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 1.0 ความรุนแรงคอือะไร 

 
 

การทํารา้ยผูอ้ืน่โดยทีม่เีจตนา 
 
 
 
 

หากทางเราจะบอกงา่ย ๆ 
ความรนุแรงคอืเมือ่คนใดคนหน่ึงพยายามทํารา้ยผูอ้ื่
นโดยมเีจตนา สิง่เหลา่นีส้ามารถเกดิขึน้ไดทุ้กที ่
คณุสามารถถกูทุบตไีดท้ีป้่ายรถเมย ์



 
 
 
ความรนุแรงกบับุคคลทีม่คีวามสั
มพนัธอ์ยา่งใกลช้ดิกนั 
 

คณุสามารถถกูทํารา้ยโดยลกูคา้โกรธแคน้ทีทํ่างานไ
ด ้หรอืคณุอาจถกูทุบตทีีโ่รงเรยีนก็ได ้
 
ความรนุเกดิขึน้มากมายในบา้น 
และถกูกระทําโดยบุคคลอืน่ในครอบครวัเดยีวกนั 
แตท่างเราควรจะมคีวามปลอดภยัในบา้นของตนเอง 
อยา่งน่าเสยีดายทีไ่ม่ใชทุ่กคนทีใ่ชช้วีติเชน่น้ันได ้ 
 
โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในโบรชวัรฉ์บบันีท้างเราเขยีนเกี่
ยวกบัความรนุแรงทีเ่กดิขึน้ในบา้น 
โดยสว่นใหญค่วามรนุแรงทีเ่กดิขึน้ระหวา่งสมาชกิใ
นครอบครวัเดยีวกนัมกัจะเรยีกวา่ 
«ความรนุแรงกบับคุคลทีม่คีวามสมัพนัธอ์ยา่งใกลช้ ิ
ดกนั»  
 
ทางเราไดย้กตวัอยา่งเกีย่วกบัความรนุแรงไปแลว้บาง
สิง่บางอยา่ง เชน่การถกูต ีการถกูทํารา้ยรา่งกาย 
หรอืถกูทุบต ี
สิง่เหลา่นีเ้ป็นสิง่ทีห่ลายคนมองวา่เป็นความรนุแรง 
นอกเหนือจากนีแ้ลว้ ยงัมคีวามรนุแรงประเภทอืน่ ๆ 
ทีค่ณุควรทราบดว้ย 

  
  
 2.0 ความรุนแรงมปีระเภทใดบา้ง 

 
 

ความรนุแรงทางรา่งกาย ความรนุแรงทางรา่งกายคอื 
เมือ่มคีนใดคนหน่ึงพยายามทํารา้ยรา่งกายของผูอ้ืน่ 
ความรนุแรงทางรา่งกายมอียา่งเชน่ การจบั ผลกั 
เขยา่ตวั หยกิ ต ีหรอืเตะ เป็นตน้ 
บางคร ัง้ความรนุแรงทางรา่งกายอาจจะรนุแรงถงึขนา
ดทีเ่หยือ่เสยีชวีติก็ได ้ 
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ความรนุแรงทา
งจติใจ 
 
 
 
 
 
ความรนุแรงทา
งเพศ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ความรนุแรงทา
งดจิทิลั  

อยา่งเชน่ความรนุแรงจติใจอาจจะเป็นในกรณีทีค่นใดคนหน่ึงทํารา้ยผู ้
อืน่โดยไม่ใชก้าํลงั เชน่ ทําใหผู้อ้ืน่รูส้กึกลวั หมดหนทาง อบัอาย 
ทอ้ใจ ไม่มใีครตอ้งการ หรอืไม่มใีครรกั เป็นตน้ 
ความรนุแรงทางจติใจอาจจะเกดิขึน้ไดโ้ดยใชค้าํพูด ทศันคต ิ
หรอืการกระทําก็ได ้ผูท้ีเ่ผชญิกบัความรนุแรงทางจติใจ อยา่งเชน่ 
อาจถกูขู่เข็ญ ทําใหเ้สยีหนา้ หรอืถกูควบคมุโดยผูอ้ืน่  
 
ความรนุแรงทางเพศคอื เมือ่คนใดคนหน่ึงไดค้กุคามผูอ้ืน่ทางเพศ 
ตวัอยา่งของความรนุแรงทางเพศ คอื การข่มขนื 
การข่มขนือาจจะเป็นไดว้า่ คณุถกูบงัคบัใหม้เีพศสมัพนัธ ์
โดยใชค้วามรนุแรง หรอืการข่มขู่ 
สิง่เหลา่นีอ้าจจะเป็นในกรณีทีค่นใดคนหน่ึงมเีพศสมัพนัธก์บัคณุในข
ณะทีค่ณุไม่สามารถขดัขนืได ้
ในขณะทีผู่อ้ืน่ไดบ้งัคบัหรอืกดขีข่่มเหงเพือ่มกีารกระทําทางเพศตอ่ผูอ้ื่
น หรอืตอ่ตนเอง สิง่เหลา่นีอ้าจจะเป็นการขม่ขนืก็ได ้ 
 
การคกุคามทางเพศเป็นความรนุแรงทางเพศไดด้ว้ย 
การคกุคามทางเพศอาจจะเป็นในกรณีทีผู่อ้ืน่ใหค้วามสนใจทางเพศ 
ทีค่ณุไม่ตอ้งการเพือ่ทําใหค้ณุกลวั รบกวน หรอืทําใหค้ณุรูส้กึตกตํ่า 
ถงึแมว้า่พวกคณุเป็นแฟนกนัหรอืแตง่งานกนัก็ตาม 
ความรนุแรงทางเพศยงัเป็นการกระทําทีผ่ดิกฎหมายดว้ย  
 
ความรนุแรงทางดจิทิลัคอื เมือ่คนใดคนหน่ึงใชอ้นิเตอรเ์น็ต 
โซเซยีลมเีดยี และวธิกีารสือ่สารอืน่ ๆ เพือ่ทํารา้ยผูอ้ืน่ อยา่งเชน่ 
สิง่เหลา่นีค้อื 
ในขณะทีผู่อ้ืน่ไดถ้า่ยวดีโิอของคณุในสถานการณท์ีเ่ป็นสว่นตวั 
หรอืถา่ยภาพเปลอืยกายของคณุ 
และแบ่งปันสิง่เหลา่นีโ้ดยทีค่ณุไม่ตอ้งการใหทํ้า 
สิง่เหลา่นีอ้าจจะเป็นในกรณีทีค่นใดคนหน่ึงข่มขู ่
หรอืบงัคบัใหค้ณุสง่ภาพทางเพศของตวัเอง 
หรอืสง่ภาพทางเพศใหค้ณุ โดยทีค่ณุไม่ตอ้งการสิง่เหลา่นี ้
ความรนุแรงทางดจิทิลัมตีวัอยา่งอกีอยา่งเชน่ 
ในกรณีทีค่นใดคนหน่ึงไดส้ง่ หรอืโพสตข์อ้ความทีค่กุคาม 
หรอืเกลยีดชงั หรอืแสดงความคดิเห็นทางออนไลนเ์กีย่วกบัคณุ 
หรอืวา่พวกเขาเหลา่น้ันไดใ้ชอ้นิเตอรเ์น็ตเพือ่ตรวจตราคณุ 
หรอืตดิตามคณุ  
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ความรนุแรงทางการเงนิ 
 
 
 
 
โดยสว่นใหญค่วามรนุแรงเป็
นเร ือ่งทีซ่บัซอ้น  

ความรนุแรงทางการเงนิคอื 
เมือ่คนใดคนหน่ึงทํารา้ยผูอ้ืน่ 
โดยการควบคมุการเงนิของอกีบุคคลหน่ึง 
อยา่งเชน่โดยปกตธิรรมดาคอื 
มคีนใดคนหน่ึงทีนํ่าเงนิทัง้หมดของคณุเขา้บญัชขีองตน
เอง และปฏเิสธไม่ใหค้ณุใชเ้งนิของตนเอง 
โดยไม่ขออนุญาตกอ่น 
อยา่งเชน่โดยปกตธิรรมดาอกีอยา่งคอื 
มคีนใดคนหน่ึงทีกู่ย้มืเงนิจากธนาคาร 
โดยใชช้ ือ่ตวัของคณุ 
ซ ึง่สามารถทําไดโ้ดยการปลอมลายเซน็ 
หรอืโดยคาํขู่เข็ญ เพือ่ทาํใหค้ณุลงนาม 
ในบางกรณีผูท้ีถ่กูใชค้วามรนุแรงทางการเงนิอาจจะมหีนี้
สนิจาํนวนมากมาย JURK  
มโีบรชวัรอ์กีโบรชวัรห์น่ึงเกีย่วกบัความรนุแรงทางการเงิ
นดว้ย  
ความรนุแรงทางวตัถ ุเป็นการทําลายสิง่ของโดยมเีจตนา 
อยา่งเชน่ คนใดคนหน่ึงทุบประต ูผนัง 
หรอืหนา้ตา่งใหเ้ป็นร ูขวา้งหรอืทุบสิง่ของในบา้น 
โดยปกตสิิง่เหลา่นีม้กัจะน่ากลวัมากสาํหรบัผูท้ีอ่ยูใ่กลเ้ห
ตกุารณเ์ชน่นี ้ 
 
ทีผ่่านมาทางเราไดอ้ธบิายวา่ความรนุแรงแตล่ะประเภทคื
ออะไร 
สิง่เหลา่นีเ้ป็นเพราะวา่คณุจะไดด้ตูวัอยา่งวา่ความรนุแรง
อาจจะเป็นอะไรบา้ง เพือ่ใหค้ณุคุน้เคยกบัสิง่เหลา่นี ้
หากสิง่เหลา่นีเ้กดิขึน้กบัคณุ หรอืผูอ้ืน่ทีค่ณุรูจ้กั 
ผูป้ระสบความรนุแรงทีบ่า้นหลายคน 
อยูใ่นสถานการณซ์ ึง่พวกเขาเหลา่น้ันอาจจะประสบกบัค
วามรนุแรงหลายประเภทตา่ง ๆ 
หากคณุตอ้งการรบัความชว่ยเหลอื 
คณุไม่จาํเป็นตอ้งตอบวา่เป็นความรนุแรงประเภทใด 
เพยีงแคว่า่คณุสามารถเลา่ใหฟั้งวา่มอีะไรเกดิขึน้แคน้ั่นก็
พอ  
 
ความรนุแรงบางอยา่งอาจมโีทษตามประมวลกฎหมายอา
ญาได ้



ถงึแมว้า่ความรนุแรงน้ันไม่มโีทษตามกฎหมายก็ตาม 
แตส่ิง่เหลา่น้ันยงัสามารถเป็นสิง่ทีร่า้ยแรงและเป็นอนัตรา
ยตอ่คณุได ้ 
 

  
  
 3.0 สทิธขิองคณุ 
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 3.1 การแจง้ความกบัเจา้หน้าทีต่าํรวจ 

 
 หากคณุประสบความรนุแรง คณุสามารถแจง้ความกบัเจา้หนา้ทีต่าํรวจได ้

การแจง้ความหมายความวา่ คณุแจง้ใหต้าํรวจทราบวา่ 
การกระทําผดิกฎหมายเกดิขึน้แลว้  
 
เมือ่คณุตดิตอ่กบัเจา้หนา้ทีต่าํรวจ คณุควรเลา่ใหฟั้งวา่มอีะไรเกดิขึน้ 
โดยปกตเิจา้หนา้ทีต่าํรวจจะตัง้คาํถามเกีย่วกบัสิง่ทีค่ณุเลา่ใหฟั้งแลว้ 
เป็นเร ือ่งสาํคญัทีค่ณุจะเลา่ใหต้าํรวจฟังทุกอยา่งทีเ่กีย่วขอ้งกบัคดขีองคณุ 
ถงึแมว้า่การพูดคยุกบัคนแปลกหนา้อาจจะเป็นสิง่ทีท่ําใหรู้ส้กึอดึอดัใจก็ได ้ 
 
เจา้หนา้ทีต่าํรวจตอ้งจดบนัทกึการแจง้ความของคณุไว ้คณุตอ้งลงนามเพือ่รบัรองวา่ 
เนือ้หาในใบแจง้ความถกูตอ้ง 
คณุตอ้งตอบดว้ยวา่คณุตอ้งการรบัคา่ชดเชยจากผูท้ีใ่ชค้วามรนุแรงตอ่คณุหรอืไม่ 
คณุสามารถขอหนังสอืรบัรองเป็นลายลกัษณอ์กัษรวา่ คณุไดย้ืน่การแจง้ความแลว้  
 
หากคณุสงสยัวา่ สถานีตาํรวจทีอ่ยูใ่กลท้ีส่ดุกบัคณุ 
หากเชน่น้ันคณุสามารถโทรไปยงัหมายเลขโทรศพัท ์02800 หรอืเขา้เว็บเพจ 
www.politiet.no หากคณุตอ้งการ 
คณุสามารถโทรแจง้ตาํรวจลว่งหนา้เพือ่ตกลงกนัเกีย่วกบันัดหมายกอ่นทีค่ณุจะไปแจง้
ความได ้เพราะถา้ทําเชน่น้ันแลว้ คณุไม่ตอ้งรอควิ 
หากมผูีต้ดิตอ่หลายคนทีส่ถนีตาํรวจ 
 
คณุสามารถอา่นขอ้มูลเพิม่เตมิเกีย่วกบัเร ือ่งนีไ้ด ้ในหนังสอืมาตรฐานของ JURK 
เกีย่วกบัการแจง้ความ  

  
 3.2 การสนทนากบัทนายความ 

 
 

 บางคร ัง้ผูป้ระสบความรนุแรงอาจมสีทิธสินทนากบัทนายความโดยทีไ่ม่มคีา่ใชจ้า่ยกอ่
นการแจง้ความ ณ ขณะน้ันคณุสามารถตัง้คาํถามเกีย่วกบัหลกัฐาน 
สิง่ทีค่ณุสามารถทําไดเ้พือ่ไดร้บัการป้องกนัตวั 
ตอ่การประสบความรนุแรงหลงัจากทําการแจง้ความไวแ้ลว้ และเกีย่วกบัสิง่ทีจ่ะเกดิขึน้ 
หากคณุทําการแจง้ความ 
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 ผูท้ีไ่ดร้บัสทิธใินการสนทนาดงักลา่วคอื 

ผูท้ีป่ระสบความรนุแรงภายในครองครวัเดยีวกนั การข่มขนื หรอืลว่งละเมดิทางเพศ 
การคา้มนุษย ์การตดัอวยัวะสบืพนัธุ ์
การรว่มประเวณีระหวา่งผูใ้กลช้ดิทางพนัธกุรรมอยา่งมาก การถกูบงัคบัใหแ้ตง่งาน 
หรอืหากใครก็ตามทีต่ามหาคณุ 
ถงึแมว้า่พวกเขาเหลา่น้ันไดร้บัคาํสัง่หา้มกระทําการตดิตอ่หรอืเยีย่มก็ตาม 
นอกเหนือจากนีย้งัใชก้บัผูท้ีป่ระสบความรนุแรง ซ ึง่นําไปสูค่วามเสยีหายทางรา่งกาย 
หรอืจติใจอยา่งมากมาย  
 
คณุสามารถอา่นขอ้มูลเพิม่เตมิเกีย่วกบัเร ือ่งนีไ้ด ้ในหนังสอืมาตรฐานของ JURK 
เกีย่วกบัความชว่ยเหลอืทางกฎหมายโดยทีไ่ม่มคีา่ใชจ้า่ย หากคณุสงสยัวา่ 
คณุมสีทิธใินการสนทนาดงักลา่วหรอืไม่ คณุสามารถโทรหาทนายความและถามได ้ 
คณุสามารถหารายการเกีย่วกบัทนายความไดท้ี ่ 
www.advokatenhjelperdeg.no  
 

  
 

 3.3 คาํแนะนําของ JURK 
หากคุณตอ้งการแจง้ความในกรณีมกีารใชค้วามรุนแรง 
 

    • คณุควรเลา่ใหฟั้งวา่ความรนุแรงเกดิขึน้เมือ่ใด ทีใ่ด และอยา่งอยา่งไร 
สิง่สาํคญัคอื    
     ตอ้งเลา่ใหฟั้งมากทีส่ดุเท่าทีจ่ะทําได ้ทัง้ขอ้ด ีและขอ้เสยีของคณุ 
ทัง้สิง่ทีค่ณุคดิวา่  
     สาํคญั และสิง่ทีส่าํคญันอ้ยกวา่ กอ่นอืน่คณุสามารถเลา่ใหฟั้งอยา่งเป็นอสิระ 
จากน้ัน 
     คณุจะไดร้บัคาํถาม  
   • ขอแนะนําใหค้ณุนํารายการ ช ือ่ และขอ้มูลการตดิตอ่ของพยาน หากม ี
   • พยายามหาหลกัฐาน 

- ถา่ยรปูของการไดร้บับาดเจ็บ 
- เก็บขอ้ความ อเีมล ์จดหมาย และอืน่ ๆ ไว ้ 
- หากคณุประสบความรนุแรงทางเพศ คณุไม่ควรทําความสะอาดตวั 

หรอืทิง้เสือ้ผา้กอ่นทําการตดิตอ่ไปยงัเจา้หนา้ทีต่าํรวจ 
หรอืเจา้หนา้ทีท่างการแพทย ์
ตดิตอ่ศนูยฉุ์กเฉินการแพทย/์ศนูยส์าํหรบัผูท้ีป่ระสบการขม่ขนืโดยดว่นทีส่ดุ 
เพือ่ทําการตรวจเชค็ และชว่ยเหลอื  

- ตดิตอ่แพทย ์นักจติวทิยา หรอืเจา้หนา้ทีท่างการแพทยอ์ืน่ ๆ  

http://www.advokatenhjelperdeg/
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 หนังสอืรบัรอง หรอืสาํเนาประวตัผูิป่้วย 

จากเจา้หนา้ทีท่างการแพทย ์
สามารถนํามาใชเ้ป็นหลกัฐานได ้ 

   • เขยีนสมุดประจาํวนัเกีย่วกบัสิง่ทีค่ณุประสบมา 
สิง่เหลา่นีทํ้าใหง้า่ยตอ่การอธบิาย  
     สถานการณใ์หเ้จา้ทีต่าํรวจฟัง  
   • เลา่ใหผู้ท้ีค่ณุไวว้างใจฟัง 
บุคคลเหลา่นีอ้าจจะเป็นคณุคร ูสมาชกิในครอบครวั ผูใ้ห ้
     คาํปรกึษา หรอืเพือ่น เป็นตน้ 
หากทําเชน่น้ันคณุมคีนทีอ่ยูร่อบตวัคณุทีส่ามารถรูว้า่คณุ 
     กาํลงัเผชญิอะไรอยู ่ 
   • คณุยงัสามารถรบัคาํแนะนํา 
และคาํปรกึษาจากศนูยช์ว่ยเหลอืผูป้ระสบภยัจากอาญชยา 
     กรรม 
คณุสามารถหาขอ้มูลตดิตอ่ไดด้า้นทา้ยสดุของโบรชวัรฉ์บั
บนีไ้ด ้ 
 

  
 

 3.4 ทนายความของผูเ้สยีหาย 
 

ทนายความของผูเ้สยีหาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หนา้ทีข่องทนายความขอ
งผูเ้สยีหาย 

ในหลายคดทีีเ่กีย่วขอ้งกบัความรนุแรง 
ผูแ้จง้ความมสีทิธไิดร้บัทนายความของผูเ้สยีหาย 
ทนายความของผูเ้สยีหายคอื 
ทนายความสว่นตวัทีจ่ะชว่ยเหลอืและสนับสนุน 
ผูท้ีป่ระสบการกระทําความผดิทางอาญา 
 
อยา่งเชน่ คนเรามสีทิธทิีจ่ะไดร้บัทนายความของผูเ้สยีหาย 
หากทางเราแจง้ความในคดทีีเ่กีย่วขอ้งกบัความรนุแรงในคร
อบครวั การขม่ขนื หรอืการลว่งละเมดิทางเพศ 
การคา้มนุษย ์การตดัอวยัวะสบืพนัธุ ์
การรว่มประเวณีระหวา่งผูใ้กลช้ดิทางพนัธกุรรมอยา่งมาก 
การถกูบงัคบัใหแ้ตง่งาน หรอืหากใครก็ตามทีต่ามหาคณุ 
ถงึแมว้า่พวกเขาเหลา่น้ันไดร้บัคาํสัง่หา้มกระทําการตดิตอ่ห
รอืเยีย่มก็ตาม 
นอกเหนือจากนีย้งัใชก้บัผูท้ีป่ระสบความรนุแรง 
ซ ึง่นําไปสูค่วามเสยีหายทางรา่งกาย 



หรอืจติใจอยา่งมากมาย 
นอกจากนีย้งัมกีารแตง่ตัง้ใหม้ทีนายความของผูเ้สยีหายใน
กรณีทีม่บีุตรอายตุํ่ากวา่ 18 ปีเสยีชวีติ 
เน่ืองดว้ยการกระทําผดิทางอาญา 
หรอืในกรณีรา้ยแรงอยา่งอืน่ 
 
หนา้ทีข่องทนายความของผูเ้สยีหายคอื 
ชว่ยเหลอืคณุในระหวา่งการสอบสวนคด ีและการขึน้ศาล 
ทนายความของผูเ้สยีหายจะตอ้งพูดถงึเร ือ่งราวของคณุใหก้ ั
บเจา้หนา้ทีต่าํรวจ และทีศ่าล นอกเหนือจากนี ้
ทนายความของผูเ้สยีหายยงัจะชว่ยใหค้ณุเขา้ใจสิง่ทีเ่กดิขึน้
ในคดนีี ้ตวัอยา่ง เชน่อาจจะเป็นการอธบิายคาํถามใด ๆ 
ทีค่ณุจะไดร้บัระหวา่งการรบัพจิารณาคด ี 
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 หรอืวา่จดหมายจากเจา้หนา้ทีต่าํรวจหมายถงึอะไร 

หากคณุสามารถเรยีกรอ้งคา่ชดเชยทางการเงนิจากผูท้ีค่ณุแจง้ความไว ้
ทนายความของผูเ้สยีหายจะเป็นคนทีช่ว่ยเหลอืคณุเกีย่วกบัเร ือ่งเหลา่นี ้
คณุยงัสามารถขอใหท้นายความของผูเ้สยีหายชว่ยเหลอืคณุเพือ่เรยีกร ้
องใหเ้จา้หนา้ทีต่าํรวจชว่ยป้องกนัคณุ 
หากมอีนัตรายทีค่ณุจะไดป้ระสบความรนุแรงอกีคร ัง้ 
 
หากคณุมสีทิธไิดร้บัทนายความของผูเ้สยีหาย 
ทางรฐัจะเป็นฝ่ายจา่ยสิง่เหลา่นีใ้ห ้อยา่งไรก็ตาม JURK 
ยงัแนะนําใหค้ณุถามทนายความของผูเ้สยีหายวา่ 
คณุไม่ตอ้งรบัผดิชอบเกีย่วกบัคา่ใชจ้า่ยเหลา่นี ้
 

  
 3.5 การสอบสวนคด ี

 
การสอบสวน
คอือะไร 
 
 
 
 
มกีารสอบสว
นอะไรบา้ง 

หลงัจากการแจง้ความแลว้ 
สวนใหญเ่จา้หนา้ทีต่าํรวจมกัจะจะเร ิม่ทําการสอบสวน 
สิง่เหลา่นีห้มายความวา่ 
เจา้หนา้ทีต่าํรวจจะพยายามคน้หาขอ้มูลเพิม่เตมิเกีย่วกบัสิง่ทีเ่กดิขึน้แล ้
ว และดวูา่มหีลกัฐาน 
ซ ึง่ทําใหเ้จา้หนา้ทีต่าํรวจสามารถเปิดคดอีาญาตอ่บุคคลทีถ่กูแจง้ความ 
 
ในระหวา่งการสอบสวนมหีลายสิง่หลายอยา่งทีส่ามารถถกูตรวจสอบได ้
หากคณุเป็นผูป้ระสบความรนุแรงทีทํ่าใหเ้กดิรอยบนรา่งกายของคณุ 
คณุอาจไดร้บัคาํถามจากเจา้หนา้ทีต่าํรวจวา่พวกเขาสามารถขอรบัการ
ประเมนิทางนิตเิวชเกีย่วกบัการบาดเจ็บไดห้รอืไม่ 
ในกรณีเชน่นีร้า่งกายของคณุจะไดร้บัการตรวจเชค็ 
และอาจมกีารถา่ยรปูและทําการทกสอบตา่ง ๆ สิง่เหลา่นีเ้ป็นสิง่ทีส่าํคญั 
เพือ่ใหเ้จา้หนา้ทีต่าํรวจสามารถรวบรวมหลกัฐานทีพ่วกเขาเหลา่นีต้อ้งก
ารเพือ่ดาํเนินการคดขีองคณุ 
แตว่า่การตรวจเชค็นีข้ึน้อยูก่บัความสมคัรใจ 
คณุอาจถกูถามวา่คณุจะชว่ยรวบรวมหลกัฐานเพิม่เตมิ อยา่งเชน่ 
คณุยนิยอมใหเ้จา้หนา้ทีต่าํรวจไดร้บัใบประวตัคินไขจ้ากแพทยข์องคณุ 
เจา้หนา้ทีต่าํรวจยงัสอบปากคาํผูท้ีถ่กูแจง้ความไวด้ว้ย 
และพยายนบุคคลใด ๆ  
 
การสอบสวนอาจใชเ้วลานาน มกัจะใชเ้วลาหลายเดอืนบ่อย  



 
เมือ่การสอบสวนเสรจ็สิน้สดุแลว้ 
เจา้หนา้ทีต่าํรวจจงึพจิารณาวา่มหีลกัฐานเพยีงพอ เพือ่ทีจ่ะสง่ฟ้องคด ี
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เมือ่การสอบสวนเสรจ็
สิน้สดุแลว้ 

หากสง่ฟ้องคดแีลว้จะมกีารดาํเนินการคดอีาญาเพือ่ขึน้ศาล  
 
หากไม่มหีลกัฐานชดัเจนเพยีงพอ คดก็ีจะถกูยกฟ้อง 
สิง่เหลา่นีห้มายความวา่ 
เจา้หนา้ทีต่าํรวจไม่ไดด้าํเนินการคดนีีอ้กีตอ่ไป 
และจะไม่มคีดอีาญา  
 
ถงึแมว้า่คดจีะถกูยกฟ้อง สิง่เหลา่นีไ้ม่ไดห้มายความวา่ 
เจา้หนา้ทีต่าํรวจไม่เช ือ่ในตวัคณุ 
อยา่งเชน่เจา้หนา้ทีต่าํรวจอาจยกฟ้อง 
หากไม่มหีลกัฐานทีช่ดัเจนเพยีงพอทีจ่ะทําใหม้ผูีถ้กูตดัสนิวา่มคี
วามผดิในคดอีาญา 
หากคณุไดแ้จง้ความไวใ้นคดทีีเ่กีย่วขอ้งกบัความรนุแรง 
และคดน้ัีนถกูยกฟ้องแลว้ 
คณุและทนายความของผูเ้สยีหายสามารถพจิารณาวา่พวกคณุ
ตอ้งการอทุธรณต์อ่การปิดคดหีรอืไม่  
 

  
  
 4.0 เมือ่คุณตอ้งการรบัการป้องกนั และชว่ยเหลอื 

 
 4.1 บา้นพกัฉุกเฉิน 

 
ผูใ้ดสามารถรบัความ
ชว่ยเหลอืได ้
 
การพกัอาศยัอยูท่ีบ่า้
นพกัฉุกเฉิน 
 
 
 
 
การบรกิารชว่งกลางวั
น 

หากคณุเคยประสบความรนุแรงภายในครอบครวั 
คณุสามารถทําการตดิตอ่ไปยงับา้นพกัฉุกเฉินได ้
ความชว่ยเหลอืจากบา้นพกัฉุกเฉินไม่มคีา่ใชจ้า่ย 
อาํเภอทุกแห่งจะตอ้งมบีา้นพกัฉุกเฉิน  
 
หากคณุประสบความรนุแรง และคณุไม่สามารถอยูท่ีบ่า้นได ้
คณุสามารถพกัอาศยัอยูใ่นบา้นพกัฉุกเฉินช ัว่คราวได ้
คณุสามารถนําบตุรของคณุมาดว้ยได ้
หากคณุตอ้งการทําเชน่น้ัน 
ในบา้นพกัฉุกเฉินพวกคณุจะปลอดภยั 
และพวกคณุสามารถมกีารสนทนา และรบัความชว่ยเหลอื 
เพือ่ดวูา่พวกคณุสามารถทําอยา่งไรไดบ้า้งเพือ่ทําใหส้ถานการ
ณนี์ด้ขีึน้ 



บา้นพกัฉุกเฉินยงัสามารถชว่ยใหพ้วกคณุไดต้ดิตอ่กบัหน่วยงา
นชว่ยเหลอือืน่ ๆ ไดด้ว้ย  
 
บา้นพกัฉุกเฉินไม่ไดม้ไีวส้าํหรบัผูท้ีไ่ม่สามารถอยูท่ีบ่า้นไดเ้ท่าน้ั
น 
ทางเราสามารถแวะมาทีบ่า้นพกัฉุกเฉินในชว่งกลางวนัเพือ่ขอ
คาํแนะนําและคาํปรกึษาได ้ 
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มหีนา้ทีร่กัษาความลบัไว ้
 
 
คน้หาบา้นพกัฉุกเฉินทีอ่ยูใ่ก
ลท้ีส่ดุอยา่งไร 
 

บุคลากรทีบ่า้นพกัฉุกเฉินมหีนา้ทีร่กัษาความลบัไว ้
สิง่เหลา่นีห้มายความวา่ไม่มผูีใ้ดทีจ่ะรบัทราบวา่คณุไดร้ ั
บความชว่ยเหลอืจากบา้นพกัฉุกเฉิน 
หากคณุไม่ตอ้งการแบ่งปันขอ้มูลดงักลา่วนี ้ 
 
คณุสามารถคน้หาขอ้มูลเกีย่วกบับา้นพกัฉุกเฉินทีห่่างไ
กลทีส่ดุจากคณุไดท้ี ่www.krisesenter.com 
เขา้ในรายการแลว้กด «Finn ditt krisesenter» 
คณุยงัสามารถโทรหาเจา้หนา้ทีต่าํรวจเพือ่สอบถามวา่ 
บา้นพกัฉุกเฉินทีอ่ยูใ่กลท้ีส่ดุจากคณุอยูท่ีไ่หน  
 

   
 

 4.2 โทรศพัทท์ีใ่ชเ้พือ่แจง้เตอืนภยั 
 

โทรศพัทท์ีใ่ชเ้พือ่แจง้เตอืภยั
คอือะไร 
 
 
 
ผูใ้ดสามารถรบัโทรศพัทท์ีใ่ช ้
เพือ่แจง้เตอืนภยัได ้
 
การรอ้งขอโทรศพัทท์ีใ่ชเ้พือ่
แจง้เตอืนภยั 

โทรศพัทท์ีใ่ชเ้พือ่แจง้เตอืนภยัเป็นหน่ึงในหลายทางเลอืก
ทีเ่จา้หนา้ทีต่าํรวจม ีเพือ่ปกป้องคณุตอ่ความรนุแรง 
โทรศพัทท์ีใ่ชเ้พือ่แจง้เตอืนภยัเป็นอปุกรณข์นาดเล็กทีม่ี
ปุ่ มทีค่ณุพกตดิตวัตลอดเวลา 
หากคณุกดปุ่ มน้ันสญัญาณจะถกูสง่โดยตรงไปยงัเจา้หน้
าทีต่าํรวจ หากคณุอยูใ่นอนัตราย 
 
ผูป้ระสบความรนุแรง การข่มขู่ หรอืการลว่งละเมดิ 
สามารถขอเคร ือ่งนีไ้ด ้เราสามารถรบัเคร ือ่งนีไ้ด ้
หากมคีวามเสีย่งวา่จะเกดิความรนุแรง การข่มขู่ 
หรอืการลว่งละเมดิอกีคร ัง้  
 
หากคณุตอ้งการรบัโทรศพัทท์ีใ่ชเ้พือ่แจง้เตอืนภยั 
คณุตอ้งยืน่คาํรอ้งขอไปยงัเจา้หนา้ทีต่าํรวจ 
ดงัน้ันเจา้หนา้ทีต่าํรวจจะพจิารณาวา่สถานการณข์องคุ
ณ 
เหมาะสมหรอืไม่ทีค่ณุจะไดร้บัโทรศพัทท์ีใ่ชเ้พือ่แจง้เตอื
นภยั 
คณุจะไดร้บัอนุญาตใชโ้ทรศพัทท์ีใ่ชเ้พือ่แจง้เตอืนภยัเพี
ยงแคส่ามเดอืนตอ่คร ัง้ 
หากคณุยงัตอ้งการใชโ้ทรศพัทท์ีใ่ชเ้พือ่แจง้เตอืนภยั 
หลงัจากสามเดอืนไปแลว้ 



คณุตอ้งยืน่คาํรอ้งขอใหม่อกีคร ัง้ 
คณุไม่จาํเป็นตอ้งแจง้ความเหตกุารณท์ีเ่กดิขึน้เพือ่รบัโท
รศพัทท์ีใ่ชเ้พือ่แจง้เตอืนภยัได ้
โทรศพัทท์ีใ่ชเ้พือ่แจง้เตอืนภยัไม่มคีา่ใชจ้า่ยแตอ่ยา่งใด  
 
คณุสามารถขอความชว่ยเหลอืจากบุคคลอืน่ 
เพือ่ยืน่คาํรอ้งขอโทรศพัทท์ีใ่ชเ้พือ่แจง้เตอืนภยัได ้
ถา้หากวา่คณุมทีนายความของผูเ้สยีหาย 
คณุสามารถขอความชว่ยเหลอืจากทนายความคนนีเ้พือ่
ยืน่คาํรอ้งขอได ้ 
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 4.3 คาํส ัง่หา้มกระทําการเยีย่มกนั 

 
คาํสัง่หา้มกระทําการเยีย่มคอือะไร 
 
 
 
การรอ้งขอคาํสัง่หา้มกระทําการเ
ยีย่ม 

เมือ่มบีุคคลทีไ่ดร้บัคาํสัง่หา้มกระทําการเยีย่ม 
สิง่เหลา่นีห้มายความวา่บุคคลดงักลา่วน้ัน 
ไม่ไดร้บัอนุญาตใหเ้ขา้ใกล ้หรอืตดิตอ่คณุ 
หรอืดว้ยวธิอีืน่ใด (อยา่งเชน่ ทางโทรศพัท ์อเีมล ์
หรอืจดหมาย) สิง่เหลา่นีอ้าจมคีวามเกีย่วขอ้ง 
หากคณุมคีวามเสีย่งทีจ่ะประสบความรนุแรง 
หรอืการขู่เข็ญจากบุคคลใดบุคคลหน่ึง  
 
เพือ่รบัคาํสัง่หา้มกระทําการเยีย่ม 
คณุตอ้งยืน่คาํรอ้งขอไปยงัเจา้หนา้ทีต่าํรวจ 
เพราะวา่เจา้หนา้ทีต่าํรวจเป็นผูต้ดัสนิวา่ 
ผูใ้ดจะมสีทิธริบัคาํสัง่หา้มกระทําการเยีย่ม 
คณุไม่จาํเป็นตอ้งแจง้ความไว ้
เพือ่ยืน่ขอคาํสัง่หา้มกระทําการเยีย่ม 
 
บางคร ัง้คาํสัง่หา้มกระทําการเยีย่มถกูฝ่าฝืน 
หากสิง่เหลา่นีเ้กดิขึน้ 
คณุควรทําการตดิตอ่สอบถามไปยงัเจา้หนา้ทีต่าํรวจ 
การฝ่าฝืนคาํสัง่หา้มกระทําการเยีย่มอาจจะเป็นควา
มผดิทางอาญาได ้ 
 
JURK 
มหีนังสอืมาตรฐานเกีย่วกบัคาํสัง่หา้มกระทําการเยีย่
ม 
 

 4.4 
สญัญาณแจง้เตอืนภยัทีใ่ชโ้ดยผูก้ระทําความ
ผดิ 
 

สญัญาณแจง้เตอืนภยัทีใ่ชโ้ดยผู ้
กระทําความผดิ 
 
 
 
การพจิารณาโดยศาล 

สญัญาณแจง้เตอืนภยัทีใ่ชโ้ดยผูก้ระทําความผดิอา
จจะเป็นสิง่ทีเ่หมาะสมด ี
หากมผูีป้ระสบกบัความรนุแรง 
สญัญาณแจง้เตอืนภยัทีใ่ชโ้ดยผูก้ระทําความผดิหม
ายความวา่ 
ผูก้ระทําความผดิมสีายรดัขอ้เทา้อเิล็กทรอนิกส ์



ซึง่จะแจง้เตอืนเจา้หนา้ทีต่าํรวจทนัท ี
เมือ่บุคคลดงักลา่วนี ้
เคลือ่นตวัเขา้ไปในเขตทีห่า้มไว ้ 
 
สญัญาณแจง้เตอืนภยัทีใ่ชโ้ดยผูก้ระทําความผดิเป็
นวธิกีารลงโทษจากศาล 
ทีไ่ดร้บัหลงัจากทีค่นใดคนหน่ึงใชค้วามรนุแรง 
ดงัน้ันจงึไม่ใชเ่จา้หนา้ทีต่าํรวจทีจ่ะตดัสนิใจวา่มผูีใ้ด
รบัเคร ือ่งนีห้รอืไม่  
 

   4.5 บทบาทของเจา้หน้าทีต่าํรวจ 
 

 เจา้หนา้ทีต่าํรวจมหีนา้ทีด่แูลประชาชนใหป้ลอดภยั  
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 คณุตอ้งตดิตอ่เจา้หนา้ทีต่าํรวจ 

หากคณุตอ้งการแจง้ความตอ่ความรนุแรงทีเ่กดิขึน้ 
และเพือ่รบัการปกป้อง 
หากมคีวามสเยงวา่ความรนุแรงจะเกดิขึน้อกีคร ัง้ 
เจา้หนา้ทีต่าํรวจสามารถชว่ยใหค้ณุไดร้บัโทรศพัทท์ีใ่ชเ้พือ่แจง้เ
ตอืนภยั หรอืคาํสัง่หา้มกระทําการเยีย่ม 
เจา้หนา้ทีต่าํรวจยงัสามารถหาวธิอีืน่ ๆ เพือ่ป้องกนัคณุไดด้ว้ย 
และเจา้หนา้ทีต่าํรวจสามารถใหค้าํแนะนําเกีย่วกบัสิง่ทีค่ณุทําได ้
เอง เพือ่เพิม่ความปลอดภยั  

  
 5.0 คา่ชดเชย 

      
 5.1 คา่ชดเชย ในขณะขึน้ศาล 
คา่ชดเชยจากผูท้ีก่ระ
ทําความรนุแรง 

หากมกีารดาํเนินการขึน้ศาลตอ่ผูก้ระทําความผดิทางอาญา 
คณุสามารถเรยีกรอ้งคา่ชดเชยในขณะทีข่ึน้ศาลได ้
ทนายความของผูเ้สยีหายจะเป็นคนทีจ่ะชว่ยเหลอืคณุเพือ่ทราบ
วา่คณุควรจะเรยีกรอ้งมากนอ้ยแคไ่หน 
และนําเสนอขอ้เรยีกรอ้งของคณุในขณะทีข่ึน้ศาล 
หากคณุตอ้งการทําเชน่น้ัน  

  
 5.2 คา่ชดเชยใหแ้กผู่ป้ระสบความรุนแรง 

 
คา่ชดเชยจากรฐับาล คา่ชดเชยใหแ้กผู่ป้ระสบความรนุแรงเป็นคา่ชดเชยจากรฐับาล 

คณุอาจมสีทิธไิดร้บัคา่ชดเชยใหแ้กผู่ป้ระสบความรนุแรง 
หากคณุเป็นผูป้ระสบความรนุแรง กฎหลกัคอื 
คณุตอ้งแจง้ความคดไีปยงัเจา้หนา้ทีต่าํรวจกอ่นทีค่ณุจะยืน่คาํร ้
องขอคา่ชดเชยใหแ้กผู่ป้ระสบความรนุแรง  
 
ในบางกรณีทนายความของผูเ้สยีหาย 
สามารถชว่ยใหค้ณุพจิารณาวา่คณุมสีทิธไิดร้บัคา่ชดเชยใหแ้ก่
ผูป้ระสบความรนุแรงหรอืไม่ 
และเขยีนจดหมายหากสิง่เหลา่นีเ้ป็นสิง่ทีเ่หมาะสม 
หากคณุไม่ไดร้บัความชว่ยเหลอืจากทนายความของผูเ้สยีหาย 
คณุสามารถตดิตอ่ไปยงั JURK ได ้ทางเราจงึจะพจิารณาวา่ 
ทางเรามโีอกาสทีจ่ะชว่ยเหลอืคณุเกีย่วกบัการรอ้งขอ 
หรอืทําการรอ้งเรยีนหากคาํรอ้งขอถกูปฏเิสธแลว้  



 
JURK 
มหีนังสอืมาตรฐานเกีย่วกบัคา่ชดเชยใหแ้กผู่ป้ระสบความรนุแรง 
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 6.0 เมือ่คุณเขา้มาอยู่ทีป่ระเทศนอรเ์วย ์

ในฐานะตดิตามครอบครวั และไม่ม ี
ใบถิน่ทีอ่ยู่ในประเทศดว้ยเหตผุลตนเอง 
 

กฎปกต ิ
 
 
กฎพเิศษ 
หกาเกดิความรนุแรงทีบ่า้น 
 
 
 
 
ทําการยืน่คาํรอ้งขอไปยงัเจา้หน้
าทีต่าํรวจ 

โดยปกตคิณุตอ้งพกัอาศยัอยูท่ีป่ระเทศนอรเ์วยเ์ป็นระ
ยะเวลาสามปี 
กอ่นทีค่ณุจะมสีทิธิไ์ดร้บัใบถิน่ทีอ่ยูถ่าวร  
 
หากคูส่มรสหรอืคูค่รองของคณุไดก้ระทําความรนุแรง
ตอ่คณุ ยงัมขีอ้ยกเวน้จากกฎนีไ้ด ้กฎนีย้งัใชไ้ดด้ว้ย 
หากบุตรของคณุประสบความรนุแรงจากคูส่มรสหรอคืู่
ครองของคณุ กฎนีเ้รยีกวา่ 
«ใบถิน่ทีอ่ยูใ่นประเทศดว้ยเหตผุลตนเอง» 
กฎนีห้มายความวา่คณุสามารถรบัถิน่ทีอ่ยูด่ว้ยตนเอง 
กอ่นระยะเวลาปกต ิถงึแมว้า่คณุจะลงทะเบยีนการหยา่ 
หรอืยา้ยออกจากคูส่มรส หรอืคูค่รองของคณุก็ตาม  
 
กฎนีม้ไีวเ้พราะวา่ 
คณุไม่ควรรูส้กึวา่คณุถกูบงัคบัใหอ้ยูใ่นความสมัพนัธ ์
ทีม่คีวามรนุแรง 
เพยีงแคเ่พราะวา่คณุยงัไม่มใีบถิน่ทีอ่ยูส่ว่นตวั  
 
คณุสามารถยืน่คาํรอ้งขอใบถิน่ทีอ่ยูใ่นประเทศดว้ยเห
ตผุลตนเอง กบัเจา้หนา้ทีต่าํรวจ 
จากน้ันเจา้หนา้ทีต่าํรวจจะขอใหค้ณุเขา้รว่มการประชุ
ม ซ ึง่คณุสามารถเลา่ใหฟั้งเกีย่วกบัความรนุแรง 
และการทารณุกรรม 
เป็นสิง่ทีส่าํคญัทีค่ณุจะตอ้งเลา่ใหฟั้งเกีย่วกบัทุกอยา่ง
ทีเ่กดิขึน้ 
ถงึแมว้า่คณุอาจจะรูส้กึไม่สบายใจทีจ่ะพูดถงึก็ตาม 
พยายามเลา่ใหฟั้งวา่มอีะไรเกดิขึน้ 
สิง่เหลา่น้ันเกดิขึน้เมือ่ใด สิง่เหลา่น้ันเกดิขึน้อยา่งไร 
และสิง่เหลา่น้ันเกดิขึน้บอ่ยเพยีงใด 
หากคณุมหีลกัฐานเป็นสิง่ทีส่าํคญัทีค่ณุตอ้งนําสิง่เหล่
านีม้าดว้ย หลกัฐานมอียา่งเชน่ 
รปูถา่ยจากการไดร้บับาดเจ็บ 



ใบประวตัคินไขจ้ากแพทย ์หรอืศนูยฉุ์กเฉินการแพทย ์
ใบแจง้ความจากเจา้หนา้ทีต่าํรวจ สมุดประจาํวนั 
เอกสารจากบา้นพกัฉุกเฉิน และอืน่ ๆ  
 
คณุไม่จาํเป็นตอ้งแจง้ความ 
ถงึแมว้า่คณุไดข้อใบถิน่ทีอ่ยูใ่นประเทศดว้ยเหตผุลตน
เอง 
คณุเลอืกไดว้า่คณุตอ้งการแจง้ความพรอ้มกบัการยืน่
คาํรอ้งขอหรอืไม่ 
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วธิอีืน่ ๆ  JURK มเีอกสารมาตรฐานเกีย่วกบั 

ใบถิน่ทีอ่ยูใ่นประเทศดว้ยเหตผุลตนเอง 
 
นอกเหนือจากนีย้งัสามารถยืน่คาํรอ้งขอถิน่ทีอ่ยู ่
เน่ืองดว้ยการพจิารณาดา้นมนุษยธรรมในกรณีพเิศษ 
หรอืเป็นเพราะวา่คณุมคีวามผูกพนัเป็นพเิศษกบัประเทศนอรเ์วย ์
หากคณุตอ้งการรบัขอ้มูลเพิม่เตมิเกีย่วกบัสิง่เหลา่นี ้
โปรดตดิตอ่ไปยงั JURK  
 
JURK ขอตัง้ขอ้สงัเกตวา่ 
การขใบถิน่ทีอ่ยูใ่นประเทศดว้ยเหตผุลตนเองอ 
หรอืเน่ืองดว้ยการพจิารณาดา้นมนุษยธรรมในกรณีพเิศษ 
สิง่เหลา่นีอ้าจจะเป็นสิง่ทีย่าก  
 

  
 7.0 ความรุนแรงตอ่เดก็ 

      
  

7.1 ความรุนแรงตอ่เดก็คอือะไร 
 

ความรนุแรงแตล่ะป
ระเภท 
 
 
การอปุการะเลีย้งดเู
ด็ก 
และความรนุแรงตอ่เ
ด็ก 

ความรนุแรงตอ่เด็กก็เหมอืนกบัความรนุแรงตอ่ผูใ้หญ ่
คณุสามารถอา่นเกีย่วกบัความรนุแรงประเภทตา่ง ๆ ไดใ้นบทที ่2 
ของโบรชวัรฉ์บบันี ้ความรนุแรงประเภทตา่ง ๆ 
ทัง้หมดทีก่ลา่วถงึน้ัน มผีลกบัเด็กดว้ย  
 
เมือ่กลา่วถงึความรนุแรงตอ่เด็ก 
บางคร ัง้อาจเป็นเร ือ่งยากทีจ่ะแยกแยะระหวา่งสิง่ทีเ่ป็นการอปุการะเ
ลีย้งดเูด็ก ตามปกตกิบัสิง่ทีเ่ป็นความรนุแรง 
ในหลายประเทศการใชค้วามรนุแรงเป็นเร ือ่งปกตธิรรมดาของการ
อปุการะเลีย้งดเูด็ก 
แตก่อ่นหนา้นีใ้นประเทศนอรเ์วยก็์เป็นเชน่น้ันดว้ย แตทุ่กวนันี ้
ทางเรามคีวามรูม้ากเพิม่ขึน้เกีย่วกบัอนัตรายทีเ่ด็กจะไดร้บัจากคว
ามรนุแรง ดว้ยเหตนีุจ้งึหา้มใชค้วามรนุแรงตอ่เด็กทุกกรณี 
สิง่เหลา่นีร้วมถงึความรนุแรงทีม่จีดุประสงคเ์พือ่การอปุการะเลีย้งดเู
ด็ก  
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หากคณุตอ้งการเรยีนรูเ้พิม่เตมิเกี่
ยวกบัการอปุการะเลีย้งดเูด็ก  

การตบเด็กเบา ๆ 
หรอืขม่ขู่เด็กจนทําใหเ้ด็กเหลา่น้ันกลวั 
ก็ถอืวา่เป็นการใชค้วามรนุแรงตอ่เด็กดว้ย 
ตวัอยา่งอืน่ ๆ ของความรนุแรงทางจติใจตอ่เด็ก 
อาจจะเป็นการเรยีกเด็กโดยใชค้าํพูดทีน่่าเกลยีด 
หรอืขู่วา่จะทํารา้ยสตัวเ์ลีย้งของเด็ก 
หรอืขงัเด็กไวใ้นหอ้ง  
 
หากคณุตอ้งการเรยีนรูเ้พิม่เตมิเกีย่วกบัการอปุการ
ะเลีย้งดเูด็กของคณุโดยไม่ใชค้วามรนุแรง 
ยงัมกีารอบรมในหลายสถานทีใ่นประเทศนี ้
โปรดถามทีส่ถานีอนามยั 
สาํนักงานคุม้ครองเด็กและเยาวชน 
หรอืสาํนักงานคุม้ครองครอบครวัใกลบ้า้นของคณุ 
การพูดคยุกบัผูป้กครองคนอืน่ ๆ 
ทีค่ณุรูจ้กัอาจจะเป็นประโยชนเ์ชน่กนัดว้ย  
 

  
 7.2 หน้าทีใ่นการดูแลบุตรของตนเอง 
ใหก้ารดแูล 
 
 
 
ความปลอกภยั 

ทัง้นีเ้ป็นเร ือ่งรา้ยแรงมากทีจ่ะไม่ใหก้ารดแูลบุตรตา
มทีเ่ด็กเหลา่น้ันตอ้งการ 
ตวัอยา่งของการไม่ใหก้ารดแูล 
อาจจะเป็นการทีค่ณุใหอ้าหารแกบุ่ตรไม่เพยีงพอ 
หรอืไม่พาบุตรไปพบแพทย ์หากบุตรป่วย  
 
นอกเหนือจากนีย้งัเป็นหนา้ทีข่องผูป้กครองทีจ่ะตอ้
งแน่ใจวา่บุตรจะตอ้งรูส้กึปลอดภยั 
และมคีวามปลอดภยั 
บุตรจะตอ้งไดร้บัการปกป้องจากสิง่อนัตราย 
ผูป้กครองควรพยายามป้องกนัไม่ใหส้ิง่อนัตรายเกดิ
ขึน้ตอ่เด็ก  
 
บุตรจะตอ้งไม่อยูบ่า้นคนเดยีว 
หากบุตรเหลา่น้ันไม่ปลอดภยัทีจ่ะอยูค่นเดยีวได ้
และโตเพยีงพอทีจ่ะดแูลตวัเองได ้
สิง่เหลา่นีห้มายความวา่ 
ผูป้กครองตอ้งจดัใหบุ้ตรทีอ่ายไุม่ถงึเกณฑท์ีจ่ะดแูล



ตวัเองได ้
จะตอ้งรบัการดแูลจากคนทีส่ามารถดแูลได ้
สิง่เหลา่นีร้วมถงึในสถานการณอ์นัตรายไดด้ว้ย  
 

  
 7.3 

ผูป้กครองตอ้งปกป้องบุตรจากความรุนแรง 
 

ปกป้องบุตรจากความรนุแรง ผูป้กครองมหีนา้ทีป่กป้องบุตรจากความรนุแรง 
สิง่เหลา่นีห้มายความวา่ 
ผูป้กครองจะตอ้งไม่ใหบ้ตุรประสบกบัความรนุแรง 
สิง่เหลา่นีห้มายความ 
หากคณุรูว้า่มคีนอืน่ทีใ่ชค้วามรนุแรงตอ่บุตรของคุ
ณ คณุมหีนา้ทีป่กป้องบตุรจากความรนุแรงเหลา่นี ้ 
 

 
 

15 
  



 
 
 
 
 
การปกป้องบุตรตอ่การเป็
นพยานตอ่ความรนุแรง  

สิง่เหลา่นีม้ผีลบงัคบัใชแ้มว้า่เป็นผูป้กครองคนใดคนหน่ึง 
ซ ึง่ทําใหบุ้ตรประสบความรนุแรง 
บางคร ัง้สิง่เหลา่นีอ้าจหมายความวา่ 
คณุตอ้งพาบุตรยา้ยออกจากผูป้กครองคนน้ันไปอยูท่ีอ่ ืน่ 
หากสิง่เหลา่นีจ้าํเป็นเพือ่ปกป้องบุตรได ้ 
 
ทัง้นีเ้ป็นอนัตรายมากตอ่บุตรทีจ่ะเป็นพยานตอ่ความรนุแรง 
หากผูป้กครองคนใดคนหน่ึงใชค้วามรนุแรงกบัผูป้กครองอกี
คนหน่ึง และบุตรเห็นสิง่เหลา่นี ้
บุตรอาจไดร้บัความเสยีหายทางจอตใจอยา่งรา้ยแรง 
ในขณะทีจ่ะปกป้องบุตรตอ่ความรนุแรง 
สิง่เหลา่นีห้มายความวา่จะตอ้งปกป้องบุตรจากการเห็นวา่ส
มาชกิคนอืน่ในครองบครวัถกูกระทําความรนุแรงดว้ย  

  
 7.4 หน้าทีใ่นการดูแลเดก็ทีม่คีวามทุกข ์

 
บุคคลทีทํ่างานกบัเด็ก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ทุกคนทีส่มัผสักบัเด็ก 

หากผูพ้บเห็นเด็กในทีทํ่างานของตนเอง 
ไดม้องเห็นเด็กทีพ่วกเขาเหลา่นีรู้ห้รอืคดิวา่มคีวามทุกข ์
พวกเขาเหลา่นีต้อ้งแจง้ใหส้าํนักงานคุม้ครองเด็กและเยาวช
น หรอืเจา้หนา้ทีต่าํรวจทราบ 
บุคคลดงักลา่วนีอ้าจจะเป็นคณุคร ูคณุครโูรงเรยีนอนุบาล 
และแพทย ์
ผูท้ีทํ่างานในงานดงักลา่วนีม้หีนา้ทีต่ามกฎหมายของนอรเ์ว
ย ์ 
 
ผูท้ีทํ่างานกบัเด็กสามารถโทรหาสาํนักงานคุม้ครองเด็กและเ
ยาวชน และขอคาํแนะนําโดยไม่ระบุช ือ่ได ้
แตไ่ม่สามารถแจง้ใหท้ราบโดยไม่ระบุช ือ่ตวั  
 
ทุกคนมหีนา้ทีต่อ้งปกป้องเด็ก 
หากเด็กทีค่ณุรูจ้กัประสบกบัความรนุแรง การลกัพาตวั 
หรอืการลว่งละเมดิทางเพศ 
คณุมหีนา้ทีต่ามกฎหมายทีจ่ะตอ้งหา้มสิง่เหลา่นี ้
หรอืบอกใครก็ตามทีส่ามารถหา้มสิง่เหลา่นีไ้ด ้ 
 
สิง่เหลา่นีห้มายความวา่ หากคณุสงสยัวา่เด็กไม่มคีวามสขุ 
คณุจะตอ้งแจง้ใหท้ราบ  



 
หากคณุแจง้ใหส้าํนักงานคุม้ครองเด็กและเยาวชนทราบ 
สิง่เหลา่นีเ้รยีกกนัวา่ หนังสอืแจง้ความวติกกงัวล 
คณุสามารถแจง้ในชือ่ของตวัคณุเอง หรอืไม่เปิดเผยตวัเอง 
โดยไม่ระบ ุหากทําเชน่น้ันแลว้ 
จะไม่มใีครรูว้า่ใครเป็นคนแจง้ใหส้าํนักงานคุม้ครองเด็กและเ
ยาวชนทราบ และไม่มใีครรูว้า่มอีะไรเกดิขึน้ 
เมือ่คณุเขยีนขอ้ความถงึสาํนักงานคุม้ครองเด็กและเยาวชน 
คณุตอ้งอธบิายรายละเอยีดอยา่งชดัเจน 
วา่ทําไมคณุถงึมคีวามกงัวล 
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หนังสอืแจง้ความวติกกงัวล หากทําเชน่น้ันแลว้ 

สาํนักงานคุม้ครองเด็กและเยาวชนมโีอกาสชว่ยเหลอืเด็ก
มากเพิม่ขึน้ 
คณุสามารถหาแบบฟอรม์เกีย่วกบัหนังสอืแจง้ความวติก
กงัวลไดท้ี ่www.bufdir.no 
หรอืโดยการตดิตอ่สาํนักงานคุม้ครองเด็กและเยาวชนใน
อาํเภอของคณุ  

  
 8.0 สาํนกังานคุม้ครองเดก็และเยาวชน 

      
 8.1 

ทําไมทางเราถงึมสีาํนกังานคุม้ครองเดก็และเยาว
ชน 
 

 
 
 
หนา้ทีข่องสาํนักงานคุม้ครอ
งเด็กและเยาวชนคอื 
ป้องกนัเด็ก 

เจา้หนา้ทีร่าชการในประเทศนอรเ์วยม์หีนา้ทีด่แูลใหเ้ด็กทุ
กคนมคีวามสขุด ี
สิง่เหลา่นีร้วมถงึเด็กทุกคนทีอ่าศยัอยูใ่นประเทศนอรเ์วย ์ 
 
หนา้ทีข่องสาํนักงานคุม้ครองเด็กและเยาวชนคอื 
ป้องกนัเด็กเมือ่ผูป้กครองไม่สามารถใหก้ารดแูลบุตรตาม
ทีบุ่ตรตอ้งการ ตราบเท่าทีท่ําได ้ 



สาํนักงานคุม้ครองเด็กและเยาวชนจะชว่ยเหลอืเหลอืเด็กโ
ดยรว่มมอืกบัเด็กคนน้ันและผูป้กครอง 
ผูป้กครองทีไ่ม่สามารถดแูลบุตรได ้
สามารถขอความชว่ยเหลอืเพือ่ทําใหบ้ตุรไดร้บัการดแูลที่
ดขีึน้ 
ผูป้กครองยงัสามารถรบัการแบ่งเบาภาระในการดแูลเด็กไ
ด ้อยา่งเชน่โดยทีบุ่ตรไดร้บัผูด้แูลสว่นตวั 
ซ ึง่สามารถพาเด็กไปทํากจิกรรมตา่ง ๆ ได ้
หรอืโดยทีเ่ด็กสามารถอยูก่บัครอบครวัอืน่ไดใ้นบางชว่งเ
วลา  
 
หากมคีวามสเยงทีเ่ด็กจะไดร้บัความเสีย่หายจากความรนุ
แรง หรอืการละเลยในการเลีย้งดเูด็ก 
ถงึแมว้า่สาํนักงานคุม้ครองเด็กและเยาวชนทําทุกอยา่งที่
ทําไดเ้พือ่ชว่ยเหลอืผูป้กครอง 
หากเชน่น้ันแลว้ทางสาํนักงานคุม้ครองเด็กและเยาวชนส
ามารถนําตวัเด็กออกจากครอบครวัได ้
หากเป็นสิง่ทีจ่าํเป็น  

  
 8.2 

เมือ่สาํนกังานคุม้ครองเดก็และเยาวชนไดส้าํรวจส
ภาพทีเ่กีย่วขอ้งกบัเดก็ มอีะไรเกดิขึน้ 
 

  
 8.2.1 การสาํรวจสภาพทีเ่กีย่วขอ้งกบัเดก็ 

 
สาํนักงานคุม้ครองเด็กและเย
าวชนไดร้บัการแจง้ 

สาํนักงานคุม้ครองเด็กและเยาวชนสามารถตดิตอ่ได ้
เน่ืองจากคณุหรอืบุตรของคณุขอความชว่ยเหลอื 
หรอืเป็นเพราะวา่ผูใ้ดไดส้ง่หนังสอืแจง้ความวติกกงัวล  
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สาํนักงานคุม้ครองเด็กและเยาวชนจะตอ้งจรงิจงักบัห
นังสอืแจง้ความวติกกงัวล 



 
สาํนักงานคุม้ครองเด็กและเยาว
ชนทําการตรวจสอบสภาพตา่ง 
ๆ  
 
 
ระยะเวลากาํหนดเพือ่ทําการตรว
จสอบสภาพตา่ง ๆ  
 
สาํนักงานคุม้ครองเด็กและเยาว
ชนสามารถตรวจสอบอะไรไดบ้า้
ง 
 
การลงมต ิ

เจา้หนา้ทีต่อ้งตรวจสอบวา่เด็กมคีวามด ี
หรอืจะตอ้งออกมาตรการหรอืไม่  
 
เมือ่สาํนักงานคุม้ครองเด็กและเยาวชนตรวจสอบสภา
พตา่ง ๆ จะตอ้งทําสิง่เหลา่นีด้ว้ยวธิทีีเ่ห็นใจผูอ้ืน่ 
เจา้หนา้ทีจ่ะตรวจสอบเฉพาะสิง่ทีจ่าํเป็นเพือ่ดวูา่เด็กมี
ความสขุหรอืไม่ 
บางคร ัง้เจา้หนา้ทีก็่ตอ้งถามผูอ้ืน่วา่เด็กเป็นอยา่งไรบ ้
าง อยา่งเชน่ ผูท้ีทํ่างานในโรงเรยีน 
สาํนักงานคุม้ครองเด็กและเยาวชนจะไม่ใหผู้อ้ืน่ทีไ่ม่เ
กีย่วขอ้งกบัเร ือ่งเหลา่น้ันรบัทราบเกีย่วกบัสิง่ทีเ่กดิขึน้ 
เมือ่มกีารตรวจสอบสภาพตา่ง ๆ  
 
เมือ่สาํนักงานคุม้ครองเด็กและเยาวชนตรวจสอบสภา
พตา่ง ๆ 
ไดก้าํหนดเวลาสามเดอืนในการดาํเนินการใหเ้สรจ็สิ ้
นสดุแลว้ ในกรณีพเิศษมาก 
เจา้หนา้ทีส่ามารถกาํหนดเวลาเป็นหกเดอืนได ้
 
ยกตวัอยา่งเชน่ 
สาํนักงานคุม้ครองเด็กและเยาวชนมสีทิธทิีจ่ะทําสิง่ดงั
ตอ่ไปนี ้ 
     • พูดคยุกบัผูป้กครองทีบ่า้นของตนเอง  
     • พูดคยุกบัเด็กโดยลาํพงั  
     • พูดคยุกบัผูอ้ืน่ทีรู่จ้กัเด็ก  
     • ในกรณีรา้ยแรง 
สามารถใชเ้จา้หนา้ทีต่าํรวจเพือ่เขา้ไปทีบ่า้น 
และชว่ยเหลอืเด็ก  
 
การตรวจสภาพตา่ง ๆ จะตอ้งจบลงโดยการลงมต ิ
การลงมตหิมายความวา่ ในกรณีทีท่างรฐั อาํเภอ 
หรอืหน่วยงานราชการอืน่ ๆ 
ไดต้ดัสนิใจบางสิง่บางอยา่งทีเ่กีย่วขอ้งกบัสทิธหิรอืห
นา้ทีข่องคณุ  
 
ในใบมตอิาจจะเขยีนวา่คดปิีดไปแลว้ 
สิง่เหลา่นีห้มายความวา่ จะไม่มกีารดาํเนินการใด ๆ 
และคดสีิน้สดุแลว้ 



นอกเหนือจากนีแ้ลว้ในใบมตยิงัสามารถเขยีนวา่ 
ตอ้งออกมาตรการชว่ยเหลอื 
มาตรการเชน่นีอ้าจจะเป็นไปไดว้า่เด็กตอ้งใชเ้วลาบา
งสว่นกบัครอบครวัอืน่ 
ในใบมตยิงัอาจเขยีนวา่ตอ้งพาเด็กออกจากบา้นได ้ 
 
ทางเราแยกระหวา่งมาตรการชว่ยเหลอืโดยสมคัรใจ 
และมาตรการบงัคบั 

  
 
 
 
18 
  



 
 8.2.2 มาตรการชว่ยเหลอืโดยความสมคัรใจ 

           
หากผูป้กครองไม่เห็นดว้
ยเกีย่วกบัมาตรการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนการสว่นตวั 
 
 
 
คาํตดัสนิตอ้งทําเป็นลาย
ลกัษณอ์กัษร 
 
คณุสามารถทําการยืน่อุ
ทธรณไ์ด ้
 
 
ไม่มสีทิธริบัการชว่ยเหลอื
จากทนายความโดยทีไ่ม่
มคีา่ใชจ้า่ย 

คาํตดัสนิเกีย่วกบัมาตรการชว่ยเหลอืโดยความสมคัรใจ 
เป็นคาํตดัสนิทีผู่ป้กครองเห็นดว้ย ตวัยิา่งเชน่ 
อาจเป็นการใหค้าํแนะนําแกผู่ป้กครอง 
มาตรการทีบ่า้นโดยความสมคัรใจ รวมถงึทีโ่รงเรยีนอนุบาล 
ผูช้ว่ยสว่นตวั บา้นเยีย่ม 
หรอืใหเ้ด็กอาศยัอยูก่บัผูอ้ืน่อยา่งถาวร 
ครอบครวัสามารถตดิตอ่กบัสาํนักงานคุม้ครองเด็กและเยาว
ชนดว้ยตนเอง และขอความชว่ยเหลอืได ้ 
 
สว่นใหญม่าตรการดงักลา่วนี ้
สามารถทําไดโ้ดยความสมคัรใจเท่าน้ัน หมายความวา่ 
หากผูป้กครองเห็นดว้ย สิง่เหลา่นีเ้ป็นเพราะวา่ 
ผูป้กครองและสาํนักงานคุม้ครองเด็กและเยาวชนจาํเป็นตอ้ง
รว่มมอืกนั เพือ่ดาํเนินการมาตรการเหลา่นีไ้ด ้
หากเด็กมอีายมุากกวา่ 15 ปี 
เด็กดงักลา่วน้ันตอ้งเห็นดว้ยกบัมาตรการดว้ย  
 
เพือ่ใหเ้ด็กมคีวามสขุมากเพิม่ขึน้ 
ก็เป็นสิง่ทีส่าํคญัวา่ตอ้งรว่มมอืกบัสาํนักงานคุม้ครองเด็กและ
เยาวชนไดด้เีท่าทีท่ําได ้หากมปัีญหามาก 
และขอความชว่ยเหลอืกอ่นทีปั่ญหาจะใหญเ่กนิไป  
 
ในบางคร ัง้สาํนักงานคุม้ครองเด็กและเยาวชนตอ้งจดัทําแผน
การเกีย่วกบัมาตรการตา่ง ๆ 
สิง่เหลา่นีใ้ชก้บักรณีทีจ่าํเป็นตอ้งทําใหแ้น่ใจวา่มกีารบรกิาร
ทีค่รอบคลมุรวมทัง้หมด 
เพราะวา่หลายหน่วยงานตอ้งทํางานรว่มกนั  
 
คาํตดัสนิทัง้หมดออกโดยสาํนักงานคุม้ครองเด็กและเยาวชน
ทีเ่กีย่วขอ้งกบัเงนิชว่ยเหลอื หรอืการบรกิาร 
ตอ้งทําเป็นลายลกัษณอ์กัษร  
 
หากคณุเองไดข้อความชว่ยเหลอืจากสาํนักงานคุม้ครองเด็ก
และเยาวชน เพือ่ออกมาตรการ แตว่า่คณุถกูปฏเิสธ 



คณุสามารถทําการยืน่อทุธรณไ์ด ้
คณุจดัสง่คาํอทุธรณด์งักลา่วน้ันไปยงัผูว้า่ราชการจงัหวดั  
 
ผูป้กครองและบุตรแตล่ะคนมสีทิธทิีจ่ะไดใ้ชท้นายความโดยต
ลอด 
แตว่า่พวกเขาเหลา่นีไ้ม่มสีทิธไิดร้บัความชว่ยเหลอืจากทนา
ยความโดยไม่มคีา่ใชจ้า่ยในเร ือ่งทีเ่กีย่วขอ้งกบัมาตรการชว่
ยเหลอืโดยความสมคัรใจ  

  
 8.2.3 คาํตดัสนิโดยการบงัคบั 

 
 

19 
 

เมือ่ผูป้กครองไม่เห็นดว้ย 
 
 
 
 
การนําตวัเด็กออกจากบา้น 
 
 
 
 
ศาลรบัพจิารณาคดกีารคุม้ครองเ
ด็กและเยาวชนและสงัคมสงเคราะ
ห ์
 
ทนายความโดยไม่มคีา่ใชจ้า่ย 
 

คาํตดัสนิโดยการบงัคบัคอื 
เมือ่สาํนักงานคุม้ครองเด็กและเยาวชนตดัสนิใจในสิง่
ทีผู่ป้กครอง หรอืเด็กทีม่อีายเุกนิ 15 ปีไม่เห็นดว้ย 
ตวัอยา่งทีรู่จ้กักนัดทีีส่ดุคอื 
เมือ่สาํนักงานคุม้ครองเด็กและเยาวชนเขา้มาเพือ่ขอ
รบัสทิธใินการอปุการะเลีย้งดบูุตรแทนผูป้กครอง 
โดยทีผู่ป้กครองไม่เห็นดว้ย  
 
การนําตวัเด็กออกจากบา้นโดยไม่ไดร้บัความยนิยอ
มจากผูป้กครอง อาจเป็นทางเลอืกทางสดุทา้ยก็ได ้
สาํนักงานคุม้ครองเด็กและเยาวชนสามารถตดัสนิใจ
สิง่เหลา่นีใ้นกรณีทีจ่าํเป็นเท่าน้ัน 
สิง่เหลา่นีอ้าจจะเป็นไปได ้
ถา้หากวา่ไม่สามารถสรา้งใหส้ภาพสาํหรบัเด็กดเีพยี
งพอ ในวธิอีืน่ ๆ ได ้ 
 
หากตอ้งนําตวัเด็กออกจากบา้น 
คดเีหลา่นีจ้ะตอ้งไดร้บัการพจิารณาโดยศาลรบัพจิา
รณาคดกีารคุม้ครองเด็กและเยาวชนและสงัคมสงเคร
าะห ์
สิง่เหลา่นีเ้ป็นศาลประเภทหน่ึงทีเ่ป็นผูเ้ช ีย่วชาญเกีย่ว
กบัคดปีระเภทนี ้ 
 



หากออกคาํตดัสนิโดยการบงัคบั 
ผูป้กครองมสีทิธทิีจ่ะไดร้บัความชว่ยเหลอืจากทนาย
ความโดยไม่มคีา่ใชจ้า่ยได ้ 
 
JURK 
มเีอกสารมาตรฐานเกีย่วกบัสทิธทิีจ่ะไดร้บัทนายควา
มโดยทีไ่ม่มคีา่ใชจ้า่ย 
โดยอาศยัระบบความชว่ยเหลอืทางดา้นกฎหมายโด
ยไม่มคีา่ใชจ้า่ย  

  
 9.0 

คณุสามารถรบัความชว่ยเหลอืไดท้ีใ่ด
  
 

เจา้หนา้ทีต่าํรวจ 
 
 
ความชว่ยเหลอืทางดา้นสขุภาพ 

คณุตอ้งตดิตอ่กบัเจา้หน้าทีต่าํรวจ 
หากคณุตอ้งการแจง้ความกรณีความรนุแรง 
หรอืการกระทําทีม่คีวามผดิทางอาญาอืน่ ๆ 
เจา้หนา้ทีต่าํรวจสามารถใหข้อ้มูลและคาํปรกึษาได ้
และสามารถสอบสวนคดน้ัีนได ้
หากคณุตอ้งการรบัการป้องกนัจากบุคคลทีใ่ชค้วาม
รนุแรงตอ่คณุ คณุตอ้งตดิตอ่กบัเจา้หนา้ทีต่าํรวจ 
อยา่งเชน่ 
เพราะวา่เจา้หนา้ทีต่าํรวจสามารถออกคาํสัง่หา้มกระ
ทําการเยีย่ม และโทรศพัทแ์จง้เตอืนภยัไดไ้ด ้
คณุสามารถตดิตอ่สถานีตาํรวจทอ้งถิน่ของคณุได ้
โดยโทร 02800 
หากคณุตอ้งการรบัความชว่ยเหลอืฉุกเฉินจากเจา้ห
นา้ทีต่าํรวจ คณุตอ้งโทร 112 
 
หากคณุตอ้งการรบัความชว่ยเหลอืทางดา้นสุข
ภาพ 
อยา่งเชน่เน่ืองจากวา่คณุไดร้บับาดเจ็บจากการประส
บความรนุแรง คณุสามารถตดิตอ่แพทย ์
หรอืสถานีอนามยัได ้ 
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บา้นพกัฉุกเฉิน 
 
 
 
 
ศนูยส์าํหรบัผูถ้กูกระทําการข่มขนื 
 
 
 
 
 
 
 
 
สายดว่น VO 
 
 
 
DIXI 
 
 
 
ศนูย ์Nok 
หรอืศนูยต์อ่ตา้นการรว่มประเวณีระหว่
างผูใ้กลช้ดิทางพนัธกุรรมอยา่งมาก 
และการลว่งละเมดิทางเพศ (SMISO) 

นอกเหนือจากเวลาทําการปกต ิ
คณุสามารถโทรตดิตอ่ศนูยฉุ์กเฉินการแพทยไ์
ดท้ีห่มายเลขโทรศพัท ์116 117 
หากคณุตอ้งการรบัความชว่ยเหลอืฉุกเฉิน 
และชวีติของคณุอยูใ่นอนัตราย 
คณุตอ้งโทรเรยีกรถพยาบาลทีห่มายเลขโทรศั
พท ์113  
 
บา้นพกัฉุกเฉิน 
สามารถใหค้าํแนะนําและคาํปรกึษาได ้
และสามารถจดัหาทีพ่กัอาศยัสาํหรบัคณุ 
และบุตรทัง้หลายของคณุ 
หากการอยูท่ีบ่า้นเป็นสิง่อนัตราย 
คณุสามารคุน้หาขอ้มูลตดิตอ่ไดท้ี ่เว็บไซต ์
www.krisesenter.com 
เขา้ในรายการแลว้กด «Finn ditt 
krisesenter» 
หรอืตดิตอ่เจา้หนา้ทีต่าํรวจทีอ่ยูใ่กลบ้า้นของคุ
ณ 
 
หากคณุเป็นผูป้ระสบความรนุแรง 
หรอืการขม่ขนื คณุควรไปที ่
ศูนยส์าํหรบัผูถู้กกระทําการขม่ขนื 
ใกลบ้า้นของคณุ 
มศีนูยส์าํหรบัผูถ้กูกระทําการข่มขนืในทุกจงัหวั
ด 
ทีศ่นูยนี์ค้ณุสามารถพูดคยุกบัผูท้ีทํ่างานเกีย่วกั
บการละเมดิสทิธทิางเพศ 
เจา้หนา้ทีเ่หลา่นีส้ามารถทําการตรวจทางการเ
พศเกีย่วกบัการรบับาดเจ็บ การตดิเช ือ้โรค 
และการตัง้ครรภ ์
เหตผุลสาํคญัอกีประการหน่ึงในการไปพบแพท
ยห์รอืศนูยส์าํหรบัผูถ้กูกระทําการข่มขนืคอื 
คณุสามารถเก็บหลกัฐานพยานทีม่พีรอ้ม 
และแสดงสารหลกัฐานของการบาดเจ็บ 
ซ ึง่สามารถเป็นหลกัฐานสาํคญั 
หากคณุตอ้งการแจง้ความ 



คณุสามารถคน้หาศนูยส์าํหรบัผูถ้กูกระทําการ
ข่มขนืทีอ่ยูใ่กลบ้า้นของคณุไดท้ี ่
www.dinutvei.no/alle-hjelpetilbud/ 
หรอืโทรหาเจา้หนา้ทีต่าํรวจเพือ่สอบถามวา่มกี
ารบรกิารอะไรบา้งในเขตพืน้ทีข่องคณุ 
การบรกิารเหลา่นีไ้ม่มคีา่ใชจ้า่ย 
 
สายดว่น VO ทีม่หีมายเลขโทรศพัท ์116 006 
เป็นสายดว่นตลอด 24 ช ัว่โมง 
สาํหรบัผูท้ีเ่คยประสบกบัความรนุแรง 
จากความรนุแรงกบับุคคลทีม่คีวามสมัพนัธอ์ยา่
งใกลช้ดิกนั การบรกิารนีไ้ม่มคีา่ใชจ้า่ย 
คณุสามารถหาขอ้มูลเพิม่เตมิไดท้ี ่
www.volinjen.no 
 
หากคณุตอ้งการพูดคยุเกีย่วกบัการขม่ขนื 
คณุสามารถตดิตอ่ DIXI ได ้
ซ ึง่เป็นศนูยช์ว่ยเหลอืผูถ้กูกระทําการข่มขนื 
การบรกิารนีไ้ม่มคีา่ใชจ้า่ย 
คณุสามารถคน้หาขอ้มูลเพิม่เตมิไดท้ี ่
www.dixi.no หรอืคณุสามารถตดิตอ่ DIXI 
ไดท้ีห่มายเลขโทรศพัท ์22 44 40 50  
 
หากคณุเคยประสบการรว่มประเวณีระหวา่งผูใ้
กลช้ดิทางพนัธกุรรมอยา่งมาก หรอืการขม่ขนื 
คณุสามารถตดิตอ่กบั ศูนย ์Nok 
หรอืศูนยต์อ่ตา้นการรว่มประเวณีระหวา่ง
ผูใ้กลช้ดิทางพนัธุกรรมอยา่งมาก 
และการล่วงละเมดิทางเพศ (SMISO) 
ในจงัหวดัของคณุ 
อยา่งเชน่การรว่มประเวณีระหวา่งผูใ้กลช้ดิทาง
พนัธกุรรมอยา่งมาก  
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อาจจะเป็นการลว่งละเมดิทางเพศ 
หรอืความรนุแรงทางเพศจากบุคคลทีเ่ป็นญาตขิองคณุ 
อยา่งเชน่ ผูป้กครอง หรอืปู่ ยา่ตายายของคณุ 
คณุยงัสามารถโทร 800 57 000 



 
ศนูยช์ว่ยเหลอืผูเ้สยีหา
ยจากอาชญกรรม 
 
 
 
 
slettmeg.no 
 
 
 
ทางเลอืกทางอืน่แทนที่
จะใชค้วามรนุแรง 
 
 
สาํนักงานคุม้ครองเด็กแ
ละเยาวชน 
 
 
 
 
สาํนักงานคุม้ครองครอ
บครวั 
 
 
 

ทนายความของผูเ้สยีห
าย 

เพือ่พูดคยุกบัผูท้ีทํ่างานเกีย่วกบัการลว่งละเมดิทางเพศ 
และการรว่มประเวณีระหวา่งผูใ้กลช้ดิทางพนัธกุรรมอยา่งมาก 
 
ศูนยช์ว่ยเหลอืผูเ้สยีหายจากอาชญกรรม 
สามารถใหค้วามชว่ยเหลอืและคาํแนะนําแกผู่ท้ีเ่คยถกูกระทําค
วามผดิทางอาญา 
ศนูยนี์ส้ามารถชว่ยเหลอืตัง้แตก่ารแจง้ความจนถงึผูก้ระทําคว
ามผดิไดร้บัคาํพพิากษาแลว้ 
และศนูยส์ามารถชว่ยเหลอืเกีย่วกบัการยืน่คาํรอ้งขอคา่ชดเชย
สาํหรบัผูท้ีเ่คยถกูกระทําความผดิทางอาญา 
ศนูยนี์ม้ใีนทุกเขตตาํรวจ หมายเลขโทรศพัทข์องศนูยนี์ค้อื 
800 40 008  
 
หากรปูถา่ยหรอืขอ้มูลอืน่ ๆ เกีย่วกบัคณุ 
ถกูโพสตล์งบนอนิเตอรเ์น็ต 
ซ ึง่คณุไม่ตอ้งการใหผู้อ้ืน่เห็นสิง่เหลา่นี ้คณุสามารถเขา้ไป 
www.slettmeg.no 
ทีน่ี่คณุจะพบคาํแนะนําเกีย่วกบัวธิกีารลบขอ้มูลทีถ่กูโพสตล์ง
อยา่งไร  
 
ทางเลอืกทางอืน่แทนทีจ่ะใชค้วามรุนแรง 
ไดป้ฏบิตังิานเกีย่วกบัการสอนใหผู้ค้นมวีธิปีฏบิตัอิยา่งอืน่แทน
ทีจ่ะใชค้วามรนุแรง คณุสามารถหาขอ้มูลเพิม่เตมิไดท้ี ่
www.atv-stiftelsen.no หรอืโดยโทร 22 40 11 10  
 
สาํนกังานคุม้ครองเดก็และเยาวชน 
สามารถออกมาตรการชว่ยเหลอืตา่ง ๆ ใหแ้กค่รอบครวัได ้
คณุสามารถตดิตอ่กบัสาํนักงานคุม้ครองเด็กและเยาวชนทีอ่ยู่
ใกลบ้า้นของคณุ โดยโทรหา 
หรอืเขยีนจดหมายไปถงึสาํนักงานคุม้ครองเด็กและเยาวชนใน
อาํเภอของคณุ ขอ้มูลการตดิตอ่ คณุสามารถพบไดท้ี ่
www.barnevernvakten.no 
คณุสามารถหาแบบฟอรม์เกีย่วกบัหนังสอืแจง้ความวติกกงัวล
ไดท้ี ่www.barnevernvakten.no/bekymringsmelding  
 
สาํนกังานคุม้ครองครอบครวั 
ใหค้วามชว่ยเหลอืแกค่รอบครวั เพือ่ชว่ยแกไ้ขขอ้ขดัแยง้ 



และหาวธิพีูดคยุกนัทีด่กีวา่ สาํนักงานนีพ้บไดใ้นทุกจงัหวดั 
คณุสามารถหาขอ้มูลเพิม่เตมิไดท้ี ่www.bufdir.no/familie  
 
เด็กและผูใ้หญ ่
ซ ึง่ประสบความรนุแรงอาจมสีทิธไิดร้บัทนายความของผูเ้สี
ยหาย  
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JUR
K 

คณุสามารถคน้หาขอ้มูลตดิตอ่ทนายความทีทํ่างานดา้นทนายความของผูเ้สยีห
ายไดท้ี ่www.advokatenhjelperdeg.no 
 

องคก์รใหค้าํแนะนําแกผู่ห้ญงิ (JURK) 
ใหค้าํแนะทางกฎหมายโดยทีไ่ม่มคีา่ใชจ้า่ย 
แกทุ่กคนทีแ่สดงตนเองทางเพศวา่เป็นผูห้ญงิ 
คณุสามารถหาขอ้มูลเพิม่เตมิเกีย่วกบัทางเราไดท้ี ่www.jurk.no  
 
คณุยงัสามารถโทรหาทางเราไดท้ีเ่บอร ์22 84 29 50 
หรอืเยีย่มสาํนักงานของทางเราที ่Skippergata 23, 0154 Oslo  
 
คณุสามารถสง่ขอ้มูลเกีย่วกบัเร ือ่งราวของคณุใหท้างเราทางออนไลนไ์ด ้
คณุสามารถทําสิง่เหลา่นีไ้ดท้ี ่www.jurk.no → «Send oss din sak» 
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KONTAKT OSS

Telefon: 
22 84 29 50

Adresse: 
Juridisk rådgivning for kvinner
Skippergata 23
0154 Oslo

www.jurk.no
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