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Re-humanizing the justiceRe-humanizing the justiceRe-humanizing the justice

system throughsystem throughsystem through    

Stakeholders' experienceStakeholders' experienceStakeholders' experience



การควบคมุบบีบงัคับ
Coercive Control

ควบคมุทกุอยา่งในชวีติ
กีดกันไมใ่หเ้ขา้ถึงความต้องการพื�นฐาน

ทําใหโ้ดดเดี�ยว ตัดชอ่งทางสื�อสารจากเพื�อน/ครอบครวั

คอยเฝ�าดตูลอดเวลา

ขม่ขู ่กดดนั การใชเ้ล่หก์ล (manipulation)

ดหูมิ�น ทําใหอั้บอาย ดอ้ยค่า 

และความรุนแรงในครอบครัว
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systemic oppression



ความรนุแรงดว้ยเหตแุหง่เพศ 
= การใชอํ้านาจและการควบคมุ
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ความรุนแรง
ทางเศรษฐกิจ

การทําให้
โดดเดี�ยว

ใชอ้ภิสทิธิ�
ความเป�นชาย

ใชล้กูเป�น
เครื�องมอื

ด้อยค่า
ปฏิเสธ

กล่าวโทษเหยื�อ

ทารุณทาง
จติใจ

บบีบงัคับ
กดดัน

 

แสดงการ
ขม่ขู่

ผูเ้สยีหายที�ถกู'ใชอํ้านาจเหนือ'
'ควบคมุ' มกัจะถกูทําใหไ้มม่พีลัง
อํานาจ (Agency, Power) และ
ถกูกดทับโดยระบบโครงสรา้ง
ทําใหไ้มส่ามารถออกจากความ

รุนแรงได ้



การโทษเหยื�อ/การกล่าวโทษผูเ้สยีหาย (Victim Blaming)
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การทําใหก้ารคกุคามเป�นการทําใหก้ารคกุคามเป�นการทําใหก้ารคกุคามเป�น
เรื�องปกติ =เรื�องปกติ =เรื�องปกติ =

การอนญุาตใหม้กีารใช้การอนญุาตใหม้กีารใช้การอนญุาตใหม้กีารใช้
ความรนุแรงความรนุแรงความรนุแรง



"ความรุนแรงดวยเหตุแหง เพศคือความรุนแรงเ ชิง อํานาจ"

 

 



ความรนุแรงดว้ยเหตแุหง่เพศ
(Gender-based violence-GBV)
เป�นนยิามความหมายกวา้งที�มคีวาม
หมายครอบคลมุการกระทําที�อันตราย
อันไมพ่งึประสงค์ต่อผูถ้กูกระทํา ซึ�ง
ความรนุแรงเหล่านี�กําเนดิมาจากสิ�งที�
ถกูประกอบสรา้งหล่อหล่อมโดยสงัคม

เชน่ เพศภาวะ (IASC, 2015). 
 

ความรุนแรงด้วยเหตแุห่งเพศ

ความรุนแรงในครอบครวั
Domestic Violence

Intimate Partner Violence

ความรุนแรงทางเพศ
Sexual Violence

การคกุคามทางเพศ
Sexual Harassment

การเลือกปฏิบติั
Gender Discrimination

การค้ามนุษย์
Trafficking

การขลิบอวยัวะเพศหญิง
FGM

การเลือกลกูชาย
Son Preferred

การควบคมุอนามยัเจรญิพนัธ ์
การบงัคับคมุกําเนิด

 

การขม่ขนื
Rapeการล่วงละเมดิทางเพศ

การทารุณกรรมทางเพศ
Sexual Abuse& Assault

การแสวงหาผลประโยชน์ทางเพศ
Sexual Exploitation ประเพณีปฏิบติัที�เป�นอันตราย

Harmful Traditional Practice

การบงัคับแต่งงาน
Forced Marriage การกีดกันการเขา้ถึงทรพัยากร

Denial Of resources,
opportunity or services



การใชอํ้านาจเหนอื. การกดทับเชงิโครงสรา้ง การละเมดิสทิธมินษุยชน

บทบาททางเพศ ความไมเ่ท่าเทียมทางเพศ

วฒันธรรมชายเป�นใหญ่

ความไมเ่ท่าเทียมทางอํานาจมายาคติทางเพศ

รากของต้นไม ้= รากของป�ญหา

ความรุนแรงทางกายภาพ
ความรุนแรงทางเพศ
ความรุนแรงทางจติใจ

ความรุนแรงทางเศรษฐกิจ
ประเพณีปฏิบติัที�เป�นอันตราย

ลําต้น = ลักษณะของความรุนแรง

กิ�งก้าน = แสดงการจดักลุ่มประเภท
ของความรุนแรง

ความรุนแรงในครอบครวั

การคกุคามทางเพศ

การเลือกปฏิบติั

กฏหมายและนโยบายที�มอีคติทางเพศ

การตีตราบาป
เขา้ไมถึ่งสทิธิ
ทางกฏหมาย

ใบไม=้ผลกระทบของความรุนแรง
ต่อตัวผู้เสยีหาย ครอบครวั และชุมชน

สภาพอากาศ = ป�จจยัสง่เสรมิให้ความรุนแรงยงัคงอยูแ่ละมเีพิ�มมากขึ�น 
ทําให้ต้นไมเ้ติบใหญ่ขึ�น หยั�งรากลึกขึ�น

โรคติดต่อทางเพศสมัพนัธ์การตั�งครรภ์ไมพ่งึประสงค์

ป�ญหาสขุภาพจติ

การถกูทําใหโ้ดดเดี�ยว
ถกูปฏิเสธ

ความยากจน

โควดิ 19

สรุาและสารเสพยติ์ด

การเขา้ไมถึ่งขอ้มูล

ความขดัแยง้

ขาดกลไกการคุ้มครอง

วกิฤตในสงัคม
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ขอเสนอแนะในการรับมือกับปญหาและขอเสนอแนะในการรับมือกับปญหาและขอเสนอแนะในการรับมือกับปญหาและ

แนวทางแกไขแนวทางแกไขแนวทางแกไข



สรา้งพื�นที�ปลอดภัยในการเริ�ม
สนทนา/ตั�งคําถามถึงวฒันธรรม

GBV

สรา้งองค์ความรูใ้หกั้บบุคลากรในสรา้งองค์ความรูใ้หกั้บบุคลากรในสรา้งองค์ความรูใ้หกั้บบุคลากรใน
กระบวนการยุติธรรมใหเ้ขา้ใจเรื�องเพศกระบวนการยุติธรรมใหเ้ขา้ใจเรื�องเพศกระบวนการยุติธรรมใหเ้ขา้ใจเรื�องเพศ
ภาวะ (gender) รปูแบบและประเภทภาวะ (gender) รปูแบบและประเภทภาวะ (gender) รปูแบบและประเภท
ของความรุนแรง อาการทรอมา่ของผู้ของความรนุแรง อาการทรอมา่ของผู้ของความรุนแรง อาการทรอมา่ของผู้
เสยีหาย (trauma-informed care)เสยีหาย (trauma-informed care)เสยีหาย (trauma-informed care)
อํานาจและการกดทับเชงิโครงสรา้งอํานาจและการกดทับเชงิโครงสรา้งอํานาจและการกดทับเชงิโครงสรา้ง

Policy changePolicy changePolicy change

*ควรมกีารอบรมเพื�อใหเ้กิดทัศนคติ องค์ความรู ้และทักษะที�นําไปใชไ้ดอ้ยา่งแท้จรงิ



ความปลอดภัยของผูเ้สยี
หายคือสิ�งสาํคัญที�สดุในการ
พจิารณา

ความปลอดภัย 

SURVIVOR-CENTREDSURVIVOR-CENTRED
APPROACHAPPROACH

ผู้เสยีหายมสีทิธใินการเจาะจงบุคคลที�ตน
จะเล่าเรื�องราวต่าง ๆ ให้ฟ�งได้ และขอ้มูล
ต่าง ๆ จะเป�ดเผยได้ต่อเมื�อผูเ้สยีหายผู้
นั�นให้ความยนิยอมแล้วเท่านั�น

การรกัษาความลับ 

การดําเนนิการใด ๆ ที�เกิดขึ�นควรอยูบ่น
ความเคารพในการเลือก ความต้องการ
สทิธ ิและศักดิ�ศรขีองผู้เสยีหาย บทบาท
ของผูช้ว่ยเหลือคือการอํานวยการฟ�� นฟู
และมอบทรพัยากรสาํหรบัการชว่ยเหลือผู้
เสยีหาย

ความเคารพ 

ผูเ้สยีหายควรได้รบัการปฏิบติั
อยา่งเป�นธรรมและเท่าเทียม

การไมเ่ลือกปฏิบติั 



สามารถติดตามการทํางานของเราไดที้�
เวบ็ไซต์ sherothailand.org

ทางชอ่งทางเพจเฟสบุค๊ ทวติเตอร ์
และอินสตาแกรม @sherothailand



Thank you


