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ความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็ก เป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่ 

ร้ายแรงและเกิดขึ้นอย่างกว้างขวาง ในประเทศไทยยังมีความรุนแรงต่อ 

ผู้หญิงและเด็กอยู่ในระดับสูง เมื่อเดือนกรกฎาคม 2560 ตัวแทนเครือข่าย

สตรีจากภาคประชาสังคมได้เข้าร่วมรายงานสถานการณ์ของผู ้หญิง 

ในประเทศไทย ภายใต้อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อ 

สตรีในทุกรูปแบบ (Convention on the Elimination of all Forms of  

Discrimination against Women หรอื CEDAW) ต่อคณะกรรมการ CEDAW 

ต่อมาคณะกรรมการฯ ได้แสดงความห่วงใยและมีข้อเสนอแนะหลาย

ประการต่อประเทศไทย เช่น ให้ลดความซับซ้อนในการเข้าถึงกระบวนการ

ยุติธรรม และจัดอบรมบุคลากรที่ท�างานในกระบวนการยุติธรรมให้เข้าใจ

ความละเอียดอ่อนต่อเพศภาวะ เป็นต้น

 ในขณะเดียวกัน รัฐบาลไทยได้เริ่มด�าเนินการปฏิรูปกระบวนการ

ยุติธรรมตามรัฐธรรมนูญฉบับ พ.ศ. 2560 โดยเริ่มต้นที่การปฏิรูปต�ารวจ 

คณะผู้จัดท�ารายงานฉบับนี้เห็นว่าเป็นโอกาสอันดีท่ีจะหยิบยกประเด็น 

มติิหญิงชายให้บรูณาการไว้ในการปฏริปูคร้ังน้ีด้วย โดยเฉพาะเพือ่ช่วยขจัด

ความรนุแรงต่อผูห้ญงิ จงึได้ร่วมกนัจัดท�ารายงานชิน้นีข้ึน้ โดยหวงัว่าจะเป็น

เอกสารขัน้ต้นทีจ่ะช่วยให้เกดิการอภปิรายถกเถยีงและน�าไปสู่การปรับปรงุ

การเข้าถึงความยุติธรรม และยุติความรุนแรงต่อผู้หญิงต่อไป 

ค�าน�า
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 คณะผู ้จัดพิมพ์ขอขอบคุณทุกท่านท่ีมีส่วนร่วมให้ข้อมูลและ 

ความคิดเห็นต่อการจัดท�าหนังสือเล่มนี้ ขอขอบคุณผู้ประสบปัญหาและ

สมาชิกครอบครัวทุกท่าน ที่ยินดีเปิดเผยข้อมูลท่ีถือกันว่าละเอียดอ่อน

ส�าหรบัสังคมไทย รายงานชิน้นีจ้ะส�าเรจ็ลงมไิด้ถ้าปราศจากพลงัอนัเข้มแขง็

ของทุกท่านท่ีลุกขึ้นมาปกป้องเรียกร้องสิทธิของตนเอง ขอขอบคุณ 

ผู้เข้าร่วมประชุมเสวนาทุกท่านที่สละเวลามาร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์

และให้ข้อคิดเห็น และขอขอบคุณคณะผู้จัดท�ารายงานทุกท่านท่ีร่วมกัน

ด�าเนินงานโครงการและเขียนหนังสือเล่มนี้ขึ้น 

คณะผู้จัดพิมพ์หวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานฉบับนี้จะเป็นประโยชน์

ต่อการอภิปรายแลกเปลีย่นความคดิเหน็ เพือ่ขบัเคลือ่นยกระดบัการเข้าถงึ

ความยุติธรรมของผู้หญิงต่อไป 

กรกฎาคม 2561 
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1. ความเป็นมาและความส�าคัญของปัญหา

1.1 พัฒนาการในอดีต...กลไกส่งเสริมให้ผู้หญิงเข้าถึงความยุติธรรม

ความรุนแรงต่อผู้หญิงเป็นปัญหาร้ายแรงที่เกิดขึ้นทั่วโลก ส่งผลกระทบ
ต่อผู้หญิงและเด็กหญิงร้อยละ 35-70 นานาชาติตระหนักถึงความส�าคัญของ
ปัญหานีแ้ละร่วมกนัก�าหนดหลกัการ มาตรการ และกลไกต่างๆ เป็นจ�านวนมาก 
เพ่ือป้องกัน คุ้มครอง และแก้ไขเยียวยา ในการคุ้มครองและแก้ไขเยียวยานั้น 
ผูห้ญงิทัว่โลกประสบปัญหาคล้ายคลงึกนั คือ มีข้อจ�ากดัในการเข้าถงึกระบวนการ
ยุติธรรมและความยุติธรรม ในระยะต่อมา นานาชาติจึงได้ร่วมกันก�าหนด 
หลักการและแนวทางในการเข้าถึงความยุติธรรม เช่น เม่ือปี 1985 สมัชชา
องค์การสหประชาชาติได้รับรองปฏิญญาสากลว่าด้วยหลักพ้ืนฐานเกี่ยวกับการ
อ�านวยความยุติธรรมแก่ผู้ได้รับความเสียหาย เมื่อปี พ.ศ. 2558 คณะกรรมการ 
CEDAW ได้จัดท�าข้อแนะฉบับที่ 33 ว่าด้วยการเข้าถึงความยุติธรรมของผู้หญิง 
สาระส�าคัญของข้อเสนอแนะ ได้แก่ กระบวนการยุติธรรมต้องปรับปรุงกลไก
ต่างๆ ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้หญิง ค�านึงถึงความละเอียดอ่อน 
ด้านเพศภาวะ เช่น เพิ่มสัดส่วนผู้หญิงในกระบวนการยุติธรรม จัดหาเครื่องมือ
ช่วยการตรวจสอบที่เป็นมิตรกับผู้หญิง เป็นต้น

ในประเทศไทย ความรุนแรงต่อผู้หญิงเป็นปัญหาส�าคัญของสังคม 
มานาน ในช่วงกว่าสองทศวรรษที่ผ่านมา องค์กรที่ท�างานด้านผู้หญิงและเด็ก 
ได้ท�างานรณรงค์เรียกร้องอย่างจริงจังและต่อเนื่อง ท�าให้เกิดพัฒนาการของ
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นโยบาย มาตรการ และกลไกหลายประการทีส่่งเสรมิให้ผูห้ญงิเข้าถงึกระบวนการ
ยุติธรรม ที่ส�าคัญได้แก่

• พ.ศ. 2538 กรมต�ารวจ (ชื่อในขณะนั้นของส�านักงานต�ารวจ 
แห่งชาติ) ได้อนุมัติบรรจุและแต่งตั้งพนักงานสอบสวนหญิงรุ่นแรก
จ�านวน 15 ต�าแหน่ง เพื่อปฏิบัติหน้าที่ประจ�าสถานีต�ารวจใน 
กองบัญชาการต�ารวจนครบาลจ�านวน 3 สถานี ก�าหนดหน้าท่ีให้ 
รับผิดชอบงานสอบสวนคดีอาญาท่ีมีข้อหาว่าสตรีกระท�าความผิด 
และคดีอาญาที่สตรีเป็นผู้เสียหายในความผิดเกี่ยวกับเพศ และ 
รบัผดิชอบงานสอบสวนคดอีาญาทีข่ึน้กบัศาลเยาวชนและครอบครวั 
เริ่มปฏิบัติงานครั้งแรกเม่ือวันที่ 1 กันยายน 2538 ท้ังนี้เป็นผล 
มาจากการที่องค์กรท่ีท�างานด้านเด็กและสตรีในประเทศไทยได้
พยายามผลักดันให้มีพนักงานสอบสวนหญิง เพื่อท�างานในคดี 
ความรุนแรงทางเพศ และคดีความรุนแรงในครอบครัวที่มีแนวโน้ม
เพิ่มสูงขึ้น ต่อมาในปี พ.ศ. 2552 โรงเรียนนายร้อยต�ารวจได้เปิด 
รบัสมคัรนกัเรียนนายร้อยต�ารวจหญิงรุน่แรก และมกีารเปิดรับสมคัร
ต่อเนือ่งเป็นประจ�าทกุปี ปีละประมาณ 70 คน เนือ่งจากอตัราก�าลงั
ของพนักงานสอบสวนหญิงยังไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน 

• วันที่ 16 พฤษภาคม  พ.ศ. 2543 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ
นโยบายและแผนขจดัความรนุแรงต่อเดก็และสตร ีและเมือ่วนัที ่29 
มิถุนายน 2542 เห็นชอบให้เดือนพฤศจิกายนเป็นเดือนรณรงค์ยุติ
ความรุนแรงต่อเด็กและสตรี และโครงการริบบิ้นสีขาวที่รณรงค์ให้
ผู้ชายและกลุ่มเป้าหมายมีส่วนร่วมในการขจัดความรุนแรง

• วันที่ 30 มิถุนายน 2547 ประเทศไทยให้การสนับสนุนปฏิญญา 
ว่าด้วยการขจดัความรนุแรงต่อสตรใีนภมูภิาคอาเซยีน (Declaration 
on the Elimination of Violence against Women in the ASEAN 
Region) 
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• พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546

• พ.ศ. 2547 เริม่ให้บรกิารศูนย์บรกิารช่วยเหลือเดก็และสตร ีในภาวะ
วิกฤตจากความรุนแรง (One Stop Crisis Center : OSCC) ซึ่งเป็น
ศูนย์ที่จัดตั้งขึ้นในโรงพยาบาลเครือข่ายทั่วประเทศ 

• พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระท�าด้วยความรุนแรงในครอบครัว 
พ.ศ. 2550

• รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 มาตรา 40 (6) ระบุ
ว่า... เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ หรือผู้พิการหรือทุพพลภาพ  
ย่อมมสีทิธไิด้รบัความคุม้ครองในการด�าเนนิกระบวนการพจิารณา
คดีอย่างเหมาะสม และย่อมมีสิทธิได้รับการปฏิบัติที่เหมาะสม 
ในคดีที่เกี่ยวกับความรุนแรงทางเพศ...

• พ.ศ. 2550 มีการแก้ไขประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 276 เป็น... 
สามีข่มขืนภรรยาถือว่าเป็นความผิดทางอาญา... 

• พ.ศ. 2550-2551  มีการแก้ไขประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญา มีสาระส�าคัญคือ 

• การสอบปากค�าผูเ้สยีหายเด็กในคดีทางเพศ ให้สอบปากค�าโดย
ทีมสหวิชาชีพ

• การสอบปากค�าผูเ้สยีหายหญงิ ต้องใช้พนกังานสอบสวนหญงิ
เป็นผู้สอบสวน หากไม่มีพนักงานสอบสวนหญิง ผู้เสียหายจะ
ขอให้บุคคลใดอยู่ร่วมในการสอบปากค�าได้

• พระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. 2558
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1.2 สถานการณ์ปัจจุบัน...ผู้หญิงก็ยังเข้าถึงความยุติธรรมได้ยาก

ปัจจุบันสถานการณ์ความรุนแรงทางเพศในประเทศไทยยังคงมีให้เห็น
อย่างต่อเนื่องและนับวันจะเพิ่มความรุนแรงขึ้น โดยจะเห็นได้จากสถิติการให้
บรกิารของศนูย์ช่วยเหลอืสงัคม (OSCC) กระทรวงสาธารณสขุ ซึง่เป็นหน่วยงาน
ช่วยเหลอืเดก็และผูห้ญงิทีถ่กูกระท�าความรนุแรง พบว่าในปี พ.ศ. 2550 มผีูห้ญงิ
และเด็กเข้ารับการช่วยเหลือจากศูนย์พึ่งได้เป็นจ�านวน 19,067 คน เฉลี่ยวันละ 
52 คน แต่ในปี พ.ศ. 2556 การกระท�าความรุนแรงเพ่ิมขึ้นเป็น 31,866 คน  
หรือเฉลี่ย 87 คนต่อวัน อย่างไรก็ดี แม้ว่าปัญหาความรุนแรงทางเพศจะม ี
แนวโน้มที่เพิ่มมากขึ้น แต่ผู ้ที่ประสบกับความรุนแรงทางเพศมักเลือกท่ีจะ 
ไม่แจ้งต�ารวจ หรือน�าคดีเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม โดยจากสถิติของส�านักงาน
ต�ารวจแห่งชาติประจ�าปี พ.ศ. 2556 มีบนัทกึการแจ้งเหตคุดคีวามรนุแรงทางเพศ
ต่อเจ้าหน้าท่ีต�ารวจเพียง 3,273 คดี เท่านั้น ท้ังนี้อาจเป็นเพราะผู้เสียหาย 
ไม่กล้า กลัวเสียชื่อเสียง ขาดความรู ้ความเข้าใจในกระบวนการยุติธรรม  
รวมไปถงึบรบิทของสงัคมทีม่ไิด้เอือ้อ�านวยหรอืส่งเสรมิให้ผูเ้สยีหายกล้าออกมา 
แจ้งความ (รายงานประจ�าปี 2557 สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย)
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สถิติจากตารางข้างต้น บ่งชี้ว่าสถานการณ์ความรุนแรงต่อเด็กและสตรี
ยงัอยูใ่นระดับสงู  แม้มกีารปรบัปรงุกฎหมายและกลไกทีคุ่ม้ครองสทิธมินษุยชน
ของผู ้หญิงในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมหลายครั้ง แต่ยังมีข้อจ�ากัด 
บางประการที่ท�าให้ผู้หญิงยังไม่สามารถเข้าถึงความยุติธรรมได้อย่างแท้จริง 

ในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2560 รัฐบาลไทยได้น�าเสนอรายงานการ 
ปฏิบัติตามอนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ หรือ
อนสุญัญา CEDAW ทีส่�านกังานองค์การสหประชาชาต ิประเทศสวสิเซอร์แลนด์ 
ภายหลงัการน�าเสนอของรัฐบาลไทย คณะกรรมการ CEDAW ได้แสดงข้อกังวล 
ถึงโอกาสการเข้าถึงความยุติธรรมและการเยียวยาของผู ้หญิง โดยเฉพาะ 
คดีความรุนแรงทางเพศ ซึ่งกฎหมายยังมีข้อจ�ากัดและเจ้าหน้าท่ียังขาดความ 
ละเอยีดอ่อนเรือ่งเพศภาวะ จากนัน้คณะกรรมการฯ ได้เสนอแนะให้รฐับาลไทย

• ลดความซับซ้อนในการเข้าถึงกองทุนยุติธรรม 

• ปรับแก้กฎหมาย เช่น พ.ร.บ. คุ้มครองผู้ถูกกระท�าความรุนแรง 
ในครอบครัว ที่ก�าหนดให้ทุกขั้นตอนมีการไกล่เกล่ียท่ีจะเป็น 
การเพิ่มแรงกดดันให้ฝ่ายหญิงยอมความ 

• เพิ่มจ�านวนบุคลากรผู้หญิงในกระบวนการยุติธรรม 

• จัดอบรมบคุลากรในกระบวนการยตุธิรรมให้เข้าใจความละเอยีดอ่อน
เรื่องเพศภาวะ และ

• อบรมเพิ่มความรู้เรื่องอนุสัญญา CEDAW กลไกคณะกรรมการ 
CEDAW และข้อแนะทั่วไปให้แก่ผู้พิพากษา อัยการ นักกฎหมาย 
ต�ารวจ และเจ้าหน้าที่ผู้บังคับใช้กฎหมาย 
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1.3 กระบวนการยุติธรรมที่ต้นทาง...กลไกต�ารวจกับผู้หญิง

กระบวนการยุติธรรมที่ต้นทาง หรือกลไกต�ารวจ มีบทบาทส�าคัญต่อ
สังคมในฐานะที่เป็นกลไกอ�านวยความยุติธรรมเบื้องต้นและปกป้องคุ้มครอง 
สิทธิมนุษยชนของประชาชนทุกกลุ่ม ปัจจุบันประเทศต่างๆ มีการพัฒนา 
งานต�ารวจให้สอดคล้องกับหลักการสิทธิมนุษยชนมากขึ้น โดยเน้นความส�าคัญ
ของการให้บริการแก่ประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล ได้แก่ ยึดหลักนิติธรรม 
ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน ไม่เลือกปฏิบัติ มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธผิล โปร่งใสและตรวจสอบได้ หลายประเทศได้รเิริม่พฒันามาตรการและ
กลไกใหม่ๆ เพือ่ให้ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนให้ดขีึน้ รวมทัง้ให้
ความส�าคัญกับประชาชนกลุ่มเป้าหมายเฉพาะด้วย เช่นผู้หญิง เนื่องจาก
ตระหนักถึงข้อเท็จจริงว่าผู้หญิงเป็นประชากรครึ่งหน่ึงของสังคม มีปัญหาและ
ความต้องการความยตุธิรรมทีแ่ตกต่างจากผูช้าย แต่โครงสร้างองค์กรต�ารวจ วธิี
การปฏบิตังิาน รวมทัง้บุคลากร ยงัมีลกัษณะทางสงัคมวฒันธรรมแบบผูช้าย และ
ไม่เอื้อต่อการตอบสนองความต้องการความยุติธรรมของผู้หญิง 

การท�าหน้าทีต่อบสนองความต้องการของประชาชนทกุกลุม่ได้ตามหลกั 
ธรรมาภบิาลดงักล่าว เป็นการส่งเสรมิสถานภาพและความชอบธรรมขององค์กร

เอกสารสรุปสาระส�าคัญเชิงนโยบายของ UNDP ร่วมกับ UNIFEM  
เรื่องการปฏิรูปต�ารวจที่ค�านึงถึงมิติหญิงชายในสังคมหลังความขัดแย้ง (Gender 
Sensitive Police Reform in Post Conflict Societies) กล่าวว่า องค์ประกอบ
ส�าคัญขององค์กรต�ารวจที่จ�าเป็นต้องเปลี่ยนแปลงเพื่อให้เป็นมิตรกับผู้หญิง  
หรือสามารถตอบสนองต่อความต้องการของผู้หญิงได้มากขึ้น ได้แก่

• ภารกิจส�าคัญขององค์กร อาชญากรรมหรือความรุนแรงต่อผู้หญิง
ได้รับการตระหนักว่าเป็นภารกิจส�าคัญขององค์กรหรือไม่ โดย
สะท้อนอยู่ในนโยบาย แบบแผน และยุทธศาสตร์การท�างาน 
ขององค์กร
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• แนวทางปฏิบัติ แรงจูงใจ มาตรการ ในการท�างานเพื่อยุติความ
รุนแรงต่อผู้หญิงมีหรือไม่ เช่น หน่วยงานเฉพาะคดีอาชญากรรม 
ต่อผู้หญิง สถานีต�ารวจผู้หญิง การจัดสรรงบประมาณต่อต้าน
อาชญากรรมทางเพศ รางวัลจากการปฏิบัติ

• องค์ประกอบของบคุลากร ต้องมีความสมดุลของหญงิชาย ท้ังระดบั
ปฏิบัติและระดับตัดสินใจ กล่าวคือ ต้องรับสมัครผู้หญิงเข้ามา
ท�างานให้มากขึ้น มีมาตรการในการรักษาและส่งเสริมบุคลากร 
ผู้หญิง

• ระบบการตรวจสอบท่ีมีประสิทธิผลในรูปแบบต่างๆ เช่น คณะ
กรรมการตรวจสอบงานต�ารวจ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน 
แห่งชาติ คณะกรรมการประสานงานระหว่างต�ารวจกับชุมชน 
การจดัเวทปีรกึษาหารอืสาธารณะระหว่างต�ารวจกบัองค์กรจากภาค
สังคม เป็นต้น 

มาตรการบางอย่างสังคมไทยมีการริเริ่มน�ามาประยุกต์ใช้แล้ว เช่น 
พนักงานสอบสวนหญิงมีมานานมากกว่า 20 ปี แต่จนถึงปัจจุบันจ�านวน 
พนักงานสอบสวนหญิงทั่วประเทศมีเพียงกว่า 400 คน ในขณะที่สถานีต�ารวจ
ทั่วประเทศมีจ�านวนเกือบ 1,500 แห่ง และผู้หญิงในประเทศไทยยังมีปัญหา 
ในการเข้าถึงความยุติธรรมในชั้นงานสอบสวน ดังที่กล่าวถึงข้างต้นว่ายังมี 
ผู้หญิงที่ประสบความรุนแรงจ�านวนมากตัดสินใจไม่แจ้งความกับต�ารวจ ส่วนผู้ที่
ตัดสินใจเข้าแจ้งความมักด�าเนินการโดยได้รับความช่วยเหลือด้านกฎหมาย 
จากองค์การพัฒนาเอกชนที่ท�างานด้านการคุ้มครองสิทธิผู้หญิงและเด็ก

1.4 วัตถุประสงค์

รวบรวมปัญหาและความต้องการของผูห้ญงิท่ีประสบปัญหาความรนุแรง
ทางเพศและความรุนแรงในครอบครัวในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมในชั้น
สอบสวนของต�ารวจ แล้วน�ามาสังเคราะห์เป็นข้อเสนอแนะในการปฏิรูปต�ารวจ
ให้มีความเป็นมิตรกับผู้หญิง
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1.5 ผู้มีส่วนร่วมในการศึกษา

ผู้ที่มีส่วนร่วมที่ให้ข้อมูลส�าหรับการศึกษาปัญหาและความต้องการของ 
ผูป้ระสบปัญหาความรนุแรงในครอบครวั และความรนุแรงทางเพศ ในการเข้าถงึ
กระบวนการยุติธรรมในระดับต้นทาง ประกอบด้วยผู้เกี่ยวข้อง ดังนี้

1) ผู้ประสบปัญหาความรุนแรงในครอบครัวและความรุนแรงทางเพศ 
ทีม่ลูนิธส่ิงเสรมิความเสมอภาคทางสงัคม บ้านพักฉุกเฉนิ และโรงพยาบาลต�ารวจ 
มีส่วนร่วมให้บริการและให้ความช่วยเหลือ จ�านวน 11 กรณี

2) เจ้าหน้าที่ อาสาสมัครทนายความ และอาสาสมัครผู้ผ่านพ้นของ
มูลนธิส่ิงเสรมิความเสมอภาคทางสงัคม และเจ้าหน้าทีบ้่านพกัฉุกเฉนิ ทีเ่ข้าร่วม
บริการและให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาความรุนแรงในครอบครัว และ 
ความรุนแรงทางเพศ 

3) บุคลากรจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องกับ 
การศกึษา ได้แก่ บ้านพกัฉุกเฉิน สมาคมส่งเสรมิสถานภาพสตร ีมลูนธิศินูย์พทัิกษ์
สิทธิเด็ก มูลนิธิเพื่อสิทธิมนุษยชนและการพัฒนา มูลนิธิเครือข่ายส่งเสริม 
คุณภาพชีวิต (LPN) กลุ่มท�าทาง สมาคมส่งเสริมสิทธิชุมชนเพื่อการพัฒนา 
ส�านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ 
สถาบันเพ่ือการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (TIJ) สถาบนัวจิยับทบาทหญงิชายและ
การพัฒนา เจ้าหน้าที่จากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
(กองต่อต้านการค้ามนุษย์ กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว) พนักงาน
สอบสวนหญิง กองบังคับการต�ารวจนครบาล 1 กลุ่ม งานสังคมสงเคราะห์  
โรงพยาบาลต�ารวจ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสังคมและกฎหมาย
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1.6 วิธีการศึกษา

ผู้ด�าเนินการได้ก�าหนดขอบเขต และขั้นตอนในการศึกษา ดังนี้

1) ขอบเขตของการศึกษา การศึกษานี้เป็นการรับฟังเสียงสะท้อน
ปัญหาในการติดต่อกับกระบวนการยุติธรรมในระดับต้นทาง และความต้องการ
ในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมของผู้ประสบปัญหาความรุนแรงในครอบครัว 
และความรุนแรงทางเพศ 

2) ข้ันตอนในการศกึษา การศึกษาครัง้นี ้มลูนธิส่ิงเสรมิความเสมอภาค 
ทางสังคมร่วมกับมูลนิธิฟรีดริค เอแบร์ท (FES) ด�าเนินการจัดเวทีประชุม 
เชิงปฏิบัติการ 2 ครั้ง ตามขั้นตอนดังนี้ 

• (1) การประชุมเชิงปฏิบัติการรับฟังเสียงผู้ประสบปัญหา ระยะเวลา 
2 วัน 1 คืน ระหว่างวันที่ 17 – 18 มิถุนายน 2560 ณ โรงแรมฮิพ 
กรุงเทพมหานคร เพื่อทบทวนปัญหาการเข้าไม่ถึงกระบวนการ
ยุติธรรมในระดับต้นทาง และรับฟังข้อเสนอแนะต่อการพัฒนา
กระบวนการยุติธรรมในระดับต้นทาง จากผู้ประสบปัญหาความ
รุนแรงในครอบครัว และความรุนแรงทางเพศ

• (2) การประชุมเชิงปฏิบัติการน�าเสนอเสียงผู้ประสบปัญหา ระยะ
เวลา 1 วัน วันที่ 13 กรกฎาคม 2560 ณ โรงแรมสุโกศล 
กรุงเทพมหานคร เพื่อน�าเสนอปัญหาการเข้าไม่ถึงกระบวนการ
ยุติธรรมในระดับต้นทาง รับฟังข้อเสนอแนะต่อการพัฒนา
กระบวนการยุติธรรมในระดับต้นทาง การทบทวนความก้าวหน้า
ด้านกฎหมายที่เกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนให้กับผู้ประสบ
ปัญหาความรุนแรงในครอบครัว และความรุนแรงทางเพศ การ
อภิปรายทางวิชาการ และการรับฟังความคิดเห็น และน�าเสนอ 
ข้อเสนอแนะในการพัฒนากลไกงานต�ารวจ จากผู้ประสบปัญหา
ความรุนแรงในครอบครัวและความรุนแรงทางเพศ นักวิชาการ  
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และผู้มีส่วนร่วมในการบริการผู ้ประสบปัญหาความรุนแรงใน
ครอบครัวและความรุนแรงทางเพศ 

• (3) ด�าเนินการจัดท�าร่างรายงาน 

• (4) น�าเสนอผลการศึกษา โดยการจัดเวทีสาธารณะ วันท่ี 20 
พฤศจิกายน 2560 เนื่องในโอกาสเดือนรณรงค์ยุติความรุนแรง 
ต่อเด็กและสตรี 
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2. เรื่องเล่าจากผู้เสียหาย
กรณีศึกษา : ผู้ประสบปัญหาความรุนแรงในครอบครัว และความรุนแรงทางเพศ

ผูท้ีม่ส่ีวนร่วมในการส่งเสยีง บอกเล่าเรือ่งราว ให้ข้อมลูส�าหรับการศกึษา
ปัญหาและความต้องการของผูป้ระสบปัญหาความรนุแรงในครอบครวั และความ
รนุแรงทางเพศ ในการเข้าถงึกระบวนการยตุธิรรมในระดบัต้นทางในชัน้สอบสวน
ของต�ารวจ ประกอบด้วยผู้เกี่ยวข้อง ดังนี้

1. ผูป้ระสบปัญหา (สมาชกิบ้านพกัฉุกเฉิน สมาชกิโรงเรยีนธมัใจ มลูนธิิ
ส่งเสริมความเสมอภาคทางสังคม และผู้มาใช้บริการโรงพยาบาลต�ารวจ

 1.1 ในฐานะผู้เสียหาย คดีความรุนแรงทางเพศ คดีพรากผู้เยาว์  
 คดพียายามฆ่า คดีความรนุแรงในครอบครวั คดถีกูท�าร้ายร่างกาย คดี 
 ถูกล่อลวงค้าประเวณี คดียักยอกทรัพย์ คดีกักขังหน่วงเหนี่ยว

 1.2 ในฐานะผู้ต้องหา คดีหญิงฆ่าสามี

2. ครอบครัวผู้ประสบปัญหา ได้แก่ พ่อ แม่ พี่สาว คนรัก

กรณศีกึษา : การเข้าไม่ถงึกระบวนการยติุธรรมในช้ันสอบสวนของต�ารวจ

 2.1 คดีความผิดเกี่ยวกับเพศ
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กรณีศึกษาที่ 1 : คดีอนาจาร ท�าร้ายร่างกาย และล่อลวงค้าประเวณี

เหตุการณ์เกดิขึน้ในปี 2558 ผูป้ระสบปัญหาท�างานเป็นพรติตี ้ได้รบัการ 
ว่าจ้างให้ไปท�าหน้าที่เอนเตอร์เทนลูกค้าเพื่อสร้างสีสัน พูดคุยสร้างความสนุก  
พาเล่นเกม ร้องเพลง ในระหว่างท�าหน้าที่ผู้ว่าจ้างพยายามลวนลาม เมื่อไม่
ยินยอม จึงใช้ก�าลังท�าร้ายร่างกาย และรุมท�าร้าย 

• เรื่องเล่าจากผู้เสียหาย

เคยไปสถานีต�ารวจเพื่อแจ้งความเรื่องที่ได้รับความเสียหายถูกล่อลวง 
ค้าประเวณจีากนายจ้างทีเ่ป็นผูมี้อิทธิพลพยายามจะข่มขนืแต่ไม่ส�าเรจ็ ถกูท�าร้าย
ร่างกายจนตนเองจมกูหกั ผมหลดุ บอบช�า้ทัง้ร่างกายและสภาพจิตใจ ไปแจ้งความ
ด�าเนนิคด ีต�ารวจทีร่บัเรือ่งท�างานล่าช้า ตลอดระยะเวลา 8 เดอืน คดไีม่คบืหน้า
ท�าให้ต้องหาหลกัฐานและติดตามเอกสารด้วยตนเอง ต�ารวจผลกัความรบัผดิชอบ
ให้หน่วยงานอ่ืน ซึง่แรกๆ ครอบครวัไม่ทราบเรือ่งเพราะไม่อยากบอก กลัวพ่อแม่
เสียใจ แต่สุดท้ายก็บอกแม่ แม่ก็เสียใจที่เกิดเรื่องแบบนี้   

ย้อนไปเมือ่ปี 2557 เกดิเหตกุารณ์ครัง้นัน้ร้องไห้ตลอดเวลา ไม่กล้ามอง 
หน้าใคร ตนเองท�างานเป็นพริตตีแ้ละถกูล่อลวงไปค้าประเวณโีดยท่ีไม่ได้สมยอม  
เมื่อขัดขืนจึงโดนท�าร้ายร่างกาย โดยนายจ้างเป็นผู้มีอิทธิพลและมีชื่อเสียง 
ทางด้านส่ือ ซ่ึงก่อนนัน้ได้ตกลงกบัโมเดลลิง่รบัจ้างไปเอน็เตอร์เทนแขก ไม่มอีะไร
ท่ีเส่ือมเสยี ให้แขกสนกุกบัเกมเท่านัน้ แต่สดุท้ายไม่เป็นไปตามข้อตกลง กลบัถกู
หลอกมาขายบริการ พบว่าในงานนั้นมีนางแบบอีก 2 คน มีผู้ชาย 5 คน ผู้หญิง 
3 คน ในงานมีการดื่มสุราร่วมด้วย แต่ตัวเองไม่ได้ดื่ม จนกระทั่งเวลา 00.30 น. 
มีผู้ชายคนหนึ่งพยายามเข้ามากอด ขอมีเพศสัมพันธ์ด้วย และพูดจาลวนลาม  
เมื่อขัดขืนจึงโดนท�าร้ายร่างกาย โดนรุมล้อม ปาขวด ปาแก้ว และพยายาม 
ผลักเข้าไปในห้องน�้า ตนเองพยายามหนี แต่มีผู ้ชาย 5 คนล้อมกักตัวไว้  
พร้อมมีเสียงด่ามาเป็นระยะๆ สุดท้ายมีคนท�าขวดปากฉลามจะแทงตนเอง  
ตอนนั้นคิดว่าตัวเองต้องตายแน่ๆ ตอนนั้นต้ังสติได้พยายามพูดจาหว่านล้อม 
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และใช้การกอดเพื่อให้อีกฝ่ายอารมณ์อ่อนลง ช่วงเวลานั้นตนเองพยายามหนี 
แล้วก็ตะโกนถามผู้ชายท่ียืนอยู่ว่าไม่ห้ามเพื่อนเลยหรือท่ีท�าแบบน้ี แต่กลับ 
ไม่เป็นผล จึงคิดหาหนทางเอาตัวรอด สุดท้ายหนีออกมาได้ในที่สุด 

เมือ่หนอีอกมาได้กไ็ปแจ้งความในสภาพนัน้เลย แจ้งความเวลาประมาณ  
ตี 3 ที่สถานีต�ารวจ แต่ไม่มีการส่งตัวไปตรวจร่างกายแต่อย่างใด ทั้งๆ ที่ตนเอง 
บอกไปว่าโดนท�าร้ายมา ต�ารวจเพียงแค่ลงบันทึกประจ�าวันไว้เท่านั้น ไม่มีการ
แจ้งสิทธิอะไรให้รับทราบเลย  ซึ่งมารู้ภายหลังว่าที่จริงต้องตรวจร่างกายก่อน 
เพื่อเป็นหลักฐานประกอบ จากนั้นก็ไปตรวจร่างกายด้วยตนเองที่โรงพยาบาล 
จากนั้นน�าใบตรวจร่างกายไปให้ต�ารวจและใช้เวลานัดสอบหลายเดือนกว่า 
จะนัดสอบปากค�า 

ตลอดระยะเวลาไม่ได้รบัความร่วมมือจากต�ารวจ ต�ารวจไม่ให้ค�าแนะน�า  
ไม่แจ้งสิทธิที่ควรรู้ หรือควรได้รับทราบ รวมทั้งเอกสารต่างๆ ตนเองต้องหามา
ประกอบเกือบทั้งหมด เมื่อมอบหลักฐานให้ก็ท�าเอกสารหาย ท�าให้เกิดความ 
เบือ่หน่าย ไม่อยากด�าเนนิคดี จนคดิย้อนกลบัไปกับสิง่ทีเ่จอกท็�าให้ต้องสู ้เพราะ
คิดว่าคนท�าผิดต้องได้รับโทษ จึงไม่กลัว และต้องเอาคนผิดมาลงโทษให้ได้

หลงัแจ้งความด�าเนนิคด ีเรือ่งเงียบหายไปเกอืบปี จงึตดิต่อไปยงัองค์กร
สตรีแห่งหนึ่ง และได้ค�าแนะน�าว่าให้ติดต่อมายังอาสาสมัครมูลนิธิส่งเสริม 
ความเสมอภาคทางสังคมเพื่อติดตามความก้าวหน้าของคดี จึงโทรมาปรึกษา
และนัดพบพูดคุยกับอาสาสมัครมูลนิธิฯ เพื่อเดินทางไปขอให้มีการด�าเนินคดี
โดยเร็ว เนื่องจากคู่กรณีเป็นคนมีอิทธิพล

กรณีศึกษาที่ 2 : คดีโทรมหญิง

เมื่อเด็กหญิงวัย 15 ปี ถูกชายกลุ่มหนึ่งข่มขืนกระท�าช�าเรา มีลักษณะ
เป็นการโทรมหญิง ผู้ต้องหาเป็นเยาวชนและผู้ใหญ่
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• เรื่องเล่าจากผู้เสียหาย

เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ตนเองเสียหายด้านร่างกาย จิตใจ เสียใจ ไม่คิดว่า
จะเกิดกับตนเอง สิ่งท่ีเกิดขึ้นนั้นไม่อยากให้แม่เสียใจ ซ่ึงตนเองได้โดนท�าร้าย 
พอกลับบ้านเจอแม่ ก็ได้สอบถามว่าไปโดนอะไรมา  ก็บอกไป เพราะสภาพ
ร่างกายตอนนั้นบอบช�้ามาก 

ในที่สุดก็ไปแจ้งความเอาผิด แต่ก็ไม่เคยรู้สิทธิท่ีได้มาก่อน เมื่อเกิด
เหตุการณ์แบบนี้ต้องท�าอย่างไร มีสิทธิอะไรบ้าง ซึ่งโรงเรียนก็แนะให้ผู้ปกครอง
ไปแจ้งความ ไปพบต�ารวจที่สถานีต�ารวจแห่งหนึ่ง มีท้ังต�ารวจหญิงและต�ารวจ
ชายระดับผู้หมวด เมื่อไปพบต�ารวจก็พาไปท�าแผนท่ีเกิดเหตุ พิสูจน์หลักฐาน  
โดยไม่แจ้งรายละเอียดใดๆ เลย ไม่แจ้งสิทธิ ไม่แนะน�า โดยวันท่ีไปแจ้งความ 
สภาพร่างกายก็ไม่พร้อมมากนัก ในความคิดตอนนั้นคิดว่าน่าจะพาตนเอง 
ไปโรงพยาบาลเพื่อตรวจร่างกายก่อน แต่กลับพาไปโรงพยาบาลหลังจากพิสูจน์
หลักฐานเรียบร้อยแล้ว 

วันหนึ่งได้ไปเจอคนร้ายท่ีกระท�ากับตนเอง ในระหว่างท่ีไปเดินซื้อของ 
ท่ีร้านสะดวกซือ้ เจอกบัผู้ต้องหาตอนมาจอดรถหน้าร้านสะดวกซือ้ ช่วงเวลานัน้
เกิดอาการสั่น กลัว จึงตัดสินใจวิ่งไปอยู่ที่คนเยอะๆ จากนั้นคนที่ท�าร้ายตนเอง
ก็ขับรถหนีไป 

หลังจากเจอกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับตนเอง ท�าให้ตนเองรู้จักวิธีการ
วางตัว และอยูก่บัสิง่ทีเ่กดิขึน้และสิง่ทีก่ลวัให้ได้ ซึง่เหตกุารณ์ทีเ่กดิขึน้กบัตนเอง 
ตอนอายุ 15 ปี คดีเพิ่งขึ้นศาลตอนอายุ 17 ปี และความกลัวอีกอย่างคือเมื่อ 
มีหมายศาลไปถึงผู้ต้องหาแล้วจะโกรธ กลัวว่าฝ่ายนั้นจะตามมาฆ่า ท�าให้เวลา
ออกจากบ้านต้องอยู่ในทีม่คีนจ�านวนมาก ไปทีไ่หนต้องบอกพ่อแม่ ให้ทราบ ให้
มีคนรบัรู ้ต้องระวงัตัวเอง มสีต ิเวลาไปโรงเรยีนจะไม่ออกนอกเส้นทาง  ซึง่ขณะ
น้ีส่ิงทีก่ลวัและกงัวลใจมากคอื  กลวัว่าคดไีม่คบืหน้า เพราะเจอต�ารวจทีเ่รยีกเงนิ
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 เสียงแม่ผู้เสียหาย 

ตอนนั้นเห็นสภาพลูกสาวจึงถามว่าเกิดอะไรขึ้น พอทราบก็พาลูกไป 
แจ้งความต�ารวจสน. ลาดพร้าว เมือ่ไปแจ้งความต�ารวจจะไม่รบัแจ้งความเพราะ
อยู่นอกพื้นที่ที่เกิดเหตุ ก็เข้าใจว่าบ้านอยู่เขตลาดพร้าวอยู่ใกล้สน.ลาดพร้าว
มากกว่า ถ้าไม่รับเรื่องแล้วใครจะท�าคดีให้ จึงไปขอร้องผู้ใหญ่ให้ช่วยและ 
เดนิเรือ่งให้ จากนัน้ต�ารวจกร็บัท�าคดใีห้ และไปทีเ่กดิเหต ุพาลกูไปตรวจร่างกาย 
โชคดีคือตนเองรู ้จักกับต�ารวจและคอยเป็นที่ปรึกษา มีสหวิชาชีพมาดูแล  
แต่หลังจากนั้น 8 เดือนผ่านมายังจับคนร้ายไม่ได้ ทั้งๆ ที่หลักฐานครบ รู้ตัว 
กลุ่มคนร้าย ซึ่งสิ่งที่อยากพูดคือต�ารวจไม่จับคนร้าย ทั้งๆ ที่คนร้ายอยู่ในพื้นที่
ทั้งหมด แต่ปัจจุบันนี้ตนเองและลูกได้ย้ายบ้านไปอยู่ที่อื่นแล้ว ไม่อยากให้ลูก 
อยูใ่นสภาพแวดล้อมเดมิๆ เจอกบัคนร้ายอกีแต่ท�าอะไรไม่ได้ แต่กต้็องสูเ้พือ่ลกู 
จึงไปร้องทุกข์ที่ศูนย์ราชการฯ ซึ่งจะมีศูนย์ช่วยเหลือด้านทนาย มีศูนย์พึ่งได้ฯ 
ของโรงพยาบาลต�ารวจ จึงบอกรายละเอียดไปและได้รับการช่วยเหลือ และไป
ติดตามเรื่องที่โรงพักกว่า 10 ครั้ง ตอนนั้นเร่ืองถึงศาล คนร้ายจาก 7 คน  
จับได้ 6 คน แต่ได้ประกันตัวหมด

กรณีศึกษาที่ 3 : คดีข่มขืนกระท�าช�าเรา ท�าร้ายร่างกาย และกักขัง 
หน่วงเหนี่ยว (คดีความผิดเกี่ยวกับเพศระหว่างผู้ชายกับผู้ชาย)

วัยรุน่ชายทีรู่จ้กักบัผูช้ายคนหนึง่ผ่านแอพพลิเคชัน่ จากนัน้ได้นดัหมายกนั
กนิข้าวเพือ่จะพบกนั ในวนันัน้ผูช้ายคนนีก้อ็อกอบุายชวนข้ึนไปเอาของบนห้อง 
เมื่อไปถึงห้องก็ถูกข่มขืนกักขังหน่วงเหนี่ยว เมื่อไปแจ้งความ ต�ารวจกลับมองว่า
เป็นเรื่องตลก ไม่เห็นจะมีอะไรเสียหาย และรับแจ้งว่าเป็นข้อหาท�าร้ายร่างกาย

• เรื่องเล่าจากผู้เสียหาย 

ย้อนเหตุการณ์ไปคือ ตัวเองโดนคู่กรณียึดโทรศัพท์ไปเพ่ือติดตามว่า 
อยูต่รงไหน ซึง่เรารูจ้กักนัผ่านแอพพเิคชัน่หาเพือ่นคยุ หลังจากถกูท�าร้ายร่างกาย
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และถูกข่มขืน  ก็ไปแจ้งความเพื่อค�าเนินคดี แต่ต�ารวจไม่รับฟัง ไม่สนใจ  
ด�าเนินคดีเพียงถูกท�าร้าย เพราะเห็นบาดแผลเล็กน้อย ท�าแค่เพียงเรียกคู่กรณี
มาสอบถาม ปรับ 200 บาท

หลงัจากนัน้ 7 วนั ต�ารวจให้ไปตรวจร่างกายเพ่ิมเตมิท่ีโรงพยาบาลต�ารวจ 
เราได้ให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ต�ารวจว่าผู้ก่อเหตุอยู่ที่ไหน ท�างาน และเรียนที่ไหน  
แต่ต�ารวจไม่สนใจ กลับบอกท�าไมไม่ปล่อยเค้าไป ท้ังท่ีเราเป็นผู ้เสียหาย 
กลับจะไม่รับแจ้งความอีก และต�ารวจได้กล่าวว่ามีเหตุการณ์คล้ายกับที่เกิดกับ
กรณขีองผู้หญิงทีค่ยุผ่านแอพพลเิคชัน่กนั และโดนหลอกมาข่มขนื “เค้าโง่จรงิๆ” 
ท�าให้ตนเองรู้สึกว่าท�าไมต�ารวจพูดจาแบบนี้กับผู้เสียหาย ไม่ให้ก�าลังใจและ 
ยังไม่ให้เกียรติอีกด้วย 

ในด้านคดีขณะนี้ได้สอบปากค�าไปแล้ว แต่ก็ยังเงียบ แต่สิ่งที่ท�าให ้
รู้สึกว่าต�ารวจใช้วาจาที่ไม่ดี คือ ตอนสอบปากค�าตนเองต�ารวจได้ถามและ 
บอกว่าคุณเต็มใจไปหาเค้าเอง แต่นั่นไม่ได้หมายความว่าเราสมยอม เพราะ 
ครั้งแรกตนเองไม่ได้ไปตามนัด ส่วนครั้งที่สองฝ่ายนั้นมีของมาฝาก ท�าให้ไปพบ
เพราะเกรงว่าถ้าไม่ไปจะเสยีน�า้ใจ และเจอกนักแ็ค่พดูคุยท�าความรูจ้กักนัธรรมดา
เท่านั้น แต่ต�ารวจไม่เชื่อ ไม่ด�าเนินคดีให้ และลงแค่บันทึกประจ�าวันว่า “ท�าร้าย
ร่างกาย” ท�าให้ตนเองสงสัยว่าท�าไมไม่ออกหมายว่า “โดนข่มขืน”  

กรณีศึกษาที่ 4  : คดีพรากผู้เยาว์/ข่มขืนกระท�าช�าเรา 

นกัเรยีนหญงิอาย ุ 15 ปี รูจ้กักบัผูช้ายอาย ุ 30 กว่าปีผ่าน Facebook  
(เฟซบุ๊ก) และถกูล่อลวงไปข่มขนืทีโ่รงแรม เกดิการกระท�าหลายครัง้ หลายสถานที่ 
เมื่อไปแจ้งความต�ารวจก็โยนเรื่องท้องที่แจ้งความ

• เรื่องเล่าจากผู้เสียหาย

“ตอนที่เกิดเหตุอายุ 15 ปี ตอนนี้ 17 ปี ตอนที่มีเรื่อง ปรึกษารุ่นพี่ผู้ชาย  
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ไม่บอกคนในครอบครัว เพราะกลัวแม่ด่า แต่แม่ก็โกรธ ด่าจริงๆ หลังทราบเรื่อง 
ตอนเกิดเหตุจ�าสถานที่เกิดเหตุไม่ได้ แม่พาไปแจ้งความที่สถานีต�ารวจใกล้บ้าน 
เพราะเข้าใจว่าหากเกิดเหตุต้องไปแจ้งในท้องท่ีท่ีเราอาศัยอยู่ โดยไม่รู ้ว่า 
ต้องไปแจ้งทีส่ถานตี�ารวจทีเ่กดิเหต ุจากนัน้จงึไปแจ้งความท่ีสถานตี�ารวจซึง่เป็น
พื้นที่เกิดเหตุ เจ้าหน้าที่ต�ารวจบอกให้ไปแจ้งที่สถานีต�ารวจใกล้บ้าน เพราะ 
พ่อแม่ไม่ได้จดทะเบียนกัน สิทธิการเลี้ยงดูลูกต้องเป็นของแม่ ต้องไปแจ้งความ
ที่สถานีต�ารวจใกล้บ้าน และยังบอกอีกว่า “ผมก็เรียนมาให้ไปบอกต�ารวจท่ี
สน...(ใกล้บ้าน) ว่าต้องไปแจ้งที่ใกล้บ้าน...... บอกเป็นต�ารวจก็เรียน 
เหมือนกันมา ตามต�าราเป็นแบบนี้” ท�าให้ตนเองสับสน  

นอกจากนี้ ในการท�าคดี ต�ารวจท�างานล่าช้า เช่น พิมพ์หมายให้ล่าช้า  
ไปตั้งแต่บ่าย 3 ถึง 6 โมงเย็น ให้นั่งรอนานมากโดยไม่ชี้แจงว่าติดขัดหรือล่าช้า 
เพราะเหตุใด บอกเพียงกระดาษหมด โน๊ตบุ๊กไม่ดี ในความหมาย คือ “อยากได้
เงิน” กว่าเราจะได้เอกสารจากสน.........(ที่เกิดเหตุ) ไปสน.......(ใกล้บ้าน) ก็มืด
แล้วสน.........(ใกล้บ้าน) ก็รับเอกสารและส่งตัวไปตรวจที่โรงพยาบาลต�ารวจ  
แต่ก็ไม่ได้ท�าเรื่องต่อให้ ตรวจเสร็จก็โยนเรื่องไปที่ สน...... เกิดเหตุเหมือนเดิม 
และชี้แจงว่าที่เกิดเหตุมี 4 ที่ คือ สน.ปทุมวัน และอีก 3 ที่แถวๆ รังสิต ต�ารวจ
กบ็อกว่าถ้าแจ้งท่ีปทุมวนักท็�าได้แค่คดเีดยีวคือพรากผูเ้ยาว์ ถ้าต้องการได้ทกุคดี
ให้ไป สน.บางบอน  ท�าให้ตนเองสับสน ต้องเสียเวลามากในการเดินเรื่อง  และ
บอกอีกว่าถ้าจะไปแจ้งที่สน.บางบอนก็ไม่ต้องบอกว่าเคยมาแจ้งท่ีนี่ ถ้าเป็น 
แบบนั้นก็ต้องเริ่มใหม่ต้ังแต่แรก ต้องตรวจร่างกายใหม่ ก็เลยแจ้งท่ีปทุมวัน 
เหมือนเดิมเพราะเสียเวลามากแล้ว หลังจากนั้นได้เจอเจ้าหน้าที่ มูลนิธิส่งเสริม
ความเสมอภาคทางสงัคมเข้ามาช่วยชีแ้นะและประสานหน่วยงานเข้ามาช่วยเหลอื 

ในการมาพูดคุยและร่วมแลกเปลี่ยนครั้งนี้ เต็มใจที่จะคุยเพราะเล่า
ประสบการณ์ในการป้องกันและดูแลตัวเอง เรื่องนี้เป็นเรื่องใกล้ตัว ปัจจุบัน 
สังคมให้ความส�าคัญ โรงเรียนไม่เคยสอนว่าถ้าเกิดเหตุการณ์สุ่มเส่ียงแบบนี ้
ต้องท�าอย่างไร กระบวนการต่างๆ ก็ไม่เคยสอน ผู้หญิงเป็นเพศที่เสียเปรียบ 
ต้องเอาตัวรอดในสังคมให้ได้  “หากน�าประสบการณ์ที่เจอน�ามาเป็นก�าลังใจ
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และบทเรียนให้กับผู้อื่นได้ก็ยินดี  และขอให้ส่งต่อเสียงสะท้อนในวันนี้ไป
ถึงต�ารวจได้จริงๆ  คิดว่าบ้านเมืองเราควรจะให้ความส�าคัญเรื่องนี้  เพราะ
สถานศึกษาของประเทศนี้ก็ไม่เคยสอนวิธีการเอาตัวรอด ไม่เกิดประโยชน์ 
และไม่ได้สอนเราเลย”

เสียงแม่ผู้เสียหาย

เมื่อเกิดเหตุการณ์กับลูก แม่ท�าใจไม่ได้ แต่คิดไม่ถึงว่าลูกจะเข้มแข็ง 
ขนาดนี้ จิตใจสู้ ลูกเข้มแข็งขึ้น แม่พยายามทุกวิถีทางท่ีจะให้ต�ารวจช่วยลูก   
ไม่ยอมบอกว่าขาดสถานที่ในการแจ้งความ ท�าให้คดียืดเยื้อ เงียบหาย  
ไม่ตามเรือ่งให้ เกิดความล่าช้า บอกเพียงว่าให้เราใช้ชวีติตามปกต ิไม่ต้องเครยีด
เดี๋ยวตามให้ แต่เรื่องก็เงียบหายตลอด จนได้รับค�าแนะน�าจากมูลนิธิฯ ได้ช่วย
ตามเรื่องจากต�ารวจให้ และได้รับค�าตอบว่าที่เรื่องยังไม่ไปถึงไหนเพราะข้อมูล
ขาดสถานที่  จากนั้นเจ้าหน้าที่มูลนิธิฯ ได้ให้ลูกสาวเล่าและย้อนรอยเหตุการณ์
เพ่ือค้นหาสถานทีต่ามทีล่กูบอก โดยนัง่แท็กซีไ่ปตามสถานทีต่่างๆ ตามทีล่กูบอก 
เพื่อให้ได้สถานที่เกิดเหตุแน่ชัด ถ่ายรูปมาให้ลูกดูว่าใช่หรือไม่   

การที่ต�ารวจสอบปากค�าบ่อยเกินไป ท�าให้ไม่อยากพูดเรื่องเดิมๆ ซ�้าๆ 
เหมือนเอาเรื่องตัวเองมาประจาน รู้สึกอาย เบื่อ ไม่อยากไปตามคดี แต่ตนเอง
ไม่ยอมพยายามตามเรือ่งให้ถงึทีสุ่ด รูส้กึดีข้ึนเม่ือคดีถงึศาลเพราะเริม่มคีวามหวงั 
แต่ยังกังวลใจเรื่องสถานที่เกิดเหตุได้ไม่ครบ กลัวว่าผู้ต้องหาจะได้รับโทษน้อย 

ตอนนั้นคนร้ายมีการคุกคาม โทรมาหาลูกสาวตลอดเวลา จะไป 
แจ้งความเพ่ิม แต่สน.ปทุมวันไม่รับแจ้งความเพิ่มให้ จึงไปแจ้งท่ีสน.บางบอน 
ต�ารวจไม่พยายามสืบเสาะสถานที่ให้ และไม่บอกว่าต้องการข้อมูลอะไรเพิ่ม

กรณีศึกษาที่ 5  :  คดีล่วงละเมิดทางเพศเด็กหญิงอายุ 3 ขวบ 

เสียงแม่ผู้เสียหาย

ลกูสาวออกไปเล่นนอกบ้านและกลบัมาอาบน�า้ มาบอกแม่ว่าตวัเองเจบ็ 
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ทีบ่รเิวณอวยัวะเพศ รูส้กึแสบมาก แม่เลยถามว่าไปท�าอะไรมา ลูกบอกลุงท�า และ
ท�าท่าช้ีไปที่อวัยวะเพศ ลูกบอกว่าแสบมาก ตอนนั้นท�าอะไรไม่ถูก รีบอาบน�้า
ล้างให้ลูก จากนั้นมีคนข้างบ้านบอกให้พาลูกไปโรงพยาบาล ครั้งแรกไปที ่
โรงพยาบาลหัวเฉียวเพื่อตรวจร่างกาย ทางโรงพยาบาลหัวเฉียวก็แนะน�า 
ให้ไปโรงพยาบาลต�ารวจ ทางโรงพยาบาลต�ารวจก็ให้ไปแจ้งความก่อนจึงจะ 
ตรวจร่างกายได้ และบอกต้องไปแจ้งความก่อน จึงต้องไปแจ้งความตอน  
21.00 น. ไปถึงโรงพยาบาลต�ารวจ 23.00 น. กว่าจะเดินเรื่องเสร็จท่ีโรงพัก 
กลับมาที่โรงพยาบาล เวลา 01.00 น. ตรวจร่างกายเสร็จประมาณ 04.00น.  
ขณะนี้ยังไม่สอบปากค�า ต�ารวจแจ้งว่าหลักฐานยังไม่พอ  ซึ่งต�ารวจบอกว่าเด็ก
เข้าไปที่ร้านนั้นเองหรือเปล่า? ตนเองก็บอกว่ามีกล้องวงจรปิดเป็นหลักฐานได้  
แทนท่ีจะรีบด�าเนินการให้ ต�ารวจกลับเลื่อนออกไปอีก 2 สัปดาห์ บอกคดี 
มีเข้ามามาก ต้องท�าตามขั้นตอน ตอนนี้ลูกสาวบอกกลัว ไม่กล้าไปที่นั่นอีก

เสียงพ่อผู้เสียหาย

ตอนไปแจ้งความ ต�ารวจออกใบแจ้งความช้า ถามวกวนไปมา ไปถึง 
ตอนเทีย่งคนื มีต�ารวจปฏิบัติหน้าที่เพียง 1 นายเท่านั้น  ใช้เวลาสอบปากค�า  
3 ช่ัวโมง ท�าให้น�าเอกสารใบมอบตรวจในการตรวจร่างกายไปโรงพยาบาล 
เพื่อตรวจลูกได้ช้า 

กรณีศึกษาที่ 6 : ลูกชายถูกล่วงละเมิดจากพระสงฆ์

เสียงแม่ผู้เสียหาย

ตนเองมีลูก 1 คน คาดหวังกับลูกชายว่าอยากให้เป็นเด็กดี เชื่อฟัง 
พ่อแม่ แต่ไม่คิดว่าเหตุการณ์ร้ายแรงจะเกิดขึ้นกับลูกตัวเอง โดยผู้กระท�า 
เป็น “พระ”  เมื่อปี 2551 ตนเองได้รู้จักวัดที่มีชื่อเสียง และรู้จักกับครูบาท่านนี้ 
นับถือมาก จึงตัดสินใจไปถือศีลอยู่ที่วัด พระท่านนี้ก็ทักว่าลูกจะมีเคราะห ์
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ต้องให้ลูกบวช ซึ่งตอนนั้นคัดค้านเพราะก�าลังเรียน ม.1 จึงขอเลื่อนไปเป็น 
ช่วงปิดเทอมแทน ตอนนั้นลูกอายุ 13 ปี ขอเลื่อนแต่ไม่เป็นผล สุดท้ายก็ได้บวช
และบอกว่าจะส่งให้เรียนทุกอย่าง ลูกบวชเรียนผ่านไป 1 ปีครึ่ง ตอนนั้นตนเอง
กบ็วชเป็นชีอยูท่ีวั่ดเพือ่ทีจ่ะดูลกูชายด้วย จนกระทัง่เกดิเหตกุารณ์ทีท่�าให้ตนเอง
รับไม่ได้คือ มีเด็กที่บวชอยู ่ที่วัดหนีออกจากวัดแล้วได้เล่าให้แม่เขาฟังว่า 
ถูกพระล่วงละเมิดทางเพศ แล้วแม่เด็กคนนั้นก็มาถามตนเองว่าลูกโดน 
แบบเดียวกันหรือไม่ ก็ได้ไปถามลูกชายซึ่งวันนั้นเป็นวันเกิดลูกด้วย ท�าให ้
ทราบเรื่องว่าลูกตนเองก็โดนกระท�าความรุนแรง ตนเองก็ได้แต่ขอโทษลูก  
และกอดลูก จากนั้นก็จะไปแจ้งความด�าเนินคดี ลูกชายบอกไม่อยากแจ้งความ
เพราะเกรงกลัวอิทธิพล เขามีเงิน ลูกศิษย์ก็มีแต่คนใหญ่โต จนตนเองต้องโกหก
ลูกว่ามาซื้อปร้ินเตอร์ แต่ท่ีจริงคือมาขอความช่วยเหลือจากมูลนิธิฯ และได้รับ
ความช่วยเหลือ ค�าแนะน�าจากเจ้าหน้าที่ ซึ่งได้แนะน�าให้แจ้งความเพื่อเอาผิด 
ให้ถึงที่สุด ก็ได้แต่บอกลูกว่าเป็นแค่ฝันร้าย ต้องสู้และผ่านไปให้ได้

 ขณะนัน้ได้แจ้งความกบัเจ้าหน้าทีต่�ารวจทีจ่งัหวดั เดนิทางไปหลายครัง้
กว่าจะรบัแจ้งความ บอกแต่ว่าแจ้งความไปกท็�าอะไรไม่ได้เพราะอทิธพิลเค้ามาก 
จากนั้นได้เปลี่ยนคนรับเรื่องจึงสามารถสานต่อเรื่องคดีต่อไปได้ ซึ่งถือเป็น 
ความโชคดีที่ต�ารวจท่านน้ีที่มารับเรื่องต่อนั้นไม่ชอบเรื่องการใช้อ�านาจและ
อิทธิพลอยู่แล้วจึงรับแจ้งความและช่วยด�าเนินคดีให้ จึงมีความคืบหน้า จากนั้น
ลูกชายได้รับการเยียวยาโดย มูลนิธิฯ ช่วยบ�าบัดจิตใจ ฟื้นฟูสภาพจิตใจ เพื่อให้
กลบัมาเป็นเดก็ปกติและด�าเนนิชวีติอยูใ่นสงัคมได้ ตอนนีลู้กดข้ึีน ไม่พูดเรือ่งเดิม
และมีความสุขมากขึ้น

อยากให้พนักงานสอบสวนรับแจ้งความ เห็นใจคนเป็นพ่อเป็นแม่บ้าง 
เราไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ เข้าใจและเห็นใจเราบ้าง อยากได้ความ
ยุติธรรม อยากให้ก�าลังใจคนอื่น  ความมุ่งหวังที่อยากเห็นการเปล่ียนแปลง 
ชั้นพนักงาน 
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กรณีศึกษาที่ 7 : คดีพยายามฆ่า 

เสียงผู้เสียหาย

ตัวเองท�างานเป็นนักร้อง มีผู้ชายข้างบ้านติดกันกับร้านอาหารที่ตนเอง 
ร้องเพลงประจ�าอยูมั่กแอบมองตลอด และจะมาด่ืมเหล้าทีร้่านทกุคนื ถ้าวนัไหน 
ไม่มาดื่มก็จะมองจากก�าแพงบ้านตัวเองซึ่งจะเห็นได้ เหตุการณ์เกิดขึ้นเวลา 
กลางวัน ประตูที่ร้านจะเปิดไว้ให้ส�าหรับพนักงานเข้าออกไปซื้อของได้ คนร้าย
ได้เข้ามาประชิดตัว ถือปืนเข้ามาจ่อที่ศีรษะ ส่วนอีกมือถืออุปกรณ์ท่ีใช้เสพยา 
และโวยวายว่าตนเองอยู ่กับผู ้ชายอ่ืนที่เป็นลูกค้าทั้งที่ไม่ได้เป็นอะไรกัน 
กบัคนร้ายเลย ตอนนัน้เพือ่นร่วมงานพยายามเบีย่งเบนความสนใจเพือ่ช่วย และ
พยายามกันตัวเองให้ออกไปจากที่เกิดเหตุ ตอนนั้นกลัวมาก ก็ต่อว่าเขาออกมา
ว่าเขาไม่มีสิทธิ์ท�าแบบนี้กับเรา ผู้ชายคนนั้นก็ฟังและใจเย็นลง และกลับบ้าน
ตนเองไป 

เหตุเกิดเวลา 11.00 น. ได้โทรแจ้ง 191 โทรไป 3 ครั้งจึงรับสาย จากที่
เกิดเหตุกับสถานีต�ารวจห่างกันประมาณ 2 กิโลเมตร ต�ารวจใช้เวลาประมาณ  
30 นาทีกว่าจึงถึงที่เกิดเหตุ เมื่อต�ารวจมาถึงก็ค้นกระเป๋าตนเอง คิดว่าเมายา
หรือไม่ ทั้งๆ ที่ตัวเองเป็นผู้เสียหาย  คิดว่าเสพยาด้วย  ซึ่งมารู้ทีหลังว่าผู้ชาย
คนที่ก่อเหตุเป็นคนเดินยาให้ต�ารวจนั่นเอง ต�ารวจก็เรียกชายคนนั้นออกมา 
จากบ้าน ต�ารวจมาด้วยกัน 4 คน ต�ารวจไม่ยอมเข้าไปค้นบ้าน แต่กลับรอให้
คนร้ายออกมาเอง และใส่กุญแจมือพาไปโรงพัก ต�ารวจเข้าใจว่าเป็นแฟนกัน  
แต่ได้พยายามอธบิายไปแล้วว่าไม่ใช่ ผูช้ายคนนัน้เป็นเพยีงแค่คนทีม่าแอบชอบ 
เพื่อนที่ท�างานเป็นพยานให้ว่าผู้ชายคนก่อเหตุไม่ใช่แฟน เป็นเพียงคนที่มา 
แอบชอบเท่านัน้ แตต่�ารวจกพ็ยายามพดูว่าผูช้ายคนนีเ้ป็นแฟนตนเอง  จากนั้น
ต�ารวจได้มาขอตรวจปัสสาวะเพราะคิดว่าเสพยาร่วมด้วย ตนเองก็ให้ตรวจ 
เพราะบริสุทธิ์ใจ ไม่ได้เสพหรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับผู้ก่อเหตุอยู่แล้ว 

จากส�านวนของต�ารวจท่ีพยายามช่วยคนร้ายว่าปืนที่ใช้ก่อเหตุเป็น 
ปืนปลอม เป็นการปกป้องผู ้ต้องหา ซึ่งได้ถามต�ารวจไปว่าถ้าเป็นปืนจริง 
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สามารถแจ้งความพยายามฆ่าได้หรือไม่ แต่ต�ารวจกลับบอกถ้าเป็นของจริง 
ให้หาหลักฐานมายืนยัน ตอนนั้นผู้ต้องหาพกปืนมาด้วยก็เลยรู้ว่าของจริงท�าให้
จนด้วยหลักฐาน จึงตั้งข้อหาพยายามฆ่าในที่สุด  ขณะนั้นได้ถามต�ารวจกลับไป
ว่าต้องรอให้ถูกยิงก่อนใช่หรือไม่ จึงจะรู้ว่าเป็นปืนจริง รู้สึกว่าต�ารวจพยายาม
ปกป้องผู้ก่อเหตุเพราะเป็นคนของเขา ท�าให้ยากในการเข้าถึงเพื่อเอาผิด 

2.2 คดีความรุนแรงในครอบครัว

กรณีศึกษาที่ 1 ถูกอดีตสามีเผา และถูกยักยอกเงินบริจาค

ก่อนเกิดเหตุ 1 วัน เขาโทรมาบอกว่าไม่สบายให้ไปหาเขา ตอนเย็น 
วันรุ่งขึ้นพอโรงเรียนเลิก จึงไปเยี่ยม เอาข้าวมันไก่ เอายาต้ม 2 ห่อไปให้  
ตอนจะกลบัเขามาขอคืนดี เรากบ็อกว่าแยกกนัอยูดี่แล้ว เขากว่็างัน้กต็ายกนัหมด
นี่แหละ

หลังจากถูกสามีเอาน�้ามันราดแล้วจุดไฟเผา พี่สาวก็ได้ไปแจ้งความ แต่
ไม่ได้รับความร่วมมือ เจ้าหน้าที่ต�ารวจบอกว่า “เป็นเรื่องของผัวเมีย” พี่สาว 
ได้พยายามอธิบายว่า “เรื่องผัวเมียอะไรจะฆ่ากันตายอยู่แล้วเนี่ย” ต�ารวจก็ยัง 
ไม่รบัแจ้งความ ต�ารวจท่านนัน้ก็ไมใ่ห้ความส�าคญั คดิแค่ว่าเป็นเรือ่งทะเลาะกนั
ในครอบครัวธรรมดา และยังปล่อยให้ประกันตัวผู้ต้องหาออกมาในวันแรก  
จากน้ันก็ไม่มีต�ารวจไปดูอาการว่าสาหัสมากน้อยแค่ไหน ต่อมาพี่สาวและ 
หลานๆ ของฉนัน�ารปูถ่ายลงในสือ่โซเซยีล เรือ่งราวของเราจงึเป็นข่าวและได้รบั
ความช่วยเหลือจากหน่วยงานต่างๆ สื่อน�าเสนอข่าวอย่างต่อเนื่องจนต�ารวจ 
ต้องจับตัวผู้ต้องหา จนเรื่องนี้พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาฯ  
ได้ทรงสนพระทยัและเน้นย�า้ว่าเป็นเรือ่งร้ายแรง เรือ่งการกระท�าความรุนแรงใน
ครอบครัวเป็นคดีพิเศษ จึงท�าให้คดีราบรื่นไปได้ด้วยดี 
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ภายหลังได้รับเงินบริจาคและน�ามาใช้ในการรักษาตัวอย่างต่อเนื่อง  
ตอนนั้นมีครูเข้ามาช่วยดูแลบัญชี ภายหลังครูคนนั้นก็ยักยอกเงินตรงส่วนนั้นไป 
ตนเองจึงไปแจ้งความ  ปรึกษาต�ารวจก็ได้รับค�าตอบว่าลูกตนเองเซ็นเบิกเงิน  
ลูกมีส่วนรู้เห็นในการยักยอกด้วยหรือเปล่า ซึ่งลูกไม่รู้เรื่องเลย ต�ารวจบอกว่า
เรื่องนี้ต้องด�าเนินคดีกับลูกด้วย ก็เกิดความกลัว ในท้ายท่ีสุดอัยการเป็น 
ผู้ฟ้องคดีให้ และมีการไกล่เกลี่ยและยอมรับจะจ่ายคืนเป็นรายเดือน ในเรื่องคดี
ก็ยังไม่ถอนแจ้งความ

กรณีศึกษาที่ 2 ตกเป็นจ�าเลยข้อหาฆ่าสามี

ตอนท่ีเกิดเรื่องแล้วไปแจ้งความต�ารวจไม่แนะน�าอะไรเลย มีแค่ถาม
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น สามีไปมีความสัมพันธ์กับผู้หญิงอื่น ตนเองไปพบก็เกิด
เหตุการณ์ทะเลาะกัน สามีท�าร้ายร่างกาย ทั้งเตะต่อย จนเซไปที่โต๊ะ จึงหยิบมีด
แทงสามีแล้วว่ิงหนี เพราะกลัวว่าสามีจะตามท�าร้าย ตอนไปแจ้งความต�ารวจ
เรียกเงิน 3 หมื่นเพื่อจะจบคดี แต่ไม่ยอมจ่ายเพราะไม่คิดว่าจะจบจริงๆ  
อย่างที่บอก ตอนสอบปากค�าไม่มีทนาย ขณะสอบปากค�า ต�ารวจไม่แจ้งสิทธิ 
ท่ีต้องมเีลย ประสบการณ์ในเรอืนจ�า ต้องกนิข้าว อาบน�า้เป็นเวลา อาบน�า้ได้แค่ 
10 ขัน ก่อนนอนสวดมนต์ เช้าเก็บที่นอน 
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ปัญหาการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมในชั้นสอบสวนของต�ารวจ 

จากเวทีการประชุมเชิงปฏิบัติรับฟังเสียงผู้ประสบปัญหา วันที่ 17-18 
มิถุนายน 2560 ณ โรงแรมฮิพ กรุงเทพมหานคร รวบรวมปัญหาของผู้เสียหาย
ในการติดต่อกับต�ารวจได้ดังนี้

• การปฏบิตัขิองพนกังานสอบสวนท�าเหมอืนผูเ้สยีหายเป็นผู้ต้องหา  

• การไม่ค�านึงถึงจิตใจ ร่างกายของผู้ถูกกระท�า พูดจาไม่ดี และ
พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม การต�าหนิ ข่มขู่ ท�าให้ผู้เสียหายไม่อยาก
ด�าเนินคดี

• ต�ารวจไม่มีความรู้ความเข้าใจข้อกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องอย่างชัดเจน  
โดยเฉพาะพ.ร.บ. คุ้มครองผูถ้กูกระท�าด้วยความรนุแรงในครอบครวั 
ทั้งท่ีมีกฎหมายนี้มา 10 ปีแล้ว แต่ต�ารวจยังมองว่าความรุนแรง 
ในครอบครัวเป็นเรื่องของผัวเมีย เป็นเรื่องเล็กน้อย

• การไม่แจ้งสทิธิก์บัผูเ้สยีหายว่ามอีะไรบ้าง การด�าเนนิการตามขัน้ตอน
ต่างๆ มีอะไรบ้าง 

• ต�ารวจไม่ให้ค�าแนะน�า ยกเว้นว่าผู้เสยีหายผ่านเกณฑ์จงึจะได้ข้อมลู 

• ต�ารวจพยายามที่จะไกล่เกลี่ยให้ยอมความ 

3. ปัญหาและความต้องการของผู้หญิง
ในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมในระดับต้นทาง (ชั้นสอบสวนของต�ารวจ)
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• เรือ่งการไม่รบัแจ้งความ  มเีพียงการบนัทกึประจ�าวนั การลงเลขคดี 
ปัดความรับผิดชอบ บ่ายเบี่ยง

• ไม่ช่วยประสานงานในเรื่องการตรวจร่างกาย หรือให้ผู้เสียหาย 
ไปตามผลการตรวจร่างกายเองที่โรงพยาบาล 

• ให้ผู้เสียหายต้องไปหาหลักฐานเอง 

• เอกสารที่ให้ไปมักจะหาย หรือค�าให้การมักจะหาย หรือหาไม่เจอ
หรือรับแล้วอ้างว่ายังไม่ได้รับ 

• การเรียกรับผลประโยชน์ เรียกเงินเพื่อจะปิดคดีให้เร็วขึ้น 

• ขายประกันให้กบัผูเ้สยีหาย พบ 3 ราย ท่ีต�ารวจพยายามขายประกนั
ชีวิตให้ผู้เสียหายซื้อประกันชีวิตเพื่อท�าให้คดีเร็วขึ้น 

• การออกหมายจบัทัง้ๆ ท่ีหลกัฐานชัดเจน แต่ต�ารวจไม่ด�าเนนิการให้  

• พนักงานสอบสวนเอาตัวเองเป็นศูนย์กลางในการท�างาน เอาเวลา
และความสะดวกสบายของตัวเองเป็นที่ตั้ง 

• ความล่าช้าในการด�าเนินคดี เรื่องอิทธิพลของผู้กระท�า รวมทั้ง
อิทธิพลทางการเงิน 

ข้อเสนอต่อส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ

มีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติเพื่อให้ผู้หญิงเข้าถึงกระบวนการ
ยุติธรรมในชั้นสอบสวนของต�ารวจ ดังนี้ 

คุณสมบัติของพนักงานสอบสวน   

1. ความเป็นมิตร บคุลกิ สหีน้า ท่าทาง ค�าพดูท่ีไม่ตอกย�า้กบัผูเ้สียหาย

2. ต้องเป็นธรรม เป็นกลาง ไม่เลือกปฏิบัติ
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3. เคารพศกัดิศ์รคีวามเป็นมนษุย์ ทัง้เพศหญงิ เพศชาย หรอืหลากหลาย
ทางเพศ คุณสมบัติของต�ารวจต้องมีความเข้าใจตรงนี้ด้วย เช่น  
ชายถูกชายข่มขืนต�ารวจมองเพียงว่าเป็นคดีท�าร้ายร่างกาย

4. สภุาพ เข้าใจปัญหาทีเ่กดิขึน้ ไม่มองเพยีงเป็นเรือ่งผัวเมยีทะเลาะกนั

5. ทักษะความรู้ความสามารถของพนักงานสอบสวน ซึ่งตอนนี้มี 
กฎหมายหลายๆ ฉบับที่ประกาศใช้ จะท�าอย่างไรให้ต�ารวจม ี
ความเข้าใจมากขึ้นและถูกต้อง

6. ความโปร่งใส เรียกรับผลประโยชน์จากผู้เสียหาย ไม่ว่าจะเป็นเงิน
และทรัพย์สินอื่นใด

แนวทางการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานสอบสวน

1. ควรมีคู ่มือให้ค�าแนะน�าผู ้เสียหายเกี่ยวกับข้อกฎหมาย สิทธิ  
ค่าตอบแทนความเสียหาย ฯลฯ 

2. มีมาตรฐานในการให้บริการ (ปฏิบัติกับผู้เสียหายอย่างเสมอภาค) 

3. การสอบปากค�า ควรมีสถานที่ที่เหมาะสม เข้าใจความรู้สึกของ 
ผู้เสียหาย  มีพนักงานสอบสวนเป็นผู้หญิง 

4. การด�าเนินคดี ควรมีแนวปฏิบัติต่อไปนี้

• รวดเร็ว  (การหาหลักฐาน การออกหมายจับ) 

• ไม่เลือกปฏิบัติ  ต้องมีคุณธรรม จริยธรรมให้บริการ

• รับฟังความต้องการของผู้ร้องทุกข์ (ผู้หญิง เด็ก ฯลฯ) 

• ประสานงานกับหน่วยงาน เช่น ส่งรพ. ตรวจร่างกาย

• มีทักษะ ความรู้ด้านกฎหมายที่เกี่ยวกับคดี 

• ไม่น�าเสนอข่าว ไม่แจ้งสื่อ
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• ควรแจ้งความคืบหน้าทางคดีแก่ผู้เสียหายทุก 30 วัน 

• พนกังานสอบสวนควรได้รบัการอบรมเพือ่เพิม่ศกัยภาพในการ
ท�างาน

• ต�ารวจไม่ควรซ�า้เตมิผูเ้สยีหาย ว่าผูเ้สยีหายจนร้องไห้ ใช้ค�าพดู
ไม่ดี

ในกรณีที่ผู้เสียหายเป็นเด็ก เช่น ถูกล่วงละเมิดทางเพศหรือถูกท�าร้าย
ร่างกาย ผู้เข้าประชุมเห็นว่าต�ารวจต้องรับแจ้งความและส่งตรวจร่างกาย โดยมี
ข้อเรียกร้องต่อการปฏิบัติงานดังนี้

• ควรมีคู่มือการให้บริการ

• ค�านึงถึงสิทธิผู้เสียหาย

• มีความเป็นมิตร สุภาพ เข้าใจ 

• เคารพสิทธิและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์

• มีทักษะความรู้ ความสามารถในเรื่องกฎหมาย

• มีพนักงานสอบสวนที่เข้าใจผู้หญิง 

• ในการสอบสวนควรมีพนักงานหญิงด้วย

• สถานที่เหมาะสมในการให้ปากค�า รวดเร็ว

• ประสานส่งต่อทันที

• มีคุณธรรมจริยธรรมในการให้บริการ 

• มีความโปร่งใส

• เป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ

• ไม่เรียกรับผลประโยชน์

• มีมาตรฐานในการบริการ

• การด�าเนินคดี การหาหลักฐานควรจะรวดเร็ว

• ไม่ปล่อยให้ผู้มีอ�านาจเข้ามาแทรกแซง
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โดยสรปุ ผู้เสยีหายประสบปัญหาในชัน้งานสอบสวนทีส่ถานตี�ารวจและ
มีข้อเสนอแนะเพื่อการแก้ไขปรับปรุงดังต่อไปนี้

พฤติกรรมของต�ารวจบางส่วนที่พบ

• ไม่เป ็นมิตร โดยมักแสดงท่าที 

หรือใช้วาจาซ�้าเติมท�าร้ายจิตใจ 

ผู้เสียหาย

• พยายามไกล่เกลี่ยให้ยอมความ 

หรือบ่ายเบี่ยงการรับแจ้งความ   

มี เพี ย งก า ร บันทึ กป ระจ� า วั น  

เช่น กรณีผู ้มีความหลากหลาย 

ทางเพศ

• ไม่เป็นกลาง เลือกปฏิบัติ โดย

เฉพาะกรณีท่ีฝ ่ายตรงข ้ามกับ 

ผู ้ เสียหายมีฐานะร�่ารวยหรือมี

อิทธิพล

• เรียกรับประโยชน์ หรือพยายาม

ขายประกันแก่ผู้เสียหาย

คุณสมบัติของต�ารวจที่ต้องการ

• เป ็นมิตร สุภาพ เข ้าใจความ 

อ่อนไหวทางจิตใจของผู ้เสียหาย 

• เคารพศักด์ิศรีความเป็นมนุษย ์

ของคนอ่ืน โดยเฉพาะผู้เสียหาย

จากความรุนแรง ทั้งหญิง ชาย ผู้มี

ความหลากหลายทางเพศ และ 

ทางชนชาติ

• ให ้ความเป ็นธรรม เป ็นกลาง  

ต ่ อ ทุ ก ฝ ่ า ย อย ่ า ง เ ท ่ า เ ที ย ม 

 

• ไม ่ เรียกร ้องผลประโยชน ์ ใดๆ 

ท�างานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต

ปัญหา ข้อเสนอแนะ
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ปัญหา ข้อเสนอแนะ

กระบวนการสอบสวนเพื่อด�าเนินคดี

• ต�ารวจยังขาดความรู้ความเข้าใจ

ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

• ไม่ให้ค�าแนะน�าหรือแจ้งสิทธิต่างๆ 

แก่ผู้เสียหาย 

• ไม่แจ้งสิทธิว่าผู้เสียหายสามารถ 

ขอให ้พนักงานสอบสวนหญิง 

เป็นผู้สอบสวนได้

• ไม่เคารพความเป็นส่วนตัวของ 

ผู ้เสียหาย เช่น สอบปากค�าใน

สถานท่ีท่ีไม ่ เป ็นส ่วนตัว และ 

แจ้งข่าวแก่สื่อมวลชน

• ให้ผู ้เสียหายรับภาระต่างๆ เอง 

เช่น การไปตรวจร่างกาย การหา

หลักฐาน 

• มีการแทรกแซงการด�าเนินคดี ใน

กรณีที่ฝ่ายตรงข้ามมีฐานะร�่ารวย

หรือมีอิทธิพล

• การด�าเนินคดีล่าช้า

แนวปฏิบัติเพื่อปรับปรุงงานสอบสวน

• จัดการอบรมเพิ่มพูนความรู ้ด้าน

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

• จัดท�าคู่มือให้ค�าแนะน�าผู้เสียหาย

เกี่ยวกับข้อกฎหมาย สิทธิต่างๆ 

• ควรจัดให้พนักงานสอบสวนหญิง 

ที่มีความรู้ความเข้าใจเรื่องนี้เป็น 

ผู้สอบสวน

• ต้องเคารพความเป็นส่วนตัวของ 

ผู ้ เสียหาย โดยจัดสถานที่สอบ

ปากค�าให้เหมาะสม มีความเป็น

ส่วนตัว รวมทั้งไม่แจ้งสื่อมวลชน 

มาท�าข่าว

• เจ้าหน้าที่ควรรับผิดชอบประสาน

งานการส่งตรวจร่างกาย รวมทั้ง 

การหาหลักฐานต่างๆ

• การด� า เนินคดีต ้อง เป ็นอิสระ  

ปลอดจากการแทรกแซง และต้อง

รวดเร็ว โดยควรแจ้งความคืบหน้า

แก่ผู้เสียหายเป็นระยะ
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นอกจากข้อเสนอแนะในระดับปฏิบัติที่สถานีต�ารวจแล้ว ท่ีประชุมยังมี
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเกี่ยวกับการตรวจสอบการท�างานของต�ารวจ ดังนี้

1. มีหน่วยงานติดตามตรวจสอบการท�าคดี

2. มีระบบรายงานประจ�าปีเกี่ยวกับภาพรวมผลการด�าเนินคด ี
ความรุนแรงทางเพศและความรุนแรงในครอบครัว โดยเปิดเผยต่อ
สาธารณชน

3. การปฏิรูปโครงสร้างด้วยการกระจายอ�านาจ จะท�าให้ประชาชน 
มีส่วนร่วมและตรวจสอบได้มากขึ้น 
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4.1 ปัจจัยที่เอื้อให้ประสบความส�าเร็จในอดีต

  นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2538 ที่มีการประชุมสตรีโลกที่ปักกิ่ง ประเด็นความ
รุนแรงต่อผู้หญิงและเด็กได้กลายเป็นวาระส�าคัญของขบวนการเคลื่อนไหวของ 
ผู้หญิงในระดับโลก ระดับภูมิภาค และระดับประเทศ กระแสดังกล่าวช่วยเอื้อให้
องค์กรที่ท�างานคุ้มครองสิทธิผู้หญิงและเด็กในประเทศไทยประสบความส�าเร็จ
ในการรณรงค์ให้เกิดความก้าวหน้าด้านนโยบาย มาตรการและกลไกเพื่อยุต ิ
ความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็ก ในมุมมองของนักเคลื่อนไหวสิทธิสตรีมองว่า
ปัจจัยส�าคัญที่ท�าให้การรณรงค์ประสบความส�าเร็จมีหลายประการ ได้แก่

1. องค์กรท่ีท�างานคุ้มครองสทิธิผูห้ญงิและเดก็มีการประสานความร่วมมอื
ในการรณรงค์เชิงนโยบายด้วยเสียงที่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน และ
ท�างานรณรงค์อย่างต่อเนื่องจริงจัง 

2. การเสริมพลังสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ประสบปัญหาความรุนแรง  
จนสามารถก้าวออกจากพื้นที่แห่งความกลัวในฐานะเหย่ือ ลุกขึ้น
มาบอกเล่าปัญหาการถูกละเมดิ และต้องการเรยีกร้องปกป้องสทิธ ิ
ของตนเอง ท�าให้การเรียกร้องรณรงค์มีความชอบธรรมสูง และได้
รับความสนใจตอบสนองจากหน่วยงานรัฐที่มีหน้าที่รับผิดชอบ 
ตัวอย่างเช่น เมื่อปี พ.ศ. 2543 เกิดกรณีความรุนแรงทางเพศต่อ 

4. ประสบการณ์และมุมมองขององค์กรท่ีเก่ียวข้อง 
และบทวิเคราะห์
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ผู้หญิงรายหนึ่งขณะที่เธอเดินทางด้วยรถไฟตู้นอนในเวลากลางคืน 
และไม่สามารถแจ้งความในพื้นที่เกิดเหตุได้ เมื่อผู้เสียหายแจ้ง 
ขอความช่วยเหลือจากต�ารวจที่สถานีรถไฟปลายทางก็ไม่ได้รับ 
ความสนใจ องค์กรผู้หญิงจึงน�ากรณีนี้มารณรงค์ โดยผู้เสียหาย 
มีส่วนร่วมเรียกร้อง เม่ือปี พ.ศ. 2547 รัฐบาลจึงได้ตอบสนอง 
ด้วยการจัดต้ังศูนย์บริการช่วยเหลือเด็กและสตรี ในภาวะวิกฤต 
จากความรุนแรง (OSCC) ที่มีการท�างานแบบสหวิชาชีพ

3. กลไกการจัดท�ารายงานทบทวนสถานการณ์สิทธิมนุษยชนของ
ประเทศ หรือกระบวนการ Universal Periodic Review หรือ UPR 
ที่ประเทศสมาชิกต้องรายงานต่อคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่ง
สหประชาชาติ  และกลไกการรายงานตามอนุสัญญาว่าด้วย 
การขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ (CEDAW)  ที่ต้อง
รายงานต่อคณะกรรมการ CEDAW เป็นช่องโอกาสให้องค์กรผูห้ญงิ
และเด็กจัดท�ารายงานคู่ขนาน และร้องเรียนปัญหาการละเมิด 
สิทธิมนุษยชนต่างๆ ที่ยังไม่สอดคล้องกับหลักการสิทธิมนุษยชน
ของปฏิญญาหรืออนุสัญญาน้ันๆ กระบวนการนี้ช่วยสร้างความ
ชอบธรรมให้แก่ข้อเรียกร้องขององค์กรผู้หญิงและเด็ก น�าไปสู ่
ความร่วมมือระหว่างรัฐและเอกชนในการพัฒนาแผนปฏิบัติการ 
มาตรการและกลไกต่างๆ

4. การสนับสนุนทรัพยากรในการท�างานทั้งจากภายในและภายนอก
ประเทศ ท�าให้องค์กรเอกชนสามารถด�าเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง

4.2 ความท้าทายที่ยังมีอยู่ 

 แม้รัฐบาลได้ปรับปรุงนโยบาย มาตรการ และกลไกท่ีช่วยยุติความ
รุนแรงแล้ว แต่ปัจจุบันยังมีช่องว่างอีกหลายประการ ทั้งที่เป็นช่องว่างในการน�า
นโยบายมาสู ่การปฏิบัติ และเป็นช่องว่างที่นโยบายหรือมาตรการที่มีอยู ่ 
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ยังไม่ครอบคลมุหรอืไม่เพยีงพอ ท�าให้ผูป้ระสบปัญหายงัคงประสบปัญหาซ�า้ซ้อน
เมื่อไปขอความยุติธรรมที่สถานีต�ารวจ

 ในความเห็นของคนที่ท�างานในหน่วยงานคุ้มครองสิทธิผู้หญิงและเด็ก 
ได้วิเคราะห์ว่าปัญหาการให้บริการของต�ารวจตามท่ีผู้เสียหายท่ีเป็นกรณีศึกษา
ได้ให้ข้อมูลและความคิดเห็นไว้นั้น เป็นปัญหาที่ต้องเชื่อมโยงไปสู่การจัด
โครงสร้างและระบบการท�างานขององค์กรต�ารวจ โดยปัญหาส�าคัญได้แก่ 

1. สถานตี�ารวจส่วนใหญ่ไม่มคีวามพร้อมตอบสนองต่อความต้องการ
ของประชาชนผูเ้สยีหายในคดีความรนุแรงทางเพศและความรนุแรง
ในครอบครวั ทัง้ท่ีคดีเหล่านีเ้กดิขึน้เป็นจ�านวนมากถงึหลักหมืน่เป็น
ประจ�าทุกปี แต่องค์กรต�ารวจไม่มีนโยบายเรื่องนี้เป็นการเฉพาะ 

ในแผนปฏิบัติราชการส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ ประจ�าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2560 มีการอ้างอิงเป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน หรือ SDGs ว่าคณะ
อนุกรรมการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนมีมติให้ส�านักงานต�ารวจ 
แห่งชาติเป็นหน่วยงานสนับสนุนในการขับเคลื่อนเป้าหมาย 5 เป้าหมาย  
จากทั้งหมด 17 เป้าหมาย ได้แก่ เป้าหมายที่ 3  การมีสุขภาพและความเป็นอยู่
ที่ดี เป้าหมายท่ี 4 การศึกษาที่เท่าเทียม เป้าหมายท่ี 10 ลดความเหล่ือมล�้า  
เป้าหมายที่ 14  การใช้ประโยชน์จากมหาสมุทรและทรัพยากรทางทะเล  และ
เป้าหมายที่ 16 สังคมสงบสุข ยุติธรรม ไม่แบ่งแยก โดยไม่ได้กล่าวถึงเป้าหมาย
ที่ 5 ความเท่าเทียมทางเพศ ที่รวมถึงการขจัดความรุนแรงเลย ดังนั้นใน
ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์การท�างานของแผนปฏิบัติการดังกล่าว จึงไม่มีการระบุ
ถึงภารกิจในการขจัดความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็ก

ผลท่ีตามมาคือ การจัดระบบงานระดับปฏิบัติการ หน่วยส�าคัญที่ให้
บริการแก่ประชาชนคือสถานีต�ารวจ จึงไม่มีความพร้อมให้บริการขั้นพื้นฐาน 
แก่ผู้ประสบปัญหาความรุนแรงทางเพศและความรุนแรงในครอบครัว บุคลากร
ของสถานีก็มักแสดงท่าทีไม่เป็นมิตร ไม่แจ้งสิทธิ และพยายามกดดันให ้
ผู ้ประสบปัญหายอมไกล่เกลี่ย เหล่านี้เป็นสาเหตุส�าคัญท่ีท�าให้จ�านวนคดี 
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ทีเ่ข้าสูก่ระบวนการยตุธิรรมน้อยกว่าเหตทุีเ่กดิขึน้จรงิ อย่างไรกต็าม เมือ่มอีงค์กร
พัฒนาเอกชนด้านผู้หญิงและเด็กเข้ามาช่วยประสานงาน ต�ารวจมักมีท่าที 
เป็นมิตรและให้ความร่วมมือมากขึ้น แต่องค์กรเหล่านี้ก็มีทรัพยากรจ�ากัด  
ไม่สามารถให้ความช่วยเหลือได้อย่างทั่วถึง

2. พนักงานสอบสวนขาดความรู้ความเช่ียวชาญในการท�าคดีความ
รุนแรงทางเพศอย่างมืออาชีพ แต่หน่วยงานต้นสังกัดไม่มีแผนงาน
พัฒนาความรู้เรื่องนี้ให้แก่บุคลากร การท�าคดีความรุนแรงทางเพศ
และความรุนแรงในครอบครัวนั้นต้องใช้ความรู้ความเชี่ยวชาญ
หลายด้านประกอบกัน  ทั้งด้านสิทธิมนุษยชน ด้านเพศภาวะ ด้าน
กฎหมายเฉพาะ และด้านจิตวิทยา ดังมีกรณีตัวอย่าง ต�ารวจผู้ชาย
ที่ตั้งใจดีต้องการช่วยจัดหาล่ามให้แรงงานข้ามชาติหญิงท่ีเป็น 
ผูเ้สยีหายคดีทางเพศและสือ่สารภาษาไทยไม่ได้ แต่เจ้าหน้าทีต่�ารวจ
คนนี้ไม่เข้าใจความละเอียดอ่อนของคดีทางเพศ จึงให้ผู ้ชาย 
ที่ท�างานล้างห้องน�้าของสถานีต�ารวจมาเป็นล่าม

3. โครงสร้างงานสอบสวน ท�าให้พนกังานสอบสวนขาดความเป็นอสิระ
ในการปฏิบัติหน้าที่ตามหลักความชอบด้วยกระบวนการทาง
กฎหมาย สามารถถกูแทรกแซงได้จากฝ่ายบรหิารขององค์กรต�ารวจ
ผ่านการบังคับบัญชา ควบคุม และก�ากับดูแล รวมทั้งจากการใช้
ความสมัพนัธ์ส่วนตวั ตวัอย่างเช่น ผูก้ระท�าผดิทางเพศบางรายเป็น
ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ สามารถใช้อิทธิพลเข้ามาแทรกแซงผ่านทาง 
ผู้บังคับบัญชาของพนักงานสอบสวนได้ ท�าให้การท�าคดีเบี่ยงเบน
ไปจากข้อเท็จจริง และส่งผลกระทบให้ผู้เสียหายไม่ได้รับความ
ยุติธรรม 

4. การจัดสรรงบประมาณให้แก่งานสอบสวนไม่เพยีงพอต่อการปฏบิตัิ
หน้าที่ ท�าให้พนักงานสอบสวนต้องใช้เงินส่วนตัวซื้อหาเครื่องมือ
เครื่องใช้ในการท�างานเอง เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ 
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เครื่องใช้ส�านักงานต่างๆ เป็นต้น เรื่องนี้เป็นปัญหาของพนักงาน
สอบสวนทั้งหญิงและชาย แต่พนักงานสอบสวนที่รับผิดชอบการ
สอบสวนคดีความรุนแรงทางเพศและความรุนแรงในครอบครัว
จ�าเป็นต้องใช้เครื่องมือเครื่องใช้พิเศษมากกว่าคดีปกติ เพื่อช่วยให้
สามารถสื่อสารจนได้ข้อเท็จจริงจากผู้เสียหาย เช่น ตุ๊กตามนุษย์
จ�าลองท�าจากผ้าส�าหรับใช้สื่อสารกับเด็ก ห้องสอบสวนท่ีมีความ
เป็นส่วนตัว กล้องส�าหรับถ่ายภาพบันทึกการสอบสวน ล่ามแปล
ภาษากรณีที่มีคนต่างชาติเข้ามาเกี่ยวข้อง เป็นต้น 

5. ขาดระบบการตรวจสอบทีมี่ประสทิธิผลและเชือ่ถอืได้ กรณผีูป้ระสบ
ปัญหาเห็นว่าตนเองไม่ได้รับความยุติธรรมจากการท�างานของ
ต�ารวจและต้องการร้องเรียน พบว่า ไม่มีหน่วยงานใดที่ผู้ประสบ
ปัญหาสามารถเชื่อมั่นได้ว่าไปร้องเรียนแล้วจะเข้ามาตรวจสอบให้
ได้รับความยุติธรรม

กระบวนการยุติธรรมที่ต้นทางหรืองานสอบสวนของต�ารวจมีกลไก
ภายในที่ดี เป็นพื้นฐานในการส่งเสริมให้ผู้หญิงเข้าถึงกระบวนการฯได้อยู่แล้ว 
ได้แก่ พนักงานสอบสวนหญิง แต่กลไกนี้ยังไม่ได้รับการส่งเสริมพัฒนาให้มี 
ขดีความสามารถท�างานได้อย่างเต็มท่ี องค์กรต�ารวจเร่ิมมีพนกังานสอบสวนหญิง
เมื่อปี พ.ศ. 2538 พัฒนามาจนถึงปัจจุบันเป็นเวลา 22 ปี กลไกนี้ยังมีข้อจ�ากัด
ที่ส�าคัญดังนี้

1. ในเชิงปริมาณ ยังมีพนักงานสอบสวนหญิงน้อยมาก คือ มีเพียง 
418 คน ไม่เพียงพอที่จะท�าหน้าที่ดูแลคดีความรุนแรงต่อผู้หญิงได้
อย่างท่ัวถึงท่ัวประเทศ ปัจจุบันทั้งประเทศมีสถานีต�ารวจเกือบ 
1,500 แห่ง ทั้งนี้ยังไม่นับรวมว่าสถานีต�ารวจแต่ละแห่งควรมี
พนักงานสอบสวนหญิงมากกว่าหนึ่งคน จึงจะสามารถท�างานได้
ตลอด 24 ชัว่โมง พร้อมทีจ่ะดูแลผูห้ญงิทีป่ระสบปัญหาได้ทนัท่วงที
ตั้งแต่เกิดเหตุ 
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2. ในเชงิคณุภาพ ส�านกังานต�ารวจแห่งชาตไิม่มหีลกัสตูรการเรยีนการสอน
เฉพาะด้านการคุ้มครองเด็กและสตร ีพนกังานสอบสวนหญงิทกุคน
ไม่ได้มีความรู้ความเช่ียวชาญในการท�าคดีความรุนแรงต่อผู้หญิง
โดยอัตโนมัติ  ส่วนหนึ่งยังขาดความรู ้ความเข้าใจท้ังเรื่องมิต ิ
หญงิชายและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับคดีทางเพศ ผู้เสียหายบางคน
ที่เป็นกรณีศึกษาจึงแสดงความผิดหวังที่พบว่าพนักงานสอบสวน
หญิงก็ไม่เข้าใจปัญหาและความต้องการของตน

3. โอกาสความก้าวหน้าทางวิชาชีพของพนักงานสอบสวนหญิง 
มน้ีอยกว่าเพือ่นร่วมอาชพีในสายงานอืน่ๆ ของหน่วยงานเดยีวกนั  
พนักงานสอบสวนหญิงไม่ได้ท�าเฉพาะงานคุ้มครองเด็กและผู้หญิง 
ต้องท�างานทุกประเภทเช่นเดียวกับพนักงานสอบสวนชาย และ 
ต้องเป็นผู ้รับผิดชอบเป็นล�าดับแรกในกรณีท่ีมีคดีความรุนแรง 
ทางเพศหรอืความรนุแรงในครอบครวั งานจงึหนกั เมือ่ประกอบกบั
โอกาสความก้าวหน้าทางวิชาชีพที่มีน้อย ท�าให้ส่วนหน่ึงพยายาม
หาช่องทางโยกย้ายไปหน่วยงานอื่น โดยเฉพาะเมื่อมีค�าสั่ง คสช.  
ที่ 7/2559  เรื่องการก�าหนดต�าแหน่งของข้าราชการต�ารวจซ่ึงมี
อ�านาจหน้าท่ีในการสอบสวน ก็ยิ่งส่งผลกระทบทางลบต่อขวัญ 
และก�าลังใจในการท�างาน เนื่องจากเห็นว่าโอกาสในการเลื่อนชั้น
โดยใช้ความรู้ความสามารถมีน้อยลง

4.3 การริเริ่มสร้างสรรค์ของพนักงานสอบสวนหญิง

แม้จะเผชญิอปุสรรคในการท�างานหลายด้าน แต่พนกังานสอบสวนหญงิ
ก็พยายามหาทางออกด้วยการช่วยเหลือซึ่งกัน การริเร่ิมที่ส�าคัญได้แก่การ 
รวมกลุ่มกันเป็น “ชมรมพนักงานสอบสวนหญิง” เมื่อปลายปี พ.ศ. 2557  
โดยอยูภ่ายใต้สมาคมพนกังานสอบสวน เป้าหมายของชมรมฯ คอื เป็นศนูย์กลาง
การประสานความร่วมมือในการส่งเสริมพัฒนาให้พนักงานสอบสวนหญิง 
ท�าหน้าที่คุ้มครองเด็กและสตรีอย่างมืออาชีพ กิจกรรมของชมรมฯ เริ่มจากการ
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สร้างกลุ่มสื่อสารกันผ่านเว็บไซต์และกลุ่มไลน์ เม่ือสามารถรวมกลุ่มกันได้และ
เริ่มมีผลงานปรากฏเป็นที่รู้จักของสังคม เช่น ให้ข้อมูลและความคิดเห็นในเวที
เสวนาต่างๆ และให้ค�าปรกึษาทางคดีกบัประชาชน ท�าให้ได้รบัการสนับสนนุจาก
หลายหน่วยงาน เช่น ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 
สนับสนุนงบประมาณการจัดกิจกรรม ส่วนองค์กรเอกชนด้านผู้หญิงสนับสนุน
องค์ความรู้เกี่ยวกับมิติหญิงชาย ตัวอย่างกิจกรรมที่ส�าคัญของชมรมพนักงาน
สอบสวนหญิง ได้แก่

• การพัฒนาทักษะความรู้ความเชี่ยวชาญให้แก่สมาชิก เช่น เรื่อง
จิตวิทยาการสอบสวน ฯลฯ ทักษะเหล่านี้มีความส�าคัญมากในการ
สอบสวนคดีทีเ่ด็กเลก็ๆ ถูกข่มขนื ช่วยให้พนกังานสอบสวนสามารถ
ท�างานด้วยความละเอียดอ่อน ดูแลผู ้เสียหายอย่างถูกต้อง  
ประสานงานกับหน่วยงานอ่ืนในเครือข่ายสหวิชาชีพได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ เป็นต้น 

• โครงการตุ๊กตาวิเศษ ระดมความร่วมมือจากผู้มีจิตอาสาเพื่อจัดท�า 
ตุ๊กตาผ้าทีม่อีวยัวะครบทกุส่วน ทัง้อวยัวะเพศหญงิและอวยัวะเพศ
ชาย พร้อมมีช่องปาก ช่องคลอด ช่องทวาร เพื่อให้พนักงาน
สอบสวน นกัสงัคมสงเคราะห์ หรอืนักจติวทิยาน�าไปใช้เป็นอปุกรณ์
ในการสอบสวนเด็กในคดีความผิดเกี่ยวกับเพศหรือคดีอื่น ที่เด็ก
หรือผู้อ่อนด้อยทางสติปัญญาไม่สามารถสื่อสารให้เข้าใจกัน เพื่อ
ให้ตุ๊กตาเป็นเสียง เป็นภาษา สื่อสารให้กับพนักงานสอบสวน ใน
การรวบรวมพยานหลักฐานให้สามารถน�าตัวผู้กระท�าผิดมาลงโทษ
ได้ตามกฎหมาย ผลปรากฎว่าใช้ได้ผลดแีละก�าลงัพยายามแจกจ่าย
ไปตามสถานีต�ารวจต่างๆ ทั่วประเทศ

• การประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภาคสังคมในการช่วยเหลือ
ฟื้นฟูผู้เสียหาย การจัดกิจกรรมเผยแพร่ความรู้และร่วมรณรงค์
ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองผู้หญิงและเด็ก
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4.4 ข้อเสนอแนะต่อการปฏิรูปต�ารวจ

 ในช่วงทีก่�าลงัด�าเนนิการรวบรวมข้อมูลเพือ่จดัท�ารายงานฉบบันี ้รฐับาล
ก�าลังด�าเนินการปฏิรูปต�ารวจตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญฉบับ พ.ศ. 2560 
ประเดน็ทีม่กีารอภปิรายโต้แย้งกนัมากได้แก่ การปฏิรปูงานสอบสวน การกระจาย 
อ�านาจ การโยกย้าย เป็นต้น 

ส�าหรบัข้อเสนอขององค์กรผู้หญิงทีม่าร่วมให้ข้อมลูในการศกึษาครัง้น้ีนัน้ 
เน้นที่การปรับโครงสร้างและระบบการท�างานให้สามารถอ�านวยความยุติธรรม
ช้ันต้นให้แก่ผู้หญิงในคดีความรุนแรงทางเพศและความรุนแรงในครอบครัว  
จึงไม่ได้อภิปรายเสนอแนะในทุกประเด็นของการปฏิรูปต�ารวจอย่างครอบคลุม
ทุกด้าน โดยรายละเอียดของข้อเสนอแนะมีดังนี้

1.  การพัฒนาสถานีต�ารวจให้พร้อมตอบสนองต่อความต้องการของผู้ประสบ 
 ปัญหาอย่างเป็นมืออาชีพ ที่ส�าคัญคือ 

• บุคลากรประจ�าสถานีต�ารวจต้องมีความเป็นมิตร เคารพศักดิ์ศรี
ความเป็นมนุษย์ของผู้ประสบปัญหาทุกคน ไม่เลือกปฏิบัติด้วย 
เหตุต่างๆ เช่น ฐานะยากจน เป็นผู้มีความหลากหลายทางเพศ 
เป็นกลุ่มชาติพันธุ์ รวมทั้งมีความรู้ความเข้าใจความละเอียดอ่อน 
ของปัญหาความรุนแรงทางเพศ/ในครอบครัว และระบบการ
ประสานงานกับสหวิชาชีพเป็นอย่างดี

• มีเครื่องมือเครื่องใช้ที่จ�าเป็นในการท�างานครบถ้วนและพร้อมให้
บริการ โดยเฉพาะข้อมูลเรื่องการแจ้งสิทธิของผู้ประสบปัญหา  
ห้องสอบสวนคดีทางเพศที่เป็นส่วนตัว

• มีพนักงานสอบสวนหญิงประจ�าทุกสถานี

2.  การพัฒนาบุคลากร ให้มีความรู้ความเข้าใจเรื่องสิทธิมนุษยชน ความ 
ละเอยีดอ่อนเรื่องเพศภาวะ และจิตวิทยาการสอบสวน โดยเฉพาะพนักงาน
สอบสวนทั้งหญิงและชาย
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3. เพิ่มจ�านวนต�ารวจหญิงทุกระดับ โดยเฉพาะพนักงานสอบสวนหญิง  
ให้เพยีงพอส�าหรับท�างานประจ�าทุกสถานีต�ารวจได้

4.  จัดต้ังหน่วยงานเฉพาะด้านการคุ้มครองผู้หญิงและเด็ก เน้นดูแลคดี 
ความรุนแรงทางเพศและความรุนแรงในครอบครัว โดยมีสถานะเป็น 
กองบังคับการ หรือกองก�ากับการ 

5.  ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติควรบรรจุเรื่องการยุติความรุนแรงต่อผู้หญิง
และเด็ก เป็นนโยบาย/ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ ในแผนปฏิบัติการของ 
หน่วยงานและจัดสรรงบประมาณสนับสนุนงานเรื่องนี้อย่างเพียงพอ

6.  พัฒนาระบบตรวจสอบการท�างานของต�ารวจให้ประชาชนมีส่วนร่วม

7. การโยกย้ายและเลื่อนชั้นทางวิชาชีพต้องไม่เลือกปฏิบัติ พนักงาน
สอบสวนหญิงต้องมีโอกาสเท่าเทียมกับผู้ชายในองค์กร

8.  ส�าหรบัการปฏริปูงานสอบสวน ซึง่เป็นประเดน็ส�าคญัทีม่กีารโต้แย้งกนัมาก
ในการปฏิรูปต�ารวจนั้น ผู้เข้าร่วมให้ข้อคิดเห็นส่วนใหญ่มีความเห็นพ้องกัน
ว่าพนักงานสอบสวนควรมีความเป็นอิสระในการท�างาน แต่มีความเห็น 
ต่างกันเกี่ยวกับการจัดโครงสร้างองค์กร กล่าวคือ

• องค์กรพัฒนาเอกชนด้านผู้หญิง เห็นว่าควรแยกงานสอบสวนเป็น
อิสระออกมาจากส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ

• พนักงานสอบสวนหญิง เห็นว่าควรจัดตั้งเป็นกองบัญชาการ
สอบสวน อยู่ในส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ 

เมื่อวันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2560 ทางคณะผู้จัดท�ารายงานได้เข้าร่วม
สังเกตการณ์เวทีเสวนา เรื่อง เสียงผู้หญิงต่อการปฏิรูปต�ารวจ จัดโดยขบวน 
ผูห้ญงิเพือ่การปฏิรปูประเทศไทย  ผูเ้ข้าร่วมเสวนาประกอบด้วยผูห้ญงิท่ีท�างาน
ขับเคลื่อนประเด็นต่างๆ และประสบปัญหาการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม  
เช่น กลุ ่มที่เรียกร้องสิทธิการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
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กลุ่มแรงงานข้ามชาติหญิง กลุ่มแรงงานหญิง กลุ่มผู้หญิงมุสลิม กลุ่มผู้มีความ
หลากหลายทางเพศ และกลุ่มผู้หญิงที่ประสบความรุนแรงในครอบครัวและ 
ความรุนแรงทางเพศ รวมทั้งองค์กรพัฒนาเอกชนด้านผู้หญิง 

ผู ้ร่วมเสวนาได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการเข้าถึงกระบวนการ
ยตุธิรรมในช้ันต้นทาง พบว่าส่วนใหญ่มีประสบการณ์คล้ายคลงึกนักบักรณศีกึษา 
กรณีที่แตกต่างคือผู้ใช้แรงงานหญิงและผู้หญิงกลุ่มคนรักษ์บ้านเกิด จังหวัดเลย 
ท่ีต้องการใช้สิทธิเสรีภาพในการชุมนุมร้องทุกข์ของตน แล้วถูกต�ารวจใช้ 
พ.ร.บ.การชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. 2558 มาจ�ากัดสิทธิ กรณีกลุ่มคนรักษ์บ้านเกิด
ประสบปัญหาร้ายแรงกว่า กล่าวคือ มีข้อกล่าวหาและคดีความตามมาด้วย 
สาเหตุการชุมนมุของชาวบ้านกลุ่มคนรกัษ์บ้านเกดินัน้ ผู้ชมุนมุต้องการเรยีกร้อง
ให้สภาองค์การบริหารส่วนต�าบลยกเลิกการประชุมท่ีพิจารณา เรื่อง การขอ 
ต่ออายุใบอนญุาตใช้พืน้ทีป่่าไม้และส.ป.ก.เพือ่ท�าเหมอืงแร่ทองค�า ซึง่เป็นสาเหตุ
ของการท�าลายสิ่งแวดล้อมของชุมชนและสุขภาพของชาวบ้าน แต่ถูกต�ารวจ 
ยกก�าลังพลนับร้อยมาปิดล้อม แล้วใช้พ.ร.บ.การชุมนุมฯ มาตั้งข้อกล่าวหา 
ด�าเนินคดีกับชาวบ้านที่ชุมนุมบางคน การต่อสู้คดีดังกล่าวกลายเป็นความ 
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เดือดร้อนแสนสาหัสส�าหรับชาวบ้านที่มีฐานะยากจนอยู่แล้ว กรณีนี้ท�าให ้
ชาวบ้านเห็นว่าต�ารวจเป็นกลไกปกป้องคุ้มครองผลประโยชน์คนรวยมากกว่า
ปกป้องสิทธิเสรีภาพของคนจน 

ส�าหรับข้อเสนอแนะเพิ่มเติมที่มีการหยิบยกมาพูดคุยกันในการ
เสวนาครั้งนี้มีหลายประการ ที่ให้ความสนใจอภิปรายกันมากและมี 
ความเห็นพ้องกัน ได้แก่

1. พัฒนาบุคลากรให้เป็นมิตรกับประชาชน โดยเฉพาะบุคลากรที่
ท�างานประจ�าสถานีต�ารวจต้องมีความเป็นมืออาชีพ ตอบสนอง 
ต่อความต้องการความยุติธรรมของประชาชนโดยไม่เลือกปฏิบัติ 
โดยเฉพาะของผู้หญิงและผู้ด้อยอ�านาจทุกกลุ่ม 

2. ปฏิรูปงานสอบสวนให้เป็นอิสระ ป้องกันการถูกแทรกแซงจาก 
ผู้บังคับบัญชา โดยแยกออกจากส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ

3. การกระจายอ�านาจไปสู่ท้องถิ่น ผู้บังคับบัญชาของต�ารวจควรอยู่ที่
ระดบัท้องถิน่ ให้ประชาชนสามารถตรวจสอบได้ ต�ารวจจึงจะท�างาน
ตอบสนองปัญหาและความต้องการความยตุธิรรมของประชาชนใน
ท้องถิ่น รวมท้ังการปกป้องคุ้มครองสิทธิเสรีภาพในการแสดงออก
หรือการชุมนุมของประชาชนในท้องถิ่น

4. จดัตัง้หน่วยงานเฉพาะด้านคดีความรนุแรงทางเพศและความรนุแรง 
ในครอบครัว

5. ข้อเสนออีกหลายข้อท่ีมีความส�าคัญในการปฏิรูปต�ารวจ แต่ด้วย 
ข้อจ�ากัดด้านเวลา ท�าให้ไม่สามารถอภิปรายกันได้อย่างกว้างขวาง
ในการเสวนาครั้งนี้ ได้แก่ งานนิติวิทยาศาสตร์ที่เป็นอิสระ การ 
รับสมัครบุคลากรและจัดระบบการศึกษา การลดชั้นยศและ 
สายบังคับบัญชา และสัดส่วนผู้หญิงในต�าแหน่งระดับบริหารและ
คณะกรรมการนโยบายระดับชาติ 
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การศึกษาครั้งนี้จัดท�าขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมปัญหาและ 

ความต้องการในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมในชั้นงานสอบสวน จาก

ประสบการณ์และมุมมองของผู ้ประสบปัญหาความรุนแรงทางเพศและ 

ความรุนแรงในครอบครัว แล้วน�ามาสังเคราะห์เป็นข้อเสนอแนะในการปฏิรูป

ต�ารวจ วิธีการรวบรวมข้อมูลได้จากการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการสองครั้ง  

ครั้งที่หนึ่งเป็นการประชุมรับฟังข้อมูลและความคิดเห็นของผู้ประสบปัญหา 

และสมาชิกในครอบครัวในคดีความรุนแรงทางเพศและคดีความรุนแรง 

ในครอบครัว ผูเ้ข้าร่วมเป็นผูเ้สียหายจากคดีทางเพศ ผูป้ระสบปัญหาความรนุแรง

ในครอบครัว และบิดามารดาของผู้เสียหาย ครั้งที่สองเป็นการน�าเสนอ 

ข้อมูลที่ได้จากการประชุมครั้งแรก แล้วให้ผู ้เข้าประชุมครั้งท่ีสองร่วมกัน 

ให้ข้อคิดเห็นเพื่อจัดท�าข้อเสนอแนะต่อการพัฒนากระบวนการยุติธรรม 

ในระดับต้นทาง ผู้เข้าร่วมครั้งนี้เป็นบุคลากรที่ท�างานด้านการคุ้มครองผู้หญิง 

และเด็ก ทั้งในหน่วยงานราชการ องค์กรเอกชน และนักวิชาการ นอกจากนี้ 

คณะผู้ศึกษายังได้เข้าร่วมสังเกตการณ์การเสวนาเรื่องเสียงผู้หญิงต่อการปฏิรูป

ต�ารวจ จัดโดยขบวนผู้หญิงเพื่อการปฏิรูปประเทศไทย เมื่อน�าข้อมูลจากการ

ประชุมทั้งสามครั้งมาวิเคราะห์ประมวลผล สามารถสรุปเป็นปัญหาของผู้หญิง

ในการเข้าถงึกระบวนการยตุธิรรมในชัน้สอบสวน และข้อเสนอแนะต่อการปฏริปู

ต�ารวจเพื่อให้ผู้หญิงสามารถเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้ง่ายขึ้น ดังนี้

5. สรุปปัญหาและข้อเสนอแนะ
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ปัญหา ข้อเสนอแนะ

1. ต�ารวจส่วนใหญ่ยังขาดความรู้ความ

เข้าใจเรื่องสิทธิมนุษยชน ความ

ละเอียดอ่อนเรื่องเพศภาวะ รวมทั้ง

สิทธิของกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ โดย

เฉพาะในคดีความรุนแรงทางเพศ

และความรุนแรงในครอบครัว

1. การพัฒนาบุคลากร ต้องมีหลักสูตร

การอบรมที่ส ่งเสริมความรู ้ความ

เข ้าใจเรื่องสิทธิมนุษยชน ความ

ละเอยีดอ่อนเรือ่งเพศภาวะ จติวทิยา

การสอบสวน และกฎหมายล่าสุด

ด้านการคุ้มครองเด็กและผูห้ญงิ ทัง้นี้

ควรเริ่มต้นที่พนักงานสอบสวนและ

บคุลากรประจ�าสถานตี�ารวจ ทัง้หญงิ

และชาย เนื่องจากเป็นบุคลากรที่

ต้องท�างานใกล้ชิดกบัผูป้ระสบปัญหา

มากที่สุด
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2. สถานีต�ารวจขาดความพร้อมในการ

ท�าหน้าทีใ่ห้บรกิารประชากรทกุกลุม่ 

โดยเฉพาะกลุ ่มด้อยอ�านาจ เช่น  

ห้องสอบสวนขาดความเป็นส่วนตัว  

ขาดเครื่องมือเคร่ืองใช้ส�าหรับการ

บันทึกหลักฐานการสอบสวนท�าคดี 

ไม่มีการให้ข้อมูลแก่ผู้มาใช้บริการ 

ไม่มีล ่ามภาษาส�าหรับสื่อสารกับ

แรงงานข้ามชาติ เป็นต้น

2. การพัฒนาความพร้อมให้บรกิารของ

สถานีต�ารวจทุกแห่ง ต้องพร้อมให้

บริการแก่ประชาชนทุกเพศ ทุกวัย 

ทุกชาติพันธุ์ โดย

• มีคู่มือแนวปฏิบัติส�าหรับคดีทางเพศ

ตามกฎหมายฉบบัล่าสดุ โดยเฉพาะ

สทิธขิองผูเ้สยีหาย 

• บริหารจัดการให้พนักงานสอบสวน

หญิง หรือพนักงานสอบสวนที ่

ผ่านการอบรมเฉพาะด้านนี ้ เป็นผูรั้บ

ผิดชอบการท�าคดีทางเพศทุกคดี  

โดยไม่ต้องให้ผูเ้สยีหายร้องขอ 

• จัดหาเครื่องมือเครื่องใช ้ ในการ 

ท�างานของพนักงานสอบสวนให ้

เพยีงพอ เช่น มห้ีองสอบสวนเฉพาะ

ส�าหรับคดีทางเพศ อุปกรณ์ต่างๆ  

เช่น ตุก๊ตาเพศหญงิ/เพศชาย

• พร้อมจัดบริการล่ามแปลภาษาท่ี

เหมาะสมให้ผู้เสียหาย ถ้าผู้เสียหาย 

มปัีญหาด้านการสือ่สาร เช่น แรงงาน

ข้ามชาติหญิง หรือผู้พิการทางการ

ได้ยิน 

• ให้ประชาชนในชุมชนทัง้หญงิและชาย 

มส่ีวนร่วมในการท�างานมากขึน้ 

ปัญหา ข้อเสนอแนะ
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3. พนักงานสอบสวนหญิงเป็นกลไก

ส�าคัญในการช่วยให้ผู ้หญิงเข้าถึง

กระบวนการยุติธรรมได้ แต่กลไกน้ี 

มีข ้อจ�ากัดทั้งในเชิงปริมาณและ

คุณภาพ กล่าวคือ ในเชิงปริมาณ 

ยังมีจ�านวนน้อย เพียง 418 คน  

ไม่เพียงพอที่จะไปประจ�าการอยู ่

ทุกสถานีต�ารวจได ้ ในส ่วนของ

คุณภาพ พนักงานสอบสวนหญิง 

ไม่ได้รับการส่งเสริมพัฒนาอย่าง

เพียงพอ ทั้งในด้านความรู้ความ

เชี่ยวชาญในการปฏิบัติงานและ 

การส ่งเสริมความก ้าวหน้าทาง

วชิาชพีให้เท่าเทยีมกบับคุลากรอืน่ๆ 

ของหน่วยงาน

3. พัฒนาพนักงานสอบสวนหญิง ท้ัง

ด้านปริมาณและคุณภาพ โดย

• เพิม่จ�านวนพนักงานสอบสวนหญงิ

• ส่งเสริมการอบรมเพิ่มพูนทักษะการ

ท�าคดีเดก็และผูห้ญงิ

• ส่งเสริมโอกาสความก้าวหน้าทาง

อาชีพให้เท่าเทยีมกลุม่อืน่

ปัญหา ข้อเสนอแนะ
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4. โครงสร ้างงานสอบสวน ท�าให ้

พนักงานสอบสวนขาดความเป็น

อิสระในการปฏิบัติหน้าที่ตามหลัก

ความชอบด้วยกระบวนการทาง

กฎหมาย สามารถถูกแทรกแซงได้

จากฝ่ายบริหารขององค์กรผ่านการ

บังคับบัญชา ควบคุมและก�ากับดูแล 

รวมทั้งจากการใช ้ความสัมพันธ ์

ส่วนตัว 

5. ระดับนโยบายของหน่วยงาน ไม่ได้

ให้ความส�าคัญกับประเด็นความ

รุนแรงต่อผู้หญิงและเด็ก จึงไม่ได้

ก�าหนดเป็นยุทธศาสตร์และกลยุทธ์

ไว้ในแผนปฏิบัติการของหน่วยงาน 

รวมทั้งไม่ได้จัดสรรบุคลากรและ 

งบประมาณอย่างเพียงพอ

4. ปฏิรูปโครงสร้างงานสอบสวนให ้

เป็นอิสระ

5. ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติต ้องมี 

นโยบายการยุติความรุนแรงต ่อ 

ผู้หญิงและเด็ก โดย

• ก�าหนดยุทธศาสตร์ กลยุทธ์และตัว 

ชีว้ดัความส�าเรจ็ทีชั่ดเจน 

• จัดสรรงบประมาณรองรับอย่าง 

เพยีงพอ ให้แก่งานดงักล่าวในระดับ

สถานตี�ารวจ

•  จดัต้ังหน่วยงานเฉพาะด้านท�าหน้าท่ี

คุ้มครองผู้หญิง เด็ก และผู้มีความ

หลากหลายทางเพศ โดยให้มสีถานะ

เป็นกองบงัคบัการหรอืกองก�ากบัการ 

รวมทั้งจัดสรรบุคลากรผู้เช่ียวชาญ 

และงบประมาณให ้ เพียงพอแก ่ 

การท�างาน

ปัญหา ข้อเสนอแนะ
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แนวทางการขับเคลื่อนต่อไป

การที่ผู ้หญิงเข้าไม่ถึงกระบวนการยุติธรรมเป็นประเด็นท่ีซับซ้อน

เกีย่วข้องกบัหลายมิติและหลายหน่วยงาน กระแสการปฏริปูกระบวนการยตุธิรรม

ทั้งระบบในปัจจุบัน รวมทั้งการปฏิรูปต�ารวจ นับเป็นช่องโอกาสให้ผู้หญิง 

ได้จัดท�าและรณรงค์ข้อเสนอแนะจากประสบการณ์และมุมมองของตน อย่างไร

ก็ตาม ในการปฏิรูปเรื่องที่ส�าคัญและเกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้เสียจ�านวนมาก  

การปฏิรูปนั้นจะประสบความส�าเร็จก็ต่อเมื่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มมีส่วนร่วม 

เห็นพ้องต้องกันและให้การสนับสนุน ในกระบวนการปฏิรูปต�ารวจท่ีด�าเนิน 

อยู่นั้น ยังมีข้อจ�ากัดด้านการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน รวมท้ังของผู้หญิง  

ดังนัน้ แนวทางการขบัเคลือ่นทีส่�าคญัประการหนึง่ของผูห้ญงิ คอืการสร้างพืน้ที่

พูดคุยเพื่อแสวงหาความเห็นพ้องจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากทุกภาคส่วน 

6. ปฏิรูประบบตรวจสอบ ท้ังระบบที่มี

อยู่แล้วภายในหน่วยงาน และสร้าง

ระบบตรวจสอบใหม่ด้วยการกระจาย 

อ�านาจโครงสร้างและส่งเสริมการมี

ส่วนร่วมจากสังคมและชุมชน

6. ขาดกลไกการตรวจสอบการท�างาน 

ที่ตรวจสอบได้อย่างแท้จริง ท�าให ้

ผู ้ ประสบป ัญหาต ้อง เผชิญกับ 

บริการไม่ดี คดีไม่คืบหน้า ไม่รู้จะ 

ร้องเรียนได้ที่ไหน

ปัญหา ข้อเสนอแนะ
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