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pdf จะถกูดาวน์โหลดลงเครือ่งเองโดยอัตโนมัต ิเมื่อคณุเปิดไฟล์ ถา้อยา่งนั้น ก็ลบไฟล์ออกระหว่างที่

ดาวนโ์หลด  แต่ถา้คณุยังเกบ็ไฟล์ไว้ในเครื่อง ก็น าไปใส่ตะกร้าทิ้งกระดาษ แล้วคลิกที่ ”Töm 

papperskorgen” [ลบข้อมูลในถังรีไซเคิล] หลังจากอา่นไฟล์แล้ว ถ้าคุณต้องการทราบวธิีลบประวตัิการ

เข้าเว็บออกจากเครื่อง เพื่อปกปิดขอ้เท็จจริงว่า คณุได้เขา้ไปที่เว็บไซต์นี ้ซึ่งคณุได้ดาวน์โหลดเอกสาร

ฉบับนี้ไว ้ก็คลิกที ่”Att dölja besök” [ปกปดิการเข้าเว็บ]  แล้วยังมีปุ่มสแีดงที่น าคณุไปสู่หน้าเว็บอื่นได้

อย่างง่ายดาย www.google.se 

ยนิดตีอ้นรบัสูห่นา้ขอ้มลูเจา้หนา้ทีต่ ารวจ เกีย่วกบัความรนุแรงในครอบครวั 

คุณทีป่ระสบภัยสามารถหาความรู้ได้จากที่นีว่่า มีสิทธิอะไรบ้าง และต ารวจช่วยอะไรคุณได้บา้ง คณุที่รู้

เห็นเป็นพยาน ก็สามารถหาข้อมูลได้ว่า คณุจะท าอะไรได้บ้าง ถ้าสงสัยวา่ใครสกัคนใกล้ตัวคณุ ประสบ

ปัญหานี ้ที่นีย่ินดีตอ้นรับ 

 

อะไรทีถ่อืวา่เปน็ความรนุแรงในครอบครวั 

ความรุนแรงในครอบครัว หมายถึงอาชญากรรมซึ่งผู้ทีป่ระสบภยันั้น เป็นหรือเคยเปน็คู่สมรส ผู้อยู่กนิ

ร่วมกันฉันสามีภรรยา หรือผูแ้ยกกันอยูก่ับผูก้ระท าผิด หรือมีบุตรกบัผู้กระท าผิด 

แล้วก็อาจจะเป็นว่า ภัยจากอาชญากรรมที่เกิดขึ้นนั้น มาจากพ่อแม่ พี่น้อง หรอืญาตคินอื่นๆ ดังทีเ่รียกกัน

ว่า อาชญากรรมอนัเกี่ยวเนือ่งกับศักดิ์ศรี อาชญากรรมนั้นอาจจะเปน็การกระท าทารุณกรรมทางร่างกาย 

จิตใจ หรือทางเพศ เปน็ต้น ที่ถือเป็นอาชญากรรมด้วยคอื สถานการณ์ทีฝ่่ายใดฝา่ยหนึ่ง บังคับหรอืข่มขู่

อีกฝ่ายหนึ่ง กักขังหรือเข้าไปในบ้านอกีฝา่ยหนึ่งโดยไม่ได้รับความยนิยอม ความรุนแรงในครอบครัว ถือ

เป็นคดทีี่พนกังานอัยการเปน็ผู้สั่งฟ้อง ซึ่งหมายถึงว่า เปน็หน้าทีข่องต ารวจที่จะต้องสอบสวน และฝ่ายที่

ประสบภัยไม่อาจยับย้ังเพื่อระงับการสอบสวนได ้การสอบสวนนั้นน าโดยพนักงานอยัการ 

กฎหมายเรือ่งการลว่งละเมดิสทิธ ิ

ปี ค.ศ. 1998 มีการออกกฎหมายว่าด้วยการล่วงละเมิดสิทธิอยา่งร้ายแรง และการล่วงละเมิดสทิธติ่อสตรี

อย่างร้ายแรง 

อ่านเพิ่มเติมเรื่องกฎหมายวา่ด้วยการล่วงละเมิดสทิธิหมายถึงอะไรได้ที่ www.bra se 

อะไรเปน็อาชญากรรม 

เพื่อจะให้เริ่มมีการสอบสวนของต ารวจ จะต้องมีสาเหตทุีส่ันนิษฐานวา่ มีการกระท าความผิดที่พนักงาน

อัยการต้องสั่งฟ้อง ตวัอย่างเช่น ผู้ใดผู้หนึ่งถูกชกตอ่ย มรีอยช้ าบวม มีบาดแผล หรือบาดเจบ็อื่นๆอันเกิด

จากการใช้ความรุนแรงจากคนใกล้ชิด หรือมีการเล่าว่า เธอหรือเขาถูกกระท าด้วยความรุนแรง หรือถูก

ข่มขู่จากคนใกล้ชิด ตัวอยา่งเช่น ข่มขู่ผา่นเอสเอ็มเอส หรือทางเมล์ 

 

http://www.google.se/


เคยเกดิขึน้กบัคณุหรอืไม่ 

อาชญากรรมประเภทนี้เกิดขึ้นกบัความสัมพันธ์ทุกรปูแบบ ในสังคมทุกกลุ่ม ในส่วนต่างๆทั้งประเทศ 

อาชญากรรมนี้มักเกิดขึ้นในบ้าน และดังนั้น จึงมักยากตอ่การพบเห็นโดยต ารวจ หรอืเจ้าหนา้ที่ฝา่ย

กฎหมายอื่นๆ แล้วยังท าให้เป็นการยาก ที่จะเขา้ระงับและช่วยเหลือผู้ทีป่ระสบภัย ในหลายกรณีมีสาเหตุ

มาจากความหึงหวง หรือความขัดแย้งที่เนื่องมาจากการแยกกัน หรือหย่ากัน บ่อยมากที่จะมีอัลกอฮอล์เข้า

มาด้วย และไม่น้อยครั้งเลย ที่เป็นเรื่องของฝา่ยหนึ่งที่ต้องการมีอ านาจ และควบคุมอกีฝ่ายหนึ่ง แล้วยัง

เป็นเรื่องของสิ่งทีเ่รียกกันวา่ อาชญากรรมอันเกีย่วเนื่องกับศักดิ์ศรี กล่าวคือ ครอบครัวคอยจับตาดสูมาชกิ

ในครอบครวัว่า ไม่ท าอะไรที่เป็นการเสื่อมเสียศักดิ์ศรีของครอบครัว หรือไม่ก็ลงโทษสมาชกิในครอบครัว

คนใดคนหนึ่งที่ละเมิดกฎเกณฑ์ของเครือญาต ิ

ไมท่ราบจ านวนผูป้ระสบภยั 

นี่เป็นอาชญากรรมธรรมดาประเภทหนึ่ง มีคนจ านวนเทา่ใดที่ประสบภัย ไม่มีใครรู้ได้ แต่ตามสถติขิอง

สภาป้องกันอาชญากรรมแหง่ชาต ิมีเพียงร้อยละ 25 ของผู้ประสบภัยเท่านัน้ทีแ่จ้งความ ในป ีค.ศ. 2011 

มีการแจ้งความต่อต ารวจ 35 035 ราย เป็นกรณผีู้ชาย ผู้หญิงและเด็กถูกท ารา้ยร่างกาย ร้อยละ 69 ของ

การแจ้งความเหล่านี ้เป็นอาชญากรรมที่ผู้แจ้งถูกกระท าโดยคู่ชีวติคนปัจจุบันหรือเคยเป็น พูดอกีอย่างก็

คือ ถา้คณุได้รับความประสบภัย ก็ไม่ใช่มีแต่คณุคนเดียว 

มกัถกูท าใหเ้ปน็เรือ่งเลก็ 

หลายคนทีป่ระสบภัยเพราะการใช้ความรุนแรงจากคู่ชวีติของตน แต่ก็ยังอยู่กับความสัมพันธ์นั้นๆเปน็

เวลานาน การเลือกอยู่ต่อนัน้มีค าอธบิายอยู่หลายประการ เช่น ยังรกัคู่ชวีิตของตนอยู่ วติกว่าฝา่ยเขาหรือ

เธอจะเป็นอย่างไร ถ้าตนแยกตัวไป หรือไม่กเ็พราะกลวัผลที่จะตามมาจากการการเลิกกัน เป็นเรื่องปกติ

ด้วยที่ฝา่ยทีป่ระสบภัยนัน้ เปน็คนท าให้เป็นเรื่องเล็กเสียเอง แล้วก็ ”บอกปัด” ความประสบภัยของตน 

เพราะหลังจากโดนกระท าทางกายและจติใจมาเป็นเวลานาน ก็รู้สกึวา่มีค่าความเป็นคนน้อยลง ถือวา่เปน็

ความผิดของตวัเอง และคิดว่าสมแล้วทีโ่ดนกระท าด้วยความรุนแรง 

สญัญาณเตอืน 

มีสัญญาณเตอืนธรรมดาๆอยู่หลายอย่าง ที่บ่งบอกได้วา่ ความสัมพันธ์นั้นมีอะไรไม่ชอบมาพากล เว็บไซต์

ของ RFSL มีรายการค าถามที่ช่วยคณุได้ ในการระบุออกมาถึงสญัญาณเตือนธรรมดาๆทีสุ่ด แล้วคุณยัง

จะพบลิงค์ไปยังองคก์รอื่นๆที่คุณสามารถส่งค าถามหรือข้อสงสัยใดๆได้ ถ้าคุณหรอืใครที่คุณรู้จัก ได้รับ

ความประสบภัยจากการใชค้วามรุนแรง 

ขอ้มลูเพิม่เตมิ 

สายดว่นเพือ่ผู้ประสบภัยอาชญากรรม ส าหรับผู้รกัเพศเดียวกัน ผู้รกัทั้งสองเพศ คนข้ามเพศ: 

www.rfsl.se/brottsoffer 

หมายเลขโทรศัพท์ชว่ยผู้หญิงที่ถูกข่มขู ่ถกูกระท าด้วยความรุนแรง หรอืล่วงเกนิทางเพศ 

www.kvinnofridslinjen.se 

 

http://www.rfsl.se/brottsoffer


แจง้ความดหีรอืไม ่

ส าหรับทางต ารวจ ไม่มีข้อสงสัยใดๆทั้งสิน้ ความรุนแรงในครอบครวัต้องมีการแจ้งความ 

ถึงกระนั้นกต็าม มีหลายคนที่ประสบปัญหา ที่ถอนตวัไม่ยอมแจ้งความต่อเจา้หนา้ทีต่ ารวจ บางทีอาจจะยัง

มีความรู้สกึต่อคูช่ีวติอยู่ หรอือาจจะเกรงกลวัวา่ จะถกูลงโทษในภายหนา้ แม้แต่บตุรร่วมกันของทั้งสอง

ฝ่าย ก็อาจจะเป็นเหตุผลทีท่ าให้ไม่แจ้งความ แล้วก็ยังอาจจะเป็นเพราะรู้สกึวา่ เหตทุี่เกิดนั้น เป็นเรื่อง

ส่วนตัวหรือส่วนบุคคล หรือรู้สึกผิดบาป รู้สกึอับอาย และโทษตวัเองในการทีต่นถูกกระท า 

แล้วก็อาจจะเป็นไดว้่า มีความไม่เชื่อว่าอาชญากรรมประเภทนี ้เปน็เรื่องร้ายแรงพอทีจ่ะน าไปแจ้งความ 

หรือต ารวจอาจจะไม่ถือเป็นเรื่องจริงจัง ส าหรบัผู้ทีถู่กกระท าจากอาชญากรรมอนัเกีย่วเนื่องกบัศักดิ์ศรี 

อาจจะรูส้ึกล าบากใจที่จะต้องฝืนสู้กับบรรทัดฐานและค่านิยมของเครือญาติทั้งกลุ่มโดยล าพัง 

การแจง้ความเปน็สิง่ส าคญั 

ถ้าหากคณุประสบภัยอาชญากรรมแบบนี ้คณุจะต้องแจ้งความตอ่เจ้าหน้าที่ต ารวจ การแจ้งความเป็นวธิี

หนึ่งที่จะชว่ยยุตสิถานการณ์ในชีวติ ที่แทรกดว้ยความรุนแรงและการล่วงละเมิด 

คนอืน่กแ็จง้ความได ้

ส่วนมากเจา้ทุกข์เป็นผูแ้จ้งความต ารวจเอง แตก่็เปน็เรื่องธรรมดาดว้ย ที่มิตรสหายหรือเพื่อนบา้น

ใกล้เคียงของทั้งสองฝ่ายเปน็ผู้แจ้งความ หากคุณสงสัยว่า มีใครถูกระท าด้วยความรุนแรง ก็สามารถ

ติดต่อเจ้าหน้าทีต่ ารวจได ้โดยทางเจา้หนา้ทีต่ ารวจจะตดัสินวา่ จะด าเนินการสอบสวนต่อไปหรือไม่ 

ขอ้ควรค านงึ 

มีหลายอย่างทีค่วรค านึงถึง ถ้าหากคณุมีชีวติอยู่กบัความสัมพันธ์ที่คณุถูกข่มขู่ ถูกกระท าด้วยความรนุแรง 

หรือล่วงละเมิด 

 หาเพื่อนที่ไว้ใจได้ บอกเล่าสถานการณข์องคณุให้เขาฟัง เขาจะช่วยสนับสนุนค าให้การของคณุ

ได้ ถ้าหากมกีารด าเนนิคดีในศาล 

 ติดต่อบ้านพักฉกุเฉนิส าหรับผู้หญิง หรือบา้นพกัฉกุเฉินส าหรับผู้ชาย เขาจะช่วยสนับสนุน

ค าให้การของคณุได้เหมือนกัน ถ้าหากมีการด าเนินคดีในศาล 

 จดบันทกึประจ าวนั ลงบันทกึหลักฐานไวว้่า คณุถูกล่วงละเมิด ถูกข่มขู่ หรือทุบตีที่ไหนและ

เมื่อไหร่ รวมทั้งถูกท าร้ายร่างกายอยา่งไรและที่ใดบ้าง 

 อย่าซกัล้างเสื้อผา้ที่คณุสวมใส่ ขณะที่ถกูท าร้ายรา่งกายหรือล่วงเกินทางเพศ 

 บันทึกการบาดเจ็บต่างๆไว้เป็นหลักฐาน ถา่ยรูปไว้ไดก้็ยิง่ดี หรือให้แพทยท์ าบนัทึกเป็นหลักฐาน

ไว้ 

 เก็บค าข่มขู่ที่มีมาผา่นเครื่องตอบรับโทรศัพทอ์ัตโนมัติ ทางอีเมล์หรือเอสเอ็มเอส ส่งตอ่ให้เพื่อนที่

ช่วยเกบ็ไว้ได้ สิ่งเหล่านี้จะเป็นหลักฐานส าคัญได ้

ความชว่ยเหลอืและความคุม้ครอง 

มีหลายคนหวาดวติกที่จะแจง้ความ อาจจะเนื่องมาจากเกรงกลัวคนที่ตนจะแจ้งความ เจ้าหนา้ทีต่ ารวจ

สามารถวินิจฉัยภัยคกุคามและความเสี่ยงออกมาได้ เพื่อดูว่ามีความจ าเป็นที่จะให้ความคุ้มครองแก่คณุ

หรือไม่ 



ความคุ้มครองนัน้มีอยู่ด้วยกนัหลายระดับ ขึ้นอยูก่ับว่าภยัคุกคามนั้นเปน็เช่นไร ต ารวจให้ค าปรกึษา การ

เฝ้าดแูละเครื่องมือเทคนิคต่างๆ ตวัอยา่งเช่น เครือ่งคุ้มครองเป็นชุด ที่ประกอบด้วยโทรศัพท์ฉุกเฉินพรอ้ม

ระบบจีพเีอส และเครื่องส่งเสยีงสัญญาณภัย คุณอาจจะได้คน ส าหรับติดต่อด้วย และมีช่องทางสนทนา

เรื่องข้อมูลและความปลอดภยั 

ต ารวจยังประสานงานกบัหนว่ยงานอื่นๆในสังคม ซึ่งสามารถให้ความคุ้มครองคณุได ้เป็นต้นว่า ทาง

เทศบาลสามารถจัดหาที่พกัอาศัยที่ปลอดภัย และคณุสามารถได้ความช่วยเหลือจากกลุ่มช่วยเหลือ

ผู้ประสบภัยอาชญากรรม แล้วยังมีองค์กรอาสาสมัครตา่งๆที่ช่วยคุณได ้

พนักงานอัยการสามารถออกค าสั่งห้ามการติดต่อได ้อันหมายความว่า ผู้ใดทีข่่มขูค่ณุนั้น จะติดตอ่คณุ

ไม่ได้ ไม่ว่าจะพบหน้า หรือผ่านทางโทรศัพท์ อีเมล์หรืออะไรแบบนั้น เจา้หน้าที่ต ารวจส่วนมากมี

เจ้าหนา้ทีท่ี่เรียกว่า ฝา่ยประสานงานช่วยผู้ประสบภัยอาชญากรรม ซึ่งสามารถให้ขอ้มูลเพิ่มเติมได้ 

คุณยังอาจจะได้การชว่ยเหลือในรูปของเงินชว่ยเหลือบรรเทาทุกข์ผู้ประสบอาชญากรรม แต่นี่จ าเป็นต้อง

มีการแจ้งความต ารวจ ถ้ามีการแจ้งความ คณุก็มีโอกาสที่จะยื่นเรื่องขอค่าชดเชยการบาดเจบ็จากบรษิัท

ประกนัของคณุได้ดว้ย 

ขอ้มลูเพิม่เตมิ 

หน่วยงานช่วยเหลือผู้ประสบอาชญากรรม: www.brottsoffermyndigheten.se 

 หมายเลขโทรศัพท์ส าหรับสตรีที่ถกูข่มขู่ ถูกกระท าดว้ยความรุนแรง หรอืถูกล่วงละเมิดทางเพศ: 

www.kvinnofridslinjen.se 

จะแจง้ความอยา่งไร 

ถ้าตวัคณุเองหรือคนใดทีค่ณุรู้จัก ถกูกระท าด้วยความรนุแรง หรอืถูกข่มขู ่ให้คณุแจ้งความต่อเจ้าหน้าที่

ต ารวจ 

คุณสามารถโทรศัพท์ถึงต ารวจ หมายเลข 114 14 หรือ 112 ก็ได้ ในกรณีฉุกเฉิน หรือไม่อย่างนั้น คุณก็

ยังสามารถไปที่สถานีต ารวจประจ าท้องทีท่ี่คณุอยู่ได้โดยตรง ถา้คณุมีความประสงค์ ก็ยังสามารถขอความ

ช่วยเหลือจากคนที่คณุไว้วางใจ เช่น เพื่อน หรือเพื่อนทีท่ างาน 

มอีะไรตอ่จากนัน้ 

หลังจากเจา้หน้าที่ต ารวจรบัแจ้งความจากคุณแล้ว ก็จะมีการเรยีกคณุไปให้ปากค าเพิ่มเติม ระหวา่งที่

ต ารวจสอบถามคณุนั้น เป็นสิ่งส าคัญที่คณุจะต้องเลา่สิ่งที่เกิดขึ้นโดยละเอียดเท่าที่จะท าได ้การข่มขู่ 

ความรุนแรง หรอือาชญากรรมอื่นที่คณุถูกกระท านั้น มาในรูปใด จากใครหรือจากใครบ้าง เป็นอย่างนี้

มานานเทา่ไหร่แล้ว มีประจกัษ์พยานหรือไม่ มีใครท าให้คุณบาดเจบ็หรือไม่ อยา่งไร ค าตอบต่อค าถาม

ประเภทนี้เป็นสิ่งส าคัญส าหรบัการที่เรื่องจะเดินหน้าต่อไปได้ 

การสอบสวนเบือ้งตน้ 

การสอบสวนคดีอาญาที่เรียกว่า การสอบสวนเบื้องต้นนัน้ เปน็การรวบรวมข้อเท็จจรงิเกี่ยวกับสิ่งทีเ่กิดขึ้น 

ทั้งนี้น าโดยพนกังานอัยการ เมื่อการสอบสวนเบื้องต้นเสร็จสิ้นแล้ว พนักงานอัยการจะตัดสินวา่ มี

พยานหลักฐานเพียงพอต่อการสั่งฟ้องบคุคลทีต่้องสงสัยดังกล่าวนัน้หรือไม่ การสั่งฟอ้งจะน าไปสู่การไต่

http://www.brottsoffermyndigheten.se/
http://www.kvinnofridslinjen.se/


สวนในศาลชัน้ต้น ซึ่งเรียกกนัว่าการพิจารณาคดี จะมีการสอบปากค าคณุ ผู้ต้องหา (ผู้ที่ถกูสั่งฟ้อง) 

รวมทั้งพยานด้วย ถา้มี ต่อจากนั้น ศาลจะออกค าวินิจฉัยและค าพิพากษา ถา้คณุหรือผู้ต้องหาไม่พอใจต่อ

ค าพิพากษาศาลชั้นตน้ ก็สามารถยื่นอทุธรณ์ต่อศาลอุทธรณ์ได้ 

เกดิอะไรขึน้ถา้ไมม่กีารสัง่ฟอ้ง 

มีเหมือนกันที่ไม่มีการสั่งฟ้อง เนื่องจากหลักฐานไม่เพยีงพอ นี่ไม่ได้หมายความวา่ ต ารวจและพนักงาน

อัยการไม่เชื่อค าบอกเล่าของผู้ถูกกระท า เพียงแตว่่าไม่อาจจะด าเนนิเรื่องต่อไปจนถึงขั้นสั่งฟ้องได้ ถา้

ขาดหลักฐานทีเ่พียงพอ หรอืขาดพยานที่สนับสนนุค าบอกเล่าของผู้ถกูกระท า 

ขอ้มลูเพิม่เตมิ 

รู้จักการขึ้นศาล: www.rattegangsskolan.se 

รูจ้กัใครทีถ่กูกระท าหรอืไม่ 

ถ้าคณุรู้เหน็เป็นพยานการกระท าด้วยความรนุแรงในครอบครัว หรือสงสยัวา่ใครคนใดที่อยู่รอบข้างคณุ

ถูกกระท าด้วยความรุนแรง คุณสามารถแจ้งความต ารวจเองได้ 

การแจ้งความต ารวจเรือ่งอาชญากรรมประเภทนี้อาจจะรูส้ึกล าบากใจ ถา้หากคณุไม่ต้องการท าเรื่องแจ้ง

ความอยา่งเป็นทางการ ก็ยังสามารถติดต่อและบอกเล่าความสงสัยต่อต ารวจได้ โดยไม่ต้องบอกชื่อ 

จากนั้นก็ขึน้อยู่กบัต ารวจ ทีจ่ะติดตามเรือ่งและสอบสวนว่า จะแจ้งความต ารวจหรือไม่ ถ้าคณุท างานด้าน

การรกัษาพยาบาลและดแูลสวัสดกิาร ในบางกรณีเป็นหน้าทีข่องคณุที่จะต้องแจ้งความ ถา้เห็นว่าใครถูก

กระท าดว้ยความรุนแรง 

คณุสงสยัวา่เดก็ถกูกระท าดว้ยความรนุแรงในครอบครวัหรอื 

ถ้าคณุสงสยัว่าเด็กได้รบัความเดือดร้อน คุณสามารถแจ้งเรื่องโดยไม่ต้องบอกชื่อ แกก่ารบรกิารสังคมใน

เขตเทศบาลที่คณุอยู่ได ้(หาได้จากเว็บไซต์ของเทศบาลที่คุณอยู)่ ทางเทศบาลจะสอบหาขอ้เท็จจริงและ

แจ้งความต ารวจ ถ้าคุณท างานด้านการรักษาพยาบาล โรงเรียน หรือการดูแลสวัสดกิารเด็ก คุณมีหนา้ที่

ตลอดเวลาที่จะต้องแจ้งความ ถ้าคณุสงสัยวา่มีเด็กคนใดได้รับความเดือดร้อน 

ส าหรบัการชว่ยเหลอืและสนบัสนนุ 

องค์กรสิทธิเดก็ในสังคม: www.bris.se 

องค์การชว่ยเหลือเด็ก: www.raddabarnen.se 

ต ารวจรวมพลงั 

ต ารวจถือว่าการกระท าดว้ยความรุนแรงในครอบครัวเปน็เรื่องร้ายแรง 

คนกลุ่มใหญ่กลุ่มหนึ่งในสังคมถูกข่มขู่และถกูกระท าด้วยความรุนแรงภายในบา้น นีเ่ป็นปัญหาสังคมที่

ส าคัญ ยิ่งกว่านัน้ ยังเป็นอาชญากรรมที่ไม่เพียงแต่ขดัตอ่กฎหมายสวีเดนเทา่นั้น แตย่ังขัดต่อปฏิญญา

สากลว่าดว้ยสทิธิมนษุยชนของสหประชาชาติอกีด้วย 

http://www.rattegangsskolan.se/
http://www.bris.se/


การตอบรบัเปน็ตวัชีข้าด 

งานของต ารวจจะต้องไปจากค าว่า ”อุทิศตัว มีประสิทธิภาพ และเขา้ถึง” นี่เป็นสิ่งส าคญัในทุกกรณ ีแต่

น่าจะยิ่งส าคญัเป็นพิเศษ ในเรื่องของความรุนแรงในครอบครัว 

เราทราบดวี่า วธิีที่เราตอบรบัผู้ประสบภัยอาชญากรรม มีความส าคัญทีช่ี้ขาดต่อผู้ทีถู่กกระท า ว่าจะกลา้

แจ้งความหรือไม่ และด าเนนิการไปใหต้ลอด เช่นเดียวกันนี้ กระบวนการสอบสวนในขั้นตอนเริ่มต้น ก็มี

ความส าคัญต่อการสอบสวนที่ประสบผลส าเร็จ นี่อาจจะเป็นกรณีดังเช่น การสอบพยานและการบันทึก

พยานหลักฐานเกีย่วกบัการบาดเจบ็ของผูท้ี่ถกูกระท า เป็นสิ่งส าคัญที่จะต้องเน้นว่า ต ารวจมีหน้าที่ที่

จะต้องเป็นกลางระหว่างการสอบสวน และค านึงถึงและเกบ็รับในส่วนที่เป็นทั้งผลดแีละผลเสียต่อผูต้้อง

สงสัย 

ยทุธศาสตรร์ะดบัชาต ิ

ต ารวจท างานตลอดเวลาเพือ่ปรับปรุงการสอบสวนคดีอาชญากรรมประเภทนี้ จุดประสงค์คือเพื่อให้คน

แจ้งความให้มากขึ้น ลดจ านวนตวัเลขที่ไม่ปรากฏ ยกระดับประสิทธิภาพในการท างาน เพิ่มจ านวนคดีที่

น าไปสูก่ารสั่งฟ้อง การฝกึอบรมใหม่ๆและปรับปรุงใหม่ได้ช่วยยกระดับความรู้ความสามารถของต ารวจ 

ข้อมูลและการแลกเปล่ียนประสบการณ์ ทั้งภายในและกบัพนักงานอัยการและเจา้หน้าทีส่่วนอืน่ๆและ

องค์กรอาสาสมัครตา่งๆ ไดผ้ลักให้ปัญหานี้ขึ้นไปเป็นวาระส าคัญ การฝกึอบรมส าหรับผู้สอบสวนคดีเดก็

และผูส้อบสวนอาชญากรรมอันเกี่ยวเนื่องกับศักดิ์ศรีได้พฒันาคบืหน้าและดีขึ้น 

มผีลกระทบตอ่เดก็อยา่งไร 

เด็กทีป่ระสบกบัการถูกล่วงละเมิด ถูกข่มขู ่ถกูกระท าด้วยความรุนแรงภายในบ้าน ได้รับบาดเจ็บทั้งทาง

ร่างกายและจิตใจ 

งานวิจัยแสดงให้เหน็วา่ เด็กเหล่านี้ส่งสัญญาณให้เหน็วา่ มีความกังวล ความกระวนกระวายใจ ความ

ซึมเศร้า อาการเครียดหลังเหตุการณส์ะเทือนขวญั และมีความกา้วรา้วมากกว่าเด็กอื่นๆ ดังนั้นจึงเปน็เรื่อง

ส าคัญที่จะต้องไม่ลืมเด็กเหล่านี้ ถึงแม้พ่อแม่จะเชื่อวา่เดก็ไม่เห็นหรือไม่สังเกตเห็นความรุนแรงหรือการ

ข่มขู่ แล้วยังมีงานศึกษาทีแ่สดงให้เห็นวา่ ยิ่งผูห้ญิงถูกท ารา้ยมากเทา่ไหร่ โอกาสเสี่ยงที่เดก็จะถูกท ารา้ย

โดยแม่หรือพอ่ก็ยิ่งเพิ่มมากขึ้นด้วย 

ต ารวจปฏบิตังิานเรือ่งเด็กอยา่งไร 

ในหมู่เจ้าหนา้ที่ต ารวจ มีผู้น าการสอบสวนเด็กที่ฝึกอบรมมาเป็นพิเศษ ซึ่งมีความคุ้นเคยกับการพบและ

พูดจากบัเดก็ที่ประสบอาชญากรรมทกุประเภท เด็กทีป่ระสบพบเห็นความรุนแรงภายในครอบครวั ถอืวา่

เป็นผู้ประสบภัยอาชญากรรมและมีสิทธิได้รับเงินช่วยเหลือบรรเทาทกุข ์เพื่อที่เดก็จะได้รับเงินช่วยเหลือ

บรรเทาทกุข์ผูป้ระสบอาชญากรรม จะตอ้งมีการแจ้งความต ารวจเสมอ 

ศนูยพ์เิศษส าหรบัเดก็ 

ในท้องที่หลายแห่งของประเทศ มีสิ่งที่เรยีกวา่ ศูนย์พิเศษส าหรับเด็ก ซึ่งมีต ารวจ พนกังานอัยการ แพทย์

และเจา้หนา้ทีก่ารสังคมรวมอยู่ใต้ชายคาเดียวกัน ท าใหเ้ด็กไม่ต้องถกูโยกโยนไปมาระหวา่งเจ้าหน้าที่

ฝ่ายตา่งๆ ซึ่งเป็นการดสี าหรับเด็ก อีกทั้งช่วยอ านวยความสะดวกมากขึน้ ในการท างานและประสานงาน

ระหวา่งเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้อง และน าไปสู่ประสิทธิภาพที่เพิ่มขึ้นในการสอบสวน 



ขอ้มลูเพิม่เตมิ 

องค์กรสิทธิเดก็ในสังคม: www.bris.se 

องค์การชว่ยเหลือเด็ก: www.raddabarnen.se 

ประสบภยัจากอาชญากรรมอนัเกีย่วเนือ่งกบัศกัดิศ์รหีรอื 

อ่านจากทีน่ี่ได้ เรือ่งคุณจะหาการสนับสนุนและการชว่ยเหลือประเภทใดได้บา้ง ถา้คณุประสบภัยจาก

อาชญากรรมอันเกี่ยวเนื่องกบัศักดิ์ศรี 

คุณมีชีวติอยู่ในสถานการณท์ี่ไม่อาจก าหนดได้เองว่าจะแต่งกายอยา่งไร จะพบใครได้บ้าง หรือถูกเฆี่ยนตี

เพื่อจะได้รู้จกัเชื่อฟังหรือไม่ คุณรู้สกึวา่คณุถกูจับตาด ูถกูควบคุมและข่มขู่จากพ่อแม่และญาตพิี่น้อง

หรือไม่ คุณถูกบังคบัให้ปกปดิความนิยมทางเพศหรือไม่ ถ้าเป็นเชน่นั้น คุณก็ประสบภัยอาชญากรรมหนึ่ง

หรือหลายอาชญากรรมที่รวมอยู่ในบัญญัติความทีเ่รียกว่า อาชญากรรมอนัเกี่ยวเนือ่งกับศักดิ์ศรี 

เหยือ่มทีัง้เดก็ผูห้ญงิและเดก็ผูช้าย 

ทัศนะทีว่่า มีแต่เดก็ผู้หญิงกบัผู้หญิงเทา่นั้นที่เปน็เหยื่อความรุนแรงและการกดขี่เนือ่งจากศักดิ์ศรี ยังมี

เหลืออยู่ แตท่ั้งเดก็ผู้ชายและผู้ชายก็เป็นเหยื่อด้วย เดก็ผู้ชายและผู้ชายมักจะมีอิสระมากกวา่เดก็ผู้หญิง

และผู้หญิง แตก่็เป็นเหยื่อของการแต่งงานแบบคลุมถุงชนและการจบัให้แต่งงาน เปน็ต้น เด็กผู้ชายและ

ผู้ชายได้รับมอบหมายให้คอยเฝ้าและควบคุมพี่น้องและลูกพี่ลูกน้อง ถา้ลูกทีเ่ป็นชายไม่ท าตามความ

คาดหวัง ก็อาจจะต้องกลายเป็นเหยื่อของความรุนแรงและการกดขี่เสยีเอง มีหลายกรณีที่รู้จกักันด ีที่

เด็กผู้ชายและคนหนุ่มถูกฆา่ เนื่องจากเลือกคู่ชวีิตผดิหรือพฤตกิรรมทางเพศทีถู่กถือว่าเบี่ยงเบน 

อาชญากรรมอนัเกีย่วเนือ่งกบัศกัดิศ์รตี่อคนรกัเพศเดยีวกนั คนรกัทัง้สองเพศ และ

คนขา้มเพศ 

คนรักเพศเดียวกัน คนรกัทั้งสองเพศ และคนขา้มเพศที่มชีีวิตอยู่ในวัฒนธรรมที่มีศักดิ์ศรีเป็นพื้นฐานจะอยู่

ในฐานะล าบากเป็นพเิศษ คนรักเพศเดียวกัน คนรักทั้งสองเพศ และคนขา้มเพศเปน็สิ่งต้องห้ามในหลาย

สังคม และถกูถือว่าเป็นการผิดกฎหมาย ดังนั้นจึงยิ่งเพิ่มความเสี่ยงต่อการถูกคกุคาม ถูกกีดกนั ถูกกระท า

ด้วยความรุนแรง และฆาตกรรม ลูกชายหรือลูกสาวที่เปน็คนรักเพศเดียวกัน คนรกัทัง้สองเพศ และคน

ข้ามเพศจะกลายภาระต่อครอบครัว เนื่องจากอาจจะกระทบต่อชือ่เสียงของครอบครวั แล้วจากนั้นก็เปน็

ลบต่อศักดิ์ศรี เพศวสิัยของเด็กไม่ได้เป็นภัยอนัตรายต่อตัวเดก็เองเท่านั้น แต่อาจจะเป็นภัยต่อโอกาสการ

แต่งงานของพีน่้องคนอื่นๆดว้ย 

กฎหมายวา่อยา่งไร 

ถ้าใช้ค าตามศัพท์กฎหมาย ”การจับตาด”ู และ”การบบีบังคับ”ที่กระท าต่อคณุ เป็นเรื่องของการกักขังหน่วง

เหนี่ยวอสิรภาพ การบังคับ การข่มขู่ การลวนลามหรือการท าร้ายรา่งกาย นีเ่ป็นอาชญากรรมรา้ยแรง ถา้

คุณหรือคนที่คณุรู้จกั ประสบภัยอาชญากรรมประการใดประการหนึ่งหรือหลายประการดังกลา่ว ให้คณุ

แจ้งความต่อต ารวจ ถ้ามีขอ้สงสัยเกีย่วกบัเรื่องความรุนแรงที่เกี่ยวเนื่องกับศักดิ์ศรี โปรดติดต่อเจา้หนา้ที่

ต ารวจ หรือบ้านพักฉกุเฉนิส าหรับคนสาวหรือผู้หญิง 

 



ค าถามและค าตอบ 

ถาม: ครอบครวัจะกลบัไปประเทศบา้นเกดิตอนหนา้รอ้น และฉนัคงจะถกูจบัแตง่งานทัง้ๆทีไ่มต่อ้งการ ฉนั

จะท าอยา่งไร 

ตอบ: ติดต่อต ารวจ บ้านพักฉุกเฉินส าหรับผู้หญิง หรือฝา่ยบริการสังคม เล่าให้เขาฟงัเรื่องที่คุณสงสัย เปน็

สิ่งส าคัญที่จะต้องหยุดยั้งการเดินทางให้ได้ ถา้มีเหตุผลที่ชวนให้สงสัยได้วา่ คณุจะถูกจับแต่งงานทั้งๆที่

ไม่ต้องการ ถ้าคุณอยู่ในตา่งประเทศแล้ว เจา้หนา้ที่สวีเดนจะช่วยคุณได้ยากขึ้น 

ถาม: ฉนัจะหาความชว่ยเหลอืไดท้ีไ่หน ถา้รูส้กึว่า ถกูคกุคาม 

ตอบ: ถ้าคณุถกูล่วงละเมิดหรือคุกคาม คณุกส็ามารถไปหาต ารวจ หรือบรกิารสังคม หรือบ้านพักฉกุเฉนิ

ส าหรับผู้หญิง ถ้ามีในแถวทีคุ่ณอยู ่บ้านพักฉุกเฉินสว่นมากมักจะมีการติดต่อกบับริการสังคม และใน

สถานการณ์ฉกุเฉินจะสามารถช่วยหาที่พกัทีป่ลอดภัย และช่วยติดต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆได ้ในทอ้งที่

หลายแห่งในประเทศ มีที่พกัที่ปลอดภัย ซึ่งบคุลากรจะเปน็ความเชี่ยวชาญในการชว่ยเหลือผู้ประสบภยั

อาชญากรรมทีเ่กี่ยวเนื่องกบัศักดิ์ศรี ที่พกัเหล่านี้หลายแห่งรับเด็กดว้ย แม้แต่ในสถานการณ์ฉกุเฉิน 

ถาม: ฉนัอยูใ่นทีพ่กัทีป่ลอดภยัไดน้านเพยีงใด 

ตอบ: คุณมีสิทธิอยูในที่พักทีป่ลอดภัยได้นานเทา่ที่จ าเปน็ และจนกระทั่งคุณได้รบัการช่วยเหลือให้หาที่

อยู่ของตนเองได ้

ถาม: เกดิอะไรขึน้ ถา้ฉนัไปหาต ารวจ 

ตอบ: ต ารวจสอบสวนว่าเกิดอะไรขึ้นบ้าง และมีเหตุผลทีจ่ะเดินหน้าด าเนนิการสอบสวนต่อไปหรือไม่ 

เนื่องจากคุณประสบภัยอาชญากรรม คุณจะได้รับการเรยีกตัวเพื่อไปให้ปากค า ต ารวจจะสอบปากค าผู้

ต้องสัยวา่เปน็ผู้กระท าความผิดและพยาน ตัวอยา่งเช่น สมาชิกในครอบครวัและคนอื่นๆทีเ่กี่ยวข้อง ใน

ขั้นตอนสุดท้าย การสอบสวนอาจจะน าไปสู่การสั่งฟ้องผูก้ระท าความผิดคนใดคนหนึง่หรือหลายคน 

ถาม: ฉนัจะปอ้งกนัตวัอยา่งไร 

ตอบ: ตามปกต ิต ารวจจะประเมินภัยคกุคามและความเสีย่งอันตราย และถ้าจ าเป็น สามารถชว่ยให้ความ

คุ้มครองในรูปตา่งๆได ้เช่น สัญญาณเตือนภัยเมื่อถูกท าร้าย แล้วต ารวจยังมีผู้ประสานงานผู้ประสบภัย

อาชญากรรมหรือทีค่ล้ายๆกนั ซึ่งท างานในด้านการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยอาชญากรรม 

นอกจากนั้น เจา้หน้าที่ต ารวจหลายฝ่าย ยังร่วมมือกบัองค์กรที่ไม่หาประโยชน์ก าไร เช่น บ้านพักฉกุเฉิน

ส าหรับผู้หญิงหรือคนสาว 

ถาม: ฉนัจะไดร้บัความชว่ยเหลอือะไรบา้งไหมในการขึน้ศาล 

ตอบ: คุณจะไดร้ับการช่วยเหลือจากทนายโจทก ์นติิกรส าหรับคุณที่จะชว่ยคณุ คุณยังจะได้การช่วยเหลือ

พยานจากบคุคลคนหนึ่งที่ชว่ยให้ข้อมูลและการช่วยเหลือ ส าหรับน าไปใช้ได้ในเรื่องของการขึ้นศาล 

โดยไม่ต้องเสียคา่ใช้จ่าย 

 



ขอ้มลูเพิม่เตมิ 

สหพันธแ์ห่งชาติเพื่อผู้ประสบภัยอาชญากรรม ซึ่งท างานเพื่อเงื่อนไขที่ดขีึ้นส าหรบัผู้ประสบภัย

อาชญากรรม: www.boj.se 

สิทธติ่างๆของคณุ: www.dinarattigheter.se 

www.flicka.nu 

www.kvinnonet.wordpress.com 

องค์กรแห่งชาตขิองบา้นพกัฉุกเฉินส าหรับผู้หญิง: www.roks.se 

www.rattegangsskolan.se 

สหพันธแ์ห่งชาตขิองบ้านพกัฉุกเฉินส าหรับผูห้ญิงในสวเีดน: www.kvinnojouren.se 

เครือขา่ยสทิธสิตรเีพื่อตอ่ตา้นการใช้ความรุนแรงจากผูช้าย: www.terrafem.org 

 

พกิารหรอื 

 

ความรุนแรงภายในครอบครวัเกิดขึ้นกับความสัมพันธ์ทกุประเภท แม้แต่ในความสัมพนัธ์ที่ฝา่ยหนึ่งตกอยู่

ในฐานะทีต่้องพึ่งพาอาศัยอกีฝ่ายหนึ่ง ตวัอยา่งเช่น ผลจากความพกิาร อาจจะเป็นเรื่องของความพิการ

ทางกายภาพที่จ ากัดความสามารถในการเคล่ือนไหว หรือสายตา หรือการได้ยินเสือ่มลง แต่ยังรวมถึง

ความพกิารทางจติใจหรือสติปัญญาด้วย 

 

คนกลุ่มนี้ยิ่งมีความล าบากเป็นพิเศษ ทั้งนีเ้พราะว่า พวกเขามักจะต้องพึ่งพาอาศัยบคุคลที่เป็นทั้งคู่ชีวติ

และเป็นผูก้ระท าความผดิด้วย นี่ยิ่งท าให้อาชญากรรมประเภทนี้ยากต่อการพบเหน็ ดังนั้น คณุทีป่ระสบ

พบเห็นหรือสงสัยว่า มีการกระท าผิดกฎหมายต่อคนพกิาร ยิ่งมีความส าคัญ ถา้คณุเกดิไปรู้จักใครโดยจาก

หน้าทีก่ารงานก็ด ีหรือโดยทางอื่นก็ดี ที่คณุเชื่อว่าประสบภัยอันตราย คณุต้องไปหาต ารวจ 

 

ขอ้ควรค านงึ 

 

มีบางสิ่งบางอยา่งที่ควรค านงึถึง ก่อนที่คณุจะแจ้งต ารวจ สิ่งที่อาจจะมีความส าคัญอยา่งยิ่ง ที่จะท าให้การ

สอบสวนจะประสบความส าเร็จ และเพื่อที่เรื่องจะได้เดินหน้าต่อไปจนถึงขั้นขึน้ศาล 

 

 เปิดใจกับเพื่อนที่ตณุไวว้างใจ เล่าสถานการณข์องคณุให้เพื่อนฟัง เขาจะสามารถช่วยยืนยัน

ค าให้การของคณุในศาลได ้ถ้ามีการพิจารณาคดีในศาล 

 ติดต่อบ้านพักฉกุเฉนิส าหรับผู้หญิงหรือผู้ชาย เขาจะชว่ยยืนยันค าให้การของคณุในศาลได้ ถา้มี

การพิจารณาคดีในศาล 

 จดบันทกึประจ าวนั ลงบันทกึหลักฐานไวว้่า คณุถูกล่วงละเมิด ถูกข่มขู่ หรือทุบตีที่ไหนและ

เมื่อไหร่ รวมทั้งถูกท าร้ายร่างกายอยา่งไรและที่ใดบ้าง 

 Tvätta inte kläder du haft på dig i samband med misshandel eller sexuella övergrepp. 

อย่าซกัล้างเสื้อผา้ที่คณุสวมใส่ ขณะที่ถกูท าร้ายรา่งกายหรือล่วงเกินทางเพศ 

 บันทึกการบาดเจ็บต่างๆไว้เป็นหลักฐาน ถา่ยรูปไว้ไดก้็ยิง่ดี หรือให้แพทยท์ าบนัทึกเป็นหลักฐาน

ไว้ 

 เก็บค าข่มขู่ที่มีมาผา่นเครื่องตอบรับโทรศัพท ์อตัโนมัติ ทางอีเมล์หรือเอสเอ็มเอส ส่งตอ่ให้เพื่อนที่

ช่วยเกบ็ไว้ได้ สิ่งเหล่านี้จะเป็นหลักฐานส าคัญได ้

http://www.boj.se/?pg=1&c=&PHPSESSID=1f3fe204c3c7383cab4a8eb760510735
http://www.boj.se/?pg=1&c=&PHPSESSID=1f3fe204c3c7383cab4a8eb760510735
http://www.dinarattigheter.se/
http://www.rattegangsskolan.se/


หาความชว่ยเหลอืและเกือ้กลูไดจ้ากทีน่ี ่

ส าหรับคุณที่ประสบปญัหา มีการช่วยเหลือแก่คณุ หลายเทศบาลมีโครงการชว่ยเหลือผู้หญิงและชายที่

ประสบปัญหา แล้วคณุยังสามารถติดต่อองคก์ารที่มีเครือข่ายอยูท่ั่วประเทศแห่งใดก็ได้ที่มีอยู่ ข้่างล่างนี้

เป็นลิงค์ไปถึงองคก์ารต่างๆจ านวนหนึ่ง 

แล้วยังมีการช่วยเหลือ ส าหรับผู้ทีต่้องการเปลี่ยนแปลงพฤตกิรรมรุนแรงของตน อนัเป็นสิ่งที่ประสบการณ์

แสดงวา่ ส่วนมากต้องการอย่างนั้น ผู้ที่หันไปหาความชว่ยเหลือเพื่อหยุดยั้งการใช้ความรุนแรงนั้น มักจะ

วิตกและตกใจกลัวพฤตกิรรมรุนแรงของตน เขามักจะรูส้ึกอับอายและรู้สกึผิดบาปกนั เทศบาลสว่นมากมี

หน่วยฉกุเฉินและคลินิกเฉพาะซึ่งคุ้นเคยกับการจดัการปญัหาประเภทนี้ และสามารถช่วยเหลือได้ 

ขอ้มลูเพิม่เตมิ 

องค์กรสิทธิเดก็ในสังคม: www.bris.se 

สภาป้องกันอาชญากรรมแหง่ชาต:ิ www.bra.se 

สหพันธแ์ห่งชาติเพื่อผู้ประสบภัยอาชญากรรม: www.boj.se 

เจ้าหนา้ที่ชว่ยเหลือผูป้ระสบภัยอาชญากรรม: www.brottsoffermyndigheten.se 

ผู้ตรวจรฐัการแห่งรัฐสภา: www.jo.se 

สายดว่นเพือ่นหญิง: www.kvinnofridslinjen.se 

กลุ่มชายเพือ่ความเสมอภาค: www.mfj.se 

สหพันธแ์ห่งชาติเพื่อความเสมอภาคระหวา่งเพศ: www.rfsl.se 

 องค์กรแห่งชาตขิองบ้านพกัฉุกเฉินส าหรับผูห้ญิง:: www.roks.se 

ศูนย์ระดับชาตเิพื่อบรรเทาวกิฤตสิ าหรบัผู้ชาย: www.rikskriscentraforman.se 

Somaya บ้านพักฉกุเฉินส าหรับคนสาวและผู้หญิง: www.somaya.se 

สหพันธแ์ห่งชาตขิองบ้านพกัฉุกเฉินส าหรับผูห้ญิง: www.kvinnojouren.se 

สหพันธแ์ห่งชาตขิองบ้านพกัฉุกเฉินส าหรับผูช้าย: www.mansjouren.se 

Terraferm เครือข่ายเพื่อสทิธิหญิงเพื่อต่อตา้นความรุนแรงของชาย: www.terrafem.org 

เราชว่ยคณุได ้

ความรุนแรงเกิดขึน้ได้กับความสัมพันธท์ุกประเภท ทั่วทกุแห่งในสวีเดน เรารู้วา่ แตล่ะปี มีคนที่ประสบ

ปัญหาเป็นจ านวน 10 000 บางทีอาจจะมากถึงจ านวน 100 000 

คุณมีชีวติอยู่ในสถานการณท์ี่แทรกดว้ยการล่วงละเมิด การข่มขู่ และความรุนแรงหรือไม่ ถ้าเป็นเชน่นั้น 

คุณตอ้งไปหาต ารวจ คณุอาจจะประสบภัยอาชญากรรมประเภทร้ายแรงซึ่งต้องแจ้งความต ารวจก็ได้ 

โทร 114 14 หรือไปที่สถานตี ารวจที่ใกล้ทีสุ่ด กรณีฉุกเฉิน โทร 112 

http://www.bris.se/

