์กรต่างๆ ควรมีการทบทวน

รูปแบบการลงทะเบียนหรือการเก็บบันทึกในระบบเอกสารและ

ระบบบริหารจัดการด้วยคอมพิวเตอร์เป็นประจําทุกปี เพื่อให้

แน่ใจว่าข้อมูลเป็นปัจจุบันและจับประเด็นรูปแบบของความ

รุนแรงต่อสตรีและเด็กหญิงที่รวมอยู่ในกฎหมายใหม่และ

รูปแบบร่วมสมัยของความรุนแรงต่อสตรีและเด็กหญิงที่มีการ

ระบุ เป็นการที่ดีที่สุดที่จะรวบรวมข้อมูลหมวดหมู่เฉพาะของ

ความรุนแรงต่อสตรีและเด็กหญิงกับการจัดหมวดหมู่กลุ่มเหล่า

นั้นเป็นหมวด “อื่นๆ” 

บางประเทศอาจเลือกที่จะจัดตั้งคณะกรรมการหรือคณะ

ทำางานระหว่างหน่วยงานด้านการเก็บรวบรวมข้อมูล ความ

รุนแรงต่อสตรีและเด็กหญิงที่มีการประชุมกันทุกปีเพื่อ

จุดประสงค์นี้ อย่างไรก็ตาม ระดับที่พวกเขาสามารถมีอิทธิพล

ต่อกระทรวงหรือหน่วยงานต่างๆ ในการปรับปรุงรูปแบบให้เป็น

ปัจจุบันและระบบบริหารจัดการข้อมูลควรได้รับการพิจารณา

เป็นสิ่งสําคัญที่ระบบการลงทะเบียนหรือการเก็บบันทึกเป็นสิ่งสําคัญที่ระบบการลงทะเบียนหรือการเก็บบันทึกความไม่สอดคล้องกันและความล่าช้าในการบันทึก

กระทรวง หน่วยงานและองค์กรต่างๆ ควรมีการทบทวน

รูปแบบการลงทะเบียนหรือการเก็บบันทึกในระบบเอกสารและ

ระบบบริหารจัดการด้วยคอมพิวเตอร์เป็นประจําทุกปี เพื่อให้

แน่ใจว่าข้อมูลเป็นปัจจุบันและจับประเด็นรูปแบบของความ

รุนแรงต่อสตรีและเด็กหญิงที่รวมอยู่ในกฎหมายใหม่และ

รูปแบบร่วมสมัยของความรุนแรงต่อสตรีและเด็กหญิงที่มีการ

ระบุ เป็นการที่ดีที่สุดที่จะรวบรวมข้อมูลหมวดหมู่เฉพาะของ

ความรุนแรงต่อสตรีและเด็กหญิงกับการจัดหมวดหมู่กลุ่มเหล่า

นั้นเป็นหมวด “อื่นๆ” 

บางประเทศอาจเลือกที่จะจัดตั้ง

ทำางานระหว่างหน่วยงาน

รุนแรงต่อสตรีและเด็กหญิงที่มีการประชุมกันทุกปีเพื่อ

จุดประสงค์นี้ อย่างไรก็ตาม ระดับที่พวกเขาสามารถมีอิทธิพล

ต่อกระทรวงหรือหน่วยงานต่างๆ ในการปรับปรุงรูปแบบให้เป็น

ปัจจุบันและระบบบริหารจัดการข้อมูลควรได้รับการพิจารณา

แบบฟอร์มการลงทะเบียนหรือการเก็บบันทึกโดยระบบ

เอกสารและการบริหารจัดการโดยระบบคอมพิวเตอร์

ไม่ได้มีการปรับให้ทันสมัยอย่างสมํ่าเสมอเพื่อสะท้อน

การเปลี่ยนแปลงทางกฎหมายและรูปแบบร่วมสมัย

ของความรุนแรงต่อสตรีและเด็กหญิง (หมวดหมู่ของ

ความรุนแรงที่เกี่ยวข้องกับความรุนแรงในครอบครัว 

การทําร้ายทางเพศหรือการข่มขืน การแสวงหาผล

ประโยชน์ทางเพศ สะกดรอยตาม การทําให้อับอาย

ทางออนไลน์) กรณีเหล่านี้อาจจัดอยู่ใน หมวด “อื่นๆ” 

ในระบบข้อมูลและรูปแบบ หากไม่ได้มีการปรับให้

ทันสมัยเป็นประจําและหากข้อมูลเกี่ยวกับ ความ

รุนแรงต่อสตรีและเด็กหญิง รูปแบบใหม่หรือที่เพิ่ง

ปรากฏสูญหายไป
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จําเป็นต้องมี โครงสร้างพื้นฐาน (ไฟฟ้าและการเชื่อมต่อ

อินเทอร์เน็ต) อุปกรณ์ (คอมพิวเตอร์/แท็บเล็ต) และศักยภาพ

ของบุคลากร (พนักงานและหัวหน้างานที่ผ่านการฝึกอบรมและ

จําเป็นต้องใช้ระบบคอมพิวเตอร์) เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง

จากระบบเอกสารไปสู่ระบบคอมพิวเตอร์ในระดับอําเภอ 

จังหวัดและระดับประเทศ

กระทรวงและหน่วยงานต่างๆ จําเป็นจะต้องทําให้แน่ใจว่า

การสนับสนุนเทคโนโลยีข้อมูลสารสนเทศพร้อมใช้งานและ

เข้าถึงได้สําหรับพนักงาน และหัวหน้างานสามารถเข้าถึงได้ใน

ขณะที่พวกเขาเรียนรู้ระบบคอมพิวเตอร์ใหม่เพื่อให้พวกเขา

สามารถจัดการปัญหาด้านเทคโนโลยีและระบบต่างๆ ได้

จําเป็นต้องมี 

อินเทอร์เน็ต) 

ของบุคลากร

จําเป็นต้องใช้ระบบคอมพิวเตอร์) เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง

จากระบบเอกสารไปสู่ระบบคอมพิวเตอร์ในระดับอําเภอ 

จังหวัดและระดับประเทศ

กระทรวงและหน่วยงานต่างๆ จําเป็นจะต้องทําให้แน่ใจว่า

การสนับสนุนเทคโนโลยีข้อมูลสารสนเทศ

เข้าถึงได้สําหรับพนักงาน และหัวหน้างานสามารถเข้าถึงได้ใน

ขณะที่พวกเขาเรียนรู้ระบบคอมพิวเตอร์ใหม่เพื่อให้พวกเขา

สามารถจัดการปัญหาด้านเทคโนโลยีและระบบต่างๆ ได้

การเปลี่ยนผ่านสู่ระบบการบริหารจัดการข้อมูล

และ/หรือการบริหารจัดการคดีด้วยระบบ

คอมพิวเตอร์บ่อยครั้งมักจะล่าช้าและเต็มไปด้วย

ความท้าทายรวมถึงโครงสร้างพื้นฐาน (ไฟฟ้าและ

การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต) อุปกรณ์ (คอมพิวเตอร์/

แท็บเล็ตและอินเทอร์เน็ต) และศักยภาพของ

ทรัพยากรบุคคล (ความไม่สอดคล้องระหว่างพนักงาน

และหัวหน้างานในการเปลี่ยนไปสู่และการใช้ระบบ

คอมพิวเตอร์)

การฝกอบรมที่เหมาะสมสําหรับเจ้าหน้าที่รวมถึงมุมที่

หลากหลายของผลกระทบของความรุนแรงต่อผู้หญิงและ

เด็กหญิง ครอบครัวและสังคม การฝึกอบรมควรครอบคลุม

การรับรายงานจากผู้หญิงและเด็กหญิง การกรอกแบบฟอร์ม

การลงทะเบียนหรือแบบฟอร์มการรายงาน และการเคารพ

หลักจริยธรรม การรักษาความลับและความปลอดภัย

เจ้าหน้าที่ควรได้รับการฝึกอบรมให้ถามคำาถามอย่างมีความ

ละเอียดอ่อนและเก็บรวบรวมข้อมูลที่มีความเกี่ยวข้องจาก

ผู้ผ่านพ้นความรุนแรงต่อสตรีและเด็กหญิง การเคารพหลัก

การสําคัญในการรักษาความลับและจริยธรรมเพื่อรับรองความ

ปลอดภัยของเจ้าหน้าที่และผู้ผ่านพ้นความรุนแรงและป้องกัน

การสร้างความบอบชํ้าซํ้าแก่ผู้ผ่านพ้นความรุนแรงด้วยคําถาม

ที่ไม่ละเอียดอ่อน

จําเป็นต้องมี การเปลี่ยนผ่านสูร่ะบบการบริหารจัดการข้อมูล

การฝกอบรมที่เหมาะสม

หลากหลายของผลกระทบของความรุนแรงต่อผู้หญิงและ

เด็กหญิง ครอบครัวและสังคม การฝึกอบรมควรครอบคลุม

การรับรายงานจากผู้หญิงและเด็กหญิง การกรอกแบบฟอร์ม

การลงทะเบียนหรือแบบฟอร์มการรายงาน และการเคารพ

หลักจริยธรรม การรักษาความลับและความปลอดภัย

เจ้าหน้าที่ควรได้รับการฝึกอบรมให้

ละเอียดอ่อนและเก็บรวบรวมข้อมูลที่มีความเกี่ยวข้องจาก

ผู้ผ่านพ้นความรุนแรงต่อสตรีและเด็กหญิง

การสําคัญในการรักษาความลับและจริยธรรมเพื่อรับรองความ

ปลอดภัยของเจ้าหน้าที่และผู้ผ่านพ้นความรุนแรงและป้องกัน

การสร้างความบอบชํ้าซํ้าแก่ผู้ผ่านพ้นความรุนแรงด้วยคําถาม

ที่ไม่ละเอียดอ่อน

การขาดการฝกอบรมสําหรับพนักงานในเรื่องระบบ

การบริหารจัดการข้อมูลด้วยระบบเอกสารหรือด้วย

คอมพิวเตอร์ และหลักจริยธรรมและการรักษาความลับ

ในการเก็บรวบรวมข้อมูลความรุนแรงต่อสตรีและ

เด็กหญิง จำานวนที่ลดลงของการเจ้าหน้าที่ที่ได้รับ

การฝกอบรมอาจเป็นสิ่งที่ท้าทายในบางกระทรวงหรือ

หน่วยงาน (เจ้าหน้าที่ตํารวจมีการโยกย้ายบ่อยครั้ง)

ที่มา: Informed by UNICEF, UNICEF Review and Assessment of Sources of Administrative Data on Violence 

against Children (2017) 
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5.6 การไหลของข้อมูลการบริหารความ
รุนแรงต่อผู้หญิงและเด็กหญิง

ในประเทศสมาชิกอาเซียนส่วนมาก หน่วยงานภาครัฐเก็บ

รวบรวมขอ้มลูเพือ่การบรหิารความรนุแรงตอ่สตรแีละเดก็หญงิ

และรวบรวมรายงานเปน็ประจาํ (รายวนั รายสปัดาห ์รายเดอืน

และ/หรือไตรมาส) การไหลของข้อมูลจากจุดลงทะเบียนหรือ

จุดให้บริการไปยังระดับชาติ (กระทรวง) (ดูแผนภาพ 5) 

เปน็ปกต ิในระดบัชาตทิีข่อ้มลูความรนุแรงตอ่สตรแีละเดก็หญงิ

ได้รับการรวบรวม วิเคราะห์และรายงานแต่ละไตรมาสหรือ

แต่ละปี 

ผู้ให้บริการที่เป็นองค์กรภาคประชาสังคมและองค์กรพัฒนา

เอกชนและหนว่ยงานเอกชนทีอ่าํนวยความสะดวกในการดแูล

สุขภาพที่ให้บริการแก่ผู้ผ่านพ้นความรุนแรงต่อสตรีและ

เด็กหญิงก็ลงทะเบียนคดีและเก็บรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 

ในประเทศส่วนใหญ่ ข้อมูลเพื่อการบริหารท่ีเก็บรวบรวมโดย

องคก์รภาคประชาสงัคมและองคก์รพฒันาเอกชนตา่งๆ กม็กีาร

เก็บรวบรวมและจัดเก็บอย่างเป็นอิสระจากรัฐบาล โดยทั่วไป

ข้อมูลจะไม่ถูกแชร์กับรัฐบาล เว้นแต่ในรูปแบบสรุปเพื่อการ

รกัษาความลบั นบัเปน็สิง่สาํคญัทีข่อ้มลูเพือ่การบรหิารประเมนิ

ผลรวมที่ เก็บรวบรวมโดยผู้ ให้บริการท่ีเป็นองค์กรภาค

ประชาสงัคมและองคก์รพฒันาเอกชน และหนว่ยงานเอกชนที่

อํานวยความสะดวกในการดูแลสุขภาพได้ถูกแบ่งปันกับคณะ

กรรมการหรือคณะทํางานความรุนแรงต่อสตรีและเด็กหญิง

ระดบัชาตหิรือคณะกรรมาธกิารวา่ดว้ยความรนุแรงตอ่สตรแีละ

เด็กหญิงแห่งชาติ เพราะมันได้เปิดเผยให้เห็นจุดรับเรื่องและ

การบรกิารทีม่ใีหก้บัผูผ้า่นพน้ความรนุแรงตอ่สตรแีละเดก็หญงิ 

เช่นเดียวกับกับจํานวนเหตุการณ์ความรุนแรงที่มีการระบุและ

รายงาน 

ผู้ผ่านพ้นความรุนแรงต่อสตรีและเด็กหญิงมีความจําเป็นที่

หลากหลายรวมถึงการเข้าถึงการดูแลสุขภาพ การสนับสนุน

ทางดา้นจติใจ ความชว่ยเหลอืดา้นกฎหมาย ความคุม้ครองและ

กระบวนการยุติธรรม แต่ละภาคส่วน หน่วยงาน และองค์กร

ควรเก็บข้อมูลความรุนแรงต่อสตรีและเด็กหญิง รวมถึงข้อมูล

เกี่ ยวกับผู้ ผ่ านพ้นความรุนแรงต่อสตรีและเด็กหญิ ง 

ผู้กระทําผิด และรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ ในกรณี

สว่นใหญ ่ขอ้มลูความรนุแรงตอ่สตรแีละเดก็หญงินัน้มกีารแยก

ส่วนระหว่างภาคส่วน หน่วยงานและองค์กร และข้อมูลไม่ได้

ถกูสง่ตอ่ระหวา่งผูใ้หบ้รกิารดา้นการดแูลสขุภาพ การสนบัสนนุ

ทางด้านจิตใจ ความช่วยเหลือทางกฎหมาย การคุ้มครองและ

ความยุติธรรม หากมีการแบ่งปันข่าวสารและข้อมูล ก็เป็น

ไปได้มากที่สุดก็เพียงแค่อํานวยความสะดวกในการบริหาร

ภายในในการจัดการคดี

ในประเทศกัมพูชา มีประเด็นการขาดศักยภาพสําหรับระบบ

บริหารจัดการข้อมูลด้วยระบบคอมพิวเตอร์และการรักษา

ความลบัยงัคงเปน็ความทา้ทายเมือ่ตอ้งแบง่ปนัขอ้มลูเกีย่วกบั

คดีความรุนแรงต่อสตรีและเด็กหญิง และเกี่ยวกับผู้ผ่านพ้น

ความรุนแรง กัมพูชาตระหนักว่าการสร้างความเชื่อมั่นในการ

รักษาความลับของผู้ผ่านพ้นความรุนแรงต่อสตรีและเด็กหญิง

ช่วยส่งเสริมให้ผู้ผ่านพ้นความรุนแรง เต็มใจและพร้อมที่จะขอ

ความช่วยเหลือและการบริการต่างๆ นักวิจัยได้ทําแผนที่

เสน้ทางการเขา้ถงึผูใ้หบ้รกิารและหนว่ยงานยตุธิรรมในกมัพชูา

สําหรับผู้หญิงและเด็กหญิงที่ประสบความรุนแรงในครอบครัว 

(แผนภาพ 6) และผู้หญิงและเด็กหญิงที่ถูกข่มขืนหรือประสบ

ความรุนแรงทางเพศ (แผนภาพ 7) แผนภาพ 6 และ 7 

ไมไ่ดม้เีจตนาจะใชเ้ปน็ตน้แบบสาํหรบัเสน้ทางการสง่ตอ่การให้

ความช่วยเหลือ แผนภาพน้ีแสดงสถานที่ที่ข้อมูลเพื่อการ

บริหารเกี่ยวกับเหตุการณ์หรือคดีความรุนแรงในครอบครัว 

ข่มขืนหรือความรุนแรงทางเพศอาจถูกเก็บรวบรวมและความ

ซับซ้อนของการไหลของข้อมูลในบรรดาผู้ให้บริการและ

หนว่ยงานยตุธิรรม ประเทศกมัพชูาใชว้ธิกีารทาํแผนทีข่องการ

เดนิทางของผูผ้า่นพน้ความรนุแรงตอ่สตรแีละเดก็หญงิเพือ่หา

ทางที่จะใช้หลักฐานเพื่อปรับปรุงแนวทางเพื่อการตอบสนอง

ต่อความจําเป็นของผู้หญิงและเด็กหญิงที่ดีขึ้น ในกรณีของ

กัมพูชา ข้อมูลเพื่อการบริหารได้พิสูจน์ให้เห็นถึงความสําคัญ

ในการบันทึกประเภทของการบริการที่จัดหาให้และถูกส่งต่อ

ไป ข้อมูลเพื่อการบริหารความรุนแรงต่อสตรีและเด็กหญิง

ช่วยให้เข้าใจความต้องการในการบริการและระบุถึงอุปสรรค

ในการใช้บริการต่างๆ รวมถึงประมาณการต้นทุนสําหรับการ

ให้บริการด้วยเช่นกัน
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ตำาบล อำาเภอ จังหวัด

กระทรวงและหน่วยงานของรัฐ

องค์กรที่ไม่ใช่ภาครัฐ

ประเทศ

ผู้ให้บริการ
ที่เป็นองค์กรภาค

ประชาสังคม/องค์กร
พัฒนาเอกชน

หน่วยงานเอกชน
ที่อำานวยความ
สะดวกในการ
ดูแลสุขภาพ

แผนภาพ 5: การแสดงของข้อมูลเพื่อการบริหาร

แผนภาพ 6: เส้นทางหลังจากความรุนแรงในครอบครัวในกัมพูชา

การดูแลรักษา
สุขภาพเร่งด่วน
กรณีบาดเจ็บ

ตำารวจ 
การแทรกแซง 

- การไกล่เกลี่ยหรือ
ส่งต่อศาล

ศาลเป็นสิ่งปกติที่สุด
สำาหรับการหย่าร้าง 

(ไม่ใช่การดำาเนินคดีทาง
อาญาสำาหรับความ
รุนแรงในครอบครัว)

ความรุนแรงเป็นเหตุให้
บาดเจ็บสามารถส่งต่อ
เพื่อการแทรกแซงอื่นๆ

บริการอื่นๆ

การไกล่เกลี่ยเป็นสิ่งปกติ
ในกรณีความรุนแรงเป็น

เหตุให้บาดเจ็บ

การแทรกแซงที่ปกติ
ที่สุดคือการไกล่เกลี่ย

การไกล่เกลี่ยภายใน
กฎหมายสําหรับ

อาชญากรรมเล็กน้อย
และอาชญากรรม

ลหุโทษ

การไกล่เกลี่ยซํ้าเป็น
ปกติ การส่งต่อไปยัง
การบริการอื่นๆ ไม่ได้ 

เป็นระบบในทุกสถานที่

บริการจําเป็นอื่นๆ 
ตามความพร้อม

และความรู้ในการ
ส่งต่อของผู้ให้

บริการ

หากองค์กรพัฒนา
เอกชนหรือเครือ

ข่ายหลายภาคส่วน
กําลังปฏิบัติการอยู่ 
การส่งต่อไปยังการ

บริการที่จําเป็น
อื่นๆ เป็นเรื่องปกติ

ผู้ผ่านพ้นความรุนแรง
ขอความช่วยเหลือจาก

ช่องทางที่ใกล้ที่สุด

ครอบครัวใกล้เคียงหรือ
เพื่อนบ้านขอความ
ช่วยเหลือ เพื่อการ
แทรกแซงในทันที

ที่พักพิง

สนับสนุน
ทางด้านจิตใจ

บริการทางกฎหมาย

ช่วยเหลือทางวัตถุ

การดูแล
สุขภาพอื่นๆ

ห้วหน้าหมู่บ้าน
ผู้ผ่านความรุนแรง

ขอความช่วยเหลือทันที การ
ไกล่เกลี่ยเป็นการแทรกแซงปกติ

คณะกรรมการประชาคม
เพื่อผู้หญิงและเด็ก 
การไกล่เกลี่ยและ

ความจำาเป็นฉุกเฉิน 
(ที่พักพิง อาหาร ฯลฯ)

หัวหน้าหรือสภาประชาคม 
การไกล่เกลี่ยไม่ได้รับแก้ไข

ในหมู่บ้าน

ตำาบล 
การไกล่เกลี่ยไม่ได้แก้ไขใน
การประสานในระดับชุมชน

ที่มา: UN Women, Cost of Essential Services for Women Subjected to Intimate Partner and Sexual Violence in Cambodia 

(Phnom Penh, 2017).
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ที่พักพิง
ปลอดภัย

ข้อตกลงทาง
การเงินเป็นการ
เจรจาปกติโดย
ตํารวจหรือ
เจ้าหน้าที่อื่นถ้า
เป็นเช่นนั้นการ
ดําเนินการทาง
ศาลเป็นอันยุติ

บริการที่จําเป็น
อื่นๆ ตามความ
พร้อมและความรู้
ในการส่งต่อของ
ผู้ให้บริการ

หากองค์กรพัฒนา
เอกชนหรือเครือ
ข่ายหลายภาคส่วน
กําลังปฏิบัติการอยู่ 
การส่งต่อไปยังการ
บริการที่จําเป็น
อื่นๆ เป็นเรื่องปกติ

ผู้ผ่านพ้นความ
รุนแรงขอความ
ช่วยเหลือจาก

ช่องทางที่ใกล้ที่สุด
สนับสนุน

ทางด้านจิตใจ

บริการทาง
กฎหมาย

ความช่วยเหลือ
ทางวัตถุ

การดูแล
สุขภาพอื่นๆ

หน่วยงานท้องถิ่นส่งต่อ
ตำารวจ ข่มขืนหรือ

ความรุนแรงทางเพศ
ถือว่าเป็นอาชญากรรม

การแทรกแซงของ
ตำารวจ

ส่งต่อเพื่อการ
ตรวจสอบทาง
นิติวิทยาศาสตร์

ส่งต่อไปยังอัยการ ศาล

ที่มา: UN Women, Cost of Essential Services for Women Subjected to Intimate Partner 

and Sexual Violence in Cambodia (Phnom Penh, 2017). 

แผนภาพ 7: เส้นทางหลังจากการข่มขืนหรือความรุนแรงทางเพศในกัมพูชา

ในหลายประเทศสมาชกิอาเซยีน กระทรวงและหนว่ยงานตา่งๆ 

เผชิญกับความท้าทายกรณีการไหลของข้อมูลเพื่อการบริหาร

ซึ่งบางส่วนอธิบายได้ดังต่อไปนี้

•  ความล่าช้าในการไหลของข้อมูลจากตำาบล> อำาเภอ> 

จังหวัด> ถึงระดับประเทศ ความล่าช้าในการไหลของ

ข้อมูลสามารถเป็นสิ่งท่ีท้าทายโดยเฉพาะจากชนบทและ

พื้นที่ห่างไกลของประเทศหรือในประเทศท่ีมีพ้ืนที่ความ

ขดัแยง้ ในบางประเทศ ขอ้มลูไมไ่ดเ้คลือ่นผา่นแตล่ะระดบั 

เนื่องจากบางอําเภอไม่จําเป็นต้องส่งข้อมูลไปยังระดับ

จังหวัดของรัฐบาล ตัวอย่างเช่น ในอินโดนีเซีย

•  ความไม่สอดคล้องกันในการใช้ระบบเอกสารและระบบ

คอมพิวเตอร์ในแต่ละระดับในหลายกระทรวงและ

หนว่ยงาน ในบางระดบั ระบบการลงทะเบยีนหรอืการเกบ็

บนัทกึเปน็ระบบเอกสารและลายมอื (ตวัอยา่งเชน่ หนงัสือ

ลงทะเบยีน บนัทกึประจาํวนัของสถานตีาํรวจและแฟม้คด)ี 

ที่ซึ่งการรวบรวมข้อมูลทําได้ด้วยการนับมือ การปฏิบัติ

เหล่านี้เป็นการใช้ทรัพยากรมากและมีความเสี่ยงสูงที่จะ

เกดิขอ้ผดิพลาดในการรวบรวมข้อมลูและสามารถส่งผลให้

เกิดความล่าช้าอย่างมากในการรายงาน ในบางกระทรวง

และหน่วยงาน ข้อมูลที่รวบรวมจากระดับตําบล ระดับ

อําเภอและระดับจังหวัดถูกนําเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ใน

ระดับประเทศเท่านั้น เป็นการจํากัดประเภทของการ

วิเคราะห์ข้อมูลที่สามารถดําเนินการเพื่อการสรุปรวม

ความถี่ การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรไม่

สามารถดําเนินการได้ (ดูกล่องข้อความ 15)

•  ข้อมูลมีการแยกส่วนในบางกระทรวงและหน่วยงาน 

ตัวอย่างเช่น ในหน่วยงานตํารวจบางแห่ง ข้อมูลความ

รุนแรงต่อสตรีและเด็กหญิงไม่ได้มีการแบ่งปันระหว่าง

แผนกสืบสวนอาชญากรรมและหน่วยด้านเพศภาวะ คดี

ความรนุแรงตอ่สตรแีละเดก็หญงิทีร่นุแรงไดร้บัการจดัการ

โดยแผนกสบืสวนอาชญากรรม สว่นคดคีวามรนุแรงตอ่สตรี

และเด็กหญิงที่รุนแรงน้อยกว่าจะถูกดําเนินการโดยหน่วย

ด้านเพศภาวะ แต่ทั้งสองหน่วยไม่ได้แบ่งปันหรือรวบรวม

ข้อมูลคดีความรุนแรงต่อสตรีและเด็กหญิงเสมอ ดังนั้น

ข้อมูล ความรุนแรงต่อสตรีและเด็กหญิงจึงแยกส่วนกันใน

หน่วยตํารวจที่แตกต่างกันสองแห่ง
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•  มีบุคลากรจำานวนน้อยที่มีความเชี่ยวชาญด้านบริหาร

จัดการข้อมูลและทักษะการวิเคราะห์ในกระทรวงและ

หน่วยงานโดยเฉพาะในกรณีของความรุนแรงต่อสตรี

และเด็กหญิง กระทรวงและหน่วยงานต้องการบุคลากรที่

มีความเชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการข้อมูลและการ

วเิคราะหใ์นแตล่ะระดบั (อาํเภอ จงัหวดัและระดบัประเทศ) 

แต่โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระดับประเทศที่ข้อมูลมีการ

รวบรวมและวิเคราะห์รายไตรมาสและ/หรือรายปี และมี

การจดัทาํรายงาน การขาดความเช่ียวชาญสามารถนาํไปสู่

ความลา่ชา้ โดยเฉพาะอยา่งยิง่เมือ่บคุลากรมเีวลาจาํกดัใน

การบริหารจัดการและการรวบรวมข้อมูล

•  การตรวจข้อมูลเป็นความท้าทายท่ีสำาคัญในหลายๆ 

กระทรวงและหน่วยงาน กระทรวงและหน่วยงานควรมี

กระบวนการตรวจสอบขอ้มลูอยา่งเปน็ทางการโดยเฉพาะ

อย่างยิ่งเมื่อมีการรวบรวมและแบ่งปันข้อมูลจากระดับ

ตําบล อําเภอ จังหวัด และระดับประเทศ

5.7 การวิเคราะห์และการรายงานข้อมูล
เพื่อการบริหารความรุนแรงต่อสตรีและ
เด็กหญิง

ข้อมูลเพื่อการบริหารความรุนแรงต่อสตรีและเด็กหญิงได้รับ

การวิเคราะห์น้อยเนื่องจากการขาดความรู้และทักษะเชิง

วิเคราะห์และการรายงาน ประเด็นท่ีกระทรวงและหน่วยงาน

เผชิญมีดังต่อไปนี้:

•  ขาดทักษะการวิเคราะห์ข้อมูล

•  ขาดความรู้และความเข้าใจในทฤษฎีและงานวิจัยเกี่ยวกับ

ความรนุแรงตอ่สตรแีละเดก็หญงิอนัจะเปน็แนวทางในการ

วิเคราะห์ข้อมูล

•  ขาดความเข้าใจในการใช้ข้อมูลความรุนแรงต่อสตรีและ

เด็กหญิง (วัตถุประสงค์ของข้อมูลความรุนแรงต่อสตรีและ

เด็กหญิงที่ใช้และใครสามารถใช้ข้อมูลได้)

•  วิธีที่ดีที่สุดในการนําเสนอและรายงานข้อมูลความรุนแรง

ต่อสตรีและเด็กหญิงตามกลุ่มเป้าหมาย

เมือ่พดูถงึการวเิคราะหข์อ้มลู มขีอ้พจิารณาสาํคญัทีร่ะบไุวด้งันี้

•  วเิคราะหแ์ละรายงานขอ้มลูเพือ่การบรหิารความรนุแรง

ต่อสตรีและเด็กหญิง ตามท่ีได้มีการจำาแนกในแต่ละ

ประเภทของความรนุแรงตอ่สตรแีละเดก็หญงิทีแ่ตกต่าง

กัน (ความรุนแรงทางกายภาพ ทางเพศ ทางจิตใจและ

กลอ่งขอ้ความ 15: ตวัอยา่งของการไหลของขอ้มลู

ความรุนแรงต่อสตรีและเด็กหญิงในกระทรวงและ

หน่วยงาน

ระดับตำาบลและอำาเภอ

•  ใชร้ะบบเอกสารเปน็หลกัในกระทรวงและหน่วยงานตา่งๆ

•  การนับด้วยมือ (ใช้ทรัพยากรมากและมีความเสี่ยงสูงต่อ

ข้อผิดพลาด)

ระดับจังหวัด

•  มักใช้ระบบเอกสาร แต่บางครั้งก็นําเข้า Excel (แตกต่าง

กันไปตามกระทรวงและหน่วยงาน)

•  การนับมือด้วยระบบเอกสาร (ใช้ทรัพยากรมากเและมี

ความเสี่ยงสูงต่อข้อผิดพลาด)

•  ความพยายามที่นําเข้าระบบการบริหารด้วยระบบ

คอมพิวเตอร์ในบางกระทรวงและหน่วยงาน

 ระดับประเทศ

•  มีการเปลี่ยนจากระบบเอกสารเป็นระบบบริหารจัดการ

ข้อมูลด้วยระบบคอมพิวเตอร์ (แตกต่างกันไปตามแต่

กระทรวงและหน่วยงาน)

•  กระทรวงและหน่วยงานบางแห่งมีระบบบริหารจัดการ

ข้อมูลหรือระบบบริหารจัดการคดีออนไลน์เพื่อการนําเข้า

ข้อมูล ณ จุดลงทะเบียนที่ง่ายขึ้น และข้อมูลสามารถเข้า

ถึงและวิเคราะห์ได้เกือบทันทีในระดับประเทศ

•  การตรวจสอบข้อมูลเป็นความท้าทายที่สําคัญในหลายๆ 

กระทรวงและหน่วยงาน กระทรวงและหน่วยงานควรมี

กระบวนการตรวจสอบขอ้มลูอยา่งเปน็ทางการโดยเฉพาะ

อย่างยิ่งเมื่อมีการรวบรวมและแบ่งปันข้อมูลจากระดับ

ตําบล อําเภอ จังหวัดและระดับประเทศ

ทางเศรษฐกิจ) นับว่าเป็นสิ่งสําคัญในการวิเคราะห์แต่ละ

ประเภททีแ่ตกตา่งกนัของความรนุแรงตอ่สตรแีละเดก็หญงิ 

เพื่อพิจารณาข้อสรุปตามประเภทของความรุนแรงที่จะได้

จํานวนสุทธิของคดีความรุนแรงที่มีการรายงานหรือลง

ทะเบียนตามประเภท เช่น ทุกคดีของความรุนแรงร่างกาย 

ด้วยผู้หญิงมักประสบความรุนแรงมากกว่าหนึ่งประเภท 

ดงันัน้จาํนวนประเภทของความรนุแรงตอ่สตรแีละเดก็หญงิ

ไม่ควรถูกจํากัดอยู่ เพียงแค่ความรุนแรงทางร่างกาย 

ทางเพศ ทางจิตใจและทางเศรษฐกิจ แต่สามารถรวบรวม

ได้ ตัวอย่างเช่น ในคดีความรุนแรงทางกายภาพและทาง

เพศทีป่ระสบในเวลาเดยีวกนัซึง่คดแีละจาํนวนจะไมถ่งึยอด

รวมทั้งหมดที่ต้องการ (ดูตาราง 7) กระทรวงและหน่วย
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งานจะต้องทําให้แน่ใจว่าความรุนแรงทุกรูปแบบที่ผู้หญิง

ประสบถูกลงทะเบียนและบันทึกที่จุดรับเรื่อง

•  เก็บรวบรวมและวิเคราะห์ทุกรูปแบบของความรุนแรง

ต่อสตรีและเด็กหญิง และเพื่อกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ 

รูปแบบอื่นๆ ของความรุนแรงต่อสตรีและเด็กหญิง เช่น 

การสมรสก่อนวัยอันควรและการสมรสในวัยเยาว์ การค้า

มนุษย์ การแสวงหาประโยชน์ทางเพศ ความรุนแรงด้วย

นํ้ากรด การสังหารผู้หญิง สามารถได้รับการเก็บ รวบรวม 

วิเคราะห์และรายงานแยกออกจากกันเพื่อให้ข้อมูลและ

ข่าวสารในประเด็นเฉพาะ เน่ืองจากผู้หญิงบางคนมีความ

เปราะบางต่อความรุนแรงมากกว่า ควรมีการรวบรวม

ข้อมูลสําหรับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ เช่น ผู้ย้ายถิ่นหญิง 

ผู้หญิงที่มีความทุพพลภาพ ผู้หญิงที่ได้รับผลกระทบจาก

เอชไอวีและเอดส์ เด็กหญิง ผู้หญิงสูงอายุ ผู้หญิงชนกลุ่ม

น้อยและ/หรือกลุ่มชาติพันธุ์ ผู้หญิงที่กระทําผิดกฎหมาย 

ผู้หญิงที่อาศัยอยู่ในพื้นท่ีภัยพิบัติหรือในพื้นท่ีที่ได้รับผล

กระทบจากความขดัแยง้ ผูล้ีภ้ยัและผูพ้ลดัถิน่หญงิ แรงงาน

ขา้มชาตหิญงิทีม่เีอกสารและไมม่เีอกสาร ผูห้ญงิไรสั้ญชาต ิ

นกัปกปอ้งสทิธมินษุยชนหญงิและผูร้ณรงคเ์พือ่ความเสมอ

ภาคระหว่างเพศ และผู้หญิงที่ถูกค้าเพื่อบังคับใช้แรงงาน

หรือการแสวงหาประโยชน์ทางเพศ และอื่นๆ 

•  วิเคราะห์และรายงานความถี่และเปอร์เซ็นต์ (สัดส่วน) 

ตามผลรวม ตามที่ปรากฏในตาราง 7 จะเป็นการดีที่สุด 

ถ้าทั้งความถี่และเปอร์เซ็นต์ (สัดส่วน) ถูกคํานวณและ

รายงาน หากมีการรายงานเพียงความถี่  (โดยไม่มี

เปอร์เซน็ต)์ มนัเปน็เรือ่งยากสาํหรบัผูอ้า่นทีต่ดัสนิวา่ปญัหา

ร้ายแรงเพียงใดในการเปรียบเทียบกับจํานวนสุทธิของคดี

ที่มีการรายงานและลงทะเบียน เปอร์เซ็นต์ (สัดส่วน) 

เป็นสิ่งสําคัญอย่างมากต่อการรายงาน

•  เนื่องจากบ่อยครั้งที่ผู้ผ่านพ้นความรุนแรงต่อสตรีและ

เด็กหญิงมักประสบความรุนแรงมากกว่าหนึ่งประเภท 

เมือ่สรปุจำานวนตามประเภทของความรนุแรง ตวัเลขจะ

ไม่ได้เพิ่มขึ้นไปถึงจำานวนรวมของกรณีความรุนแรงต่อ

สตรีและเด็กหญิงท่ีมีการลงทะเบียนเสมอไป และ

เปอร์เซ็นต์จะไม่เป็น 100 เปอร์เซ็นต์เสมอไป เมื่อทําการ

ตีความตาราง 7 สิ่งสําคัญที่ต้องจําไว้ว่าในตารางนี้ร้อยละ

ของผู้ผ่านพ้นความรุนแรงต่อสตรีและเด็กหญิงที่ประสบ

ความรุนแรงทางร่างกาย ทางเพศ ทางจิตใจหรือทาง

เศรษฐกิจมีการคํานวณจากจํานวนกรณีความรุนแรงต่อ

สตรีและเด็กหญิงทั้งหมดที่มีลงทะเบียน (N = 300) 

ในขณะทีเ่ปอรเ์ซน็ตข์องผูผ้า่นพน้ความรนุแรงตอ่สตรแีละ

เด็กหญิงที่ประสบความรุนแรงทางร่ายกายหนึ่งรูปแบบ

หรือมากกว่าจะมีการคํานวณตามผลรวมของผู้ผ่านพ้น

ความรนุแรงทางรา่งกายทีป่ระสบความรนุแรงทางรา่งกาย 

(n = 100) ในทาํนองเดยีวกนัเปอรเ์ซน็ตข์องผู้ผ่านพน้ความ

รนุแรงตอ่สตรแีละเดก็หญงิทีป่ระสบความรนุแรงทางจติใจ

อย่างน้อยหน่ึงประเภทหรือมากกว่ามีการคํานวณจาก

จํานวนทั้งหมดของผู้ผ่านพ้นความรุนแรงต่อสตรีและ

เด็กหญิงที่ประสบความรุนแรงทางจิตใจ (n = 60)

•  วเิคราะหแ์ละรายงานขอ้มลูเปน็หมวดหมูใ่หม้ากทีส่ดุเทา่

ทีจ่ะเป็นไปได้บนพืน้ฐานของขอ้มูลทีร่วบรวมได้ ไม่จำากดั

การวิเคราะห์ประเภทของความรุนแรง อายุ และ/หรือ

อำาเภอ/จังหวัด ตัวแปรที่เกี่ยวข้องทั้งหมดควรมีการ

วิเคราะห์รวมถึง: เพศและอายุของผู้เสียหาย ประเภทของ

ความรุนแรงที่ประสบ; รูปแบบการบาดเจ็บที่เกี่ยวข้องกับ

ความรุนแรง; การใช้อาวุธ; ประเภทของอาวุธ; เหตุการณ์

ความรุนแรงเกิดขึ้นครั้งเดียวหรือเกิดขึ้นซํ้า; สถานที่

ทีเ่หตกุารณค์วามรนุแรงเกดิขึน้; เพศและอายขุองผูก้ระทาํ

ผิด; ความสัมพันธ์ระหว่างผู้เสียหายและผู้กระทําผิด; การ

บริการที่ให้แก่ผู้หญิงและเด็กหญิงที่ประสบความรุนแรง; 

และหน่วยงานที่พวกเธอถูกส่งต่อไป

•  วิเคราะห์และรายงานความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรท่ี

เกี่ยวข้องเนื่องจากสัมพันธ์กับความรุนแรงต่อสตรีและ

เด็กหญิง เพื่อให้เข้าใจความรุนแรงต่อสตรีและเด็กหญิง

อยา่งสมบรูณม์ากยิง่ขึน้ นบัเปน็สิง่สาํคญัทีจ่ะตอ้งวเิคราะห์

ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรเหล่านี้ ซึ่งต้องการที่จะให้

นักวิเคราะห์ข้อมูลเข้าใจทฤษฎีและแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับ

ความรุนแรงต่อสตรีและเด็กหญิง เพื่อพวกเขาจะได้ทราบ

ว่าจะตรวจสอบข้อมูลอย่างไร และตัวแปรและความ

สัมพันธ์ใดที่จะวิเคราะห์

•  วเิคราะหแ์ละรายงานขอ้มลูเพือ่การบรหิารความรนุแรง

ต่อสตรีและเด็กหญิง เพื่อติดตามและนำาเสนอแนวโน้ม

และรปูแบบในขอ้มลูจากปตีอ่ป ีในการนี ้ตอ้งมขีอ้มลูเพือ่

การบริหารความรุนแรงต่อสตรีและเด็กหญิงตาม

พัฒนาการในช่วงหลายปี และการนําเสนอข้อมูลรายปี

คูก่นั พรอ้มกบัการคาํนวณเปอรเ์ซน็ตก์ารเปลีย่นแปลงจาก

ปีต่อปี
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กรณีความรุนแรงต่อสตรีและเด็กหญิงที่ได้รับการ

ลงทะเบียน N = 300

จำานวน ร้อยละ

ความรุนแรงทางร่างกาย 100 33.3

ความรุนแรงทางร่างกายส่งผลให้เสียโฉมหรือพิการ 5 1.7

ความรุนแรงทางร่างกายส่งผลให้บาดเจ็บ 80 26.7

ความรุนแรงทางร่างกายโดยไม่มีการบาดเจ็บ 15 5.0

ความรุนแรงทางร่างกายโดยใช้อาวุธหรือวัตถุของแข็ง 35 11.7

ความรุนแรงทางเพศ 60 20.0

การทําร้ายทางเพศ 30 10.0

การข่มขืน 25 8.3

การคุกคามทางเพศ 5 1.7

ความรุนแรงทางจิตใจ 150 50.0

พฤติกรรมการควบคุม 80 26.7

การข่มขู่จะทําร้ายร่างกาย 60 20.0

การดูถูกหรือทําให้อับอาย 90 30.0

ความรุนแรงทางเศรษฐกิจ 30 10.0

ตาราง 7: ตัวอย่างของการวิเคราะห์และการแยกแยะข้อมูลเพื่อการบริหารความรุนแรงต่อสตรีและ

เด็กหญิงสำาหรับกระทรวงหรือหน่วยงาน

 หมายเหตุ: ผู้หญิงบางคนประสบความรุนแรงมากกว่าหนึ่งประเภทและความรุนแรงหลากหลายประเภทอาจรวมอยู่ในกรณี ความรุนแรง

ต่อสตรีและเด็กหญิงที่มีการลงทะเบียนเพียงครั้งเดียว ดังนั้นเปอร์เซ็นต์อาจไม่สามารถเพิ่มได้สูงสุดถึง 100 ตารางนี้ไม่ได้มีจุดประสงค์

สําหรับใช้เป็นต้นแบบสําหรับการจําแนกรูปแบบของความรุนแรง เนื่องจากมีความแตกต่างจากประเทศหนึ่งไปอีกประเทศหนึ่งตาม

กฎหมายของประเทศและระบบข้อมูลแห่งชาติของประเทศนั้น

•  ข้อมูลเพื่อการบริหารจะต้องไม่ถูกทำาให้เข้าใจผิดกับ

ขอ้มลูความแพรห่ลาย ขอ้มลูเพือ่การบรหิารไมใ่ชข่อ้มลู

ความแพร่หลาย ข้อมูลความแพร่หลายสะท้อนถึง

เปอร์เซ็นต์ของผู้หญิงในกลุ่มประชากรที่ประสบความ

รนุแรงตอ่สตรแีละเดก็หญงิ ในขณะทีข่อ้มลูเพือ่การบรหิาร

แสดงเฉพาะกรณีความรุนแรงต่อสตรีและเด็กหญิงที่มี

การระบุ รายงาน และลงทะเบียนหรือเหตุการณ์ความ

รุนแรงมีเพียงผู้หญิงและเด็กหญิงที่กล้าเข้ามาขอความ

ช่วยเหลือจากผู้ให้บริการอย่างเป็นทางการ (รวมถึงสถาน

พักพงิ ตาํรวจ สขุภาพ กฎหมายหรอืการสนบัสนนุทางดา้น

จติใจ) ทีจ่ะรวมอยูใ่นขอ้มลูเพือ่การบรหิาร การเพ่ิมขึน้และ

การลดลงในขอ้มลูเพือ่การบรหิารความรนุแรงตอ่สตรแีละ

เดก็หญงิอาจสะทอ้นปจัจยัทีแ่ตกตา่งกนัมากมาย ตวัอยา่ง

เช่น การเพิ่มขึ้นอย่างขัดต่อความรู้สึกของการรายงานต่อ

ผู้ให้บริการสามารถช้ีให้เห็นว่าผู้หญิงและเด็กหญิงมีความ

ตระหนักในบริการและในการเข้าถึ งบริการ การ

เปลี่ยนแปลงต่างๆ ในบรรทัดฐานทางสังคมต่อการเสริม

สร้างศักยภาพของผู้หญิงและเด็กหญิงในการรายงาน

เหตกุารณค์วามรนุแรง หรอืคณุภาพหรอืการเขา้ถงึบรกิาร

ได้เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ การรายงานไปยังการบริการที่เป็น

ทางการที่เพิ่มขึ้นไม่ได้ให้ข้อมูลใดๆ เกี่ยวกับความแพร่

หลายของความรุนแรงต่อสตรีและเด็กหญิง
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5.8 การใช้ข้อมูลเพื่อการบริหารความ
รุนแรงกับสตรีและเด็กผู้หญิง 
ในหลายประเทศสมาชกิอาเซยีน รฐับาล กระทรวงและหนว่ยงาน 
ตา่งๆ ใชข้อ้มลูเพือ่การบรหิารความรนุแรงตอ่สตรแีละเดก็หญงิ 
ข้อมูลกับระดับที่แปรผัน และระดับตําบล อําเภอ และจังหวัด
ต่างเผชิญกับความท้าทายในการทําความเข้าใจว่าข้อมูลเพื่อ
การบริหารความรุนแรงต่อสตรีและเด็กหญิงจะถูกนําไปใช้
อย่างไรในระดับประเทศ ซึ่งในระดับประเทศ มักมีความเข้าใจ
ในการใชข้อ้มลูเพือ่การบรหิารความรนุแรงตอ่สตรแีละเดก็หญงิ

ที่จํากัด นอกจากนี้ ในระดับจังหวัดและระดับประเทศ ข้อมูล
เพื่อการบริหารความรุนแรงต่อสตรีและเด็กหญิงนั้นแทบไม่
ค่อยถูกใช้ในการตัดสินใจ การวางแผนหรือการทําแผนงาน 

กล่องข้อความ 16 ให้ความสําคัญข้อค้นพบจากการวิจัยใน
ประเทศไทยและเวียดนามซึ่งมุ่งเน้นไปที่การทําความเข้าใจ
ระบบยตุธิรรมทางอาญาเพือ่ตอบสนองตอ่ความรนุแรงทางเพศ 
การศึกษาน้ีใช้ข้อมูลเพื่อการบริหารเพื่อทําความเข้าใจการ
ลดทอนของคดคีวามรนุแรงทางเพศ ทัง้ไทยและเวยีดนามใชผ้ล
การศึกษาวิจัยเพื่อปรับปรุงการตอบสนองของระบบยุติธรรม
ทางอาญาต่อกรณีความรุนแรงทางเพศ

กลอ่งขอ้ความ 16: การใชข้อ้มลูเพือ่การบรหิารเพือ่ทำาความเขา้ใจการลดทอนคดคีวามรนุแรงทางเพศในประเทศไทย

และเวียดนาม
สิ่งพิมพ์ปี 2017 ชื่อว่า publication entitled, The Trial of Rape: Understanding the criminal justice 

system response to sexual violence in Thailand and Viet Nam) วเิคราะหว์า่หนว่ยงานดา้นความยตุธิรรม

ทางอาญาในประเทศไทยและเวยีดนามตอบสนองตอ่คดขีม่ขนืและการทาํรา้ยทางเพศทีไ่ดร้บัการแจง้ความอยา่งไร 

และระบุปัจจัยเชิงสถาบันที่เกี่ยวข้องกับผลของคดี การศึกษามีวัตถุประสงค์เพื่อทําความเข้าใจว่าทําไมการล้มคดี

ความรุนแรงทางเพศจึงเกิดขึ้นและเพื่อระบุวิธีที่จะส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารงานยุติธรรมในคดีข่มขืนและ

การทําร้ายทางเพศ การศึกษานี้ได้ถูกดําเนินการระหว่างปี 2013 และ 2014 และใช้ข้อมูลเชิงปริมาณจากข้อมูล

เพือ่การบรหิารทีเ่กีย่วขอ้งกบัความรุนแรงตอ่สตรีและเดก็หญงิ รวมถงึแฟ้มคดจีากตาํรวจและศาล พร้อมดว้ยขอ้มลู

เชิงคุณภาพ (การสัมภาษณ์ผู้พิพากษา ตํารวจ และผู้ผ่านพ้นความรุนแรงต่อสตรีและเด็กหญิง) เพื่อระบุปัจจัยที่

สามารถนําไปสู่หรือป้องกันการล้มคดีความรุนแรงทางเพศ

ผลการศึกษาครัง้นีม้นียัสาํคญัทีเ่กีย่วขอ้งกบัวธิกีารทีร่ะบบยตุธิรรมใชจ้ดัการกบัอาชญากรรมทางเพศและเขา้ถงึผูเ้สยีหายของความรนุแรงทาง

เพศพบว่า

•  มีการยอมรบัอยา่งกวา้งขวางในความเชือ่เกีย่วกบัผู้หญงิและเดก็หญงิ และการขม่ขนืและการทาํร้ายทางเพศเกดิขึน้ไดอ้ยา่งไร ซึง่แทรกแซง

ความสามารถของผู้หญิงและเด็กหญิงในการแสวงหาความยุติธรรม และให้มีการดําเนินคดีอย่างจริงจัง

•  อปุสรรคทางกฎหมายและทางสถาบนัตามลาํดบัสามารถขัดขวางการแจง้ความการทําร้ายทางเพศและลดความเปน็ไปไดท่ี้วา่ผูห้ญงิจะยงั

คงยืนยันในการแสวงหาการชดเชยเยียวยาผ่านระบบยุติธรรมทางอาญา

•  ในทั้งสองประเทศ การล้มคดีเกิดขึ้นในทุกขั้นตอนของกระบวนการยุติธรรมทางอาญา - การแจ้งความ/การติดต่อเบื้องต้น ขั้นตอนการ

สอบสวน ขั้นตอนก่อนการพิจารณาคดี และขั้นตอนการพิจารณาคดี

กรณีข้อมูลความรุนแรงต่อสตรีและเด็กหญิง การศึกษานี้พบว่าตํารวจและหน่วยงานยุติธรรมในประเทศไทยและเวียดนามมีข้อมูลเพื่อการ

บริหารคดีความรุนแรงทางเพศที่ไม่เพียงพอและไม่สมบูรณ์ ข้อมูลลักษณะทางประชากรของผู้ประสบหรือกระทําความรุนแรงที่มีการจําแนก

ทีจ่าํกดัและการเก็บบันทึกเก่ียวกับผลการสอบสวนและการดาํเนินคดขีองตาํรวจไมม่ปีระสทิธภิาพ ในชว่งเวลาทีท่าํการศกึษา ไมม่ปีระเทศใด

มทีัง้ขอ้มลูการสํารวจการตกเปน็ผู้เสียหายหรอืขอ้มลูความแพรห่ลายของความรนุแรงทางเพศ และทัง้สองประเทศมขีอ้มลูเกีย่วกบัตน้ทนุและ

ผลกระทบของความรนุแรงทางเพศนอ้ยมาก การขาดขอ้มูลเพ่ือการบริหารเกีย่วกบัความรุนแรงทางเพศตอ่สตรีและเดก็หญงิท่ีสอดคลอ้งและ

สมบูรณ์ในสํานักงานตํารวจและหน่วยงานยุติธรรมส่งผลต่อการล้มคดีความรุนแรงทางเพศ

การศึกษาพบว่ามีการติดตามและประเมินผลเกี่ยวกับการจัดการและดําเนินการคดีความรุนแรงทางเพศน้อย นอกจากน้ีการศึกษายังพบว่า

จาํเปน็ตอ้งมขีอ้มูลและหลักฐานเพิม่มากขึน้เพือ่ใหข้อ้มูลตอ่การพัฒนายทุธศาสตร์ นโยบายและการปฏบิตัเิพ่ือปรับปรุงวธิกีารทีก่ระบวนการ

ยุติธรรมทางอาญาปฏิบัติต่อผู้หญิงและเด็กหญิงที่ประสบความรุนแรงทางเพศและจัดการและดําเนินการในคดีความรุนแรงทางเพศ

ในการตอบสนองตอ่การศกึษา ทัง้ประเทศไทยและเวยีดนามไดทํ้าการเปลีย่นแปลงเพ่ือปรับปรุงการจดัการคดคีวามรุนแรงทางเพศ เวยีดนาม

แกไ้ขประมวลกฎหมายอาญาซึง่กอ่นหนา้นีม้คีาํจํากดัความของการขม่ขนืทีแ่คบซึง่ไมไ่ดร้วมการทาํร้ายทางเพศหลายรูปแบบ และประเทศไทย

ได้สร้างทีมสหวิชาชีพใหม่และนําเสนอการฝึกอบรมที่มีเป้าหมายให้แก่เจ้าหน้าที่ตํารวจ อัยการ และบุคลากรของศาล เพื่อให้การบริการที่ดี

ขึ้นแก่ผู้หญิงและเด็กหญิงที่ประสบความรุนแรงทางเพศ

ที่มา: UN Women, UNDP and UNODC, The Trial of Rape: Understanding the criminal justice system response 
to sexual violence in Thailand and Viet Nam (2017). 
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ขอ้มลูเพือ่การบรหิารมคีวามสาํคญัตอ่การตดิตามวา่บรกิารใด
ที่ผู้หญิงมองหา บ่อยเพียงใด และเพื่อจุดประสงค์ใด เป็นการ
ใหข้อ้มลูเชงิลกึเกีย่วกบัคณุภาพของบรกิารเหลา่นัน้ การสง่ตอ่
ที่เกิดขึ้น ผลของการบริการ คําถามที่ครอบคลุมที่ข้อมูลเพื่อ
การบริหารช่วยในการตอบก็คือ “บริการน้ีช่วยให้ผู้หญิง
ปลอดภยัยิง่ขึน้ ไดร้บัการรกัษา ฟนฟ ูและเขา้ถงึความยตุธิรรม
หรอืไม ่ผูห้ญงิพึงพอใจกบัการบรกิารตา่งๆ หรอืไม”่ ขอ้มลูเพือ่
การบรหิารสามารถใหข้อ้มลูเกีย่วกบัจดุรบัเรือ่งและการเขา้ถงึ
บริการที่จําเป็นสําหรับผู้ผ่านพ้นความรุนแรงต่อสตรีและ
เด็กหญิง เมื่อมีการเก็บรวบรวมอยู่เป็นประจํา ข้อมูลเพื่อการ
บริหารยังสามารถให้รูปแบบและแนวโน้มท่ีสําคัญในการ
รายงานเหตุ การตอบสนองต่อสถานการณ์ และการเข้าถึง
บริการที่จําเป็น สิ่งนี้ทําให้รัฐบาลและผู้ให้บริการได้ติดตาม
ความต้องการต่อการบริการที่จําเป็นและภาคส่วนที่แตกต่าง
กันตอบสนองความจําเป็นต่อการบริการต่างๆ อย่างไร ข้อมูล
เพื่อการบริหารสามารถเผยให้เห็นระดับของการบริการต่างๆ 
ที่มีอยู่ภายในชุมชนและช่องว่างในการบริการที่จําเป็น

รฐับาล กระทรวงและหนว่ยงานตา่งๆ สามารถใชข้อ้มลูเพือ่การ
บริหารความรุนแรงต่อสตรีและเด็กหญิง สําหรับการวางแผน 
การพฒันาโครงการ การกาํหนดนโยบาย การศกึษาตน้ทนุ การ
จดัสรรงบประมาณ และการจดัทาํงบประมาณทีต่อบสนองตอ่
เพศสภาพ การรวบรวมและวเิคราะหข์อ้มลูเพือ่การบรหิารทีด่ี
ขึ้นสามารถใช้เพื่อทําให้การให้บริการมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
เพื่อปรับปรุงการใช้ข้อมูลเพื่อการบริหารความรุนแรงต่อสตรี
และเดก็หญงิ หนว่ยงานและองคก์รตา่งๆ ตอ้งปรบัปรงุแนวทาง
ปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการแบ่งปันข้อมูลเพื่อการบริหารความ
รุนแรงต่อสตรีและเด็กหญิงให้ดีขึ้นก่อน

5.9 การรักษาความลับและความ
ปลอดภัยและการแบ่งปันข้อมูลความ
รุนแรงต่อสตรีและเด็กหญิง

การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลให้ปลอดภัยและเป็นความลับ
เปน็หนึง่ในสิง่สาํคญัของการใหบ้รกิารทางจรยิธรรมและบรกิาร
ที่มีคุณภาพ ผู้หญิงและเด็กหญิงที่ประสบความรุนแรงอาจตก
อยู่ในอันตรายจากความรุนแรงที่เพิ่มขึ้นหากมีการเผยแพร่
ขอ้มลูทีแ่สดงใหเ้หน็วา่พวกเธอขอความชว่ยเหลอื ตวัอยา่งเชน่
บุคคลที่กระทําความรุนแรงอาจตอบโต้ผู้หญิงและเด็กหญิงที่
ออกมาพูดและใช้การคุกคามและการข่มขู่เพื่อบีบบังคับพวก
เธอไมใ่หป้รปิาก ผูห้ญงิและเดก็หญงิทีป่ระสบความรนุแรงอาจ
รูส้กึวา่พวกเธอตอ้งเกบ็เรือ่งความรนุแรงทีพ่วกเธอเผชญิไวเ้ปน็
ความลับ อันตรายอีกประการของการเปิดเผยความลับก็คือ

ชุมชนโดยรอบของผู้หญิงและเด็กหญิงที่ประสบความรุนแรง
อาจทาํใหพ้วกเธออบัอายและมมีลทนิ และมองวา่พวกเธอเปน็ 
“สินค้าที่เสียหาย” ผลกระทบนี้อาจเพิ่มความเส่ียงต่อความ
รุนแรงหรือการละเมิดที่เพิ่มขึ้นหรือเกิดซํ้า นอกจากนี้ความ
ปลอดภัยและการรกัษาความลับของขอ้มลูความรนุแรงตอ่สตรี
และเด็กหญิงมีความสําคัญในการทําให้ผู้ให้บริการปลอดภัย
เนื่องจากเป็นไปได้ที่พวกเขาต้องเผชิญกับการตอบโต้เอาคืน 
การคุกคามและความรุนแรงใดๆ เน่ืองจากให้ความช่วยเหลือ
แก่ผู้ผ่านพ้นความรุนแรงต่อสตรีและเด็กหญิง

ในท้ายที่สุด ความลับที่ถูกทําลายก็เสมือนความไว้วางใจที่ถูก
ทําลาย ผู้หญิงและเด็กหญิงต้องการผู้ให้บริการที่ไว้ใจได้ ก่อน
ที่พวกเธอจะเปิดเผยความลับเกี่ยวกับประสบการณ์ความ
รนุแรงทีพ่วกเธออาจมองวา่นา่อบัอาย เจบ็ปวดหรอืนา่ละอาย 
เมือ่ความไวว้างใจอยูใ่นระดบัตํา่ และผูห้ญงิและเดก็หญงิสงสยั
วา่ความเปน็สว่นตวัและการรกัษาความลบัจะไดร้บัการเคารพ
หรือไม่ พวกเธออาจเลือกที่จะเงียบและคงอยู่ในสถานการณ์
หรอืความสมัพนัธท์ีร่นุแรงและเปน็อนัตราย เมือ่ผูผ้า่นพน้ความ
รนุแรงตอ่สตรแีละเดก็หญงิตดิตอ่และขอความชว่ยเหลอื แตไ่ด้
รับการถามกลับว่าทําไมพวกเธอไม่ขอความช่วยเหลือหรือ
รายงานการกระทําทารุณให้เร็วกว่าน้ี ผู้หญิงและเด็กหญิง
จาํนวนมากรูส้กึถงึความอบัอายและความกลวัซึง่ขดัขวางพวก
เธอไม่ให้รายงานการกระทําทารุณและความรุนแรง

ความปลอดภัยของข้อมูลมุ่งเน้นไปที่การคุ้มครองข้อมูลส่วน
บุคคลและการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลที่ละเอียดอ่อน
อย่างปลอดภัย ข้อมูลที่บรรจุข้อมูลส่วนบุคคลควรได้รับการ
ปฏิบัติด้วยระดับความปลอดภัยที่สูงกว่าข้อมูลที่ไม่ได้บรรจุ
ขอ้มลูสว่นบคุคล (เชน่ สถติโิดยสรปุ) ความปลอดภยัของขอ้มลู
มีความสําคัญเป็นอย่างมากเน่ืองจากลักษณะที่ละเอียดอ่อน
ของความรนุแรงตอ่สตรแีละเดก็หญงิ และความเสีย่งตอ่ผู้หญงิ
และเด็กหญิง หากความเป็นส่วนตัวของพวกเธอไม่ได้รับการ
รักษาไว้ นับเป็นส่ิงสําคัญที่จะสร้างความเชื่อมั่นในความ
ปลอดภัยของข้อมูลและป้องกันการเข้าถึง การเปิดเผย การ
เปลีย่นแปลงทีไ่มไ่ดร้บัอนญุาตอนันาํไปสู ่และ/หรอื การทาํลาย
ขอ้มลู แนวทางปฏบิตัดิา้นความปลอดภยัควรครอบคลมุขอ้มลู
ทีเ่กบ็ไวใ้นการลงทะเบยีนระบบเอกสาร แฟม้คด ีและทะเบยีน
ประวัติผู้ป่วยหรือผู้รับบริการ รวมถึงระบบการบริหารจัดการ
ข้อมูลและบริหารจัดการคดีด้วยระบบคอมพิวเตอร์และระบบ
เว็บ กล่องข้อความ 17 ให้รายการตรวจสอบของข้อกําหนด
เพื่อการรับรองความปลอดภัยทางกายภาพ ความปลอดภัย

เครือข่ายและความปลอดภัยของระบบคอมพิวเตอร์และไฟล์
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ในบางประเทศ ความปลอดภัยของข้อมูลขึ้นอยู่หลักกฎหมาย

ภายในประเทศซ่ึงกําหนดว่าข้อมูลส่วนบุคคลควรเข้าถึงได้

เฉพาะบคุคลทีไ่ดร้บัอนญุาตเทา่นัน้ และยทุธศาสตรเ์พือ่ความ

ปลอดภัยของข้อมูลและการรักษาความลับของข้อมูลส่วน

บคุคลไดร้บัแจง้โดยภาระหนา้ทีท่างจรยิธรรมและทางกฎหมาย

ของผู้ให้บริการ ตํารวจและหน่วยงานยุติธรรม กฎหมายอาจ

กําหนดให้ผู้รับการบริการหรือผู้ป่วยต้องได้รับข้อมูลดังต่อไป

นี้: ข้อมูลที่เป็นความลับหรือข้อมูลบรรจุข้อมูลส่วนบุคคลจะมี

การจดัเกบ็รกัษา และนาํไปใชง้านอยา่งไร และการรกัษาความ

ลับจะมีการคงไว้อย่างไร และบนฐานแนวทางปฏิบัติในการ

แบ่งปันข้อมูล3

ภายใต้บางสถานการณ์ ข้อมูลที่ละเอียดอ่อนและข้อมูลที่เป็น

ความลับสามารถป้องกันได้โดยการกําหนดข้อบังคับควบคุม

การใช้หรอืจาํกดัการเขา้ถงึขอ้มลูอยา่งเครง่ครดั ขณะทีใ่นเวลา

เดยีวกนักช็ว่ยใหส้ามารถแบง่ปนัขอ้มลูระหวา่งผูใ้หบ้รกิารเพือ่

รับรองการบริหารจัดการคดีและและการให้บริการท่ีมี

ประสิทธิภาพ ระบบการบริหารจัดการข้อมูลและระบบการ

บรหิารจดัการคดทีีใ่ชร้ะบบคอมพวิเตอรแ์ละระบบเวบ็ถกูจาํกดั

อย่างเข้มงวดโดยข้อบังคับการเข้าถึงและใช้การลงทะเบียน

เข้าใช้ ผู้ใช้ระบบการบริหารจัดการข้อมูลและคดีควรจะผูกพัน

กับระเบียบข้อบังคับในการเข้าถึงระบบระเบียบและต้องลง

นามในข้อตกลงในการไม่เปิดเผยและการรักษาความลับและ

เงื่อนไขในการใช้4

การบริหารจัดการคดีสามารถเป็นส่ิงที่ท้าทายได้เมื่อเป็นเรื่อง

การอํานวยความสะดวกในการแบ่งปัน การถ่ายโอนและการ

จดัเกบ็ขอ้มลูระหวา่งภาคสว่น หนว่ยงานและผูใ้หบ้รกิาร ระบบ

การบริหารจัดการคดีระบบเว็บไม่ค่อยได้รับการพัฒนาและไม่

ค่อยได้ใช้ประโยชน์ในประเทศสมาชิกอาเซียน และต้องการ

ทรัพยากรจํานวนมากและความเชี่ยวชาญด้านเทคนิคที่จะ

ติดตั้งและบํารุงรักษาระบบ ดังนั้น หลายกระทรวง หน่วยงาน

และผู้ให้บริการไม่สะดวกในการใช้ระบบบริหารจัดการข้อมูล

และระบบบรหิารจดัการคดดีว้ยคอมพวิเตอรแ์ละเวบ็ และอาจ

ยังคงพึ่งพิงอีเมล์ เครือข่ายสังคมออนไลน์ แอปพลิเคชัน (เช่น 

WhatsApp) และบริการแบ่งปันไฟล์ออนไลน์เพื่อถ่ายโอน

ข้อมูล อย่างไรก็ตาม สิ่งเหล่านี้ไม่แนะนําสําหรับข้อมูลที่เป็น

ความลับเนื่องจากผู้ใช้ไม่สามารถควบคุมสถานที่จัดเก็บข้อมูล

ได้5

ในการหยิบยกประเด็นความเป็นส่วนตัวและการรักษาความ

ลบัทีเ่กีย่วขอ้งกบัขอ้มลูเพือ่การบรหิารความรนุแรงตอ่สตรแีละ

เดก็หญงิ นบัวา่เปน็ส่ิงสําคัญทีก่ระทรวง หนว่ยงานและองคก์ร

ต่างๆ ได้พัฒนาระเบียบการและแนวปฏิบัติงานมาตรฐาน

สําหรับการบริหารจัดการข้อมูลและการแบ่งปันข้อมูลเป็น

อยา่งด ีทัง้นีค้วรรวมถงึระเบยีบปฏิบตัเิฉพาะเพือ่ใหม้ัน่ใจไดว้า่

ข้อมูลเพื่อการบริหารมีการรักษาความลับและการคุ้มครอง

อัตลักษณ์บุคคลและข้อมูลของผู้หญิงที่ประสบความรุนแรง

เชน่เดยีวกบัขอ้มลูอตัลกัษณบ์คุคลของผู้กระทาํผดิ ขอ้มลูความ

กล่องข้อความ 17: ความปลอดภัยของข้อมูล

ความปลอดภัยของข้อมูลทางกายภาพจะต้อง:

•  ควบคุมการเข้าถึงห้องและอาคารที่แฟ้มคดี ข้อมูลและ

คอมพิวเตอร์ ตั้งหรือจัดเก็บอยู่

•  ติดตามบันทึกการติดตามท่ีเอกสารเข้าถึง และ/หรือ การ

เคลื่อนย้ายเอกสารและข้อมูลดิจิตอล

•  ขนส่งข้อมูลที่อ่อนไหวได้เฉพาะภายใต้สถานการณ์ที่ได้รับการ

ยกเว้น แม้แต่เพื่อการซ่อมแซม เพราะการให้ฮาร์ดไดรฟที่มี

ปัญหาที่บรรจุขอ้มูลที่ละเอยีดออ่นให้แก่ผู้เชี่ยวชาญเทคโนโลยี

สารสนเทศหรอืบรกิารซอ่มคอมพวิเตอรอ์าจส่งผลตอ่การละเมดิ

ความปลอดภัย

ความปลอดภัยเครือข่ายจะต้อง:

•  ไม่จัดเก็บข้อมูลท่ีเป็นความลับรวมถึงข้อมูลท่ีบรรจุข้อมูลส่วน

บุคคลบนเซิร์ฟเวอร์ (Server) หรือคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อกับ

เครอืขา่ยภายนอก โดยเฉพาะเซิรฟ์เวอรท่ี์ใหบ้รกิารอนิเทอรเ์นต็

•  การป้องกันระบบรักษาความปลอดภัยของเครือข่ าย

คอมพิวเตอร์ (Firewall) และความปลอดภัยท่ีเกี่ยวข้อง 

อพัเกรดและตดิตัง้เพือ่ใชง้านระบบเพือ่หลกีเลีย่งไวรสั และการ

เจาะเข้าโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Hack) ที่เป็นอันตราย

ความปลอดภัยของระบบคอมพิวเตอร์และไฟล์ต่างๆ จะต้อง:

•  ล็อคระบบคอมพิวเตอร์ด้วยรหัสผ่านและติดตั้งระบบรักษา

ความปลอดภัยของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 

•  ปกป้องเซิร์ฟเวอร์ด้วยระบบป้องกันไฟกระชาก

•  ใช้การป้องกันด้วยรหัสผ่านและควบคุมการเข้าถึงไฟล์ข้อมูล 

(เช่น ไม่ให้เข้าถึง อ่านเท่านั้น อ่านและเขียน หรือผู้ดูแลระบบ

เท่านั้นที่ได้รับอนุญาต)

•  ควบคุมการเข้าถึงวัตถุที่เข้มงวดด้วยการเข้ารหัส

•  กําหนดข้อตกลงที่ไม่เปิดเผยสําหรับผู้จัดการหรือผู้ใช้ข้อมูลที่

เป็นความลับ

•  ห้ามส่งข้อมูลส่วนตัวหรือข้อมูลลับผ่านอีเมล์หรือผ่าน File 

Transfer Protocol (FTP) แต่ส่งเป็นข้อมูลที่เข้ารหัส

•  ทําลายข้อมูลอย่างสมํ่าเสมอเมื่อจําเป็น

ทีม่า: Van den Eynden and others, Managing and Sharing 

Data. UK Data Archive (University of Essex, United 

Kingdom, 2011), p.19.
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ลับ (ดู ภาคผนวก C สําหรับแบบฟอร์มแสดงความยินยอมใน

การเปิดเผยข้อมูลแก่ผู้ให้บริการอื่นที่พัฒนาขึ้นเพื่อการใช้งาน

โดยผู้ให้บริการในกัมพูชา) กล่องข้อความ 18 ให้คําถามและ

คําตอบที่มีประโยชน์ว่าทําไมความเป็นส่วนตัวและการรักษา

ความลับมีความสําคัญสําหรับผู้ผ่านพ้นความรุนแรงต่อสตรี

และเด็กหญิง

รนุแรงตอ่สตรแีละเดก็หญงิไมค่วรผกูเชือ่มกบัหมายเลขประจาํ

ตวัประชาชน รหสัในการบรหิารจดัการข้อมลูคอมพวิเตอรค์วร

เก็บเป็นความลับและไม่ควรมีการเปิดเผยให้ใคร ผู้ผ่านพ้น

ความรนุแรงตอ่สตรแีละเดก็หญงิควรไดร้บัแจง้เกีย่วกบัสิทธิใ์น

การรักษาความลับและผู้ให้บริการควรอธิบายถึงระบบที่ใช้

บงัคบัเพือ่รบัรองความปลอดภยัของขอ้มลูและการรกัษาความ

ถาม: ทำาไมความเป็นส่วนตัว

และการรักษาความลับจึง

สำาคัญ?

A: ความเป็นส่วนตัวมีความ

สํ า คั ญ อ ย่ า ง ยิ่ ง ต่ อ ค ว า ม

ปลอดภัยของผู้หญิงและเด็ก

หญิง ท่ีประสบความรุนแรง

เพราะการเปิดเผย

ข้อมูลที่อ่อนไหวสามารถทําให้

พวกเธอตกอยูใ่นอนัตราย ใหไ้ด้

รับบาดเจ็บหรือถึ งแก่ชี วิ ต 

ห ล า ย ป ร ะ เ ท ศ ไ ด้ จั ด ใ ห้ มี

กฎหมายภายในประเทศ อีกทั้ง

ผู้ให้บริการมีนโยบายที่ชัดเจน

วา่ปกปอ้งความเปน็สว่นตวัและ

การรกัษาความลบัและหา้มมใิห้

เปดิเผยข้อมูลส่วนตวั ในยคุของ

ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีท่ี

มีการเก็บรวบรวมข้อมูลและ

การแชร์ข้อมูลที่เพิ่มขึ้น ก็กลาย

เป็นเรื่องยากมากขึ้นที่สร้าง

ความ เชื่ อ ม่ั น ในความ เป็ น

ส่วนตัวและการรักษาความลับ

ของข้อมูลส่วนบุคคล

กล่องข้อความ 18: ทำาไมความเป็นส่วนตัวและการรักษาความลับจึงสำาคัญ

ถาม: ผลของความเป็นส่วนตัว

สำาหรับผู้ผ่านพ้นความรุนแรงต่อ

สตรีและเด็กหญิง คืออะไร?

A: การรวบรวม การแบ่งปัน และ/

หรือเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับผู้หญิง

ที่ประสบความรุนแรงควรรวมถึง

การสนทนาหารอืเกีย่วกบัศกัยภาพ

สําหรับการเก็บรวบรวมข้อมูล

ผู้เสียหาย การแบ่งปันข้อมูลและ

การเผยแพร่ข้อมูลที่กระทบต่อ

ความ เป็ นส่ วนตั ว และความ

ป ล อ ด ภั ย  ข อ ง ผู้ เ สี ย ห า ย 

ผู้เชี่ยวชาญเรื่องความเป็นส่วนตัว

สํ าหรับผู้ หญิ งและเด็กหญิ งที่

ประสบความรุนแรงควรจะร่วมอยู่

ในการสนทนาเพื่อให้แน่ ใจว่า

ประสบการณ์ของผู้ผ่านพ้นความ

รุ นแร งต่ อสตรี และ เด็ กหญิ ง

เป็นศูนย์กลางของการสนทนา 

ผู้ผ่านพ้นความรุนแรงต่อสตรีและ

เด็กหญิงส่วนใหญ่ต้องให้แน่ใจว่า

ข้อมูลส่วนตัวของพวกเธอถูกเก็บ

เป็นส่วนตัวและเป็นความลับด้วย

เหตุผลของความปลอดภัย หาก

พวกเธอรู้ว่าความเป็นส่วนตัวของ

พวกเธอจะไม่ได้รับการดูแล พวก

เธออาจตัดสินใจที่จะไม่ขอความ

ช่วยเหลือหรือขอความคุ้มครอง

จากรุนแรงที่เกิดขึ้นในชีวิตของ

พวกเธอ

ถาม: ควรจะมีแจ้งให้ทราบ

ล่วงหน้าหรือได้รับความยินยอม

สำาหรับการให้ข้อมูลหรือไม่?

A: อย่างน้อยที่สุด ผู้ผ่านพ้นความ

รุนแรงตอ่สตรีและเดก็หญงิควรได้

รับการบอกถึงข้อมูลที่รวบรวม

เกี่ยวกับพวกเธอและใครบ้างที่จะ

เข้าถึงข้อมูลดังกล่าว ชีวิตของ 

ผู้ผ่านพ้นความรุนแรงต่อสตรีและ

เด็กหญิงมีความซับซ้อนและพวก

เธอรู้ดีที่สุดว่าอะไรอาจทําลาย

ความปลอดภัย แนวปฏิบัติที่ดีคือ

อนญุาตใหบ้คุคลตดัสนิใจวา่ขอ้มลู

ใดสามารถแบ่งบันให้กับใครและ

เมื่อใด

ถาม: ความเปน็สว่นตวัและการ

รักษาความลับของบุคคลจะได้

รับการคุ้มครองได้อย่างไร?

A: หน่วยงานและองค์กรต้องมี

แนวทางที่กําหนดวิธีการว่าจะ

เก็บรวบรวมและแบ่งปันข้อมูล

และขา่วสารทีอ่าจระบตุวัตนของ

ผู้ผ่านพ้นความรุนแรงต่อสตรี

และเด็กหญิงอย่างไรและจะ

รับรองความเป็นส่วนตัวของ

บุคคลและการรักษาความลับ

อย่างไร

แนวทางเหล่าน้ีควรรวมถึงความ

โปร่งใสกบัผูผ้า่นพ้นความรุนแรง

ต่อสตรีและเด็กหญิงและว่า

ข้อมูลประเภทใดควรมีการ

รวบรวม วัตถุประสงค์ในการ

รวบรวมข้อมูลและการใช้ข้อมูล 

แนวทางปฏิบัติที่ดีคือการจํากัด

ขอ้มลูทีม่กีารรวบรวมและการใช้

ข้อมลู ขณะเดยีวกนักส็ร้างความ

มัน่ใจในคณุภาพขอ้มลูและความ

ถูกต้อง เป็นสิ่งสําคัญที่จะจัดต้ัง

ระเบยีบวธิแีละการปอ้งกนัความ

ปลอดภยัของขอ้มลูและแนวทาง

ที่มีการนิยามอย่างชัดเจน ที่

เกี่ยวข้องกับการแบ่งปันข้อมูลที่

รับรองความเป็นส่วนตัว 
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5.10 การรับรองคุณภาพของข้อมูลความ
รุนแรงต่อสตรีและเด็กหญิง

อีกความท้าทายสําหรับกระทรวง หน่วยงานและผู้ให้บริการ

จาํนวนมากเกีย่วกบัคณุภาพของข้อมลูความรนุแรงตอ่สตรแีละ

เด็กหญิง การรับรองคุณภาพของข้อมูล ความรุนแรงต่อสตรี

และเดก็หญงิ ตอ้งมกีารตดิตามตรวจสอบเปน็ประจาํเพือ่ความ

ถกูตอ้งและเชือ่ถอืได ้หลายประเทศขาดกระบวนการและกลไก

การรับรองคุณภาพที่สามารถตรวจสอบและและพิสูจน์ข้อมูล

เพือ่การบรหิารทีเ่กีย่วขอ้งกบัความรนุแรงตอ่สตรแีละเดก็หญงิ 

นอกจากนีร้ะบบการลงทะเบยีนและการเกบ็บนัทกึ และระบบ

บริหารจัดการข้อมูลโดยท่ัวไปไม่ตรงตามมาตรฐานขั้นตํ่าที่

ยอมรับได้ในเรื่องการเก็บรวบรวมข้อมูลรวมถึงมาตรฐานที่

เกี่ยวข้องกับความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือ และความแม่นยํา

คณะกรรมการกํากับดูแลระหว่างหน่วยงานหรือคณะทํางาน

สามารถมบีทบาทสาํคญัในการตรวจสอบข้อมลูความรนุแรงตอ่

สตรีและเด็กหญิงเพื่อความถูกต้องและเชื่อถือได้ ข้อมูลความ

รุนแรงต่อสตรีและเด็กหญิงที่รวบรวมด้วยกระบวนการและ

กลไกการรับรองคุณภาพที่แข็งแกร่งสามารถพิสูจน์ได้ว่ามี

คุณค่าในการให้แนวปฏิบัติที่ดีและบทเรียนตามหลักฐานเชิง

ประจักษ์

5.11 การส่งเสริมประสิทธิภาพของข้อมูล
ความรุนแรงต่อสตรีและเด็กผู้หญิง

แม้จะมีข้อดี แต่ข้อมูลเพื่อการบริหารความรุนแรงต่อสตรีและ

เดก็หญงิกม็ขีอ้จาํกดัและความทา้ทายตามทีจ่ะไดอ้ธบิายดงัตอ่

ไปนี้

•  กระทรวงและหน่วยงานจํานวนมากผลิตข้อมูลเพื่อการ

บริหารความรุนแรงต่อสตรีและเด็กหญิงที่มีอยู่อย่างจํากัด

และขอ้มลูกส็ามารถทีจ่ะขาดความนา่เชือ่ถอืได ้ขอ้มลูความ

รุนแรงต่อสตรีและเด็กหญิงมักได้รับการเก็บรวบรวมอย่าง

ไม่คงเส้นคงวาหรือไม่เป็นประจําภายในและระหว่างภาค

สว่น กระทรวงและหนว่ยงาน เปน็ผลใหค้ณุภาพและความ

น่าเชื่อถือของข้อมูลแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ6 ข้อมูลที่

มอียูอ่าจขาดขอ้มลูเชงิประชากรของผูเ้สยีหายและผูก้ระทาํ

ผิดและ/หรือความสัมพันธ์ระหว่างผู้เสียหายและผู้กระทํา

ความผิด อาจทําให้ยากท่ีจะระบุรูปแบบท่ีแน่นอนของ

ความรุนแรง (ความรุนแรงโดยคู่ครอง ความรุนแรงใน

ครอบครัว ความรุนแรงโดยผู้คุ้นเคย ความรุนแรงโดยคน

แปลกหนา้) กระทรวงและหนว่ยงานสว่นมากไมม่รีะบบการ

เก็บรวบรวมข้อมูลที่อยู่นอกเหนือความจําเป็นด้านการ

บรหิารภายในขององคก์รตนเอง ซึง่กท็าํใหย้ากทีจ่ะเปรยีบ

เทียบข้อมูลระหว่างกระทรวงหน่วยงานและองค์กร7

•  บอ่ยครัง้ทีม่กัจะมคีวามไมส่อดคลอ้งกนัในการเกบ็รวบรวม

ข้อมูลเพื่อการบริหาร มีความไม่สอดคล้องกันในวิธีการที่

ขอ้มลูเพือ่การบรหิาร มกีารลงทะเบยีน บนัทกึและรวบรวม

ในระดับตําบล อําเภอ จังหวัดและระดับประเทศ สิ่งนี้นํา

ไปสู่ความไม่สอดคล้องกันในความถูกต้อง ครบถ้วนและ

ครอบคลุมของข้อมูลเพื่อการบริหาร ในหลายประเทศ

ข้อมูลอาจขาดหายหรือไม่สมบูรณ์ ไม่สอดคล้องและ/หรือ

ขาดกระบวนการรับรองคุณภาพ สิ่งนี้เป็นเพราะการเก็บ

ข้อมูลและการเก็บข้อมูลความรุนแรงต่อสตรีและเด็กหญิง

ไมไ่ดเ้ปน็ความรบัผดิชอบหลกัของหลายๆ กระทรวง หนว่ย

งานและองค์กร ปัญหาเหล่านี้เกิดจากศักยภาพ การฝึก

อบรมและทรัพยากรที่ไม่เพียงพอ สําหรับผู้ที่เก็บรวบรวม

และวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการบริหารที่เกี่ยวกับความรุนแรง

ต่อสตรีและเด็กหญิง

•  มีประเด็นที่ต้องห่วงใยบางประการเกี่ยวกับ “การนับซํ้า” 

หากผู้ผ่านพ้นความรุนแรงต่อสตรีและเด็กหญิงหรือ

เหตกุารณค์วามรนุแรงมกีารลงทะเบยีนโดยหนว่ยงานหรอื

องค์กรมากกว่าหนึ่งครั้ง ที่จริง “การนับซํ้า” ก็ไม่ได้เป็น

ปัญหากับข้อมูลเพื่อการบริหารเสมอไป ข้อมูลเพื่อการ

บริหารทําหน้าที่โดยมีวัตถุประสงค์ที่แตกต่างจากข้อมูล

ความแพรห่ลาย ขอ้มลูเพือ่การบรหิาร ความรนุแรงตอ่สตรี

และเด็กหญิงสะท้อนให้เห็นจํานวนของเหตุการณ์ความ

รุนแรงต่อสตรีและเด็กหญิงที่มีการรายงานและสนองตอบ 

และจาํนวนผู้ผ่านพน้ความรนุแรงตอ่สตรแีละเดก็หญงิทีเ่ขา้

ถึงบริการที่จุดรับเรื่อง และไม่สะท้อนให้เห็นถึงขนาดของ

ปัญหาในกลุ่มประชากรทั่วไป ข้อมูลเพื่อการบริหารจะ

ติดตามจํานวนครั้งที่ผู้หญิงเข้าถึงการบริการ และการ

บรกิารทีแ่ตกตา่งทีถ่กูจดัให ้การทีผู่ห้ญงิหนึง่คนเขา้ถงึการ

บริการเดิมหลายครั้งสามารถพิสูจน์ให้เห็นถึงเหตุการณ์

ความรนุแรงทีเ่กดิขึน้หลายๆ ครัง้และผูผ้า่นพน้ความรนุแรง

ยังมีความจําเป็นอย่างต่อเน่ืองหลากหลายประเภทซึ่ง

จาํเปน็ทีจ่ะไดร้บัการบรกิารทีแ่ตกตา่ง และบางครัง้กม็กีาร

ใช้บริการหลายครั้ง (ดูกล่องข้อความ 19)
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•  แนวทางปฏิบัติในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อการบริหาร

และการจัดเก็บข้อมูลมักจะไม่เป็นไปตามข้อกําหนด

เกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลและการรักษาความลับรวมถึง

บทบัญญัติพิเศษเพื่อความปลอดภัยของผู้เสียหายจาก

ความรุนแรง

ในขณะที่บ่อยครั้งมีการแสดงความกังวลเก่ียวกับความรุนแรงต่อ

สตรีและเด็กหญิง อย่างไรก็ตาม ก็ไม่ใช่ประเด็นปัญหากับข้อมูล

เพื่อการบริหารเพราะข้อมูลเพื่อการบริหารไม่ใช่ข้อมูลความแพร่

หลาย ข้อมูลเพื่อการบริหารสะท้อนให้เห็นถึงจํานวนเหตุการณ์

ความรนุแรงต่อสตรแีละเด็กหญงิท่ีมีการรายงานและความถีใ่นการ

ใหบ้รกิาร ข้อมลูเพือ่การบรหิารจะตดิตามวา่บรกิารใดทีผู่ห้ญงิมอง

หา บ่อยครั้งเพียงใดและด้วยวัตถุประสงค์ใด ด้วยเหตุของความ

รนุแรงตอ่สตรแีละเด็กหญงิ คาดว่าจะมีการเขา้รบับรกิารหลายครัง้

และไม่ถือว่าเป็น “การนับซํ้า” มีการคาดหวังว่ารายงานของ

หน่วยงานจะรวมข้อมูลของผู้หญิงและเด็กหญิงท่ีเข้าถึงบริการใน

หลายที่และหลายครั้ง ข้อมูลเพื่อการบริหารความรุนแรงต่อสตรี

และเด็กหญิงจะช่วยให้ผู้ให้บริการ หน่วยงานยุติธรรม ผู้กําหนด

นโยบายและผู้มีอํานาจตัดสินใจได้เข้าใจถึง:

•  จํานวนเหตุการณ์ความรุนแรงต่อสตรีและเด็กหญิงที่มีการ

รายงานและและได้รับการตอบสนองระหว่างหน่วยงานและ

องค์กรต่างๆ 

•  จํานวนผู้ผ่านพ้นความรุนแรงต่อสตรีและเด็กหญิงที่เข้าถึง

บริการและจุดรับเรื่อง

•  หนว่ยงาน องค์กรและบรกิารใดท่ีผู้ผ่านพน้ความรนุแรงตอ่สตรี

และเด็กหญิงเข้าถึง

•  หน่วยงานและองคก์รใดทีต่อบสนองตอ่ความจาํเปน็ของผูผ้า่น

พ้นความรุนแรงต่อสตรีและเด็กหญิง

•  คุณภาพของการให้บริการที่จัดให้

•  การส่งต่อระหว่างบริการต่างๆ 

ผูใ้หบ้ริการ ตาํรวจและหน่วยงานยตุธิรรมไดม้ข้ีอมลูเพ่ือการบริหาร

ในรายงานเกี่ยวกับจํานวนเหตุการณ์ความรุนแรงต่อสตรีและ

เดก็หญงิทีพ่วกเขาดาํเนนิการ จาํนวนผูผ้า่นพน้ความรนุแรงตอ่สตรี

และเด็กหญิงที่ได้รับการช่วยเหลือและบริการที่จัดให้ สิ่งสําคัญก็

คือเพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลเพื่อการบริหารจะมีการรวบรวมอย่างต่อ

เน่ืองในคดีความรุนแรงต่อสตรีและเด็กหญิงระหว่างผู้ให้บริการ 

ตํารวจและหน่วยงานด้านความยุติธรรม 

กรณรีะบบการบริหารจดัการคดเีพ่ือตดิตามบริการทีจ่ดัใหแ้กผู่ผ้า่น

พ้นความรุนแรงเป็นกรณีเฉพาะ หน่วยงานต่างๆ มักจะพัฒนา

เคร่ืองมอืระบตุวัตนทีเ่ปน็เอกลกัษณเ์พ่ือตดิตามคดอียา่งลบัๆ ขณะ

ทีม่กีารผา่นเขา้สูร่ะบบการชว่ยเหลอืและผา่นกระบวนการยตุธิรรม 

ระบบติดตามการบริหารจัดการคดีจะติดตามคดีเพ่ือที่จะให้การ

ดแูลอยา่งตอ่เนือ่งสาํหรบักรณเีฉพาะ ระบบการเกบ็รวบรวมขอ้มลู

เหล่านี้แตกต่างจากระบบการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อการบริหาร

ของประเทศหรือรัฐ ซึ่งรายงานจํานวนรวมของคดีที่มีการรายงาน

และได้รับความช่วยเหลือจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง

กล่องข้อความ 19: ข้อกังวลเกี่ยวการนับซำ้าของข้อมูลเพื่อการบริหารความรุนแรงต่อสตรีและเด็กหญิง
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5.12 ข้อเสนอแนะในการเพิ่ม
ประสิทธิภาพของข้อมูลเพื่อการบริหาร
ความรุนแรงต่อสตรีและเด็กหญิง

แม้จะมีข้อท้าทายและข้อจํากัดระบุไว้ข้างต้น ข้อมูลเพื่อการ

บริหารอาจเป็นเพียงแหล่งข้อมูลความรุนแรงต่อสตรีและเด็ก

หญิง เดียวหรือเป็นแหล่ งข้อมูลที่ มีอยู่ที่ ดีที่ สุดในบาง

สถานการณ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศที่ไม่มีการศึกษา

ความแพร่หลายของความรุนแรงต่อสตรีและเด็กหญิง การ

สง่เสริมประสทิธภิาพของข้อมลูเพือ่การบรหิารความรนุแรงตอ่

สตรีและเด็กหญิงเป็นการลงทุนทางทรัพยากรที่สําคัญ เพราะ

ขอ้มลูดงักลา่วสามารถใชใ้นการตดิตามและประเมนิผลกระทบ

และประสทิธภิาพของนโยบายและแผนงานในการปอ้งกนัและ

การจัดการ ความรุนแรงต่อสตรีและเด็กหญิง การทําความ

เข้าใจว่าบริการต่างๆ ตอบสนองต่อความจําเป็นของผู้ผ่านพ้น

ความรุนแรงหรือไม่เป็นคําถามหลักที่จะต้องตอบ

ขอ้เสนอแนะบางประการมกีารปรบัจาก การเกบ็รวบรวมขอ้มลู

เพื่อการบริหารเกี่ยวกับความรุนแรงต่อผู้หญิง: แนวปฏิบัติที่ดี 

(Administrative data collection on violence against 

women: Good practices)8 พัฒนาโดยสถาบันเพื่อความ

เสมอภาคระหวา่งเพศแหง่สหภาพยโุรป (European Institute 

for Gender Equality) และแจง้ใหท้ราบโดย UNICEF ทบทวน

และประเมินแหล่งที่มาของการบริหารข้อมูลความรุนแรงต่อ

เด็ก (Review and Assessment of Sources of 

Administrative Data on Violence against Children)9 

เพื่อให้ข้อมูลเพื่อการบริหารมีประโยชน์มากขึ้น ผู้กําหนด

นโยบาย กระทรวง หน่วยงานและองค์กรต่างๆ สามารถแก้ไข

ช่องว่างและความท้าทายต่อไปนี้ในการเก็บรวบรวมและ

วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการบริหารความรุนแรงต่อสตรีและ

เด็กหญิง:

•  พัฒนาความเข้าใจร่วมกันของคําจํากัดความ ศัพท์บัญญัติ 

และประเภทของความรนุแรงตอ่สตรแีละเดก็หญงิระหวา่ง

ภาคส่วนและองค์กรเพื่อปรับปรุงการเปรียบเทียบข้อมูล

เพื่อการบริหารความรุนแรงต่อสตรีและเด็กหญิง

•  เก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลความรุนแรงต่อสตรีและ

เด็กหญิงในทุกรูปแบบ นอกเหนือจากความรุนแรงใน

ครอบครัวและความรุนแรงทางเพศ เช่น การสมรสใน

วัยเด็กและการสมรสก่อนวัยอันควร การค้ามนุษย์ การ

แสวงหาผลประโยชนท์างเพศ ความรนุแรงจากนํา้กรดและ

การสงัหารสตร ีและเพือ่ผูห้ญงิชายขอบ เชน่ ผูย้า้ยถิน่หญงิ 

ผู้หญิงที่มีความทุพพลภาพและอื่นๆ 

•  พัฒนาความเข้าใจบริบทที่ข้อมูลเพื่อการบริหารมีการเก็บ

รวบรวมในประเด็นความรุนแรงต่อสตรีและเด็กหญิงเพื่อ

ปรับปรุงคุณภาพของข้อมูลที่รวบรวม การเปรียบเทียบ

ข้อมูลเพื่อการบริหารความรุนแรงต่อสตรีและเด็กหญิง

ระหว่างกระทรวงและหน่วยงาน 

•  รับประกันว่าข้อมูลมีการจําแนกอย่างน้อยตามมาตรฐาน

ขั้นตํ่าตามเพศและอายุของผู้เสียหายและผู้กระทําผิด 

ประเภทของความรุนแรงที่ประสบ ความสัมพันธ์ระหว่าง

ผู้เสียหายและผู้กระทําความผิด ที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ของ

เหตุการณ์และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

•  พัฒนาระเบียบการเพื่อเป็นแนวทางในการเก็บ รวบรวม 

และแบ่งปันข้อมูลเพื่อการบริหาร

•  กาํหนดระดบัของขอ้ตกลงระหวา่งภาคสว่น หนว่ยงานและ

องคก์รตามประเภทของขอ้มลู การจาํแนกขอ้มลูและขอ้มลู

เกี่ยวข้องกับความรุนแรงต่อสตรีและเด็กหญิงที่ควรเก็บ

รวบรวมเพือ่ใหม้กีารรวบรวมและการเปรยีบเทยีบระหวา่ง

สถาบนัทีค่ลา้ยกนั (ระหวา่งสถานพกัพงิหรอืระหวา่งสถานี

ตํารวจ) แต่ไม่ได้บังคับให้ใช้แบบฟอร์มที่เหมือนกันหรือมี

มาตรฐานสําหรับการเก็บรวบรวมข้อมูลในทุกภาคส่วน 

หน่วยงานและองค์กร

•  ส่งเสริมการรวบรวมและประมวลผลข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์

ของขอ้มลูเพือ่การบรหิารทีต่อ้งใชร้ะบบการบรหิารจดัการ

ข้อมูลและ/หรือจัดการคดีด้วยระบบคอมพิวเตอร์

•  สร้างความตระหนักในบริการที่ให้ผู้ผ่านพ้นความรุนแรง

เปน็ศนูยก์ลางและมคีวามละเอยีดออ่น และสนบัสนนุเพือ่

ปรับปรุงการรายงานและการลงทะเบียนความรุนแรงต่อ

สตรีและเด็กหญิงระหว่างภาคส่วน หน่วยงาน และองค์กร

•  รบัประกนัวา่การสง่เสรมิประสทิธภิาพของการเกบ็รวบรวม

ขอ้มลูเพือ่การบรหิารความรนุแรงตอ่สตรแีละเดก็หญงินัน้

เปน็สว่นหนึง่ของแผนปฏบิตักิารระดบัชาตทิัง้หมดเพือ่ขจดั

ความรนุแรงตอ่สตรแีละเดก็หญงิ ประกอบกบัมทีรพัยากร

ทางการเงินสนับสนุนโดยเฉพาะ

•  รับประกันว่ามีการจัดสรรทรัพยากรมนุษย์และทรัพยากร

ทางการเงินอย่างเพียงพอเพื่อสนับสนุนการเก็บ รวบรวม 
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และวิเคราะห์ ข้อมูลเพื่อการบริหาร รวมท้ังการเผยแพร่

อย่างกว้างขวางขึ้น

•  รับประกันว่าการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อการบริหาร ความ

รุนแรงต่อสตรีและเด็กหญิง มีความเหมาะสําหรับการ

จัดทําสถิติและการรายงานตัวช้ีวัดเป้าหมายการพัฒนาที่

ยัง่ยนืทีเ่กีย่วขอ้งกบัความรนุแรงตอ่สตรแีละเดก็หญงิ และ

เพื่อประเมินผลกระทบของนโยบายและแผนงานเพื่อ

ปอ้งกนัและตอบสนองตอ่ความรนุแรงตอ่สตรแีละเดก็หญงิ 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเด็นท่ีเก่ียวข้องกับการปรับปรุง

ความพร้อมใช้งาน การเข้าถึง และคุณภาพของบริการที่

จําเป็นสําหรับผู้ผ่านพ้นความรุนแรง

•  รับประกันว่าการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อการบริหารความ

รุนแรงตอ่สตรแีละเดก็หญงิและการจดัเกบ็ข้อมลูสอดคลอ้ง

กับข้อกําหนดเกี่ยวกับการปกป้องข้อมูลและการรักษา

ความลับ ให้กระทรวงและหน่วยงานท่ีมีส่วนเก่ียวข้องใน

การเก็บรวบรวมข้อมูลมีนโยบายในการป้องกันข้อมูลและ

การรักษาความลับ นอกจากนี้ มีการบัญญัติกฎหมายเพื่อ

รับรองการคุ้มครองข้อมูลและสิทธิพลเมือง

•  จดัใหม้กีารฝกึอบรมเฉพาะแกผู่เ้ชีย่วชาญทกุคนทีเ่กีย่วขอ้ง

กับข้อมูลความรุนแรงต่อสตรีและเด็กหญิงในประเด็นเพศ

สภาพและกฎพื้นฐานสําหรับการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อ

การบริหารความรุนแรงต่อสตรีและเด็กหญิง การแบ่งปัน 

การรวบรวม การวิเคราะห์และการเผยแพร่ รวมถึงการ

เคารพหลักจริยธรรม ความปลอดภัยและการรักษา

ความลับ

•  ส่งเสริมพันธะทางการเมืองและทางสถาบันที่ชัดเจนจาก

เจ้าหน้าที่ระดับภูมิภาค ระดับประเทศและระดับท้องถิ่น

ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อการบริหารความรุนแรงต่อ

สตรีและเด็กหญิง

•  สง่เสรมิแนวทางทีเ่ปน็ระบบ มลีกัษณะประสานงานกนัและ

มีส่วนร่วมของหลายภาคส่วนในการเก็บรวบรวมข้อมูล

ความรุนแรงต่อสตรีและเด็กหญิง โดยให้มีการมีส่วนร่วม

ของผู้ที่รับผิดชอบในการรวบรวมข้อมูลเพื่อการบริหารใน

ภาคส่วนด้านยุติธรรม ด้านตํารวจ ด้านสุขภาพ ด้านสังคม

และด้านอื่นๆ รวมทั้งองค์กรภาคประชาสังคมและองค์กร

พัฒาเอกชนต่างๆ 

•  กําหนดหรือจัดตั้งกลไกท่ีเป็นทางการหน่ึงกลไกหรือ

มากกว่าเพื่อรับผิดชอบในการรวบรวม วิเคราะห์ และ

เผยแพร่ข้อมูลเพื่อการบริหารความรุนแรงต่อสตรีและ

เด็กหญิงระหว่างกระทรวงและหน่วยงาน และเพื่อการ

ประสานงาน การนาํไปปฏบิตั ิการตดิตามและการประเมนิ

นโยบายและการริเริ่มในการขจัดความรุนแรงต่อสตรีและ

เดก็หญงิเพือ่รบัรองความยัง่ยนืและการเกบ็รวบรวมขอ้มลู

ความรุนแรงต่อสตรีและเด็กหญิงที่มีลักษณะประสานกัน 

องคก์รภาคประชาสงัคมและองคก์รพฒันาเอกชนควรไดม้ี

ส่วนร่วมและให้คําปรึกษาในระบบการเก็บรวบรวมข้อมูล

ระดบัประเทศ เนือ่งจากพวกเขามกัเปน็ผูใ้หก้ารบรกิารแก่

ผู้ผ่านพ้นความรุนแรงต่อสตรีและเด็กหญิง
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บทที่ 6
การศึกษาต้นทุนความรุนแรงต่อสตรีและเด็กหญิง



ต้นทุน ลักษณะ

ต้นทุนทางตรง ทางอ้อม

และโอกาส

ต้นทุนทางตรง คือ ต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาสิ่งอํานวยความสะดวก ทรัพยากรและบริการ

ต่างๆ ให้กับผู้ผ่านพ้นความรุนแรงอันเป็นผลมาจากประสบการณ์ความรุนแรงของพวกเธอ ต้นทุน

ยังรวมถึงการดูแลยามวิกฤต บริการทางกฎหมาย บริการด้านสุขภาพและการแพทย์ สถานที่

พักพิง และการสนับสนุนรายได้

ต้นทุนทางอ้อม คือ ต้นทุนที่ได้รับผลกระทบจากความรุนแรงต่อสตรีและเด็กหญิง แม้ว่าจะไม่ใช่

โดยตรง รวมถึงต้นทุนในการเปลี่ยนรายการของใช้ในครัวเรือนที่สูญหายหรือเสียหาย ต้นทุนใน

การมีส่วนร่วมของกําลังคนที่ลดลงและภาระทางสังคมและทางจิตใจ (ความเจ็บปวด ความทุกข์

ทรมาน และความกลัวของบุคคลและของลูกของพวกเธอ)

ต้นทุนทางโอกาส หมายถึง มูลค่าทางการเงินของโอกาสที่สูญเสียไป (การสูญเสียการจ้างงาน 

โอกาสในการเลื่อนตําแหน่ง และคุณภาพชีวิตที่ลดลง)

ต้นทุนจริงและต้นทุนการโอน ต้นทุนจริง ใช้ทรัพยากร “จริง” (ทุนและ/หรือแรงงาน) และลดความสามารถโดยรวมของ

เศรษฐกิจในการผลิต (หรือบริโภค) สินค้าและบริการ

ต้นทุนการโอน รวมถึงกับการชําระเงินสําหรับตัวแทนทางเศรษฐกิจหนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง แต่ไม่ได้ใช้

ทรัพยากร “จริง” (เช่น ถ้าสูญเสียงาน การผลิตก็หายไป รายได้และภาษีน้อยลง และมีการโอนย้าย

ต้นทุนจากบุคคลไปยังรัฐบาล)

ตาราง 8: ต้นทุนของความรุนแรงต่อสตรีและเด็กหญิง

สาระสำาคัญ

•  ความรุนแรงต่อสตรีและเด็กหญิงมีต้นทุน
มหาศาลสําหรับสังคมรวมถึงต้นทุนที่กระทบ
ต่อผู้หญิงและเด็กที่ประสบความรุนแรง
ครอบครัว ธุรกิจ องค์กร รัฐบาลและสังคม 
รวมถึงการดูแลสุขภาพ ความช่วยเหลือทาง
สังคมและระบบสวัสดิการ องค์กรตํารวจ 
ระบบกฎหมาย และยุติธรรมและการพัฒนา
เศรษฐกิจและทรัพยากรมนุษย์

•  ต้นทุนทางการเงินของความรุนแรงต่อสตรี
และเด็กหญงิ ถกูกาํหนดโดยการวดัผลกระทบ
ต่างๆ ของความรุนแรงต่อสตรีและเด็กหญิง

•  การคิดต้นทุนความรุนแรงต่อสตรีและ
เด็กหญิงเป็นวิธีการหนึ่งในการกําหนดและ
วิเคราะห์ผลกระทบของความรุนแรงต่อสตรี
และเด็กหญิงในระดับที่แตกต่างกันและ
ระหว่างหลายภาคส่วน

•  UN Women ได้ออกแบบแนวทางและ
เครือ่งมอืแบบเป็นขัน้ตอนสําหรบัองคก์รตา่งๆ 
และรัฐบาลในการศึกษาการคิดต้นทุนของ 
ความรนุแรงตอ่สตรแีละเดก็หญงิ เพือ่ประเมนิ
ต้นทุนของความรุนแรงต่อสตรีและเด็กหญิง
และความต้องการด้านทรัพยากรสําหรับ
การตอบสนองต่อความรุนแรงต่อสตรีและ
เด็กหญิง

•  วธิกีารท่ีแตกตา่งกันสามารถนาํมาปรบัใชเ้พือ่
ทาํความเขา้ใจตน้ทุนในการป้องกัน ตอบสนอง
และขจัดความรุนแรงต่อสตรีและเด็กหญิง 
รวมถึงต้นทุนโดยประมาณที่เกี่ยวข้องกับการ
บงัคบัใชก้ฎหมายและนโยบายความรนุแรงตอ่
สตรีและเด็กหญิงอย่างสมบูรณ์และการให้
บริการท่ีจําเป็นขั้นพื้นฐานแก่ผู้หญิงและ
เด็กหญิงที่ประสบความรุนแรง

•  มีการใช้สามวิธีการคิดต้นทุนความรุนแรงต่อ
สตรีและเด็กหญิงหลักในเอเชียและแปซิฟิก: 
ได้แก่ แนวทางการจัดทํางบประมาณที่
ตอบสนองต่อเพศสภาพ วิธีการคิดต้นทุน
ผลกระทบและวิธีคิดต้นทุนต่อหน่วย

•  อุปสรรคที่สําคัญที่สุดในการศึกษาการคิด
ต้นทุนความรุนแรงต่อสตรีและเด็กหญิง คือ
ความพร้อมใช้งานและคุณภาพของข้อมูล

•  หากมิต้องคํานึงถึงคุณภาพของข้อมูล การ
ศึกษาการคิดต้นทุน ความรุนแรงต่อสตรีและ
เด็กหญิง สามารถเน้นช่องว่างในข้อมูลความ
รุนแรงต่อสตรีและเด็กหญิงในการจัดหาและ
การประสานงานบริการที่จําเป็น ช่วยกําหนด
ชุดบริการที่จําเป็นขั้นพื้นฐานและปรับปรุง
การประสานงานระหว่างภาคส่วน

6.1 ประเภทของต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับ
ความรุนแรงต่อสตรีและเด็กหญิง

ความรุนแรงต่อสตรีและเด็กหญิงก่อให้เกิดต้นทุนมหาศาล

สําหรับสังคมรวมถึงต้นทุนที่กระทบต่อครัวเรือน ผู้หญิงและ

เดก็หญงิทีป่ระสบความรนุแรง รฐับาล ธรุกจิและสงัคมโดยรวม 

ต้นทุนของความรุนแรงต่อสตรีและเด็กหญิงส่งผลกระทบต่อ

ระบบการดูแลสุขภาพ การช่วยเหลือทางสังคมและระบบ

สวัสดิการ องค์กรตํารวจ ระบบกฎหมายและกระบวนการ

ยตุธิรรม และการพฒันาเศรษฐกจิและทรพัยากรมนษุย ์ตน้ทนุ

ของความรุนแรงต่อสตรีและเด็กหญิง สามารถทําความเข้าใจ

ได้ในหลายทาง ดังที่แสดงในตาราง 8
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ต้นทุน ลักษณะ

ต้นทุนทางเศรษฐกิจ

และไม่ใช่ทางเศรษฐกิจ
ตน้ทนุทางเศรษฐกจิ รวมถงึ การสญูเสยีของสนิคา้และบรกิารทีม่รีาคาในตลาดหรอืทีส่ามารถ

กําหนดราคาโดยประมาณโดยผู้สังเกตการณ์ที่เชี่ยวชาญ

ต้นทุนที่ไม่ใช่ทางเศรษฐกิจ ได้แก่ ต้นทุนทางอารมณ์ต่อผู้เสียหายและครอบครัว รวมถึง

ผลกระทบระยะยาวต่อเด็กและความเสียหายต่อค่านิยมทางสังคม

ต้นทุนระยะสั้นและระยะยาว ต้นทุนระยะสั้น สะท้อนให้เห็นถึงต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับการหยุดชะงักระยะสั้นต่อสุขภาพ 

งาน ระเบียบสังคมและชีวิตครอบครัวของผู้หญิงอันเป็นผลมาจากความรุนแรง

ต้นทุนระยะยาว สะท้อนให้เห็นถึงผลกระทบสะสมในระยะยาวต่อสุขภาพ ความเป็นอยู่ 

และความสามารถในการเจริญพันธุ์อันเป็นผลจากความรุนแรง

ผลกระทบทวีคูณทางสังคม

และเศรษฐกิจ
ผลกระทบทวีคูณทางสังคม คือ ผลกระทบของความรุนแรงต่อสตรีและเด็กหญิงที่มีต่อ

ความสมัพนัธร์ะหวา่งบคุคลและคณุภาพชวีติ รวมถงึผลกระทบของเดก็ทีพ่บเหน็ความรนุแรง 

คุณภาพชีวิตที่ลดลงและการมีส่วนร่วมที่ลดลงในกระบวนการประชาธิปไตย

ผลกระทบทวีคูณทางเศรษฐกิจ คือ ผลกระทบทางเศรษฐกิจที่กว้างขึ้นของความรุนแรง

ต่อสตรีและเด็กหญิง ซ่ึงรวมถึงการขาดงานที่เพิ่มขึ้น การมีส่วนร่วมในตลาดแรงงานที่ลดลง 

การผลิต รายได้ การลงทุน การออมและการการผลิตระหว่างวัย

ที่มา: Access Economics Pty Ltd, The Cost of Domestic Violence to the Australian Economy: Part I (Commonwealth 

of Australia, 2004). N. Duvvury, C. Grown and J. Redner, Costs of Intimate Partner Violence at the Household and 

Community Levels: An Operational Framework for Developing Countries (Washington, D.C., International Centre for 

Research on Women, 2004). 

6.2 การศึกษาการคิดต้นทุนความรุนแรง
ต่อสตรีและเด็กหญิง

การคิดต้นทุน ความรุนแรงต่อสตรีและเด็กหญิง คือ:

“การประเมินมูลค่าทางการเงินของทรัพยากรและความ

พยายามทัง้ทางการเงนิและไมใ่ชท่างการเงนิทีเ่พิม่ข้ึนทีจ่ะตอ้ง

มีการลงทุนเพื่อการบังคับใช้กฎหมายหรือนโยบายเพื่อยุติ 

ความรุนแรงต่อสตรีและเด็กหญิง;

หรือต้นทุนที่เป็นผลต่อเศรษฐกิจจากการไม่บังคับใช้กฎหมาย

หรอืนโยบาย แบบฝกึหดัการคดิตน้ทนุความรนุแรงตอ่สตรแีละ

เด็กหญิง ยังรวมถึงกระบวนการทางเทคนิคและการเมืองที่มี

เป้าหมายต่อผลกระทบในการวางแผนสาธารณะและ

กระบวนการจดัทาํงบประมาณซึง่สามารถช่วยลดความรนุแรง

ต่อสตรีและเด็กหญิงได้”1 

ต้นทุนทางการเงินของความรุนแรงต่อสตรีและเด็กหญิงถูก

กาํหนดโดยการวดัและคาํนวณปรมิาณผลทีเ่กดิขึน้มากมายตอ่

ผู้หญิงที่ประสบความรุนแรง ครอบครัว องค์กร ธุรกิจและ

เศรษฐกิจของประเทศ เพื่อวิเคราะห์ผลกระทบของความ

รุนแรงต่อสตรีและเด็กหญิงระหว่างภาคส่วนต่างๆ 

ต้องมีทรัพยากรเพียงพอที่จะบังคับใช้กฎหมาย นโยบายและ

แผนปฏบิตักิารทีเ่กีย่วขอ้งกบัการขจดัความรนุแรงตอ่สตรแีละ

เด็กหญิง รวมถึงกฎหมายความรุนแรงในครอบครัวและ

กฎหมายคุม้ครองสถาบนัครอบครวั และใหบ้รกิารทีจ่าํเปน็เพือ่

ตอบสนองความจาํเปน็ทีห่ลากหลายของผู้ผ่านพน้ความรนุแรง

ต่อสตรีและเด็กหญิง การประมาณต้นทุนของการบังคับใช้

กฎหมายและนโยบายและของการตรวจสอบบริการสําหรับ

ผู้ผ่านพ้นความรุนแรงต่อสตรีและเด็กหญิง มีความจําเป็นต่อ

การแจ้งให้ทราบต่อการวางแผนงบประมาณ งบประมาณที่

เพียงพอจะช่วยสนับสนุนการบังคับใช้กฎหมายและนโยบาย

อยา่งมปีระสิทธภิาพเพือ่ปอ้งกนัและตอบสนองตอ่ความรนุแรง

ต่อสตรีและเด็กหญิง รวมถึงการจัดบริการที่มีคุณภาพดีด้วย

ความครอบคลุมทางภูมิศาสตร์และทางประชากรที่เพียงพอ
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6.3 แหล่งข้อมูลเพื่อการศึกษาต้นทุน
ความรุนแรงต่อสตรีและเด็กหญิง

UN Women ได้พัฒนาชุดคู่มือ แนวทางและเครื่องมือที่นํา

เสนออยา่งเปน็ขัน้ตอนในการประมาณตน้ทนุของความรนุแรง

ตอ่สตรแีละเดก็หญงิ และความตอ้งการด้านทรพัยากรสาํหรบั

การตอบสนองต่อความรุนแรงต่อสตรีและเด็กหญิง

UN Women, Manual for Costing a 

Multidisciplinary Package of Response 

Services for Women and Girls Subjected 

to Violence (2013).2 คู่มือนําเสนอวิธีการ

ที่เน้นการคิดต้นทุนในการดําเนินการบริการ

และตอบสนองในการแก้ไขปัญหาความ

รุนแรงต่อสตรีและเด็กหญิงในประเทศหรือภูมิภาคเพ่ือ

วัตถุประสงค์ในการจัดทํางบประมาณสาธารณะ แนวทางการ

จัดทํางบประมาณที่ตอบสนองต่อเพศสภาพ (Gender- 

Responsive Budgeting Approach: GRB) ทีอ่ธบิายไวใ้นคูม่อื

นี้ช่วยในการทําแผนที่เกี่ยวกับพันธกรณีทางกฎหมายและ

นโยบายของรฐับาลแหง่ชาติ ในการจัดสรรงบประมาณ รวมถงึ

ทรพัยากรจากภาคสว่นอืน่ๆ ทีจ่ะครอบคลมุความรนุแรงตอ่สตรี

และเดก็หญงิทีเ่กีย่วขอ้งกบับรกิารสาํหรบัผูผ้า่นพน้ความรนุแรง

UN Women, Handbook on Costing 

Gender quality (2015).3 ในป ี2015 UN 

Women ได้พัฒนาแนวทางอย่างเป็น

ขั้นตอนที่ครอบคลุมสําหรับการคิดต้นทุน

ความสําคัญของความเสมอภาคระหว่าง

เพศ คู่มือให้วิธีการท่ีเป็นรูปธรรมเพื่อ

ประเมินช่องว่างทางการเงินและข้อกําหนดสําหรับการจัดทํา

งบประมาณและการวางแผนท่ีตอบสนองต่อเพศสภาพ เพื่อ

บรรลุพันธสัญญาเพื่อความเสมอภาคระหว่างเพศ เป็นการนํา

ประสบการณแ์ละบทเรยีนตา่งๆ จากโครงการระดบัสากลของ 

UN Women

UN Women, A Costing Tool for 

Act ion:  Est imat ing Resource 

Requirements for. Responding to 

Violence against Women in South-

East Asia (2016).4 เครื่องมือการปฏิบัติ

งานนี้ ให้คําแนะนําอย่างเป็นขั้นตอน

สําหรับการประเมินความต้องการทรัพยากรสําหรับชุดบริการ

จําเป็นขั้นพื้นฐาน (Minimum Package of Essential 

Services – MPES) สาํหรบัผูห้ญงิและเดก็หญงิทีป่ระสบความ

รุนแรง คู่มือได้สรุปขั้นตอนที่จําเป็นในการคํานวณต้นทุนต่อ

หน่วยเพื่อให้ทราบถึงความจําเป็นของทรัพยากรเหล่านี้ เพื่อ

คํานวณค่าใช้จ่ายโดยรวมในการจัดหาชุดบริการจําเป็นขั้น

พื้นฐาน และให้เห็นต้นทุนในอนาคต วิธีการคิดต้นทุนที่ใช้

สามารถนําไปปรับใช้กับบริการที่หลากหลายและไม่จํากัด

บริการที่แสดงในคู่มือนี้ เครื่องมือพัฒนาขึ้นเพื่อให้ข้อมูล

เกี่ยวกับทรัพยากรที่จํา เป็นแก่รัฐบาลของอินโดนี เซีย 

สาธารณรฐัประชาธปิไตยประชาชนลาว และตมิอร-์เลสเต เพือ่

ให้แน่ใจว่าการตอบสนองของหลายภาคส่วนที่มีลักษณะ

ครอบคลุมจะตอบสนองความจาํเปน็ของผู้หญงิทีป่ระสบความ

รุนแรงซ่ึงสอดคล้องกับแผนปฏิบัติการแห่งชาติหรือกฎหมาย

ว่าด้วยเรื่องความรุนแรงต่อผู้หญิง

UN Women, Estimating Resource 

Requirements for Responding to 

Violence against Women in South- 

East Asia: Synthesis of Findings and 

Lessons (2016).5 การศึกษาต้นทุนนี้

เปน็การสังเคราะหง์านวจิยัทีด่าํเนนิการใน

อนิโดนเีซยี สาธารณรฐัประชาธปิไตยประชาชนลาว และตมิอร-์

เลสเต ในการประเมินความจําเป็นของทรัพยากรสําหรับชุด

บริการจําเป็นขั้นพื้นฐานสําหรับผู้หญิงและเด็กหญิงที่ประสบ

ความรุนแรง

UN Women, The Costs of Violence: 

Understanding the costs of violence 

against women and girls and its 

response: selected fi ndings and 

lessons learned from Asia and the 

Pacifi c (2014).6 UN Women ได้

สนบัสนนุการศกึษาวจิยัอยา่งหลากหลายในเอเชยีและแปซฟิกิ 

เพือ่คิดตน้ทนุผลกระทบของ ความรนุแรงตอ่สตรแีละเดก็หญงิ 

และทรัพยากรที่จําเป็นสําหรับการแก้ไขปัญหา ส่ิงเหล่านี้

รวมถึงการศึกษาผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมเพื่อ

ประเมินต้นทุนของความรุนแรงภายในครอบครัวในเวียดนาม

และการศกึษาตน้ทนุทีใ่ชแ้นวทางการจดัทาํงบประมาณทีต่อบ

สนองต่อเพศสภาพ เพื่อกําหนดค่าใช้จ่ายในการจัดให้การ

บริการตอบสนองโดยหลากหลายภาคส่วนในกัมพูชาและ

อนิโดนเีซยี ทา้ยทีส่ดุ ผลจากสิง่เหลา่นีแ้ละความพยายามอืน่ๆ 

ในตอนนี้มีข้อมูลจํานวนมากและความรู้เฉพาะทางเกี่ยวกับ

แนวทางปฏิบัติภูมิภาคอาเซียน ว่าด้วยการเก็บรวบรวมและการใช้ข้อมูลความรุนแรงต่อสตรีและเด็กหญิง  |  99



ตาราง 9: การศึกษาการคิดต้นทุนความรุนแรง

ต่อสตรีและเด็กผู้หญิงดำาเนินการตามประเทศ

และปี

ประเทศ การศึกษาต้นทุน 

(ปีที่ดำาเนินการ)

กัมพูชา 2012 เตรียมพร้อมในปี 2018

อินโดนีเซีย 2012

สาธารณรัฐประชาธิปไตย

ประชาชนลาว

2016

เมียนมา มีการวางแผนไว้

ฟิลิปปินส์ 1999

เวียดนาม 2012

เทคนิคการคิดต้นทุนความรุนแรงต่อสตรีและเด็กหญิงภายใน

ภูมิภาค รายงานน้ีจัดหมวดการคิดต้นทุนความรุนแรงต่อสตรี

และเด็กหญิงในเอเชียและแปซิฟิกและเน้นข้อค้นพบ ความ

ทา้ทายและบทเรยีนทีไ่ดจ้ากการวจิยันี ้รายงานยงัชว่ยเปดิเผย

ผลกระทบทางเศรษฐกิจที่กว้างขวางของความรุนแรงต่อสตรี

และเดก็หญงิ และระบรุะดบัของทรพัยากรทางการเงนิทีจ่าํเปน็

ต่อการทําให้พันธสัญญาที่รัฐบาลได้ให้ไว้นั้นเกิดขึ้นจริง ในแง่

นี้การคิดต้นทุนสามารถเป็นเครื่องมืออันทรงพลังเพ่ือปิดช่อง

ว่างระหว่างนโยบายและการปฏิบัติและตรวจสอบให้แน่ใจ

กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและตอบสนองต่อความรุนแรงต่อ

สตรีและเด็กหญิงนั้นมีการบังคับใช้อย่างเหมาะสม

เครื่องมือทั้งสามดังกล่าวได้ถูกใช้ในกัมพูชา อินโดนีเซีย 

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและเวียดนาม เพื่อ

แสดงให้เห็นว่าการใช้ชุดบริการท่ีจําเป็นข้ันพื้นฐานสามารถ

กระทาํไดโ้ดยไมส่ิน้เปลอืง และประโยชนข์องการปอ้งกนัความ

รุนแรงต่อสตรีและเด็กหญิง และการยุติความรุนแรงต่อสตรี

และเด็กหญิงในลําดับต้นๆ นั้นขยายเพิ่มมากขึ้นสําหรับผู้หญิง 

ครอบครัวและสังคม ตาราง 9 แสดงรายการประเทศสมาชิก

อาเซียนที่ได้ทําการศึกษาต้นทุนความรุนแรงต่อสตรีและ

เด็กหญิงในแต่ละปี ดู ภาคผนวก D สําหรับการสรุปข้อค้นพบ

ของการศึกษาต้นทุนความรุนแรงต่อสตรีและเด็กหญิง ซี่ง

ดําเนินการในกัมพูชา อินโดนีเซีย สาธารณรัฐประชาธิปไตย

ประชาชนลาว ฟิลิปปินส์และเวียดนาม

6.4 วิธีการคิดต้นทุนความรุนแรงต่อสตรี
และเด็กหญิง

มีวิธีการที่แตกต่างกันหลายวิธีที่สามารถนําไปใช้เพื่อทําความ

เข้าใจต้นทุนของความรุนแรงต่อสตรีและเด็กหญิง บางคนมุ่ง

เน้นที่ต้นทุนสําหรับบุคคล ครัวเรือน ชุมชน ธุรกิจ องค์กรและ

เศรษฐกิจของประเทศ บางคนประเมินต้นทุนในการบังคับใช้

กฎหมายและนโยบายความรุนแรงต่อสตรีและเด็กหญิงและ

อื่นๆ อย่างสมบูรณ์ และบางคนมุ่งเน้นต้นทุนในการจัดชุด

บรกิารทีจ่าํเปน็ขัน้พืน้ฐานสาํหรบัผูห้ญงิและเดก็หญงิทีป่ระสบ

ความรุนแรง แต่ละวิธีมีจุดแข็งและข้อจํากัด และไม่มีวิธีการที่

ดทีีส่ดุสาํหรบัการศกึษาการคดิตน้ทนุความรนุแรงตอ่สตรแีละ

เด็กหญิง บางวิธีการมีความเหมาะสมมากกว่าขึ้นอยู่กับว่ามุ่ง

เนน้ไปตน้ทนุของความรนุแรงตอ่สตรแีละเดก็หญงิ หรอืตน้ทนุ

ในการยุติความรุนแรงต่อสตรีและเด็กหญิง การเลือกวิธีการ

วิจัยควรได้รับการชี้นําจากคําถามการวิจัยที่การศึกษาการคิด

ต้นทุนกําหนดไว้ให้หาคําตอบ

รายงานของ UN Women ว่าด้วยต้นทุนความรุนแรงที่

วเิคราะหก์ารศกึษาตน้ทนุความรนุแรงตอ่สตรแีละเดก็หญงิจาก

เอเชียและแปซิฟิก สําหรับรายงานนี้มุ่งเน้นสามวิธีเพื่อการคิด

ต้นทุน: การจัดทํางบประมาณที่ตอบสนองต่อเพศสภาพ การ

คิดต้นทุนผลกระทบและต้นทุนต่อหน่วย

•  การจดัทำางบประมาณทีต่อบสนองตอ่เพศสภาพ – วิธกีาร

วิเคราะห์งบประมาณของรัฐบาลและการวางแผน การ

ปฏิบัติการและการรายงาน (วงจรงบประมาณ) เพื่อสร้าง

ผลกระทบทางเพศสภาพจากการตดัสินใจดา้นงบประมาณ 

การประยุกต์ใช้วิธีนี้ต้องใช้ความรู้ท่ีครอบคลุมเกี่ยวกับ

กระบวนการจัดทํางบประมาณระดับประเทศและความรู้

เตม็รปูแบบของการบรกิารในกรณคีวามรนุแรงตอ่สตรแีละ

เดก็หญงิท่ีมีอยู่หรือวางแผนไวเ้พ่ือใหส้อดคล้องกบักฎหมาย

และ/หรอืแผนปฏบิตักิารแหง่ชาต ิแนวทางนีเ้นน้ในเรือ่งงบ

ประมาณท้ังหมดแทนท่ีจะเป็นต้นทุนต่อหน่วยของบริการ 

การแทรกแซงเชิงป้องกันและ/หรือการปรับใช้การเยียวยา

ทางกฎหมาย วิธีการจะรวมประเด็นดังต่อไปนี้: การตรวจ

สอบทางกฎหมายและนโยบายสถาบัน (ตรวจสอบ

สิ่งแวดล้อม); การทบทวนงานวิจัยที่ผ่านมาเกี่ยวกับความ

รุนแรงต่อสตรีและเด็กหญิงในประเทศ; การจัดทําแผนที่

ของเสน้ทางการเขา้ถงึบรกิารไปยงับรกิารสาํหรบัผูห้ญงิและ

เด็กหญิงท่ีประสบความรุนแรง; และการวิเคราะห์งบ

ประมาณทีมุ่ง่การปอ้งกนั การใหบ้รกิารและการดาํเนนิคดี7

•  วิธีการคิดต้นทุนผลกระทบ - เป็นวิธีการที่ครอบคลุมที่

คาํนวณผลกระทบทางเศรษฐกจิสงัคมของความรนุแรงตอ่

สตรีและเด็กหญิง ในแง่การเงินรวมถึงการคิดต้นทุน
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ทบัซอ้นบนฐานของผลกระทบของความรนุแรงตอ่ชวีติของ

ผู้หญิงและเด็กหญิงที่ประสบความรุนแรงรวมถึงต่อ

เศรษฐกิจระดับประเทศ

•  วิธีการคิดต้นทุนต่อหน่วย – วิธีการนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อ

ทําความเข้าใจค่าใช้จ่ายโดยรวมในการให้บริการเฉพาะ

หรือชดุบริการแกผู่ห้ญงิและเดก็หญงิทีป่ระสบความรนุแรง

ขึ้นอยู่กับต้นทุนของสินค้าและบริการ รวมถึงอัตราการใช้

งานของแต่ละบุคคล วิธีการคิดต้นทุนต่อหน่วยสามารถใช้

เพื่อทําความเข้าใจในความต้องการทรัพยากรสําหรับ

บริการที่มีอยู่ และเพื่อประเมินทรัพยากรที่จําเป็นสําหรับ

ชดุบริการทีจ่าํเปน็ข้ันพืน้ฐานสาํหรบัผูห้ญงิทีป่ระสบความ

รุนแรงและลูกของพวกเธอ (ดูตาราง 10) ชุดบริการที่

จําเป็นขั้นพ้ืนฐานน้ันรวมถึงบริการโดยหลากหลายภาค

สว่น เชน่ สายดว่น (24 ชัว่โมง) ศนูยบ์รกิารกรณวีกิฤตแบบ

ครบวงจรในจุดเดียว สถานพักพิง บริการให้คําปรึกษา 

เครือข่ายการส่งต่อ การเสริมสร้างศักยภาพของผู้มีส่วน

ไดเ้สยีและการฝกึอบรมผูใ้หบ้รกิารอนัเปน็ตวัอยา่งของชดุ

บริการที่จําเป็นหนึ่งรายการ (ดูกล่องข้อความ 20) 

จากวธิกีารคดิตน้ทนุตอ่หนว่ยเพือ่กาํหนดตน้ทนุของชดุบรกิาร

ที่จําเป็นขั้นพื้นฐาน ต้นแบบความต้องการทรัพยากรได้

แนะแนวทางสําหรับรายงานว่าด้วยความต้องการทรัพยากร

สํ าห รับชุดบ ริการที่ จํ า เป็นขั้ นพื้ นฐานในสาธารณรั ฐ

ประชาธิปไตยประชาชนลาวและติมอร์-เลสเต

• ตน้แบบความตอ้งการทรพัยากร – ตน้แบบทีใ่ช้ในการวดั

และทํานายความต้องการทรัพยากรสําหรับการแทรกแซง

ทีม่จีดุมุง่หมายเพือ่ใหเ้กดิความคุม้ครองสาํหรบัผูห้ญงิและ

เด็กหญิงที่ประสบความรุนแรงในปัจจุบันและช่วงเวลาใน

อนาคต รวมถึงความหมายของทรัพยากรในการขยายการ

แทรกแซงและความคุม้ครอง ตน้แบบนีส้รา้งตามมาตรฐาน

และแนวทางการคิดต้นทุนตามกิจกรรมและคาดการณ์

ความตอ้งการทรพัยากรสาํหรบับรกิารทีแ่ตกตา่งกนัซึง่ขึน้

อยู่กับต้นทุนต่อหน่วยของการให้บริการเดียวและความ

ต้องการใช้บริการน้ัน การคาดการณ์ความต้องการ

ทรัพยากรในอนาคตขึ้นอยู่กับสมมติฐานของตัวชี้วัดทาง

เศรษฐกิจมหภาค เช่น อัตราเงินเฟ้อและการขยายตัวของ

อตัราการใหบ้รกิารตามความตอ้งการและความคุม้ครองที่

เพิ่มขึ้น8 

แม้ว่าวิธีการคิดต้นทุนท้ังสามน้ันแตกต่างกันในแง่ของการ

มุง่เนน้ แนวทางและปจัจยันาํเขา้ แตก่เ็ปน็วธิทีีช่ว่ยเตมิเตม็และ

สามารถใช้เพื่อแจ้งให้ผู้อื่นทราบหากเป็นไปได้ ตาราง 11 

นําเสนอรายละเอียดสําหรับวิธีการคิดต้นทุนทั้งสามวิธี: การ

จดัทาํงบประมาณทีต่อบสนองตอ่เพศสภาพ; ตน้ทนุผลกระทบ 

และต้นทุนต่อหน่วย 

ขึ้นอยู่กับความพร้อมและคุณภาพของข้อมูลเพื่อการบริหาร

และความแพร่หลายในการที่จะทําการศึกษาการคิดต้นทุน 

ความไมแ่นน่อนหรอืความไมส่มบรูณข์องขอ้มลูความรนุแรงตอ่

สตรีและเด็กหญิงอาจยังคงอยู่ ซ่ึงทําให้ยากยิ่งขึ้นในการ

ประเมนิตน้ทนุการบรกิาร หากไมต่อ้งคาํนงึถงึความไมแ่นน่อน

และความไมส่มบรูณข์องขอ้มลู การทาํการศกึษาการคดิตน้ทุน 

ความรุนแรงต่อสตรีและเด็กหญิงสามารถทําให้รัฐบาลระบุ

พื้นที่ที่ข้อมูลความรุนแรงต่อสตรีและเด็กหญิงที่หายไปและ/

หรือไม่สมบูรณ์และจําเป็นต้องมีการเพิ่มประสิทธิภาพ 

กระบวนการนี้ยังสร้างความเข้าใจที่มากขึ้นและนําผู้มีส่วนได้

ส่วนเสียหลักและภาคีที่เกี่ยวข้องจากหลายภาคส่วนไปสู่การ

สนทนาเกี่ยวกับต้นทุนของความรุนแรงต่อสตรีและเด็กหญิง 

และการจดัทาํงบประมาณเพือ่ความพยายามในการขจดัความ

รุนแรงต่อสตรีและเด็กหญิง ให้บริการที่จําเป็นและรวบรวม

ข้อมูล

ตาราง 10: ขั้นตอนและวัตถุประสงค์ของการ

ศึกษาต้นทุนความรุนแรงต่อสตรีและเด็กหญิง

เพื่อประเมินชุดบริการที่จำาเป็นขั้นพื้นฐาน

วัตถุประสงค์ ความต้องการ

ขั้นตอนที่ 1 – พัฒนาและ

ร่างองค์ประกอบสำาคัญ

ของชุดบริการที่จำาเป็น

ขั้นพื้นฐาน

ระบุและกําหนดชุดบริการที่

จําเป็นขั้นพื้นฐาน– จัดทําแผนที่

ของสิ่งที่มีอยู่ในปัจจุบันตาม

พันธกรณีและพันธสัญญาภายใต้

กรอบกฎหมายแห่งชาติและแนว

ปฏิบัติที่ดีระหว่างประเทศในการ

ให้บริการ

ขั้นตอนที่ 2 - ทำาความ

เข้าใจความต้องการ

ทรัพยากรสำาหรับบริการ

ที่มีอยู่

การรวบรวมข้อมูล - ดําเนินการ

สํารวจผู้ให้บริการที่มีอยู่ในภาค

ส่วนที่ต่างกัน กําหนดต้นทุนต่อ

หน่วยของการให้บริการที่มีอยู่ 

ประเมินการส่งต่อ

ขั้นตอนที่ 3 - ประเมิน

ต้นทุนทรัพยากรสำาหรับชุด

บริการที่จำาเป็นขั้นพื้นฐาน

ระบุวิธีการที่เหมาะสมในการ

ประเมินต้นทุนรวมของชุด

บริการที่จําเป็นขั้นพื้นฐาน

แนวทางปฏิบัติภูมิภาคอาเซียน ว่าด้วยการเก็บรวบรวมและการใช้ข้อมูลความรุนแรงต่อสตรีและเด็กหญิง  |  101



กล่องข้อความ 20: ชุดบริการที่จำาเป็น

UN Women, UNFPA, องค์กรอนามัยโลก และ UNODC ผ่านโครงการความร่วมมือสากลแห่งสหประชาชาติว่าด้วยการ

บริการที่จําเป็นสําหรับผู้หญิงและเด็กหญิงที่ได้รับผลกระทบจากความรุนแรง (the United Nations Joint Global 

Programme on Essential Services for Women and Girls Subject to Violence) ได้ระบุถึงบริการที่จําเป็นที่พึง

มีให้โดยบริการสุขภาพและสังคมบริการ ตํารวจและกระบวนการยุติธรรม รวมถึงแนวปฏิบัติเพ่ือการประสานงานการ

บรกิารทีจ่าํเปน็ การบรหิารกระบวนการและกลไกการประสานงาน แนวปฏบิตัใินการใหบ้รกิารสาํหรบัองคป์ระกอบหลกั

ของแตล่ะบรกิารท่ีจําเป็นได้มีการระบไุวเ้พ่ือใหแ้น่ใจในการใหบ้ริการทีม่คีณุภาพสงูโดยเฉพาะอยา่งยิง่สาํหรับประเทศที่

มีรายได้น้อยถึงปานกลางสําหรับผู้หญิงและเด็กหญิงที่ประสบความรุนแรง

วตัถุประสงค์ของชดุบรกิารทีจ่าํเปน็คอืเพือ่สนบัสนนุประเทศตา่งๆ ในฐานะทีพ่วกเขาทาํงานเพ่ือออกแบบดาํเนินการและทบทวนบริการสาํหรับ

ผู้หญิงและเด็กหญิงทุกคนที่เป็นผู้เสียหายและผู้ผ่านพ้นความรุนแรง ในสภาพแวดล้อมและสถานการณ์ที่หลากหลาย ชุดบริการเป็นเครื่องมือ

ทีป่ฏบิตัไิดส้าํหรบัประเทศท่ีกําหนดแผนงานท่ีชดัเจนว่าจะสร้างความเชือ่มัน่ในการจดับริการและการประสานงานของบริการทีม่คีณุภาพของ

ทุกภาคส่วน วิธีการที่บริการที่จําเป็นจะมีการดําเนินการจะแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ บางประเทศอาจมีบริการตามที่อธิบายไว้แล้ว 

ประเทศอื่นอาจจําเป็นต้องปรับเปลี่ยนบริการที่มีอยู่หรือให้บริการใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง หรือใช้มาตรการเพิ่มเติมเพื่อสร้างความเชื่อมั่นว่า

กระบวนการวัดและความรับผิดชอบและกลไกต่างๆ มีพร้อมเพื่อรับประกันว่าบริการกําลังดําเนินการจัดให้และมีคุณภาพตามที่ต้องการ

ตาราง 11: วิธีการคิดต้นทุนความรุนแรงต่อสตรี

ที่มา: UN Women, UNFPA, WHO and UNODC, Essential Services Package (2013). Available from: https://goo.gl/
pHnf4m 

ประเภทของค่าใช้จ่าย ข้อกำาหนดด้านข้อมูล ผลกระทบที่สำาคัญ

การจัดทำางบประมาณที่ตอบสนองต่อเพศสภาพ (Gender-responsive budgeting)

วิธีนี้จะพิจารณาคําถามสําคัญสี่ข้อ:

1.  ช่องว่างของกฎหมายและ

นโยบายความรุนแรงต่อสตรี

และเด็กหญิง คืออะไร

2.  ทรัพยากรที่จัดสรรให้แก่บริการ

ที่เกี่ยวข้องกับความรุนแรง

ต่อสตรีและเด็กหญิง 

มีจํานวนเท่าใด

3.  แหล่งเงินทุนคืออะไร

4.  ทรัพยากรเหล่านี้เพียงพอหรือไม่

ข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งที่บริการที่เกี่ยวข้อง

กับความรุนแรงต่อสตรีและเด็กหญิง

มีให้และ/หรือกฎหมายและนโยบาย

เกี่ยวกับความรุนแรงต่อสตรีและ

เด็กหญิง ในปัจจุบันที่ได้มีการ

วางแผนไว้และข้อมูลงบประมาณ

ที่เกี่ยวข้อง

 •  วิธีการจัดทํางบประมาณที่ตอบสนองต่อเพศสภาพ 

ในการคิดต้นทุนสามารถใช้เป็นเครื่องมือที่มี

ศักยภาพในการอํานวยความสะดวกในการบูรณา

การประเด็นเพศสภาวะในงบประมาณของรัฐบาล

โดยการระบุช่องว่างในบริการและ/หรือนโยบาย

ที่เกี่ยวข้องกับความรุนแรงต่อสตรีและเด็กหญิง 

และจุดอ่อนหรือการไม่มีบริการที่เกี่ยวข้องกับ

ความรุนแรงต่อสตรีและเด็กหญิง

 • วิธีการจัดทํางบประมาณที่ตอบสนองต่อเพศสภาพ

มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยให้รัฐบาลตัดสินใจว่าจะ

ต้องปรับนโยบายอย่างไรและต้องการให้จัดสรร

ทรัพยากรใหม่ไปยังที่ใด เพื่อแก้ไขช่องว่างและ

ความไม่เท่าเทียม

 • ผลลัพธ์อาจเป็นเรื่องการเมืองสูงเนื่องจากแสดงให้

เห็นจุดอ่อนภายในระบบรวมถึงการขาดการ

ประสานงานระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่างๆ ที่

ทํางานเพื่อแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อสตรีและ

เด็กหญิง

 • ในหลายประเทศที่ข้อมูลงบประมาณไม่เปิดเผยต่อ

สาธารณะหรือไม่มีการแบ่งปันข้อมูลการจัดทํา

งบประมาณที่ตอบสนองต่อเพศสภาพอาจเป็น

เรื่องที่ท้าทายเป็นพิเศษ
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ประเภทของค่าใช้จ่าย ข้อกำาหนดด้านข้อมูล ผลกระทบที่สำาคัญ

ต้นทุนผลกระทบ

วิธีการนี้ใช้วัดต้นทุนความรุนแรง

ต่อสตรีและเด็กหญิง ทั้งทางตรงและ

ทางอ้อมและที่จับต้องได้และจับต้อง

ไม่ได้ ต่อผู้ผ่านพ้นความรุนแรงและ

ครอบครัว ชุมชน องค์กร ธุรกิจและ

สังคม (รวมถึงค่าใช้จ่ายหรือค่า

ธรรมเนียมตามจริงสําหรับบริการ

ช่วยเหลือ ขนส่งและ/หรือสถานที่

พักพิง การสูญเสียรายได้ และมูลค่า

ของงานที่ไม่ได้รับค่าตอบแทนหรือ

ค้างชําระเนื่องจากความรุนแรงต่อ

สตรีและเด็กหญิง)

การนําวิธีการนี้ไปใช้จําเป็นต้องมี

สถิติความแพร่หลายระดับประเทศ

ข้อมูลความถี่ของความรุนแรงต่อ

สตรีและเด็กหญิง และต้นทุนต่อ

หน่วยของการเข้าถึงบริการที่

แตกต่างกันโดยผู้ผ่านพ้นความ

รุนแรงต่อสตรีและเด็กหญิงซึ่งมีให้

โดยข้อมูลเพื่อการบริหาร วิธีการนี้

ต้องการข้อมูลความรุนแรงของ

ผลกระทบของความรุนแรงต่อสตรี

และเด็กหญิง ชีวิตของผู้ผ่านพ้น

ความรุนแรง พฤติกรรมการแสวงหา

ความช่วยเหลือ หน่วยงานที่ 

รับผิดชอบต้นทุน และความรู้

เกี่ยวกับงบประมาณสาธารณะ 

ทั้งข้อมูลเพื่อการบริหารและข้อมูล

ความแพร่หลายมีความจําเป็น

 • การคิดต้นทุนผลกระทบมักใช้เพื่อวัตถุประสงค์

ในการรณรงค์เพื่อที่จะผลักดันการสนับสนุน 

เพื่อการเปลี่ยนแปลงทางกฎหมายและนโยบาย

โดยแสดงให้เห็นถึงผลกระทบและการสูญเสีย

เชิงปริมาณ (และเชิงคุณภาพ) ของความรุนแรง

ต่อสตรีและเด็กหญิงต่อสังคมโดยรวมและ

ประเทศชาติ

 • ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับขอบเขตที่ผลลัพธ์อาจเป็น

เครื่องมือสร้างความตระหนักที่มีศักยภาพใน

กลุ่มคนใหม่ที่สําคัญ (รวมถึงนายจ้าง และ/หรือ

กระทรวงสาธารณสุข แรงงานหรือการคลัง) 

ซึ่งแสดงให้เห็นว่าความรุนแรงต่อสตรีและเด็กหญิง 

เป็นปัญหาทางสังคมและเศรษฐกิจ

การคิดต้นทุนต่อหน่วย

วิธีการคํานวณต้นทุนทางตรงและ

ทางอ้อมโดยรวมของสินค้าหรือ

บริการที่มีการใช้ (หรือวางแผนเพื่อ

ใช้ในอนาคต) ในการแก้ปัญหาความ

รุนแรงต่อสตรีและเด็กหญิง โดยการ

ทําความเข้าใจต้นทุนต่อหน่วยของ

บริการที่เกี่ยวข้องกับความรุนแรงต่อ

สตรีและเด็กหญิงเป็นการเฉพาะ

และเพิ่มจํานวนด้วยอัตราการใช้

การใช้วิธีนี้ไม่จําเป็นต้องมีข้อมูล 

ความรุนแรงต่อสตรีและเด็กหญิง 

ระดับประเทศที่ถูกต้อง อย่างไร

ก็ตามต้องมีข้อมูลว่าบริการและ/

หรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับความ

รุนแรงต่อสตรีและเด็กหญิงใดที่ยัง

ดําเนินอยู่ และมีการใช้บ่อยเพียงใด 

(จํานวนของหน่วยบริโภค) และ

ต้นทุนต่อหน่วยของบริการเหล่านั้น 

ข้อมูลนี้มีให้โดยข้อมูลเพื่อการ

บริหารและสามารถเสริมได้โดย

การสัมภาษณ์วางเป้าหมายไว้

 • การคิดต้นทุนต่อหน่วยให้ภาพที่ชัดเจนของบริการ

ที่มีอยู่ รวมถึงการใช้งานและต้นทุนการให้บริการ

เหล่านั้น

 • สิ่งนี้นําเสนอส่วนประกอบที่มีประโยชน์สําหรับวิธี

การคิดต้นทุนที่กว้างขึ้นซึ่งถูกนํามาใช้และอาจช่วย

ให้รัฐบาลเห็นภาพที่ชัดเจนขึ้นว่าทรัพยากรใดที่

จําเป็นสําหรับการบังคับใช้กฎหมายหรือนโยบาย

ความรุนแรงต่อสตรีและเด็กหญิงเป็นการเฉพาะ 

และ/หรือเพื่อให้บริการที่จําเป็นแก่ผู้ผ่านพ้นความ

รุนแรงต่อสตรีและเด็กหญิง

 • ในการวัดต้นทุน วิธีการนี้ไม่ได้คํานึงถึงคุณภาพ

ของการบริการที่ให้และถูกจํากัดด้วยการคิด

ต้นทุนเฉพาะบริการที่มีอยู่

ที่มา: UN Women, The Costs of Violence, Understanding the costs of violence against women and girls and its 

response: selected fi ndings and lessons learned from Asia and the Pacifi c (UN Women Regional Offi ce for Asia and 

the Pacifi c, 2013). Available from: https://goo.gl/ JnSzVM 
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6.5 จุดแข็งของการศึกษาต้นทุนความ
รุนแรงต่อสตรีและเด็กหญิง

การศึกษาต้นทุนความรุนแรงต่อสตรีและเด็กหญิงเป็น

เครื่องมือรณรงค์เชิงนโยบายซึ่งอิงตามหลักฐานเชิงประจักษ์ที่

สําคัญที่สามารถใช้ในการ:

•  แจง้ใหท้ราบถงึการเจรจาดา้นนโยบายและพฒันานโยบาย

และแผนงานที่มีประสิทธิภาพ

•  ประเมินผลกระทบของนโยบายและแผนงาน

•  สนับสนุนการกําหนดนโยบายตามหลักฐานเชิงประจักษ์

•  สร้างความเชื่อมั่นในความรับผิดชอบต่อการดําเนินการ

•  รณรงคส์นบัสนนุกฎหมาย นโยบายและบรกิารทีต่อบสนอง

ความต้องการของผู้ผ่านพ้นความรุนแรงต่อสตรีและ

เด็กหญิงอย่างครอบคลุม

•  สนับสนุนการระดมทรัพยากร

•  ชว่ยสง่เสริมพนัธสญัญาในระดบัประเทศ ระดบัภมูภิาคและ

ระดับสากล

การศึกษาต้นทุนความรุนแรงต่อสตรีและเด็กหญิงส่งเสริมให้

เกิดความเข้าใจว่าความรุนแรงต่อสตรีและเด็กหญิงไม่ใช่ 

“ประเด็นปัญหาในประเทศ” แต่เป็นประเด็นสิทธิมนุษยชน

และการพัฒนา การศึกษาต้นทุนความรุนแรงต่อสตรีและ

เด็กหญิง มีประโยชน์อย่างมากดังที่จะอธิบายดังต่อไปนี้

•  การวดัตน้ทนุของความรนุแรงตอ่สตรแีละเดก็หญงิสามารถ

แสดงใหเ้หน็ถงึตน้ทนุทางการเงนิตอ่ผูผ้า่นพน้ความรนุแรง

ตอ่สตรแีละเดก็หญงิและลกูของพวกเธอ รวมถงึผูท้ีก่ระทาํ

ความรุนแรง ครอบครัว เพื่อน ธุรกิจ องค์กร รัฐบาล 

(ทั้งในระดับท้องถ่ินระดับอําเภอ ระดับจังหวัดและระดับ

ประเทศ) ชุมชนและสังคม ตัวอย่างเช่น ในปี 2012 UN 

Women ได้สนับสนุนการศึกษาผลกระทบเกี่ยวกับต้นทุน

ของความรุนแรงในครอบครัวต่อสตรีในเวียดนาม ทั้งนี้ 

Estimating the Costs of Domestic Violence against 

Women in Viet Nam9 แสดงใหเ้หน็วา่ผูห้ญงิทีเ่คยประสบ

ความรุนแรงในครอบครัวมีรายได้น้อยกว่าผู้หญิงคนอื่น 

35 เปอร์เซน็ต ์การศกึษาผลกระทบยงัแสดงใหเ้หน็วา่ความ

รุนแรงในครอบครัวที่มีต่อผู้หญิงมีต้นทุนทางตรงและทาง

อ้อมต่อเศรษฐกิจ มีผลต่อต้นทุนค่าเสียโอกาสถึงร้อยละ 

1.41 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ ปี 2010 

(ทัง้คา่ใชจ้า่ยจรงิและรายไดท้ีส่ญูเสยีไป) และรอ้ยละ 1.78 

ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศในผลิตผลที่สูญเสีย

โดยรวม

•  การศึกษาตน้ทนุความรนุแรงตอ่สตรแีละเดก็หญงิเนน้ชอ่ง

วา่ดา้นงบประมาณในการจดัการกรณคีวามรนุแรงตอ่สตรี

และเดก็หญงิ การคดิตน้ทนุภมูทิศันง์บประมาณทีเ่กีย่วขอ้ง

กับความรุนแรงต่อสตรีและเด็กหญิง ในปัจจุบันสามารถ

เปิดเผยให้เห็นการขาดดุลของเงินทุนและการทับซ้อน

สําหรับบริการความรุนแรงต่อสตรีและเด็กหญิง และ

สามารถใชเ้พือ่เสรมิประเดน็งบประมาณของรฐับาลในการ

สนบัสนนุการแทรกแซงเพือ่ปอ้งกนัและจดัการความรนุแรง

ต่อสตรีและเด็กหญิง การประเมินต้นทุนช่วยผู้ให้บริการ 

ภาคส่วนต่างๆ และกระทรวงในการจัดลําดับความสําคัญ

ของความช่วยเหลือและการบริการเพื่อจัดการกรณีความ

รุนแรงต่อสตรีและเด็กหญิงในการจัดสรรงบประมาณของ

รัฐบาล กล่าวอีกนัยหนึ่งคือรณรงค์สนับสนุนการจัดสรร

ทรพัยากรตอ้งการเสนอบรกิารทีจ่าํเปน็ตอ่ผูผ้า่นพน้ความ

รุนแรงต่อสตรีและเด็กหญิงซึ่งเป็นไปตามพันธสัญญาใน

แผนการปฏิบัติงานแห่งชาติและกฎหมายเพื่อยุติความ

รุนแรงต่อสตรีและเด็กหญิง ในความเป็นจริง ประเทศ

ที่ทําการศึกษาต้นทุนได้เห็นการจัดสรรงบประมาณที่เพิ่ม

ขึ้นสําหรับรัฐบาล องค์กรภาคประชาสังคม และองค์กร

พฒันาเอกชนตา่งๆ เชน่ ในตมิอร-์เลสเต การศกึษาการคิด

ต้นทุนความรุนแรงต่อสตรีและเด็กหญิงน้ันประสบความ

สาํเรจ็ในการนาํมาใชเ้พือ่รณรงคส์นบัสนนุเงนิทนุเพือ่สถาน

พักพิง

•  การคดิตน้ทนุความรนุแรงตอ่สตรแีละเดก็หญงิใหห้ลกัฐาน

แกร่ฐับาลเกีย่วกบัทรพัยากรทีจ่าํเปน็เพือ่ทาํใหม้ัน่ใจวา่จะ

มีการตอบสนองโดยหลายภาคส่วนที่ครอบคลุมเพื่อสนอง

ต่อความจําเป็นของผู้ผ่านพ้นความรุนแรงต่อสตรีและเด็ก

หญิงตามกฎหมายและแผนการปฏิบัติการแห่งชาติ การ

ศึกษาต้นทุนในภูมิภาคแสดงให้เห็นว่าการบริการที่จําเป็น

อยูใ่นราคาทีจ่า่ยไดแ้ละประโยชนใ์นการยตุคิวามรนุแรงตอ่

สตรีและเด็กหญิงตั้งแต่ต้นนั้น มีการขยายเพิ่มเติมสําหรับ

ผูห้ญงิและเดก็หญงิ ครอบครวัและสงัคม เมือ่เปรยีบเทียบ

ต้นทุนของความรุนแรงต่อสตรีและเด็กหญิงกับต้นทุนใน

การใหบ้รกิาร แสดงใหเ้หน็วา่การปอ้งกนัและจดัการความ

รุนแรงต่อสตรีและเด็กหญิงเป็นการลงทุนที่ดี
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•  การคิดต้นทุนอํานวยความสะดวกต่อการประสานงาน

ระหว่างภาคส่วนที่ดีขึ้นในการป้องกันและตอบสนองต่อ

ความรุนแรงต่อสตรีและเด็กหญิง เนื่องจากเป็นการยืนยัน

ด้วยเอกสารถึงผลกระทบทางการเงินของความรุนแรงต่อ

สตรีและเด็กหญิงในหลายภาคส่วนและเน้นยํ้าค่าใช้จ่ายที่

แตกต่างกันในการป้องกันและตอบสนองต่อความรุนแรง

ตอ่สตรแีละเดก็หญงิ ความเขา้ใจในตน้ทนุของความรนุแรง

ต่อสตรีและเด็กหญิงสามารถอํานวยความสะดวกในการ

ประสานงานทีด่ขีึน้ระหวา่งบรกิารดา้นสขุภาพ ดา้นตาํรวจ 

ด้านการบริการทางสังคมและด้านยุติธรรม เม่ือเป็นเรื่อง

การใหบ้รกิารแกผู่ผ้า่นพน้ความรนุแรงตอ่สตรแีละเดก็หญงิ 

การประสานงานมกัจะไดร้บัการปรบัปรงุใหด้ขีึน้ เนือ่งจาก

การศึกษาต้นทุนเปิดการสนทนาประเด็นที่ว่าสถาบันใด

บ้างที่ให้บริการและบริการอะไรที่ไม่มีอยู่

ที่มา: UN Women, The Ripple Effect - Sharing 
promising practices, innovations and evidence on 
ending violence against women and girls in 
Southeast Asia (2016), p. 5 and UN Women Viet 
Nam, Estimating the Costs of Domestic Violence 
against Women in Viet Nam (2012).

ในเวียดนาม

•  ผู้ผ่านพ้นความรุนแรงกรณีความ

รุนแรงในครอบครัวมีรายได้น้อยกว่า

ผู้หญิงที่ไม่ถูกทําร้าย 35 เปอร์เซ็นต์

•  ต้นทุนโดยตรงของความรุนแรง = 21 

เปอร์เซ็นต์ของเงินเดือนของผู้หญิง

•  ความรุนแรงในครอบครัวนําไปสู่การ

สูญเสียผลผลิตรวม + ต้นทุนค่า

เสียโอกาส 3.19 เปอร์เซ็นต์ของ

ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศปี 

2010

•  ต้นทุนทางตรง/ทางอ้อมโดยรวมของ

ความรุนแรงในครอบครัว = 1.4 

เปอร์เซ็นต์ของผลิตภัณฑ์มวลรวม

ภายในประเทศปี 2010

ต้นทุนของความเพิกเฉย •  การคิดต้นทุนสนับสนุนความพยายามในการส่งเสริมสร้าง

การบังคับใช้กฎหมายและนโยบายเพื่อป้องกันและตอบ

สนองต่อความรุนแรงต่อสตรีและเด็กหญิง เพราะการคิด

ต้นทุนสามารถวิเคราะห์ว่ากฎหมายและนโยบายความ

รุนแรงต่อสตรีและเด็กหญิง มีการนําไปบังคับใช้อย่างไร 

และยงัแสดงใหเ้หน็ระดบัของทรพัยากรเฉพาะทีจ่าํเปน็เพือ่

การบังคับใช้กฎหมายและดําเนินนโยบาย แนวทางท่ีมี

นวัตกรรมเพื่อการสนับสนุนทางการเงินมีความจําเป็นใน

การปิดช่องว่างของทรัพยากร เพื่อเพิ่มความพยายามเพื่อ

ใหเ้กดิความเสมอภาคระหวา่งเพศและเสรมิสรา้งศกัยภาพ

ให้แก่ผู้หญิงและเด็กหญิงในฐานะที่เป็นส่วนสําคัญเพื่อ

บรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

•  การคิดต้นทุนมีส่วนช่วยในการส่งเสริมการวางแผนตาม

หลักฐานเชิงประจักษ์ การจัดทํางบประมาณและการ

ดาํเนนิการตามพนัธสญัญาในนโยบายแหง่ชาตเิพือ่ปอ้งกนั

และตอบสนองต่อความรุนแรงต่อสตรีและเด็กหญิง
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ที่มา: UN Women, Understanding the Costs of Violence against Women. UN Women Regional Offi ce for Asia 
and the Pacifi c: Bangkok, Thailand (2017). Available at http://asiapacifi c.unwomen.org/en/digital-library/ 
publications/2016/11/the-cost-of-violence 

การใช้บริการช่วยเหลือที่จำาเป็นสามารถเข้าถึงได้ในราคาไม่แพงและประโยชน์ของการยุติความรุนแรงตั้งแต่แรกเริ่มได้มีการ

ขยายเพิ่มเติมสำาหรับผู้หญิง ครอบครัวและสังคมโดยทั่วไป

ตน้ทนุในการจดัหาชดุบรกิารทีจ่าํเปน็ขัน้พืน้ฐานสาํหรบัผูห้ญงิและ

เด็กหญิงที่ประสบความรุนแรงของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายใน

ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

ของ GDP สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ของ GDP ประเทศเวียดนาม

ตัวเลขเหล่านี้ไม่อาจเทียบได้กับผลกระทบของความรุนแรง: การศึกษา

ในประเทศเวียดนามพบว่าการการสูญเสียผลิตมวลรวมและต้นทุนค่า

เสียโอกาสที่เกี่ยวข้องกับความรุนแรงโดยแสดงให้เห็นมากเท่ากับของ

ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศเวียดนาม

ข้อมูลเกี่ยวกับต้นทุนความรุนแรงต่อสตรีมีการนำาไปใช้เป็นอย่างไร

การประสานงานระหว่างภาคส่วนที่ดีขึ้น

การทําความเข้าใจต้นทุนความรุนแรงต่อผู้หญิง

สามารถชว่ยใหก้ารประสานงานระหวา่งบรกิารดา้น

สุขภาพ ตํารวจ บริการทางสังคม กระบวนการ

ยุติธรรม เพ่ือให้บริการแก่ผู้ผ่านพ้นความรุนแรง

ดีขึ้นเนื่องจากการศึกษาวิจัยเปิดการสนทนาที่

สถาบันต่างๆ กําลังให้บริการและสิ่งที่ขาดหายไป

การบังคับใช้กฎหมายและนโยบาย

การศึกษาต้นทุนความรุนแรงต่อผู้หญิง

สนับสนุนความพยายามในการบังคับใช้

กฎหมายและนโยบายเกีย่วกบัความรุนแรงตอ่

ผูห้ญงิ การวจิยัเริม่ตน้ดว้ยการทาํความเขา้ใจ

กฎหมายและนโยบายทีม่พีรอ้มและวเิคราะห์

การบังคับใช้  ทั้งนี้ 80% ของประเทศใน

ภูมภิาคเอเชยีแปซฟิิกขณะน้ีมกีฎหมายวา่ดว้ย

ความรุนแรงในครอบครัวi

การจัดสรรงบประมาณ

การคิดต้นทุนความรุนแรงต่อผู้หญิงสามารถ

เสริมสร้างประสิทธิภาพทางคดีเพื่อจัดลําดับ

ความช่วยเหลือและบริการเพื่อจัดการปัญหา

ความรนุแรงตอ่ผูห้ญิงในการจัดสรรงบประมาณ

ของรฐับาล ประเทศทีท่าํการศกึษาตน้ทนุไดเ้หน็

การจดัสรรงบประมาณเพิม่ขึน้สาํหรบัทัง้รฐับาล

และประชาสังคม

$$
$$

$$

0.25% 3%

ที่มา: UN Women (2017). Understanding the Costs of Violence against Women. Available from: https://goo.gl/
U6YD1C 
i.   United Nations Secretary General, Database on VAW. Available from: http://evaw-global-database.unwomen.org/ 
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6.6 ความท้าทายของการศึกษาต้นทุน
ความรุนแรงต่อสตรีและเด็กหญิง

ความท้าทายที่สําคัญท่ีสุดของการศึกษาการคิดต้นทุนความ

รนุแรงตอ่สตรีและเดก็หญงิเปน็เรือ่งของความพรอ้มใชง้านและ

คุณภาพของข้อมูลท่ีจําเป็นสําหรับการศึกษาการคิดต้นทุน

ความรนุแรงตอ่สตรแีละเดก็หญงิ ซึง่โดยปกตจิะเปน็ขอ้มลูเพือ่

การบรหิารทีเ่กีย่วขอ้งกบัความรนุแรงตอ่สตรแีละเดก็หญงิ การ

มีข้อมูลที่น่าเชื่อถือจากผู้ให้บริการท่ีเก่ียวข้องเป็นก้าวแรกที่

สาํคญัในการประเมนิตน้ทนุในการใหบ้รกิารทีเ่พยีงพอสาํหรบั

ผู้หญิงและเด็กหญิงที่ประสบความรุนแรงและสมาชิกใน

ครอบครวั หนึง่ในความทา้ทายทีส่าํคญัมากกค็อืการขาดขอ้มลู

เพื่อการบริหารและข้อมูลความแพร่หลายเพื่อพัฒนาการ

ประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจของความรุนแรงต่อสตรีและ

เด็กหญิง และต้นทุนการให้บริการแก่ผู้หญิงและเด็กหญิงที่

ประสบความรุนแรง การที่จะไปถึงระดับของรายละเอียดที่

ต้องการเพื่อการคิดต้นทุนก็นับว่าเป็นความท้าทายอย่างหน่ึง

ในแง่ของระดับและความลึกของความครอบคลุมทาง

ภมูศิาสตร์สาํหรับบรกิารทีม่รีายละเอยีด บรกิารทีเ่ปดิใหบ้รกิาร

รายปี และการแยกรายละเอียดของปัจจัยนําเข้าที่กําหนด

สําหรับแต่ละกิจกรรมและบริการในชุดบริการท่ีจําเป็นขั้น

พื้นฐาน ความท้าทายอื่นๆ คือการศึกษาการคิดต้นทุนนั้นมี

ค่าใช้จ่ายสูงและใช้เวลาในการดําเนินการ

ประเดน็ดงัตอ่ไปนีเ้ปน็ตวัอยา่งของความทา้ทายหลายประการ

ทีป่ระเทศสมาชกิอาเซยีนตอ้งเผชญิเมือ่ตอ้งทาํการศกึษาตน้ทนุ 

ความรุนแรงต่อสตรีและเด็กหญิง

•  ในกมัพชูา มคีวามพยายามทีจ่ะปรบัปรงุการตอบสนองตอ่ 

ความรุนแรงต่อสตรีและเด็กหญิง รวมถึงการให้บริการที่

จําเป็นจากรัฐบาล องค์กรภาคประชาสังคมและองค์กร

พัฒนาเอกชน อย่างไรก็ตามยังไม่ชัดเจนว่ามีการใช้จ่ายไป

กับการบริการความรุนแรงต่อสตรีและเด็กหญิงไปเท่าใด 

แผนการศึกษาต้นทุนความรุนแรงต่อสตรีและเด็กหญิง 

สําหรับชุดบริการที่จําเป็นขั้นพื้นฐานจะรวมอยู่ในแผน

ปฏิบัติการแห่งชาติเพื่อความรุนแรงต่อผู้หญิงครั้งที่สอง

และคาดวา่การดาํเนนิการคดิตน้ทนุจะแลว้เสรจ็ในป ี2018 

ความท้าทายคือประเทศกัมพูชาเป็นประเทศท่ีมีรายได้ตํ่า

และไม่มีข้อมูลเพื่อการบริหารอย่างเป็นระบบที่มีความ

จําเป็นสําหรับการศึกษาต้นทุน ความรุนแรงต่อสตรีและ

เด็กหญิง ความท้าทายอีกประการหนึ่งคือการได้รับข้อมูล

ที่ถูกต้อง ยังคงมีคําถามมากมายในประเด็นต้นทุนในการ

ป้องกันเบื้องต้นเมื่อเทียบกับต้นทุนในการตอบสนองต่อ 

ความรุนแรงต่อสตรีและเด็กหญิง

เพือ่วางรากฐานในการศกึษาการคดิตน้ทนุความรนุแรงตอ่สตรี

และเด็กหญิง รัฐบาลกัมพูชาได้จัดให้มีการสํารวจภาคสนาม

ส่ีครั้งเพื่อดูวิธีการใช้ชุดบริการที่จําเป็นขั้นพื้นฐานและวิธีการ

ประเมนิตน้ทนุ ความรนุแรงตอ่สตรแีละเดก็หญงิ สําหรบัผูห้ญงิ

ในแงข่องคา่ใชจ้า่ยทีต่อ้งออกเงนิเอง (สําหรบัการเดนิทางขนสง่

และที่พัก) และจํานวนการเข้าใช้การบริการ มีการดําเนินการ

สํารวจขององคก์รพฒันาเอกชนและผู้ใหบ้รกิารภาครฐัในระดบั

อําเภอในสองจังหวัดเป้าหมายเพื่อประเมินต้นทุนของบริการ

ความรุนแรงต่อสตรีและเด็กหญิง และการประสานงานใน

ลักษณะสหวิชาชีพ มีการมุ่งเน้นไปที่การหาวิธีในการสร้าง

ระบบการประสานงานในลักษณะสหวิชาชีพและให้ข้อมูลที่มี

คุณค่าที่มีความจําเป็นต่อการพัฒนาการศึกษาต้นทุนความ

รุนแรงต่อสตรีและเด็กหญิง

•  ในฟลิิปปนิส์ การศึกษาตน้ทนุทีต่พีมิพใ์นป ี1999 พยายาม

ระบุและหาจํานวนต้นทุนทางเศรษฐศาสตร์ของความ

รุนแรงต่อสตรี การศึกษาต้นทุนทางเศรษฐกิจของความ

รุนแรงต่อสตรี (The Economic Costs of Violence 

Against Women)11 ครอบคลุมเฉพาะต้นทุนที่มีการ

รายงานโดยผู้เสียหายและผู้ให้บริการ เช่น ค่ารักษา

พยาบาลสําหรับการรักษาผู้ป่วยกรณีความรุนแรงต่อสตรี

และเด็กหญิง และค่าใช้จ่ายของรัฐที่เกี่ยวกับความรุนแรง

ตอ่สตรแีละเดก็หญงิ สําหรบัแผนกสวสัดกิารสังคม สุขภาพ

และตํารวจ

•  ในอินโดนีเซีย ด้วยภูมิประเทศที่หลากหลายและความ

หลากหลายทางวัฒนธรรมของแต่ละจังหวัดเป็นความ

ทา้ทายทีส่าํคญัในการศกึษาตน้ทนุความรนุแรงตอ่สตรแีละ

เดก็หญงิ ในป ี2015 มกีารศึกษาตน้ทนุความรนุแรงตอ่สตรี

และเด็กหญิง แต่ครอบคลุมเพียงสองพื้นที่เท่านั้น12 ในปี 

2017 อินโดนีเซียพิจารณาดําเนินการศึกษาต้นทุนความ

รุนแรงต่อสตรีและเด็กหญิง ซึ่งเป็นการศึกษาต้นทุนความ

รุนแรงต่อสตรีและเด็กหญิงที่เป็นตัวแทนระดับประเทศ

ใหม ่อยา่งไรกต็ามจาํเปน็ตอ้งมขีอ้ตกลงฉนัทามตจิากแต่ละ

จังหวัดก่อนที่จะมีการทําการศึกษาต้นทุน

•  เมยีนมามแีผนทีจ่ะทาํการศึกษาตน้ทนุความรนุแรงตอ่สตรี

และเด็กหญิง และตระหนักถึงความจําเป็นในการที่จะ

ปรับปรุงขีดความสามารถในการรวบรวมข้อมูลเพื่อการ

แนวทางปฏิบัติภูมิภาคอาเซียน ว่าด้วยการเก็บรวบรวมและการใช้ข้อมูลความรุนแรงต่อสตรีและเด็กหญิง  |  107



บริหารและความแพร่หลายของความรุนแรงต่อสตรีและ

เด็กหญิง และเพื่อปรับปรุงความพร้อมและคุณภาพของ

ขอ้มลูความรนุแรงตอ่สตรแีละเดก็หญงิ การรวบรวมขอ้มลู

ความรุนแรงต่อสตรีและเด็กหญิงน้ันซับซ้อนมากใน

เมียนมาเนื่องจากความหลากหลายของประเทศและ

วัฒนธรรมการน่ิงเงียบในกรณีท่ีเก่ียวกับความรุนแรงต่อ

สตรีและเด็กหญิง อย่างไรก็ตาม การปรับปรุงความพร้อม

ใช้งานของข้อมูลความรุนแรงต่อสตรีและเด็กหญิงเป็น

สว่นหนึง่ของแผนปฏบิตักิารแหง่ชาตวิา่ดว้ยการขจดัความ

รุนแรงต่อสตรี ซึ่งขณะนี้ได้รวมอยู่ในแผนยุทธศาสตร์แห่ง

ชาติเพื่อการพัฒนาสตรีของเมียนมาเพื่อพัฒนาการศึกษา

ต้นทุน

•  ในไทยยงัไมม่กีารศกึษาตน้ทนุความรนุแรงตอ่สตรแีละเดก็

หญิง แต่ไทยมีข้อมูลเพื่อการบริหารความรุนแรงต่อสตรี

และเด็กหญิง และข้อมูลความแพร่หลายความรุนแรงต่อ

สตรีและเด็กหญิงเพื่อสนับสนุนการศึกษาต้นทุนความ

รุนแรงต่อสตรีและเด็กหญิง ไทยต้องการการเสริมสร้าง

ศกัยภาพในการมสีว่นรว่มของกระทรวงเพือ่ชว่ยใหพ้วกเขา

เข้าใจคุณค่าของการศึกษาต้นทุนความรุนแรงต่อสตรีและ

เด็กหญิง

•  ในมาเลเซยียงัไมม่กีารศกึษาตน้ทนุความรนุแรงตอ่สตรแีละ

เดก็หญงิ ซึง่เปน็อปุสรรคตอ่การรณรงคโ์ดยใชห้ลักฐานเชงิ

ประจักษ์ต่อผลกระทบทางสังคมและเศรษฐกิจของความ

รุนแรงต่อสตรีและเด็กหญิง และประโยชน์ของการจัดสรร

งบประมาณเพือ่แกป้ญัหาความรนุแรงตอ่สตรแีละเดก็หญงิ 

ทัง้นี ้เพือ่ใหไ้ดง้บประมาณในการแกป้ญัหาความรนุแรงตอ่

สตรีและเด็กหญิง องค์กรด้านสิทธิสตรีในมาเลเซียจําเป็น

ต้องแสดงให้เห็นถึงประโยชน์ของการจัดสรรเงินทุน 

อย่างไรก็ตามสิ่งนี้ไม่สามารถทําได้หากไม่มีข้อมูลการคิด

ต้นทุนความรุนแรงต่อสตรีและเด็กหญิง

6.7 บทเรียนจากการศึกษาต้นทุนความ
รุนแรงต่อสตรีและเด็กหญิงในภูมิภาค
เอเชียและแปซิฟิก

UN Women, The Costs of Violence: 

Understanding the costs of violence 

against women and girls and its 

response: selected fi ndings and 

lessons learned from Asia and the 

Pacifi c (2014)13 แสดงชุดบทเรียนที่ได้

เรียนรู้และคําแนะนําต่างๆ บนฐานของ

ประสบการณ์การศึกษาต้นทุนในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก

การออกแบบการศึกษาต้นทุนหรือการดำาเนินการ:

•  ปรบัวธิกีารใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการเฉพาะตามบรบิท

ของประเทศ ข้อมูลท่ีมีอยู่และความสามารถในการวิจัย

ท่ามกลางปัจจัยอื่นๆ การออกแบบและการดําเนินการ

ศึกษาต้นทุนขึ้นอยู่กับบริบทและวัตถุประสงค์ของการ

ศึกษา

•  กําหนดวัตถุประสงค์ ผลลัพธ์ที่คาดหวัง ขอบเขตและ

ตัวแปรของการศึกษาตั้งแต่ต้น การกําหนดขอบเขตหมาย

ถึงการร่างคําถามที่การคิดต้นทุนพยายามที่จะตอบเพื่อ

ผู้ใดและผลลัพธ์ใด การกําหนดตัวแปรจะให้ความชัดเจน

เกีย่วกบัวธิกีารทีเ่หมาะสมทีสุ่ดเพือ่บรรลุผลทีค่าดหวงัและ

จะสร้างรากฐานที่มั่นคงให้กับการศึกษา

การดำาเนนิการศกึษาตน้ทนุความรนุแรงตอ่สตรแีละเดก็หญงิ

หรือการดำาเนินการ:

•  ใช้ข้อมูลเชิงคุณภาพเพื่อเสริมข้อมูลเชิงปริมาณ การศึกษา

ต้นทุนสามารถทําได้แม้ไม่มีข้อมูลเชิงปริมาณที่เชื่อถือได้

โดยใช้ข้อมูลเชิงคุณภาพ การสัมภาษณ์ผู้ผ่านพ้นความ

รนุแรงและผู้ใหบ้รกิารสามารถดาํเนนิการไดเ้พือ่ใหไ้ดม้าซึง่

ข้อมูลเกี่ยวกับบริบทและลักษณะของต้นทุนเหล่านี้

•  ลงทนุในกระบวนการมสีว่นรว่ม ความเปน็เจา้ของในระดบั

ประเทศและการเห็นชอบโดยภาคีตลอดกระบวนการคิด

ต้นทุนและโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อสําเร็จการศึกษานั้นมี

ความสําคัญต่อความสําเร็จของการศึกษา
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•  รวมความพยายามในการปอ้งกนัไวใ้นการศกึษาตน้ทนุเพือ่

สร้างหลักฐานเกี่ยวกับประสิทธิผล และต้นทุนของการ

แทรกแซงในการป้องกันความรุนแรงต่อสตรีและเด็กหญิง 

การศึกษาที่ใช้การวิเคราะห์ต้นทุนและผลประโยชน์เพื่อ

แสดงให้เห็นถึงการประหยัดต้นทุนในการลดความรุนแรง

ต่อสตรีและเด็กหญิง และยังสามารถช่วยในกรณีที่การ

ป้องกันไม่ได้เป็นเพียงความจําเป็นทางศีลธรรมและทาง

กฎหมาย แต่ยังจําเป็นสําหรับการพัฒนาทางสังคมและ

เศรษฐกิจในวงกว้าง

•  พิจารณาแง่มุมเชิงคุณภาพของความเจ็บปวดและความ

ทุกข์ทรมาน เช่น ผลกระทบด้านลบต่อสุขภาพจิตของ

ผู้ผ่านพ้นความรุนแรงและผลกระทบของความรุนแรง

ดังกล่าวระหว่างรุ่นอายุ นอกจากนี้ยังเป็นการจับประเด็น

มิติเชิงคุณภาพ เนื่องจากการประเมินเชิงปริมาณประการ

เดียวมีความเป็นไปได้ว่าจะมีการประเมินตํ่ากว่าความ

เป็นจริง

•  พจิารณาตน้ทนุทีเ่กิดข้ึนในนามของหรอืโดยผูก้ระทาํความ

ผิดด้วยการรวมผู้กระทําความผิดไว้ในการสํารวจหรือการ

สัมภาษณ์เพื่อให้ภาพที่ของต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับความ

รุนแรงต่อสตรีและเด็กหญิงมีความครอบคลุมมากขึ้น

•  ดูประสบการณ์เฉพาะของผู้หญิงและเด็กหญิงชายขอบ

การเผยแพร่และใช้ประโยชน์จากข้อค้นพบ:

•  สร้างความเชื่อมั่นในยุทธศาสตร์ด้านส่ือและการส่ือสารที่

แข็งแกร่งในการปฏิบัติการและการจัดพิมพ์ผลการศึกษา

ซึง่สามารถสนบัสนนุการรณรงค์ทีม่ปีระสิทธภิาพและสรา้ง

การตระหนักรู้ที่สําคัญ

•  วางกรอบระหวา่งความพยายามปอ้งกนักบัการตอบสนอง 

รวมถึงต้นทุนของการไม่ดําเนินการ การป้องกันความ

รุนแรงต่อสตรีและเด็กหญิงเป็นองค์ประกอบที่สําคัญของ

การตอบสนองที่มีประสิทธิภาพและต้องมีการพิจารณาใน

การศึกษาต้นทุนเนื่องจากการลงทุนในความพยายาม

ป้องกันจะนําไปสู่เงินทุนที่เกี่ยวกับการป้องกันอุบัติการณ์

ความรุนแรงครั้งใหม่
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บทที่ 7
การใช้ข้อมูลความรุนแรงต่อสตรีและเด็กหญิงเพื่อรายงาน 

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนและตัวชี้วัด



แผนภาพ 8: ความรุนแรงต่อสตรีและเด็กหญิงเป็นอุปสรรคต่อการทำาให้เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนบรรลุ 

ความรุนแรง
ต่อสตรีและ
เด็กหญิง 
ก่อให้เกิด

อันตรายถึงชีวิต 
ความทุพพลภาพ
และสุขภาพที่แย่

ผู้หญิง / 
เด็กหญิงประสบ
ความรุนแรงเมื่อ
เข้าถึงทรัพยากร
นำ้าและสุขอนามัย

ความรุนแรง
ต่อสตรีและ

เด็กหญิงจำากัด
ความคล่องตัว
ของผู้หญิงและ

การใช้พื้นที่
สาธารณะอย่าง

ปลอดภัย

ที่มา: สถาบันเพื่อความเสมอภาค (The Equality Institute: 2016)

สาระสำาคัญ

•  การขจดัความรนุแรงตอ่สตรแีละเดก็หญงิ เปน็
เปา้หมายทีช่ดัเจนของเปา้หมายที ่5 แตค่วาม
รุนแรงต่อสตรีและเด็กหญิงก็เป็นอุปสรรคต่อ
การทาํใหเ้ปา้หมายการพฒันาทีย่ัง่ยนืเปา้หมาย 
อื่นๆ เป็นจริงเกือบทุกเป้าหมาย

•  เมื่อรายงานเกี่ยวกับเป้าหมายการพัฒนาที่
ยั่งยืนนับว่ามีความสําคัญมากที่จะใช้คําจํากัด
ความตัวชี้วัดท่ีสอดคล้องและเห็นชอบร่วมกัน 
รวมถึงขอ้มลูทีม่กีารรวบรวมมาอยา่งสอดคลอ้ง
กับวิธีการและมาตรฐานที่ยอมรับอย่างสากล

ความรุนแรง
ต่อสตรีและ
เด็กหญิง

ทำาให้ประเทศ
ต่างๆ สูญเสีย
เงินถึงพันล้าน

ความรุนแรง
ต่อสตรีและ
เด็กหญิง

ทำาให้การเข้าถึง
การศึกษาของ

เด็กหญิงน้อยลง

ความรุนแรง
ต่อสตรีและ
เด็กหญิง

มักเป็นการ
กระทำาผิดที่

ได้รับการยกเว้น
จากการลงโทษ

7.1 ความรุนแรงต่อสตรีและเด็กหญิงและ
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development 

Goals - SDGs) ตระหนักถึงการมีข้อมูลท่ีมีการจําแนกที่มี

คุณภาพ เข้าถึงได้ ทันเวลาและเชื่อถือได้เป็นสิ่งสําคัญเพื่อช่วย

ในการวัดความก้าวหน้าและทําให้แน่ใจว่าไม่มีใครถูกทิ้งไว้

ข้างหลัง ในการลงมติยอมรับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 

ประเทศสมาชกิเรยีกรอ้งใหม้กีารสง่เสรมิการเก็บรวบรวมขอ้มลู

และศักยภาพทางสถิติในระดับประเทศและเพื่อพัฒนาข้อมูล

พื้นฐานที่ประเทศเหล่านั้นยังไม่มี

การยุติความรุนแรงต่อสตรีและเด็กหญิงเป็นส่วนประกอบท่ี

สําคัญของเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนเป้าหมายที่ 5: บรรลุ

ความเสมอภาคระหว่างเพศและเสริมสร้างศักยภาพให้ผู้หญิง

และเด็กหญิงทุกคน นอกจากนี้ ความรุนแรงต่อสตรีและ

เด็กหญิง ยังส่งผลกระทบต่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนเกือบ

ทั้งหมดและการป้องกันความรุนแรงต่อสตรีและเด็กหญิงมี

ส่วนสําคัญอย่างยิ่ งต่อบรรลุเป้าหมายต่างๆ มากมาย 

แผนภาพ 8 แสดงให้เห็นว่าการขจัดความรุนแรงต่อสตรีและ

เด็กหญิงเป็นศูนย์กลางของการบรรลุเป้าหมายอย่างน้อยที่สุด

จํานวน 6 เป้าหมายจาก 17 เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
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7.2  ตัวชี้วัดเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
ของความรุนแรงต่อสตรีและเด็กหญิง

ตัวชี้วัดช่วยสรุปข้อมูลท่ีซับซ้อนใน

รูปแบบที่มีความหมายสําหรับผู้

กําหนดนโยบายและสามารถเข้าใจได้

โดยผูป้ฏบิตังิานและสาธารณชนทัว่ไป 

วตัถปุระสงคข์องตวัชีว้ดัคอืการจดัทาํ

ข้อสรุปอย่างง่ายของภาพท่ีซับซ้อน

เช่น ‘เท่าไหร่ ’ ,  ‘ เ ท่าใด’ และ 

‘ระดับใด’

•  ตัวชี้วัดจะวัดความก้าวหน้าสู่

เป้าหมายท่ีเก่ียวข้องกับความ

เสมอภาคระหว่างเพศและความรุนแรงต่อสตรีและ

เด็กหญิง

•  ตัวชี้วัดสามารถใช้เพื่อติดตามตรวจสอบผลของนโยบาย 

แผนปฏิบัติการและโครงการต่างๆ 

•  ตวัชีว้ดัเปน็เครือ่งมอืในการแปลงขอ้มลูไปสูส่ถติทิีเ่กีย่วขอ้ง

ที่ซึ่งบอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับชีวิตของผู้หญิงและสามารถ

ใช้โดยเจ้าหน้าท่ีระดับประเทศเพื่อการพัฒนากฎหมาย 

นโยบายและกลไกท่ีจะช่วยเหลือผู้หญิงและเด็กหญิงที่

ประสบความรุนแรง

คณะผูเ้ชีย่วชาญระหวา่งหนว่ยงานวา่ดว้ยตวัชีว้ดัเปา้หมายการ

พัฒนาที่ยั่งยืน (Inter-Agency Expert Group on SDG 

Indicators -IAEG-SDGs) ซึง่ประกอบดว้ยประเทศสมาชกิและ

องค์กรระดับภูมิภาคและนานาชาติในฐานะผู้สังเกตการณ์ 

ก่อตั้งขึ้นเพื่อพัฒนาและสนับสนุนการดําเนินการตามกรอบ

ตัวชี้วัดสากลเพื่อเป้าหมายและจุดมุ่งหมายของวาระปี 2030 

คณะผูเ้ชีย่วชาญ IAEG-SDGs จะระบหุนึง่หนว่ยงานรบัผิดชอบ

ที่มีศักยภาพ (หรือหลายหน่วยงาน) และหน่วยงานภาคีอื่นๆ 

(ส่วนใหญ่มาจากหน่วยงานในระบบสหประชาชาติ) สําหรับ

แต่ละตัวชี้วัดเพ่ือการรายงานระดับสากลและการพัฒนา

ตัวชี้วัด

เมือ่ทาํการรายงานเปา้หมายการพฒันาทีย่ัง่ยนืจงึสาํคัญมากที่

จะใชค้าํจาํกดัความของตวัชีว้ดัทีม่ลีกัษณะผสมผสานและไดร้บั

การเห็นชอบพร้อมด้วยข้อมูลที่มีการเก็บรวบรวมที่สอดคล้อง

กับวิธีการและมาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล

ตัวช้ีวัดเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนทั้งหมดถูกจัดประเภทโดย

คณะผู้เชี่ยวชาญ IAEG - SDG เป็นสามระดับตามระดับการ

พัฒนาระเบียบวิธีและความพร้อมของข้อมูลในระดับสากล

ดังต่อไปนี้:

ระดับที่ 1: ตัวชี้วัดชัดเจนเชิงแนวคิด มีวิธีการและมาตรฐานที่

จดัตัง้ขึน้ และมกีารผลติขอ้มลูอยา่งสมํา่เสมอโดยประเทศตา่งๆ 

ระดับที่ 2: ตัวชี้วัดชัดเจนเชิงแนวคิด มีวิธีการและมาตรฐานที่

จัดตั้งขึ้น แต่ไม่มีการผลิตข้อมูลอย่างสมํ่าเสมอโดยประเทศ

ต่างๆ 

ระดับที่ 3: ตัวชี้วัดที่ไม่มีวิธีการและมาตรฐานที่จัดตั้งขึ้น หรือ

วิธีการและมาตรฐานอยู่ระหว่างการพัฒนาหรือทดสอบ

ลิงคต์อ่ไปนีใ้หค้าํแนะนาํทีเ่กีย่วขอ้งและแหลง่ขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้ง

กับกระบวนการรายงานเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน:

1.  ข้อมูลเกี่ยวกับ IAEG-SDG:

 https://unstats.un.org/sdgs/iaeg-sdgs/

2.  รายการอยา่งเปน็ทางการของตวัชีว้ดัเปา้หมายการพฒันา

ที่ยั่งยืน:

 https://unstats.un.org/sdgs/indicators/

indicatorslist/

3.  การลําดับชั้นของตัวชี้วัดและหน่วยงานที่รับผิดชอบ:

 https://unstats.un.org/sdgs/iaeg-sdgs/

tierclassifi cation/

4.  ที่เก็บข้อมูล สําหรับตัวชี้วัดระดับ 1 และระดับ 2 (นิยาม

ตัวชี้วัด เหตุผล ข้อจํากัด วิธีการคํานวณ การจําแนก การ

ปฏิบัติของค่าที่ขาดหายไป แหล่งข้อมูล ความพร้อมของ

ข้อมูล และข้อมูลอื่นๆ):

 https://unstats.un.org/sdgs/metadata/

5.  แผนงานสําหรับตัวชี้วัดระดับ 3:

 https://unstats.un.org/sdgs/tierIII-indicators/

6.  ฐานข้อมูลสากลของตัวช้ีวัดเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

(พื้นที่น้ีให้มีการเข้าถึงข้อมูลที่เป็นทางการสําหรับตัวชี้วัด

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนทั้งหมดสําหรับข้อมูลที่มีอยู่):

 https://unstats.un.org/sdgs/indicators/

database/
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เป้าหมายที่ 5.1: ยุติการเลือก

ปฏิบัติต่อสตรีและเด็กหญิง

ทุกรูปแบบทุกแห่ง

เป้าหมายที่ 5.2: ขจัดความ

รุนแรงต่อผู้หญิงและเด็กหญิง

ทุกรูปแบบไม่ว่าในพื้นที่

สาธารณะและส่วนบุคคล

รวมถึงการค้ามนุษย์และ

การแสวงประโยชน์ทางเพศ

และอื่นๆ 

เป้าหมายที่ 5.3: ขจัดการ

ปฏิบัติที่เป็นอันตรายทั้งปวง

เช่น การแต่งงานในวัยเด็ก 

การแต่งงานก่อนวัยอันควร 

และการบังคับให้สมรส และ

การขริบอวัยวะเพศหญิง

ตัวชี้วัดที่ 5.1.1: มีการวางกรอบทางกฎหมายเพื่อ

ส่งเสริม บังคับใช้และติดตามความเสมอภาคและ

ไม่เลือกปฏิบัติบนพื้นฐานทางเพศหรือไม่

ตัวชี้วัดที่ 5.2.1: สัดส่วนของผู้หญิงและเด็กหญิงที่มี

คู่ครองที่อายุ 15 ปีขึ้นไปซึ่งได้รับผลกระทบจาก

ความรุนแรงทางร่างกาย ทางเพศหรือจิตใจโดยคู่ครอง

ปัจจุบันหรืออดีตคู่ครองในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมาตาม

รูปแบบของความรุนแรงและอายุ

ตัวชี้วัดที่ 5.2.2: สัดส่วนของผู้หญิงและเด็กหญิงอายุ 

15 ปีขึ้นไปที่ได้รับผลกระทบจากความรุนแรงทางเพศ

โดยบุคคลอื่นนอกเหนือจากคู่ครองในช่วง 12 เดือนที่

ผ่านมาตามอายุและสถานที่เกิดเหตุ

ตัวชี้วัดที่ 5.3.1: สัดส่วนของผู้หญิงอายุ 20-24 ปี ที่

แต่งงานแล้วหรืออยู่ในสถานะสมรสก่อนอายุ 15 ปี

และก่อนอายุ 18 ปี

ตัวชี้วัดที่ 5.3.2: สัดส่วนของเด็กหญิงและผู้หญิงอายุ

ระหว่าง 15-49 ปีที่ผ่านการขริบอวัยวะเพศหญิง/

การตัด (Female Genital Mutilation/Cutting - 

FGM/C) ตามอายุ – มิได้มีอยู่ในทุกประเทศ

ต้องการข้อมูลความแพร่หลายของ

ความรุนแรงต่อสตรีและเด็กหญิง 

ที่เก็บรวบรวมผ่านการสํารวจความ

แพร่หลายเชิงประชากรของผู้หญิง

และเด็กหญิงที่มีหรือเคยมีคู่ครอง

ที่อายุ 15 ปีขึ้นไป

ต้องการข้อมูลความแพร่หลายที่

เก็บรวบรวมจากการสํารวจความ

แพร่หลายเชิงประชากรในผู้หญิง

และเด็กหญิงอายุ 15–24 ปี 

(ในบางประเทศ การสํารวจ

สํามะโนประชากรจะให้ข้อมูล

เกี่ยวกับตัวชี้วัดด้วย)

ต้องการข้อมูลความแพร่หลายของ

ความรุนแรงต่อสตรีและเด็กหญิงที่

เก็บรวบรวมจากการสํารวจความ

แพร่หลายเชิงประชากรในผู้หญิง

และเด็กหญิงอายุ 15 ปีขึ้นไป

ต้องการข้อมูลความแพร่หลายของ 

การขริบอวัยวะเพศหญิง/การตัด 

ที่เก็บรวบรวมจากการสํารวจความ

แพร่หลายเชิงประชากรในผู้หญิง

และเด็กหญิงอายุระหว่าง 15–49 ปี

7.2.1 เป้าหมายที่ 5: บรรลุความเสมอภาคระหว่างเพศและเสริมสร้าง
ศักยภาพสตรีและเด็กหญิง

เป้าหมายท่ี 5 มุ่งเน้นการบรรลุความเสมอภาคระหว่างเพศและเสริมสร้างศักยภาพของผู้หญิงและ

เด็กหญิง เป้าหมายที่ 5 ประกอบด้วยสี่เป้าหมายและหกตัวชี้วัดเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับความรุนแรงต่อ

สตรีและเด็กหญิง แต่ละเป้าหมายและตัวชี้วัดจะมีการเน้นในแผนภาพ 9 พร้อมกับข้อกําหนดด้าน

ข้อมูลสําหรับตัวชี้วัดแต่ละตัว

แผนภาพ 9: เป้าหมายที่ 5 เป้าหมายที่เกี่ยวข้องกับความรุนแรงต่อสตรีและเด็กหญิง ตัวชี้วัดและข้อกำาหนด

ด้านข้อมูล

ต้องมีการวิเคราะห์และ

ทบทวนกรอบกฎหมาย
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เป้าหมาย 11.7: ภายในปี 2030 

ให้การเข้าถึงพื้นที่สาธารณะสีเขียว

ที่ปลอดภัยครอบคลุมและเข้าถึงได้

โดยเฉพาะอย่างยิ่งสําหรับผู้หญิง 

และเด็ก ผู้สูงอายุและผู้ทุพพลภาพ

ตัวชี้วัดที่ 11.7.2: สัดส่วนของผู้เสียหายของการ

คุกคามทางร่างกายหรือทางเพศตามเพศ อายุ 

สถานะความทุพพลภาพ และสถานที่เกิดเหตุใน

ช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา

ต้องการข้อมูลความแพร่หลายที่

เกี่ยวข้องกับการคุกคามทาง

ร่างกายและ/หรือทางเพศผ่านการ

สํารวจความแพร่หลายเชิง

ประชากรในบุคคล (จําแนกตาม

เพศ อายุ สถานะความทุพพลภาพ

และสถานที่เกิดเหตุ)

เป้าหมายที่ 5.6: สร้างความ

มั่นใจในการเข้าถึงสุขภาพ

ทางเพศและอนามัยเจริญพันธุ์

และสิทธิในการเจริญพันธุ์

ตามที่มีการเห็นชอบตาม

แผนการดําเนินงานของการ

ประชุมระหว่างประเทศว่า

ด้วยประชากรและการพัฒนา

และแผนปฏิบัติการกรุงปักกิ่ง

(the Beijing Platform for 

Action) และเอกสารแสดง

ผลลัพธ์ของการประชุม

ทบทวน

ตัวชี้วัดที่ 5.6.1: สัดส่วนของผู้หญิงอายุ 15-49 ปีที่

ตัดสินใจด้วยตนเองเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทางเพศ 

การใช้ยาคุมกําเนิดและการดูแลสุขอนามัยเจริญพันธุ์

ต้องการข้อมูลความแพร่หลายที่

เกี่ยวข้องกับสุขภาพทางเพศและ

อนามัยการเจริญพันธุ์และการ

ตัดสินใจผ่านการสํารวจความแพร่

หลายเชิงประชากรในผู้หญิงและ

เด็กหญิงอายุ 15–49 ปี

ข้อมูลความแพร่หลายของความรุนแรงต่อสตรีและเด็กหญิงเป็นสิ่งจำาเป็นสำาหรับการรายงานเป้าหมายที่ 5 ข้อมูลเพื่อ
การบริหารมาสามารถใช้เพื่อรายงานตัวชี้วัดที่กล่าวถึงข้างต้น

ข้อมูลเพื่อการบริหารความรุนแรงต่อสตรีและเด็กหญิงไม่สามารถใช้ในการรายงานตัวชี้วัดเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
ที่ 11.7.2 ได้

7.2.2 เป้าหมายที่ 11: เมืองและชุมชนที่ยั่งยืน

เป้าหมายที่ 11 มุ่งเน้นไปที่การสร้างเมืองและการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ที่ครอบคลุม ปลอดภัย มั่นคง

เขม้แขง็และยัง่ยนื เปา้หมายที ่11 ประกอบดว้ยหนึง่จดุมุง่หมายและหนึง่ตวัชีว้ดัทีเ่กีย่วขอ้งกบัความ

รนุแรงตอ่สตรแีละเดก็หญงิ เปา้หมายและตวัชีว้ดันีจ้ะมกีารเนน้ในแผนภาพ 10 พรอ้มกบัขอ้กาํหนด

ด้านข้อมูลสําหรับตัวชี้วัด

แผนภาพ 10: เป้าหมายที่ 11 เป้าหมายเกี่ยวข้องกับความรุนแรงต่อสตรีและเด็กผู้หญิง ตัวชี้วัดและ

ข้อกำาหนดด้านข้อมูล
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เป้าหมาย 16.2: ยุติการ

กระทําโดยมิชอบ การแสวง

ประโยชน์ การค้ามนุษย์และ

การใช้ความรุนแรงในทุกรูป

แบบและการทรมานเด็ก

ตัวชี้วัดที่ 16.2.2: จํานวนผู้เสียหายกรณีการ

ค้ามนุษย์ต่อประชากร 100,000 คน ตามเพศ 

อายุและรูปแบบการแสวงประโยชน์

ตัวชี้วัดที่ 16.2.3: สัดส่วนของผู้หญิงและผู้ชาย

อายุระหว่าง 18-29 ปีที่ประสบความรุนแรง

ทางเพศก่อนอายุ 18 ปี

ต้องการข้อมูลเพื่อการบริหารที่สามารถจับ

จํานวนของผู้เสียหายกรณีการค้ามนุษย์

จําแนกตามเพศ อายุและรูปแบบของการ

แสวงหาประโยชน์

ต้องการข้อมูลความแพร่หลายของความ

รุนแรงทางเพศก่อนอายุ 18 ปีผ่านการ

สํารวจเชิงประชากรในผู้หญิงและผู้ชาย

อายุระหว่าง 18–29 ปี โดยแยกตามเพศ

เป้าหมาย 16.3: ส่งเสริม

หลักนิติธรรมในระดับชาติ

และระดับสากลและรับรอง

การเข้าถึงความยุติธรรมของ

ทุกคนอย่างเท่าเทียม

ตัวชี้วัดที่ 16.3.1: สัดส่วนของผู้เสียหายกรณี

ความรุนแรงในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา ซึ่ง

รายงานการตกเป็นผู้เสียหายของพวกเขาต่อ

เจ้าหน้าที่ผู้มีอํานาจหรือกลไกการแก้ปัญหา

ความขัดแย้งอื่นๆ ที่ได้รับการยอมรับอย่าง

เป็นทางการ

ต้องการข้อมูลความแพร่หลายของบุคคล

ที่ประสบความรุนแรงและรายงาน

การตกเป็นผู้เสียหายของพวกเขาต่อ

เจ้าหน้าที่ผู้มีอํานาจหรือกลไกการ

แก้ปัญหาความขัดแย้งอื่นๆ ที่ได้รับ

การยอมรับอย่างเป็นทางการ

7.2.3 เป้าหมายที่ 16: สันติภาพ ความยุติธรรมและสถาบันที่เข้มแข็ง

เป้าหมายที่ 16 มุ่งเน้นการส่งเสริมสังคมที่สงบสุขและครอบคลุมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ให้มีการเข้าถึง

ความยุติธรรมสําหรับทุกคนและสร้างสถาบันที่มีประสิทธิภาพ รับผิดชอบและครอบคลุมในทุกระดับ 

ทําให้เมืองและการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ครอบคลุมปลอดภัย มั่นคงและยั่งยืน 

เป้าหมายท่ี 16 ประกอบด้วยสามเป้าหมายและห้าตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องกับความรุนแรงต่อสตรีและ

เด็กหญิง เป้าหมายและตัวชี้วัดแต่ละตัวเหล่านี้จะมีการเน้นในแผนภาพ 11 พร้อมกับข้อกําหนดด้าน

ข้อมูลสําหรับตัวชี้วัดแต่ละตัว

แผนภาพ 11: เป้าหมายที่ 16 เป้าหมายที่เก่ียวข้องกับความรุนแรงต่อสตรีและเด็กผู้หญิง ตัวช้ีวัดและ

ข้อกำาหนดด้านข้อมูล

เป้าหมาย 16.1: ลดความ

รุนแรงทุกรูปแบบและอัตรา

การเสียชีวิตที่เกี่ยวข้องทุกที่

อย่างมีนัยสําคัญ

ตัวชี้วัดที่ 16.1.1: จํานวนผู้เสียหายในการ

ฆาตกรรมโดยเจตนาต่อประชากร 100,000 คน

จําแนกตามเพศและอายุ

ตัวชี้วัดที่ 16.1.3: สัดส่วนของประชากรที่ได้

รับผลกระทบจากความรุนแรงทางร่างกาย, ทาง

จิตใจหรือทางเพศในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา

ต้องการข้อมูลเพื่อการบริหารที่สามารถจับ

ประเด็นคดีการฆาตกรรมโดยเจตนาโดย

จําแนกตามเพศและอายุ

ต้องการข้อมูลเพื่อการบริหารที่สามารถจับ

คดีการฆาตกรรมโดยเจตนาโดยจําแนก

ตามเพศและอายุ

ข้อมูลเพื่อการบริหารสามารถใช้ในการรายงานตัวชี้วัด 16.1.1 และตัวชี้วัด 16.2.2 ข้อมูลความแพร่หลายสามารถใช้ใน
การรายงานตัวชี้วัด 16.1.3 ตัวชี้วัด 16.2.3 และตัวชี้วัด 16.3.1
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ภาคผนวก A: 
บทสรุปผลการสำารวจความแพร่หลายของความรุนแรงต่อสตรีและเด็กหญิงในประเทศสมาชิก

อาเซียน

ข้อมูลต่อไปนี้มีการคัดเลือกมาจากการศึกษาความแพร่หลาย

เพื่อให้เห็นข้อค้นพบและไม่ได้มีการวิเคราะห์หรือให้ข้อสรุปที่

ครอบคลมุของความแพรห่ลายของความรนุแรงตอ่สตรแีละเดก็

หญิงในประเทศสมาชิกอาเซียน

กัมพูชา
ปี 2000, 2005, 2010, และ 2014 การสำารวจ

ประชากรและสุขภาพของกัมพูชา (CDHS)

การสํารวจประชากรและสขุภาพของกมัพชูา (CDHS) ป ี20001, 

20052 และ 20143 รวมถึงโมดูลเกี่ยวกับประสบการณ์ความ

รุนแรงในครอบครัวของผู้หญิง1 การสํารวจ CDHS ปี 20104 

ไม่ได้รวมโมดูลที่เกี่ยวข้องกับความรุนแรงในครอบครัว แม้ว่า

จะมีการวัดทัศนคติของผู้หญิงและผู้ชายต่อการทําร้ายทุบตี

ภรรยา ในปี 2005, 2010 และ 2014 โมดูลความรุนแรงใน

ครอบครวัไดร้วมคาํถามเกีย่วกบัประสบการณค์วามรนุแรงของ

ผู้หญิงตั้งแต่อายุ 15 ปีที่กระทําโดยคู่ครอง (สามีหรือคู่ชีวิต) 

และโดยบุคคลอื่น คําถามเก่ียวกับความรุนแรงโดยคู่ครองใน

ปัจจุบันหรืออดีตวัดสิ่งต่อไปนี้: ประเภทของความรุนแรงที่

ประสบ ความถี่และช่วงเวลาของความรุนแรง ความรุนแรงใน

ระหว่างตั้งครรภ์ พฤติกรรมในการแสวงหาความช่วยเหลือ

แต่ละรอบของการสํารวจมีการบริหารจัดการกับกลุ่มตัวอย่าง

ที่เป็นตัวแทนระดับประเทศของผู้ใหญ่อายุ 15-49 ปี CDHS ปี 

2000 ได้มีการบริหารจัดการกลุ่มตัวอย่างผู้หญิงจํานวน 

15,351 คน เพ่ือให้ม่ันใจว่าผลการสํารวจสามารถให้ข้อมูล

ประมาณการสําหรับ 24 จังหวัดทั่วประเทศ กลุ่มตัวอย่าง

ประกอบด้วย 12 จังหวัดและ 5 กลุ่มจังหวัด ในปี 2005 และ 

2014 กลุ่มตัวอย่างรวม 14 จังหวัดและ 5 กลุ่มจังหวัด CDHS 

ปี 2005 มีการบริหารจัดการกับกลุ่มตัวอย่างผู้หญิง 16,823 

คนและชาย 6,731 คน ในทํานองเดียวกัน CDHS 2010 มีการ

บริหารจัดการกับกลุ่มตัวอย่างผู้หญิง 17,578 คนและผู้ชาย 

51,900 คน

การสํารวจ CDHS ปี 2014 พบว่าผู้หญิง 22 เปอร์เซ็นต์ของ 

ผู้หญิงทุกคนเคยผ่านประสบการณ์ความรุนแรงทางร่างกาย

หรือทางเพศในชว่งชวีติของพวกเธอ และ 20 เปอรเ์ซน็ตป์ระสบ

ความรุนแรงทางร่างกาย และ 8 เปอร์เซ็นต์รายงานว่ามีความ

รุนแรงทางร่างกายเกิดขึ้นในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา ในบรรดา

ผู้หญิงทุกคน 6 เปอร์เซ็นต์เคยประสบกับความรุนแรงทางเพศ

ในช่วงชีวิตของพวกเธอและ 3 เปอร์เซ็นต์ประสบความรุนแรง

ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา

เกี่ยวกับความแพร่หลายของความรุนแรงทางร่างกายโดย 

คู่ครอง การสํารวจ CDHS ปี 2000 พบว่าผู้หญิงที่เคยแต่งงาน

แล้ว 16 เปอรเ์ซน็ตเ์คยประสบกบัความรนุแรงทางรา่งกายโดย

สามีของพวกเธอตั้งแต่อายุ 15 ปีและ 15 เปอร์เซ็นต์ที่ความ

รุนแรงเกิดขึ้นในช่วง 12 เดือนก่อนมีการสํารวจ ในทํานอง

เดียวกัน CDHS ปี 2005 พบว่า 13 เปอร์เซ็นต์ของผู้หญิงที่

แต่งงานแล้วเคยมีประสบการณ์ความรุนแรงทางร่างกายโดย

สามีของพวกเธอตั้งแต่อายุ 15 ปีและ 8 เปอร์เซ็นต์เกิดขึ้น

ภายใน 12 เดือนก่อนการสํารวจ ในปี 2014 CDHS พบว่า 16 

เปอร์เซ็นต์ของผู้หญิงที่เคยแต่งงานแล้วเคยมีประสบการณ์

ความรุนแรงทางร่างกายโดยสามีของพวกเธอตั้งแต่อายุ 15 ปี

และ 9 เปอร์เซ็นต์ที่เกิดขึ้นในช่วง 12 เดือนก่อนการสํารวจ 

จากปี 2000 ถึง 2014 สัดส่วนของผู้หญิงที่เคยประสบความ

รุนแรงทางร่างกายในช่วง 12 เดือนก่อนการสํารวจลดลง

กรณีประเภทของความรุนแรงต่อสตรีที่แต่งงานแล้วซึ่งกระทํา

โดยสามี ตามการสํารวจ CDHS ปี 2000 ระบุว่าผู้หญิงท่ี

แตง่งานแล้ว 18 เปอรเ์ซน็ตเ์คยประสบความรนุแรงทางอารมณ ์

16 เปอร์เซ็นต์เคยประสบความรุนแรงทางร่างกาย (13 

เปอร์เซ็นต์ประสบรูปแบบที่รุนแรงน้อยกว่าและ 4 เปอร์เซ็นต์

ประสบรูปแบบที่รุนแรงมากกว่า) และ 4 เปอร์เซ็นต์ประสบ

ความรนุแรงทางเพศโดยสามใีนชว่งชวีติของพวกเธอ ในทาํนอง

เดียวกัน CDHS ปี 2005 พบว่าในผู้หญิงที่แต่งงานแล้ว 19 

เปอร์เซ็นต์ประสบความรุนแรงทางอารมณ์ 13 เปอร์เซ็นต์

ประสบความรนุแรงทางรา่งกาย (7 เปอรเ์ซน็ตเ์ผชญิกบัรปูแบบ

ที่รุนแรงน้อยกว่าและ 6 เปอร์เซ็นต์เผชิญรูปแบบที่รุนแรง

มากกว่า) และ 3 เปอร์เซ็นต์ประสบความรุนแรงทางเพศโดย

สามใีนชว่งชวีติของพวกเธอ ผูห้ญงิทีเ่คยแตง่งานแลว้บางคนมี

ประสบการณ์ความรุนแรงหลายรูปแบบในบริบทของการ

แต่งงาน ในความเป็นจริงแล้ว 14 เปอร์เซ็นต์ของผู้หญิงท่ี

แต่งงานแล้วเคยมีประสบการณ์ความรุนแรงทางร่างกายหรือ

ทางเพศ และ 22 เปอร์เซ็นต์มีประสบการณ์ความรุนแรงทาง

ร่างกาย ทางเพศหรือทางอารมณ์จากสามีในช่วงชีวิตของ 

พวกเธอ CDHS ปี 2014 พบว่าผู้หญิงที่แต่งงานแล้วเคยมี

แนวทางปฏิบัติภูมิภาคอาเซียน ว่าด้วยการเก็บรวบรวมและการใช้ข้อมูลความรุนแรงต่อสตรีและเด็กหญิง  |  117



ประสบการณ์ความรุนแรงทางอารมณ์มากถึง 25 เปอร์เซ็นต์ 

และ 18 เปอร์เซ็นต์มีประสบการณ์ความรุนแรงทางร่างกาย

และ/หรือความรุนแรงทางเพศ 16 เปอร์เซ็นต์มีประสบการณ์

ความรุนแรงทางรา่งกายและ 6 เปอรเ์ซน็ตม์ปีระสบการณค์วาม

รุนแรงทางเพศโดยคู่ครองในช่วงชีวิตหนึ่ง นอกจากน้ี 29 

เปอร์เซ็นต์มีประสบการณ์การใช้ความรุนแรงทางร่างกาย ทาง

เพศและ/หรือทางอารมณ์จากคู่ครองในปัจจุบันหรือล่าสุดใน

ชีวิตของพวกเธอและ 20 เปอร์เซ็นต์ท่ีความรุนแรงเกิดขึ้นใน 

12 เดือนก่อนการสํารวจ

ในกรณีของผู้กระทําความผิดที่พบบ่อยที่สุดนั้น ในบรรดา 

ผู้หญิงที่เคยแต่งงานที่เคยประสบความรุนแรงทางร่างกาย  

ผู้กระทําผิดที่พบบ่อยที่สุดคือสามีหรือคู่ครองคนปัจจุบันของ

พวกเธอ (75 เปอร์เซ็นต์ในปี 2000, 65 เปอร์เซ็นต์ในปี 2005, 

56 เปอร์เซ็นต์ในปี 2014) แม่หรือแม่เลี้ยง (23 เปอร์เซ็นต์ใน

ปี 2014) และอดีตสามีหรือคู่ครอง (11เปอร์เซ็นต์ในปี 2005 

และ 20 เปอร์เซ็นต์ในปี 2014) CHDS ในปี 2014 พบว่าใน

บรรดาผู้หญิงที่ไม่เคยแต่งงานที่ประสบความรุนแรงทาง

ร่างกาย ผู้กระทําผิดท่ีพบบ่อยท่ีสุดคือพ่อหรือพ่อเล้ียง 

(37เปอร์เซ็นต์) น้องสาวหรือพี่ชาย (31 เปอร์เซ็นต์) และแม่

หรือแม่เลี้ยง (26 เปอร์เซ็นต์) ) จากข้อมูลของ CDHS ปี 2014 

ในบรรดาผู้หญิงที่แต่งงานแล้วที่เคยประสบความรุนแรง 

ทางเพศ ผูก้ระทาํผดิมกัจะเปน็สามหีรอืคูค่รองคนปจัจบุนั (61 

เปอร์เซ็นต์) รองลงมาคืออดีตสามีหรือคู่ครอง (23 เปอร์เซ็นต์)

ผู้หญิงที่ประสบความรุนแรงมักได้รับความทุกข์ทรมานจาก 

บาดเจ็บจากความรุนแรง การสํารวจ CDHS ปี 2000 พบว่า 

37 เปอร์เซ็นต์ของผู้หญิงท่ีเคยแต่งงานท่ีเคยประสบความ

รุนแรงทางร่างกายหรือทางเพศโดยสามีของพวกเธอรายงาน

วา่มอีาการฟกชํา้หรอืเจบ็ปวดในชว่งชวีติหนึง่ของพวกเธอ และ 

31 เปอร์เซ็นต์มีรอยฟกชํ้าหรืออาการเจ็บปวดในช่วงปีที่ผ่าน

มาเนือ่งจากการกระทําโดยสาม ีในบรรดาผูห้ญงิทีเ่คยแตง่งาน

ทีเ่คยประสบความรนุแรงทางรา่งกายหรอืทางเพศโดยสามขีอง

พวกเขา 6 เปอร์เซ็นต์เคยไปที่สถานพยาบาลเนื่องมาจากการ 

กระทาํของสาม ีในป ี2005 นั้น 41 เปอรเ์ซน็ตข์องผูห้ญงิทีเ่คย

แตง่งานทีเ่คยประสบความรนุแรงทางรา่งกายหรอืทางเพศจาก

สามีของพวกเธอได้รายงานว่ามีอาการฟกชํ้าหรืออาการเจ็บ

ปวดในช่วงชีวิตหนึ่งของพวกเขาและ 30 เปอร์เซ็นต์มีอาการ

ชํ้าและอาการเจ็บปวดในช่วงปีท่ีผ่านมาจากการกระทําของ

สามี ในบรรดาผู้หญิงท่ีเคยแต่งงานท่ีเคยประสบความรุนแรง

ทางรา่งกายหรอืทางเพศโดยสามขีองพวกเขา 6 เปอรเ์ซน็ตเ์คย

รับการรักษาที่สถานพยาบาลเนื่องจากการกระทําของสามี  

ท้ายที่สุด CDHS ปี 2014 พบว่า 48 เปอร์เซ็นต์ของผู้หญิงที่

เคยประสบความรนุแรงทางรา่งกายหรอืทางเพศโดยสามไีดร้บั

บาดเจ็บ ซึ่ง 44 เปอร์เซ็นต์มีบาดแผล มีรอยฟกชํ้าหรืออาการ

เจ็บปวด นอกจากนี้ 22 เปอร์เซ็นต์ยังมีอาการบาดเจ็บที่ตา 

เคล็ดขดัยอก กระดกูเคล่ือนหรอืแผลไฟไหม ้และ 5 เปอรเ์ซน็ต์

มีบาดแผลลึก กระดูกหัก ฟันหักหรือบาดเจ็บสาหัสอื่นๆ 

สําหรับผู้หญิงส่วนใหญ่ในกัมพูชา ความรุนแรงในช่วงต้นของ

ชีวิตแต่งงาน CDHS ปี 2000 และ 2005 พบว่า 28 เปอร์เซ็นต์

ของชวีติแตง่งาน ความรนุแรงเกดิขึน้ในชว่งสองปแีรกของการ

แต่งงาน CDHS ปี 2000 พบว่าความรุนแรงเกิดขึ้นในช่วงห้าปี

แรกของการแตง่งานโดยเปน็สามในหา้ของการแตง่งาน ในขณะ

ที่ CDHS ปี 2005 พบว่าความรุนแรงเกิดขึ้นในช่วงห้าปีแรก

ของการแต่งงานโดยเป็นสองในสามของการแต่งงาน (ลดลง 

เล็กน้อย)

ในกรณีของพฤติกรรมในการแสวงหาความช่วยเหลือ CDHS  

ปี 2000 เปิดเผยว่าในบรรดาผู้หญิงทุกคนที่รายงานความ

รุนแรงทางร่างกายหรือทางเพศโดยใครก็ตาม 20 เปอร์เซ็นต์

ของผู้หญิงมีการขอความช่วยเหลือจากใครบางคน ผู้หญิงมี 

แนวโน้มสูงที่จะขอความช่วยเหลือจากครอบครัว (63 

เปอร์เซ็นต์ ) จากญาติหรือเพื่อนคนอื่นๆ (44 เปอร์เซ็นต์) หรือ

จากญาติฝ่ายสามีของพวกเธอ (12 เปอร์เซ็นต์) มีเพียง  

1 เปอร์เซ็นต์เท่านั้นที่ขอความช่วยเหลือจากบุคลากรทางการ

แพทย์ ผู้หญิงน้อยมากที่จะขอความช่วยเหลือ หากผู้กระทํา

ความรุนแรงเป็นสามีคนปัจจุบันของพวกเธอ (15 เปอร์เซ็นต์) 

CDHS ปี 2005 เปิดเผยว่า 31 เปอร์เซ็นต์ของผู้หญิงทุกคนที่

ประสบความรนุแรงทางรา่งกายหรอืทางเพศขอความชว่ยเหลอื

จากใครบางคน ในจํานวนของผู้ที่ขอความช่วยเหลือน้ัน 51 

เปอร์เซ็นต์ขอความช่วยเหลือจากครอบครัวของพวกเขาและ 

46 เปอร์เซ็นต์ขอความช่วยเหลือจากที่อื่นๆ ผู้หญิงน้อยมากที่

จะขอความชว่ยเหลือหากผู้กระทําผิดเปน็บคุคลอืน่ทีไ่มใ่ชส่าม ี

(23 เปอร์เซ็นต์) ในขณะที่ผู้หญิง 38 เปอร์เซ็นต์ขอความ 

ชว่ยเหลอืหากพวกเธอประสบความรนุแรงโดยสามขีองพวกเธอ 

ในบรรดาผู้หญิงที่เคยประสบความรุนแรงจากอดีตสามี 53 

เปอร์เซ็นต์ขอความช่วยเหลือ

เมื่อความถี่ของความรุนแรงในชีวิตของผู้หญิงเพิ่มขึ้น พวกเธอ

มแีนวโนม้ทีจ่ะขอความชว่ยเหลอื ตวัอยา่งเชน่ CDHS ป ี2005 

พบว่า 31 เปอร์เซ็นต์ของผู้หญิงที่ประสบความรุนแรงทาง

ร่างกายหรือทางเพศในช่วง 12 เดือนก่อนหน้าขอความ 

ชว่ยเหลือเมือ่เทยีบกบั 52 เปอรเ์ซน็ตข์องผูห้ญงิทีป่ระสบความ

รนุแรงทางรา่งกายหรอืทางเพศมากกวา่สีค่รัง้ขึน้ไปในชว่งเวลา

เดียวกัน การเพิ่มขึ้นของพฤติกรรมในการขอความช่วยเหลือ

ตั้งแต่ปี 2000 ถึง 2005 อาจสะท้อนถึงความจริงที่ว่าอยู่
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ในช่วงเวลานี้ ท้ายที่สุด CDHS ปี 2014 พบว่า 43 เปอร์เซ็นต์

ของผู้หญิงที่เคยประสบความรุนแรงทางร่างกายหรือทางเพศ

มีการขอความช่วยเหลือ ผู้หญิง 38 เปอร์เซ็นต์ไม่เคยขอความ

ช่วยเหลือและไม่เคยบอกใคร 19 เปอร์เซ็นต์ไม่เคยขอความ

ช่วยเหลือแต่บอกใครบางคน ผู้หญิงที่ประสบความรุนแรงทาง

ร่างกายหรือทางเพศส่วนใหญ่มักขอความช่วยเหลือจาก

ครอบครัวของตนเอง (59 เปอร์เซ็นต์) รองลงมาคือเพื่อนบ้าน 

(29 เปอร์เซ็นต์) อื่นๆ (16 เปอร์เซ็นต์) และตํารวจ (12 

เปอร์เซ็นต์)

ในประเดน็ทศันคตทิีม่ตีอ่การทาํรา้ยทบุตภีรรยา CDHS พบวา่

ในปี 2010 ผู้หญิง 35 เปอร์เซ็นต์เห็นด้วยกับเหตุผลเฉพาะที่

ระบุเหตุสามีตบตีภรรยา ผู้หญิง 55 เปอร์เซ็นต์ในปี 2005 

จํานวน 46 เปอร์เซ็นต์ในปี 2010 และจํานวน 50 เปอร์เซ็นต์

ในปี 2014 ในเชิงเปรียบเทียบ CDHS ปี 2010 พบว่าผู้ชาย 22 

เปอร์เซ็นต์เชื่อว่าสามีมีเหตุผลสมควรในการทุบตีภรรยาอย่าง

น้อยหนึ่งในเหตุผลเฉพาะ

การสํารวจ CDHS ปี 2014 พบว่า 7 เปอร์เซ็นต์ของผู้หญิงที่

แต่งงานแล้วกล่าวว่าสามีหรือคู่ครองของพวกเธอแสดง

พฤติกรรมควบคุมสามลักษณะหรือมากกว่าน้ัน พฤติกรรม

ควบคุมหลักที่ผู้หญิงประสบจากสามีหรือคู่ครองของพวกเธอ

คือความหึงหวงหรือความโกรธเมื่อพวกเธอคุยกับผู้ชายอื่นๆ 

(23 เปอรเ์ซน็ต)์ และการกลา่วหาวา่ไมซ่ือ่สตัย ์(12 เปอรเ์ซน็ต)์ 

ผู้หญิงประมาณ 4-5 เปอร์เซ็นต์เคยประสบพฤติกรรมควบคุม

แต่ละลักษณะ

การสำารวจระดับประเทศเกี่ยวกับสุขภาพและ

ประสบการณ์ชีวิตของผู้หญิงในประเทศกัมพูชา

ในปี 2015 รัฐบาลกัมพูชาได้ทําการสํารวจระดับชาติเรื่อง

สุขภาพและประสบการณ์ชีวิตของผู้หญิงในกัมพูชา5 ด้วยการ

สนับสนุนขององค์การอนามัยโลกและ UN Women 

แบบสอบถามการศึกษาของกัมพูชาน้ันใช้แบบวิธีศึกษาของ

องค์การอนามัยโลกซึ่งพัฒนาขึ้นเพื่อการศึกษาหลากหลาย

ประเทศเกี่ยวกับสุขภาพของผู้หญิงและความรุนแรงใน

ครอบครัวต่อผู้หญิง แบบสอบถามประกอบด้วยคําถาม 

เกี่ยวกับประสบการณ์ความรุนแรงของผู้หญิง เกี่ยวกับ

คุณลักษณะประชากร เก่ียวกับประสบการณ์ท่ีเก่ียวเนื่องกับ

สุขภาพ และเกี่ยวกับการแสวงหาความช่วยเหลือและวิธีการ

จัดการปัญหา มีการสัมภาษณ์ผู้หญิงจํานวน 3,075 คนอายุ

ระหว่าง 15-64 ปี

การศกึษาพบวา่ผูห้ญงิ 21 เปอรเ์ซน็ตท์ีเ่คยอยูใ่นความสมัพนัธ์

เคยประสบความรนุแรงทางรา่งกายและ/หรอืความรนุแรงทาง

เพศโดยคู่ครอง การศึกษาเน้นยํ้าการทับซ้อนในระดับสูงของ

รปูแบบทีแ่ตกตา่งกนัของความรนุแรงโดยคูค่รอง โดยรวมแลว้ 

21 เปอร์เซ็นต์ของผู้หญิงที่เคยประสบความรุนแรงโดยคู่ครอง

รายงานเกีย่วกบัประสบการณค์วามรนุแรงทัง้ทางรา่งกายและ

ทางเพศในช่วงชีวิตของพวกเธอและ 15 เปอร์เซ็นต์ประสบ

ความรุนแรงในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา

ในกรณีพฤติกรรมการแสวงหาความช่วยเหลือ การศึกษา 

พบว่าผู้หญิง 49 เปอร์เซ็นต์ที่เคยประสบความรุนแรงโดย 

คู่ครองไม่ได้บอกใครเกี่ยวกับความรุนแรงของคู่ครองของ 

พวกเธอ หากพวกเธอจะบอกใครบางคนเกี่ยวกับความรุนแรง 

ผูห้ญงิ สว่นใหญม่กับอกพอ่แม ่(25 เปอรเ์ซน็ต)์ และเพือ่นบา้น

เป็นอันดับสอง (22 เปอร์เซ็นต์ ) และพี่น้อง (21 เปอร์เซ็นต์) 

มีผู้หญิงเพียง 7 เปอร์เซ็นต์ เท่านั้นที่แจ้งความกับตํารวจและ 

5 เปอร์เซ็นต์กล่าวว่าตํารวจได้พยายามช่วยเหลือพวกเธอ

ประสบการณ์ความรุนแรงในครอบครัวและความ

รุนแรงรูปแบบอื่นๆ ของผู้หญิง - รายงานการ

วิเคราะห์ข้อมูลทุติยภูมิของ CDHS ปี 2014

ในปี 2016 สถาบันสถิติแห่งชาติและกระทรวงสาธารณสุขได้

ร่วมมือกันดําเนินการวิเคราะห์ลําดับรองของ CDHS ปี 2000 

ปี 2005 และ ปี 2014 และการสำารวจแห่งชาติด้านสุขภาพ

และประสบการณ์ชีวิตของสตรีในกัมพูชา รายงานเร่ือง

ประสบการณค์วามรนุแรงในครอบครวัของผูห้ญงิและรปูแบบ

ความรุนแรงอื่นๆ - รายงานการวิเคราะห์ข้อมูลทุติยภูมิของ 

CDHS ปี 20146 ได้ตรวจสอบแนวโน้มและรูปแบบของความ

รุนแรงต่อสตรีและเด็กที่มีมาในประเทศกัมพูชาและให้การ

เปรียบเทียบผลของการสํารวจความแพร่หลายที่แตกต่างกัน 

รายงานได้วิเคราะห์ผลกระทบของนโยบายและแผนงาน

ป้องกันความรุนแรงเพื่อรายงานการพัฒนานโยบายและแผน

ยุทธศาสตร์เพื่อการป้องกันความรุนแรงต่อสตรีและเด็กท่ีมี

ประสิทธิภาพมากขึ้น

การวิเคราะห์พบว่าผู้หญิงชาวกัมพูชากว่า 30 เปอร์เซ็นต์เคย

ประสบความรุนแรงโดยคู่ครองทั้งทางร่างกาย ทางเพศ ทาง

จิตใจ หรือทางเศรษฐกิจในช่วงชีวิตหน่ึง การศึกษาเน้นย้ําถึง

ระดับการทับซ้อนของรูปแบบความรุนแรงโดยคู่ครองที่ 

แตกต่างกัน กับผู้หญิงส่วนใหญ่ที่ประสบความรุนแรงโดย 

คู่ครองทั้งทางร่างกายและทางเพศ ในกรณีพฤติกรรมการขอ

ความช่วยเหลือ พบว่าผู้หญิงส่วนใหญ่มักขอความช่วยเหลือ

และได้รับความช่วยเหลือจากสมาชิกในครอบครัว เพื่อนและ

เพื่อนบ้านมากกว่าการบริการที่เป็นทางการ

แนวทางปฏิบัติภูมิภาคอาเซียน ว่าด้วยการเก็บรวบรวมและการใช้ข้อมูลความรุนแรงต่อสตรีและเด็กหญิง  |  119



อินโดนีเซีย

ในปี 2016 อินโดนีเซียได้ทําการศึกษาความแพร่หลายของ

ความรุนแรงต่อสตรีและเด็กระดับชาติครั้งแรกที่ชื่อว่า  

การสำารวจแห่งชาติของอินโดนีเซียด้านประสบการณ์ชีวิตของ

ผู้หญิง7 จากผู้หญิง 8,757 คนท่ีมีอายุระหว่าง 15-64 ปี  

ใน 83 อําเภอทั่วทั้ง 24 จังหวัด การสํารวจดังกล่าวได้รับมอบ

หมายจากกระทรวงการสง่เสรมิศกัยภาพสตรแีละการคุม้ครอง

เดก็ (KPPPA) และดําเนนิการโดยสํานกังานสถติกิลางดว้ยความ 

ชว่ยเหลอืจาก UNFPA การสํารวจใชร้ะเบยีบวธิวีจิยัทีอ่อกแบบ

โดย UNFPA เพื่อรวบรวมข้อมูลที่ละเอียดอ่อนเกี่ยวกับความ

รุนแรงต่อสตรีและเด็ก และผู้สัมภาษณ์ได้รับการฝึกอบรมให้

ทําการสัมภาษณ์แบบตัวต่อตัวและเคารพหลักการความ

ปลอดภัยและการรักษาความลับ

การสํารวจได้พิจารณาถึงความรุนแรงสี่ประเภท: ทางร่างกาย 

ทางเพศ ทางจิตใจ และทางเศรษฐกิจ การค้นพบเบื้องต้นพบ

วา่ผูห้ญงิ 42 เปอรเ์ซน็ตท์ีเ่คยมคีูค่รองเคยประสบความรนุแรง

อยา่งนอ้ยหนึง่ในสีป่ระเภทดงักลา่วในชว่งชีวติของพวกเธอและ 

16 เปอร์เซ็นต์ประสบความรุนแรงในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา 

ในบรรดาผู้หญิงท่ีเคยมีคู่ครองน้ัน 33 เปอร์เซ็นต์เคยประสบ

ความรนุแรงดา้นรา่งกายและ/หรอืความรนุแรงทางเพศในช่วง

ชวีติหนึง่ และ 9 เปอรเ์ซ็นตป์ระสบความรนุแรงในชว่ง 12 เดอืน

ที่ผ่านมา ในกรณีความรุนแรงทางเพศและ/หรือทางร่างกาย

โดยคู่ครองนั้น 18 เปอร์เซ็นต์ของผู้หญิงที่เคยมีคู่ครองเคย

ประสบความรุนแรงทางร่างกายและ/หรือทางเพศโดยคู่ครอง

ในช่วงชีวิตหนึ่ง และ 5 เปอร์เซ็นต์ประสบความรุนแรงในช่วง 

12 เดือนที่ผ่านมา

การสํารวจยังเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดของผู้หญิงที่ประสบ

ความรุนแรง โดยเฉพาะอย่างยิ่งกรณีความรุนแรงทางร่างกาย

และ/หรอืความรนุแรงทางเพศทีเ่กดิขึน้มากทีส่ดุในกลุ่มผู้หญงิ

ที่จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือระดับการ

ศึกษาที่สูงกว่ารวมถึงในกลุ่มผู้หญิงที่ว่างงานและผู้ที่อาศัยอยู่

ในเขตเมือง

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

ในปี 2014 สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวได้ทําการ

ศกึษาตวัแทนแหง่ชาตคิรัง้แรกเกีย่วกบัความรนุแรงตอ่สตรแีละ

เด็กหญิง การสํารวจแห่งชาติลาวเกี่ยวกับสุขภาพและ

ประสบการณ์ชีวิตของสตรีในปี 2014: การศึกษาความรุนแรง

ต่อสตรี8 ได้ใช้ระเบียบวิธีการวิจัยในการศึกษาสุขภาพของ 

ผู้หญิงและความรุนแรงในครอบครัวต่อสตรีในหลากหลาย

ประเทศขององค์การอนามัยโลก การสํารวจครั้งน้ีเป็นผลมา

จากความร่วมมือระหว่างคณะกรรมาธิการว่าด้วยความ

ก้าวหน้าของสตรีแห่งชาติและสํานักงานสถิติแห่งชาติลาวโดย

ประสานงานกบัสหภาพสตรแีหง่ชาตลิาว กระทรวงสาธารณสขุ 

กระทรวงยุติธรรม และกระทรวงความม่ันคงสาธารณะโดย 

ได้รับการสนับสนุนจาก UNFPA และ UN Women การศึกษา

มีองค์ประกอบสองประการ ได้แก่ การสํารวจเชิงปริมาณของ

ผู้หญิง 2,997 คนอายุ 15-64 ปีซึ่งเป็นตัวแทนของประชากร

โดยทั่วไป และองค์ประกอบเชิงคุณภาพประกอบด้วยการ

สัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้หญิงที่ประสบความรุนแรงโดยคู่ครอง  

การสนทนากลุ่มกับผู้หญิงและผู้ชาย และการสัมภาษณ์ผู้ให้

ข้อมูลหลัก

ในกรณีความรุนแรงโดยคู่ครอง การสํารวจพบว่าในบรรดา 

ผู้หญิงที่เคยมีคู่ครอง 12 เปอร์เซ็นต์เคยประสบความรุนแรง

ทางร่างกายในช่วงชีวิตหน่ึงและ 4 เปอร์เซ็นต์ประสบความ

รุนแรงในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา 7 เปอร์เซ็นต์เคยประสบกับ

ความรุนแรงทางเพศในช่วงชีวิตของพวกเขาและ 3 เปอร์เซ็นต์

ประสบความรนุแรงดงักลา่วในชว่ง 12 เดอืนทีผ่า่นมา และ 26 

เปอร์เซ็นต์ประสบความรุนแรงทางจิตใจในช่วงชีวิตหนึ่งและ 

11 เปอร์เซ็นต์ประสบในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมาโดยสามีหรือ 

คู่ครอง ในเรื่องของรูปแบบที่ทับซ้อนของความรุนแรงโดย 

คู่ครอง 15 เปอร์เซ็นต์ของผู้หญิงประสบความรุนแรงทาง

ร่างกายและ/หรือความรุนแรงทางเพศในช่วงชีวิตหนึ่งและ  

6 เปอร์เซ็นต์ประสบเหตุในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา

ในบรรดาผู้หญิงที่ประสบความรุนแรงทางร่างภาพและ/หรือ

ทางเพศโดยคู่ครองในช่วงชีวิตหนึ่งของพวกเขานั้น 43 

เปอร์เซ็นต์ได้รับบาดเจ็บ และ 20 เปอร์เซ็นต์ได้รับบาดเจ็บ

มากกว่าห้าครั้ง ผู้หญิงที่เคยประสบความรุนแรงทางร่างกาย

และ/หรือทางเพศโดยคู่ครองรายงานว่ามีสุขภาพไม่ดี (22 

เปอร์เซ็นต์) ในขณะที่ผู้หญิง 15 เปอร์เซ็นต์ที่ไม่เคยประสบ

ความรุนแรงโดยคู่ครองรายงานว่าสุขภาพไม่ดี

การสาํรวจพบวา่ความแพรห่ลายของความรนุแรงทางรา่งกาย

โดยบคุคลทีไ่มใ่ชคู่ค่รองในชว่งชวีติหนึง่ตัง้แตอ่าย ุ15 ปคีดิเปน็ 

5 เปอร์เซ็นต์ ผู้กระทําความรุนแรงทางร่างกายที่ไม่ใช่คู่ครอง

ส่วนใหญ่มีแนวโน้มที่จะเป็นสมาชิกในครอบครัวเพศหญิง  

(35 เปอร์เซ็นต์) โดยเฉพาะแม่หรือแม่เล้ียง (27 เปอร์เซ็นต์) 

เพื่อนหญิงและคนรู้จัก (20 เปอร์เซ็นต์) ผู้กระทําความผิดที่

ไมใ่ช่คู่ครองรวมถงึสมาชิกในครอบครวัเพศชาย (24 เปอรเ์ซ็นต)์ 

และผู้ชายอืน่ (24 เปอรเ์ซน็ต)์ ความแพรห่ลายของความรนุแรง

ทางเพศจากผู้ไมใ่ชคู่่ครองในชว่งชวีติหนึง่คือ 5 เปอรเ์ซน็ต ์และ

ความแพรห่ลายของการมเีพศสัมพนัธโ์ดยบงัคับในช่วงชีวติหนึง่

คือ 1 เปอร์เซ็นต์
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ในบรรดาผู้หญิงท่ีประสบความรุนแรงทางร่างกายและ/หรือ

ทางเพศโดยคู่ครอง นั้น 43 เปอร์เซ็นต์ไม่เคยบอกใคร ส่วน 

ผูห้ญงิทีไ่ดบ้อกใครบางคนมกัจะขอความชว่ยเหลอืจากสมาชกิ

ในครอบครัวรวมถึงพี่น้อง (36 เปอร์เซ็นต์) และพ่อแม่  

(34 เปอร์เซ็นต์) ตามด้วยเพื่อน (20 เปอร์เซ็นต์) อย่างไรก็ตาม 

ที่สําคัญก็คือ ผู้หญิงส่วนใหญ่ (71 เปอร์เซ็นต์) ที่ประสบกับ

ความรุนแรงทางรา่งกายและ/หรอืความรนุแรงทางเพศโดยสามี

หรอืคูค่รองไมไ่ดข้อความชว่ยเหลอืจากเจา้หนา้ทีใ่นทอ้งถิน่ ใน

บรรดาผู้ที่ขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าท่ีท้องถิ่นนั้น 19 

เปอร์เซน็ตไ์ดต้ดิตอ่ผูน้าํทอ้งถิน่และ 12 เปอรเ์ซน็ตต์ดิตอ่หนว่ย

งานไกล่เกลี่ย มีเพียง 4 เปอร์เซ็นต์เท่านั้นที่ไปยังเจ้าหน้าที่

ตํารวจและน้อยกว่า 1 เปอร์เซ็นต์ติดต่อศาล เหตุผลหลักที่ 

ผู้หญิงขอความช่วยเหลือคือเพราะไม่สามารถทนต่อความ

รุนแรงได้อีก (64 เปอร์เซ็นต์) และเพราะได้รับการสนับสนุน

จากครอบครัวหรือเพื่อนๆ เพื่อขอความช่วยเหลือ (40 

เปอร์เซ็นต์) ในขณะเดียวกันเหตุผลหลักท่ีผู้หญิงไม่ขอความ

ชว่ยเหลอืเนือ่งจากเกดิจากความอบัอาย (37 เปอรเ์ซน็ต)์ และ

เพราะคิดว่าความรุนแรงนั้นไม่ได้รุนแรง (35 เปอร์เซ็นต์)

การสํารวจยังวัดทัศนคติที่มีต่อปัจจัยพื้นฐานที่เอื้อต่อความ

รุนแรงโดยคู่ครองและมากถึง 36 เปอร์เซ็นต์ของผู้หญิงที่เช่ือ

ว่า ‘ภรรยาที่ดีต้องเชื่อฟังสามีแม้ว่าเธอจะไม่เห็นด้วยก็ตาม’ 

29 เปอร์เซ็นต์ยอมรับว่า ‘ภรรยาต้องมีหน้าที่ในการมีเพศ

สมัพนัธก์บัสามขีองเธอ’ และ 23 เปอรเ์ซ็นตเ์หน็ดว้ยวา่ ‘ผู้ชาย

ควรแสดงให้เห็นว่าเขาเป็นเจ้านาย’

เมียนมา

การสํารวจประชากรและสุขภาพของเมียนมาปี 2015-16  

(The 2015–16 Myanmar Demographic and Health 

Survey - 2015-6 MDHS)9 เป็นการสํารวจประชากรและ

สขุภาพแหง่แรกทีด่าํเนนิการในพมา่ การสํารวจประชากรและ

สุขภาพปี 2015-16 จัดทําโดยกระทรวงสาธารณสุขและกีฬา

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลประเทศท่ีเชื่อถือได้ ถูกต้อง 

แมน่ยําและเปน็ปจัจบุนั กลุม่เปา้หมายคอืผูห้ญงิและผู้ชายอายุ

ระหว่าง 15 - 49 ปี อาศัยอยู่ในครัวเรือนที่ได้รับการสุ่มเลือก

ทั่วประเทศ โดยรวมแล้วมีการสัมภาษณ์ครัวเรือนจํานวน 

12,500 ครัวเรือน เป็นผู้หญิง 12,885 คนและชาย 4,737 คน

การสํารวจประชากรและสุขภาพของเมียนมา ปี 2015-16 ได้

มีการรวมประเด็นความรุนแรงในครอบครัวและคําถามเกี่ยว

กับทัศนคติที่มีต่อการทุบตีภรรยา โดยรวมแล้วผู้หญิง 51 

เปอร์เซน็ต ์และผูช้าย 49 เปอรเ์ซน็ตเ์หน็ดว้ยวา่การทบุตภีรรยา

นั้นมีเหตุผลอย่างน้อยเหตุผลหนึ่ง

การสาํรวจพบวา่ผูห้ญงิ 15 เปอรเ์ซน็ตเ์คยประสบความรนุแรง

ทางร่างกายมาตั้งแต่อายุ 15 ปี และ 9 เปอร์เซ็นต์ประสบเหตุ

ในชว่ง 12 เดอืนทีผ่า่นมา ผูห้ญงิ 3 เปอรเ์ซน็ตเ์คยประสบความ

รุนแรงทางเพศในช่วงชีวิตของพวกเธอ และ 2 เปอร์เซ็นต์

ประสบเหตุในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา ในบรรดาผู้หญิงที่เคย 

ตั้งครรภ์ 3 เปอร์เซ็นต์รายงานว่าเคยประสบความรุนแรงทาง

ร่างกายในระหว่างตั้งครรภ์

มีการเปล่ียนแปลงที่สําคัญตามรัฐและภูมิภาค เขตตะนาวศรี

และรัฐยะไข่มีเปอร์เซ็นต์ของผู้หญิงที่ประสบความรุนแรงทาง

ร่างกายสูงสุด (30 และ 27 เปอร์เซ็นต์ตามลําดับ) จํานวนของ

ผู้หญิงที่ เคยประสบความรุนแรงทางเพศมีสูงที่ สุดที่ 10 

เปอรเ์ซน็ตใ์นรฐักะยา และ 9 เปอรเ์ซน็ตใ์นรฐัยะไขจ่นถงึตํา่สดุ 

1 เปอร์เซ็นต์ต่อปีในเขตย่างกุ้งและมัณฑะเลย์

ในบรรดาผู้หญิงที่เคยแต่งงานที่ประสบความรุนแรงทาง

ร่างกายตั้งแต่อายุ 15 ปี 67 เปอร์เซ็นต์รายงานว่าผู้กระทํา

ความผิดคือสามีปัจจุบัน และ 24 เปอร์เซ็นต์รายงานว่าอดีต

สามเีปน็ผูก้ระทาํความผดิ ในบรรดาผูห้ญงิทีเ่คยแตง่งานทีเ่คย

ประสบความรุนแรงทางเพศ 56 เปอร์เซ็นต์รายงานว่าสามีคน

ปัจจุบันเป็นผู้กระทําความผิด และ 43 เปอร์เซ็นต์รายงานว่า

เป็นอดีตสามี ในขณะที่ 1 เปอร์เซ็นต์รายงานว่าคนแปลกหน้า

เป็นผู้กระทําความรุนแรงทางเพศ

การสํารวจพบว่า 21 เปอร์เซ็นต์ของผู้หญิงที่เคยแต่งงานแล้ว

เคยประสบความรนุแรงอยา่งนอ้ยหนึง่รปูแบบของความรนุแรง

จากคู่ครองครัง้หนึง่ในชีวติ ประเภทของความรนุแรงทีพ่บมาก

ที่สุดคือความรุนแรงทางร่างกาย (15 เปอร์เซ็นต์) ตามด้วย

ความรุนแรงทางจิตใจ (14 เปอร์เซ็นต์) และความรุนแรงทาง

เพศ (3 เปอร์เซ็นต์)

อย่างไรก็ตาม ผู้หญิง 38 เปอร์เซ็นต์ที่เคยประสบความรุนแรง

ทางร่างกายและทางเพศไม่เคยขอความช่วยเหลือและไม่เคย

บอกใครเกี่ยวกับความรุนแรง มีเพียง 28 เปอร์เซ็นต์เท่านั้นที่

ขอความช่วยเหลือเพื่อหยุดความรุนแรงและ 34 เปอร์เซ็นต์ 

ไม่เคยขอความช่วยเหลือ แต่ได้บอกใครบางคนเกี่ยวกับความ

รุนแรง ในบรรดาผู้หญิงที่เคยประสบความรุนแรงทางร่างกาย

และทางเพศและขอความชว่ยเหลอื สถานทีใ่หค้วามชว่ยเหลอื

ที่พบง่ายที่สุดคือครอบครัว (43 เปอร์เซ็นต์) รองลงมาคือ 

เพือ่นบา้น (40 เปอรเ์ซน็ต)์ และเพือ่น (22 เปอรเ์ซน็ต)์ มผู้ีหญงิ

เพียง 1 เปอร์เซ็นต์เท่านั้นที่ขอความช่วยเหลือจากตํารวจ มี

เพยีง 3 เปอรเ์ซน็ตเ์ทา่นัน้ทีข่อความชว่ยเหลอืจากทนายความ

และจากองค์กรสังคมสงเคราะห์

แนวทางปฏิบัติภูมิภาคอาเซียน ว่าด้วยการเก็บรวบรวมและการใช้ข้อมูลความรุนแรงต่อสตรีและเด็กหญิง  |  121



ฟิลิปปินส์

ทกุๆ หา้ปตีัง้แตป่ ี1968 ฟลิปิปนิสด์าํเนนิการสาํรวจประชากร

และสุขภาพแห่งชาติ (NDHS) เพื่อติดตามและประเมิน 

ผลกระทบของแผนงานประชากรท่ีกําลังดําเนินการอยู่ การ

สํารวจ NDHS ปี 2008, 2013 และ 201712 ได้รวบรวมส่วนที่

มกีารออกแบบมาเพือ่กําหนดขอบเขตของความรนุแรงตอ่สตรี

และเด็กหญิง ซึ่ งรวมถึงข้อมูลและหลักฐานเกี่ ยวกับ

ประสบการณ์ของความรุนแรงทางร่างกายและทางเพศ  

ผู้กระทําความรุนแรงทางร่างกายและทางเพศ อายุที่ประสบ

ความรุนแรงทางเพศครั้งแรก ความรุนแรงโดยคู่ครอง ความ

รุนแรงในระหว่างตั้งครรภ์ การบาดเจ็บที่เกี่ยวข้องกับความ

รุนแรงและพฤตกิารณใ์นการแสวงหาความช่วยเหลอืของผูห้ญงิ

การสาํรวจ NDHS ป ี2008 ในสว่นความปลอดภยัมกีารบรหิาร

จดัการกบัตวัอยา่งตวัแทนระดบัประเทศเปน็ผูห้ญงิ 9,316 คน

ซึ่งมีอายุระหว่าง 15–49 ปีจากเขตชนบทและเขตเมืองทั่ว

ฟิลิปปินส์ ในปี 2013 ส่วนความปลอดภัยของผู้หญิงในการ

สาํรวจ NDHS ไดม้กีารบรหิารจดัการกบัตวัอยา่งตวัแทนระดบั

ประเทศของผู้หญิง 10,963 คนที่มีอายุระหว่าง 15–49 ปีจาก 

14,804 ครัวเรือน สําหรับ NDHS ปี 2017 มีการสัมภาษณ์ 

ผู้หญิง 25,074 คนที่มีอายุระหว่าง 15–49 ปีจาก 27,496  

ครัวเรือน

ในกรณีความรุนแรงทางร่างกาย การสํารวจ NDHS ปี 2008 

พบวา่รอ้ยละ 20 ของผูห้ญงิทกุคนประสบความรนุแรงทางกาย

ตั้งแต่อายุ 15 ปี ในบรรดาผู้หญิงที่เคยแต่งงาน ผู้กระทําผิด 

ที่พบบ่อยที่สุดคือสามีปัจจุบันของพวกเธอ (55 เปอร์เซ็นต์)  

ในบรรดาผูห้ญงิทีไ่มเ่คยแตง่งาน ผูก้ระทาํผดิทีพ่บบอ่ยทีส่ดุคอื

แม่/แม่เลี้ยง (35 เปอร์เซ็นต์) ในบรรดาผู้หญิงท่ีเคยตั้งครรภ์  

4 เปอร์เซ็นต์รายงานว่าพวกเธอเคยประสบความรุนแรงทาง

ร่างกายในระหว่างตั้งครรภ์อย่างน้อยหน่ึงครั้ง การสํารวจ 

NDHS ปี 2013 พบว่า 20 เปอร์เซ็นต์ของผู้หญิงทุกคนประสบ

ความรุนแรงทางร่างกาย ในบรรดาผู้หญิงที่แต่งงานแล้ว 44 

เปอร์เซ็นต์รายงานว่าผู้กระทําความผิดเป็นสามีปัจจุบันของ

พวกเธอและ 42เปอรเ์ซน็ตข์องผูห้ญงิทีไ่มเ่คยแตง่งานรายงาน

วา่ผูก้ระทําความผดิเปน็แม/่แมเ่ลีย้ง ผูห้ญงิ 4 เปอรเ์ซน็ตท์ีเ่คย

ตั้งครรภ์ประสบความรุนแรงในระหว่างตั้งครรภ์ การสํารวจ 

NDHS ปี 2017 พบว่า 14 เปอร์เซ็นต์ของผู้หญิงที่แต่งงานแล้ว

เคยประสบความรนุแรงทางรา่งกายในชว่งชวีติหนึง่ กรณคีวาม

รุนแรงทางเพศ พบว่า 9 เปอร์เซ็นต์ของผู้หญิงทุกคนประสบ

ความรุนแรงทางเพศในช่วงชีวิตหนึ่ง โดย 61 เปอร์เซ็นต์ของ 

ผู้หญิงที่แต่งงานแล้วรายงานว่าผู้กระทําความผิดเป็นสามี/ 

คู่ชีวิตปัจจุบันและ 58 เปอร์เซ็นต์ของผู้หญิงที่ไม่เคยแต่งงาน

รายงานว่าผู้กระทําความผิดเป็นคนรักปัจจุบัน/อดีตคนรัก  

การสํารวจ NDHS ปี 2013 พบว่าผู้หญิง 6 เปอร์เซ็นต์ประสบ

ความรนุแรงทางเพศในชว่งชวีติของพวกเธอ 55 เปอรเ์ซน็ตข์อง

ผู้หญิงที่แต่งงานแล้วรายงานว่าผู้กระทําผิดเป็นสามี/คู่ชีวิต

ปจัจบุนัและ 42 เปอรเ์ซน็ตข์องผู้หญงิทีไ่มเ่คยแตง่งานรายงาน

วา่ผูก้ระทําผิดเปน็คนรกัปจัจบุนั/อดตี จากรายงานของ NDHS 

ปี 2017 ระบุว่า 5 เปอร์เซ็นต์ของผู้หญิงที่แต่งงานแล้วเคย

ประสบความรุนแรงทางเพศจากสามีหรือคู่ครองในช่วงชีวิต

หนึ่งของพวกเธอ

สําหรับความรุนแรงโดยคู่ครองนั้น การสํารวจ NHDS ในปี 

2008 พบว่าผู้หญิงที่แต่งงานแล้ว 14 เปอร์เซ็นต์ประสบความ

รุนแรงทางร่างกาย 8 เปอร์เซ็นต์ประสบความรุนแรงทางเพศ

และ 23 เปอร์เซ็นต์ประสบความรุนแรงทางจิตใจและความ

รุนแรงรูปแบบอื่นๆ โดยสามีในช่วงชีวิตของพวกเธอ โดยรวม

แล้วผู้หญิงที่แต่งงานแล้ว 29 เปอร์เซ็นต์ประสบความรุนแรง

อย่างน้อยก็อย่างใดอย่างหนึ่งโดยสามีหรือคู่ครองในช่วงชีวิต

หนึ่ง และ 19 เปอร์เซ็นต์ประสบเหตุในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา

ก่อนมีการสํารวจ ในขณะเดียวกัน การสํารวจ NHDS ปี 2013 

พบว่าผู้หญิงที่แต่งงานแล้ว 13 เปอร์เซ็นต์ประสบความรุนแรง

ทางร่างกาย 5 เปอร์เซ็นต์ประสบความรุนแรงทางเพศและ 22 

เปอรเ์ซน็ตป์ระสบความรนุแรงทางจติใจโดยสามหีรอืคู่ชวีติคน

ปัจจุบันหรือล่าสุด เมื่อพิจารณาจากอัตราปัจจุบันในช่วง 12 

เดอืนทีผ่า่นมา ผูห้ญงิทีเ่คยแตง่งาน 5 เปอรเ์ซน็ตป์ระสบความ

รุนแรงทางร่างกาย 3 เปอร์เซ็นต์ประสบความรุนแรงทางเพศ 

13 เปอรเ์ซ็นตป์ระสบความรนุแรงทางจติใจโดยสามหีรอืคู่ครอง

ปัจจุบันหรือล่าสุด โดยรวมแล้วผู้หญิงที่แต่งงานแล้ว 26 

เปอรเ์ซน็ตข์องผู้หญงิทีเ่คยแตง่งานเคยประสบกบัความรนุแรง

ทกุรปูแบบโดยสามหีรอืคูค่รองคนปจัจบุนัหรอืคนลา่สดุในชวีติ

และ 16 เปอรเ์ซน็ตป์ระสบเหตใุนชว่ง 12 เดอืนกอ่นการสํารวจ

การสํารวจ NDHS ปี 2008 ยังพบว่าย่ิงสามีหรือคู่ครองของ 

ผู้หญงิดืม่แอลกอฮอล์มากเทา่ใด กม็คีวามเปน็ไปไดม้ากทีผู้่หญงิ

จะประสบกบัความรนุแรงทกุรปูแบบ สาํหรบัความรนุแรงทาง

รา่งกายผู้หญงิทีแ่ตง่งานแล้ว 44 เปอรเ์ซน็ตท์ีเ่คยประสบความ

รุนแรงทางร่างกายในช่วงชีวิตของพวกเธอรายงานว่าสามีของ

พวกเธอเมาสุราบอ่ยครัง้ ในขณะที ่8 เปอรเ์ซน็ตร์ายงานวา่สามี

ไม่ดื่มสุรา

ในแง่ของทัศนคติที่มีต่อการทําร้ายทุบตีภรรยา การสํารวจ 

NDHS ปี 2008 พบว่าผู้หญิง 14 เปอร์เซ็นต์อายุ 15-49 ปีเห็น

ด้วยว่าสามีมีเหตุผลในการทุบตีภรรยาด้วยเหตุผลอย่างน้อย 

หนึ่งข้อ ในทํานองเดียวกัน NDHS ปี 2013 พบว่าผู้หญิง 13 

เปอร์เซ็นต์เห็นด้วยว่าสามีมีเหตุผลในการทุบตีภรรยาด้วย

เหตุผลอย่างน้อยหนึ่งข้อ
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ในกรณขีองผลทีต่ามมาของความรนุแรงโดยคูค่รอง การสาํรวจ 

NDHS ปี 2008 พบว่า 63 เปอร์เซ็นต์ของผู้หญิงที่แต่งงานแล้ว

ที่ประสบความรุนแรงทางร่างกายหรือทางเพศโดยสามีหรือ 

หุ้นส่วนในชีวิตของพวกเขารายงานว่าพบผลกระทบทาง

ร่างกายหรือจิตใจหนึ่งครั้งหรือมากกว่านั้น 30 เปอร์เซ็นต์ของ 

ผู้หญิงที่แต่งงานแล้วท่ีเคยมีประสบการณ์ความรุนแรงทาง

ร่างกายหรือทางเพศในช่วงชีวิตของพวกเขาพบว่ามีบาดแผล

ฟกชํ้าหรือปวดเม่ือยและ 11 เปอร์เซ็นต์พยายามฆ่าตัวตาย  

ในการเปรียบเทียบ NDHS ปี 2013 พบว่า 59 เปอร์เซ็นต์ของ

ผู้หญิงที่แต่งงานแล้วท่ีเคยมีประสบการณ์ความรุนแรงทาง

ร่างกายหรือทางเพศจากสามีในช่วงชีวิตของพวกเธอ ประสบ

กับการบาดเจ็บทางจิตใจหรือร่างกาย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 35 

เปอร์เซ็นต์มีประสบการณ์มีรอยบาด ฟกช้ําหรือมีอาการปวด

และ 12 เปอร์เซ็นต์พยายามฆ่าตัวตาย

ในด้านพฤติกรรมการแสวงหาความช่วยเหลือ NDHS ปี 2008 

พบว่าผู้หญิง 18 เปอร์เซ็นต์ต้องการความช่วยเหลือจากใคร 

บางคนในเรือ่งความรนุแรงทางรา่งกายหรอืทางเพศในชว่งชวีติ

ซึ่ง 45 เปอร์เซ็นต์ไปหาครอบครัวของตัวเอง 29 เปอร์เซ็นต์ไป

หาเพื่อน/เพื่อนบ้าน และ 15 เปอร์เซ็นต์ต้องการความ 

ชว่ยเหลอืจากครอบครวัสาม ีNDHS ป ี2013 พบวา่ผูห้ญงิมาก

ถึง 38 เปอร์เซ็นต์ไม่เคยขอความช่วยเหลือและไม่เคยบอกใคร

เกี่ยวกับความรุนแรงทางร่างกายหรือทางเพศ ในขณะที่ 27 

เปอร์เซ็นต์ไม่ต้องการความช่วยเหลือ แต่บอกใครบางคน ถึง

กระนั้น 30 เปอร์เซ็นต์ต้องการความช่วยเหลือเพื่อหยุดความ

รุนแรง ซึง่ 59 เปอรเ์ซน็ตต์อ้งการความชว่ยเหลอืจากครอบครวั

และ 17 เปอร์เซ็นต์จากเพื่อนๆ สัดส่วนของผู้หญิงที่ขอความ

ชว่ยเหลอืเรือ่งความรนุแรงในชวีติเพิม่ขึน้อยา่งมากจากป ี2008 

ถึงปี 2013

สิงคโปร์

ในปี 2009 สิงคโปร์ได้ทําการศึกษาความแพร่หลายของความ

รุนแรงต่อสตรี โดยใช้การสํารวจความรุนแรงต่อสตรีระหว่าง

ประเทศ (International Violence against Women Survey: 

IVAWS) การสํารวจ IVAWS มีการพัฒนาในช่วงปลายปี 1990 

โดยสถาบันป้องกันและควบคุมอาชญากรรมแห่งยุโรป 

(European Institute for Crime Prevention and Control) 

สถาบันอาชญากรรมและความยุติธรรมระหว่างภูมิภาคแห่ง

สหประชาชาติ (United Nations Interregional Crime and 

Justice Institute) และสถิติแคนาดา (Statistics Canada) 

บนฐานการสํารวจตัวอย่างของผู้หญิง 2,006 คนที่มีอายุ

ระหวา่ง 18-69 ป ีโดยใชก้ารสุม่ตวัอยา่งครวัเรอืนสงิคโปร ์การ

สาํรวจความรนุแรงตอ่สตรรีะหวา่งประเทศ: รายงานขัน้สดุทา้ย

ของสิงคโปร์ (International Violence Against Women 

Survey: Final Report on Singapore)13 พบว่าผู้หญิง 10 

เปอร์เซ็นต์ประสบปัญหาความรุนแรงอย่างน้อยหนึ่งครั้งใน 

ช่วงชีวิตของพวกเขาตั้งแต่อายุ 16 ปี ผู้หญิง 7 เปอร์เซ็นต์เคย

ประสบกบัความรนุแรงทางกายและ 4 เปอรเ์ซน็ตป์ระสบความ

รุนแรงทางเพศ การข่มขู่ว่าจะกระทําความรุนแรงทางร่างกาย

เป็นประสบการณ์ที่พบบ่อยที่สุดตามมาด้วยการถูกผลักหรือ

คว้าแขนบิดหรือดึงผม ถูกตบเตะ กัดหรือกระแทกด้วยหมัด

และการขว้างบางสิ่งบางอย่างใส่ รูปแบบที่พบบ่อยที่สุดของ

ความรุนแรงทางเพศคือการสัมผัสทางเพศที่ไม่พึงประสงค์

ในกรณีของความรุนแรงโดยคู่ครอง ผู้หญิง 6 เปอร์เซ็นต์ที่เคย

มคู่ีครองประสบความรนุแรงอยา่งนอ้ยหนึง่รปูแบบโดยคู่ครอง

ในช่วงชีวิตหนึ่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 6 เปอร์เซ็นต์ประสบความ

รุนแรงทางร่างกายและ 1 เปอร์เซ็นต์ประสบความรุนแรงทาง

เพศโดยคู่ครองในช่วงชีวิตความเป็นผู้ใหญ่ ในบรรดาผู้หญิงท่ี

เคยประสบความรุนแรงในแต่ละประเภทนั้น มีรายงานว่า 22 

เปอรเ์ซน็ตโ์ดยอดตีคู่ครองและ 2 เปอรเ์ซน็ตร์ะบวุา่โดยคู่ครอง

ปัจจุบัน ในบรรดาผู้หญิงที่ประสบความรุนแรงจากคู่ครอง

ปัจจุบัน 50 เปอร์เซ็นต์ได้รับการบาดเจ็บทางร่างกาย และ 44 

เปอรเ์ซ็นตห์วาดกลัวจากชีวติทีอ่ยูใ่นช่วงเหตกุารณค์วามรนุแรง

ที่เกิดขึ้นล่าสุด

ในแง่ของความรุนแรงโดยผู้ที่ไม่ใช่คู่ครอง ผู้หญิง 5 เปอร์เซ็นต์

ประสบความรุนแรงในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งโดยชายคนอื่นที่

ไม่ใช่คู่ครองในช่วงวัยผู้ใหญ่ของพวกเธอ ผู้กระทําความผิดท่ี

ไม่ใช่คู่ครองมีแนวโน้มว่าจะเป็นคนแปลกหน้า (3 เปอร์เซ็นต์) 

สมาชิกในครอบครัวหรือญาติ (2 เปอร์เซ็นต์) และเพื่อนและ

คนรู้จัก (1 เปอร์เซ็นต์) ความรุนแรงทางเพศเป็นรูปแบบความ

รุนแรงที่พบบ่อยที่สุดโดยคนแปลกหน้า (2 เปอร์เซ็นต์) และ

เพือ่นหรอืคนรูจ้กั (1 เปอรเ์ซน็ต)์ ในขณะทีส่มาชกิในครอบครวั

หรือญาติมีแนวโน้มที่จะใช้ความรุนแรงทางร่างกาย

ในกรณีการบาดเจ็บที่เกี่ยวข้องกับความรุนแรงโดยผู้ที่ไม่ใช่ 

คู่ครอง 26 เปอร์เซ็นต์ของผู้หญิงได้รับบาดเจ็บทางร่างกายใน

ชว่งเหตกุารณค์วามรนุแรงครัง้ลา่สดุ ซึง่ 85 เปอรเ์ซน็ตร์ายงาน

ว่ามีรอยฟกช้ําและบวม และ 39 เปอร์เซ็นต์มีประสบการณ์ 

บาดเจ็บมีบาดแผล รอยขีดข่วนหรือรอยไหม้ ผู้หญิง 22 

เปอร์เซ็นต์รายงานว่าการบาดเจ็บรุนแรงพอที่จะต้องรับการ

รกัษา นอกจากนีผู้ห้ญงิ 34 เปอรเ์ซน็ตร์ูส้กึวา่ชวีติของพวกเธอ

ตกอยู่ในอันตรายในช่วงเหตุการณ์ความรุนแรงครั้งล่าสุดโดย 

ผู้ที่ไม่ใช่คู่ครอง
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กรณีการรับรู้ถึงความรุนแรงนั้น ประมาณ 60 เปอร์เซ็นต์ของ

ผูห้ญงิทกุคนทีป่ระสบความรนุแรงรบัทราบวา่ความรนุแรงนัน้

ร้ายแรง ไม่ว่าผู้ที่กระทําความผิดจะเป็นใคร อย่างไรก็ตาม 

ผู้หญิงที่ เคยประสบความรุนแรงโดยผู้ไม่ใช่คู่ครอง (44 

เปอร์เซ็นต์) มีแนวโน้มท่ีจะเห็นว่าความรุนแรงโดยผู้ที่ไม่ใช่ 

คู่ครองที่เป็นอาชญากรรมเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าเม่ือเทียบกับ 

ผู้หญิงที่ประสบความรุนแรงโดยคู่ครอง (20 เปอร์เซ็นต์) ใน

ความเป็นจริงผู้หญิง 59 เปอร์เซ็นต์ที่ประสบความรุนแรงและ

คิดว่าเหตุการณ์รุนแรงเป็นอาชญากรรมถูกกระทําโดย 

คนแปลกหน้า

ในกรณีการตอบสนองต่อความรุนแรง การสํารวจ IVAWS พบ

ว่า 13 เปอร์เซ็นต์ของผู้หญิงท่ีเคยประสบความรุนแรงโดย 

คู่ครอง และ 1 เปอร์เซ็นต์ของผู้หญิงที่เคยประสบความรุนแรง

โดยผู้ที่ไม่ใช่คู่ครอง มีการติดต่อหน่วยงานช่วยเหลือผู้เสียหาย 

ผู้หญิงส่วนใหญ่ขอความช่วยเหลือจากครอบครัวและเพื่อน  

25 เปอรเ์ซน็ตข์องผูห้ญงิทีป่ระสบความรนุแรงโดยคูค่รองและ 

22 เปอร์เซ็นต์ของผู้หญิงที่ประสบความรุนแรงโดยผู้ไม่ใช่ 

คู่ครองรายงานเหตุการณ์ต่อตํารวจ ผู้หญิงโดยปกติรายงาน

เหตุการณ์ความรุนแรงทางร่างกาย (28 เปอร์เซ็นต์) ต่อตํารวจ

บอ่ยกวา่ความรนุแรงทางเพศ (17 เปอรเ์ซน็ต)์ ผูห้ญงิทีป่ระสบ

ความรุนแรงมีแนวโน้มมากกว่าที่จะรายงานเหตุการณ์ความ

รุนแรงต่อตํารวจหากพวกเธอได้รับบาดเจ็บ รู้สึกว่าชีวิตของ

พวกเธอตกอยู่ในอันตราย รับรู้ว่าเหตุการณ์รุนแรงและ/หรือ

มองวา่เปน็อาชญากรรม เหตผุลหลกัทีไ่มต่ดิตอ่ตํารวจคอืผูห้ญงิ

ที่เคยประสบความรุนแรงและ/หรือครอบครัวของพวกเธอ

จดัการกบัสถานการณไ์ด ้(52 เปอรเ์ซน็ต)์ หรอืรบัรูว้า่เหตกุารณ์

ที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องเล็กน้อย (38 เปอร์เซ็นต์) การสํารวจ IVAWS 

สรุปว่า 12 เปอร์เซ็นต์ของการกระทําความรุนแรงโดยคู่ครอง

ที่รายงานต่อตํารวจนั้นถูกตั้งข้อหาและตัดสินว่ามีความผิด ใน

ขณะที่ 9 เปอร์เซ็นต์ของการกระทําความรุนแรงโดยผู้ที่ไม่ใช่คู่

ครองถูกตั้งข้อหาและดําเนินคดี

ทา้ยทีส่ดุ การสํารวจ IVAWS พบความสมัพนัธท์ีส่าํคญัระหวา่ง

การตกเป็นผู้เสียหายในวัยเด็ก (ก่อนอายุ 16 ปี) และการตก

เป็นผู้เสียหายในวัยผู้ใหญ่ ผู้หญิงที่เคยถูกล่วงละเมิดในวัยเด็ก

มแีนวโนม้ทีจ่ะประสบความรนุแรงในวยัผูใ้หญป่ระมาณหกเทา่ 

(48 เปอร์เซ็นต์) มากกว่าผู้หญิงที่ไม่เคยตกเป็นผู้เสียหายในวัย

เด็ก (8 เปอร์เซ็นต์) นอกจากนี้ยังพบว่าผู้หญิงจํานวนมาก (14 

เปอร์เซ็นต์) ที่เคยประสบความรุนแรงโดยคู่ครองในวัยผู้ใหญ่

ได้เคยเห็นความรุนแรงในครอบครัวในวัยเด็กของพวกเธอ

มากกวา่ผูท้ีไ่มเ่คยเหน็ความรนุแรงของผูป้กครองในวยัเดก็ (4.5 

เปอร์เซ็นต์)

ไทย

ไทยเป็นหนึ่งในประเทศที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมในการ

ศึกษา 2005 WHO Multi-Country Study on Women’s 

Health and Domestic Violence against Women.14 ซึ่ง

การศกึษาขององคก์ารอนามยัโลกคอืการสาํรวจระหวา่งองคก์ร

ของผู้หญิงอายุระหว่าง 15–49 ปี ในกรุงเทพฯ และเขตชนบท

ในจังหวัดนครสวรรค์ มีการสัมภาษณ์ผู้หญิงจํานวน 1,536 

คนในกรงุเทพมหานคร และสมัภาษณผ์ูห้ญงิจํานวน 1,282 คน

ที่จังหวัดนครสวรรค์

กรณคีวามรนุแรงโดยคูค่รองทีเ่กดิขึน้ในชว่งชวีตินัน้ ขอ้คน้พบ

ที่สําคัญคือ 23 เปอร์เซ็นต์ของผู้หญิงที่เคยมีคู่ครองประสบ

ความรุนแรงทางร่างกายโดยคู่ครองในช่วงชีวิตของพวกเธอใน

เมืองและ 34 เปอร์เซ็นต์ในต่างจังหวัด 30 เปอร์เซ็นต์ของ 

ผู้หญิงที่เคยมีคู่ครองเคยประสบความรุนแรงทางเพศโดย 

คู่ครองในช่วงชีวิตของพวกเธอในเมืองและ 29 เปอร์เซ็นต์ 

ในต่างจังหวัด ทั้งนี้ ในต่างจังหวัด 47 เปอร์เซ็นต์ของคนที่เคย

มีคู่ครองเคยประสบความรุนแรงทางร่างกายและ/หรือความ

รุนแรงทางเพศในช่วงชีวิตของพวกเธอและ 41 เปอร์เซ็นต์  

ในเมือง

กรณีความรุนแรงโดยคู่ครองที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน 8 เปอร์เซ็นต์

(ในเมือง) ถึง 13 เปอร์เซ็นต์ (ต่างจังหวัด) ของผู้หญิงที่แต่งงาน

แล้วเคยประสบความรุนแรงทางร่างกาย 17 เปอร์เซ็นต์  

(ในเมือง) ถึง 30 เปอร์เซ็นต์ (ต่างจังหวัด) ประสบความรุนแรง

ทางเพศ และ 21 เปอร์เซ็นต์ (ในเมือง) ถึง 23 เปอร์เซ็นต์  

(ต่างจังหวัด) ประสบกับความรุนแรงทางกายและ/หรือความ

รุนแรงทางเพศโดยคู่ครองที่ในช่วง 12 เดือนก่อนการสํารวจ

ความแพร่หลายของความรุนแรงทางร่างกายและทางเพศโดย

ผู้ที่ไม่ใช่คู่ครองตํ่ากว่าความรุนแรงโดยคู่ครอง จากการศึกษา

ขององค์การอนามัยโลกพบว่าผู้หญิง 8 เปอร์เซ็นต์ (ในเมือง) 

ถงึ 10 เปอรเ์ซน็ต ์(ตา่งจงัหวดั) ประสบความรนุแรงทางรา่งกาย 

3 เปอร์เซ็นต์ (ต่างจังหวัด) ถึง 6 เปอร์เซ็นต์ (ในเมือง) ประสบ

ความรุนแรงทางเพศ และ 11 เปอร์เซ็นต์ (ต่างจังหวัด) ถึง 12 

เปอรเ์ซน็ต ์(ในเมอืง) ประสบความรนุแรงทางดา้นรา่งกายและ/

หรือความรุนแรงทางเพศโดยผู้ที่ไม่ใช่คู่ครองตั้งแต่อายุ 15 ปี

ในบรรดาผูท้ีเ่คยประสบความรนุแรงทางเพศโดยผูไ้มใ่ชคู่ค่รอง 

47 เปอร์เซ็นต์ของผู้ตอบแบบสอบถามในกรุงเทพฯตอบว่า 

ผู้กระทําผิดเป็นคนแปลกหน้าโดยสิ้นเชิง ในขณะที่ร้อยละ 18 

ของผู้ตอบแบบสอบถามในต่างจังหวัดตอบว่าเป็นคนแปลก

หน้าโดยสิ้นเชิง
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การศึกษาประเมินว่าผู้หญิง 5 เปอร์เซ็นต์ (ต่างจังหวัด) ถึง 9 

เปอร์เซ็นต์ (ในเมือง) ถูกล่วงละเมิดก่อนอายุ 15 ปี ในเมือง

หลวงผู้หญิง 58 เปอร์เซ็นต์ที่ประสบการล่วงละเมิดทางเพศ

ก่อนอายุ 15 ปีรายงานว่าผู้กระทําผิดเป็นคนแปลกหน้าและ  

8 เปอร์เซ็นต์รายงานว่าเป็นสมาชิกในครอบครัว จากการ

เปรียบเทียบพบว่าผู้หญิง 30 เปอร์เซ็นต์ที่เคยถูกล่วงละเมิด

ทางเพศก่อนอายุ 15 ปีและอาศัยอยู่ในต่างจังหวัดรายงานว่า

ผู้กระทําผิดเป็นคนแปลกหน้าและ 22 เปอร์เซ็นต์ในบรรดา 

ผู้กระทําความผิดที่เป็นสมาชิกในครอบครัวของผู้เสียหายน้ัน 

สมาชกิครอบครวัเพศชายทีน่อกเหนอืจากพอ่และพอ่เล้ียงเปน็

กรณีที่พบบ่อยที่สุด

การศึกษายังพบว่า 4 เปอร์เซ็นต์ของผู้หญิงที่เคยตั้งครรภ์ใน

ประเทศไทยเคยประสบความรุนแรงทางร่างกายในระหว่าง 

ตั้งครรภ์ จํานวนเปอร์เซ็นต์ที่สูงขึ้นอย่างมีนัยสําคัญเมื่อผู้หญิง

ประสบความรุนแรงทางร่างกายก่อนการตั้งครรภ์ 18 

เปอร์เซ็นต์ของผู้หญิงในเมืองและ 11 เปอร์เซ็นต์ของผู้หญิง 

ในต่างจังหวัดท่ีประสบความรุนแรงทางร่างกายรายงานว่า

ความรุนแรงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในระหว่างการตั้งครรภ์

เวียดนาม

การศึกษาความรุนแรงในครอบครัวต่อสตรีในเวียดนามระดับ

ประเทศ (The National Study on Domestic Violence 

against Women in Viet Nam)15 ดําเนินการโดยสํานักงาน

สถติทิัว่ไปของเวยีดนามในป ี2009 การศกึษาดาํเนนิไปในฐานะ

เป็นส่วนหนึ่งของโครงการความร่วมมือระหว่างองค์การ

สหประชาชาตกิบัรฐับาลเวยีดนามเพือ่ความเสมอภาคทางเพศ 

โดยไดร้บัการสนบัสนนุทางเทคนคิจากองคก์ารอนามยัโลก การ

ศกึษาไดดํ้าเนนิการซํา้ดว้ยวธิกีารทีพ่ฒันาขึน้สําหรบัการศกึษา 

ขององค์การอนามัยโลกในหลายประเทศเก่ียวกับสุขภาพของ

ผูห้ญงิและความรนุแรงในครอบครวั กลุม่ตวัอยา่งผูห้ญงิทีเ่ปน็

ตวัแทนระดบัชาตจิาํนวน 4,838 คนทีม่อีายรุะหวา่ง 18–60 ปี

กรณีความรุนแรงโดยคู่ครองนั้น การศึกษาพบว่าสัดส่วนของ 

ผูห้ญงิทีแ่ตง่งานแลว้ทีเ่คยประสบความรนุแรงทางรา่งกายเพศ

และ/หรืออารมณ์ในช่วงชีวิตของพวกเขาสูงถึง 58 เปอร์เซ็นต์ 

โดย 27 เปอร์เซ็นต์ของผู้หญิงท่ีแต่งงานท่ีเคยประสบความ

รุนแรงใน 12 เดือนที่ผ่านมา ในกรณีของความรุนแรงโดย 

คู่ครองทางร่างกาย พบว่า 32 เปอร์เซ็นต์ของผู้หญิงที่แต่งงาน

แล้วเคยประสบความรุนแรงทางร่างกายโดยสามีในช่วงชีวิต

ของพวกเขาและ 6 เปอรเ์ซน็ตใ์นชว่ง 12 เดอืนกอ่นการสาํรวจ 

ห้าเปอร์เซ็นต์ของหญิงตั้งครรภ์เคยประสบความรุนแรงทาง

รา่งกายโดยสามขีองพวกเขาอยา่งนอ้ยในระหวา่งการตัง้ครรภ์

หนึง่ ความรนุแรงทางรา่งกายมกัเริม่ตน้เรว็ในความสมัพนัธแ์ละ

พบว่าอายุน้อยลง

นอกจากนี้ 10 เปอร์เซ็นต์ของผู้หญิงที่แต่งงานแล้วเคยประสบ

ความรุนแรงทางเพศจากสามีในช่วงชีวิตของพวกเขาและ 4 

เปอร์เซ็นต์ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา ในทางกลับกัน 34 

เปอร์เซ็นต์ของผู้หญิงที่แต่งงานแล้วเคยประสบความรุนแรง

ทางรา่งกายและ/หรอืความรนุแรงทางเพศจากสามใีนชว่งชวีติ

ของพวกเขาและ 9 เปอรเ์ซน็ตใ์นชว่ง 12 เดอืนทีผ่า่นมา สดัสว่น

ของผู้หญิงที่แต่งงานแล้วที่เคยประสบความรุนแรงทางจิตใจ

โดยสามีของพวกเขาคือ 54 เปอร์เซ็นต์ในช่วงชีวิตของพวกเขา

และ 25 เปอร์เซ็นต์ในช่วง 12 เดือนก่อนการสํารวจ นอกจากนี้ 

9 เปอร์เซ็นต์ของผู้หญิงเคยประสบกับการถูกละเมิดทาง

เศรษฐกิจในช่วงชีวิตของพวกเขา

ในกรณีความรุนแรงต่อผู้หญิงโดยผู้กระทําความผิดนอกเหนือ

จากสามี การศึกษาพบว่า 10 เปอร์เซ็นต์ของผู้หญิงประสบ

ความรนุแรงทางกายและ 2 เปอรเ์ซน็ตป์ระสบความรนุแรงทาง

เพศโดยบุคคลอื่นที่ไม่ใช่สามีตั้งแต่อายุ 15 ผู้กระทําความ

รุนแรงทางกายที่ไม่ใช่คู่ครองเป็นสมาชิกครอบครัวหลัก (65 

เปอร์เซ็นต์) ในขณะที่ผู้กระทําความผิดเรื่องความรุนแรงทาง

เพศเป็นคนแปลกหน้า และคนรักและแทบจะไม่ค่อยมีสมาชิก

ในครอบครัว การศึกษายังพบว่า 3 เปอร์เซ็นต์ของผู้หญิงเคย

ประสบกบัการทารณุกรรมทางเพศกอ่นอาย ุ15 ปแีละผู้กระทํา

ผิดส่วนใหญ่มักเป็นคนแปลกหน้าและบางส่วนเป็นสมาชิก

ครอบครัวและคนอื่นๆ 

ในแงข่องผลทีต่ามมาของความรนุแรง 26 เปอรเ์ซน็ตข์องผูห้ญงิ

ที่ประสบกับความรุนแรงทางร่างกายหรือทางเพศจากสามี

รายงานว่าได้รับบาดเจ็บจากความรุนแรงซึ่ง 60 เปอร์เซ็นต์ได้

รับบาดเจ็บมากกว่าหนึ่งครั้งและ 17 เปอร์เซ็นต์ได้รับบาดเจ็บ

หลายครั้ง ผู้หญิงที่ประสบความรุนแรงโดยคู่ครองมีแนวโน้มที่

จะรายงานว่าสุขภาพ ‘ไม่ดี’ หรือ ‘แย่มาก’ พวกเขามีแนวโน้ม

ที่จะมีปัญหาในการเดินและการดําเนินกิจกรรมประจําวัน  

พวกเขาประสบปญัหาความเจบ็ปวด ปญัหาความจําเสือ่ม และ

ประสบปัญหาทางอารมณ์

การสํารวจแสดงให้เห็นว่าความรุนแรงต่อเด็กมีความเกี่ยวพัน

อย่างมากกับความรุนแรงต่อผู้หญิงโดยผู้กระทําเดียวกัน ใน

บรรดาผู้หญิงที่มีเด็กอายุตํ่ากว่า 15 ปี 24 เปอร์เซ็นต์รายงาน

ว่าเด็กเหล่านี้ถูกทําร้ายร่างกายโดยสามีของพวกเธอ ผู้หญิงที่

มีสามีที่ใช้ความรุนแรงมีแนวโน้มถึงสองเท่าที่จะรายงานว่าลูก

ของพวกเธอถกูทบุตแีละยิง่กวา่นัน้หากสามกีระทาํความรนุแรง

ที่ร้ายแรงต่อภรรยา ผู้หญิงที่ประสบความรุนแรงโดยคู่ครองมี

แนวทางปฏิบัติภูมิภาคอาเซียน ว่าด้วยการเก็บรวบรวมและการใช้ข้อมูลความรุนแรงต่อสตรีและเด็กหญิง  |  125



แนวโน้มมากกว่าผู้หญิงอื่นที่เคยมีแม่ที่ถูกทําร้าย พวกเขามี 

แนวโน้มที่จะมีคู่ครองท่ีแม่ถูกทําร้ายหรือตัวเองถูกทุบตีขณะ

เป็นเด็ก

ในกรณีของพฤติกรรมการแสวงหาความช่วยเหลือ 87 

เปอร์เซ็นต์ของผู้หญิงท่ีประสบความรุนแรงทางร่างกายหรือ

ทางเพศโดยสามีไม่เคยขอความช่วยเหลือจากบริการที่เป็น

ทางการหรือเจ้าหน้าท่ี และ 50 เปอร์เซ็นต์ไม่เคยบอกใคร 

เกี่ยวกับความรุนแรง หากผู้หญิงบอกใคร 43 เปอร์เซ็นต์ของ 

ผู้หญิงจะบอกสมาชิกในครอบครัว 20 เปอร์เซ็นต์บอก 

เพื่อนบ้านและ 17 เปอร์เซ็นต์บอกเพื่อน แม้จะมีข้อเท็จจริงว่า 

60 เปอร์เซ็นต์ของผู้หญิงที่ประสบความรุนแรงโดยสามีของ

พวกเธอกล่าวว่าพวกเธอได้ยินเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยความ

รุนแรงในครอบครัว

1.  Cambodia, National Institute of Statistics and Directorate General for Health, Cambodia Demographic and Health Survey 2000, (Phnom Penh, 2001) 
2.  Cambodia, National Institute of Statistics and Directorate General for Health, Cambodia Demographic and Health Survey 2005 (Phnom Penh, 2006) 
3.  National Institute of Statistics, Directorate General for Health and ICF International, Cambodia Demographic and Health Survey 2014 (Phnom Penh, 

2015). 
4.  National Institute of Statistics, Directorate General for Health and Directorate Generalf or Health, Cambodia Demographic. and Health Survey 2010 

(2011) 
5.  Cambodia, Ministry of Women’s Affairs, National Survey on Women’s Health and Life Experiences in Cambodia (2015).
6.  Cambodia, Ministry of Women’s Affairs, Women’s Experience of Domestic. Violence and Other Forms of. Violence–Secondary data analysis report 

of CDHS 2015 (Phnom Penh, 2016).
7.  UNFPA Indonesia, 2016 Indonesian National Women’s Life Experience Survey (2016 SPHPN): Study on Violence Against Women and Girls – Key 

Findings. Available from https://indonesia.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/2016_SPHPN_%28VAW_Survey%29_Key_ Findings1_0.pdf
8.  Lao People’s Democratic Republic, National Commission for the Advancement of Women, Lao National Survey on Women’s Health and Life Ex-

periences 2014: A study on Violence against Women (Vientiane, 2015).
9.  Myanmar, Ministry of Health and Sports of the Republic and ICF,2015-16 Myanmar Demographic and Health Survey (2015-16MDHS) (2017).
10.  Philippines, National Statistics Office and ICF Macro, National Demographic and Health Survey 2008 (Calverton, Maryland, National Statistics Office 

and ICF Macro, 2009).
11.  Philippine Statistics Authority and ICF International, Philippines National Demographic and Health Survey 2013 (Manila, PSA and Rockville, Maryland, 

ICF, 2014).
12.  Philippine, Statistics Authority and ICF. Philippines National Demographic and Health Survey 2017: Key Indicators (Quezon City, Philippines, and 

Rockville, Maryland, USA: PSA and ICF, 2018). 
13. Bouhours,B.,C.Wing Cheong, B. Bong and S. Anderson, International Violence Against Women Survey: Final Report on Singapore (2013). 
14.  WHO, WHO Multi-Country Study on Women’s Health and Domestic Violence against Women (2005). 
15.  United Nations Viet Nam, ‘Keeping silent is dying’ Results from the National Study on Domestic Violence against Women in Viet Nam (2010). 
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แบบฟอร์มการลงทะเบียนคดีความรุนแรงน้ีถูกนํามารวมไว้ตามคําเรียกร้องของผู้เข้าร่วมในการประชุมหารือเพื่อการพัฒนาแนว

ทางปฏิบัติฯ ครั้งที่สองและมิได้มุ่งหมายที่จะให้นําไปใช้เป็นแบบอย่าง แต่เพื่อแสดงเป็นตัวอย่างของแบบฟอร์มการลงทะเบียน

คดีความรุนแรงเพียงเท่านั้น

ความลับ กรุณาอย่าเปิดเผยเอกสารฉบับนี้ และกรุณาทำาสำาเนาแบบฟอร์มนี้เพื่อรับบริการ

(เอกสารหมายเลข______________________________)

ส่วนที่ 1 - ข้อมูลเบื้องต้น

A - ข้อมูลผู้เสียหาย/ผู้ร้อง

ชื่อของผู้ผ่านพ้นความรุนแรง

วันเดือนปีเกิด สถานภาพสมรส

สถานที่เกิด

ภูมิหลังทางชาติพันธุ์

การศึกษาที่ได้รับ

จำานวนบุตรทั้งสิ้น_____________________

ความทุพพลภาพของผู้ผ่านพ้นความรุนแรง: 

ผู้ผ่านพ้นความรุนแรงเป็นบุคคลทุพพลภาพหรือไม่?

ถ้าใช่ กรุณาระบุลักษณะของความทุพพลภาพของผู้ผ่านพ้นความรุนแรง: 

ที่อยู่ของผู้ผ่านพ้นความรุนแรง:

ที่อยู่: หมายเลขติดต่อ:

(ถ้าผู้ผ่านพ้นความรุนแรงเป็นเด็ก)

ชื่อ บิดา มารดา  หรือผู้ให้การดูแล      :  _______________________________________________________

หมายเลขติดต่อของผู้ผ่านพ้นความรุนแรง:

1. ช่ือ___________________________________________

     เพศ___________อายุ____________ป_ี______________

2. ช่ือ___________________________________________

     เพศ___________อายุ____________ป_ี______________

3. ช่ือ___________________________________________

     เพศ___________อายุ____________ป_ี______________

4. ช่ือ___________________________________________

     เพศ___________อาย_ุ___________ป_ี______________

5. ช่ือ___________________________________________

     เพศ___________อาย_ุ___________ป_ี______________

6. ช่ือ___________________________________________

     เพศ___________อาย_ุ___________ป_ี______________

อาชีพ

สัญชาติ

อายุ

เพศ::

แต่งงาน
โสด
แยกกันอยู่
หย่า
เป็นหม้าย
อื่นๆ (ระบุ) __________________________________

ชาย

ใช่ ไม่ใช่

หญิง

ภาคผนวก B: 
แบบฟอร์มการลงทะเบียนคดีความรุนแรงของกัมพูชา 
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B - เหตุการณ์

รูปแบบความรุนแรงที่เกี่ยวเนื่องกับความรุนแรงด้วยเหตุแห่งเพศ - คุณสามารถเลือกมากกว่าหนึ่งข้อ

ความรุนแรงทางเพศ

สถานที่เกิดเหตุ

คำาอธิบายถึงเหตุการณ์ (สรุปเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นถึงสิ่งที่เกิดขึ้นและสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากนั้นอย่างชัดเจน) 

- หากจำาเป็น กรุณาเพิ่มหน้ากระดาษในการอธิบาย

คำาร้อง/ข้อกล่าวหาตามกฎหมายอาญา

เป็นครั้งแรกที่เกิดเหตุการณ์กับผู้กระทำาคนนี้ใช่หรือไม่? ถ้าไม่ กรุณาอธิบายประวัติความรุนแรงกับผู้กระทำาคนนี้

วันที่ เวลาที่เกิดเหตุ

ความรุนแรงโดยคู่ครองหรือความรุนแรงในครอบครัว

อื่นๆ กรุณาอธิบาย:

การคุกคามทางเพศ

ทางร่างกาย ทางเพศ ทางจิตใจ ทางเศรษฐกิจ

การแสดงลามกอนาจาร การทำาร้ายทางเพศ การข่มขืน
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C - ข้อมูลของผู้กระทำาผิด/ผู้ถูกกล่าวหา

จำานวนผู้กระทำา:

1. ชื่อ

2. ชื่อ

เพศ

เพศ

อายุ

อายุ

หากมิได้รู้จักผู้กระทำา กรุณาอธิบายลักษณะของผู้กระทำาพร้อมลักษณะเฉพาะในร่างกาย:

ผู้กระทำาผิดกระทำาการข่มขู่ที่ต่อเนื่องหรือไม่?  ใช่  ไม่  ถ้าใช่ ให้ทำาการประเมินความเสี่ยงและจัดทำาแผนเพื่อความปลอดภัยกับ

ผู้ผ่านพ้นความรุนแรง:

หากผู้กระทำาเป็นผู้เยาว์ (ตำ่ากว่า 18 ปี) กรุณาระบุชื่อของบิดามารดา/ผู้ให้การดูแล:

ที่อยู่ ความสัมพันธ์:

หมายเลขติดต่อ:

สัญชาติ

สัญชาติ

สถานภาพสมรส  แต่งงาน  โสด  เป็นหม้าย 

อาชีพ

ที่อยู่

ที่อยู่

เชื้อชาติ

เชื้อชาติ

สถานภาพสมรส  แต่งงาน  โสด  เป็นหม้าย 

อาชีพ

3. ชื่อ เพศ อายุ

สัญชาติ

ที่อยู่

เชื้อชาติ

สถานภาพสมรส  แต่งงาน  โสด  เป็นหม้าย 

อาชีพ
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D - พยาน (ใช้หน้ากระดาษเพิ่มเติม หากจำาเป็น)

E - การดำาเนินการ/บริการที่ได้รับก่อนการสัมภาษณ์

ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขติดต่อ:

เหตุการณ์นี้ได้รับการแจ้งแล้วหรือไม่

เหตุการณ์นี้ได้รับการแจ้งกี่ครั้ง? กรุณาระบุจำานวนครั้ง: 

เหตุการณ์นี้มีการแจ้งไปที่ใคร

ตำารวจ/ทหาร

ชื่อและที่อยู่:

เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (เช่น สภาชุมชน หัวหน้าหมู่บ้าน)

ชื่อและที่อยู่:

อื่นๆ 

ชื่อและที่อยู่:

ประเภทของบริการที่ได้รับ

การให้คำาปรึกษา

กฎหมาย

การแพทย์

อื่นๆ 

ต้องการบริการหรือการดำาเนินการขั้นต่อไป?

วันที่ ให้บริการโดย

ผู้เสียหายได้รับบริการทางสังคมใดๆ แล้วหรือไม่ 

การดำาเนินการต่อการแจ้งวันที่แจ้ง

ใช่

ใช่

ใช่

ไม่

ไม่

ไม่

อธิบายเหตุการณ์ที่พบเห็น:

หากใช่ กรุณาดูที่ ส่วนที่ 2 สำาหรับแนวทางการวางแผนการประเมิน การบริการและการส่งต่อ

ที่มา: การบริหารจัดการคดีผู้ผ่านพ้นความรุนแรงด้วยเหตุแห่งเพศหญิง: แนวทางสําหรับผู้ให้บริการ (พนมเปญ, 2017)
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แบบฟอรม์ใหค้าํยนิยอมนีถ้กูนาํมารวมไวต้ามคาํเรยีกรอ้งของผูเ้ขา้รว่มในการประชมุหารอืเพือ่การพฒันาแนวทางปฏบิตัฯิ ครัง้ท่ี

สองและมิได้มุ่งหมายที่จะให้นําไปใช้เป็นแบบอย่าง แต่เพื่อแสดงเป็นตัวอย่างของแบบฟอร์มให้ความยินยอมเท่านั้น

ชื่อของผู้เสียหาย/ผู้ร้อง:____________________________ หมายเลขประจําตัวประชาชน: _______________________

ผู้ให้บริการ:_______________________________ ที่ตั้ง:________________________________________________

แบบฟอร์มนีค้วรจะไดม้กีารอา่นใหผู้เ้สยีหาย/ผูร้อ้ง หรอืผู้ปกครองฟงัในภาษาแรกของเธอ ควรจะมกีารอธบิายอยา่งชดัเจนวา่การ

ลงนาม การแจง้/ระบรุายการเกีย่วกบัผูใ้หบ้รกิาร ถือเปน็การอนญุาตใหม้กีารเผยแพรข่อ้มลูตามทีไ่ดอ้ธบิายดา้นลา่งนี ้ผูเ้สยีหาย/

ผู้ร้องสามารถเลือกหรือไม่เลือกทางเลือกตามรายการที่ระบุไว้ หากผู้ได้รับผลกระทบไม่สามารถอ่านหรือเขียนได้ ผู้ให้คําปรึกษา

ควรจะต้องขอความยินยอมโดยวาจาและจดบันทึกแทน

ข้าพเจ้า_______________________________________ อนุญาตให้_______________________________________

ผู้ผ่านพ้นความรุนแรง/ผู้ยื่นคําร้อง ผู้ให้บริการได้เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่ข้าพเจ้าได้แจ้งตามที่ได้อธิบาย ดังนี้

•  ข้าพเจ้าเข้าใจว่าในการมอบอํานาจดังต่อไปนี้ ข้าพเจ้าอนุญาตให้ผู้ให้บริการได้เผยแพร่ข้อมูลที่เจาะจงจากแบบฟอร์ม 

ลงทะเบียนคดีที่เกิดขึ้นกับผู้ให้บริการที่ข้าพเจ้าได้ระบุไว้ เพื่อว่าข้าพเจ้าจะได้รับความช่วยเหลือตามความจําเป็นด้านความ

ปลอดภัย ด้านสุขภาพ ด้านสังคมจิตใจ และ/หรือทางด้านกฎหมาย

•  ขา้พเจา้เขา้ใจวา่ขอ้มลูทีเ่ผยแพรจ่ะไดร้บัการดแูลดว้ยการรกัษาความลบัและใหค้วามเคารพ และเผยแพรเ่พยีงเทา่ทีจ่าํเปน็ท่ี

จะให้ความช่วยเหลือตามที่ข้าพเจ้าร้องขอ

•  ขา้พเจา้เขา้ใจวา่การเผยแพรข่อ้มลูหมายความวา่บคุคลจากหนว่ยงานหรอืบรกิารทีไ่ดร้ะบดุงัตอ่ไปนี ้อาจจะตอ้งมาพบพดูคุย

กับข้าพเจ้า ในการนี้ ข้าพเจ้ามีสิทธิที่จะเปลี่ยนใจในการให้เผยแพร่ข้อมูลกับหน่วยงานที่ได้รับมอบหรือบุคคลที่รับผิดชอบที่

ได้ระบุไว้ดังต่อไปนี้

ข้าพเจ้าอนุญาตที่จะให้ข้อมูลเผยแพร่แก่บุคคลหรือองค์กร ดังนี้

(กากบาททุกข้อที่เหมาะสม และระบุชื่อ สิ่งอํานวยความสะดวก และหน่วยงาน/องค์กรตามความเหมาะสม)

ใช่ ไม่

เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ระบุ)

ตํารวจ (ระบุ)

บริการด้านสุขภาพ/ทางการแพทย์ (ระบุ)

ที่อยู่ที่ปลอดภัย/สถานพักพิง (ระบุ)

ความช่วยเหลือด้านกฎหมาย (ระบุ)

การให้คําปรึกษา (ระบุ)

การให้คําปรึกษาด้านชีวิตความเป็นอยู่ (ระบุ)

อื่นๆ (ระบุ)

อื่นๆ (ระบุ)

อื่นๆ (ระบุ)

ภาคผนวก C: 
ความยินยอมให้ข้อมูลแก่ผู้ให้บริการอื่นๆ ของกัมพูชา 

ลายมือชื่อ/ลายนิ้วมือของผู้ผ่านพ้นความรุนแรง/ผู้ยื่นคําร้อง:_______________________________________________________________

(หรือบิดามารดา/ผู้ปกครอง หากผู้ได้รับกระทบอายุตํ่ากว่า 18 ปี)

ลายมือชื่อของผู้จัดการคดี/ผู้รับผิดชอบหลัก/ผู้สัมภาษณ์______________________________________วันที่_________________________

ที่มา: การบริหารจัดการคดีกับผู้ได้รับผลกระทบหญิงกรณีความรุนแรงด้วยเหตุแห่งเพศ: แนวทางสําหรับผู้ให้บริการ (พนมเปญ, 2017)
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ข้อมูลดังต่อไปนี้ถูกเลือกมาจากการศึกษาต้นทุนและมิได้

ให้การวิเคราะห์หรือสรุปที่ครอบคลุมของการศึกษาต้นทุน

ความรุนแรงต่อสตรีและเด็กหญิงในประเทศสมาชิกอาเซียน

กัมพูชา
การศึกษาต้นทุนความรุนแรงต่อสตรีของ UN 

Women

ในปี 2012 UN Women สํานักงานภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก 

และ UN Women กัมพูชา ในความร่วมมือกับองค์กรเพศ

สภาวะและการพัฒนาแห่ งกัมพูชา  (Gender  and 

Development for Cambodia) ไดท้าํการศกึษาตน้ทนุความ

รุนแรงต่อสตรี ด้วยการใช้แนววิธีการจัดทํางบประมาณที่ตอบ

สนองต่อเพศสภาพ (gender-responsive budgeting: GRB) 

ไปใชใ้นการกาํหนดตน้ทนุของชดุบรกิารใหค้วามชว่ยเหลือโดย

หลากหลายภาคส่วนสําหรับผู้หญิงที่ประสบความรุนแรง 

รายงานการศึกษานี้มีชื่อว่า การคํานวนต้นทุนชุดบริการให้

ความช่วยเหลือสหวิชาชีพสําหรับผู้หญิงและเด็กหญิงที่ได้รับ

ผลกระทบจากความรุนแรง: วิธีการจัดทํางบประมาณที่คํานึง

ถึงมิติทางเพศ - กรณีศึกษาของกัมพูชา1 

แนววิธีการจัดทํางบประมาณที่ตอบสนองต่อเพศสภาพใน 

การคํานวณต้นทุนถูกพัฒนาโดย UN Women ควบคู่ไปกับ

การขยายความการศึกษาซึ่งนําข้อมูลมาจากแหล่งข้อมูลที่

หลากหลาย รวมถึงฐานข้อมูลจากคณะกรรมการแห่งชาติเพื่อ

การพัฒนาประชาธิปไตยส่วนภูมิภาค องค์กรการพัฒนา

ระหว่างประเทศ องค์กรพัฒนาเอกชน และงบประมาณและ

นโยบายจากกระทรวงท่ีเก่ียวข้อง ข้อมูลท่ีถูกรวบรวมใน

ระหว่างงานภาคสนามในชุมชนในสองจังหวัด ได้แก่  

Battambang และ Kampong Cham

ข้อมูลงบประมาณที่มีอยู่จํากัดเป็นข้อจํากัดในการศึกษา ใน

หนว่ยงานรฐับาลทกุระดบัมคีวามลังเลทีจ่ะเผยแพรข่อ้มลูด้าน

งบประมาณ ในระดับส่วนกลาง ข้อมูลงบประมาณรัฐถูกรวม

ยอดไว้ตามหมวดค่าใช้จ่ายทางเศรษฐกิจ (เช่น เรื่องบุคลากร

และการปฏิบัติการ) มากกว่าตามลักษณะหน้าที่หรือกิจกรรม 

สถานทีเ่กบ็เอกสารและบนัทกึทางการเงนิทีไ่มส่มบรูณน์บัเปน็

เรื่องปกติในสํานักงานของภาครัฐ เกือบจะทั้งหมดของ 

เจ้าหน้าที่ระดับชุมชนมีการบันทึกการบริหารด้วยเอกสาร 

ขอ้มลูของผูใ้หท้นุและงบประมาณขององคก์รพฒันาเอกชนถกู

จดัหมวดไวต้ามโครงการ และการบนัทกึและระบบการจาํแนก

ไมไ่ดเ้อือ้ใหน้กัวจิยัสามารถทีจ่ะรวบรวมบญัชรีายชือ่ทีส่มบรูณ์

ของโครงการที่เกี่ยวกับเพศสภาวะหรือความรุนแรงต่อสตรี  

ในระดับภูมิภาคและระดับท้องถิ่น เงินทุนสําหรับกิจกรรม 

เกี่ยวกับเพศสภาวะและความรุนแรงต่อสตรีมาจากหลาย 

ช่องทาง ซึ่งนําไปสู่การกระจัดกระจายในการบริหารจัดการ

ข้อมูล

รายงานการศึกษาการคํานวณต้นทุนความรุนแรงต่อสตรีมี 

ข้อสังเกตดังต่อไปนี้: 

“มงีบประมาณรฐัทีจํ่ากดัอยา่งมากทีถ่กูจดัสรรอยา่งชดัเจน

สําหรับบริการในการตอบสนองต่อปัญหาความรุนแรงต่อ

สตรี การสนับสนุนภาคส่วนที่ทํางานด้านเพศสภาวะโดย

ทัว่ไปมอียูจ่าํกดัและกระจดักระจาย หลักฐานจากการศึกษา

ภาคสนามสนับสนุนข้อสรุปที่ว่าบางบริการมีอยู่สําหรับ 

ผู้เสียหายจากความรุนแรงต่อสตรี อย่างไรก็ตาม บริการ

เฉพาะด้านและต้นทุนต่อผู้รับประโยชน์ไม่ได้ถูกจําแนกใน

ทางที่ทําให้มีการคํานวนต้นทุนได้อย่างแม่นยํา”2 

ในกัมพูชา องค์กรพัฒนาเอกชนและองค์กรภาคประชาสังคม

เปน็ผูใ้หบ้รกิารเบือ้งตน้ทีไ่ดร้บัการสนบัสนนุโดยผูใ้หท้นุระดบั

นานาชาต ิแมว้า่จะไมม่กีารใหบ้รกิารทีเ่ปน็ทางการโดยรฐับาล 

เป็นที่น่าสังเกตได้ว่า “เจ้าหน้าที่ระดับท้องถิ่นและองค์กร 

ท้องถิ่นมีการให้บริการส่งต่อและการเจรจาไกล่เกลี่ยอย่างไม่

เปน็ทางการบอ่ยครัง้ภายใตช้อ่งทางทีจ่าํกดั หลายครัง้ทีด่าํเนนิ

การด้วยงบส่วนตัว” ในความเป็นจริง ข้อค้นพบในการศึกษา

ต้นทุนเปิดเผยให้เห็นว่าความห่วงใยที่สําคัญและการถกเถียง

เกี่ยวกับต้นทุนที่สอดคล้องกับการดําเนินการในกรณีความ

รุนแรงต่อสตรีและการประสานงานการบริการ รวมถึง 

ข้อค้นพบสำาคัญ

•  ความซับซ้อนของกระแสการให้ทุนซึ่งเป็นความยากที่จะ

ระดมทนุสนบัสนนุของรฐับาลโดยตรงสําหรบัความรนุแรงตอ่

สตรี

•  ขาดการประสานงานการให้ทุนสนับสนุนในการจัดการกรณี

ความรุนแรงต่อสตรีหรือเด็กหญิงผ่านการบริการช่วยเหลือ

ต่างๆ 

•  แผนการเดนิทางของผู้ผ่านพน้ความรนุแรงตอ่สตรใีนกมัพชูา 

ภาคผนวก D: 
สรุปข้อค้นพบจากการศึกษาต้นทุนความรุนแรงต่อสตรีและเด็กหญิงในประเทศสมาชิกอาเซียน 
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ค่าเดินทางสําหรับผู้หญิงที่ประสบความรุนแรง การที่ขาดงบ

ประมาณนั้น ผู้หญิงต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเองเพื่อบริการที่

จําเป็น รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ไม่เป็นทางการและค่าเดินทางต่างๆ 

หน่วยงานรัฐหน่วยงานเดียวท่ีมีงบประมาณมากพอที่จะ

สนับสนุนการแทรกแซงทางสังคมโดยเฉพาะก็คือกระทรวง

สาธารณสุข อย่างไรก็ตาม ไม่มีระเบียบการหรือมาตรฐานทาง

จริยธรรมที่เป็นทางการเพื่อให้ความใส่ใจต่อผู้หญิงที่ประสบ

ความรุนแรง ผลก็คือ มาตรฐานการดูแลจึงแตกต่างกันอย่าง

มากระหว่างชุมชน แม้ว่าเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นเชื่อว่ามันเป็นความ

รับผิดชอบและหน้าท่ีของพวกเขาในการตอบสนองต่อกรณี

ความรุนแรงในครอบครัว แต่การตระหนักในกฎหมายและ

นโยบายทีเ่กีย่วกบัความรนุแรงในครอบครวัยงัไมแ่พรห่ลายนกั 

นอกจากนี้  ตํารวจและเจ้าหน้าท่ีท้องถ่ินในหลายครั้งก็

แทรกแซงโดยการให้การไกล่เกลี่ยและการส่งต่ออย่างไม่เป็น

ทางการ

การศกึษาตน้ทนุพบวา่ยทุธศาสตรร์ะยะสัน้ทีด่ทีีส่ดุในการทีจ่ะ

ปรับปรุงบริการท่ีจําเป็นสําหรับผู้หญิงท่ีประสบความรุนแรงก็

คือ “การกําหนดสัดส่วนของงบประมาณดําเนินการเพื่อ

สนบัสนนุกจิกรรมตา่งๆ โดยเฉพาะอยา่งยิง่กจิกรรมทีเ่กีย่วกบั

การยุติความรุนแรงต่อสตรี ขณะเดียวกันก็สนับสนุนกิจกรรม

การจัดทํางบประมาณท่ีตอบสนองต่อเพศสภาพระหว่างภาค

ส่วนทั้งหมดอย่างต่อเนื่อง”3 ข้อค้นพบจากการศึกษาต้นทุน

หนุนเสริมความจําเป็นสําหรับมาตรฐานคุณภาพและระเบียบ

ปฏิบัติทางจริยธรรมข้ันตํ่าตามด้วยทรัพยากรเพื่อพัฒนา

ศักยภาพ  

การศึกษาต้นทุนและความแพร่หลายของการล่วง

ละเมิดทางเพศในโรงงานอุตสาหกรรมเสื้อผ้าโดย

องค์กร CARE 

ในปี 2017 องค์กร CARE International ประจําประเทศ

กัมพูชาได้จัดพิมพ์รายงานชื่อว่า ฉันรู้ว่าฉันไม่สามารถยอมแพ้

ได้: ต้นทุนความแพร่หลายและผลิตภาพของการคุกคามทาง

เพศในอุตสาหกรรมเสื้อผ้าของกัมพูชา4 ซึ่งจากการสัมภาษณ์

คนงานโรงงานเสือ้ผา้จาํนวน 1,287 คน (ผูห้ญงิ 1,085 คนและ

ผู้ชาย198 คน) ใน 52 โรงงานเปิดเผยว่าการคุกคามทางเพศ

เป็นปัญหาร้ายแรงและแพร่หลายสําหรับผู้หญิงท่ีทํางานใน

อุตสาหกรรมเสื้อผ้าของกัมพูชา ในช่วงที่มีการศึกษา ผู้หญิงที่

เป็นตัวแทน 85 เปอร์เซ็นต์ของคนงานในอุตสาหกรรมเสื้อผ้า

และ 29 เปอร์เซ็นต์ของคนงานผู้หญิงในโรงงานเสื้อผ้าต่างเคย

ประสบเหตุคุกคามทางเพศในสถานที่ทํางานในช่วง 12 เดือน

ทีผ่า่นมา การศกึษานีพ้บวา่การคกุคามทางเพศเปน็ผลกระทบ

ทางเศรษฐกิจอย่างสําคัญต่อโรงงานเสื้อผ้าในกรณีของต้นทุน

การผลิต โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การวิจัยประมาณการว่าต้นทุน

ทางการเงินในอุตสาหกรรมเส้ือผ้าคือ 89 ล้านเหรียญสหรัฐ 

ต่อปี การศึกษาน้ีใช้ข้อมูลทรัพยากรมนุษย์ในการตรวจสอบ

ต้นทุนการเข้าออก การขาดงาน การมาทํางานในบรรดา 

กลุ่มตัวอย่างของคนงานจํานวน 546,467 คนในอุตสาหกรรม

เสือ้ผา้ของกมัพชูา ผลแสดงวา่การคกุคามทางเพศเปน็อปุสรรค

ต่อการมีส่วนร่วมอย่างเท่าเทียมกันในงานที่ได้รับค่าจ้างและ

ลดทอนการมีส่วนร่วมที่เท่าเทียมของผู้หญิงในสถานที่ทํางาน 

นอกจากนี้ ยังลดศักยภาพการผลิตของคนงานซึ่งนําไปสู่กําลัง

การผลิตที่ลดลงของธุรกิจ

การศึกษาต้นทุนความรุนแรงต่อสตรีของ

อินโดนีเซีย
ในปี 2012 UN Women สํานักงานภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก

และ UN Women อินโดนีเซีย และศูนย์การศึกษาประชากร

และนโยบายแห่งมหาวิทยาลัย Gadjah Mada ได้ร่วมกัน

ทําการศึกษาต้นทุนความรุนแรงต่อสตรีขนาดเล็กซ่ึงใช้แนว 

วิธีการจัดทํางบประมาณที่คํานึงถึงมิติทางเพศ รายงานการ

ศึกษาต้นทุนความรุนแรงต่อสตรีดังกล่าวมีชื่อว่า การคำานวน

ต้นทุนชุดบริการให้ความช่วยเหลือสหวิชาชีพสำาหรับผู้หญิง

และเด็กหญิงที่ได้รับผลกระทบจากความรุนแรง: หลักการจัด

ทำางบประมาณในมิติทางเพศ - กรณีศึกษาของอินโดนีเซีย5 

•  29 เปอรเ์ซน็ตข์องคนงานผูห้ญงิในโรงงานเสือ้ผา้เคยประสบ

กับการคุกคามทางเพศในสถานที่ทํางานในช่วง 12 เดือนที่

ผ่านมา

•  ตน้ทนุทางการเงนิในอตุสาหกรรมเสือ้ผา้คอื 89 ลา้นเหรยีญ

สหรัฐต่อปี

•  การคุกคามทางเพศเป็นอุปสรรคต่อการมีส่วนร่วมอย่าง 

เทา่เทยีมกนัในงานทีไ่ดร้บัคา่จา้ง และลดทอนการมสีว่นรว่ม

ที่เท่าเทียมของผู้หญิงในสถานที่ทํางาน นอกจากนี้ ยังลด

ศักยภาพการผลิตของคนงานซึ่งนําไปสู่กำาลังการผลิตท่ีลด

ลงของธุรกิจ

ข้อค้นพบสำาคัญ

•  งบประมาณที่กระจายจากศูนย์กลางทําให้กระแสการให้ทุนที่

จัดสรรมาแล้วมีความซับซ้อน แต่ทั้งหมดแล้วก็คือมีการลงทุนต่ํา

ในกรณีความรุนแรงต่อสตรีและเด็กหญิง

•  ความรุนแรงต่อสตรีและเด็กหญิงไม่ได้รวมอยู่ในความพยายามใน

การบูรณาการประเด็นเพศสถานะ (gender mainstreaming)

•  บทบาทสําคัญขององค์กรพัฒนาเอกชนในการให้บริการและการ

ขาดการประสานงานระหว่างองค์กรหลัก
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ระเบยีบวธิวีจิยัสําหรบัการศกึษาตน้ทนุไดร้บัการแนะแนวทาง

โดย คูม่อืสำาหรบัการคำานวณตน้ทนุของชดุบรกิารใหค้วามช่วย

เหลือสหวิชาชีพสำาหรับผู้หญิงและเด็กหญิงท่ีได้รับผลกระทบ

จากความรนุแรง6 ซ่ึงถกูพฒันาขึน้โดย UN Women สํานกังาน

ภมูภิาคเอเชยีและแปซฟิกิ สําหรบัใชใ้นกมัพชูาและอนิโดนเีซยี 

องค์ประกอบในการศึกษารวมถึง การวิเคราะห์เอกสารที่เป็น

ระบบ (รวมถึงเอกสารทางกฎหมาย ทางด้านบริหารและทาง

ด้านนโยบาย) และการทําแผนท่ีสภาพแวดล้อมท่ัวไปในการ

ผลกัดนัแนวทางสหวชิาชพีและเปน็องคร์วมในการปอ้งกนัและ

ต่อสู้กับความรุนแรงต่อสตรี การวิเคราะห์งบประมาณของ

กิจกรรมที่มีการระบุเงื่อนไขโดยกฎหมายและ/หรือแผนงาน

หรือยุทธศาสตร์ระดับชาติเรื่องความรุนแรงในครอบครัวกับ 

งบประมาณของรัฐและแผนการดําเนินงาน และการศึกษาใน

ภาคสนามและการเก็บข้อมูลใน 46 สถาบัน สถาบัน DKI 

Jakarta (นครหลวงจาการ์ต้า) และ Yogyakarta (DIY – เขต

ปกครองพิเศษยอกยาการ์ต้า) ถูกเลือกเป็นสถานที่วิจัย

เนือ่งจากจงัหวดัเหลา่นีเ้มือ่เปรยีบเทยีบกบัจงัหวดัอืน่ๆ แล้ว มี

บริการสําหรับผู้หญิงท่ีประสบความรุนแรงในครอบครัวอยู่

จํานวนมาก 

การศึกษาต้นทุนความรุนแรงต่อสตรีพบว่า แม้ว่ารัฐบาล

อินโดนีเซียได้ทําให้นโยบายด้านการคุ้มครองผู้หญิงและเด็ก

เปน็ประเดน็สําคญัระดบัชาต ิแตก่ม็คีวามทา้ทายเมือ่ถงึเวลาที่

ต้องนํานโยบายไปปฏิบัติ เนื่องจากขาดกลไกการบังคับใช้และ

โครงสร้างพื้นฐานสนับสนุน รวมถึงค่าใช้จ่ายสําหรับบริการ

สนับสนุน ยิ่งกว่าน้ัน ก็ยังไม่ชัดเจนว่าสถาบันใดของรัฐที่มี

อํานาจหน้าที่ในการนํานโยบายไปปฏิบัติ บทบัญญัติของ

กฎหมายในการกระจายอาํนาจไดท้ิง้ใหก้ารกาํหนดนโยบายไป

อยู่กับผู้มีอํานาจระดับสูงของรัฐบาล และการนําบริการความ

รุนแรงต่อสตรีไปปฏิบัติน้ันอยู่ท่ีผู้มีอํานาจของรัฐบาลในระดับ

ตํา่ลงไป อยา่งไรกต็าม ทนุสนบัสนนุสาํหรบัการบรกิารโดยตรง

ในระดับตํ่าของรัฐบาลยังไม่เพียงพอที่จะเติมเต็มความจําเป็น

ของผูห้ญงิทีป่ระสบความรนุแรงหรอืทีจ่ะฝกึอบรมบคุลากรเพือ่

การให้บริการ นอกจากนี้ ก็ยังไม่มีมาตรฐานขั้นตํ่าสําหรับการ

จัดให้มีการบริการแก่ผู้หญิงที่ประสบความรุนแรง7 

การศึกษายังชี้ให้เห็นว่าระบบการส่งต่อและการบริการที่มี 

การบูรณาการซึ่งถูกพัฒนาขึ้นภายใต้กระทรวงบริการสังคม

มไิดม้กีารนําไปปฏบิตัอิยา่งมปีระสทิธภิาพ ไมม่กีลไกการสง่ตอ่

ที่ชัดเจนระหว่างหน่วยบริการ รวมถึงหน่วยงานภาครัฐ และ 

ผู้ให้บริการที่เป็นองค์กรพัฒนาเอกชนหรือองค์กรภาคประชา

สังคม อีกทั้ง งบประมาณเพื่อการพัฒนาระบบการส่งต่อมุ่งไป

ยังหน่วยงานภาครัฐเป็นหลัก สําหรับผู้ให้บริการนั้น ต้นทุนใน

การให้บริการก็สูงกว่างบประมาณเป็นอย่างมาก8 

การศกึษาตน้ทนุความรนุแรงตอ่สตรนีีไ้ดจ้ดัประเภทการจดัสรร

งบประมาณสําหรับการบริการกรณีความรุนแรงต่อสตรีไว้ใน

สามลักษณะ อนัดบัแรก คอื การจดัสรรทรพัยากรทีไ่มเ่พยีงพอ 

ส่งผลใหคุ้ณภาพของบรกิารสําหรบัผู้หญงิทีป่ระสบความรนุแรง

อยู่ในระดับตํ่า ประการที่สอง ไม่มีการจัดสรรงบประมาณเพื่อ

การบริการกรณีความรุนแรงต่อสตรีอย่างเป็นรูปธรรม ส่งผล

ให้ไม่มีการให้บริการ ประการที่สาม บริการกรณีความรุนแรง

ตอ่สตรไีมไ่ดถ้กูจดังบประมาณอยา่งเหมาะสม ดงันัน้ ตน้ทนุจงึ

ถูกสันนิษฐานโดยผู้ให้บริการหรือแม้แต่ผู้หญิงที่เข้าถึงบริการ9 

ข้อเสนอแนะทั่วไปของการศึกษาต้นทุนรวมถึงความจําเป็นใน

การสร้างสภาพแวดล้อมเพื่อการพัฒนาบริการที่บูรณาการ

สําหรับผู้หญิงที่ประสบความรุนแรง ในการนี้ ต้องให้มีการ

ปฏิรูปกฎหมายเพื่อให้แน่ใจว่ากฎหมายและนโยบายเกี่ยวกับ

ความรุนแรงต่อสตรีจะสอดคล้องกับบริการและการจัดสรร 

งบประมาณที่คํานึงถึงมิติทางเพศเพื่อสนับสนุนบริการกรณี

ความรุนแรงต่อสตรี10 นอกจากนี้ ยังเสนอแนะให้มีการพัฒนา

ศักยภาพของภาครัฐและสถาบันที่ไม่ใช่รัฐที่มีอํานาจในการ

ตอบสนองต่อปัญหาความรุนแรงในครอบครัวและในการ

สนับสนุนผู้หญิงที่ประสบความรุนแรง ทั้งนี้ ต้องมีการส่งเสริม

การมสีว่นรว่มขององคก์รพฒันาเอกชนและองคก์รภาคประชา

สังคมให้มากขึ้นอย่างเต็มที่ ในฐานะพันธมิตรในการให้ 

คาํแนะนาํแกร่ฐับาลในแผนปฏบิตักิารระดบัชาตทิีเ่กีย่วกบัการ

ออกแบบบริการและประเด็นการนําไปปฏิบัติ รวมถึงการ

ประสานงานกระบวนการนําไปปฏิบัติที่ มีข้อจํากัดด้าน 

งบประมาณของรัฐบาล ข้อเสนอแนะได้เรียกร้องให้มีการรวม

องคก์รพฒันาเอกชนและองคก์รภาคประชาสังคมอยา่งเขม้แขง็

มากขึ้นไว้ในระบบการส่งต่อกรณีความรุนแรงต่อสตรีที่เป็น

ทางการ พร้อมกับเงินทุนสนับสนุนเพิ่มเติมสําหรับการจัดการ

ที่เกี่ยวข้องการบริการกรณีความรุนแรงต่อสตรีอีกด้วย11 

การศึกษาต้นทุนความรุนแรงต่อสตรีของ

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
ในปี 2016 UN Women ได้สนับสนุนการศึกษาต้นทุน 

ความรนุแรงตอ่สตรใีนสาธารณรฐัประชาธปิไตยประชาชนลาว  

การประมาณความต้องการทางทรัพยากรสำาหรับการตอบ

สนองต่อความรุนแรงต่อสตรีในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียง

ใต้: การสังเคราะห์ข้อค้นพบและบทเรียน12 การศึกษาเริ่มด้วย

การตรวจสอบสภาพแวดล้อม การทบทวนแนวปฏิบัติที่ดี

ระหว่างประเทศและอบรมเชิงปฏิบัติการแลกเปล่ียนความคิด

เหน็กบัผูม้สีว่นเกีย่วขอ้งหลกั การศกึษาตน้ทนุความรนุแรงตอ่

สตรีได้จัดทําแผนที่ของบริการที่มีอยู่ ชี้ให้เห็นช่องว่างในการ

จัดให้มีบริการ และกําหนดลําดับความสําคัญ มีความท้าทาย

แนวทางปฏิบัติภูมิภาคอาเซียน ว่าด้วยการเก็บรวบรวมและการใช้ข้อมูลความรุนแรงต่อสตรีและเด็กหญิง  |  135



สําคัญในการเข้าถึงรายละเอียดท่ีจําเป็นในการคํานวณต้นทุน 

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ขอบเขตทางภูมิศาสตร์สําหรับการบริการ

ทีอ่ยากใหเ้กดิขึน้ การเปดิตวัการใหบ้รกิาร และแบง่ขอ้มลูออก

เป็นส่วนสําหรับชุดบริการที่จําเป็นขั้นพื้นฐาน ข้อมูลสําหรับ

ตน้ทนุตอ่หนว่ยถกูรวบรวมผา่นการสาํรวจของผูใ้หบ้รกิารขา้ม

ภาคส่วนที่แตกต่างกัน ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ ตํารวจ งาน

ยตุธิรรมและองคก์รผูห้ญงิ สิง่อาํนวยความสะดวกสงูสดุจาํนวน 

82 อย่าง ได้รับการสํารวจจากหกจังหวัดและในเวียงจันทน์  

การศึกษาต้นทุนความรุนแรงต่อสตรีและ 

เด็กหญิงของฟิลิปปินส์ 
ในป ี1999 คณะกรรมาธกิารวา่ดว้ยบทบาทของสตรฟีลิปิปนิส์

แห่งชาติได้ทําการวิจัยเรื่องต้นทุนทางเศรษฐกิจของความ

รุนแรงต่อสตรีด้วยการสนับสนุนจากกองทุนประชากรแห่ง

สหประชาชาติ การวิจัย ต้นทุนทางเศรษฐกิจของความรุนแรง

ต่อสตรี14 มีการรวมต้นทุนสําหรับผู้หญิงที่ประสบความรุนแรง 

ต้นทุนสําหรับองค์กรที่ให้การรักษาทางการแพทย์สําหรับ 

ผู้หญิงที่ประสบความรุนแรง และงบประมาณสถาบันของ 

กรมสวัสดิการสังคม สุขภาพ และการบังคับใช้กฎหมาย การ

คาํนวณถกูจาํกดัไวส้าํหรบัเหตกุารณค์วามรนุแรงทีถ่กูคดัเลือก

ไว้ซึ่งมีการแจ้งต่อหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย โรงพยาบาล 

และ/หรอืผูใ้หบ้รกิารตา่งๆ ตน้ทนุอืน่ๆ ทางกฎหมาย ทางจติใจ 

ทางร่างกาย และทางสังคมไม่ได้รวมอยู่ในการวิจัย

กรอบสําหรับการวิเคราะห์ต้นทุนทางเศรษฐกิจของความ

รุนแรงต่อสตรีท่ีอิงกับการหาค่าใช้จ่ายของหน่วยงานและ

องคก์รของรฐัและเอกชนในกจิกรรมทีเ่กีย่วกบัการปอ้งกนั การ

ดูแลรักษาและการติดตามความรุนแรงต่อสตรี ต้นทุนทาง

เศรษฐกจิของความรนุแรงตอ่สตรถีกูจําแนกออกเปน็สามกลุม่

หลกั ไดแ้ก ่ตน้ทนุสําหรบัรฐับาล ตน้ทนุสําหรบับคุคลทีป่ระสบ

ความรุนแรง และต้นทุนสําหรับชุมชน ตามท่ีได้มีการวิจัยนั้น 

ในปี 1997 รัฐบาลได้ใช้จ่ายไปอย่างน้อย 3.7 พันล้านเปโซ 

(ประมาณ 125 ล้านเหรียญสหรัฐ) สําหรับกิจกรรมที่เกี่ยวกับ

เพศสภาวะและการพัฒนา ในระดับบุคคล มีการรายงานว่า

ประมาณ 19 ล้านเปโซ (หรือ 645,000 เหรียญสหรัฐ) สูญเสีย

ไปกับผู้หญิงที่ประสบความรุนแรง นอกจากน้ี ประมาณ 48 

ล้านเปโซ (ประมาณ 1.6 ล้านเหรียญสหรัฐ) เป็นค่าใช้จ่ายที่

เกิดขึ้นสําหรับการรักษาทางการแพทย์และทางสุขภาพจิตท่ี

สถานพักพิง15 ต้นทุนของค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องไม่ได้มีการ

คํานวณไว้ 

การวิจัยสรุปด้วยข้อเสนอแนะเพื่อป้องกันเหตุความรุนแรงต่อ

สตรีและเพื่อลดต้นทุนทางเศรษฐกิจต่อสังคม ข้อเสนอแนะ 

ดังกล่าวรวมถึงการเก็บข้อมูลและเก็บบันทึกอย่างเป็นระบบ 

นโยบายที่ชัดเจนและสอดคล้องในการกําหนดความผิดทาง

อาญาของการกระทาํความรนุแรงตอ่สตรแีละใหส้อดคลอ้งกบั

งบประมาณด้านเพศสภาวะและการพัฒนา รวมถึงการเรียก

ร้องให้มีการดําเนินการต่อความรุนแรงในครอบครัว และการ

รวมหนว่ยงานทอ้งถิน่และหนว่ยงานภาครฐัอืน่ๆ ในการจดัการ

ความรุนแรงต่อสตรี

การศึกษาต้นทุนความรุนแรงต่อสตรีและ 

เด็กหญิงของเวียดนาม
ในปี 2012 UN Women ได้สนับสนุนให้ทําการศึกษาผล 

กระทบทางสังคมเศรษฐกิจในประเด็นต้นทุนความรุนแรงใน

ครอบครัวในเวียดนาม การศึกษานี้ดําเนินการโดย UN 

Women สํานักงานภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก UN Women 

เวียดนาม มหาวิทยาลัยแห่งชาติประเทศไอร์แลนด์ Galway 

และสถาบันเพื่อการศึกษาสถาบันครอบครัวและเพศสภาวะ

เพื่อให้การประมาณการที่น่าเช่ือถือของต้นทุนทางเศรษฐกิจ

ของความรุนแรงในครอบครัวในเวียดนาม

เปา้หมายกค็อืการเพิม่ความตระหนกัในตน้ทนุในการไมดํ่าเนนิ

การในเรื่องความรุนแรงต่อสตรีของผู้กําหนดนโยบาย องค์กร

พัฒนาเอกชนและสาธารณชนทั่วไป16 วัตถุประสงค์ของการ

ศกึษาคอื การประเมนิตน้ทนุของความรนุแรงในครอบครวัและ

ความรุนแรงโดยคู่ครองและประเมินต้นทุนของการให้บริการ 

รวมถึงการบริการด้านสุขภาพ ตํารวจ งานยุติธรรม และสังคม

สําหรับผู้หญิงที่ประสบความรุนแรง

การศึกษาพบว่าต้นทุนในการให้บริการชุดบริการที่จําเป็นขั้น 

พื้นฐานสําหรับผู้หญิงท่ีประสบความรุนแรงอาจเป็นจํานวนถึง 

0.25 เปอร์เซ็นต์ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศของ

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว นับเป็นส่วนน้อยของ

ต้นทุนความรุนแรงต่อสตรีสําหรับครอบครัว ชุมชน และสังคม

โดยรวม13

โดยสรุป  ชุดบริการที่จําเป็นขั้นพื้นฐานถูกกําหนดให้มีความ

เหมาะสมและสมเหตุสมผลเพื่อบรรลุในฐานะเป็นส่วนหนึ่งใน

พันธกรณีของประเทศที่จะยุติความรุนแรงต่อสตรีและเด็กหญิง 

ประมาณการว่า 19 ล้านเปโซ (หรือ 645,000 ล้านเหรียญสหรัฐ) 

สูญเสียไปกับผู้หญิงที่ประสบความรุนแรง

นอกจากนี้ ประมาณ 48 ล้านเปโซ (ประมาณ 1.6 ล้านเหรียญ

สหรัฐ) ของคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิข้ึนเปน็คา่รักษาทางการแพทยแ์ละทาง

สุขภาพจิตที่สถานพักพิง
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การศกึษาดงักลา่วใชแ้นวทางทีผ่สมผสานระเบยีบวธิวีจิยัตา่งๆ 

รวมถงึการสาํรวจผูห้ญงิ 1,053 คน (ในชนบท 541 คน ในเมอืง 

512 คน) เกี่ยวกับประสบการณ์ความรุนแรงในครอบครัวและ

ต้นทุนของความรุนแรงในระดับครัวเรือน การวิจัยได้พิจารณา

สององค์ประกอบของต้นทุนทางเศรษฐกิจของความรุนแรงใน

ครอบครัว ได้แก่ 1) ค่าใช้จ่ายที่ต้องออกเงินเองซึ่งเกิดขึ้นจริง

ตามปกตทิีผู่ห้ญงิประสบในการเขา้ถงึการรกัษาทางการแพทย ์

การช่วยเหลือจากตํารวจ การสนับสนุนทางกฎหมาย การ

สนับสนุนด้านการให้คําปรึกษา การสนับสนุนทางคดี และ 2) 

ค่าใช้จ่ายจริงที่ต้องออกเงินเองซ่ึงเพิ่มข้ึนซ่ึงได้แก่ ค่าเทอมที่

สญูเสยีไป หากเดก็ขาดเรยีนเนือ่งจากความรนุแรงในครอบครวั

ทีแ่มข่องพวกเขาประสบ นอกจากนี ้ยงัพบวา่องคป์ระกอบหลกั

ของต้นทุนทางเศรษฐกิจก็คือรายได้ท่ีสูญเสียไปเน่ืองจากการ

ขาดงาน ทั้งนี้ รวมถึงงานที่ได้ค่าจ้างและงานบ้าน17 

การศึกษาได้มีการบันทึกต้นทุนท่ีสูงของความรุนแรงใน

ครอบครัวสําหรับผู้หญิงในเวียดนาม ต้นทุนด้านสุขภาพเพียง

อยา่งเดยีว (รวมถงึการเขา้ถงึบรกิารดา้นสขุภาพ การขนส่งและ

ยารักษา) มีต้นทุนเฉลี่ยแล้วประมาณ 804,000 ดองเวียดนาม

ต่อเหตุการณ์หรือประมาณ 28 เปอร์เซ็นต์ของรายได้เฉลี่ยต่อ

เดือนของผู้หญิง ต้นทุนอื่น ได้แก่ การเปลี่ยนอุปกรณ์ที่พัง 

เสยีหาย การหาทีพ่กัพงิ การแสวงหาความชว่ยเหลอืจากตาํรวจ 

ศาลและเจ้าหน้าท่ีรัฐอื่นๆ ในจํานวนทั้งหมด ค่าเฉลี่ยที่มี 

นํา้หนกัของตน้ทนุตอ่หนว่ยในทกุหมวดหมูม่กีารประมาณการ

ที่ 600,000 ดองเวียดนามหรือ 21 เปอร์เซ็นต์ของรายได้เฉลี่ย

ต่อเดือนสําหรับผู้หญิงในเวียดนาม อย่างไรก็ตาม เน่ืองจาก 

ผู้หญิงที่ประสบความรุนแรงมีแนวโน้มที่จะมีรายได้ตํ่ากว่า 

คา่เฉลีย่ ผลทางการเงนิของความรนุแรงในครอบครวัและความ

รุนแรงโดยคู่ครองนั้นถือว่าเป็นภาระที่หนักยิ่งขึ้น 

ต้นทุนอื่นที่สําคัญได้แก่รายได้ที่ลดลงเนื่องจากงานที่ขาดไป 

การสูญเสียรายได้ต่อเหตุการณ์ได้มีการประมาณการได้ 

382,234 ดองเวยีดนามหรอื 13 เปอรเ์ซน็ตข์องรายไดเ้ฉลีย่ตอ่

เดือนของผู้หญิง ท้ังน้ี ได้มีรายงานว่าผู้หญิงยังสูญเสียเวลา

ทํางานบ้านไปประมาณ 33 ชั่วโมง แม้ว่างานบ้านจะไม่ได้ 

ค่าจ้าง แต่ก็มีมูลค่าทางเศรษฐกิจถึง 501,525 ดองเวียดนาม

หรือ 18 เปอร์เซ็นต์ของรายได้เฉลี่ยต่อเดือนของผู้หญิง ผู้ชาย

ก็สูญเสียรายได้เทียบเท่ากับ 305,984 ดองเวียดนามหรือ  

8 เปอรเ์ซน็ตข์องรายไดเ้ฉลีย่ตอ่เดอืนสาํหรบัผูช้ายในเวยีดนาม 

หากมารวมกันแล้ว ต้นทุนสูงสุดต่อเหตุการณ์จากรายได้ 

ครัวเรือนมีการประเมินอยู่ท่ี 11 เปอร์เซ็นต์ของรายได้เฉล่ีย 

ต่อเดือนของครัวเรือน18 

ต้นทุนความรุนแรงในครอบครัวในเวียดนาม

•  28 เปอร์เซ็นต์ของรายได้เฉลี่ยต่อเดือนของผู้หญิง 

•  21 เปอร์เซ็นต์ของรายได้เฉลี่ยต่อเดือนสําหรับผู้หญิงใน

เวียดนาม

•  11 เปอร์เซ็นต์ของรายได้เฉลี่ยต่อเดือนของครัวเรือน 

•  ผู้หญิงที่ประสบความรุนแรงมีรายได้น้อยกว่าผู้หญิงอื่นๆ  

35 เปอร์เซ็นต์ 

•  สําหรับเศรษฐกิจโดยรวม ต้นทุนทางโอกาสที่สําคัญมีการ

ประมาณการได้ 1.41 เปอร์เซ็นต์ของผลิตภัณฑ์มวลรวม

ภายในประเทศในปี 2010

•  การสูญเสียการผลิตที่สําคัญมีการประเมินได้ถึง 1.78 

เปอร์เซ็นต์ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ

ขอ้ค้นพบสําคัญของการศึกษากคื็อวา่ความรนุแรงในครอบครวั

และความรุนแรงจากคู่ครองต่อผู้หญิงเป็นผลกระทบที่สําคัญ

ในการหารายได้ ที่สําคัญยิ่งกว่าก็คือ การประเมินการสูญเสีย

การผลติเนือ่งจากความรนุแรงชีว้า่ผูห้ญงิทีป่ระสบความรนุแรง

มีรายได้น้อยกว่าผู้หญิงอื่นๆ 35 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งแสดงถึงความ

สูญเสียสําคัญประการหนึ่งของเศรษฐกิจของประเทศ19 

วัตถุประสงค์หลักของการศึกษาก็คือการประมาณต้นทุน

มหภาคของความรุนแรงในครอบครัวต่อผู้หญิง สําหรับ

เศรษฐกิจโดยรวม ต้นทุนทางโอกาสที่สําคัญ รวมถึงค่าใช้จ่าย

จรงิทีต่อ้งออกเงนิเอง รายไดท้ีส่ญูเสยีไปและมลูคา่ของงานบา้น

ทีข่าดหายไปมกีารประมาณได ้1.41 เปอรเ์ซน็ตข์องผลติภณัฑ์

มวลรวมภายในประเทศในปี 2010 การสูญเสียความสามารถ

ในการผลิตที่สําคัญมีการประเมินได้ถึง 1.78 เปอร์เซ็นต์ของ

ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ20 
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