
อํานาจหนาที่ของศาลเยาวชนและครอบครัวในคดีความรุนแรงในครอบครัว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สมภาพ  ผลเจริญ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิทยานิพนธนี้เปนสวนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญานิติศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชานิติศาสตร  บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย 

พ.ศ. 2552 

DPU



THE ROLE AND RESPONSIBILITY OF THE JUVENILE AND  
FAMILY COURT IN THE DOMESTIC VIOLENCE CASE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
     SOMPHAP  PHOLCHAROEN 

 
 
 
 
 
 
 
 

A Thesis Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements  
                                     for the Degree of  Master  of  Laws  
                                                  Department of Law                                                              
                             Graduate  School, Dhurakij Pundit University 

2009  

DPU



   ค 

หัวขอวิทยานิพนธ         อํานาจหนาที่ของศาลเยาวชนและครอบครัวในคดีความรุนแรงใน
 ครอบครัว 
ช่ือผูเขียน                       สมภาพ  ผลเจริญ 
อาจารยที่ปรึกษา           รองศาสตราจารยนุชทิพย  ป.บรรจงศิลป 
สาขาวิชา    นิติศาสตร 
ปการศึกษา          2551 

 
บทคัดยอ 

 
 การกระทํารุนแรงในครอบครัวเปนการละเมิดสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน ความรุนแรง
ในครอบครัวนั้นมีความหมายกวางไมเฉพาะการทํารายรางกาย  จิตใจเทานั้น  แตยังรวมถึงความ
รุนแรงในรูปแบบอื่นดวย  มาตรการทางกฏหมายที่มีอยูในปจจุบันไมสามารถสนองตอบตอปญหา
ความรุนแรงในครอบครัวไดเพียงพอและเหมาะสม  โดยไมอาจยับยั้งพฤติกรรมที่รุนแรงที่อาจ
เกิดขึ้นในอนาคตไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 ปจจุบันพระราชบัญญัติคุมครองผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550  
กําหนดใหศาลเยาวชนและครอบครัวมีอํานาจหนาที่ในการพิจารณาคดีความรุนแรงในครอบครัว  
แตเนื่องจากพระราชบัญญัติวาดวยการจัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชน
และครอบครัวยังไมมีบทบัญญัติกฏหมายเกี่ยวกับการพิจารณคดีความรุนแรงในครอบครัวไว
โดยเฉพาะ 
 วิทยานิพนธฉบับนี้จึงได เสนอมาตรการและรูปแบบเกี่ยวกับการพิจารณาคดี           
ความรุนแรงในครอบครัว  และหลักเกณฑการออกคําสั่งคุมครองสวัสดิภาพแกผูถูกกระทํา 
ดวยความรุนแรงในครอบครัว  เพื่อใหปญหาความรุนแรงในครอบครัวไดรับการแกไขเยียวยา 
ผูถูก กระทําดวยความรุนแรงในครอบครัวไดรับการคุมครองสวัสดิภาพ  ครอบครัวกลับคืนสู
สภาวะปกติ  ไมเกิดความแตกแยกหรือเกิดความสูญเสียแกสมาชิกในครอบครัว 
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ABSTRACT 

 
 Domestic violence is a violation of fundamental human rights. It has very broad 
meanings, not only physical or mental harms, but also other kinds of violence. Existing legal 
measurement cannot adequately control problems arising from the domestic violence and restrain 
any future domestic violence. 
 Under Domestic Violence Safeguard Act B.E. 2550 (A.D. 2007), Juvenile and Family 
Court has been authorized to consider cases arising from the domestic violence and the Act for                  
the Establishment of and Procedure for Juvenile and Family Court does not contain any specific 
provision in relating to the consideration of the domestic violence cases. 
 Therefore, this thesis proposes measurements and forms related to the consideration 
of the domestic violence cases and rules related to the issuance of an order to protect welfare of 
victims of the domestic violence in order to solve the domestic violence problems, cure the 
victims of the domestic violence, and restore a family and prevent the family from a separation or 
any loss to  the family member(s).        
 
 
 

  
 
 
 
 
 

DPU



   จ 

กิตติกรรมประกาศ 
 
 ผูเขียนใครขอขอบพระคุณดวยวิทยานิพนธฉบับนี้สําเร็จลุลวงไดดวยความอนุเคราะห
จากทานรองศาสตราจารยนุชทิพย  ป.บรรจงศิลป  อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ ที่ไดใหความกรุณา
รับเปนอาจารยที่ปรึกษาใหกับผูเขียน  ซ่ึงทานไดกรุณาใหคําแนะนําและขอคิดเห็นตางๆ อันมีคุณคา
ยิ่งแกผูเขียนในการทําวิทยานิพนธฉบับนี้  จนกระทั่งวิทยานิพนธฉบับนี้ไดสําเร็จลุลวงไดดวยดี 
 ผูเขียนขอกราบขอบพระคุณทานศาสตราจารย ดร.วารี  นาสกุล  ที่กรุณารับเปน
ประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ  และทานศาสตราจารย  (พิเศษ) ประสพสุข  บุญเดช 
ทานศาสตราจารย ดร.ไพโรจน  กัมพูสิริ  ที่ไดกรุณารับเปนกรรมการสอบวิทยานิพนธ  โดยที่     
ทานอาจารยไดสละเวลาอันมีคายิ่งในการใหคําแนะนําเพื่อทําการปรับปรุงแกไขวิทยานิพนธให
สมบูรณยิ่งขึ้น 
 ผูเขียนขอขอบคุณเจาหนาที่หองสมุด  เจาหนาที่คณะนิติศาสตร  เจาหนาที่บัณฑิต
วิทยาลัยทุกทานสําหรับไมตรีจิตที่มีใหแกผูเขียน รวมท้ังบุคคลอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับการจัดทํา
วิทยานิพนธซ่ึงมิไดกลาวไว ณ ที่นี้ 
 ทายนี้ผูเขียนขอกราบขอบพระคุณนายประสิทธิชัย  ผลเจริญ บิดา  นางกิมเจ็ง  ผลเจริญ 
มารดา  พี่เจี๊ยบ  พี่จุม  พี่ภพ  และนางสาวแสงรวี  แพงสุภา ที่ไดใหความชวยเหลือ  สนับสนุนใน
การทําวิทยานิพนธ  รวมทั้งที่เปนกําลังใจที่ดีตลอดมา  อันเปนแรงผลักดันใหผูเขียนสามารถทํา
วิทยานิพนธไดสําเร็จลุลวงจนสําเร็จการศึกษา  หากวิทยานิพนธฉบับนี้มีคุณคาและเปนประโยชน
ทางวิชาการขอมอบเปนกตเวทิตาแดบิดา  มารดา  คณาจารยตลอดจนทุกทานที่มีพระคุณแกผูเขียน  
และผูเขียนขอนอมรับไวผูเดียวในความบกพรองไมสมบูรณใดๆ ของวิทยานิพนธฉบับนี้ 

 
 

  สมภาพ   ผลเจริญ 
 
 
 
 
 
 
 

DPU



 
ฉ 

สารบัญ 
 

    หนา 

บทคัดยอภาษาไทย………………………………………………………………….............         ฆ 
บทคัดยอภาษาอังกฤษ………………………………………………………….............……         ง 
กิตติกรรมประกาศ…………………………………………………….............…………….         จ 
บทที่  
        1. บทนํา………………………………………………………………….............…...          1 
         1.1 ความเปนมาและความสําคัญของปญหา………………………….............……          1 
       1.2 วัตถุประสงคการศึกษา………………………………….………….............….          2 
          1.3 สมมติฐานของการศึกษา……………………………………..............………..          3  
      1.4 ขอบเขตของการศึกษา………………………………………………................           3     
          1.5 วิธีดําเนนิการศึกษา………………………………………………….................           3 
          1.6 ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ…………………………………………................           4 
 2. แนวคิดเก่ียวกบัสถานะบุคคลในครอบครัว สภาพปญหา                 
  และผลกระทบของความรุนแรงในครอบครัว……………………............…………         5 
  2.1 ครอบครัวและแนวคดิเกีย่วกบัสถานะของบุคคลในครอบครัว…….............….         5 
   2.1.1 ความหมายของครอบครัว………………………………................……         5 
           2.1.2 แนวความคิดเกี่ยวกับสถานะระหวางบุคคลในครอบครัว……............…         7 
                        2.1.2.1 แนวความคิดเกี่ยวกับสถานะระหวาง 
                                            บุคคลในครอบครัวสมัยโรมัน…………....……………………            7 
                         2.1.2.2 แนวความคิดเกี่ยวกับสถานะระหวาง 
                                            บุคคลในครอบครัวของประเทศอังกฤษ……….........................          9 
                          2.1.2.3 แนวความคิดเกี่ยวกับสถานะระหวาง 
                                            บุคคลในครอบครัวของประเทศสหรัฐอเมริกา………........……        10 
                        2.1.2.4 แนวความคิดเกี่ยวกับสถานะระหวาง 
                                            บุคคลในครอบครัวของประเทศออสเตรเลีย………….............…      11 
        2.1.2.5 แนวความคิดเกี่ยวกับสถานะระหวาง 
                                     บุคคลในครอบครัวของประเทศไทย……………................……       11 
 
 

DPU



   ช 

สารบัญ (ตอ) 
                                                                                                                                          

 หนา 
  2.2 ความรุนแรงในครอบครัว………………………………………….............….          16 
    2.2.1 การนิยามดานสังคมจิตวิทยา…………………………............…………         17 
    2.2.2 การนิยามดานกฏหมาย……………………………………............……          18 
        2.3 สภาพปญหาและผลกระทบของความรุนแรงในรอบครัว…………...........…..         21 
    2.3.1 สภาพปญหาโดยทั่วไปในปจจุบัน…………………………...........……         21 
    2.3.2 ลักษณะการกระทํารุนแรงในครอบครัว………………….……..........…        22 
    2.3.3  สาเหตุความรนุแรงในครอบครัว…………………………….................          34 
    2.3.4  ผลกระทบความรุนแรงในครอบครัว………………...........…….………         37 
 3. อํานาจหนาท่ีของศาลเยาวชนและครอบครัวประเทศไทย 

และศาลในตางประเทศในคดีความรุนแรงในครอบครัว……….....................……..          41 
  3.1 ศาลเยาวชนและครอบครัวประเทศไทยในคดีความรุนแรงในครอบครัว...........        41 
    3.2 อํานาจหนาทีข่องศาลเยาวชนและครอบครัว                               
   ในคดีความรนุแรงในครอบครัว….……….............................................……..        41 
              3.3 กระบวนพิจารณาของศาลเยาวชนและครอบครัว                  
   ในคดีความรนุแรงในครอบครัว….......................................………………….          43 
     3.3.1 กระบวนพิจารณากอนนําคดมีาสูศาล………………….............……….          43 
     3.3.2  กระบวนพิจารณาระหวางดําเนินคด…ี……………………….............…         45 
                3.3.3  กระบวนพิจารณาในการมีคําพิพากษาและคําส่ัง…………............…….          50 
                  3.3.4  กระบวนพิจารณาในการกํากบัและ 
    ควบคุมใหเปนไปตามคําส่ังศาล..............................................................   50 
  3.4 องคกรที่สนับสนุนศาลเยาวชนและ                               
   ครอบครัวในคดีความรุนแรงในครอบครัว……………….............................…         52 
  3.5 อํานาจหนาทีข่องศาลตางประเทศในคดีความรุนแรงในครอบครัว…............…  55 
   3.5.1 ประเทศสหรัฐอเมริกา……………………………….............………….        55 
              3.5.2 ประเทศอังกฤษ……………………………………………..............…..       59 
   3.5.3 ประเทศออสเตรเลีย…………………………..............…………………     64 
   3.5.4 ประเทศสิงคโปร………………………………………..............………         66 

 

DPU



 
ซ 

สารบัญ (ตอ) 
 

          หนา 
 4. เปรียบเทียบอํานาจหนาท่ีของศาลเยาวชนและครอบครัว                       
   ในคดีความรนุแรงในครอบครัวของไทยกับตางประเทศ…..................................…     68 
      4.1  อํานาจหนาทีข่องศาลเยาวชนและครอบครัว…………..................……………        68                            
          4.2 กระบวนพิจารณาของศาลเยาวชนและครอบครัว……..............…………….…       71 
       4.3 องคกรที่สนับสนุนการทํางานของศาลเยาวชนและครอบครัว…...............…....         79 
 5. บทสรุปและขอเสนอแนะ…………………………………..............………………         85 
     5.1  บทสรุป…………………………………………………….............………….    85 
  5.2 ขอเสนอแนะ……………………………………………………….............….         88 
บรรณานุกรม……………….…………………………………….............…………………       91 
ประวัติผูเขยีน………………………………………………………………............……….     97 
 
 

DPU



 
บทที่  1 
บทนํา 

 
1.1 ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 ปญหาการใชความรุนแรงในครอบครัวเปนปญหาที่สําคัญประเด็นหนึ่งที่ขัดตอหลัก 
ในเรื่องสิทธิมนุษยชน  ซ่ึงเปนปญหาอยางกวางขวางดังจะพบความรุนแรงในครอบครัวอยูเปน
ประจํา ตามหนาหนังสือพิมพหรือส่ืออ่ืนๆ อยูเปนประจํา  ความรุนแรงดังกลาวมีแนวโนมที่จะเพิ่ม
มากขึ้นในทุกระดับของสังคม  ความรุนแรงในครอบครัว (domestic Violence)  หมายถึง  การใช
กําลังประทุษรายหรือการการกระทําดวยประการใดๆอันมีลักษณะรุนแรง  ระหวางคูสมรสหรือเคย
เปนคูสมรส  ระหวางบิดาหรือมารดากับบุตรผูเยาว  ระหวางผูปกครองกับเด็กที่อยูในปกครองหรือ
ระหวางบุคคลที่ตองพึ่งพิงตนจนเกิดอันตรายแกอนามัย  รางกาย  จิตใจ  อิสระเสรีภาพ  ตอเพศ
หรือไมไดรับความเปนธรรม  หรือไดรับความลําบากเหลือทนทานเมื่อคํานึงถึงฐานะหรือสภาพ
บุคคลดังกลาวมาประกอบแลวไซรอันเปนการรายแรง  สวนคําวาครอบครัว (family)  หมายถึง            
กลุมบุคคลที่อยูหรือเคยอยูดวยกันอยางสามีภริยาตามสภาพความเปนจริง และใหหมายรวมถึง
บุคคลที่อาศัยอยูดวยโดยมีความเกี่ยวพันทางเครือญาติและพึ่งพิงดานเศรษฐกิจและความ 
เปนอยูกับบุคคลใดบุคคลหนึ่งในครอบครัวดังกลาว เชน ญาติที่มาอาศัยอยูในครอบครัวเดียวกัน                
แตไมรวมถึงคนรับใชภายในบานซึ่งอยูภายใตสัญญาจางแรงงาน 
  ปจจุบันรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 ไดบัญญัติรับรองใหความ             
คุมครองเกี่ยวกับความรุนแรงในครอบครัวไวอยางชัดเจน โดยบัญญัติไวในมาตรา 40(6)  และ 52 
วรรคสอง แหงรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 และพระราชบัญญัติคุมครอง        
ผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550  กําหนดใหศาลเยาวชนและครอบครัวมีอํานาจ
พิจารณาคดีเกี่ยวกับคดีความรุนแรงครอบครัว โดยรูปแบบวิธีพิจารณาของศาลเยาวชนและ
ครอบครัวมี ลักษณะเดน  คือ  มีกระบวนการอื่นๆ เปนพิเศษนอกเหนือจากศาลธรรมดา มีวิธีทาง
เพื่อหาทางไกลเกลี่ยประนีประนอม  อันเปนการรักษาสัมพันธภาพที่ดีของครอบครัว โดยมีวิธีการที่
นุมนวลระงับขอพิพาททั้งหลายโดยสันติวิธี  เหมาะสมแกการพิจารณาคดีความรุนแรงในครอบครัว
กวา การดําเนินกระบวนพิจารณาคดีความรุนแรงในครอบครัวในศาลยุติธรรมอื่น 
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  จากการศึกษาพบวาประเทศไทยยังไมมีมาตรการและรูปแบบที่ออกมารองรับ          
พระราชบัญญัติคุมครองผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550  ที่เหมาะสมใน      
การแกไขปญหาความรุนแรงในครอบครัว  หากไดมีกําหนดมาตรการและรูปแบบที่เหมาะสม     
เพื่อรองรับการยื่นคํารองขอคุมครองสวัสดิภาพ  การรับฟงพยานหลักฐาน  การออกคําส่ังคุมครอง
สวัสดิภาพ  การคุมครองชวยเหลือผูไดรับผลกระทบจากความรุนแรงในครอบครัว  และมีการ
กําหนดใหคําส่ังคุมครองสวัสดิภาพใหมีสภาพบังคับตามกฏหมายวาดวยการคุมครองผูถูกกระทํา
ดวยความรุนแรงอยางมีประสิทธิภาพ  ยอมทําใหคดีความรุนแรงในครอบครัวไดรับการแกไข  
สภาพครอบครัวกลับคืนสูสภาวะปกติ  ไมเกิดความแตกแยก ซ่ึงมาตรการในหลายประเทศพบวา 
ไดกําหนดใหศาลมีอํานาจออกคําสั่งเพื่อคุมครองสวัสดิภาพแกผูถูกกระทํารุนแรงในครอบครัว  
และออกคําส่ังแกผูกอเหตุรุนแรงในครอบครัวใหเขารับการบําบัดฟนฟู  หรือมีคําสั่งอยางหนึ่งอยาง
ใดแลวแตพฤติการณแหงคดี  
  วิทยานิพนธฉบับนี้ ผูเขียนจะไดศึกษาถึงอํานาจหนาที่ของศาลเยาวชนและครอบครัว
ในคดีความรุนแรงในครอบครัว  โดยศึกษาถึงมาตรการทางกฎหมายในการคุมครองผูเสียหายจาก
ความรุนแรงในครอบครัวในตางประเทศ  ที่ใชมาตรการโดยใหอํานาจศาลออกคําสั่งคุมครองแก     
ผูที่ไดรับความรุนแรงในครอบครัว  หรือออกคําสั่งใหฝายที่กอเหตุรุนแรงเขารับการแกไขบําบัด   
ฟนฟูแทนการดําเนินคดีทางอาญา  เพื่อนํามาเปนแนวทางในการกําหนดมาตรการ  และรูปแบบเพื่อ
รองรับพระราชบัญญัติคุมครองผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550 โดยจะได
นํามาปรับใชใหเหมาะสมกับวัฒนธรรมและบริบทของสังคมไทย  ซ่ึงมุงคุมครองสถาบันครอบครัว
ใหเปนปกแผนและเปนแกนหลักของสังคมไทยสืบไป  

 
1.2  วัตถุประสงคของการศึกษา 
 1.2.1 เพื่อศึกษาความหมาย  สภาพปญหาและผลกระทบของความรุนแรงในครอบครัว 
 1.2.2 เพื่อทราบถึงแนวความคิดเกี่ยวกับสถานะและสิทธิ  ความสัมพันธของบุคคลภายใน
ครอบครัวตามกฎหมายไทยและกฎหมายตางประเทศ 
 1.2.3 เพื่อศึกษากฎหมายวิธีพิจารณาของศาลเยาวชนและครอบครัว  และปญหาขอขัดของใน
การคุมครองบุคคลที่ไดรับความรุนแรงในครอบครัวของประเทศไทย 
 1.2.4 เพื่อศึกษามาตรการและรูปแบบที่เหมาะสม  ตอการสนองตอบปญหาความรุนแรงใน
ครอบครัว  ตลอดจนวิธีพิจารณาของศาลเยาวชนและครอบครัวในการแกไขปญหาความรุนแรงใน
ครอบครัว 
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1.3 สมมติฐานของการศึกษา 
  พระราชบัญญัติคุมครองผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550 ได
กําหนดใหศาลเยาวชนและครอบครัวมีอํานาจพิจารณาเกี่ยวกับคดีความรุนแรงในครอบครัว 
แตปจจุบันศาลเยาวชนและครอบครัวยังไมมีมาตรการคุมครองผูถูกกระทําดวยความรุนแรงใน
ครอบครัวไวโดยเฉพาะ  หากไดมีการกําหนดมาตรการและรูปแบบเกี่ยวกับการดําเนินกระบวน
พิจารณาคดี   การรับฟงพยานหลักฐาน  การออกคําสั่งเพื่อคุมครองสวัสดิภาพผูถูกกระทํารุนแรง 
ในครอบครัว ยอมทําใหปญหาความรุนแรงในครอบครัวไดรับการแกไขเยียวยา ผูถูกกระทํา        
ความรุนแรงในครอบครัวไดรับการคุมครองสวัสดิภาพ  ครอบครัวกลับคืนสูสภาวะปกติ ไมเกิด
ความแตกแยก สมดังเจตนารมณของกฏหมาย 
 
1.4  ขอบเขตของการศึกษา 
  การศึกษาครั้งนี้จะไดทําการศึกษาปญหาความรุนแรงในครอบครัวที่เกิดจากการทําราย
รางกาย  อนามัย  จิตใจ  เสรีภาพ  เพศ  อันเปนความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา  และรวมถึง
ความรุนแรงอันไมเปนธรรมที่เกิดขึ้นระหวางบุคคลในครอบครัวอันหมายถึงคูสมรส  คูสมรสเดิม  
ผูที่อยูกินหรือเคยอยูกินฉันสามีภริยาโดยมิไดจดทะเบียนสมรส  บุตร  บุตรบุญธรรม  สมาชิกใน  
ครอบครัว  รวมทั้งบุคคลใดๆ ที่ตองพึ่งพาอาศัยและอยูในครัวเรือนเดียวกัน  โดยศึกษาถึง
บทบัญญัติกฎหมายวิธีพิจารณาของศาลเยาวชนและครอบครัว  ประสิทธิภาพของมาตรการหรือกล
ไกลของรัฐที่มีอยูในปจจุบันตอการสนองตอบตอปญหาความรุนแรงในครอบครัวดังกลาว  ศึกษา
เปรียบเทียบมาตรการทางกฎหมายของประเทศตางๆในการคุมครองความรุนแรงในครอบครัว  เพื่อ
นํามาเปนกรอบความคิดในการพัฒนาและปรับปรุงมาตรการทางกฎหมายและกระบวนการยตุธิรรม
ของไทยในการสนองตอบตอความรุนแรงในครอบครัวอยางทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ 
 
1.5 วิธีดําเนินการศึกษา 
  วิธีการศึกษาใชวิธีทางนิติศาสตร (Legal  Research) โดยผูเขียนจะทําการคนควาศึกษา
จากเอกสาร (Documentary  Research ) โดยศึกษาเปรียบเทียบประเด็นตอไปนี้ 
 1.5.1 แนวคิดสาเหตุและผลกระทบของความรุนแรงในครอบครัว และแนวคิดเกี่ยวกับการ
คุมครองบุคคลในครอบครัวของตางประเทศ  ไดแก  ประเทศอังกฤษ  ประเทศสหรัฐอเมริกา
ประเทศออสเตรเลีย  และประเทศสิงคโปร  
 1.5.2 มาตรการทางกฎหมายในการคุมครองบุคลที่ไดรับความรุนแรงในครอบครัวโดย
เปรียบเทียบระหวางประเทศอังกฤษ  ประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศออสเตรเลีย  และประเทศ
สิงคโปร  
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 1.5.3 เอกสารทั่วไป  ไดแก  หนังสือ  บทความ  งานวิจัย  เอกสารสิ่งพิมพตางๆ ที่เกี่ยวของกับ
ปญหาความรุนแรงในครอบครัว 
 
1.6   ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
 1.6.1 ทําใหทราบถึงสภาพปญหาความรุนแรงในครอบครัว  รวมทั้งแนวความคิด เกี่ยวกับการ
คุมครองสิทธิของบุคคลในครอบครัว  ตลอดจนบทบาทของกระบวนการยุติธรรมในการแกปญหา
ความรุนแรงในครอบครัว 
 1.6.2 ทราบถึงบทบัญญัติตามกฎหมายตางประเทศเกี่ยวกับการคุมครองบุคคลจาก การใชความ
รุนแรงในครอบครัว 
 1.6.3 ทราบถึงปญหาและขอขัดของดานกฎหมายวิธีพิจารณาของศาลเยาวชนและครอบครัว 
ในการที่ใหความคุมครองแกบุคคลในครอบครัว 
 1.6.4 เพื่อทราบถึงแนวทางในการพัฒนาและแกไขกฎหมายเพื่อใชเปนมาตรการในการ
คุมครองสวัสดิภาพแกบุคคลในครอบครัวซ่ึงนําไปสูการบังคับใชตอไป 
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แนวคิดเกี่ยวกับสถานะบุคคลในครอบครัว สภาพปญหา  
และผลกระทบของความรุนแรงในครอบครัว 

 
 ครอบครัวเปนหนวยพ้ืนฐานทางสังคม โดยชายหญิงสมัครใจอยูรวมกันเพื่อกอกําเนิด
สมาชิกของครอบครัวและสรางครอบครัวใหม ยังผลใหความสัมพันธและบทบาทหนาที่ ระหวาง
ชายหญิ ง ซ่ึ ง เปนคู สมรสย อมแตกต า งกันไปตามบริบทของสั งคม  บางสถานการณ           
ความสัมพันธระหวางคูสมรสกลับมีความรุนแรง ซ่ึงสภาพปญหาความรุนแรงในครอบครัว
โดยเฉพาะการทํารายรางกายระหวางคูสมรสเริ่มไดรับความสําคัญในชวงสองทศวรรษที่ผานมา 
โดยเร่ิมจากกลุมผูหญิงแนวสตรีนิยม (feminist) ที่เร่ิมเคลื่อนไหวเรียกรองใหมีความสํานึกในสิทธิ
มนุษยชนที่ทัดเทียมกันระหวางเพศ ตั้งแตป ค.ศ. 1960 ในยุโรปและอเมริกาเหนือ ซ่ึงปญหาได
เผยแพรอยางจริงจังในชวง ค.ศ. 1970 โดยเฉพาะเมื่อ  Erin Pizzey นักตอสูเพื่อสิทธิสตรีในอังกฤษ
ไดเปดที่พักพิง (shelters) ใหแกผูหญิงที่ถูกสามีทํารายขึ้นเปนครั้งแรกในป ค.ศ. 1971 และเขียน
หนังสือชื่อ  Scream Quietly or the Neighbors Will Hears เกี่ยวกับปญหาของหญิงที่ถูกสามีทําราย
ทุบตีที่มีจํานวนมากในสังคมออกแพรหลาย ซ่ึงมีผลใหปญหานี้ไดรับความสนใจจากสาธารณชน
เปนครั้งแรก 1   
 ในบทนี้จะไดศึกษาถึงความหมายของสถาบันครอบครัว สถานะและความสัมพันธ
ระหวางสามีภริยาในทางกฎหมาย และสภาพปญหา สาเหตุ และผลกระทบของปญหาความรุนแรง
ในครอบครัว  
 
2.1 ครอบครัวและแนวคิดเก่ียวกับสถานะของคูสมรส 

 2.1.1  ความหมายของครอบครัว 
 คําวา  “ครอบครัว”  เปนคํายากที่จะใหนิยามศัพทได ทั้งนี้เพราะคําวา “ครอบครัว” เปน    
คําทั่วไปที่ใชกันในสาขาวิชาตางๆ ฉะนั้นการนิยามคําวา “ครอบครัว”  จึงมีความแตกตางกัน 
หลายนัย 

                                                           
1  Straus, M., Gelles, R.J. and Steinmentz, S.K.  (1980).  Behind Closed Doors : Violence in the 

American Family.  p. 11. 
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 นักมานุษยวิทยา ไดกลาวถึงลักษณะของครอบครัวไวอีกแงหนึ่งวา ครอบครัวเปน
สถาบันที่สําคัญสถาบันหนึ่ง โดยที่ครอบครัวนั้นจะประกอบดวยหญิงหนึ่งคนหรือมากกวานั้นอยู
รวมกับชายหนึ่งคนหรือมากกวานั้นและมีบุตรดวยกัน และความสัมพันธทางเพศอันเปนที่ยอมรับ
กันทางสังคมจะโดยการสมรสกันตามระบบใดๆ ก็ตาม รวมท้ังสิทธิและหนาที่ตางๆ อันเปนผลที่
เกิดขึ้นจากการสมรสนั้นจัดเขาลักษณะเปนครอบครัวทั้งส้ิน2  
 ดานจิตวิทยากลาววา กลุมชนที่ประกอบขึ้นเปนสมาชิกครอบครัวนั้นตางมีลักษณะเปน
ปฐมภูมิ (primary  group)3 กลาวคือ ครอบครัวเปนกลุมที่มีความเกี่ยวพันกันอยางใกลชิดระหวาง
สมาชิกแตละคน ซ่ึงหมายความวา สมาชิกแตละคนตางมีความสัมพันธกับอีกบุคคลหนึ่งอยาง        
แนนแฟน 
 ทางดานสังคมวิทยา นักสังคมวิทยาใหความเห็นเกี่ยวกับลักษณะของครอบครัววา เปน
การประดิษฐอยางหนึ่งของสังคมดวยการสมรส ซ่ึงหมายความวา แตละฝายที่ตกลงจะอยูรวมกัน
เพื่อกอสภาพครอบครัวขึ้น โดยสังคมจะมอบหมายสามีคนหนึ่งใหกับหญิงแตละคนและกําเนิดบุตร
ดวยกัน ดวยวิธีการนี้เองจึงเกิดการสรางกลุมพิเศษเกี่ยวกับบิดามารดาและบุตรที่เรียกกันวา    
“ครอบครัว” ซ่ึงครอบครัวจัดเปนกลุมทางสังคมอีกกลุมหนึ่งที่แสดงถึงลักษณะของตัวเองออกมา
ใหประจักษดวยการอยูรวมกัน  รวมมือกันทางเศรษฐกิจและรวมกันสรางสรรคส่ิงใหมๆ ขึ้นมา4 
 สรุปไดวาครอบครัว คือ กลุมของบุคคลสองคนหรือมากกวานั้น โดยที่บุคคลเหลานี้ 
ผูกพันดวยการสมรส  การสืบสายโลหิต การรับบุตรบุญธรรมและการอยูรวมกัน มีการกําหนด  
บทบาทหนาที่ความรับผิดชอบและมีหลักยึดทางใจรวมกัน 
 ความสําคัญของครอบครัว คือ ความสัมพันธระหวางสมาชิกครอบครัวที่มีตอกันซึ่ง
ความสัมพันธนั้นจะมีไดตองขึ้นอยูกับเอกภาพ กลาวคือ ความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันของ       
ครอบครัว   เอกภาพนี้สามารถแบงไดเปน 5 ประเภทดังนี้5 
 1. ครอบครัวเปนความสัมพันธทางเพศที่แนนอนมีแบบฉบับในการครองคูอันเปน 
ที่ยอมรับของสังคมโดยทั่วกัน 
 2. ครอบครัวเปนระบบที่ถือวาการที่ชายหญิงจะอยูรวมครอบครัวเดียวกันนั้นจะตองมี
ระบบการเลือกคูครอง (selection of mates) ที่แนนอน 
 

                                                           
2  Winick , Charles.  (1975).  Dictionary of anthropology.  p. 202. 
3  Francis , J.  (1954).  Educational sociology.  p. 102-107. 
4  Smelser , Neil J.  (1967).  Sociology : An introduction.  p. 508. 
5  ไพฑูรย  เครือแกว.  (2515).  ลักษณะสังคมไทย.  หนา 107-111. 
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 3. ครอบครัวเปนระบบที่มีการสืบสกุลของตนเอง (system of nomenclature ) 
 4. ครอบครัวเปนระบบที่ทั้งสองฝายตกลงกันสรางภาวะทางเศรษฐกิจอันจะทําให 
ทั้งสองฝายอยูรวมกันได 
 5. ครอบครัวเปนระบบที่กําหนดที่อยูอาศัยของสามีภริยาที่ตกลงมาอยูรวมกัน 

สวนทางดานสังคมนั้นนักวชิาการไดกลาวถึงลักษณะและหนาที่ของครอบครัวดังนี้ 
 1. ดานชีววิทยา ครอบครัวถือเปนเรื่องของมนุษยที่มีการผสมพันธุกันตามระบบ  โดย
มนุษยมีความตองการทางเพศและแรงขับทางเพศนี้เองที่กอใหเกิดความรับผิดของสังคมขึ้นจนเกิด
เปนสภาพครอบครัวขึ้นมา 
 2. ดานจิตวิทยา ครอบครัวทําหนาที่เพื่อบําบัดความตองการทางเพศ สังคมยอมรับวา
ครอบครัวมีหนาที่ตอการเราและสนองตอบความตองการทางเพศทั้งเพศหญิงและเพศชายผูเปน 
สามีภริยาอันจะพึงมีตอกัน 
 3. ดานสังคมวิทยา หนาที่ครอบครัวพึงปฏิบัติตอกันในทุกสังคมคือ การสราง สมาชิก
ใหมใหกับสังคม  โดยถือกันวาเปนหนาที่ของครอบครัวโดยเฉพาะอันเปนการสืบพันธุมนุษยชาติ
ใหดํารงอยูตอไปในสังคม 
 กลาวโดยสรุป  ความสัมพันธระหวางสามีภริยาเริ่มขึ้นเมื่อชายและหญิงสมรสกัน      
อันเปนการกอกําเนิดครอบครัวโดยหนาที่หลักของครอบครัวไมวาจะพิจารณาในดานชีววิทยา        
ดานจิตวิทยาและดานสังคมวิทยาลวนแตมุงประเด็นเรื่องการมีเพศสัมพันธระหวางสามีภริยา      
เพื่อสนองตอบความตองการทางเพศและการดํารงเผาพันธุ  จึงเปนที่ยอมรับทั่วไปวาการมี
เพศสัมพันธระหวางสามีภริยาเปนเรื่องที่เหมาะสมและจําเปน 

 2.1.2 แนวคิดเก่ียวกับสถานะและความสัมพันธทางกฎหมายระหวางคูสมรส 
ในหัวขอนี้จะศึกษาถึงแนวความคิดเกี่ยวกับสิทธิในชีวิตรางกายของหญิง และรวมถึง

สิทธิ  สถานะของคูสมรสตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน  ไดแก 
  2.1.2.1  แนวความคิดเก่ียวกับสถานะของหญิงตามกฎหมายโรมัน 

  ในสมัยโรมันแตเดิมนั้น  หญิงตองอยูภายใตอํานาจการคุมครองตามกฎหมาย
ของชายไมวาจะเปนบิดา  สามี  หรือผูปกครอง6  เพราะถือวาชายเปนผูแข็งแรงกวา ครอบครัวโรมัน
เปนหนวยพื้นฐานทางกฎหมายซึ่งในครอบครัวหนึ่งจะมีบุคคลเพียงคนเดียวที่สมบูรณตามแบบ 
ของกฎหมายคือหัวหนาครอบครัวเปนผูชายที่มีอาวุโสสูงสุด และมีอํานาจปกครอง หรืออํานาจ
เหนือบุคคลอื่นๆ ในครอบครัวทั้งทางเนื้อตัวหรือรางกาย  หรือทรัพยสินโดยเด็ดขาด 

                                                           
6  Burdick, William L.  (1939).  The Principle of Roman Law and Their Relation to Modern Law.  

p. 221. 
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  โดยหลักการใหญแหงกฏหมายครอบครัวชาวโรมัน  คือ  การที่หัวหนา
ครอบครัวมีอํานาจอยางเด็ดขาดเหนือบุคคลซึ่งเปนสมาชิกในครอบครัว  อํานาจนี้ไดแกการที่
หัวหนาครอบครัวจะยกใครก็ไดในครอบครัวใหเปนคูสมรสกับบุคคลภายนอกรวมถึงการที่จะให
ญาติผูนั้นทําการหยาขาดแยกทางกับสามีหรือภริยาของตนเอง7  โดยเฉพาะในยุคสาธารณรัฐนั้น 
รัฐเขาไปแทรกแซงเรื่องครอบครัวนอยมาก  หัวหนาครอบครัวมีอํานาจสูงสุดที่จะลงโทษสมาชิกใน
ครอบครัวที่กระทําความผิดไดตั้งแตเฆี่ยนตีส่ังสอน  หรือแมแตลงโทษใหถึงตายได  รวมทั้งมี
อํานาจขายหรือยกบุคคลในครอบครัวหรือยกบุตรสาวใหสมรสหรือหยารางได8  นอกจากนั้นใน
เร่ืองทรัพยสิน  บุคคลในครอบครัวจะเปนเจาของทรัพยสินไมได  ทุกสิ่งทุกอยางที่บุคคลใน
ครอบครัวหามาไดตองตกเปนของหัวหนาครอบครัวทั้งส้ิน 

  สวนกรณีการสมรส  การสมรสถือเปนการเปลี่ยนแปลงสถานะของหญิงอยาง
แทจริงโดยเฉพาะการสมรสที่มีขอตกลงเรื่อง Manus9 ระหวางผูปกครองของหญิงกับชาย  ซ่ึงเปน
การใหอํานาจชายผูเปนสามีมีอํานาจปกครองเหนือรางกายหรือทรัพยภริยามากเปนพิเศษ  การ
สมรสที่มี ขอตกลงเรื่อง Manus จะทําใหหญิงไมอยูในอํานาจปกครองของบิดาอีกตอไป  แตจะอยู
ในอํานาจของสามีแทน  ฝายหญิงจะมีเพียงสถานะเปนบุตรสาวของสามีหรือหัวหนาครอบครัวของ
สามีเทานั้นและภริยาไมมีสิทธิใดๆ ตามกฎหมายมากไปกวาบุตรของตนเอง รวมทั้งทรัพยสินของ
ภริยาก็จะตกเปนกรรมสิทธิ์ และอยูในอํานาจการจัดการดูแลของสามี  อยางไรก็ตามมิไดบังคับวา       
การสมรสตองยอมรับหลักการในเรื่อง Manus เสมอไป   ชายกับผูปกครองของหญิงอาจตกลงใหมี
การสมรสโดยไมมีขอตกลงเรื่อง Manus  โดยที่การสมรสนั้นจะไมมีผลใดๆ กับหญิงเลย หญิงยังคง
มีฐานะเปนสมาชิกในครอบครัวเดิมของหญิง หากหญิงบรรลุนิติภาวะแลวก็มีสิทธิในทรัพยสิน 
เชนเดียวกับหญิงโสด10 

 
 

                                                           
7  ประชุม  โฉมฉาย (อางถึงใน ไพโรจน  กัมพูสิริ, 2551:17) 
8  Crook, J.A.  (1967).  Law  and  The  Life  of  Rome.  p. 107. 
9  สถาบัน Manus  เกิดขึ้นในยุคสาธารณรัฐ  โดยอาจเทียบไดกับอํานาจปกครองแหงบิดา  ความหมาย

ของคํานี้ในยุคโรมันตอนตน คือ อํานาจหรือกําลังของคนที่มีอยูเหนือสิ่งที่เปนเจาของโดยสามารถควบคุม  และใช
ทรัพยสินนั้นได  ตอมามีความหมายถึงอํานาจของหัวหนาครอบครัวที่มีอยูเหนือสมาชิกและทรัพยสินของ  
ครอบครัว  และตอมาก็กลายเปนศัพทเทคนิคทางกฎหมายที่หมายถึงสิทธิตามกฎหมายของสามีที่มีเหนือทรัพยสิน
และเนื้อตัวรางกายของภริยา 

10  Corbett, Percy Ellwood.  (1979).  The Roman Law of Marriage.  p. 122. 
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  จากความสัมพันธระหวางสามีภริยาตามกฎหมายโรมันเทียบเคียงไดกับ
ความสัมพันธระหวางบิดามารดากับบุตร โดยสามีมีฐานะเทากับเปนบิดาและภริยาเปนบุตร สามีจึง
มีสิทธิตามกฎหมาย  และถือวาเปนหนาที่ตามศีลธรรม (Moral obligation) ที่จะควบคุมและลงโทษ           
ความประพฤติที่ไมสมควรของภริยาได  

  อยางไรก็ตามอํานาจของสามีเหนือรางกายภริยาโดยเด็ดขาดนี้มีอยูเฉพาะในยุค
ตนๆ  เทานั้น  ตอมาไดมีการยกเลิกอํานาจของสามีโดยส้ินเชิง สามีไมมีอํานาจลงโทษภริยาและหาก
ขายภริยาตนเอง  สามีจะมีความผิดตามกฎหมาย 
 2.1.2.2 แนวความคิดเกี่ยวกับสถานะและความสัมพันธระหวางคูสมรสของประเทศ
อังกฤษ 

  สภาพสังคมดั้งเดิมในประเทศอังกฤษถือวาชายเปนผูคุมครองดูแลสมาชิกใน
ครอบครัวสวนหญิงเปนเพศที่ออนแอจะตองไดรับการดูแลจากชายไมวาจะเปนผูปกครอง หรือสามี
ทั้งทางรางกายและทรัพยสิน  ประกอบกับความเชื่อทางศาสนาคริสตตามพระคัมภีรไบเบิ้ลวา “สามี
ภริยาเปนหนึ่งเดียว”  ซ่ึงสอดคลองกับแนวความคิดทางกฎหมายที่ถือวาสามีภริยาเปนบุคคล
เดียวกันตามทฤษฎีความเปนหนึ่งเดียวของคูสมรส (the Unity of Spouse)  แตความเปนหนึ่งเดียว
หมายถึงเฉพาะชายเทานั้นที่เปนหนึ่ง  เนื่องจากสถานภาพทางกฎหมายของหญิงที่มีอยูกอนสมรส
จะหมดสิ้นลงในระหวางสมรสโดยเขาไปรวมอยูกับสามี  หญิงมีสามีจึงมีสถานภาพแตกตางกับ
หญิงโสด  หรือเรียกวาหลัก Doctrine of Coverture  คือ ถือสถานะทางกฎหมายของหญิงในระหวาง
สมรสซึ่งอยูใตอํานาจควบคุมและคุมครองของสามี11 

  ทฤษฎีความเปนหนึ่งเดียวของคูสมรสและความคิดของสมัย Common Law  
ดั้งเดิมนี้ ทําใหสามีมีอํานาจเหนือภริยา  สามีเปนผูมีอํานาจปกครองที่สูงที่สุดในบาน  มีสิทธิจัดการ
ทุกอยางที่เกี่ยวกับครอบครัวไดอยางเต็มที่  สวนภริยาตองสูญเสียอํานาจในการตัดสินใจโดยอิสระ
ตามกฎหมาย  สิทธิใดๆ ที่หญิงเคยมีมากอนสมรสไดกลายมาเปนสิทธิของสามี  ในทางกฎหมาย
ภริยาจึงถูกมองวาเปนบุคคลที่ไมมีตัวตน  ไมมีอํานาจหรือความประสงคใดๆ ได12  ดังจะเห็นไดจาก
การที่หญิงซ่ึงมีสามีไมสามารถกระทําการทางนิติกรรมไดหากมิไดรับความยินยอมจากสามี  ไม
สามารถกําหนดถิ่นที่อยูหรือสมาคมติดตอกับผูอ่ืนไดหากสามีไมยินยอม รวมท้ังไมสามารถ
ฟองรอง ดําเนินคดีใดๆ ไดดวยตนเอง  และในสวนที่เกี่ยวกับทรัพยสินเมื่อมีการสมรสก็จะตกเปน
ของสามี เวนแตจะไดมีความตกลงกันไวเปนอยางอื่น 

                                                           

 11  Stephen, H.J.  (1950).  Stephen’s Commentaries on the Law of England Vol.2.  p. 490. 
12  Epper, Amey.  (1986 ).  “ Battered Women  and the Equal Protection Clause : Will the Constitution 

Help Them When the Police Won’t ?.”  Yale  Law  Journal , 95.  p. 291. 
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  ผลที่ตามมาประการหนึ่ง คือ การที่ชายผูเปนสามีมีอํานาจลงโทษภริยาได  โดย
ลงโทษ กักขัง  เฆี่ยนตีภริยาเพื่อเปนการควบคุมและรักษาวินัยในครอบครัวได  โดยถือวาการ
ลงโทษนั้นชอบดวยกฎหมาย 
  แตอยางไรก็ดีสิทธิของสามีในการเฆี่ยนตีทําราย  กักขังภริยานั้นไดถูกยกเลกิใน           
ป ค.ศ. 1891 แลว 
 2.1.2.3 แนวความคิดเกี่ยวกับสถานะและความสัมพันธระหวางคูสมรสของประเทศ 
สหรัฐอเมริกา 
  ความสัมพันธของสามีภริยาในประเทศสหรัฐอเมริกาแตดั้งเดิมนั้นใชระบบ
กฎหมายจารีตประเพณี  ถือวาสามีภริยาเปนบุคคลเดียวกัน จะเห็นไดจากการจัดการทรัพยสิน          
กฎหมายกําหนดใหสามีเปนผูแสวงหาทรัพยสิน ปกปกษรักษาทรัพยสิน และมีหนาที่อุปการะ 
เล้ียงดูภริยา  ตลอดจนเปนผูนําครอบครัว13 เชนเดียวกับประเทศอังกฤษ นอกจากนั้น ประเทศ
สหรัฐอเมริกายังไดรับอิทธิพลแนวความคิดของอังกฤษเกี่ยวกับอํานาจของสามีเหนือ รางกายภริยา  
ดังจะเห็นไดจากคําวินิจฉัยของศาลสูงหลายรัฐที่อนุญาตใหสามีลงโทษเฆี่ยนตีภริยาไดตามสมควร  
โดยไมมีความผิดฐานทํารายรางกาย  เวนแตการทํารายนั้นเปนผลใหอีกฝายหนึ่งไดรับบาดเจ็บถาวร
(permanent injury) เทานั้น 
  ในคดี  State V. Rhodes 61 N.C.453 ศาลสูงนอรธแคโรไลนา วางหลักวาสามี
ไมมีสิทธิทําโทษภริยาไมวาในกรณีใดๆ อยางไรก็ตาม ถาการกระทํานั้นไมทําใหไดรับบาดเจ็บ
ถาวร  หรือไมไดเกิดจากการประสงคราย  ไมทารุณโหดราย  หรือไมกอใหเกิดอันตราย  ผูกระทํา
ไมมีความผิดฐานทํารายรางกายโดยศาลใหเหตุผลวาการทะเลาะวิวาทและความขัดแยงที่เปนผลให
เกิดความบาดเจ็บเพียงชั่วคราวไมอาจเทียบไดกับความรายแรงของการเปดเผยเรื่องภายใน
ครอบครัวออกสูสาธารณชน  ศาลควรเปดโอกาสใหคูความแกไขปญหาดวยตนเอง  และอยูรวมกัน
ตอไปมากกวาเขาแทรกแซงการปกครองครอบครัวในเรื่องเล็กๆ นอยๆ14 
  อยางไรก็ตามในชวงปลายศตวรรษที่ 19  แนวความคิดดานกฎหมายดังกลาวได
เปลี่ยนไปการทํารายภริยาถือเปนความผิดฐานทํารายรางกาย 

 
 
 

                                                           
13  วิษณุ  เครืองาม.  (2530).  กฎหมายแองโกล-อเมริกัน.  หนา 42. 
14  Pleck, Elizabeth.  (1989).  “Criminal Approaches to Family Violence, 1640-1980”, in Family 

Violence.  p. 20. 
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 2.1.2.4  แนวความคิดเกี่ยวกับสถานะและความสัมพันธระหวางคูสมรสของประเทศ 
ออสเตรเลีย 
  สถานภาพของผูหญิงในประเทศออสเตรเลียนั้นไดรับการยอมรับทางกฎหมาย
นอยมากกลาวคือ  ไมมีการออกกฎหมายเพื่อคุมครองสิทธิของหญิง  จนปลายศตวรรษที่ 19  ไดมี
การยกเลิกสิทธิของสามีที่จะลงโทษภริยา  แตยังไมมีการใหความคุมครองเกี่ยวกับสิทธิของหญิง
มากนัก  ดังเห็นไดจากที่ศาลสูงพิจารณาคดีที่สามีที่ทุบตีทํารายภริยาของตนในฐานะที่ไมเชื่อฟง
สามีในเรื่องที่ส่ังหามมิใหภริยากลับไปเยี่ยมบานเดิม  ทําใหภริยาฟองสามีของตนในขอหาทําราย
รางกาย  แตสามีกลาวอางวาตนมีอํานาจกระทําไดเพื่อการอบรมสั่งสอน ในที่สุดศาลไดตัดสินวา
สามีมีสิทธิ  อันชอบธรรมตามกฎหมายที่จะกระทําได 
  จึงเห็นไดวาไมวากฎหมายโรมัน  กฎหมายอังกฤษ  กฎหมายอเมริกาหรือ
กฎหมายของ   ออสเตรเลียแตดั้งเดิมนั้นสามีมีอํานาจเด็ดขาดเหนือชีวิตและรางกายภริยาโดยชอบที่
จะลงโทษภริยาของตนเองได  อาจดวยอิทธิพลของศาสนา หรือดวยจารีตประเพณีในแตละยุคแตละ
ชวงสมัย  ซ่ึงการลงโทษดังกลาวนั้นไมเปนการผิดกฎหมายเพราะถือเปนการดูแลสั่งสอน  แต
ปจจุบันประเทศตางๆ ดังกลาวไมยอมรับแนวความคิดสามีมีอํานาจเหนือภริยา  และไดยกเลิก
อํานาจของสามีลงโทษ  สามีไมมีอํานาจลงโทษภริยาได  โดยถือวาการกระทําดังกลาวนั้นเปนการ
ทํารายและเปนความผิดตามบทบัญญัติของกฎหมาย  
  เมื่อสภาพสังคมเปลี่ยนแปลงไปการรับรองหรือคุมครองสิทธิของหญิงมี 
มากขึ้น  เห็นไดจากการจัดทํากฎบัตรสหประชาชาติซ่ึงมีการยอมรับสิทธิมนุษยชนอยางแทจริงและ  
ประกาศปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชนซึ่งบัญญัติรับรองสิทธิและศักดิ์ศรีความเปนมนุษย    
ทุกคน โดยไมจํากัดเพศ เชื้อชาติ ศาสนาที่จะไดรับหลักประกันในสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน 
 2.1.2.5 แนวความคิดเ ก่ียวกับสถานะและความสัมพันธระหวางคูสมรสตาม     
กฎหมายไทย 
  เนื่องจากการสมรสเปนนิติสัมพันธที่มีความสําคัญตอการดํารงอยูของ
ประเทศชาติเปนสถาบันพื้นฐานของรัฐที่จะมองขามไมได  จึงจําเปนอยางยิ่งที่รัฐจะตองเขาไปกาว
กายในเรื่องที่ปกติถือกันวาเปนเรื่องสวนตัวของบุคคล15 จากการศึกษาในประวัติศาสตรกฎหมาย
ไทย  พบวาบทบาททางสังคมของชายและหญิงมีความแตกตางกันมาก  โดยหญิงมีสถานภาพดอย
กวาชาย  ดังจะเห็นไดจากตั้งแตในสมัยกรุงสุโขทัย เมื่อมีการรวบรวมชนชาติไทยตั้งตนเปนอิสระ
นั้น  กฏหมายครอบครัวของไทยไดรับอิทธิพลโดยตรงจากขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรม

                                                           
15  ไพโรจน  กัมพูสิริ.  (2551).  คําอธิบายประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ  5  ครอบครัว.     

หนา 117. 
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ของอินเดียและโดยทางออมจากชนชาติขอมและมอญ โดยไดใหความสําคัญตอชายมากกวาหญิง  
ถือวาชายเปนหัวหนาครอบครัว   ดังปรากฏในศิลาจารึกพอขุนรามคําแหงที่ไดจัดทําขึ้นในระหวาง
พุทธศักราช 1828 ถึงพุทธศักราช  1835 แสดงวาระบบครอบครัวเปนไปอยางงายๆ เนนหนักไปทาง
บิดา  มารดา  พี่และนองมากกวาการสมรส  สตรีไมมีบทบาทในทางครอบครัวหรือสังคม16 
  ในสมัยรัชกาลที่ 1 ไดมีการรวบรวมกฎหมายตางๆในสมัยกรุงศรีอยุธยาไวใน
กฎหมายตราสามดวง  สวนที่กลาวถึงลักษณะครอบครัวและสถานะของสตรีไว  คือ กฎหมาย
ลักษณะผัวเมีย รวมท้ังปะปนอยูในกฎหมายอื่นๆ เชน กฎหมายลักษณะลักพา กฎหมายลักษณะ
มรดก  กฎหมายลักษณะทาษ  เปนตน 
  การใชความรุนแรงตอคูสมรสที่ปรากฏหลักฐานในกฎหมายตราสามดวง  ใน
สมัยรัตนโกสินทร มีดังนี้  
  พระไอยการลักษณรับฟอง มาตรา 13  “ผัวเมียวิวาทแกกันวา  ชายหยาบชาตีดา
แลญาติแหงหญิงก็ดี  เปนโจรผูรายแลกระทําผิดเปนมะหัณโทษประการใดก็ดี  แลทุบถองชกตีฟน
แทงถึงสาหัสก็ดี  แลแพแกปติญาณทานบนก็ดี  แลพอแมหญิงหมีสมักใชชายเล้ียงดวยหญิง หญิง
หมีสมักเลี้ยงดวยชายใหหญิงรองฟองเรียกมาพิจารณาตามบทพระไอยการ” 
  พระไอยการลักษณผัวเมีย มาตรา 60 “สามีภริยาอยูดวยกัน ภริยามีความผิดสามี
จะปราบปรามตีโบยหญิง  หญิงจะเอาโทษแกสามีมิได  ถาภริยาดาวาหยาบชาแกสามีใหภริยาเอา       
ขาวตอกดอกไมขอโทษแกสามีจึงควร” 
  ในสมัยโบราณ กฏหมายกําหนดใหสามีมีอํานาจอิสระเหนือภริยา  มีอํานาจ 
วากลาว   ส่ังสอนและบังคับภริยาตนได  ทั้งมีอํานาจปราบปรามตีภริยาไดตามสมควรเมื่อภริยา
กระทําผิด  สามีภริยาเปนบุคคลเดียวกันในทางกฎหมาย  เพราะถือวาสถานะของภริยาไดถูกนํามา
รวมไวกับสามีผูซ่ึงมีหนาที่ปกปองคุมครองดูแลรักษาภริยาแลว17  สวนภริยามีหนาที่ตองเคารพ 
เชื่อฟงสามี   ถาภริยาทําผิดสามีก็มีสิทธิที่จะลงโทษปราบปรามโบยตีไดโดยสามีไมมีโทษ  อยางไร
ก็ดี อํานาจ  ลงโทษภริยานั้นตองพอสมควร  ศาลวางหลักเครงครัดไมใหทําโทษกันอยางรุนแรง  
มิฉะนั้นหญิงสามารถฟองหยาได  หากทําใหภริยาไดรับบาดเจ็บสาหัส  สามีอาจตองรับโทษอาญา  
ตามตัวอยางคําพิพากษาฎีกา  ดังนี้ 
 
 

                                                           
16  ประสพสุข บุญเดช.  (2550).  คําอธิบายประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ  5 วาดวย 

ครอบครัว.  หนา 1. 
17  ประสพสุข  บุญเดช.  เลมเดิม.  หนา 156. 
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  คําพิพากษาฎีกาที่ 541/2424  สามีทุบตีจนกระดูกแขนภริยาหักสามีตองรับโทษ 
  คําพิพากษาฎีกาที่ 216/2458 สามีทุบตีภริยามีบาดแผลฟกช้ําถึง 13 แหง  
เจาหนาที่ไดฟองจําเลยเปนคดีอาญา  ศาลพิพากษาลงโทษแลว  โจทกจึงฟองขอหยา  ศาลตัดสินให
หยาได  ใหสามีจายคาสินไหมทดแทนใหแกภริยา 
  คําพิพากษาฎีกาที่ 580/2468  สามีทํารายภริยาหลายครั้ง  โดยไมมีเหตุสมควร
และครั้งหลังนี้ไดตีภริยาจนศรีษะแตก   ตัดสินใหภริยาหยาได 
  นอกจากนั้นแลวบิดามารดา  หรือสามียังมีอํานาจตามกฎหมายที่จะเอาบุตรหรือ
ภริยาไปขาย จํานําไดโดยหญิงไมจําตองไดรับความยินยอม ดังปรากฏในหลักกฎหมายเกี่ยวกับการ
ซ้ือขายในพระอัยการทาษ  อันเปนการรับรองใหมีการเอาคนลงเปนทาส  และบิดามารดาหรือสามี 
มีอํานาจที่จะขายฝากบุตรหรือภริยาตนไดโดยอิสระ โดยกฎหมายใหเหตุผลวา บิดามารดา หรือสามี
เปนอิสระเปนไทแกตนเอง สวนบุตรหรือภริยาไมมีอิสระแกตนเอง นอกจากนั้นกฎหมายลักษณะ
เบ็ดเสร็จบทที่ 109  ยังใหสิทธิสามีที่จะยกภริยาของตนเองใหกับผูอ่ืนเหมือนเปนทรัพยสินอยาง
หนึ่งก็ได18  กฏหมายเหลานี้สะทอนคานิยมในอดีตที่มีการยอมรับอํานาจเด็ดขาดของสามีและบิดา
มารดาเหนือชีวิตภริยาและบุตร  ภริยาและบุตรจึงเปนสวนหนึ่งแหงกองทรัพยสินเชนเดียวกับพวก
ทาส  หรือสัตวเล้ียง  ซ่ึงรวมเปนทรัพยรวมประกอบอยูในกองทรัพยสินของบุคคล19 
  จากกฎหมายที่กลาวมาแสดงใหเห็นถึงสถานะของหญิงเหมือนเปนเพียง
ทรัพยสินของสามีแลว  กฎหมายลักษณะผัวเมียยังรับรองสิทธิใหสามีมีภริยาหลายคนไดอยาง
ถูกตองตามกฎหมาย   แตหญิงตองซ่ือสัตยตอสามีตนผูเดียว  หากไปมีความสัมพันธทางเพศกับ 
ชายอ่ืนเปน เร่ืองเสื่อมเสียเกียรติยศของสามีอยางรายแรง  หากสามีจับไดขณะภริยาทําชู สามีมีสิทธิ
ที่จะฆาทั้งภริยาและชายชูไดโดยไมมีความผิด  แตถาฝายชายมีชูภริยามีสิทธิแตเพียง “ดาตีผูหญิงชู 
มิใหถึงสาหัส” และจะตองเปนกรณีที่ “หญิงชูมาทําชูดวยผัวตนที่เรือนตน”  ในดานความสัมพันธ
ทางทรัพยสินนั้นกฎหมายก็ใหอํานาจชายเปนผูคุมครองทรัพยสิน  หากภริยาหยารางภริยาก็มีสิทธิ
แบงสินสมรสนอยกวาสามี20 
  ตอมาอิทธิพลของตางประเทศที่เขามาทําการติดตอกับประเทศไทยนับแต
รัชกาลที่ 4เปนตนมานี้  ทําใหเร่ิมมีแนวคิดในการรับรองและคุมครองสิทธิของหญิงเพิ่มขึ้น  เมื่อมี
การประกาศพระราชบัญญัติเกี่ยวกับครอบครัวเพิ่มเติม  มีผลทําใหฐานะสตรีตามกฎหมายและ

                                                           
18  กฏหมายลักษณะเบ็ดเสร็จ  บทที่ 109  “มาตราหนึ่ง  ผูใดเสนหาแกทาน  ยกภริยาดั่งชีวิตใหแกทาน

ดวยเสนหาแลว แลอยูจะมาเอาคืนเลา  ทานวาจะคืนมิไดเลย” 
19  ร.แลงกาต.  (2526).  ประวัติศาสตรกฎหมายไทย  เลม 1.  หนา 95. 
20  มาลี  พฤกษพงศาวลี.  (2527).  สตรีกับกฎหมาย.  หนา 192-196. 
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สังคมเปลี่ยนแปลงโดยการใหสิทธิที่จะเลือกคูสมรสไดตามใจชอบ  และมีพระราชบัญญัติเรื่องผัว
ขายเมียบิดามารดาขายบุตร ร.ศ. 86 (พ.ศ. 2410) ระบุใหสามีมีความผิดหากขายหรือจํานําภริยาโดย
ภริยาไมยินยอม   ตอมาในรัชกาลที่ 5  ก็ไดมีการประกาศลักษณะอาญา ร.ศ.127 (พ.ศ.  2450) ซ่ึง
หามการซื้อมนุษยหรือเอาคนลงเปนทาส  ถือวาเปนความผิดอาญาและมีโทษ รวมทั้งเมื่อ พ.ศ. 2454 
ไดมีการประกาศเลิกทาสอยางสมบูรณ  ซ่ึงมีผลใหหญิงไมตองตกเปนสินคาเพื่อการขายอีกตอไป21      
จึงเห็นไดวารัฐพยายามเขาไปจํากัดตัดรอนอํานาจสิทธิขาดของสามีเหนือภริยาตามลําดับ 
  สิทธิของหญิงกับสิทธิมนุษยชน 
  ปจจุบันนี้ไดมีการรับรองและใหความสําคัญอยางมากเกี่ยวกับสิทธิความ 
เทาเทียมกันระหวางหญิงชาย ในการประชุมเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนระดับโลก (The World 
Conference on Human Rights) ที่กรุงเวียนนาเมื่อป 1993 ไดยอมรับวาสิทธิของผูหญิงไมอาจโอน
เปลี่ยนแปลงหรือแบงแยกออกจากสิทธิมนุษยชนได โดยปฏิญญาฉบับนี้มีฐานคิดเกี่ยวกับความ
รุนแรงระหวางเพศชายหญิง  อนึ่งการพัฒนาความกาวหนาและการประกันความเทาเทียมกันใน
เรื่องสิทธิระหวางชายหญิงเปนเรื่องที่สหประชาชาติใหความสําคัญ  และความสนใจตลอดมา  
กลาวคือ  ตั้งแตสหประชาชาติจัดตั้งขึ้นในป ค.ศ. 1945  สหประชาชาติเปนกลไกสําคัญในการ
ยกระดับสถานภาพของหญิงดวยการเปนผูนําในการเปลี่ยนแปลงและปลุกเราความสนใจใหโลก
ตระหนักถึงสถานการณที่หญิงตองเผชิญอยู22  โดยหลักที่จะนํามาใชในการศึกษาวิเคราะหถึงกรณีที่
เพศหญิง มักถูกกดขี่  ขมเหง  หรือกระทําการอันเปนการละเมิดสิทธิแหงความเปนมนุษย  คือ หลัก
ของปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน  กติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิพลเมืองและสิทธิทาง 
การเมือง  และอนุสัญญาวาดวยการขจัดการเลือกปฏิบัติตอสตรีในทุกรูปแบบ  กลาวคือ 
  1. ปฏิญญาวาดวยสิทธิมนุษยชน (Universal Declaration of Human Rights)          
หลักปฏิญญาวาดวยสิทธิมนุษยชนไดกลาวถึง  สิทธิมนุษยชนและเสรีภาพข้ันพื้นฐานสําหรับชาย
หญิงทุกแหงในโลกโดยไมมีการเลือกปฏิบัติ  อีกทั้งไดวางหลักการพื้นฐานแหงความเทาเทียมกัน
พรอมทั้งเนื้อหาแหงสิทธิ  ซ่ึงมีสวนเกี่ยวของกับหญิงทั้งในสวนที่เกี่ยวกับสิทธิในการดํารงชีวิตใน
เสรีธรรมและในความมั่นคงแหงรางกาย และสิทธิทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรม23 
  2. กติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง 
(International Convention of Civil and Political Rights) ซ่ึงรัฐบาลไทยไดมีมติคณะรัฐมนตรีในป                      

                                                           
21 ลําพรรณ  นวมบุญลือ.  (2533).  สิทธิและหนาที่ของสตรีตามกฎหมายไทย.  หนา 15-16. 
22 United Nations.  (1991).  Women : Challenges to the year 2000.  p.1. 
23 ไพโรจน  พลเพชร , ศราวุธ  ประทุมราช และ อัญลี  เอมะ.  (2540).  สิทธิมนุษยชน.  หนา 3-17. 

DPU



 15 

พุทธศักราช  2535 ใหประเทศไทยเขาเปนภาคี  โดยกติกาฉบับนี้จะดําเนินการเทาที่เหมาะสมเพื่อ
รับรองความเสมอภาคแหงสิทธิและความรับผิดชอบของชายหญิง24 
  3. อนุสัญญาวาดวยการขจัดการเลือกปฏิบัติตอสตรีในทุกรูปแบบ (Convention 
on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women)25 อนุสัญญานี้มีความเปนมา 
กลาวคือ เปนอนุสัญญาที่จัดขึ้นโดยองคการสหประชาชาติและไดรับการรับรองจากที่ประชุมแหง                  
สหประชาชาติสมัยที่ 34 เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม ค.ศ. 1979  ปจจุบันมีประเทศตางๆใหสัตยาบันหรือ
ภาคยานุวัติ  มีผลใชบังคับตั้งแตวันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2528 
  จึงเห็นไดวาในเรื่องดังกลาว  สิทธิของหญิงไดถูกกําหนดใหมีการคุมครอง  
และรับรองโดยชัดแจงไวแลว  แตอยางไรก็ตามในความเปนจริงผูหญิงก็ยังเปนผูถูกกระทําโดยเปน
เหยื่อของความรุนแรงจากภายนอกหรือภายในครอบครัว  ไมวาจากกลไกของสังคม  เจาหนาที่รัฐ  
และที่สําคัญเปนเหยื่อที่ไดรับความรุนแรงในครอบครัวมากวาเพศชาย  และสวนใหญคนในสังคม    
รวมถึงผูถูกกระทํารุนแรงเองก็เห็นวาความรุนแรงในครอบครัวที่เกิดขึ้นเปนเรื่องในครอบครัว  
เร่ืองสวนตัว  ไมกลาที่บอกเรื่องใหใครทราบเพราะอับอาย  หรือไมกลาที่จะดําเนินคดีแกผูกอเหตุ
เนื่องจากกลัวสามีติดคุกไดรับโทษ  และหากในกรณีผูกอเหตุรุนแรงเปนผูหาเลี้ยงครอบครัว    
ครอบครัวก็ตองขาดรายไดหลักที่นํามาใชในครอบครัว  กลายเปนปญหาที่ตามมาอีกมากมาย        
ดังนั้นการใหความคุมครองหญิงหรือคูสมรสจากความรุนแรงในครอบครัว  จึงตองใชมาตรการที่
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพในการสนองตอบตอปญหาความรุนแรงในครอบครัว ประกอบกับ
การกระทํารุนแรงตอหญิงเปนการกระทําที่กระทบตอรางกาย  อนามัย  เสรีภาพอันเปนสิทธิ        
ขั้นพื้นฐานที่ตองไดรับความคุมครอง  แมการกระทํารุนแรงจะเกิดขึ้นในครอบครัวซ่ึงถือวาสิทธิใน
ครอบครัวเปนสิทธิเกี่ยวกับสวนตัว  จําตองไดรับการคุมครองก็ตาม  แตสิทธิความเปนสวนตัวใน
ครอบครัวดังกลาวก็ไมสําคัญกวาสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานของคูสมรสซึ่งจําตองปกปองคุมครอง
หญิงหรือคูสมรสใหปราศจากความรุนแรงในครอบครัวและการปฏิบัติอันไมเปนธรรม 
  การที่จะบังคับใหเปนไปตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย  เพื่อคุมครองและปองกนั
หญิงหรือคูสมรสจากความรุนแรงในครอบครัวนั้น  รัฐตองเขามามีบทบาทตองมีหนาที่ในการ
คุมครองสิทธิประโยชนในชีวิตรางกายและทรัพยสิน  อันเปนการใหความคุมครองประโยชน 
ขั้นพื้นฐานของบุคคล  ซ่ึงสงผลใหสังคมมีความสงบเรียบรอยและพัฒนากาวหนาตอไปและยัง
รวมถึงการจัดบริการสาธารณะที่จําเปนพื้นฐาน และชวยเหลือผูที่ออนแอ  ผูที่ชวยเหลือตนเอง

                                                           
24  แหลงเดิม.  หนา  21- 59. 
25  แหลงเดิม.  หนา  109-138. 
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ไมได26 ในสวนของครอบครัวนั้นรัฐตองใหความคุมครองชวยเหลือและปองกันคุมครองบุคคล 
ในครอบครัวซ่ึงรวมถึงคูสมรสจากการใชความรุนแรงและการปฏิบัติอันไมเปนธรรมอยางมี
ประสิทธิภาพและเหมาะสมสอดคลอง กับบริบทและวัฒนธรรมของสังคม 

 
2.2 ความรุนแรงในครอบครัว 
 ความรุนแรงในครอบครัวนั้นเปนคํารวมของปรากฏการณการใชกําลังประทุษราย 
ตออนามัย  จิตใจ  รางกาย  เพศ  ชีวิต  เสรีภาพ  หรือการกระทําดวยประการใดๆ อันไมเปนธรรม
ระหวางคูสมรส  ผลกระทบจากความรุนแรงในครอบครัวกอใหเกิดปญหาดานสุขภาพแกผูไดรับ
ผลรายโดยตรง  นอกจากนั้นยังกอใหเกิดปญหาครอบครัวและสังคมโดยสวนรวม  ผูที่ไดรับ
ผลกระทบโดยตรงสวนใหญเปนผูหญิงและเด็ก  ผูชายมีเปนสวนนอย  สถานการณความรุนแรง 
ตอผูหญิงนั้น  มิไดจํากัดเฉพาะวัฒนธรรมใด ชนชั้นใด การศึกษาระดับใด ฐานะทางเศรษฐกิจ     
เชื้อชาติหรืออายุ 
 โดยทั่วไป “ความรุนแรง”  หมายความวา  การที่ฝายหนึ่งใชกําลังเขาทํารายอีกฝายหนึ่ง
อันมีผลกระทบตอรางกายเปนสําคัญ  แต “ความรุนแรงในครอบครัว (domestic violence) มิไดมี
ความหมายเพียงแคนั้นแตหมายความรวมถึงกรณีการทํารายกันทางดานจิตใจและอารมณ
(physically and psychologically) ของอีกฝายหนึ่งดวย27 
 พระราชบัญญัติคุมครองผูถูกกระทําดวยความรุนแรง พ.ศ. 2550 ไดใหนิยามคําวา   
ความรุนแรงในครอบครัวไววา  “ความรุนแรงในครอบครัว”  หมายความวา  การกระทําใดๆ โดย
มุงประสงคใหเกิดอันตรายแกรางกาย  จิตใจ  หรือสุขภาพ  หรือกระทําโดยเจตนาในลักษณะทีน่าจะ
กอใหเกิดอันตรายแกรางกาย  จิตใจ  หรือสุขภาพของบุคคลในครอบครัว  หรือบังคับหรือใชอํานาจ 
ผิดคลองธรรมใหบุคคลในครอบครัวตองกระทําการ ไมกระทําการหรือยอมรับการกระทํา 
อยางหนึ่งอยางใดโดยมิชอบ  แตไมรวมถึงการกระทําโดยประมาท 
 บุคคลในครอบครัว  หมายความวา  คูสมรส  คูสมรสเดิมผูที่อยูกินหรือเคยอยูกินกัน  
ฉันสามีภริยาโดยมิไดจดทะเบียนสมรส บุตร บุตรบุญธรรม สมาชิกในครอบครัว รวมทั้งบุคคลใดๆ
ที่ตองพึ่งพาอาศัยและอยูในครัวเรือนเดียวกัน 
 

                                                           
26  จรัส  สุวรรณมาลา.  (2531).  ผลประโยชนสาธารณะและการกําหนดนโยบายสาธารณะ : แนวคิดทาง

รัฐศาสตรและเศรษฐศาสตร.  หนา 3-4. 
27  จิตฤดี  วีระเวสส.  (2543, กันยายน).  “ความรุนแรงในครอบครัว.”   บทบัณฑิตย,  56,  3.  หนา 223. 
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 จากคํานิยามขางตนนาจะเห็นไดวาขอบเขตของคําวา “ความรุนแรงในครอบครัว”      
มิไดความหมายเฉพาะที่ตองมีการทํารายรางกายเพียงอยางเดียว  ถาเปนการทํารายตอจิตใจและ    
สุขภาพก็ไดรับการคุมครองดวย  นอกจากนี้ยังมีความหมายครอบคลุมไปถึงเรื่องการบังคับหรือใช
อํานาจครอบงําผิดคลองธรรมตอบุคคลในครอบครัว  เชน  เร่ืองการบังคับการบังคับใหเด็กไป    
ขายบริการทางเพศ  เปนตน  สวนบุคคลในครอบครัวไมไดจํากัดเฉพาะบุคคลที่เปนสามีภริยา และ
บุตรตามที่เขาใจกันโดยทั่วไป  หากเปนสมาชิกในครอบครัว  แบบเครือญาติ  หรือแมมิใชเครือญาติ
แตเปนบุคคลใดๆ ที่ตองพึ่งพาอาศัยและอยูในครัวเรือนเดียวกันก็ไดรับการคุมครองตามกฏหมายนี้
ดวยเชนกัน 

  2.2.1  การนิยามดานสังคม จิตวิทยา 
ความรุนแรงในครอบครัว  หมายถึง  รูปแบบพฤติกรรมที่ชอบใชอํานาจบังคับและ     

ควบคุมคูครอง (intimate relationship) ดวยวิธีขูเข็ญ  คุกคาม ทําอันตรายหรือรบกวน กอความ
รําคาญ 
 Mary Ann Dutton  นิยามความรุนแรงในครอบครัว หมายถึง รูปแบบพฤติกรรมใช
อํานาจควบคุมดวยวิธีการใชกําลังประทุษรายตอรางกาย เพศและจิตใจของผูถูกกระทํา  นอกจากนี้
ยังหมายรวมถึงการใช อํานาจควบคุมกระทําตอเด็ก  ทรัพย สิน  สัตว เ ล้ียง  หรือบุคคลอื่น                  
ผูใชความรุนแรงหรือขูเข็ญวาจะใชความรุนแรงตอเด็กยอมมีแนวโนมวาจะกระทําตอผูหญิงใน
ครอบครัวเชนกัน 
 Morris (1987)  กลาววา  “คําวาความรุนแรงในครอบครัว” เปนถอยคําไมชัดเจน เพราะ
ไมทราบวาใครเปนผูกอความรุนแรง   และใครเปนผู ถูกกระทํารุนแรงอันจะถือไดวาเปน        
ผูเสียหายในความผิดอาญา 
 Buzawa, Eva S. & Buzawa Carl G. (1990) นิยามคําวา “ความรุนแรงในครอบครัว”  
หมายถึง  ความรุนแรงระหวางชายหญิง  ซ่ึงอยูดวยกันหรือเคยอยูดวยกันอยางฉันทสามีภรรยา เปน
การนิยามในความหมายอยางกวางซึ่งการสมรสจะชอบดวยกฏหมายหรือไมก็ตามและผูกอเหตุ
ความรุนแรงอาจเปนชายหรือหญิงก็ได 
 กลาวโดยสรุป การนิยามคําวา “ความรุนแรงในครอบครัว” เพื่ออธิบายปรากฎการณ
ดานสังคมจิตวิทยามักจะนิยามในความหมายอยางกวาง  หมายถึง  กระบวนการใชความรุนแรงเพื่อ
นําไปสูความสําเร็จของผูกระทํา (batterer) ในการใหไดมาซึ่งอํานาจครอบงําและควบคุมบุคคลใน
ครอบครัว หรือใหไดมาซึ่งการยอมรับ (self-respect) จากบุคคลในครอบครัว  อันเนื่องมาจาก
อารมณแปรปรวนของตน  พฤติกรรมดังกลาวหากไมไดรับการแทรกแซงและควบคุมอยาง    
เหมาะสมก็จะเกิดซ้ําและขยายความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ ระหวางความสัมพันธในครอบครัว 
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  2.2.2 การนิยามดานกฎหมาย 
 การนิยามคําวา “ความรุนแรงในครอบครัว” ในทางกฎหมายจะแคบกวาดาน 
สังคมจิตวิทยาเพราะตองกําหนดถึงลักษณะของการกระทําและความสัมพันธระหวางผูกระทํากับ 
ผูที่ไดรับผลรายใหชัดเจนโดยไมจํากัดวาเพศใดจะเปนผูกอเหตุความรุนแรงหรือไดรับผลรายจาก
ความรุนแรง  คณะกรรมการกฎหมาย (The Law Commission) ของประเทศอังกฤษไดใหคํานิยาม 
คําวา “ความรุนแรง” ไวในรายงานฉบับที่ 207 (1992) วาถอยคํา “รุนแรง (Violence)”  ในตัวของมัน
เองมักใชในสองความหมาย  กลาวคือ  ในความหมายอยางแคบ  หมายถึง  การใชกําลังหรืออาวุธ  
ประทุษราย  หรือขูเข็ญวาจะใชกําลังประทุษรายแกกายผูอื่น  แตถาเปนความรุนแรงในครอบครัวมี
ความหมายกวางกวาการใชกําลังประทุษรายแกกายรวมถึงการประทุษรายทางเพศหรือประทุษราย
ตอจิตใจ  หรือกอความเดือดรอนรําคาญ  อันมีผลกระทบตอสุขภาพกาย จิตใจ อนามัยและความ
เปนอยูอยางปกติสุข  แมวาจะไมมีการใชกําลังประทุษรายก็ตาม  ความรายแรงและผลกระทบแหง
การกระทํายอมขึ้นอยูกับสภาพธรรมชาติของผูกระทํา โดยนิยามความรุนแรงตามกฎหมายไดดังนี้ 
 1) การนิยามของกฎหมายตางประเทศ 
  Deborah Lockton & Richard Ward นิยามคําวา “ความรุนแรงในครอบครัว”
หมายถึง ความรุนแรงเกิดขึ้นหรือถูกกลาวหาวาเกิดขึ้นระหวางคูสมรสหรือผูที่อาศัยอยูดวยกันหรือ              
ผูถูกกระทํามีความสัมพันธเปนคูครองกับผูกระทําความรุนแรง 
  ตามกฎหมายครอบครัว ค.ศ. 1966 ของประเทศอังกฤษคุมครองความรุนแรงใน     
ครอบครัวเฉพาะความสัมพันธระหวางเพศชายและหญิงที่เปนคูสมรส  หรือเคยเปนคูสมรสกัน    
มากอน  ไมรวมถึงความรุนแรงที่เกิดแกคูครองเพศเดียวกัน 
  กฎหมายฟอรริดา  นิยามคําวา “ความรุนแรงในครอบครัว”  หมายถึง  บุคคลที่อยูใน
ครอบครัว  หรือครัวเรือนเดียวกัน  ทําราย  ทํารายสาหัส  ทุบตี  ทุบตีสาหัส  กระทํารุนแรงทางเพศ 
กระทํารุนแรงทางเพศสาหัส  เฆี่ยนตี  เฆี่ยนตีรุนแรง  ลักพา  กักขัง  หรือกระทําผิดอาญาแกสมาชิก
ที่อาศัยอยูในครอบครัว  หรือครัวเรือนเดียวกันจนไดรับอันตราย  หรือถึงแกความตาย  “สมาชิกที่
อยูอาศัยในครอบครัวหรือครัวเรือนเดียวกัน”  หมายถึง  คูสมรส  ผูเคยเปนคูสมรส  ผูที่มี          
ความเกี่ยวพันทางสายโลหิตหรือการสมรส  ผูอาศัยอยูดวยกันเหมือนครอบครัวหรือเคยอาศัยอยู
ดวยกันเหมือนครอบครัว  และผูที่มีบุตรดวยกันโดยไมคํานึงวาจะสมรสกันโดยชอบหรือไม หรือ
เคยอยูอาศัยดวยกันมากอน 
  ตามกฎหมาย Women Charter ของประเทศสิงคโปร มาตรา 64 นิยามคําวา            
“ความรุนแรงในครอบครัว” หมายถึงการกระทําดังตอไปนี้ 
  (1) กระทําโดยจงใจหรือพยายามกระทําดวยประการใดๆ จนนาจะเกิดอันตรายแก
สมาชิกในครอบครัว 
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  (2) กระทําการใดโดยรู  หรือควรรูวาจะเกิดอันตรายแกสมาชิกในครอบครัว 
  (3) กักขัง หรือควบคุมสมาชิกในครอบครัวโดยมิชอบ และฝนเจตนาของบุคคลนั้น 
  (4) กอความเดือดรอนรําคาญอยางตอเนื่อง  โดยเจตนาใหสมาชิกในครอบครัว
ไดรับความเสียหายหรือเปนอันตรายแกกายหรือจิตใจ  การกระทําความรุนแรงดังกลาวไมรวมถึง
การกระทําปองกันโดยชอบ  หรือเพื่อการอบรมสั่งสอนเด็กอายุต่ํากวา 21 ป 
 2) การนิยามของกฎหมายระหวางประเทศ 
  ตามอนุ สัญญาว าด วยขจัดการ เลือกปฏิบัติต อสตรีทุก รูปแบบ  ค .ศ .1979 
(Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination against Women CEDAW 1979) 
ไมมีฐานความคิดเกี่ยวกับความรุนแรงระหวางเพศ  ตอมาในการประชุมเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน      
ระดับโลก (The  World  ConFerence  on  Human  Rights ) ที่กรุงเวียนนาเมื่อป 1993 ที่ประชุมได
ยอมรับวาสิทธิของผูหญิงและเด็กไมอาจโอนเปลี่ยนแปลงหรือแบงแยกออกจากสิทธิมนุษยชนได               
(an inalienable integral and indivisible part of universal human rights) ประเทศสมาชิกที่มารวม
ประชุมสมัชชาขององคการสหประชาชาติเมื่อเดือนธันวาคม ค.ศ. 1993 ไดรับปฏิญญาวาดวยการ
ขจัดความรุนแรงตอผูหญิง  สาระสําคัญของปฏิญญาฉบับนี้มีฐานคิดเกี่ยวกับความรุนแรงระหวาง
เพศชายหญิง  โดยมีสมมติฐานวาผูหญิงเปนเหยื่อของความรุนแรงทุกรูปแบบโดยนิยาม  คําวา  
“ความรุนแรงตอผูหญิง”  หมายถึง  การกระทําใดๆ ที่เปนความรุนแรงตอผูหญิง  ยังผลใหเกิด
อันตรายตอกายและจิตใจ  หรือเกิดความทุกขทรมานแกผูหญิง  รวมทั้งการขูเข็ญวาจะทําอันตราย
เชน  การบังคับ  กดขี่หรือการจํากัดเสรีภาพไมวาจะเกิดในที่สาธารณะหรือที่รโหฐาน  อีกทั้ง
ปฏิญญาวาดวยสิทธิมนุษยชนไดกลาวถึงสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานสําหรับชายหญิงทุกแหงในโลก
โดยไมมีการเลือกปฏิบัติ อีกทั้งไดวางหลักการพื้นฐานแหงความเทาเทียมกัน28 
  เปนที่นาสังเกตวาการนิยามความรุนแรงตอผูหญิงตามปฏิญญาวาดวยการขจัด        
ความรุนแรงตอผูหญิงมีความหมายกวางมาก  มิไดจํากัดเฉพาะความรุนแรงที่เกิดจากคู  หรือสมาชิก
ในครอบครัวเทานั้น  แตหมายรวมถึงความรุนแรงตอผูหญิงอันเนื่องมาจากกลไกของสังคมที่บังคับ
ใหผูหญิงอยูในฐานะดอยกวาผูชาย  ดังนั้นคํานิยามความรุนแรงตอผูหญิงตามปฏิญญาวาดวย      
การขจัดความรุนแรงตอผูหญิงมีความหมายครอบคลุมความรุนแรงตอผูหญิงที่เกิดขึ้นในครอบครัว
ความรุนแรงตอผูหญิงในบริบทของชุมชนหรือชนกลุม  เชน  จารีตประเพณีปฏิบัติหรือความเชื่อ
ตางๆ  และความรุนแรงตอผูหญิงจากเจาหนาที่  หรือกลไกของรัฐ  หรือรัฐยอมใหมีการกระทํา
ความรุนแรงตอผูหญิง แตในความหมายของเหยื่อกลับแคบไป  เพราะจํากัดเฉพาะผูหญิงเทานั้น 
 

                                                           
28  ไพโรจน  พลเพชร, ศราวุธ  ประทุมราช และ อัญลี  เอมะ.  (2540).  หนาเดิม 
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 3) การนิยามของกฎหมายไทย 
  ตามพระราชบัญญัติคุมครองผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550  
ไดใหนิยามของคําวาความรุนแรงในครอบครัวไววา  “ความรุนแรงในครอบครัว”  หมายความวา         
การกระทําใดๆ โดยมุงประสงคใหเกิดอันตรายแกรางกาย  จิตใจ  หรือสุขภาพ  หรือกระทําโดย
เจตนาในลักษณะที่นาจะกอใหเกิดอันตรายแกรางกาย  จิตใจ  หรือสุขภาพของบุคคลในครอบครัว  
หรือบังคับหรือใชอํานาจผิดคลองธรรมใหบุคคลในครอบครัวตองกระทําการ  ไมกระทําการหรือ
ยอมรับการกระทําอยางหนึ่งอยางใดโดยมิชอบแตไมรวมถึงการกระทําโดยประมาท 
  โดยทั่วไป “ความรุนแรง”  หมายความวา  การที่ฝายหนึ่งใชกําลังเขาทํารายอีกฝาย
หนึ่ง อันมีผลกระทบตอรางกายเปนสําคัญแต “ความรุนแรงในครอบครัว” มิไดมีความหมายเพียง
แคนั้น  แตหมายความรวมถึงกรณีการทํารายกันทางดานจิตใจและอารมณของอีกฝายหนึ่งดวย29 
  ความรุนแรงในครอบครัวนั้นรวมถึงการกระทําดังนี้ดวย  คือ 
  1. การกระทํารุนแรงตอครอบครัว  โดยเฉพาะฝายหญิงที่ถูกฝายชาย  ตบ  ตี เตะ    
ตอย ฯลฯ  การทํารายรางกายรุนแรงพบไดมาก  และมีแนวโนมจะมากขึ้น เมื่อการครองชีพยาก 
ลําบากขึ้น 
  2. การทํารายรางกาย  จิตใจ  รวมถึงการลวงเกินทางเพศตอเด็ก  และการทอดทิ้ง
เด็กมีจํานวนมากแตตัวเลขไมทราบ  เพราะมักไมเปดเผย  หรือใหประวัติบิดเบือน  และประชาชน 
ก็มักคิดวาเปนเรื่องภายในครอบครัวจึงไมสนใจเด็กที่ตกเปนเหยื่อ 
  3. การละเลยทอดทิ้งคนชรามีแนวโนมวาจะมากขึ้นเพราะคนมีอายุยืนขึ้น  ในขณะ
ที่ทั้งหญิงและชายตองออกทํางานนอกบาน  เพราะความจําเปนทางเศรษฐกิจ  จึงปลอยใหคนชราอยู
ตามลําพัง 
  ดังนั้นความรุนแรงในครอบครัวตามที่ปรากฏในกฎหมายไทยเทาที่มีอยูและได
นิยาม  ไวนั้นหมายถึงการกระทําความรุนแรงที่มีตั้งแตไมเปนอันตรายรายแรงแกรางกายและหรือ
จิตใจแตเปนการกระทําลักษณะตางๆ  เชน การรบกวน หรือคุกคาม การทอดทิ้ง การไมใหส่ิงจําเปน
ในการดํารงชีพ  จนถึงขั้นเปนความผิดตามที่กฎหมายกําหนดไวในประมวลกฎหมายอาญาเกี่ยว 
แกชีวิต รางกาย  อนามัย  เสรีภาพ  หรือในระดับรายแรงจนสาหัสหรือถึงแกชีวิต และรวมถึงความ
รุนแรงที่กระทําทางเพศดวยแตอยางไรก็ตามไมรวมถึงการกระทําโดยประมาท 

 
 
 
                                                           

29  จิตฤดี  วีระเวสส.  หนาเดิม.  
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2.3  สภาพปญหาและผลกระทบของความรุนแรงในครอบครัว 
  2.3.1 สภาพปญหาโดยทั่วไปในปจจุบัน 
 อาจกลาวไดวาในทุกระดับของสังคมปญหาความรุนแรงในครอบครัวเกิดขึ้นใน        
ทุกชนช้ันเพียงแตรูปแบบและลักษณะความรุนแรงอาจแตกตางกันไปตามบริบททางสังคมและ
วัฒนธรรม  ไมวาในชนชั้นใด และการศึกษาระดับใด 
 จากการศึกษาทั่วโลกพบวา  สถานการณความรุนแรงในครอบครัวเปนเรื่องสากลเปน
ปรากฏการณที่สามารถเกิดขึ้นไดในทุกภูมิภาคและทุกสังคม  ไมวาจะเปนสังคมแบบตะวันตก  
สังคมแบบตะวันออก  สังคมดั้งเดิม  หรือสังคมสมัยใหม  เชน  ประเทศในแถบแอฟริกามีผูหญิง
ประมาณรอยละ 30-45 เคยถูกสามีหรือคูรักทํารายรางกาย  ในขณะที่แถบประเทศเอเชีย ผลการ
สํารวจระดับชาติของบังกลาเทศพบอัตราความรุนแรงตอผูหญิงในทุกชวงชีวิตสูงถึงรอยละ 47 ใน
อินเดียผูหญิงรอยละ 40 ถูกคูสมรสทุบตี โดยรอยละ16 ถูกทํารายอยางรุนแรงและในเกาหลีพบวา
รอยละ 38 ของผูหญิงถูกทํารายรางกาย30   
 สวนการศึกษาในประเทศไทยพบวา  การทํารายมีตั้งแต  ตบ  ตี  เตะ ชก  กระทืบ ซอม 
ขวางปา  หรือทุมของใส  หรือการใชอาวุธตางๆ เชน  มีด  ปน  รวมทั้งพฤติกรรมโหดเหี้ยมอื่นๆ 
เชน  การจุดไฟเผา  สาดน้ํากรด  โยนลงน้ํา  ใชยาพิษใหเหยื่อดื่ม  ซ่ึงผลความรุนแรงมีตั้งแตบาดเจ็บ
เล็กนอย  บาดเจ็บสาหัส  ขมขืน  นอกจากนั้นยังพบวาการทํารายในครั้งแรกมักจะเริ่มตนดวย      
การกระทําที่ไมรุนแรง  แตตอมาจะยิ่งรุนแรงขึ้นและกระทําถ่ีขึ้นเรื่อยๆ  สําหรับในป 2549 ขอมูล
จากโรงพยาบาล  91 แหง ในสังกัดกรมอนามัย  กรมการแพทย  และโรงพยาบาลในสังกัดสํานักงาน
ตํารวจแหงชาติ  มีจํานวนผูขอรับบริการทั้งส้ินจํานวน 14,382 ราย จําแนกเปนเด็กอายุระหวาง 
แรกเกิดถึง 18 ป จํานวน 7,164 ราย คิดเปนรอยละ 49.81  ผูใหญจํานวน 7,218 ราย คิดเปน          
รอยละ 50.19  ซ่ึงผูกระทําสวนใหญเปนคนที่รูจักและมีความใกลชิด  โดยสามีเปนผูกระทํา        
รอยละ 26.26  สมาชิกในครอบครัวรอยละ 14.27  พอแม พอเล้ียงและแมเล้ียงรอยละ 3.30  และ 
2.11 ตามลําดับ31  สาเหตุของการกระทํารุนแรงตอสตรีและเด็กรอยละ 28.79 เกิดจากสาเหตุการ 
เมาสุรา  และติดสารเสพติด  การนอกใจ  หึงหวง  และทะเลาะวิวาทรอยละ 24.0432  ยิ่งกวานั้นใน
การทํารายรางกายมักจะจบลงดวยการทํารายทางเพศ  และบอยครั้งที่ถูกทํารายในขณะตั้งครรภจน
แทงบุตร 

                                                           
30  รณชัย  คงสกนธ และ นฤมล  โพธิ์แจม.  (2551).  ความรุนแรงในครอบครัว  ทฤษฎี  ผลกระทบ  

กฎหมาย.  หนา 15. 
31  สํานักกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว.  (2550).  รายงานสถานการณสตรี  ป 2550.  หนา 39. 
32  แหลงเดิม.  หนา 40. 
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 แมวาปญหาความรุนแรงที่เกิดขึ้นระหวางคูสมรสจะเปนปรากฏการณหนึ่งในสังคม 
และเปนปญหาที่ทุกสังคมประสบอยูตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน แตปญหาดังกลาวก็ยังถูกปดบังไว 
ในครอบครัวเพราะกลัวคูของตนตองรับโทษ หรือเห็นวาเปนเรื่องที่นาอับอายเปนเรื่องสวนตัว       
สวนใหญไมคอยแจงความหรือเปดเผยตอสาธารณะใหรับรู 

   2.3.2 ลักษณะการกระทํารุนแรงในครอบครัว 
  1) การฆาตกรรมระหวางสมาชิกในครอบครัว  
      การฆากันตายระหวางสมาชิกในครอบครัวถือเปนอุบัติการณความรุนแรงใน      
ครอบครัวที่มีความรายแรงที่ สุด  จากรายงานเกี่ยวกับความรุนแรงตอผูหญิงขององคการ
สหประชาชาติในป 1996  พบวา  ในประเทศออสเตรเลีย  บังคลาเทศ  แคนาดา  เคนยา ไทย  และ
สหรัฐอเมริกา  มีผูหญิงที่ถูกฆาตาย (Femicide) เกิดจากความรุนแรงในครอบครัวเปนสวนใหญ  
  2) การกระทํารุนแรงตอกาย (physical  abuse) ระหวางสมาชิกในครอบครัว 
   จากการศึกษาทั่วโลกตางยืนยันไดวาอุบัติการณความรุนแรงในครอบครัวเกิดจาก     
การทํารายรางกาย (physical  abuse) ระหวางคูสมรสหรือเคยเปนคูสมรส (intimate  partner) หรือ
ระหวางบิดามารดากับบุตรเกิดขึ้นทุกสังคมในโลก 
   การกระทํารุนแรงตอกาย  เมื่อเกิดขึ้นมักจะเกิดซ้ํามีแนวโนมขยายความรุนแรงและ
ความถี่ของการกระทําเพิ่มขึ้น  ลักษณะการใชกําลังทํารายแกกาย  เชน 
   1. ใชกําลังกายผลัก  ตบ  ตี  ชก  เตะ 
   2. มัด  ผูก  กักขัง 
   3. ใชกําลังทํารายจนเปนแผลถลอก  ฟกช้ํา  เลือดออกรอยเจาะ รอยแตก รอยไหม  
รอยขูด  ขีด  ขวนตอรางกาย 
   4. ใชกําลังเคนคอ  บีบคอ 
   5. ใชกําลังดึงผม  กระชากผม  จับผมหรือแขน ขา  ลาก 
   6. ใชอาวุธทํารายรางกาย 
   7. ใชกําลังทํารารางกายหรือทําใหเสียหายซ่ึงสัตวเล้ียงหรือทรัพยสินของอีกฝาย 
   การใชกําลังทําราย( physical  assault ) คูครองดังกลาวยอมเปนเหตุใหผูถูกระทํา
ไดรับอันตรายแกกายและจิตใจหรือไดรับอันตรายสาหัสหรือบางครั้งถึงแกความตาย  เวนแตเปน
การ    ใชกําลังทํารายโดยเจตนาฆา 
  3) การกระทํารุนแรงตอเพศ (sexual  abuse ) ในครอบครัว 
     ในประเทศตางๆ สวนใหญใชหลักกฏหมายที่ชายกระทําความรุนแรงทางเพศ                
(sexual  abuse) ตอภริยาหรือขมขืนภริยา (marital  rape) ไมเปนความผิดทางอาญา  แมผูหญิงเอง
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สวนใหญเห็นวาการที่ถูกคูครองบังคับใหมีเพศสัมพันธดวยไมเปนการขมขืนถามีการสมรสหรือ  
อยูกินกับชายนั้นอยางสามีภริยา  มีขอสันนิษฐานวาผูหญิงที่ทําการสมรสแลวสามียอมมีสิทธิ              
มีเพศสัมพันธกับภริยาอยางไมมีขอจํากัด  ในปจจุบันมีหลายประเทศกําลังรณรงคเพื่อออกกฏหมาย
กําหนดใหการขมขืนภริยาในสมรสเปนความผิด  เชน  ประเทศออสเตรเลีย  ออสเตรีย  บารบาโดส
แคนาดา  ไซปรัส  เดนมารก  สาธารณรัฐโดมินิกัน  เอกวาดอร  ฝร่ังเศส  เยอรมัน  ไอรแลนด      
เม็กซิโก  โปแลนด  รุสเซีย  อัฟริกาใต  สเปน  สวีเดน  ทรินิแดด  โตมาโก  อังกฤษ  และ         
สหรัฐอเมริกา  เปนตน  สวนประเทศที่ออกเปนกฏหมายแลว 26 ประเทศ  เชน  นิวซีแลนด  นอรเวย
ฟลิปปนส  นามิเบีย  ฮอนดูรัส  ซิมบับเว  เปนตน 
   การกระทําความรุนแรงทางเพศระหวางคูสมรสหรือคูครอง (intimate  partner)       
บอยครั้งเปนเรื่องยุงยากและลําบากใจที่ผูหญิงจะพูด  การกระทําความรุนแรงทางเพศสวนใหญจะ
เปนการใชกําลังประทุษรายรวมดวยหรือบังคับใหมีกิจกรรมทางเพศโดยอีกฝายหนึ่งไมสมัครใจ  
เชน 
   (1) พยายามกระทําหรือทําใหอีกฝายกระทํากิจกรรมทางเพศโดยไมสมัครใจ 
   (2) การรวมประเวณีโดยอีกฝายไมเต็มใจหรือไมถามหรือกลัวถูกปฏเิสธ 
   (3) ใชกําลังทํารายขณะรวมประเวณีหรือทําอันตรายตออวัยวะเพศ  รวมทั้งการใช
วัตถุหรืออาวุธกระทําตออวัยวะเพศฝายหญิงหรือการใชปากหรือรวมประเวณีทางทวารหนักโดยอีก
ฝายไมสมัครใจ 
   (4) ใชกําลังบังคับรวมประเวณีโดยไมปองกันการตั้งครรภหรือปองกันโรคติดตอ   
ทางเพศสัมพันธ 
   (5) วิจารณหรือเรียกชื่ออวัยวะเพศแทนชื่ออีกฝาย 
   การกระทําความรุนแรงทางเพศตอเด็กในครอบครัว โดยจารีตประเพณีเกือบ             
ทุกประเทศในสังคมทั่วโลกหามการลวงละเมิดทางเพศ  หรือการมีเพศสัมพันธระหวางบิดามารดา
กับบุตร (incest)  แตปรากฏการณดังกลาวก็เกิดในทุกสังคมและเปนความรุนแรงที่ยากแกการ
คนพบ  เพราะผูกระกระทําลวงละเมิดทางเพศโดยมากจะเปนบุคคลในครอบครัว เชน บิดา บิดา
เล้ียง  พี่ชาย  ลุงหรือญาติใกลชิด  การลวงละเมิดมักจะเกิดขึ้นซ้ําๆ กวาจะมีการคนพบหรือมีการ
คนพบ การลวงละเมิดก็มักจะถูกปกปดเพื่อรักษาชื่อเสียงของครอบครัว  หรือไมก็โทษวาเด็กเปน
ตนเหตุของปญหา  จากการศึกษาพบวา เด็กผูหญิงอายุ 15 ปหรือต่ํากวาถูกลวงละเมิดทางเพศจาก
บุคคลใกลชิดในครอบครัวเกิดขึ้นเกือบทุกสังคม 
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  4) การทําอันตรายตออารมณหรือจิตใจ (emotional  or  psychological  abuse) 
   บางครั้งเกิดกอนหรือเกิดพรอมกันกับการกระทําความรุนแรงตอรางกายหรือเพศ      
เปนการกอใหเกิดความรูสึกกลัว  หรือรูสึกวาตนไรคา  การทําอันตรายตออารมณหรือจิตใจอาจเกิด
ไดหลายรูปแบบ  เชน 
   (1) ขูเข็ญจะทําอันตราย 
   (2) จํากัด  ไมใหส่ิงจําเปนแกความเปนอยู 
   (3) ขมขู  ทําใหเกรงกลัว  ทําใหขายหนา  ไรเกียรติ  ดูถูกเหยียดหยาม  ทําใหต่ําตอย
ปฏิบัติเหมือนทาส 
   (4) การเรียกขานดวยคําไมเหมาะสม  วิพากวิจารณในทางเสียหาย  ดูถูกเหยียด
หยามพูดดูถูกดูแคลน 
   (5) กลาวโทษ  ใสความ  ตําหนิติเตียนการกระทําของคูสมรสไปเสียทุกสิ่ง 
   (6) เย็นชา  เพิกเฉย  ไมสนใจ  ขับไลไสสง  พูดจาเยาะเยยถากถางอยูตลอดเวลา 
   (7) แกลงปลอยทิ้งใหอีกฝายตกอยูในที่นาจะเกิดอันตราย 
   (8) ปฏิเสธไมใหความชวยเหลือเมื่ออีกฝายเจ็บปวยหรือไดรับบาดเจ็บ 
   (9) ขมขูหรือทําลายทรัพยสินหรือสัตวเล้ียงของอีกฝาย 
   Lockton, D. & Ward, R. (1997 ) กลาววา  ผูหญิงที่ถูกคูครองขมขู (threat) หรืดุดา
เกรี้ยวกราดเสมอยอมทําใหหวาดกลัวและมีผลกระทบตอจิตใจพอๆกับถูกทํารายทุบตี 
  5) ความรุนแรงจากจารีตประเพณีปฏิบัติ (traditional  and  cultural  practice) 
   ผูหญิงและเด็กผูหญิงในหลายประเทศทั่วโลกไดรับความเจ็บปวดและทรมานจาก
การปฏิบัติตามความเชื่อของลัทธิศาสนาหรือชนเผาตางๆ  เชน  ความเชื่อการขลิบอวัยวะของเพศ
หญิง   (female  genital  mutilation) ผูหญิงประมาณ 130 ลานคนทั่วโลกที่ผานการขลิบอวัยวะเพศ  
ผูหญิงประมาณ 2 ลานคนในแตละปที่ผานกระบวนการขลิบอวัยวะเพศ  ประเพณีความเชื่อเกี่ยวกับ      
การขลิบอวัยวะเพศหญิงปจจุบันมี 28 ประเทศในทวีปอัฟริกา (ทั้งตะวันออกและตะวันตก)          
บางประเทศในทวีปเอเชียและตะวันออกกลาง  ผูอพยพบางกลุมในอเมริกาเหนือ  ยุโรปและ         
ออสเตรเลีย  ผลกระทบจากการขลิบอวัยวะเพศของผูหญิงอาจถึงแกความตายหรือเปนหมัน ไดรับ
ความเจ็บปวดทางกายและมผีลกระทบตอจิตใจดวย 
   ประเพณีการเรียกสินเดิมหรือของหมั้นจากฝายหญิงในประเทศอินเดีย  ไดมีการ
ออก กฏหมายไมใหฝายชายเรียกสินเดิมหรือของหมั้นจากฝายหญิงแลว  แตก็ยังมีความรุนแรง             
อันเกี่ยวเนื่องกับสินสมรสหรือของหมั้น ในแตละปที่ถูกคูสมรสหรือคูฆาโดยเผาถาหญิงไมสามารถ
ใหของหมั้นและสินเดิมแกสามีตามที่ตกลง  สวนใหญมักจะถูกอางวาเกิดอุบัติเหตุ ไฟคลอกตายใน
ครัว  อุบัติเหตุหญิงถูกเผาใหตายก็เกิดขึ้นในประเทศปากีสถานเชนเดียวกัน 
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   ในประเทศบังคลาเทศพบวา  มีอุบัติเหตุการวางยาพิษภริยาหรือเด็กผูหญิงโดยใช
กํามะถัน ซ่ึงมีราคาถูกและหาไดงาย  สาเหตุที่มีการใชกํามะถันผสมอาหารฆาภริยาเนื่องจาก        
ไมสามารถใหของหมั้นหรือสินเดิมแกสามีตามที่ตกลงได  สวนเด็กหญิงถูกฆาเนื่องจากปฏิเสธ    
ไมยอมแตงงานตามที่พอแมหรือญาติผูใหญตองการ33 
   ความเชื่อเร่ืองการฆาเพื่อเกียรติภูมิแหงวงศตระกูล (killing in the name of honour) 
ประเพณีความเชื่อฆาผูหญิงเพื่อเกียรติ  มีปรากฏในหลายประเทศ   เชน บังคลาเทศ  อียิปต         
จอรแดน  เลบานอน  ปากีสถานและตุรกี ในกรณีผูหญิงประพฤติผิดประเวณี (adultery) มีความ 
สัมพันธกับชายกอนแตงงาน  ไมวาจะถึงขั้นมีเพศสัมพันธหรือไม หรือถูกขมขืน หรือ  ตกหลุมรัก
กับชายที่ผูใหญในครอบครัวไมเห็นดวย  เหตุดังกลาวผูชายในครอบครัวมีสิทธิฆาผูหญิงหรือ
เด็กผูหญิงนั้นได  ตามประมวลกฏหมายอาญาของประเทศจอรแดนการฆาผูหญิงหรือเด็กหญิงเปน
ความผิดทางอาญา  แตการกําหนดโทษต่ําลงถาเด็กผูชายเปนผูกระทําผิด  จึงเปนชองทางให    
ครอบครัวใชเด็กชายฆาหญิงหรือเด็กผูหญิงในครอบครัวเพื่อรักษาเกียรติภูมิของครอบครัว 
  6) ประเพณีการเลือกปฏิบัติตอลูกผูชายและลูกผูหญิง 
   ในสังคมที่มีประเพณีและคานิยมเลือกเด็กผูชายมากกวาเด็กผูหญิงก็มีการปฏิบัติ 
ที่รุนแรงตอเด็กผูหญิง  เชน  การเลือกทําแทงเด็กทารกที่เปนเพศหญิงหรือการฆาทารกเพศหญิง      
ในประเทศอินเดียมีอุบัติการณฆาเด็กทารกเพศหญิงยังไมรวมถึงการทําแทงทารกเพศหญิง           
ในประเทศจีนพบวา นโยบายการมีบุตรคนเดียวของรัฐบาลทําใหมีการทําแทงทารกเพศหญิง
ประมาณรอยละ 12 ในหลายประเทศที่มีประเพณีและคานิยมบุตรเพศชายมากกวาเพศหญิง  
กอใหเกิดการกระทําทารุณกรรมหรือละเลยทอดทิ้งขาดความเอาใจใสดูแลจนเปนเหตุใหเด็กผูหญิง
เจ็บปวยและถึงแกความตายเปนจํานวนโดยเฉลี่ยเด็กผูหญิงจะตายอายุระหวาง 2-5 ป เปนจํานวน
มากในแตละป  นอกจากนี้ยังปรากฏวาในประเทศกําลังพัฒนาหลายประเทศ  เด็กผูหญิงจะไดรับ
การเลี้ยงดูดอยกวาเด็กผูชาย  เด็กผูหญิงที่ขาดสารอาหารหรือการเลี้ยงดูไมถูกสุขลักษณะยังผลให
เด็กผูหญิงพิการหรือถึงแกความตายในขณะที่เปนทารกเปนจํานวนมากในแตละป 
  7) ความรุนแรงที่เกิดจากการบังคับคาประเวณี 
   การบังคับผูหญิงหรือเด็กผูหญิงใหคาประเวณีหรือเพื่อธุรกิจทางเพศโดยคูครอง
หรือบิดามารดาถือเปนความรุนแรงตอผูหญิง (violence  against  women) พบวาครอบครัวที่ยากจน
หรือไรศีลธรรมไมสามารถเลี้ยงดูบุตรได  มักจะขายหรือใหเชาบุตร  จึงอาจถูกบังคับคาประเวณี  
เด็กผูหญิงมักจะถูกสงไปใชแรงงานในครอบครัว  เด็กจึงเสี่ยงตอการถูกทํารายหรือแสวงหา

                                                           
33  วัชรินทร  ปจเจกวิญูสกุล, อุทัยวรรณ  แจมสุธี และ อํานาจ  เนตยสุภา.  การประเมินกระบวนการ     

ยุติธรรมในการคุมครองสวัสดิภาพบุคคลที่ไดรับความรุนแรงในครอบครัว.  หนา 40. 
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ผลประโยชนทางเพศจากเด็กโดยนายจาง  ดังปรากฏในอัฟริกาตะวันตก  ประเทศเซเนกัลถึงไนจีเรีย  
เด็กจากครอบครัวยากจนถูกสงไปตะวันออกกลาง ในแตละปเด็กเหลานั้น  สวนใหญจะไปสูการคา
ประเวณี  ในอัฟริกาใตโสเภณีเด็กมีแนวโนมเพิ่มขึ้นและเปนเหยื่อของกระบวนการอาชญากรรม  
คามนุษย  จังหวัดภาคเหนือของประเทศเนปาล  การเปนโสเภณีถือเปนแหลงเงินไดของครอบครัว  
สามีหรือบิดามารดาจึงบังคับขายภริยาหรือบุตรสาวไปเปนโสเภณีในประเทศอินเดีย  ในชนบท
ยากจนของประเทศไทย   ครอบครัวที่ยากจน พอแมจะขายบุตรเพื่อนําเงินไปใชหนี้นายทุน  
เด ็กผูหญิงจะถูกนําไปเปนโสเภณี สวนเด็กผูชายจะถูกใชแรงงาน  เด็กเหลานี้จะสมัครใจเพราะถือวา
เปนการทดแทนบุญคุณพอแม  ภาคเหนือของประเทศกานา เด็กผูหญิงจะถูกยกใหกับพระและถูก
บังคับใหอยูกับพระอยางภริยาและบูชาพระดวยการใหรวมประเวณี  ทั้งนี้ เพื่อครอบครัวจะไดรับ
การปกปองคุมครองเปนการตอบแทน  วิธีการดังกลาวปรากฏในทางตอนใตของประเทศอินเดียซ่ึง
มีการยกผูหญิงหรือเด็กผูหญิงเพื่อบูชาพระในวัด  เด็กผูหญิงเหลานั้นในที่สุดก็จะกลายเปนโสเภณี 
   ในการบัญญัติความผิดตามกฎหมายอาญาบางฐานความผิดไดวางหลักกฎหมาย 
โดยอาศัยความสัมพันธระหวางสามีภริยา  และบุคคลในครอบครัวเปนขอกําหนด โดยบุคคลใน
ฐานะสามีภริยา  หรือในฐานะครอบครัวเดียวกันเปนเหตุยกเวนโทษ  เหตุลดโทษ หรือใหมีการ 
ยอมความกันไดในความผิดซ่ึงโดยทั่วไปยอมความกันไมได  เพื่อไมใหความผิดอาญาเปนเหตุ
กระทบกระเทือนความสงบสุขของครอบครัวอันเปนสถาบันพื้นฐานของสังคมที่สําคัญที่สุด  
ในทางตรงกันขามการกระทําใดถือไดวาเปนความผิดรายแรงหากกระทําโดยบุคคลในฐานะสามี
ภริยา  หรือในฐานะครอบครัวเดียวกันกฎหมายอาจบัญญัติใหเปนเหตุตองรับโทษหนักขึ้น  เชน            
การขมขืนกระทําชําเราผูสืบสันดาน  การกระทําอนาจารผูสืบสันดาน  การกระทําเพื่อสนอง     
ความใครของผูอ่ืน  เปนธุระจัดหาลอไป  หรือชักพาไปเพื่ออนาจารผูสืบสันดาน  ทั้งนี้เปนไปตาม
บทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายอาญามาตรา 28534  การฆาบุพการีเปนไปตามบทบัญญัติแหง
ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 289 (1)  เนื่องจากกฎหมายเห็นวาการกระทําความผิดในลักษณะ     
ดังกลาวเปนปฏิปกษตอสถาบันครอบครัวอยางรายแรง 
   ความสัมพันธระหวางสามีภริยาตามกฎหมายอาญาที่ถือเปนเหตุยกเวนโทษได
บัญญัติไวในมาตรา 71 วรรคแรก  แหงประมวลกฎหมายอาญา  โดยวางหลักวา  การกระทาํความผดิ          
ฐานลักทรัพย  วิ่งราวทรัพย  ฉอโกง โกงเจาหนี้  ยักยอก รับของโจร ทําใหเสียทรัพย บุกรุก หากเปน
การกระทําที่สามีทําตอภริยา หรือภริยากระทําตอสามีผูกระทําไมตองรับโทษ 

                                                           
34  มาตรา 285 แหงประมวลกฎหมายอาญา บัญญัติวา “ ถาการกระทําความผิดตามมาตรา 276 มาตรา 

277 มาตรา 277ทวิ มาตรา 277ตรี มาตรา279 มาตรา 280 มาตรา 282 หรือมาตรา 283  เปนการกระทําแกผูสืบ 
สันดาน… ผูกระทําตองระวางโทษหนักกวาที่บัญญัติไวในมาตรานั้นๆ หน่ึงในสาม” 

DPU



 27 

   ความเปนสามีภริยากันนั้นตามมาตรา 71 วรรคแรกแหงประมวลกฎหมายอาญานี้   
หมายความถึงสามีภริยาที่ถูกตองตามประมวลกฎหมายแพงพาณิชยบรรพ 5 วาดวยครอบครัว   
กลาวคือ  หากสมรสกันเมื่อใชประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยบรรพ 5 แลว  ตองไดจดทะเบียน
สมรสโดยถูกตองตามกฎหมายดวย35  สวนลักษณะการกระทําความรุนแรงในครอบครัวระหวาง
สามีภริยาไมวาจะชอบหรือมิชอบดวยกฎหมายก็ตาม อันเปนการกระทําตอชีวิต  รางกาย  อนามัย
เสรีภาพหรือตอเพศเปนความผิดตามกฎหมายกําหนด ไมมีกฎหมายบัญญัติวาการกระทําดังกลาว 
ไมเปนความผิด  ไมตองรับโทษหรือไดรับยกเวนโทษ การกระทําดังกลาวนั้นจึงเปนความผิดตาม
กฎหมายและผูกระทําความผิดตองไดรับโทษตามกฎหมายกําหนด  การกระทําความรุนแรงดังกลาว
นั้นแยกได  ดังนี้ 
   1. ลักษณะการกระทํารุนแรงในครอบครัวตอชีวิต 
    ความผิดฐานนี้คือการทําใหผูอ่ืนถึงแกความตายโดยเจตนา มาตรา 28836  การ
กระทําใหถึงแกความตาย  หรือการฆาอันเปนการกระทําของความผิดฐานนี้ คือ การกําจัดชีวิตผูอ่ืน
ซ่ึงไมจํากัดวิธีอาจเปนการใชปนยิง การวางยาพิษ  การบีบคอ ฯลฯ  และการกระทําใหถึงแกความ
ตายนี้อาจเปนการกระทําที่งดเวนการที่จักตองกระทําเพื่อปองกันตามมาตรา 59 วรรค 537ได  เชน  
การที่สามีปลอยใหภริยาที่วิกลจริตฆาตัวตาย  สามีอาจตองรับผิดฐานฆาภริยาโดยการงดเวนการที่
จะตองกระทําเพื่อปองกันผล 
    การฆากันตายระหวางสมาชิกในครอบครัวถือเปนอุบัติการณความรุนแรงใน
ครอบครัวที่มีความรายแรงที่สุด   
    สําหรับประเทศไทยจากการรวบรวมเหตุการณความรุนแรงในครอบครัวไทย
จากการเสนอขาวโดยหนังสือพิมพขาวสด  มติชน  ไทยรัฐ  เดลินิวส  และกรุงเทพธุรกิจของมูลนิธิ       
เพื่อนหญิง พบวา  เมื่อป 2548 พบความรุนแรง 603 กรณี  เพิ่มขึ้นจากป 2547 ที่มี 386 กรณี แบงเปน
การฆากันของบุคคลในครอบครัว 369 กรณี หรือ รอยละ 62 ของการกระทําความรุนแรงใน
ครอบครัว  ในจํานวนนี้เปนการฆาตัวตาย 136 กรณี โดยสามีฆาตัวตาย 75 กรณี  ภริยาฆาตัวตาย 38 
กรณี  ลูกฆาตัวตาย 22 กรณี  กรณีการฆาคนในครอบครัวและผูที่เกี่ยวของ 143 กรณี โดยสามีฆา

                                                           
35  จิตติ ติงศภัทิย.  (2546).  กฎหมายอาญาภาค 1.  หนา 914. 
36  มาตรา 288 แหงประมวลกฎหมายอาญาบัญญัติวา  “ผูใดฆาผูอื่น ตองระวางโทษประหารชีวิต…” 
37  มาตรา 59 วรรค 5 แหงประมวลกฎหมายอาญาบัญญัติวา “การกระทํา ใหหมายความรวมถึงการให

เกิดผลอันหนึ่งอันใด  โดยงดเวนการที่จักตองกระทําเพื่อปองกันผลนั้นดวย” 
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ภริยา  62 กรณี  ภริยาฆาสามี 28 กรณี  ลูกฆาพอแม 14 กรณี38  ซ่ึงขอมูลดังกลาวสะทอนใหเห็น
ปญหาความรุนแรงในครอบครัวที่นําไปสูการฆากันตายระหวางบุคคลในครอบครัวไดพอสมควร 
    ในกรณีที่เปนขาวทางหนาหนังสือพิมพ คดีนายแพทย ว. ที่ตกเปนจําเลยคดีฆา
ผูอ่ืนโดยไตรตรองไวกอน  ซ่ึงผูถูกฆาเปนภริยาตนเองและใชวิธีการหั่นศพเพื่ออําพรางคดี  คดีนี้
ศาลมีคําพิพากษาใหประหารชีวิตสถานเดียว  ซ่ึงสาเหตุเกิดมาจากความรุนแรงในครอบครัวที่มีการ
ทํารายระหวางสามีภริยา  และมีปากเสียงกันบอยครั้ง  เมื่อภริยาจับไดวาสามีมีความสัมพันธกับ
คนไขที่มีครอบครัวแลว  ไดขมขูสามีวาจะนําเรื่องดังกลาวไปรองเรียน  จึงไดนํามาสูการฆาตกรรม
ภริยาตนเอง  อันถือวาเปนความรุนแรงในครอบครัวตอชีวิตที่รายแรงที่สุด  ซ่ึงผูกอเหตุและ
ผูเสียชีวิตเปนคูสามีภริยา  เปนบุคคลในครอบครัวเดียวกันมีความสัมพันธใกลชิด และมีการศึกษา  
ฐานะทางเศรษฐกิจที่ดี  ยังกอคดีความรุนแรงในครอบครัวถึงขั้นเปนความรายแรงถึงแกชีวิต  
    เห็นไดวาความรุนแรงในครอบครัวนั้นมิไดจํากัดเฉพาะในชนชั้นผูใชแรงงาน
เทานั้น แตยังปรากฏใหเห็นไดในทุกชนชั้นทุกระดับของสังคมเชนกัน  และความรายแรงนั้นยังถึง
ขั้นเกิดความสูญเสียชีวิต  แตหากความรุนแรงดังกลาวไดรับการแกไขเยียวยาเสียกอนดวยวิธีการ               
ที่เหมาะสมสําหรับการกระทํารุนแรงในครอบครัวอาจไมเกิดความสูญเสียแกครอบครัว  หรืออาจ
ชวยใหครอบครัวกลับคืนมามีสภาพที่ปกติสุขดังเดิมได 
   2. ลักษณะการกระทํารุนแรงในครอบครัวตอความปลอดภัยของรางกาย 
    ความผิดตอรางกายโดยเจตนาที่ เปนความผิดพื้นฐาน ไดบัญญัติไวในภาค 
ลหุโทษ  คือในมาตรา 39139 สวนความผิดอาญาอันเปนความผิดฐานทํารายรางกาย  อันเริ่มดวย
มาตรา 29540ตลอดจนผูกระทําตองรับโทษหนักขึ้นตามมาตรา 297 และความผิดฐานมิไดเจตนาฆา
แตทํารายจนถึงแกความตายมาตรา 29041 ซ่ึงเปนความผิดอาญาที่ผูกระทําตองรับโทษหนักขึ้น
เนื่องจากผลของการกระทํา  โดยการใชกําลังทํารายคูครองดังกลาวยอมเปนเหตุใหผูถูกกระทําไดรับ
อันตรายแกกายและจิตใจหรือไดรับอันตรายสาหัส  หรือบางครั้งถึงแกความตาย  เวนแตเปนการใช
กําลังทํารายโดยเจตนาฆา 

                                                           
38  รณชัย  คงสกนธ และ นฤมล  โพธิ์แจม.  (2551).  เลมเดิม.  หนา 17-18. 
39  มาตรา 391 แหงประมวลกฎหมายอาญาบัญญัติวา “ผูใดใชกําลังทํารายผูอื่นโดยไมถึงกับเปนเหตุให

เกิดอันตรายแกกายหรือจิตใจตองระวางโทษ…” 
40  มาตรา 295 แหงประมวลกฎหมายอาญาบัญญัติวา “ผูใดทํารายผูอื่นจนเปนเหตุใหเกิดอันตรายแกกาย 

หรือจิตใจของผูอื่นนั้น ผูนั้นกระทําความผิดฐานทํารายรางกาย  ตองระวางโทษ…” 
41  มาตรา 290 แหงประมวลกฎหมายอาญาบัญญัติวา “ผูใดมิไดมีเจตนาฆา แตทํารายผูอื่นจนเปนเหตุให

ผูนั้นถึงแกความตายตองระวางโทษ…” 
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    การกระทํารุนแรงตอกายเมื่อเกิดขึ้นมักจะเกิดซ้ํามีแนวโนมขยายความรุนแรง
และความถี่ของการกระทําเพิ่มขึ้น ลักษณะการใชกําลังทํารายแกกาย  เชน 
    (ก) การใชกําลังกายผลัก 
    (ข) มัด  ผูก  กักขัง 
    (ค) ใชกําลังทํารายจนเปนแผลถลอก  ฟกช้ํา  เลือดออก  รอยเจาะ  รอยแตก  รอย
ไหมรอยขีด  ขูด  ขวนตอรางกาย 
    (ง) ใชกําลังเคนคอ หรือบีบคอ 
    (จ) ใชกําลังดึงผม  กระชากผม  จับผมหรือแขนขาลาก 
    (ฉ) ใชอาวุธทํารายรางกาย 
    (ช) ใชกําลังทํารายหรือทําใหเสียหายซึ่งสัตวเล้ียงหรือทรัพยสินของอีกฝาย 
    โดยแยกประเภทความรุนแรงตอความปลอดภัยของรางกายดังนี้ 
    (1) ความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 295   
                  คําวา “ทํารายผูอ่ืน” ไมหมายถึงการใชกําลังประทุษรายตามมาตรา 1(6)42 แต
หมายถึงการกระทําตอรางกายหรือจิตใจใหเจ็บ  หรือแตกหัก  เสียหาย  จะมีอาวุธหรือไมก็ตามและ
ไมวาจะกระทําโดยถูกตองเนื้อตัวของผูเสียหายหรือไมก็ตาม  เชน  หลอกใหเขาเสียใจจนวิกลจริต
ไป  สวนคําวา “จนเปนเหตุใหเกิดอันตรายแกกายหรือจิตใจของผูอ่ืนนั้น”  อันตรายแกกายหมายถึง    
บาดเจ็บ  คือ  ถาถึงหนังขาดทะลุเขาไปในเนื้อก็เปนบาดเจ็บ  แตการกระทําใหเปนแผลบวมช้ํา  เปน
รอยพองหนังแตก หรือบวมเปงอยางมาก เชน เนื้อแตกปริ ก็ถือวาเปนการทําใหบาดเจ็บ     
เหมือนกัน  และคําวา “อันตรายแกจิตใจ” เปนการกระทําใหเกิดผลตอรางกายดวยหรือไมก็ตาม  
เชน  ทํารายจนทําใหเขาปราศจากสติสัมปชัญญะ  หรือสลบไปเปนเวลานานแมจะไมไดปรากฏ 
บาดแผล43  และการทํารายตามมาตรานี้หากเปนการทํารายจนเปนอันตรายรายแรงถึงขั้นสาหัสแลว
กฎหมายไดกําหนดใหผูกระทําตองรับโทษสําหรับความผิดนั้นเพิ่มขึ้นหากผลที่ไดรับนั้นเปนผล
โดยตรงจากการทํารายตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 297 
 

                                                           
42  มาตรา 1(6) ตามประมวลกฎหมายอาญาบัญญัติไววา “ใชกําลังประทุษราย หมายความวา ทําการ

ประทุษรายแกกายหรือจิตใจของบุคคล ไมวาจะทําดวยใชแรงกายภาพหรือดวยวิธีอื่นใด และใหหมายความ
รวมถึงการกระทําใดๆ ซึ่งเปนเหตุใหบุคคลหนึ่งบุคคลใดอยูในภาวะที่ไมสามารถขัดขืนได ไมวาจะโดยใชยาทํา
ใหมึนเมา สะกดจิต หรือใชวิธีอื่นใดอันคลายคลึงกัน ” 

43  หยุด แสงอุทัย.  (2542).  กฎหมายอาญาภาค 2-3.  หนา 203-204. 
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    สวนการกระทํารุนแรงในครอบครัวอันเปนการทํารายรางกายหรือจิตใจระหวาง
คูสมรสอันถือไดวาเปนเหตุฟองหยาไดตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยมาตรา 1516(3) นั้น  
การทํารายรางกายหรือจิตใจ  การทํารายหมายถึงการจงใจทําใหเกิดอันตรายแกกายหรือจิตใจของคู
สมรส  หรือบุพการีของคูสมรสอีกฝายหนึ่ง  ซ่ึงถาเปนการทํารายรางกายก็จะตองปรากฏวามี
บาดแผล  ผิวหนังแตก  โลหิตไหล  หรือเกิดการบวมช้ํา ไดรับความเจ็บปวดเปนอันมาก  รักษา
หลายวันจึงจะหาย  เชน  สามีทํารายภริยา  ปรากฏตามรายงานชันสูตรบาดแผลวาภริยามีบาดแผล
บวมช้ําเขียวรวมถึง 23 แหงดวยกัน ตองรักษาตัวอยูรวม 20 กวาวัน พฤติการณตางๆประกอบกัน
แสดงใหเห็นวาภริยาถูกสามีทํารายถึงบาดเจ็บทุพพลภาพ  จึงเปนเหตุฟองหยาได44  โดยมีตัวอยาง 
คําพิพากษาดังนี้ 
    คําพิพากษาฎีกาที่ 1078/2525  สามีทํารายภริยาถึงบาดเจ็บน้ําหลอเล้ียงสมอง
ไหลออกมาจากรูจมูกและกระดูกหัก นับเปนการรายแรงพอที่ใหหยาจากกันได 
    คําพิพากษาฎีกาที่ 4793/2533  จําเลยที่ 1 ใชเทาเตะโจทกเปนเหตุใหโจทกไดรับ
บาดเจ็บถึงกระดูกแขนหัก  เปนการทํารายรางกายที่เขาลักษณะรายแรง โจทกจึงมีสิทธิฟองหยา  
จําเลยที่ 1ได  ตามประมวลกฏหมายแพงและพาณิชย มาตรา 1516(3) 
    แตถาเปนการทํารายเพียงเล็กนอย  เชน  ภริยาเอาเล็บขวนหนาสามีเปนรอยขวน
เพียงเล็กนอย  เลือดไหลซิบๆ เทานั้น  จะถือวาเปนการทํารายรางกายจนเปนเหตุใหฟองหยาหา 
ไดไม 
    คําพิพากษาฎีกาที่ 1648/2524  สามีภริยาทะเลาะทุบตีเพราะภริยาหึงสามี                   
เปนเรื่องตางทํารายรางกายซึ่งกันและกัน  มิใชเปนการรายแรงฟองหยาไมได 
    คําพิพากษาฎีกาที่ 5161/2538  ภริยาทํารายรางกายไมถึงขั้นรายแรง  ถือวาเปน
เร่ืองกระทบกระทั่งระหวางสามีภริยา  ไมรายแรงถึงกับเปนเหตุฟองหยา 
    (2) ความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 290 
     สวนมาตรา 290 เปนการทํารายผูอ่ืนจนเปนเหตุใหผูนั้นถึงแกความตาย  
กลาวคือ    ความตายของผูอ่ืนซึ่งถูกทํารายนั้นเปนผลโดยตรงอันเกิดจากการทําราย  แมตามธรรมดา
การทํารายนั้นไมนาจะเปนเหตุใหผูถูกทํารายถึงแกความตายก็ตาม  เชน  จําเลยตอยผูตายลมลง  
ศรีษะผูตายฟาดพื้นถนนศรีษะแตกถึงแกความตาย  จําเลยตองรับผิดฐานฆาผูอ่ืนตายโดยไมเจตนา
ทั้งๆที่จําเลยมีเจตนาเพื่อทํารายรางกายผูตายเทานั้น  ซ่ึงความผิดฐานนี้ผูกระทําตองรับโทษหนักขึ้น
เนื่องจากผลของการกระทําเชนเดียวกับความผิดฐานทํารายรางกายตามมาตรา 295 และความผิด
ฐานทํารายรางกายถึงอันตรายสาหัส ตามมาตรา 297  องคประกอบของความผิดฐานนี้จึงเปนอยาง

                                                           
44  ประสพสุข  บุญเดช.  เลมเดิม.  หนา 390. 
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เดียวกับองคประกอบของความผิดฐานใชกําลังทํารายตามมาตรา 391  คือการทํารายผูอ่ืนโดยเจตนา  
ผลที่ผูกระทําตองรับโทษหนักขึ้นคือ “ ความตาย ”  และการที่จะถือวาผลของการกระทํานั้นเกิดจาก
กระทําหรือไมนั้นตองพิจารณาตามหลักเกณฑของมาตรา 6345  ตัวอยางคําพิพากษาฎีกา  เชน 
    คําพิพากษาฎีกาที่ 437/2500  ใชขวานพกเล็กๆ ฟนศรีษะหนึ่งที  แผลเล็กนอย 
ถารักษาตามวิชาแพทยแผนปจจุบันก็ไมทําใหถึงตาย  แตโดยเหตุที่ปลอยแผลไวสกปรกจึงเกิด
หนองและเปนพิษขึ้น ตายใน 3 วันเปนความผิดตามมาตรา 290 
    คําพิพากษาฎีกาที่ 225/2503  จําเลยใชกําลังชกตอย  เตะผูตายถูกบริเวณหนา
ผูตาย  ลมหงายหมดสติศรีษะฟาดกับพื้น กะโหลกศรีษะแตกถึงตาย  ดังนี้ ถือวาการตายเปนผล 
ที่บังเกิดเนื่องจากการกระทําของจําเลย จําเลยยอมมีความผิดตามมาตรา 290 
    ในกรณีคดีความรุนแรงในครอบครัวคดี ดร.พ. ที่ตกเปนจําเลยในคดีมิไดมี
เจตนาฆา  แตทํารายภริยาตนเองจนถึงแกความตายอันเปนความรุนแรงในครอบครัวถึงแกชีวิต 
ซ่ึงคดีนี้  ศาลพิพากษาโดยรอการลงโทษ 3 ป  และใหบําเพ็ญประโยชนสอนหนังสือเปนเวลา 
50 ช่ัวโมง  สาเหตุเนื่องมาจากความรุนแรงในครอบครัว โดยที่คดีนี้ภริยาประพฤติตัวดื่มสุราเมาเปน
ประจํา  และสามีจับไดวาภริยามีชูจึงบันดาลโทสะทํารายภริยาตนเองจนเสียชีวิตเปนความผิดตาม       
มาตรา 290  ตามประมวลกฎหมายอาญา 
    (3) ความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 391 
     การทํารายตามมาตรา 391 นั้น  การทํารายตามมาตรานี้  คือ  ทําใหเกิดความ
เสียหายแก ผูอ่ืน อันเปนการกระทําตอกายหรือจิตใจ  การทํารายนี้ตองกระทําโดยใชกําลัง  ซ่ึง
หมายความถึง การใชกําลังโดยแทๆ คือการใชแรงกายภาพ  แตไมหมายถึงการใชวิธีอ่ืนใดตาม
มาตรา 1(6)  และไมหมายความถึงการใชยาหรือสะกดจิต  คงจะเปนเพราะการกระทําตามมาตรานี้
ไมตองมีผลถึงเปนอันตรายแกกายหรือจิตใจ  จึงตองจํากัดการกระทําใหแคบลงเพียงใชกําลังทําราย
ผูอ่ืนแตถาทําโดยธรรมเนียมประเพณี หรือยินยอมโดยปริยาย  เชน  ผลักหยอกลอกันตามปกติไมถือ
กัน  ไมเปนการทําราย46  โดยมีตัวอยางคําพิพากษาฎีกาที่เกี่ยวกับมาตรา 391  ดังนี้ 
    คําพิพากษาฎีกาที่ 330/2535  ผลการชันสูตรบาดแผลของแพทยมีความเห็นวามี
รอยบวมเล็กนอยที่ขมับดานซายบาดแผลรักษาหายภายใน 3 วัน เปนความผิดฐานทํารายรางกายตาม
มาตรา 391 

                                                           
45  คณิต  ณ นคร.  (2549).  กฏหมายอาญาภาคความผิด.  หนา 122. 
46  จิตติ  ติงศภัทิย.  (2545).  กฎหมายอาญาภาค 2 ตอน 2 และภาค 3.  หนา 1229. 
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    คําพิพากษาฎีกาที่ 1069/2510  ใชมือชกตอยและใชเทาเตะผูเสียหายมีบาดแผลที่      
หนาผากขางขวาถลอก  โหนกแกมขวาบวมเล็กนอย รักษาประมาณ 5 วันหาย ไมเปนอันตรายแก
กายหรือจิตใจตามมาตรา 295 แตเปนความผิดตามมาตรา 391 
    คําพิพากษาฎีกาที่ 149/2520 บาดแผลถูกฟนดวยมีดดาบ 2 แผล กวาง 
1 เซนติเมตร ยาว 2 เซนติเมตร ลึกหนังถลอก  ไมถึงเปนอันตรายแกกาย แตเปนความผิดตามมาตรา 
391 
    กรณีการกระทํารุนแรงในครอบครัว  เชน  ใชกําลังกายผลัก  ตบตี  ชก  เตะ  มัด           
ซ่ึงการใชกําลังทํารายคูครองดังกลาวยอมเปนเหตุใหผูถูกกระทําไดรับอันตรายแกกายและจิตใจ 
หรือไดรับอันตราย  จากการรวบรวมเหตุการณความรุนแรงในครอบครัวไทยจากการเสนอขาวโดย
หนังสือพิมพขาวสด มติชน ไทยรัฐ เดลินิวส  และกรุงเทพธุรกิจของมูลนิธิเพื่อนหญิง พบวา 
เมื่อป 2548  การทํารายกันระหวางบุคคลในครอบครัว 58 กรณี หรือรอยละ 9 ของจํานวน        
ความรุนแรงในครอบครัว  พบมากที่สุด คือ สามีทํารายภริยา 22 กรณี  ภริยาทํารายสามี 7 กรณี 
ลูกทํารายพอแม 7 กรณี  สวนกรณีแมกระทํากับลูก 5 กรณี47     
   3. ลักษณะการกระทํารุนแรงในครอบครัวเกี่ยวกับการกระทําความผิดตอเพศ 
    หลักจารีตประเพณีในสังคมไทยยอมรับวาการสมรสเปนการแสดงออกซึ่งความ
ยินยอมของภริยาที่จะรวมประเวณีหรือมีสัมพันธกับชายผูเปนสามี  ประกอบกับหลักกฎหมายตาม
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยบรรพ 5 วาดวยครอบครัว บัญญัติหลักกฎหมายไวอยางชัดเจนใน
สวนของความสัมพันธระหวางสามีภริยาตามมาตรา 1461 วรรคแรกซึ่งบัญญัติวา “สามีภริยาตองอยู
กินดวยกันฉันสามีภริยา” ซ่ึงหมายความรวมถึง การรวมประเวณีดวย  แตหากภริยาปฏิเสธไมยอม
ใหสามีรวมประเวณีดวยแลว  สามีใชกําลังบังคับภริยา ซ่ึงในอดีตที่ผานมาสามีไมมีความผิดฐาน
ขมขืนกระทําชําเรา  เพราะความผิดฐานขมขืนกระทําชําเรานี้แตเดิมกฎหมายไดกําหนดวาจะเปน
ความผิดตอเมื่อเปนการขมขืนกระทําชําเรากับหญิงและหญิงนั้นมิใชภริยาของตนเองเทานั้น  ดังนั้น
การที่สามีขมขืนกระทําชําเราภริยาของตนเองจึงไมมีความผิดฐานขมขืนกระทําชําเราผูอ่ืนตาม          
ความความหมายนี้  จะเห็นไดวาเปนบทบัญญัติที่กระทบถึงความเปนธรรมตอภริยา  อีกทั้งยังเปน
บทบัญญัติที่เปนการละเมิดสิทธิมนุษยชนอีกทางหนึ่งดวย  แตในปจจุบันไดมีการแกไขประมวล
กฏหมายอาญามาตรา 276 โดยเปลี่ยนจากคําวา “ซ่ึงมิใชภรรยาของตน” เปน “ผูอื่น” แทน  ดังนั้น 
ในความผิดฐานขมขืนกระทําชําเรานี้หากสามีไดกระทําตอผูอ่ืนและไมวาบุคคลดังกลาวจะเปน
ภริยาของตนหรือไมก็ตามก็จะมีความผิดฐานขมขืนกระทําชําเราได 

                                                           
47  รณชัย  คงสกนธ และ นฤมล  โพธิ์แจม.  (2551).  เลมเดิม.  หนา 18 
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     ในบางกรณีผูถูกกระทํารุนแรงมักจะเขาใจวาการทํารายรางกาย และการขูเข็ญ
บังคับเปนการกระทํารุนแรงไมถือวาการกระทําทางเพศเปนความรุนแรงในตัวของมันเอง  และ
กลาวไดวาผลจากการศึกษาผูหญิงที่ถูกกระทํารุนแรงทางเพศจากศูนยใหความชวยเหลือหญิงถูก
ขมขืน (Rape Crisis Centers) ในประเทศสหรัฐอเมริกาป 1975 พบวา ผูหญิงสวนใหญเห็นวาสามีใช
กําลังบังคับใหมีเพศสัมพันธก็เพื่อความตองการของสามี  ไมใชเปนการใชกําลังประทุษรายแกกาย     
และการกระทํารุนแรงทางเพศนี้กรณีภริยาที่ตั้งครรภถึงกับแทงบุตรและอาจเกิดการตั้งครรภโดย  
ไมพึงประสงค  หรืออาจติดเชื้อเอดส  หรือโรคทางเพศสัมพันธอยางอื่น  โดยภริยาที่เสี่ยงตอ       
การติดโรคตองอยูตอภาวะจํายอมถูกสามีบังคับใหมีเพศสัมพันธ 
    ความสัมพันธทางเพศที่ดีนั้นควรเปนความสัมพันธที่เกิดขึ้นดวยความสมัครใจ
ของทั้งสามีและภริยา  กลาวคือ  เมื่อการสมรสตองกระทําดวยความสมัครใจ  การรวมประเวณียอม
ตองทําดวยความสมัครใจเชนเดียวกัน48  การจดทะเบียนสมรสไมควรเปนการผูกมัดวาภริยามีหนาที่     
ที่จะตองยอมจํานนตอความตองการทางเพศของสามีตลอดไปจนกวาจะมีการถอนทะเบียนสมรส  
ทั้งนี้เนื่องจากหลังจดทะเบียนสมรสแลวเหตุการณอาจจะเปลี่ยนแปลงไปจนทําใหภริยาไมสมัครใจ
ที่จะมีเพศสัมพันธกับสามีอีกตอไป ไมวาจะเปนกรณีที่สามีภริยาแยกกันอยูตางหากเปนการชั่วคราว  
หรืออยูในระหวางการดําเนินการฟองหยา หรือสามีมีโรคติดตออยางรายแรง49  
    4. ลักษณะการกระทําความรุนแรงในครอบครัวรูปแบบอื่น 
    การกระทําความรุนแรงในรูปแบบอื่นนี้  อาจเปนการทําอันตรายตออารมณหรือ
จิตใจ  อาจเกิดไดหลายรูปแบบ  เชน 
    (ก) ขูเข็ญจะทําอันตราย 
    (ข) แสดงอาการหึงหวงจนเกินเหตุ 
    (ค) จํากัดไมใหส่ิงจําเปนแกความเปนอยู 
    (ง) ขมขู  ทําใหเกรงกลัว  ทําใหขายหนา ไรเกียรติ ดูถูกเหยียดหยาม ทําให 
ต่ําตอยปฏิบัติตอเหมือนทาส 
    (จ) การขานเรียกดวยคําไมเหมาะสม  วิพากวิจารณในทางเสียหาย  ดูถูกเหยียด
หยามพูดดูถูกดูแคลน 
    (ฉ) กลาวโทษ  ใสความตําหนิติเตียนการกระทําของคูสมรสไปเสียทุกสิ่ง 
    (ช) เย็นชา  เพิกเฉย  ไมสนใจ  ขับไลไสสง  พูดจาเยาะเยยถากถางอยูเสมอ 

                                                           
48  วิมลศิริ ชํานาญเวช.  (2540, มิถุนายน ).  “กฎหมายอาญาคุมครองผูหญิงและเด็กในคดีเกี่ยวกับ    

ครอบครัวเพียงไร. ”  วารสารนิติศาสตร, 27, 2.  หนา  68-75. 
49  มาลี  พฤกษพงศาวลี.  (2527).  เลมเดิม.  หนา 224-225. 
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    (ซ) โกหก  ไมทําตามสัญญา  ทําลายความเชื่อถือของคูสมรส 
    (ฌ) แกลงขับรถเร็วจนนาหวาดเสียว  ขมขูและทําใหคูสมรสตกใจกลัว 
    (ญ) แกลงปลอยทิ้งใหอีกฝายอยูในที่นาจะเกิดอันตราย 
    (ฏ) ปฏิเสธไมใหความชวยเหลือเมื่ออีกฝายเจ็บปวย หรือไดรับบาดเจ็บ 
    (ฏ) ขมขูหรือทําลายทรัพยสินหรือสัตวเล้ียงของอีกฝาย 
    โดยความรุนแรงในรูปแบบอื่นๆ นี้การกระทําความรุนแรงบางประเภทไมเปน
ความผิดอาญาตามประมวลกฎหมายอาญาบัญญัติเปนความผิด  แตถือไดวาเปนความรุนแรงใน
ครอบครัวที่เกิดขึ้นระหวางคูสมรสอันอาจนําไปสูความรุนแรงที่เพิ่มระดับของความรุนแรงขึ้น
เร่ือยๆ และถึงขั้นระดับที่รายแรงมาก 

  2.3.3  สาเหตุความรนุแรงในครอบครัว 
 สาเหตุของความรุนแรงในครอบครัวนั้นมิไดเกิดจากสาเหตุใดสาเหตุหนึ่งเปน          
การเฉพาะ  แตหากมีหลายสาเหตุรวมกันนับแตปญหาความสัมพันธระหวางบุคคลอันไดรับอิทธิพล
จากสังคม  เศรษฐกิจ  การเมืองรวมถึงความเชื่อและวิธีปฏิบัติดานจารีตประเพณี  ซ่ึงจะไดแบง
ทฤษฎีสาเหตุปจจัยของความรุนแรงในครอบครัวออกเปนดังนี้ 
  1) สาเหตุดานตัวบุคคล 
   สาเหตุดานตัวบุคคลนั้น  กลาวไดวาความยากจนหรือการตกงานเปนปจจัยกดดันให  
กอความรุนแรง  รวมทั้งประสบการณถูกทํารายทุบตีในวัยเด็ก บุคคลที่ดอยภาวะรูสึกเก็บกด มคีวาม
ซึมเศราเก็บตัวและมีบุคลิกภาพแปรปรวน  กาวราวหรือประสบการณความรุนแรงในครอบครัวเดิม
เมื่อคร้ันเปนเด็กถูกเลี้ยงอยางทารุณ  โหดราย  หรือถูกเลี้ยงดูชนิดตามใจมากเกินไป  มีจิตใจออนแอ
ขาดความเชื่อมั่นอาจมีอาการปวยทางจิต  และกระทําความรุนแรงตอคูครองได เชน แสดงอาการ 
หึงหวงจนเกิดเหตุ  หรือประสบการณความรุนแรงในครอบครัวเดิมเมื่อคร้ันเปนเด็กถูกเล้ียงอยาง
ทารุณ  โหดราย  หรือถูกเลี้ยงดูชนิดตามใจมากเกินไป  มีจิตใจออนแอ ขาดความเชื่อมั่น มีแนวโนม
วาจะกระทํารุนแรงตอคูครองไดอันเนื่องจากมีอาการปวยทางจิต เชน แสดงอาการหึงหวงจน 
เกิดเหตุกาวราวรุนแรง 
   สาเหตุประการที่สอง  ทฤษฎีอํานาจควบคุม (power and control wheel) ซ่ึงผูกระทํา
ตองการไดรับหรือรักษาอํานาจและควบคุมคูครองอีกฝาย  โดยเชื่อวาตนกระทําไดโดยชอบและเปน
รูปแบบพฤติกรรมใชกําลังบังคับระหวางความสัมพันธในครอบครัว  ซ่ึงผูกระทําตองการไดมาซึ่ง
การควบคุมความคิด  ความรูสึกและพฤติกรรมของคูครอง โดยใชวิธีการรุนแรง เชน การขมขูหรือ
การใชกําลังประทุษรายหรือกระทํารุนแรงทางเพศ  นอกจากนี้การใชกําลังประทุษรายตอกาย หรือ
เพศเพื่อควบคุมคูครองอาจทําใหผูถูกกระทําพยายามหรือหาวิธีหลบหลีกจากการถูกประทุษราย    
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ดังนั้นผูกระทําอาจใชวิธีขมขู  หรืออาฆาตใหคูครองเกิดความกลัว และผูกระทํารุนแรงจะพัฒนา   
กลวิธีที่พิสดารและอันตรายยิ่งขึ้นดวย 
   สาเหตุประการสุดทายนั้น  ในเรื่องเกี่ยวกับยาเสพติด กรณีผูที่เสพยาเสพติดใหโทษ
และเนื่องมาจากการดื่มสุรา  มักมีแนวโนมการกอเหตุความรุนแรงในครอบครัวสูง โดยการดื่มสุรา
หรือเสพยาเสพติดชนิดอื่นจนมึนเมาไมอาจควบคุมตนเองไดนั้น  มักมีพฤติกรรมรุนแรง  ทําราย ทบุ
ตีรางกายคูของตนเสมอ  ดังนั้นสุราหรือยาเสพติดจึงเปนปจจัยหนึ่งที่มีความสัมพันธกับการทําราย 
ทุบตี 
  2) สาเหตุดานครอบครัว 
   ครอบครัวนั้นถือเปนหนวยทางสังคม  แตกลับมีศักยภาพสูงในการทําลายและ            
กอความรุนแรงในครอบครัว  โดยเห็นวาครอบครัวมีรูปแบบและกฎเกณฑที่เครงครัดนําไปสู  
ความขัดแยงและความรุนแรงได  โดยทฤษฎีแลวครอบครัวเกิดขึ้นดวยความรัก  ความอบอุนและ
เกื้อกูลกัน  ครอบครัวถูกกําหนดใหมีบทบาทและหนาที่ความรับผิดชอบตอกัน โดยมีเงื่อนไขของ
อายุและเพศ  ซ่ึงสภาพสังคมนั้นมีสวนกดดันใหโครงสรางของสถาบันครอบครัวเปลี่ยนแปลงไป
และมีสวนเสริมใหเกิดปญหาครอบครัวมากขึ้น  เชน  แนวโนมในการเพิ่มขึ้นของครอบครัวเดี่ยวที่
แยกตัวอยูลําพัง  ปราศจากผูคอยยับยั้งหรือชวยเหลือในกรณีเกิดเหตุเผชิญหนาในระหวางคูครอง 
เนื่องจากครอบครัวเหลานั้นขาดญาติหรือเพื่อนบาน  ความสัมพันธในครอบครัวไมมั่นคง  
ครอบครัวเหลานี้ลวนแตเสี่ยงในการเกิดความรุนแรงสูง 
   ในการทํารายทุบตีระหวางคูสมรสนั้น เด็กที่เห็นบิดามารดาทํารายทุบตีกัน  มี
แนวโนมที่จะใชความรุนแรงกับคูครองเมื่อโตข้ึนมากกวาเด็กที่ถูกบิดามารดาทํารายทุบตีโดยตรง  
ซ่ึงการกระทํารุนแรงตอคูครองนั้นเนื่องจากการเรียนรูความรุนแรงจากครอบครัวหรือชุมชนตั้งแต
วัยเด็ก และการเรียนรูความรุนแรงนั้นระหวางเด็กผูหญิงและเด็กผูชายตางกัน  กลาวคือ  เด็กผูชาย
เรียนรูที่จะกอเหตุรุนแรง  สวนเด็กหญิงเรียนรูที่เปนผูถูกกระทํา  คร้ันเมื่อเด็กโตขึ้นก็เลือกที่จะ
กระทํารุนแรงหรือถูกกระทํารุนแรงแกตนเรื่อยๆไปเปนวัฎจักร 
   การเลี้ยงดูบุตรโดยวิธีเฆี่ยนตีนั้น  เด็กจะปรับตัวเขากับสังคมไดยากและมักจะฝาฝน   
กฎเกณฑของสังคมมากกวาเด็กที่มาจากครอบครัวเ ล้ียงดูดวยความรัก   แตอยางไรก็ตาม                
ไมมีขอพิสูจนแนนอนวาเด็กจะตองมีประสบการณรุนแรง หรือถูกกระทํารุนแรงมากนอยเพียงใดจึง
จะมีสวนสัมพันธกับพฤติกรรมกระทํา รุนแรงหรือชอบถูกกระทํา เมื่อ เติบโตเปนผูใหญ                 
แตอยางไรก็ตามการอธิบายถึงปรากฏการณรุนแรงในครอบครัวในวัยเด็กที่ไดเห็นเหตุการณ    
ความรุนแรงของบิดามารดา  หรือถูกกระทํารุนแรงในครอบครัวบางรายมีแนวโนมจะพัฒนาเปน
บุคลิกภาพที่กาวราว  แตทั้งนี้ยอมขึ้นอยูกับปจจัยอ่ืนอันเปนองคประกอบดวย 
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  3) สาเหตุดานสังคม 
   การศึกษาสาเหตุปจจัยทางดานสังคม  หลายดานที่กอใหเกิดความกดดันใหเกิด       
ความรุนแรงในครอบครัว  เชน  ปญหาการวางงาน  ซ่ึงในสังคมที่มีภาวะคนวางงานมาก แนวโนม
การใชความรุนแรงในครอบครัวมีสูงขึ้นในการขัดแยงเรื่องเงินหรือรายไดนําไปสูการเสพ
แอลกอฮอล  และผูชายที่กอเหตุความรุนแรงในครอบครัวมักจะอางวากระทําไปเพราะเมาสุรา  แต 
ก็มิไดหมายความวาการดื่มสุราเปนสาเหตุความรุนแรงทั้งหมด  หากแตมีปจจัยอ่ืน ทางสังคม
ประกอบดวยเพราะบางคนดื่มสุราแตมิไดกอเหตุความรุนแรงในครอบครัวก็มีไมนอย นอกจากนี้
โครงสรางของสังคมก็มีสวนทําใหเกิดความรุนแรงได  เชน  สังคมคาดหวังวาผูชาย ตองเปน 
ทุกอยาง  ซ่ึงความจริงแลวโดยจารีตประเพณีผูชายตองเปนผูประสบความสําเร็จเปนผูหาเล้ียง
ครอบครัวและปกครองดูแลสมาชิกและคูสมรส  ในทางตรงกันขามสังคมคาดหวังวาผูหญิงตองเปน
แมบานและรับใชผูเปนสามี  การบังคับใหเปนไปตามความคาดหวังของสังคมจึงนําไปสูการใช
ความรุนแรง และสังคมก็ยอมรับเหตุการณความรุนแรงในครอบครัว ในกลุมผูประกอบอาชีพใช
แรงงานนั้นมีความเห็นวาภริยาตองรับใชสามี  ทั้งมีความเห็นวาภริยาตองปฏิบัติอยางเครงครัด  และ
เห็นวาตนเองเปนหัวหนาครอบครัว  จึงคาดหวังใหภริยาตองเชื่อฟงเพื่อเปนการตอบแทนที่ตนเอง
หาเลี้ยงครอบครัว  ซ่ึงผูชายแสวงหาอํานาจสูงสุดในครอบครัวเพื่อ ทดแทนความตอยต่ําดาน
สถานภาพทางการงานอาชีพของตน  และการมีอํานาจสูงสุดในครอบครัวเปนการแสดงใหเห็น
คุณคาของลูกผูชาย  แตกลับกลุมผูประกอบอาชีพชนชั้นกลางหรือชนช้ันสูงกลับไมมีทัศนคติ
เชนนั้น แตปญหาความรุนแรงเกิดมาจากความกดดันจากการทํางาน เชน ไมสมหวังในตําแหนง
หนาที่การงานหรือทํางานไมสําเร็จ 
   ดังนั้นจึงกลาวไดวาภาวะความกดดันจากปญหาทางเศรษฐกิจนั้นกอใหเกิดปญหา  
ความรุนแรงได  เชน  ในภาวะที่เศรษฐกิจตกต่ํา  การมีรายไดนอย  สภาพที่อยูอาศัยไมดี  แออัด    
ยัดเยียด  และความโดดเดี่ยวทางสังคม  ทําใหเกิดความทอแทส้ินหวังอันเปนแรงผลักดันใหเกิด
ปญหาความรุนแรง  ทฤษฎีนี้จึงมองวาความรุนแรงในครอบครัวเปนปรากฏการณของชนชั้นลางใน
สังคม 
   สวนความสัมพันธดานสถานภาพยอมนําไปสูความรุนแรงในครอบครัว  เชน          
กรณีภริยามีหนาที่การงานดีกวาหรือสถานะทางสังคมสูงกวาสามี  ในกรณีเชนนี้สามีมักแสดง
อํานาจเพื่อยืนยันความเหนือกวาภริยาจึงนําไปสูการกระทําความรุนแรงในครอบครัวตอคูครองและ
บุตร  แตอยางไรก็ตามปญหาความรุนแรงในครอบครัวมิไดจํากัดเฉพาะกลุมที่มีฐานะทาง  
เศรษฐกิจต่ําเทานั้นครอบครัวที่มีฐานะดีก็มีการทํารายรางกายกันระหวางคูครองได  จึงไมอาจที่จะ
สรุปไดวาปญหาความรุนแรงในครอบครัวจะเกิดเฉพาะผูใชแรงงานเทานั้น 
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  4) สาเหตุความสัมพันธเชิงโครงสรางอํานาจ 
   ทฤษฎีนี้สามารถใชวิเคราะหโครงสรางความรุนแรงในครอบครัวระดับมหาภาค  ซ่ึง
สังคมตะวันตกมีการปฏิบัติรุนแรงตอผูหญิงตั้งแตเร่ิมสมัยคริสตกาล  กลาวคือ  ศาสนาคริสต    
สอนวา  ผูชายเปนผูปกครองครอบครัว  สวนผูหญิงมีฐานะคลายสิ่งของ  ไมสามารถจัดการ
ทรัพยสินของตนเองได  ตามจารีตประเพณีที่ยอมรับผูชายเปนหัวหนาและผูนําครอบครัว  ผูชายจงึมี
สิทธิที่จะบังคับใหผูหญิงมีบทบาทและหนาที่ตามจารีตประเพณี  ซ่ึงการบังคับยอมรวมถึงการใช
กําลังอันเปนความรุนแรง  แตในภาวะสังคมอุตสาหกรรมปจจุบันผูหญิงไมไดพึ่งพิงทางเศรษฐกิจ
จากผูชาย  ผูหญิงจึงไมไดอยูในฐานะที่ดอยกวาและถูกครอบงําโดยฝายชาย  แนวโนมดังกลาวทําให
ชายหญิงเสมอกันในครอบครัว  หากมีความรุนแรงก็เนื่องมาจากสาเหตุสวนตัวไมใชปญหา         
เชิงโครงสรางทางสังคม  แตกลุมสตรีศึกษาไดใชทฤษฎีความสัมพันธเชิงโครงสรางอํานาจอธิบาย
สาเหตุของความรุนแรงในครอบครัววาเนื่องจากความไมเทาเทียมกันระหวางชายหญิงในสังคม  
โดยความไมเทาเทียมกันนั้นทําใหหญิงตองพึ่งพิงทางเศรษฐกิจ  เหตุนี้ผูหญิงจึงไมมีอํานาจใน
ครอบครัว  โดยภริยาที่มีบทบาทดอยกวาสามีในครอบครัวเนื่องมาจากการควบคุมคาใชจายของสามี
ในครอบครัว  นอกจากนี้พบวาปจจัยที่กอใหเกิดความรุนแรงในครอบครัว  คือ  ปญหาเรื่องรายได 
ปญหาการหึงหวง  ปญหาเกี่ยวกับความพึงพอใจทางเพศและปญหาเกี่ยวกับการดื่มสุรา 
   แตอยางไรก็ตาม  การศึกษาทฤษฎีตางๆเพื่ออธิบายถึงสาเหตุของความรุนแรงใน   
ครอบครัวไมอาจใชทฤษฎีใดทฤษฎีหนึ่งอธิบายไดอยางครบถวน  คงตองอาศัยหลายทฤษฎีอธิบาย
รวมกัน  และไมสามารถแยกแยะไดวาความรุนแรงในครอบครัวเกิดจากสาเหตุใดสาเหตุหนึ่งเปน
การเฉพาะ  เชน  หากวิเคราะหโดยอาศัยปจจัยทางดานจิตวิทยาก็จะเนนเฉพาะอาการปวยทางจิต 
บุคลิกภาพแปรปรวน  กาวราว  แตจะละเลยปจจัยโครงสรางดานสังคม วัฒนธรรมและความ 
ไมเสมอภาคระหวางชายหญิง  รวมทั้งปจจัยทางดานเศรษฐกิจ  ดังนั้น การวิเคราะหอาจไมสมบูรณ
จึงตองอาศัยหลายปจจัยรวมกัน 

  2.3.4  ผลกระทบความรุนแรงในครอบครัว 
 ปญหาความรุนแรงระหวางคูสมรสนอกจากจะกระทบตอคูสมรสโดยตรงแลว ยังมี
ผลกระทบไปถึงบุตรซ่ึงอยูในครอบครัวดวย  และรวมถึงสังคมในมุมกวางทั้งในระยะสั้นและระยะ
ยาว โดยแยกผลกระทบของความรุนแรงในครอบครัว  ดังนี้ 
 1) ผลกระทบตอคูสมรสที่ไดรับความรุนแรงโดยตรง 
  ความรุนแรงระหวางคูสมรส  จากการที่ถูกคูครองใชกําลังทํารายหรือขูเข็ญดวย 
ประการใดๆ  ยอมไดรับอันตรายแกชีวิตรางกาย  เพศ  อนามัยจิตใจ  อันตรายที่เกิดแกรางกายยอม
ปรากฏรองรอยแผลนับตั้งแตรอบชํ้า  รอยแตกไปจนถึงไดรับอันตรายสาหัสสูญเสียความสามารถ
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ของอวัยวะตางๆ เชน สูญเสียการไดยิน  ตาบอด  แขนขาหัก  บางรายไดรับผลกระทบถึงขั้นแทงลูก  
และยังพบวาผูที่ถูกทํารายนั้นจะมีความวิตกกังวลสูง  มีอาการซึมเศรา  ตื่นกลัว ตกใจงาย  เก็บกด   
นอนไมหลับ  เบื่ออาหาร  เกิดความดันสูง  ไมเห็นคุณคาของตัวเอง  ดื่มสุราหรือใชสารเสพติดหรือ
ยาระงับประสาท  และปรากฏอาการของโรคทางกายมากกวาหญิงทั่วไป  นอกจากนั้นยังขาดความ
เชื่อมั่นในตนเอง  การทํารายในบางครั้งก็อาจกอใหเกิดอันตรายแกชีวิตได เชน  จากการศึกษาในคดี
ฆาโดยเจตนาที่เกิดขึ้นในครอบครัวระหวางสามีภริยามีมากกวารอยละ 50 ของหญิงที่ฆาสามีความ
คับแคนและบันดาลโทสะเนื่องจากถูกสามีทุบตีทํารายรางกายและจิตใจ  ยิ่งกวานั้นสมาชิกใน
ครอบครัวอาจถูกทําราย  หรือถึงแกชีวิตจากการพยายามเขาแทรกแซงในระหวางการทํารายทุบตี
นั้นดวย 
  สวนในรายที่ถูกกระทํารุนแรงตอเนื่องอาจทําใหถึงแกความตายในเวลาตอมาได  
และในการลวงเกินทางเพศหรือถูกขมขืนนั้นอาจนําไปสูการตั้งครรภโดยไมพึงประสงค  สวนใหญ
หญิงที่ถูกลวงเกินทางเพศหรือถูกขมขืนมักจะมีความเสี่ยงสูงตอการติดโรคทางเพศสัมพันธ  เชน 
กามโรค  เชื้อเอดส  
  กรณีผลกระทบตอเด็กนั้น  เด็กที่อยูในครอบครัวที่เกิดปญหาความรุนแรงอาจไดรับ   
ผลกระทบโดยถูกทําราย  ทุบตีไปดวย  หรือไดรับผลกระทบทางออม  เชน  น้ําหนักตัวลด  มีปญหา
เกี่ยวกับการเรียน  การสรางสัมพันธภาพกับบุคคลอื่น  หรือปญหาดานความประพฤติ   อีกทั้งเด็กที่
ประสบเหตุความรุนแรงบอยๆจะซึมซับพฤติกรรมรุนแรงเมื่อเติบโตขึ้นจะแกไขปญหาดวย     
ความรุนแรงเสมอ  สวนเด็กผูหญิงนั้นจะเรียนรูและยอมรับสภาพความรุนแรง 
  ตัวอยางจากปญหาความรุนแรงในครอบครัว  กรณีที่สามีดื่มสุราและมีพฤติกรรม       
กอความรุนแรงโดยซอมภริยา  ทํารายรางกายเปนประจํา ทั้งที่ภริยาตั้งครรภจนทําใหภริยาบันดาล
โทสะฆาสามีตาย  เปนเหตุใหบุตร 2 คน คนโตอายุ 13 ป ตองดูแลนองลําพังดวยเหตุที่มารดาตอง
รับโทษติดคุกเพราะฆาสามีตนเอง  ทําใหมีผลกระทบตอบุตรดวย   
 2) ผลกระทบตอความสัมพันธในครอบครัว 
  ทุกสังคมถือวาการสมรสเปนชีวิตคูและตองอยูรวมกันฉันทสามีภริยา  ทั้งนี้เพื่อให
ชีวิตคูที่สมัครใจรวมกันกอตั้งสถาบันครอบครัวมีความมั่นคง  แตทุกสังคมไมไดยอมรับความ
รุนแรงในครอบครัว  โดยสังคมยอมใหการสมรสนั้นสิ้นสุดลงดวยการหยา  กลาววาเปนที่ยอมรับ
กัน โดยทั่วไปวาการสมรสกอใหเกิดความผูกพันที่ถาวรตลอดชีวิตไมมีสังคมใดที่สงเสริมการหยา
ราง แตในความเปนจริงแลวเกือบทุกสังคมยอมใหมีการสิ้นสุดของการสมรสภายใตเงื่อนไข  
ขอกําหนดที่แตกตางกันไป  ดีกวาที่จะใหการสมรสคงอยูในสภาพที่ลมเหลว  สวนเงื่อนไขแหงการ
แยกกันหรือการหยาของชีวิตคูนั้นยอมแตกตางกันไปในแตละสังคมหรือตางกันไปในแตละ
ชวงเวลา      แมสังคมเดียวกันอันเนื่องจากวัฒนธรรมของแตละสังคม แตละยุคสมัย 
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  การหยาขาดจากการสมรสนั้นเปนโศกนาฏกรรมระหวางคูสมรส  โศกนาฏกรรมที่
อาจกระทบตอสวัสดิภาพของบุตร  ตลอดจนสรางความเศราและผิดหวังใหแกพอ แม พี่นอง เพื่อน
ฝูงของแตละฝายอีกดวย50 สังคมสวนใหญใหสิทธิแกภริยาหยารางงายกวาฝายชาย  ทั้งนี้ เพือ่ประกนั              
ความปลอดภัยของฝายหญิง และสิทธิการหยาระหวางสามีภริยามีสวนสัมพันธกับสถานะและ    
บทบาทระหวางเพศชายและเพศหญิงในสังคมนั้นๆ  แตอยางไรก็ตามการทะเลาะวิวาท  การปฏิบัติ
ตอกันโดยมิชอบ  รวมทั้งการกระทําทารุณโหดรายระหวางสามีภริยา  วัฒนธรรมสวนใหญถือเปน
เหตุการหยา  สําหรับประเทศไทยกฎหมายกําหนดใหการทะเลาะวิวาทหรือทํารายทุบตีกัน  รวมถึง         
การกระทํารุนแรงทารุณจิตใจลวนแตเปนเหตุหยาดังที่ไดบัญญัติไวในมาตรา 1516 (3)(4) แหง
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย  ในคดีฟองหยาสวนมากประมาณรอยละ 80 คูความจะอางเหตุ
หยาเนื่องจากถูกคูสมรสทํารายทุบตี  หรือทิ้งรางอันเปนเหตุความรุนแรงในครอบครัวทั้งสิ้น      
และจากผลการศึกษาดานมานุษวิทยาและประวัติศาสตรกฎหมายไดสะทอนใหเห็นปญหาความ
รุนแรงในครอบครัวนํามาซึ่งการสิ้นสุดของสัมพันธภาพภายในครอบครัวระหวางสามีภริยา ทําให    
ครอบครัวแตกแยกและยอมมีผลกระทบโดยตรงตอบุตร 
 3) ผลกระทบตอสังคม 
  ความรุนแรงในครอบครัวยอมกอใหเกิดผลกระทบตอเหยื่อโดยตรง  กระทบตอเด็ก
ที่อยูในครอบครัว  กระทบตอคุณภาพชีวิตที่ดี  ทําใหเหยื่อขาดโอกาสมีสวนรวมกับกระบวนการ       
ทางสังคมการเมือง  ผลกระทบเหลานี้ไมอาจวัดเปนเม็ดเงินได  แตมีผลกระทบตอศักยภาพใน    
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมโดยรวม  ที่ภาครัฐตองใชในการเยียวยาทั้งในกระบวนการยุติธรรม
ทางอาญา  หรือคาใชจายในบานพักฉุกเฉิน  ทําใหตองสูญเสียคาใชจายในการใหความสงเคราะห 
ในดานตางๆ  แตผลกระทบที่สําคัญคือผลกระทบตอโครงสรางทางสังคม  เพราะการทํารายผูหญิง
เปนการยืนยันใหเห็นวาสังคมยอมรับวาหญิงที่ถูกทํารายอยูในฐานะดอย และเปนรองชาย                
ทางดานการเมือง  เศรษฐกิจและสังคม 
  สวนคาขาดประโยชนในดานเศรษฐกิจนั้นทําใหขาดกําลังแรงงาน ขาดประสิทธิภาพ
ในการทํางาน  ผูไดรับความรุนแรงในครอบครัวจะขาดประสิทธิภาพในการทํางาน ขาดงานบอย  
ประสิทธิภาพในการทํางานลดลง  บางรายถึงขั้นตองออกจากงานเพราะหยุดงานเกินกําหนดติดตอ
หลายวันทําใหคุณภาพชีวิตต่ําลง  ดอยลง  ซ่ึงสงผลใหตนทุนทางสังคมเสื่อมประสิทธิภาพ           
ขาดโอกาสในการมีสวนรวมในการปกครอง 
 

                                                           
50  ไพโรจน  กัมพูสิริ.  (2551).  เลมเดิม.  หนา 191-192. 
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  ดังนั้นเห็นไดวาปญหาความรุนแรงในครอบครัวนั้นสงผลกระทบทั้งระยะสั้นและ  
ระยะยาว  ซ่ึงเปนปญหาที่กอความเสียหายและเปนอันตรายตอปจเจกชนและสังคมสวนรวม         
จึงจําเปนที่ภาครัฐ  และสังคมรวมถึงชุมชนตองไมมองวาปญหาความรุนแรงในครอบครัวเปน
ปญหาสวนตัวไมอยากเกี่ยวของอีกตอไป  แตตองใหความสําคัญในการชวยเหลือแกไขปญหา
ดังกลาวอยางจริงจัง  โดยกําหนดมาตรการทางกฎหมายที่เหมาะสมและตองสามารถตอบสนอง 
ตอสถานการณความรุนแรงไดอยางมีประสิทธิภาพเพื่อผดุงไวซ่ึงสถาบันครอบครัวไมใหเกิดความ
แตกแยกและกลับมามีสภาวะปกติสุขดังเดิม DPU



 
บทที่ 3 

อํานาจหนาที่ของศาลเยาวชนและครอบครัวประเทศไทยและ                        
ศาลในตางประเทศในคดีความรนุแรงในครอบครัว 

 
3.1 ศาลเยาวชนและครอบครัวในประเทศไทยในคดีความรุนแรงในครอบครัว 
 การแกไขปญหาความรุนแรงในครอบครัวในยุคปจจุบัน  หากไมนํามาตรการทาง      
กฏหมายเขามาคุมครองดูแล  คงจะแกไขปญหาไดยาก  จึงไดมีการออกกฏหมายเพื่อแกไขปญหา
ความรุนแรงในครอบครัว  ซ่ึงก็คือ พระราชบัญญัติคุมครองผูถูกกระทําดวยความรุนแรงใน
ครอบครัว พ.ศ. 2550  เพื่อแกไขปญหาอยางเปนรูปธรรม  โดยการออกกฏหมายฉบับนี้มีเหตุผล
หลัก  คือ  การแกไขปญหาความรุนแรงในครอบครัว  หากนํามาตรการทางกฎหมายอาญามาใช           
ยอมไมไดผลและเปนการทําลายความสัมพันธอันดีในครอบครัว  การนํามาตรการอื่นๆมาเสริม    
จะสามารถชวยฟนฟูผูกระทําผิดและบุคคลที่ไดรับความเสียหายไดดีกวาการใชกฎหมายอาญา  
เพียงอยางเดียวเหมือนที่ผานมา  ศาลเยาวชนและครอบครัวซ่ึงมีอํานาจพิจารณาคดีเกี่ยวกับ
ครอบครัว  โดยมีรูปแบบกระบวนการที่ประนีประนอม อันเปนการรักษาสัมพันธภาพที่ดีของ
ครอบครัวโดยวิธีการที่นุมนวลและระงับขอพิพาททั้งหลายโดยสันติวิธี  ดวยรูปแบบและวิธีการ
พิจารณคดีของศาลเยาวชนและครอบครัวจึงมีความเหมาะสมที่จะในพิจารณาคดีความรุนแรงใน
ครอบครัวดียิ่งกวาการดําเนินกระบวนพิจารณาคดีความรุนแรงในครอบครัวในศาลอาญา  
พระราชบัญญัติคุมครองผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550  จึงไดกําหนดให   
ศาลเยาวชนและครอบครัวมีอํานาจพิจารณาคดีความรุนแรงในครอบครัว 
 
3.2 อํานาจหนาท่ีของศาลเยาวชนและครอบครัวในคดีความรุนแรงในครอบครัว 
 พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและ
ครอบครัว พ.ศ. 2534 (แกไขเพิ่มเติม 2548) ไดกําหนดใหศาลเยาวชนและครอบครัวมีอํานาจ
พิจารณาและพิพากษาหรือมีคําส่ังในคดีดังตอไปนี้51 
 

                                                           
51  พ.ร.บ.จัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ.  2534                           

(แกไขเพิ่มเติม 2548) 
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 ก. คดีอาญาที่มีขอหาวาเด็กหรือเยาวชนกระทําความผิด 
 ข. คดีอาญาที่ผูกระทําความผิด มีอายุไมเกิน 20 ปบริบูรณและเปนคดีที่อยูในอํานาจของ
ศาลทีพิพากษาคดีอาญา  แตศาลนั้นไดส่ังใหโอนคดีไปพิพากษาในศาลเยาวชนและครอบครัว 
 ค. คดีครอบครัว  ไดแก  คดีแพงที่ฟองหรือรองขอตอศาลหรือกระทําการใดๆ ในทาง
ศาลเกี่ยวกับผูเยาวหรือครอบครัว แลวแตกรณี  ซ่ึงจะตองบังคับตามประมวลกฏหมายแพงและ
พาณิชย 
 ง. คดีที่ศาลจะตองพิพากษาหรือส่ังเกี่ยวกับตัวเด็กและเยาวชนตามบัญญัติของ        
กฏหมายซึ่งบัญญัติใหเปนอํานาจหนาที่ของศาลเยาวชนและครอบครัว 
 สวนการดําเนินคดีความรุนแรงในครอบครัวนั้น  พระราชบัญญัติคุมครองผูถูกกระทํา
ดวยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550 ไดกําหนดใหศาลเยาวชนและครอบครัวเปนศาลที่มี
อํานาจหนาที่ในการพิจารณาพิพากษาคดีความรุนแรงในครอบครัว  และศาลเยาวชนและครอบครัว
มีอํานาจในการออกคําสั่งกําหนดมาตราการหรือวิธีการเพื่อบรรเทาทุกข  โดยศาลเยาวชนและ
ครอบครัวมีอํานาจออกคําส่ังเพื่อคุมครองสวัสดิภาพ ไดในชวงเวลาดังนี้ คือ 
 กอนมีการดําเนินคดีความรุนแรงในครอบครัว  หากมีการกระทํารุนแรงภายใน
ครอบครัวเกิดขึ้นและไดมีการดําเนินการรองทุกขตอพนักงานเจาหนาที่ภายในอายุความแลว      
หากพนักงานเจาหนาที่ไดออกคําส่ังกําหนดมาตราการหรือวิธีการเพื่อบรรเทาทุกขใหแก              
ผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัวเปนการชั่วคราวและไดกําหนดมาตราการหรือวิธีการเพื่อ
บรรเทาทุกข  โดยพนักงานเจาหนาที่ตองเสนอมาตรการหรือวิธีการเพื่อบรรเทาทุกขดังกลาวตอศาล
ภายใน 48 ช่ัวโมงนับแตวันออกคําสั่ง  ถาศาลเห็นชอบกับคําส่ังกําหนดมาตราการหรือวิธีการเพื่อ
บรรเทาทุกขก็ใหคําสั่งกําหนดมาตราการหรือวิธีการเพื่อบรรเทาทุกขมีผลตอไป  แตหากศาล       
ไมเห็นชอบอาจแกไขเพิ่มเติม  เปลี่ยนแปลง  หรือเพิกถอนคําสั่งกําหนดมาตราการ หรือวิธีการเพื่อ      
บรรเทาทุกข  รวมทั้งกําหนดเงื่อนไขเพิ่มเติมก็ได   
 คดีอยูในระหวางพิจารณาคดีของความรุนแรงในครอบครัว ศาลเยาวชนและครอบครัว
มีอํานาจออกคําส่ังกําหนดมาตรการหรือวิธีการเพื่อบรรเทาทุกขหรืออกคําส่ังใดๆ ตามที่เห็นสมควร
ก็ได 
 กรณีที่ศาลพิพากษาวาผูกระทําความรุนแรงในครอบครัวมีความผิดฐานกระทําความ
รุนแรงในครอบครัว  ศาลมีอํานาจพิพากษาลงโทษจําคุกไมเกิน 6 เดือน หรือปรับไมเกิน 6,000 บาท
หรือทั้งจําทั้งปรับหรือศาลอาจกําหนดใหใชวิธีการฟนฟู บําบัดรักษา คุมความประพฤติผูกระทํา
ความผิด ใหผูกระทําความผิดชดใชเงินชวยเหลือบรรเทาทุกข  ทํางานบริการสาธารณะ ละเวนการ
กระทําอันเปนเหตุใหเกิดการใชความรุนแรงในครอบครัว  หรือทําทัณฑบนไว ตามวิธีการและ
ระยะเวลาที่ศาลกําหนดแทนการลงโทษผูกระทําความผิดก็ได 
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 ไมวาอยางไรก็ตาม พระราชบัญญัติคุมครองผูถูกกระทําดวยความความรุนแรงใน
ครอบครัว พ.ศ.2550  ไมตัดสิทธิผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัวหรือผูมีสวนไดเสียที่จะ
ยื่นคํารองตอศาลเยาวชนและครอบครัวเพื่อขอคุมครองสวัสดิภาพออกคําส่ังกําหนดมาตรการหรือ
วิธีการเพื่อการบรรเทาทุกขใหแกบุคคลผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัวไดโดยตรง 
 
3.3 กระบวนการพิจารณาของศาลเยาวชนและครอบครัวในคดีความรุนแรงในครอบครัว 
 3.3.1 กระบวนการพิจารณาของศาลเยาวชนและครอบครัวในคดีความรุนแรงในครอบครัว
กอนนําคดีมาสูศาล 
 การกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัวเปนการกระทําความผิดทางอาญา เมื่อมี     
การกระทําความผิดอาญาเกิดขึ้น  การดําเนินคดีอาญาก็ตองเริ่มขึ้นพรอมกันในทันที  กลาวคือ      
ตั้งแตการสืบสวน  จับกุม  สอบสวน  ฟองรอง  และการดําเนินคดีในศาล  เพื่อพิจารณาพิพากษา   
ลงโทษ   
 1) รองทุกขหรือกลาวโทษ 
  กระบวนการนี้เปนกระบวนการที่ทําใหเจาพนักงานของรัฐ ซ่ึงอาจเปนพนักงาน      
ฝายปกครอง  ตํารวจ  หรือพนักงานสอบสวนทราบวาไดมีการกระทําผิดเกิดขึ้น เมื่อมีผูถูกกระทํา
ดวยความรุนแรงในครอบครัว หรือผูที่พบเห็นหรือทราบการกระทําดวยความรุนแรง มีหนาที่ตอง
แจงตอพนักงานเจาหนาที่  เพื่อใหดําเนินการตามพระราชบัญญัติคุมครองผูถูกกระทําดวยความ
รุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550  ซ่ึงการแจงตอพนักงานเจาหนาที่อาจกระทําโดยวาจาเปนหนังสือ  
ทางโทรศัพท  วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส  หรือวิธีการอื่นใด เมื่อพนักงานเจาหนาที่ไดพบเห็นการ
กระทําดวยความรุนแรงในครอบครัวหรือไดรับแจงวามีการกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัว  
พนักงานเจาหนาที่มีอํานาจเขาไปในเคหสถานหรือสถานที่ที่เกิดเหตุเพื่อสอบถามผูกระทําดวยความ
รุนแรงในครอบครัว  ผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัวหรือบุคคลอื่นที่อยูในสถานที่นั้น
เกี่ยวกับการกระทําที่ไดรับแจง  รวมทั้งมีอํานาจจัดใหผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัวเขา
รับการตรวจรักษาจากแพทย  และขอรับคําปรึกษาแนะนําจากจิตแพทย นักจิตวิทยา หรือนักสังคม
สงเคราะห ในกรณีที่ผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัวประสงคจะดําเนินคดี ใหจัดใหผูนั้น
รองทุกขตามประมวลกฏหมายวิธีพิจารณาความอาญา  แตถาผูนั้นไมอยูในวิสัยหรือมีโอกาสที่จะ
รองทุกขไดดวยตนเองใหพนักงานเจาหนาที่เปนผูรองทุกขแทนได  แตถามิไดมีการแจงตอพนักงาน
เจาหนาที่หรือมิไดมีการรองทุกขภายใน 3 เดือนนับแตผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัวอยู
ในวิสัยและมีโอกาสที่จะแจงหรือรองทุกขได  ใหถือวาคดีเปนอันขาดอายุความ แตไมตัดสิทธิผูถูก 
กระทําดวยความรุนแรงในครอบครัวหรือผูมีสวนไดเสียจะรองขอคุมครองสวัสดิภาพตามกฏหมาย
วาดวยการจัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว  
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 2) การสอบสวน 
                     เมื่อมีการรองทุกขภายในอายุความ  ใหพนักงานสอบสวนทําการสอบสวนโดยเร็ว
และสงตัวผูกระทําความรุนแรงในครอบครัว สํานวนการสอบสวนพรอมทั้งความเห็นไปยัง
พนักงานอัยการเพื่อฟองคดีตอศาลภายใน 48 ช่ัวโมงนับแตไดตัวผูกระทําความรุนแรงในครอบครัว           
แตหากมีเหตุจําเปนทําใหไมอาจยื่นฟองไดทันภายในกําหนดเวลาดังกลาว  ใหขอผัดฟองตอศาลได
คราวละไมเกิน 6 วัน  แตทั้งนี้ ตองไมเกิน 3 คราวโดยใหนํากฎหมายวาดวยการจัดตั้งศาลแขวงและ
วิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวงมาใชบังคับโดยอนุโลม ในการสอบปากคําผูถูกกระทําดวย
ความรุนแรงในครอบครัว พนักงานสอบสวนตองจัดใหมีจิตแพทย นักจิตวิทยา นักสังคมสงเคราะห  
หรือบุคคลที่ผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัวรองขอรวมอยูดวยในขณะสอบปากคําเพื่อให
คําปรึกษา  สวนในกรณีจําเปนเรงดวน ซ่ึงมีเหตุอันควรไมอาจรอจิตแพทย นักจิตวิทยา นักสังคม
สงเคราะหหรือบุคคลที่ผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัวรองขอใหพนักงานสอบสวนทํา
การสอบปากคําไปกอนโดยไมตองมีบุคคลดังกลาวรวมอยูดวย แตตองบันทึกเหตุที่ไมอาจรอบุคคล
ดังกลาวไวในสํานวนการสอบสวน 
                     เมื่อมีการดําเนินการรองทุกขแลว ใหพนักงานเจาหนาที่ซ่ึงมีฐานะเทียบไดไมต่ํากวา
พนักงานฝายปกครองหรือตํารวจชั้นผูใหญตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและไดรับ
มอบหมายจากรัฐมนตรีมีอํานาจออกคําส่ังกําหนดมาตรการหรือวิธีการเพื่อบรรเทาทุกขใหแกบุคคล
ผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัวเปนการชั่วคราว ไมวาจะมีคํารองขอจากบุคคลดังกลาว
หรือไม โดยใหมีอํานาจออกคําสั่งใดๆ ไดเทาที่จําเปนและสมควร  ซึ่งรวมถึงการใหผูกระทํา    
ความรุนแรงในครอบครัวเขารับการตรวจรักษาจากแพทย การใหผูกระทําความรุนแรงในครอบครัว
ชดใชเงินชวยเหลือบรรเทาทุกขเบื้องตนตามสมควรแกฐานะ การออกคําส่ังหามผูกระทําความ
รุนแรงในครอบครัวเขาไปในที่พํานักของครอบครัวหรือเขาใกลตัวบุคคลใดในครอบครัว ตลอดจน
การกําหนดวิธีการดูแลบุตร  เมื่อพนักงานเจาหนาที่ออกคําสั่งกําหนดมาตรการหรือวิธีการเพื่อ
บรรเทาทุกขอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางแลว ใหเสนอมาตรการหรือวิธีการเพื่อบรรเทาทุกข
ตอศาลภายใน 48 ช่ัวโมงนับแตวันออกคําสั่งกําหนดมาตรการหรือวิธีการเพื่อบรรเทาทุกข หากศาล
เห็นชอบกับคําส่ังกําหนดมาตรการหรือวิธีการเพื่อบรรเทาทุกขดังกลาว ใหคําส่ังกําหนดมาตรการ
หรือวิธีการเพื่อบรรเทาทุกขมีผลตอไป 
                     ในกรณีที่ศาลไมเห็นชอบดวยกับคําสั่งกําหนดมาตรการหรือวิธีการเพื่อบรรเทาทุกข  
ทั้งหมดหรือแตบางสวน  หรือมีขอเท็จจริงหรือพฤติการณเปล่ียนแปลงไป ใหศาลทําการไตสวน
และมีคําสั่งโดยพลัน  หากขอเท็จจริงหรือพฤติการณเพียงพอแกการวินิจฉัยออกคําสั่ง  ศาลอาจ    
แกไขเพิ่มเติมเปล่ียนแปลง  หรือเพิกถอนคําสั่งกําหนดมาตรการหรือวิธีการเพื่อบรรเทาทุกขหรือ
ออกคําสั่งใดๆ รวมทั้งกําหนดเงื่อนไขเพิ่มเติมก็ได  ผูมีสวนไดเสียเกี่ยวกับคําสั่งของพนักงาน     
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เจาหนาที่หรือศาล  สามารถยื่นอุทธรณคําส่ังเปนหนังสือขอใหศาลทบทวนคําส่ังไดภายใน 30 วัน
นับแตทราบคําส่ัง  ใหคําพิพากษาหรือคําส่ังของศาลเปนที่สุด  ถาผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามคําสั่ง
ของพนักงานเจาหนาที่หรือศาล  ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน 3 เดือน หรือปรับไมเกิน 3,000 บาท 
หรือทั้งจําทั้งปรับ 
                    ในระหวางการสอบสวนหรือการพิจารณาคดี  ศาลมีอํานาจออกคําส่ังกําหนด
มาตรการหรือวิธีการเพื่อบรรเทาทุกขหรือออกคําสั่งใดๆ ไดตามที่เห็นสมควรหรือในกรณีที่
เหตุการณหรือพฤติการณเกี่ยวกับผูกระทําความรุนแรงในครอบครัว หรือผูถูกกระทําดวยความ
รุนแรงในครอบครัวเปลี่ยนแปลงไป  ศาลมีอํานาจแกไขเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง หรือเพิกถอนคําสั่ง
กําหนดมาตรการหรือวิธีการเพื่อบรรเทาทุกขหรือคําส่ังใดๆ รวมทั้งกําหนดเงื่อนไขเพิ่มเติมก็ได 

 3.3.2 กระบวนการพิจารณาของศาลเยาวชนและครอบครัวในคดีความรุนแรงในครอบครัว
ระหวางดําเนินคดี 
 ในระหวางการพิจารณาคดีความรุนแรงในครอบครัวไมวาการพิจารณาคดีการกระทํา
ความรุนแรงในครอบครัวจะไดดําเนินไปแลวเพียงใด  ใหศาลพยายามเปรียบเทียบใหคูความได 
ยอมความกัน  โดยมุงถึงความสงบสุขและการอยูรวมกันในครอบครัวเปนสําคัญ ทั้งนี้ ใหคํานึงถึง
หลักการดังตอไปนี้ ประกอบดวย 
 1. การคุมครองสิทธิของผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัว 
 2. การสงวนและคุมครองสถานภาพของการสมรสในฐานะที่เปนศูนยรวมของชายและ
หญิงที่สมัครใจเขามาอยูกินฉันสามีภริยา  หากไมอาจรักษาสถานภาพของการสมรสได ก็ใหการ
หยาเปนไปดวยความเปนธรรมและเสียหายนอยท่ีสุด  โดยคํานึงถึงสวัสดิภาพและอนาคตของบุตร
เปนสําคัญ 
 3. การคุมครองและชวยเหลือครอบครัว  โดยเฉพาะอยางยิ่งในขณะที่ครอบครัวนั้นตอง
รับผิดชอบในการดูแลใหการศึกษาแกสมาชิกที่เปนผูเยาว 
 4. มาตรการตางๆ เพื่อชวยเหลือสามีภริยาและบุคคลในครอบครัวใหปรองดองกันและ
ปรับปรุงความสัมพันธระหวางกันเองและกับบุตร 

เพื่อประโยชนในการยอมความในคดีการกระทําความรุนแรงในครอบครัวพนักงาน   
เจาหนาที่หรือศาล แลวแตกรณี  อาจตั้งผูประนีประนอมประกอบดวยบุคคลหรือคณะบุคคลซึ่งเปน
บิดามารดา  ผูปกครอง  ญาติของคูความหรือบุคคลที่พนักงานเจาหนาที่ หรือศาลเห็นสมควรเพื่อให
คําปรึกษา  หรือชวยเหลือในการไกลเกลี่ยใหคูความไดยอมความกัน หรืออาจมอบหมายใหนัก
สังคมสงเคราะห  หนวยงานสังคมสงเคราะห หรือบุคคลใดชวยเหลือไกลเกลี่ยใหคูความไดยอม
ความกันก็ได 
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 เมื่อผูประนีประนอมหรือผูที่ไดรับมอบหมายไดดําเนินการไกลเกล่ียตามคําสั่งพนักงาน
เจาหนาที่หรือศาลแลว  ใหรายงานผลการไกลเกลี่ยตอพนักงานเจาหนาที่หรือศาลแลวแตกรณีดวย 
ในกรณีที่การไกลเกลี่ยเปนผลสําเร็จ  บุคคลดังกลาวจะจัดใหมีการทําสัญญายอมความขึ้นหรือจะ
ขอใหเรียกคูความมาทําสัญญายอมความกันตอหนาพนักงานเจาหนาที่หรือศาลก็ได  แตถาพนักงาน 
เจาหนาที่หรือศาลเห็นวาสัญญายอมความไมฝาฝนตอกฎหมายและความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรม
อันดีของประชาชน  ใหพนักงานเจาหนาที่หรือศาลดําเนินการใหเปนไปตามสัญญายอมความนั้น 
 ในกรณีที่มีการยอมความ การถอนคํารองทุกข หรือการถอนฟองในความผิด ฐาน
กระทํารุนแรงในครอบครัว ใหพนักงานสอบสวนหรือศาลแลวแตกรณี จัดใหมีการทําบันทึก
ขอตกลงเบื้องตนกอนการยอมความการถอนคํารองทุกข  หรือการถอนฟองนั้น และกําหนดใหนํา
วิธีการตามมาตรา 12 วรรคหนึ่ง  กลาวคือ กําหนดใหใชวิธีการฟนฟู บําบัดรักษา คุมความประพฤติ
กระทําความผิดใหผูกระทําความผิดชดใชเงินชวยเหลือบรรเทาทุกข ทํางานบริการสาธารณะ ะเวน
การกระทําอันเปนเหตุใหเกิดการใชความรุนแรงในครอบครัว หรือทําทัณฑบนไวตามวิธีการและ
ระยะเวลาที่ศาลกําหนดแทนการลงโทษผูกระทําความผิด เปนเงื่อนไขในการปฏิบัติตามบันทึก
ขอตกลงดังกลาวโดยอนุโลม  โดยอาจรับฟงความคิดเห็นของผูเสียหายหรือบุคคลในครอบครัว
ประกอบดวยก็ได  หากไดปฏิบัติตามบันทึกขอตกลงและเงื่อนไขดังกลาวครบถวนแลวจึงใหมีการ
ยอมความ  การถอนคํารองทุกข  หรือการถอนฟองได หากผูตองหาหรือจําเลยฝาฝนหรือไมปฏิบัติ
ตามเงื่อนไขดังกลาวใหพนักงานสอบสวนหรือศาลมีอํานาจยกคดีขึ้นดําเนินการตอไป 
 หลักเกณฑและวิธีดําเนินการกรณีที่มีการยอมความ  การถอนคํารองทุกขหรือการ 
ถอนฟองในความผิดฐานกระทํารุนแรงในครอบครัว ใหเปนไปตามระเบียบที่อธิบดีผูพิพากษาศาล
เยาวชนและครอบครัวกลางประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา หรือรัฐมนตรีประกาศกําหนด 
แลวแตกรณี โดยอธิบดีผูพิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลางไดประกาศระเบียบอธิบดี 
ผูพิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลางวาดวยหลักเกณฑ  วิธีการและระยะเวลาการดําเนินการ
แกผูกระทําความรุนแรงในครอบครัวแทนการลงโทษและเงื่อนไขการยอมความ การถอนคํารอง
ทุกข  หรือการถอนฟอง พ.ศ. 2550 ในวันที่ 28 กันยายน 2550  โดยมีรายละเอียดดังนี้52 
 
 

                                                           
52  ระเบียบอธิบดีผูพิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลางวาดวยหลักเกณฑ วิธีการและระยะเวลาการ

ดําเนินการแกผูกระทําความรุนแรงในครอบครัวแทนการลงโทษและเงื่อนไขการยอมความ  การถอนคํารองทุกข 
หรือการถอนฟอง พ.ศ. 2550 
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 1. ใหศาลใชดุลพินิจพิจารณากําหนดวาจะใชวิธีการฟนฟู บําบัดรักษา คุมความ
ประพฤติผูกระทําความผิด  ใหผูกระทําความผิดชดใชเงินชวยเหลือบรรเทาทุกข ทํางานบริการ
สาธารณะ  ละเวนการกระทําอันเปนเหตุใหเกิดการใชความรุนแรงในครอบครัวหรือทําทัณฑบน 
ไวอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางรวมกัน แทนการลงโทษแกผูกระทําความผิดนั้น ก็ไดโดย 
ใหพิจารณาถึงสาเหตุแหงการกระทําความผิด พฤติการณแหงคดี อายุ ประวัติ ความประพฤติ  
สติปญญาการศึกษาอบรม สุขภาพ ภาวะแหงจิต นิสัย อาชีพ และฐานะของผูกระทําความผิด  
ตลอดจนสิ่งแวดลอมทั้งปวงเกี่ยวกับผูกระทําความผิด ประกอบดุลพินิจที่จะใชวิธีการดังกลาวให
เหมาะสมกับผูกระทําความผิดแตละราย  และเหมาะสมกับพฤติการณเฉพาะเรื่อง โดยมุงถึงความ
สงบสุข  และการอยูรวมกันในครอบครัวเปนสําคัญ และศาลอาจสอบถามหรือรับฟงความคิดเห็น
ของผูเสียหายหรือบุคคลในครอบครัวประกอบดุลพินิจดวยก็ได 
 2. วิธีการฟนฟูและบําบัดรักษาผูกระทําความผิดแทนการลงโทษนั้น ศาลอาจกําหนด
ขอเดียวหรือหลายขอ  ดังตอไปนี้ 
  ก) ใหฟนฟูโดยการอบรมผูกระทําความผิด  ดวยการวากลาวตักเตือนหรือใหเขารวม
โครงการฝกอบรมทางศีลธรรมหรือฝกวินัยหรือโครงการอื่น เปนระยะเวลาและในสถานที่ 
ที่เหมาะสมตามที่ศาลเห็นสมควร แตทั้งนี้เปนเวลาไมเกิน 7 วัน 
  ข) ใหเขารับการฟนฟูบําบัดรักษาเกี่ยวกับอาการติดยาเสพติดใหโทษ ในสถาน 
พยาบาลสถานที่ของราชการ  หรือสถานที่อ่ืนที่เห็นสมควร จนกวาจะครบขั้นตอน การบําบัด แต
ทั้งนี้เปนเวลาไมเกิน 6 เดือนนับแตวันถูกสงตัวเขารับการฟนฟู บําบัดรักษา เวนแต มีเหตุจําเปน
อยางอื่นโดยคํานึงถึงอายุ เพศ  ประวัติ  พฤติกรรมในการกระทําความผิดที่เกิดจากการติดยาเสพติด
ใหโทษตลอดจนสภาพแวดลอมทั้งปวงของผูกระทําความผิดประกอบดวย และอาจจะใหผูกระทํา
ความผิดอยูภายใตการดูแลของพนักงานคุมประพฤติดวยก็ได 
  ค) ใหสงตัวผูกระทําความผิดซึ่งมีความบกพรองทางรางกายและจิตใจ หรือความ
เจ็บปวยอยางอื่น ไปบําบัดรักษายังโรงพยาบาล  สถานที่ของราชการหรือสถานที่อ่ืนที่เห็นสมควร
หรือมอบใหแกผูอ่ืนที่เต็มใจรับไปดูแลรักษาก็ไดตามแตศาลจะเห็นสมควร จนกวาผูนั้นจะหายหรือ
ตามระยะเวลาที่ศาลเห็นสมควรกําหนดเปนเวลาไมเกิน 1 ป  เวนแตมีเหตุจําเปนอยางอื่น 
  ง) ใหสงตัวผูกระทําความผิดเขารับการบําบัดรักษาอาการติดสุราหรือของมึนเมา
อยางอื่นในสถานพยาบาล  สถานที่ของราชการหรือสถานที่อ่ืนที่เห็นสมควร จนกวาจะหายจากการ
ติดสุราหรือของมึนเมาอยางอื่น แตทั้งนี้เปนเวลาไมเกิน 6 เดือนนับแตวันที่ถูกสงตัวเขารับการ
บําบัดรักษาเวนแตมีเหตุจําเปนอยางอื่น 
 จ. วิธีการคุมความประพฤติผูกระทําความผิดแทนการลงโทษนั้น ใหศาลกําหนดให 
ผูกระทําความผิดไปรายงานตัวตอพนักงานคุมประพฤติหรือพนักงานสังคมสงเคราะห หรือบุคคล
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อ่ืนที่ศาลเห็นสมควรทุก 3 เดือนตอครั้งเปนเวลาไมเกิน 1 ป หรือระยะเวลาที่เห็นสมควร แตไมเกิน 
1 ป  เพื่อใหคําแนะนําชวยเหลือ  ตักเตือนในเรื่องความประพฤติและการประกอบอาชีพ โดยอาจจะ
กําหนดเงื่อนไขเพื่อคุมความประพฤติขอเดียวหรือหลายขอ  ดังตอไปนี้ดวยก็ได 
  - หามมิใหผูกระทําความผิดเขาไปในสถานที่อันจูงใจใหประพฤติช่ัวหรือกระทํา
การใดอันเปนเหตุใหประพฤติช่ัว 
  - ใหฝกหัดหรือประกอบอาชีพอันเปนกิจจะลักษณะ 
  - ใหละเวนการคบหาสมาคมหรือการประพฤติใดอันอาจนําไปสูการกระทํา     
ความผิดอีก 
  - หามเลนการพนันหรือหามดื่มสุราหรือเสพสิ่งเสพติดทุกชนิดและอาจใหไปรับการ
บําบัดรักษาการติดสุราหรือส่ิงเสพติดหรือความบกพรองทางรางกายและจิตใจ หรือความเจ็บปวย
อยางอื่น ณ สถานพยาบาลหรือสถานที่อ่ืนที่เห็นสมควร  ตามระยะเวลาที่ศาลกําหนดเปนเวลาไม
เกิน 6 เดือนนับแตวันที่ถูกสงตัวเขารับการบําบัดรักษา  เวนแตมีเหตุจําเปน  อยางอื่น 
  - เงื่อนไขอื่นๆ ตามที่ศาลเห็นสมควรกําหนด เพื่อแกไขฟนฟู หรือปองกันมิให       
ผูกระทําความผิดกระทําหรือมีโอกาสกระทําความผิดซ้ําขึ้นอีก 

เงื่อนไขตามที่ศาลไดกําหนดดังกลาวนั้น ถาภายหลังความปรากฏแกศาลวาพฤติการณ
เกี่ยวแกการคุมความประพฤติไดเปลี่ยนแปลงไป  ศาลอาจแกไขเพิ่มเติมหรือเพิกถอนขอหนึ่งขอใด
หรือกําหนดเงื่อนไขเพิ่มเติมที่ยังไมไดกําหนดอีกก็ได 
 4. วิธีการใหผูกระทําความผิดชดใชเงินชวยเหลือบรรเทาทุกขแทนการลงโทษนั้นให
ศาลกําหนดใหผูกระทําความผิดชดใชคาเสียหายเบื้องตน  สําหรับเงินหรือทรัพยสินใดๆ ที่ผูเสียหาย
ไดสูญเสียไป  เพราะผลของการกระทําความผิดนั้น ตามจํานวนเงินและระยะเวลาที่กําหนดใหชําระ
ตามที่ศาลเห็นสมควรกําหนด  โดยเฉพาะคาเสียหายดังตอไปนี้ ใหกําหนดดังนี้ 
  ก) สําหรับรายไดที่สูญเสียไป  ใหชดใชคาเสียหายเบื้องตนในวงเงินที่สูญเสียไป แต
ทั้งนี้ไมเกินวงเงิน 50,000 บาท  เวนแตมีเหตุสมควรอยางอื่น 
  ข) คาใชจายในการรักษาพยาบาล  ใหชดใชเบื้องตนเทาที่ผูเสียหายไดใชจายไปจริง 
แตทั้งนี้ไมเกินวงเงิน 50,000 บาท  เวนแตมีเหตุสมควรอยางอื่น 
  ค) คาใชจายในการหาที่อยูใหม  ใหชดใชเบื้องตนเทาที่ผูเสียหายไดใชจายไปจริง  
แตทั้งนี้ไมเกินเดือนละ 4,000 บาท เปนเวลาไมเกิน 1 ป  เวนแตมีเหตุสมควรอยางอื่น 
  ง) คาใชจายอื่นๆ ที่จําเปน ใหชดใชเบื้องตนตามที่จําเปน  ตามจํานวนเงินและ
ระยะเวลาที่กําหนดใหชําระตามที่ศาลเห็นสมควรกําหนด  แตทั้งนี้ไมเกินวงเงิน 50,000 บาท เวนแต
มีเหตุสมควรอยางอื่น 
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 5. การใหทํางานบริการสาธารณะแทนการลงโทษนั้น ใหศาลกําหนดประเภทของ 
การทํางานบริการสาธารณะประโยชน สถานที่ และระยะเวลาตามที่ศาลและผูกระทําความผิด 
เห็นสมควร  แตทั้งนี้ ไมควรกําหนดใหเกินวันละ 3 ช่ัวโมง และไมเกิน 7 วัน โดยใหพิจารณาดวยวา
การทํางานนั้น  ตองไมกอความเสียหายแกสังคมหรือบุคคลอื่นและไมกอใหเกิดภาระเกินสมควร 
ทั้งใหพิจารณาจากวิถีชีวิต  การดํารงชีพ  ความรับผิดชอบตอครอบครัวและพิจารณาจากลักษณะ
หรือประเภทและความเหมาะสมของงาน  รวมทั้งระยะทางและความสะดวกในการเดินทางไป
ทํางานดวย 
 6. การใหละเวนการกระทําอันเปนเหตุใหเกิดการใชความรุนแรงในครอบครัวแทนการ
ลงโทษ  เมื่อศาลเห็นวาตามพฤติการณแหงคดี  ยังไมสมควรลงโทษผูกระทําความผิด แตการกระทํา
ของผูกระทําความผิดอยางใดอยางหนึ่งเปนเหตุใหเกิดการใชความรุนแรงในครอบครัว  ศาลมี
อํานาจที่จะสั่งหามมิใหผูกระทําความผิดกระทําหรือใหละเวนการกระทําดังกลาว หรือมีคําสั่งอื่นใด
ในอันที่จะบรรเทาความเดือดรอนเสียหายที่ผูเสียหาย  อาจไดรับตอไปเนื่องจากการกระทําของ
ผูกระทําความผิด  ตามที่ศาลเห็นสมควรได โดยศาลอาจกําหนดเงื่อนไขเพิ่มเติมใหผูกระทําความผดิ
ปฏิบัติเพื่อปองกันมิใหผูนั้นกระทําความผิดขึ้นอีกก็ไดตามแตศาลจะเห็นสมควร ภายในระยะเวลา
ไมเกิน 1 ป  เวนแตมีเหตุสมควรอยางอื่น 
 7. การทําทัณฑบนแทนการลงโทษ  เมื่อศาลเห็นวาตามพฤติการณแหงคดียังไมสมควร
ลงโทษผูกระทําความผิด  แตมีเหตุอันควรเชื่อวาผูกระทําความผิดอาจจะกอเหตุรายใหเกิดภยันตราย
แกบุคคลในครอบครัวขึ้นอีก  ใหศาลมีอํานาจที่จะสั่งใหผูนั้นทําทัณฑบนไวโดยกําหนดจํานวนเงิน
ไมเกิน 5,000 บาท  วาผูนั้นจะไมกอเหตุรายดังกลาวอีกตลอดระยะเวลาที่ศาลกําหนดแตไมเกิน 2 ป 
และจะสั่งใหมีประกันดวยหรือไมก็ได 
 ถาผูทําทัณฑบนกระทําผิดทัณฑบน  ใหศาลมีอํานาจสั่งใหผูนั้นชําระเงินไมเกินจํานวน
ที่ไดกําหนดไวในทัณฑบน ถาผูนั้นไมชําระใหนําบทบัญญัติในประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 29 
และมาตรา 30 มาใชบังคับ  เวนแตผูทําผิดทัณฑบนเปนเด็กหรือเยาวชน  ใหนําบทบัญญัติตาม   
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว          
พ.ศ.2534 มาตรา 107 มาใชบังคับ 
 8. ในกรณีที่มีการยอมความ  การถอนคํารองทุกขหรือการถอนฟองในความผิดตาม
มาตรา 4 แหงพระราชบัญญัติคุมครองผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550 ใหศาล
จัดใหมีการทําบันทึกขอตกลงเบื้องตนกอนการยอมความ  การถอนคํารองทุกขหรือการถอนฟอง
นั้น  โดยอาจรับฟงความคิดเห็นของผูเสียหายหรือบุคคลในครอบครัวประกอบดวยก็ได  หากได
ปฏิบัติตามบันทึกขอตกลงและเงื่อนไขดังกลาวครบถวนแลวจึงใหมีการยอมความ  การถอน         
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คํารองทุกข  หรือการถอนฟองในความผิดดังกลาวได  หากจําเลยฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามเงื่อนไข
ดังกลาว  ในขอนี้หรือขออ่ืนๆขอใดขอหนึ่ง  ใหศาลมีอํานาจยกคดีขึ้นดําเนินการตอไป 
 แตอยางไรก็ตามมีการยอมความ การถอนคํารองทุกขหรือการถอนฟอง  มีผลเพียงทําให
สิทธินําคดีอาญามาฟองระงับไปเฉพาะคดีความผิดตอสวนตัวเทานั้น   หากเปนคดีซ่ึงมิใช         
ความผิดตอสวนตัว  การยอมความ  การถอนคํารองทุกขหรือการถอนฟองหามีผลเปนการระงับ
หรือตัดอํานาจพนักงานสอบสวนที่จะสอบสวนหรือพนักงานอัยการที่จะฟองคดีตอไปไม  ดังนั้น  
หากเปนคดีพนักงานอัยการฟองขอใหลงโทษจําเลยหลายขอหาซ่ึงมีทั้งขอหาที่เปนความผิด         
ตอสวนตัวและขอหาที่มิใชความผิดตอสวนตัว  แมในระหวางดําเนินคดีผูเสียหายจะมีการยอมความ 
มีการถอนคํารองทุกขหรือมีการถอนฟอง  ก็คงมีผลเพียงทําใหสิทธินําคดีอาญามาฟองระงับไป
เฉพาะขอหาความผิดที่เปนความผิดตอสวนตัวเทานั้น  สวนขอหาความผิดที่มิใชความผิดตอสวนตัว  
สิทธินําคดีอาญามาฟองยังไมระงับ  พนักงานอัยการและศาลยังมีอํานาจที่จะดําเนินคดีแกจําเลย    
ตอไปได  แมจะเปนความผิดกรรมเดียวกันก็ตาม 

 3.3.3 กระบวนการพิจารณาของศาลเยาวชนและครอบครัวในคดีความรุนแรงในครอบครัวใน
การมีคําพิพากษาและคําสั่ง 

หลังจากสืบพยานโจทกจําเลยหมดแลว ศาลตองพิจารณาคดีโดยพิจารณาพยาน      
หลักฐานในสํานวนวา จําเลยไดกระทําผิดหรือไม  ถาศาลเห็นวา จําเลยมิไดกระทําผิดหรือการ
กระทําของจําเลยไมเปนความผิด หรือคดีขาดอายุความ  หรือมีเหตุตามกฎหมายที่จําเลยไมตอง 
รับโทษ  ศาลก็จะพิพากษายกฟอง แตถาศาลเห็นวาจําเลยไดกระทําความผิดจริง และไมมีการยกเวน
โทษตามกฏหมาย  ศาลก็จะลงโทษจําเลยตามความผิด สําหรับบุคคลกระทําความผิดฐานกระทํา
ความรุนแรงในครอบครัว  ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน 6 เดือน  หรือปรับไมเกิน 6,000 บาท หรือ
ทั้งจําทั้งปรับ 
 ในกรณีที่ศาลพิพากษาวา ผูกระทําความรุนแรงในครอบครัวมีความผิดฐานกระทํา
รุนแรงในครอบครัว  ศาลมีอํานาจกําหนดใหใชวิธีการฟนฟู บําบัดรักษา คุมความประพฤติผูกระทํา
ความผิดใหผูกระทําความผิดชดใชเงินชวยเหลือบรรเทาทุกข ทํางานบริการสาธารณะ ละเวนการ
กระทําอันเปนเหตุใหเกิดการใชความรุนแรงในครอบครัว หรือทําทัณฑบนไวตามวิธีการและ
ระยะเวลาที่ศาลกําหนดแทนการลงโทษผูกระทําความผิดก็ได 

 3.3.4 กระบวนการพิจารณาของศาลเยาวชนและครอบครัวในคดีความรุนแรงในครอบครัวใน
การกํากับและควบคุมใหเปนไปตามคําสั่งศาล 
 กรณีที่ศาลเห็นวาโทษจําคุกระยะสั้นๆ นั้นไมเปนผลดีในการที่จะไปแกไขปรับปรุงตัว  
ผูกระทําผิด  เนื่องจากระยะเวลาสั้นไป การที่เอาคนไปจําคุกในเรือนจําตองเขาไปปะปนกับผูที่
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กระทําความผิดอ่ืนๆ ซ่ึงอาจจะเปนผูกระทําความผิดรายแรงกวาก็จะมีผลใหผูถูกจําคุกในระยะ 
ส้ันๆไดรับผลรายจากการจําคุกมากกวาที่จะไดรับผลดีจากการปรับปรุงแกไข ศาลอาจใชวิธีการ 
รอการลงโทษ  หรือรอการกําหนดโทษตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 56 ซ่ึงเรียกกันโดยทั่วไป
วา  “การรอการลงอาญา”  แตมาตรา 56  ใชคําวา “รอการกําหนดโทษ” หรือ “รอการลงโทษ” โดยมี
หลักเกณฑดังนี้ 
 1. มีการกระทําผิดซ่ึงมีโทษจําคุก  และในคดีนั้นศาลจะลงโทษไมเกิน 3 ป 
 2. ไมปรากฏวาผูนั้นไดรับโทษจําคุกมากอน  หรือปรากฏวาไดรับโทษจําคุกมากอนแต
เปนโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาท  หรือความผิดลหุโทษ 
 3. เมื่อศาลไดคํานึงถึงอายุ ประวัติ ความประพฤติ สติปญญา การศึกษาอบรม สุขภาพ  
ภาวะแหงจิต  นิสัย  อาชีพ  และสิ่งแวดลอมของผูนั้น หรือสภาพความผิดหรือเหตุอ่ืน อันควรปรานี
แลว  ศาลเห็นสมควรจะรอการกําหนดโทษหรือจะรอการลงโทษไวก็ได 
 4. ศาลปลอยตัวผูกระทําผิดไปเพื่อใหโอกาสผูนั้นกลับตัวภายในระยะเวลาที่ศาลจะได
กําหนดแตตองไมเกิน 5 ป  นับแตวันที่ศาลพิพากษาโดยจะกําหนดเงื่อนไขเพื่อคุมความประพฤติ
ของผูนั้นดวยหรือไมก็ได  
  สําหรับกรณีที่ศาลมีคําสั่งใหคุมประพฤติจําเลยนั้น เงื่อนไขเพื่อคุมความประพฤติ
เปนไปตามประมวลกฏหมายอาญามาตรา 56 วรรคสองและวรรคสาม โดยเงื่อนไขเพื่อคุมความ
ประพฤติของผูกระทําผิดนั้น  ศาลอาจกําหนดขอเดียวหรือหลายขอ  ดังตอไปนี้ 
  1) ใหไปรายงานตัวตอเจาพนักงานที่ศาลระบุไวเปนครั้งคราว  เพื่อเจาพนักงานจะ 
ไดสอบถาม แนะนํา ชวยเหลือ หรือตักเตือนตามที่เห็นสมควรในเรื่องความประพฤติและการ 
ประกอบอาชีพ  หรือจัดใหกระทํากิจกรรมบริการสังคมหรือสาธารณประโยชนตามที่เจาพนักงาน
และผูกระทําความผิดเห็นสมควร 
  2) ใหฝกหัดหรือทํางานอาชีพอันเปนกิจจะลักษณะ 
  3) ใหละเวนการคบหาสมาคมหรือการประพฤติใดอันอาจนําไปสูการกระทํา
ความผิดในทํานองดียวกันอีก 
  4) ใหไปรับการบําบัดรักษาการติดยาเสพติดใหโทษ  ความบกพรองทางรางกายหรือ
จิตใจ  หรือความเจ็บปวยอยางอื่น ณ ตามสถานที่และระยะเวลาที่ศาลกําหนด 
  5) เงื่อนไขอื่นๆ ตามที่ศาลเห็นสมควรกําหนดเพื่อแกไข ฟนฟู หรือปองกันมิให       
ผูกระทําความผิดกระทําหรือมีโอกาสกระทําความผิดขึ้นอีก 
 เงื่อนไขตามที่ศาลไดกําหนดไวนั้น  ถาภายหลังความปรากฏแกศาลตามคําขอ 
ของผูกระทําความผิด ผูแทนโดยชอบธรรมของผูนั้น ผูอนุบาลของผูนั้น พนักงานอัยการหรือ 
เจาพนักงานวาพฤติการณที่เกี่ยวแกการควบคุมความประพฤติของผูกระทําผิดไดเปลี่ยนแปลงไป  

DPU



 52 

เมื่อศาลเห็นสมควร  ศาลอาจเพิ่มเติมหรือเพิกถอนขอหนึ่งขอใดเสียก็ได  หรือจะกําหนดเงื่อนไข 
ขอใดที่ศาลยังมิไดกําหนดไวเพิ่มเติมขึ้นอีกก็ได 

สําหรับผลของการไมปฏิบัติตามเงื่อนไขคุมความประพฤตินั้นเมื่อความปรากฏแก   
ศาลเอง  หรือความปรากฏตามคําแถลงของพนักงานอัยการหรือเจาพนักงานวา ผูกระทําความผิด 
ไมปฏิบัติตามเงื่อนไขดังที่ศาลกําหนดตามประมวลกฏหมายอาญา มาตรา 56 ศาลอาจตักเตือน       
ผูกระทําความผิด  หรือจะกําหนดการลงโทษที่ยังไมไดกําหนดหรือลงโทษซึ่งรอไวนั้นก็ได 
 
3.4 องคกรท่ีสนับสนุนศาลเยาวชนและครอบครัวในคดีความรุนแรงในครอบครัว 

คดีครอบครัวที่ไดมีการฟองขอใหเพิกถอนอํานาจปกครอง  เพราะเหตุการใชความ
รุนแรงตอเด็กนั้น พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชน 
และครอบครัว พ.ศ. 2534 (แกไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2548) กําหนดใหสถานพินิจและคุมครองเด็กและ 
เยาวชนเปนองคกรที่คอยใหการสนับสนุนการดําเนินงานของศาลเยาวชนและครอบครัวใน        
การสืบเสาะภาวะความเปนอยูของครอบครัวในคดีครอบครัว จัดใหแพทยหรือจิตแพทยตรวจ    
รางกาย  สุขภาพหรือจิตใจของคูความในกรณีที่ศาลมีคําสั่งตามมาตรา 112  ประมวลและรายงาน 
ขอเท็จจริง  รวมทั้งเสนอความเห็นตอศาลตามมาตรา 117  และดําเนินการอื่นตามคําส่ังศาลหรือ 
ตามที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกา 

เจาพนักงานสังคมสงเคราะหของสถานพินิจและคุมครองเด็กมีอํานาจหนาที่ใน         
การปฏิบัติตามคําส่ังศาลเยาวชนและครอบครัว ในการสืบเสาะภาวะความเปนอยูของครอบครัวและ
ไกลเกลี่ย  ประนีประนอมขอพิพาทในครอบครัว จัดทํารายงานและความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติ
ตามคําสั่งศาล  เพื่อเสนอตอศาลหรือผูอํานวยการสถานพินิจ และปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามคําสั่งศาล
หรือคําสั่งของผูอํานวยการสถานพินิจ  ซ่ึงในการปฏิบัติหนาที่ดังกลาวขางตน เจาพนักงาน 
สังคมสงเคราะหมีอํานาจเชนเดียวกับพนักงานสอบสวนตามที่บัญัติไวในประมวลกฏหมายวิธี
พิจารณาความอาญา  และมีอํานาจเขาไปในสถานที่อยูอาศัยของบิดามารดาหรือของผูปกครองเด็ก  
หรือของบุคคลที่เด็กอาศัยอยู  ศึกษาหรือทําการงานดวย  และมีอํานาจเรียกบุคคลซึ่งสามารถให
ขอเท็จจริง  มาพบและสาบานหรือปฏิญาณตนและใหถอยคํา หรือเรียกใหคูความหรือบุคคลใดมา
พบเพื่อไกลเกลี่ย  ประนีประนอมขอพิพาทในครอบครัว 

ผูอํานวยการสถานพินิจและคุมครองเด็กมีอํานาจและหนาที่เชนเดียวกับอํานาจหนาที่
ของพนักงานอัยการที่มีอยูตามประมวลกฏหมายแพงและพาณิชยและกฏหมายอื่น ในการปฏิบัติ
หนาที่ใหความคุมครองเด็กในคดีที่ผูเยาวมีสวนไดเสียและอาจถูกศาลตั้งใหเปนผูกํากับการปกครอง  
เพื่อสอดสองดูแลวาบิดามารดาหรือผูปกครองของผูเยาวไดใชอํานาจปกครองเด็กเพื่อสวัสดิภาพ

DPU



 53 

และอนาคตของผูเยาวหรือไม  หรืออาจถูกตั้งใหเปนผูปกครองผูเยาวหรือผูจัดการทรัพยสินของ     
ผูเยาวไดดวย 

หนวยงานตํารวจ  สํานักงานตํารวจแหงชาติไดใหความสําคัญตอปญหาความรุนแรงใน
ครอบครัวระดับหนึ่ง  ดังจะเห็นไดจากการจัดโครงสรางองคกร โดยจัดตั้งศูนยพิทักษเด็ก เยาวชน  
และสตรี  ทั้งในสวนกลางและสวนภูมิภาคเพื่อสนองตอบตอปญหาความรุนแรงตอเด็กและสตรี
โดยเฉพาะ แตบทบาทและอํานาจหนาที่ของศูนยดังกลาวยังไมชัดเจน รวมทั้งไมมีบุคลากรที่ผาน
การฝกอบรมเฉพาะปญหาความรุนแรงในครอบครัวเพื่อรับผิดชอบโดยตรง ดังนั้น คดีความรุนแรง
ในครอบครัวยังคงอยูในความรับผิดชอบของสถานีตํารวจตางๆ โดยมีพนักงานสอบสวนรับผิดชอบ
กรณีอุบัติการณความรุนแรงในครอบครัวที่เกิดขึ้นในเขตอํานาจ 

โดยสํานักงานตํารวจแหงชาติไดออกระเบียบใหพนักงานสอบสวนปฏิบัติเกี่ยวกับ     
คดีความรุนแรงในครอบครัว  คือ ระเบียบสํานักงานตํารวจแหงชาติวาดวยกรณีบางเรื่องที่มีวิธี
ปฏิบัติเปนพิเศษ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 บทที่ 13 สามีภริยาวิวาทกัน ขอท่ี 583  กําหนดวา “ในกรณีที่
สามีหรือภริยากลาวหาอีกฝายหนึ่งวาทํารายรางกายนั้น  หากมิไดใชอาวุธหรือบาดเจ็บ  มิถึงสาหัส  
หรือเหตุมิไดเกิดในถนนหลวง  ประกอบกับการกระทํานั้นไดกระทําไปโดยมิไดมีเจตนาชั่วราย  
เชน  ทําเพื่อตักเตือนสั่งสอน  เปนตน  ใหพนักงานสอบสวนพยายามชี้แจงตักเตือนใหเรื่องยุติกัน
เสีย  เมื่อไมเปนผลสําเร็จจึงจัดการตอไปตามรูปคดี  แตใหเสนอสํานวนการสอบสวนนั้นตามลําดับ
ใหผูบังคับการพิจารณาสั่งการและถาสามารถสงตัวสามีภริยานั้นไปพรอมกับสํานวนได  ก็ใหสงไป
พรอมกันดวย 

แมการทํารายรางกายกันระหวางสามีภริยานั้นจะไดใชอาวุธหรือบาดเจ็บสาหัสหรือ  
เหตุเกิดในถนนหลวงก็ดี  หากเห็นเปนการสมควรก็ใหเสนอเพื่อผูบังคับการสั่งพิจารณาสั่งการ   
ตามความเหมาะสมได  ทั้งนี้เฉพาะทางราชการตองการรักษาความสงบเรียบรอยและความมั่นคง
ของครอบครัวเปนสําคัญ 

อนึ่ง  ใหพนักงานสอบสวนใชดุลพินิจในการไกลเกล่ีย  หากการกระทําความผิดเกิดขึ้น
บอยคร้ัง  มิเข็ดหลาบและมีพฤติการณวาจะเกิดการทํารายรุนแรงยิ่งขึ้นก็ใหดําเนินคดีตามกฏหมาย
ทุกราย”  

จากระเบียบปฏิบัติดังกลาวทําใหพนักงานสอบสวนพยายามไกลเกลี่ยประนีประนอมให
คูสมรสคืนดีกันกอนยังไมดําเนินคดีทันที  ทําใหผูหญิงที่ถูกคูครองทํารายทุบตีมีความรูสึกวา
พนักงานสอบสวนไมสนใจที่จะดําเนินคดีใหอยางจริงจัง 

การสนองตอบตอปญหาความรุนแรงในครอบครัวเชิงนโยบาย คณะรัฐมนตรีไดมีมติ
เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2542  เห็นชอบมาตรการแกไขปญหาความรุนแรงตอสตรี โดยใหสํานักงาน
ตํารวจแหงชาติควรจัดใหมีการฝกอบรมเจาหนาที่ตํารวจซึ่งทําหนาที่สอบสวนเพื่อสรางความรู
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ความเขาใจที่ถูกตองและใหกระบวนการสอบสวนเกี่ยวกับปญหาความรุนแรงที่เด็กและสตรี
ประสบมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  เห็นวานโยบายดังกลาวยังจํากัดเฉพาะเด็กและสตรีที่ถูกทํารุนแรง  
เทานั้นหาไดครอบคลุมถึงผูชายหรือผูสูงอายุที่ถูกกระทํารุนแรงในครอบครัวไมนาจะยังไมสอดรับ
กับรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 มาตรา 52 วรรคสอง  ปจจุบันพระราชบัญญัติ         
คุมครองผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550 ไดกําหนดใหเจาพนักงานตํารวจมี
หนาที่รับแจงเหตุการกระทํารุนแรงในครอบครัว หรือเปนผูรองทุกขแทนในกรณีที่ผูถูกกระทํา
รุนแรงไมอยูในวิสัยหรือมีโอกาสที่จะรองทุกขไดดวยตนเอง ทั้งมีอํานาจเขาไปในเคหสถานหรือ
สถานที่ที่เกิดเหตุเพื่อสอบถามผูกระทําความรุนแรงในครอบครัว ผูถูกกระทํารุนแรงในครอบครัว
หรือบุคคลอื่นที่อยูในสถานที่นั้น  และใหพนักงานสอบสวนทําการสอบสวนโดยเร็ว  และให
พนักงานเจาหนาที่ซ่ึงมีฐานะเทียบไดไมต่ํากวาพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจชั้นผูใหญตาม
ประมวลกฏหมายอาญาและไดรับมอบหมายจากรัฐมนตรี  มีอํานาจออกคําสั่งกําหนดมาตรการหรือ
วิธีการเพื่อบรรเทาทุกขใหแกผูถูกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัวเปนการชั่วคราว ไมวาจะมี 
คํารองขอจากบุคคลดังกลาวหรือไม 

สถาบันอัยการ  สํานักงานอัยการไดจัดตั้งศูนยคุมครองสิทธิเด็กและสตรีในสวนกลาง
เปนการปรับปรุงในเชิงโครงสรางขององคกรเนนการคุมครองดานสิทธิแตยังขาดความชัดเจน 
ในการดําเนินคดีความรุนแรงในครอบครัว  พนักงานอัยการจึงดําเนินคดีความรุนแรงในครอบครัว
ทํานองเดียวกับคดีอาญาทั่วไปไมมีการแยกเฉพาะคดีความรุนแรงในครอบครัว ปจจุบันพระราช 
บัญญัติคุมครองผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550 ไดประกาศใชและมีผลบังคับ
ในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2550 คดีอาญาเกี่ยวกับความรุนแรงในครอบครัว  พนักงานอัยการตองยื่น
ฟองตอศาลที่มีเขตอํานาจ  ซ่ึงก็คือศาลเยาวชนและครอบครัว  เปนการแยกการดําเนินคดีความ
รุนแรงในครอบครัวเปนการเฉพาะตางหากจากการดําเนินคดีอาญาทั่วไป 

สถาบันทนายความ  ในตางประเทศทนายความที่วาความคดีความรุนแรงในครอบครัว
รวมทั้งเด็กที่ถูกทารุณกรรมจะตองไดรับการฝกอบรมเปนพิเศษ  สามารถทํางานรวมกับผูประกอบ
วิชาชีพอ่ืนๆที่ทํางานดานเด็กและผูหญิงเพราะธรรมชาติของคดีความรุนแรงในครอบครัวมีลักษณะ
ยุงยากซับซอนและตอเนื่อง  เชน  กรณีศาลออกคําสั่งคุมครองใหแกผูเสียหายที่ถูกกระทํารุนแรงใน
ครอบครัว  ทนายความจะตองประสานงานกับเจาหนาที่ศาลเพื่อขอสําเนาคําส่ังคุมครอง  ประสาน
กับตํารวจทองที่ในกรณีผูกอเหตุรุนแรงกระทําหรือมีพฤติการณฝาฝนคําสั่งคุมครองหรือกรณี        
มีเหตุจําเปนตองเขาไปในเคหสถานหรือที่พักอาศัยของผูกอเหตุรุนแรง เปนตน สวนสภา
ทนายความของไทยยังไมมีการจัดทําหลักสูตรอบรมทนายความเพื่อวาความ  คดีความรุนแรงใน
ครอบครัวหรือเด็กถูกกระทําทารุณกรรมเปนการเฉพาะ  เวนแตทนายความที่สนใจวาความคดีความ
รุนแรงในครอบครัวหรือคดีเด็กยอมเกิดความชํานาญแตก็เปนความสนใจเฉพาะบุคคล 
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3.5 อํานาจหนาท่ีของศาลตางประเทศในคดีความรุนแรงในครอบครัว 
ในสหรัฐอเมริกาบางรัฐรวมถึงออสเตรเลียและอังกฤษ ไดมีการตั้งศาลครอบครัวข้ึน

เปนพิเศษโดยเฉพาะแยกออกมาจากศาลธรรมดา โดยศาลครอบครัวที่จัดตั้งขึ้นเปนพิเศษนี้จะมี
อํานาจในการพิจารณาคดีเกี่ยวกับปญหาครอบครัว  แมแตความผิดอาญาตางๆ ที่เกี่ยวกับครอบครัว 
เชน  การทํารายระหวางคูสมรสก็ตกอยูในอํานาจของศาลครอบครัว  
ศาลครอบครัวที่จัดตั้งขึ้นเปนพิเศษเพื่อใหมีอํานาจในการพิจารณาคดีเกี่ยวกับปญหาครอบครัวนี้เกิด
จากเหตุผลและแนวความคิดที่วา  ศาลครอบครัวมีกระบวนการทางศาลที่แตกตางจากศาลธรรมดาที่
ไมเครงเครียดเปนทางการเกินไปนัก  รวมถึงมีปรัชญาในการทํางานที่ตองกระทําเพื่อประโยชน
สูงสุดของครอบครัวและสังคม  เนื่องจากศาลครอบครัวมีลักษณะที่เปนการปกปองคุมครองและ
พิทักษรักษาความเปนครอบครัวเอาไว 

   3.5.1  ประเทศสหรัฐอเมริกา 
 กระบวนวิธีพิจารณาเกี่ยวกับคําสั่งคุมครองในแตละรัฐมีความแตกตางกัน โดยคําสั่ง    
คุมครองสวนใหญออกโดยศาลแพง  หรือศาลครอบครัว  แตบางรัฐออกโดยศาลอาญา อยางไรก็ดี
การรองขอคําส่ังคุมครองไมตัดสิทธิผูเสียหายที่จะฟองรองดําเนินคดีอาญา  ยิ่งกวานั้นในบางรัฐอาจ
มีคําสั่งคุมครองแตกตางกันโดยสิ้นเชิง 2 รูปแบบ  เชน  รูปแบบหนึ่งคําสั่งคุมครองอาจออกมาโดย
ศาลอาญาในระหวางการฟองรองคดีอาญาเพื่อเปนเงื่อนไขของการประกันตัว  แตอีกรูปแบบหนึ่ง 
คําสั่งคุมครองอาจออกโดยศาลครอบครัวหรือศาลแพงระหวางการดําเนินคดีฟองหยา หรือเปนการ
ดําเนินคดีทางแพงโดยลําพังก็ได 

แตอยางไรก็ตามคําสั่งคุมครองที่ออกโดยศาลอาญามักจะใหความคุมครองผูเสียหาย
นอยกวาคําส่ังคุมครองที่ออกโดยศาลครอบครัวหรือศาลแพง ทั้งนี้เพราะคําส่ังคุมครองที่ออกโดย
ศาลอาญามักจะไมมีอํานาจพิจารณาถึงคําสั่งเกี่ยวกับการเยี่ยมเยียนหรืออุปการะเลี้ยงดูบุตรผูเยาว 
หรือการสั่งใหผูกระทําความผิดเขารวมในโปรแกรมใหคําปรึกษาแนะนํา  และไมสามารถออกคาํสัง่
ขับไลจําเลยใหออกจากบานได53 

ตามพระราชบัญญัติศาลครอบครัวของมลรัฐนิวยอรค ค.ศ. 1962  (the family court act 
of the state of New York 1962) หรืออาจเรียกอีกอยางวาพระราชบัญญัติศาลครอบครัว (The Family 
Court Act 1962) FCA ไดบัญญัติกระบวนการพิจารณาคดีคุมครองสวัสดิภาพบุคคลที่ไดรับความ
รุนแรงในครอบครัว หมวด 8 และกระบวนพิจารณาคุมครองเด็กถูกกระทําทารุณกรรมในหมวด 10 

                                                           
53  Finn, Peter.  (1989).  “Statutory  Authority in the Use and Enforcement of Civil Protection Orders 

Against Domestic Abuse.”  Family Law Quarterly, 23.  p. 414-433. 
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โดยจะกลาวเฉพาะในหมวด 8 วาดวยกระบวนพิจารณาคดีคุมครองสวัสดิภาพบุคคลที่ไดรับความ
รุนแรงในครอบครัว (domestic violence) 
 กระบวนการดําเนินคดีคุมครองสวัสดิภาพบุคคลที่ไดรับความรุนแรงในครอบครัวตาม
พระราชบัญญัติศาลครอบครัวของมลรัฐนิวยอรค  หรือพระราชบัญญัติศาลครอบครัวมีสาระสําคัญ
ดังนี้ 
 1. การกระทําที่เปนความรุนแรงในครอบครัว หรือความผิดในครอบครัว เชน การ
ประพฤติไมเหมาะสมทั้งในสาธารณะและสวนบุคคล การคุกคาม ขมขู ประมาทเลินเลอ หรือทําราย
รางกาย  การกระทําดังกลาวเกิดขึ้นระหวางคูสมรสหรือเคยเปนคูสมรส ระหวางบิดามารดากับบุตร
หรือระหวางสมาชิกในครอบครัวเดียวกัน  หรือครัวเรือนเดียวกัน ซ่ึงผูมีบุตรดวยกันโดย ไมคํานงึวา
จะเคยสมรสกันหรือเคยอยูดวยกันไมวาเวลาใดๆ ตามพระราชบัญญัติ FCA  
 2. การใหขอมูลแกผูรองหรือฟองในการดําเนินคดีความรุนแรงในครอบครัว กลาวคือ  
บัญญัติใหเปนหนาที่ของเจาหนาที่ในกระบวนยุติธรรม ประกอบดวยเจาพนักงานศาล อัยการ 
ที่ปรึกษากฎหมาย  ผูปฏิบัติงานชวยเหลือผูถูกกระทําทารุณกรรม  พนักงานคุมประพฤติ นายอําเภอ  
เจาพนักงานตํารวจหรือเจาพนักงานตามกฎหมาย  จะตองใหขอมูลเกี่ยวกับกระบวน การดําเนินคดี  
ภายใตพระราชบัญญัติศาลครอบครัวนี้และอยางนอยตองใหขอมูล  ซ่ึงความรุนแรงในครอบครัวนัน้
อยูในอํานาจพิจารณาของศาลครอบครัวและศาลอาญา การดําเนินกระบวนพิจารณาคดีในศาลอาญา
โดยมีวัตถุประสงคเพื่อลงโทษทางอาญาแกผูกอเหตุความรุนแรงในครอบครัว ซ่ึงกระบวนการ
ฟองรองตามมาตรานี้ผูเสียหายหรือผูประสบเหตุรุนแรงมีสิทธิยื่นฟองขอคุมครองตอศาลครอบครัว
ไดเสมอ  แมขณะยื่นคําฟองเจาพนักงานจะยังไมไดจับกุมหรือยังไมมีคํารองขอใหจับกุมผูกอความ
รุนแรงและแมจะมีการจับกุมกอนเริ่มพิจารณาคดีในศาลครอบครัวหรือศาลอาญา แตการจับกุมไม
เปนขอสําคัญในการเริ่มพิจารณาคดี 
 3. การแนะนําผูเสียหายภายใตบทบัญญัตินี้เจาพนักงานตํารวจหรือพนักงานรักษาความ
เรียบรอยหรือัยการที่ทําการสืบสวนคดีความรุนแรงในครอบครัวจะตองใหคําแนะนํา    ผูประสบ
ความรุนแรงในครอบครัวเกี่ยวกับที่พักฉุกเฉินชั่วคราวหรือบริการอื่นๆในชุมชน  และ ตองแจง
สิทธิตามกฎหมาย  สิทธิเรียกคาเสียหายภายใตกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาหรือกฎหมายอื่นๆ  
และตองมีสาระสําคัญ  ดังตอไปนี้ 
  ก) ความปลอดภัย ผูประสบเหตุความรุนแรงมีสิทธิขอความชวยเหลือจากเจาหนาที่
เพื่อความปลอดภัยของตนเองและบุตร  การรักษาพยาบาลหากจําเปน 
  ข) คําสั่งคุมครองชั่วคราวตองแนะนําวิธีการยื่นคํารองตอศาลครอบครัวเพื่อออก
คําส่ังคุมครองชั่วคราว 
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  ค) การตั้งที่ปรึกษากฎหมาย ผูประสบเหตุความรุนแรงอาจรองขอใหศาลครอบครัว
ตั้งที่ปรึกษากฎหมายใหโดยไมตองเสียคาใหจาย 
  ง) การรองทุกขหรือฟองคดีอาญาตอผูกอเหตุความรุนแรง  ผูเสียหายหรือประสบ
เหตุความรุนแรงมีสิทธิรองทุกขดําเนินคดีอาญากับผูกอเหตุ  ในระหวางดําเนินคดีอาญากับผูกอเหตุ       
ผูเสียหายก็มีสิทธิรองขอใหศาลอาญาออกคําส่ังคุมครองไดเชนกัน 
  จ) การรองขอใหศาลครอบครัวออกคําส่ังคุมครอง  หามมิใหผูกอเหตุความรุนแรง  
กอเหตุอีก  เชน  หามเขาใกลคูสมรสหรือบุตร หามกระทําการใดอันเปนการทารุณกรรมคูสมรส
หรือบุตร  เปนตน 
  ฉ) การใชอํานาจปกครองบุตรชั่วคราว  ผูประสบเหตุความรุนแรงมีสิทธิรองศาล
ครอบครัวใหมีคําส่ังเกี่ยวกับอํานาจปกครองบุตร  การจายคาอุปการะเลี้ยงดูบุตร 
  ช) การรองทุกขหรือฟองวามีการกระทําความผิดในครอบครัวอันเปนเท็จตอศาล
อาญาหรือศาลครอบครัว ถือเปนความผิดทางอาญา 
  ในหลายรัฐกําหนดใหผูรองตองแจงตอศาลเกี่ยวกับการดําเนินคดีที่ยังอยูในระหวาง
พิจารณาของศาลครอบครัว  อยางไรก็ตามในมลรัฐเท็กซัส และมลรัฐเวอรจิเนียตะวันตก กําหนดวา
ศาลไมอาจออกคําส่ังคุมครองไดหากวาคูความยังอยูในระหวางการดําเนินคดีเกี่ยวกับการแยกกันอยู
โดยคําพิพากษาของศาลหรือการสิ้นสุดแหงการสมรส 
  การออกคําส่ังคุมครองสวัสดิภาพชั่วคราว  เมื่อมีเหตุฉุกเฉินและมีพฤติกรรมนาเชื่อ
วาจําเลยจะกอความรุนแรงตอโจทกหรือบุตร  หรือสมาชิกในครอบครัวอีก โดยศาลจะทําการไต
สวนฝายเดียวและออกคําสั่งคุมครองชั่วคราวไดทันที  ในการไตสวนมูลฟองนั้นหมายถึงการ
พิจารณา  คําฟองและพยานของโจทกภายใตบทบัญญัติมาตรา 821 มีพยานหลักฐานสนับสนุน
กลาวหาเพียงพอหรือไม  และในการรับฟงพยานหลักฐานแมเปนเพียงพยานวัตถุหรือส่ิงที่คลายกัน
ก็ใหศาลรับฟงในชั้นไตสวนมูลฟองและพยานชั้นพิจารณาวางขอกําหนดในการออกคําสั่งคุมครอง
ไมจําตองรับฟงพยานโดยปราศจากขอสงสัยอยางในการพิสูจนการกระทําความผิดทางอาญาการ
ออกคําสั่งคุมครองสวัสดิภาพ  เพื่อใหโจทกหรือจําเลยปฏิบัติตามตองมีระยะเวลาไมเกิน 1 ป ใน
กรณีจําเลย กอเหตุกระทํารุนแรงในครอบครัวรายแรง การออกคําสั่งคุมครองสวัสดิภาพตองไมเกิน 
3 ป  ทั้งนี้ขึ้นอยูกับการรับฟงพยานหลักฐานของศาลวาพฤติการณความรุนแรงยังปรากฏอยูหรือไม  
ถามีพยานหลักฐานนาเชื่อวาพฤติการณความรุนแรงยังมีอยูจะตองระบุพฤติการณดังกลาวไวใน
คําส่ัง คุมครอง  คําส่ังคุมครองอาจจะกําหนดใหโจทกหรือจําเลยกระทําดังตอไปนี้ 
  ก) ใหอยูหางจากบาน โรงเรียน  สถานที่ทําธุรกิจหรือสถานที่ทํางานของอีกฝาย
หนึ่ง  คูสมรสอีกฝายหนึ่งบิดามารดาหรือเด็กหรือใหหางไกลจากสถานที่ใดๆตามที่ศาลกําหนด  คํา
พิพากษาหรือคําสั่งคุมครองสวัสดิภาพศาลจะตองกลาวถึงเหตุผลในการชี้ขาดและตองพิจารณา
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คําสั่งคุมครองสวัสดิภาพกอนหนานั้นถามีพฤติการณหรือความประพฤติกอนหนานั้น  บาดแผลที่
ถูกทํารายทั้งในอดีตและปจจุบัน  การขมขู  การใชยาเสพติดใหโทษ  การเสพสุรา  และการใชอาวุธ 
  ข) คําส่ังอนุญาตใหบิดามารดาหรือบุคคลที่ศาลมีคําส่ัง  หรือบุคคลที่มีขอตกลง
แยกกันอยูไดเขาเยี่ยมเด็กตามวันเวลาที่ศาลกําหนด 
  ค) คําส่ังใหละเวนจากการกอเหตุกระทําความรุนแรงในครอบครัวตามที่กําหนดไว
ในพระราชบัญญัตินี้หรือละเวนการกระทําความผิดตอเด็ก  หรือบิดามารดาหรือบุคคลใดที่ศาลตั้ง
เปนผูปกครองเด็ก ตองไมกระทําการคุกคาม  ขมขู  ขูเข็ญดวยประการใดๆ 
  ง) คําส่ังใหบุคคลฝายที่ศาลกําหนดเขาไปในที่พักอาศัยระหวางเวลาที่ศาลกําหนด 
หรือขนสิ่งของเครื่องใชสวนตัว  แมจะไมเกี่ยวกับการดําเนินคดีหรือการกระทําภายใตการฟองคดี
ตามพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ 
  จ) คําสั่งใหละเวนการกระทําหรืองดเวนการกระทําอันอาจกอใหเกิดอันตราย       
ตอสุขอนามัย ความปลอดภัยหรือสวัสดิภาพของเด็กโดยปราศจากเหตุอันควร 
  ฉ) คําสั่งใหชําระคาใชจายอันควรแกที่ปรึกษาหรือใหชําระคาธรรมเนียมแทนอีก
ฝายที่เกิดจากการดําเนินคดี 
  ช) คําสั่งใหจําเลยไปรับการบําบัดแกไขหรือเขาหลักสูตรเพื่อชวยใหยุติพฤติกรรม 
รุนแรงกาวราว  ซ่ึงอาจรวมถึงการบังคับใหไปรับการแกไขฟนฟูอาการพึ่งยาเสพติดใหโทษ  หรือ
การเสพสุรา  โดยคาใชจายของจําเลยเอง 
  ซ) คําสั่งใหชําระคารักษาพยาบาล  คาบําบัดฟนฟูอันเนื่องมาจากการกอเหตุรุนแรง
ในครอบครัวหรือกรณีศาลสั่งใหไปรับการรักษาบําบัดแกไขฟนฟู  กลาวคือ  ใหชําระโดยตรงหรือ
ผานประกันสุขภาพก็ได 
  ฌ) คําสั่งใหปฏิบัติตามเงื่อนไขอื่นๆที่จําเปนเพื่อปองกันจําเลยไมใหกอเหตุรุนแรง
อีก 
 คําสั่งคุมครองนั้นเปนการใหอํานาจศาลที่จะใชดุลพินิจกําหนดคําส่ังในการให          
ความคุมครองไดอยางกวางขวาง โดยใน 38 มลรัฐบัญญัติใหอํานาจศาลอยางเดนชัดที่จะให      
ความชวยเหลือใดๆ ที่เปนประโยชนโดยไมขัดกับรัฐธรรมนูญ เชน กฎหมายของฟลอริดาอนุญาต
ใหศาลสามารถออกคําส่ังใหความชวยเหลืออยางอื่นที่ศาลเห็นวาจําเปนสําหรับคุมครองผูที่ถูก
กระทํารุนแรงในครอบครัว  โดยท่ัวไปคําสั่งคุมครองนี้มักจะเปนคําสั่งใหผูกระทําความผิดระงับ
การทํารายรางกายและจิตใจ หรือจํากัดการติดตอ นอกจากนั้นศาลยังมีอํานาจในการยับยั้งการ
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กระทําใดๆ ที่ไมเหมาะสมโดยจะไมจํากัดเฉพาะที่กลาวมาเทานั้น แตศาลยังสามารถที่จะออกคําสั่ง
เพื่อกําหนดใหเหมาะสมในแตละกรณี54 
 การละเมิดคําส่ังศาล  ในกรณีที่จําเลยไมปฏิบัติตามคําส่ังศาลที่ออกโดยอาศัยอํานาจตาม
พระราชบัญญัติศาลครอบครัว  กลาวคือ การออกหมายเรียกหรือหมายนัด ในกรณีที่มีการยื่นคําฟอง 
ศาลมีคําสั่งใหสงสําเนาคําฟองและหมายนัดเพื่อสงไปยังจําเลย  เมื่อจําเลยไดรับสําเนาคําฟองและ
หมายนัดโดยชอบแลวจงใจไมไปศาลตามนัด  ศาลมีอํานาจออกหมายจับ ภายหลังเมื่อจับจําเลยได
หรือจําเลยปรากฏตัวตอหนาศาล  ถาปรากฏวาจําเลยจงใจไมปฏิบัติตามหมายนัด  ถือวาเปนการ
ละเมิดอํานาจศาลมีโทษจําคุกไมเกิน 6 เดือน ในกรณีจําเลยไมปฏิบัติตามคําสั่งถาศาลเห็นเองหรือ
โจทกรองขอ  ศาลมีอํานาจลงโทษจําเลยไดทันที่ฐานละเมิดอํานาจศาล แตถาการกระทํานั้นเปน
ความผิดอาญาก็ใหโอนคดีไปใหอัยการฟองที่ศาลอาญา หรือศาลอาจโอนทั้งคดีไปใหอัยการฟองยัง
ศาลอาญา 

 3.5.2 ประเทศอังกฤษ 
ประเทศอังกฤษมีกฎหมายเกีย่วกับการคุมครองสวัสดิภาพอยูสองพระราชบัญญัติ 

 1) การคุมครองตามพระราชบัญญัติกฎหมายครอบครัว ค.ศ. 1996 (The Family Law 
Act 1996 ) FLA 1996 
  เจตนารมณของพระราชบัญญัติกฎหมายครอบครัว ค.ศ. 1996 ปรากฏดังนี้ การหยา
และการแยกกันอยู  การชวยเหลือทางกฎหมายในกรณีกําหนดใหมีการไกลเกลี่ยขอพิพาทเกี่ยวกับ  
ครอบครัว  กระบวนการพิจารณาคดีในกรณีการสมรสสิ้นสุดลง  สิทธิการครอบครองทรัพยสิน
ระหวางสมรส  การคุมครองการรบกวน  รวมทั้งการออกคําสั่งภายใตพระราชบัญญัติวาดวยเด็ก 
1989  ขอกําหนดเกี่ยวกับการครอบครองที่อยูอาศัย การโอนการครอบครองทรัพยสินระหวางคู
สมรสและบุคคลซึ่งอยูอาศัยรวมกันเสมือนสามีภริยาและเพื่อประสานผลประโยชนในครอบครัว 
  พระราชบัญญัติกฎหมายครอบครัว (The Family Law Act 1996 ) FLA 1996 ในสวน
ที่เกี่ยวกับการคุมครองความรุนแรงในครอบครัวไดบัญญัติไวในสวนที่ 4 ของบทที่ 27 วาดวย    
ครอบครัวและความรุนแรงในครอบครัว  กลาวคือ 
  มาตรา 30 -32 วาดวยสิทธิการครอบครองบานอยูอาศัยระหวางสมรส (rights to 
occupy matrimonial home ) 
  มาตรา  33 – 41  วาดวยการออกคําส่ังใหครอบครองบานอยูอาศัย (occupation order) 
 

                                                           
54  Buzawa, Eva S. and Buzawa, Carl G.  (1990).  Domestic Violence : The Criminal Justice 

Response.  p. 113. 
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  มาตรา  42 – 63    วาดวยการออกคําส่ังหามรบกวน  (non – molestation order) 
  สาระสําคัญตามพระราชบัญญัติ FLA 1996 ใหศาลมีอํานาจออกคําสั่งคุมครอง
คูครองได 2 กรณี  คือ  การออกคําสั่งใหครอบครองที่อยูอาศัย (occupation order) และคําสั่งหาม
รบกวนหรือทําราย ( non – molestation order)  
  ซ่ึงกรณีแรกการออกคําสั่งใหครอบครองที่อยูอาศัย  กลาวคือ  พระราชบัญญัติ         
FLA 1996 มาตรา 30 - 41 ไดขยายสิทธิของคูสมรสในการครอบครองและอยูอาศัยใหกวางขึ้น        
ผูมีสิทธิยื่นคํารองขอใหศาลออกคําส่ังคุมครองเกี่ยวกับการครอบครองที่อยูอาศัยตองเปนบุคคลที่มี
ความสัมพันธกัน เชน  คูสมรสหรือเคยเปนคูสมรส  ผูที่อยูกินดวยกันฉันทสามีภริยา ผูที่อยูอาศัย
หรือเคยอยูอาศัยในบานเดียวกัน  เปนญาติกัน  ผูที่ตกลงจะแตงงานกัน  บิดามารดาของเด็ก ผูที่มี
ความรับผิดชอบตอเด็ก ผูที่ เกี่ยวของกับฝายใดฝายหนึ่งของครอบครัว  ศาลสามารถมีคําส่ัง          
ดังตอไปนี้ 
  (1) ออกคําส่ังใหผูรองขอคงมีสิทธิครอบครองทรัพยสินตอไป 
  (2) ออกคําส่ังใหจําเลยตองอนุญาตใหผูรองขอเขาไปหรืออยูในบานพักอาศัย
ทั้งหมดหรือเพียงบางสวน 
  (3) ออกคําส่ังใหฝายใดฝายหนึ่งหรือทั้งสองฝายครอบครองทรัพยสิน 
  (4) ออกคําส่ังหามหรือจํากัดการใชสิทธิครอบครองในบาน 
  (5) ออกคําสั่งหามมิใหคูสมรสฝายที่มีสิทธิในบานซึ่งเปนสินสมรสอยูอาศัยรวมกัน
ช่ัวคราว  หรือระงับซึ่งสิทธิในที่อยูอาศัยดังกลาว  เพื่อใหคูสมรสอีกฝายไดอยูอาศัย 
  (6) ออกคําสั่งใหผูกอเหตุรุนแรงออกจากบานหรือบางสวนของบานที่อยูอาศัย     
รวมกัน 
  (7) ออกคําส่ังจํากัดมิใหผูกอเหตุรุนแรงเขาเขตกําหนดซึ่งอาจรวมถึงที่อยูอาศัย 
  ผลของคําสั่งคุมครองเกี่ยวกับที่อยูอาศัย  เมื่อศาลมีคําสั่งแลวยอมมีผลตลอด
ระยะเวลาที่กําหนดในคําสั่ง  หรือจนกระทั่งเกิดเหตุการณตามที่ระบุในคําสั่ง เชน คูสมรสที่ไดรับ
การคุมครองแตงงานใหม  หรือจนกระทั่งบุตรบรรลุนิติภาวะแลว  หรือศาลมีคําสั่งเปลี่ยนแปลง
แกไขคําสั่งเดิม  เมื่อออกคําส่ังคุมครองเกี่ยวกับที่อยูอาศัยแลวภายหลังตอมาไมวาเวลาใดๆ  ศาลมี
อํานาจบังคับใหปฏิบัติตามคําสั่งหรือใหฝายใดหรือทั้งสองฝายบํารุงรักษาซอมแซมที่อยูอาศัย
รวมท้ังอุปกรณ  เครื่องใชที่จําเปนภายในครัวเรือนได  รวมทั้งบังคับใหชําระคาใชจายตางๆที่เกิด
จากการใชสอยและคาเชาถามีดวย 
  กรณีที่สอง  การออกคําส่ังคุมครองจากการถูกรบกวน (non – molestation order)     
ตามพระราชบัญญัติ FLA 1996 มาตรา 42 –62  ใหสิทธิผูไดรับความรุนแรงหรือผูปกครองเด็กที่  
ถูกกระทารุณกรรมรองขอคุมครองจากการถูกรบกวนทําราย 
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  คําส่ังคุมครองจากการถูกรบกวนตาม มาตรา 42(1) หมายถึงคําส่ังกรณีใดกรณีหนึ่ง
หรือทั้งสองกรณี  ดังนี้ 

  (1) คําส่ังวางขอกําหนดหามมิใหผูใดกระทําการรบกวนทํารายผูซ่ึงมีความสัมพันธ
กับตน 
  (2) คําสั่งวางขอกําหนดหามมิใหผูใดกระทําการรบกวนทํารายเด็กซ่ึงมีความ
เกี่ยวของกับตน 
  ผูมีความสัมพันธกับผูกระทําความรุนแรงมีสิทธิยื่นคํารองขอใหศาลออกคําสั่ง
คุมครอง การรบกวนทํารายได  การออกคําสั่งคุมครองจากการถูกรบกวนทํารายใหศาลพิจารณาถึง
การรักษาสุขภาพ  ความปลอดภัยและความเปนอยูที่ดีของผูยื่นคํารองขอคุมครองที่จะไดรับ
ประโยชนจากการคุมครอง 
  ลักษณะของคําส่ังคุมครองประกอบดวย 
  (1) คําส่ังหามรบกวนเปนการทั่วไปหรือกลาวเปนการเฉพาะหามกระทําการใด  อัน
เปนการรบกวนหรือทํารายหรือทั้งสองกรณีก็ได 
  (2) คําส่ังหามรบกวนโดยกําหนดระยะเวลาแนนอนหรือจนกวาจะมีคําส่ังใหม 
  (3) คําส่ังหามรบกวนระหวางคูความในคดีครอบครัวที่อยูระหวางการพิจารณาของ
ศาลจนกวาจะมีคําพิพากษา การถอนฟองหรือการจําหนายคดี 
  ซ่ึงผูรองขอคุมครองอาจแตงตั้งใหบุคคลอื่นยื่นคํารองขอคุมครองแทนตนโดยตอง
ปฏิบัติตามระเบียบที่ศาลกําหนดโดยอาศัยอํานาจตามมาตรา 60  การออกคําสั่งคุมครองที่อยูอาศัย 
และคําสั่งคุมครองจากการถูกรบกวนศาลตองไตสวนฟงพยานทั้งสองฝาย  เวนแตมีเหตุฉุกเฉิน    
เรงดวนศาลอาจจะไตสวนฝายเดียวและออกคําสั่งฝายเดียวได  กลาวคือ  ไมวาในกรณีใดเมื่อศาล
เห็นวาเพื่อความเปนธรรมและความสะดวก  ศาลอาจออกคําสั่งคุมครองที่อยูอาศัยหรือคุมครองจาก
การถูกรบกวน  แมวาผูถูกฟองหรือจําเลยไมไดรับหมายเรียกในพฤติการณดังตอไปนี้  เชน             
มีภยันตรายอาจเกิดกับผูรองหรือเด็กที่เกี่ยวของ  ถาไมออกคําส่ังคุมครองทันทีผูรองหรือเด็กนั้นอาจ
ไดรับอันตรายจากผูกอเหตุหรือจําเลยอีก  หรือความปรากฏวาผูกอเหตุหรือจําเลยจะกระทํา         
การยับยั้งหรือขัดขวางไมใหผูรองใชสิทธิยื่นคํารองขอคุมครอง  หรือมีเหตุนาเชื่อวาผูกอเหตุหรือ
จําเลยแทรกแซงการใชสิทธิยื่นคํารองขอคุมครองจนนาจะเกิดความเสียหายหรือไมไดรับ            
การคุมครอง 

กรณีมีการฝาฝนคําสั่งคุมครองและอํานาจจับกุม  ถาปรากฏวาผูกอเหตุรุนแรงใน   
ครอบครัวมีพฤติการณนาเชื่อวาจะขมขู  หรือกอเหตุรบกวนทํารายผูรองหรือเด็กอีก  ศาลจะออก    
คําส่ังใหจับกุม  พรอมกับคําสั่งคุมครองก็ได  เวนแตศาลจะไดพิจารณาพฤติการณทั้งปวงแลวเปนที่
พอใจวาผูรองหรือเด็กไดรับการปกปองคุมครองอยางเพียงพอ  ศาลจะไมออกคําสั่งใหจับพรอมกับ
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คําส่ังคุมครองก็ได  ในกรณีศาลไดออกคําสั่งใหจับกุมถาผูที่จะตองปฏิบัติตามคําสั่งคุมครองกระทํา
การฝาฝนขอกําหนดในคําสั่งคุมครองขอหนึ่งขอใด  เจาพนักงานตํารวจมีอํานาจจับกุมไดทันทีโดย
ไมตองใหศาลออกหมายจับไดทั้งนี้  เพื่อบังคับใหเปนไปตามคําส่ังคุมครอง  เมื่อจับกุมแลวจะตอง
รีบนําตัวไปมอบใหเจาหนาที่ที่มีอํานาจภายใน 24 ช่ัวโมง นับแตเวลาจับกุม  ในกรณีศาลไมได  
ออกคําสั่งใหจับกุมดวย  หากผูที่ตองปฏิบัติตามคําสั่งคุมครองไมปฏิบัติตามขอกําหนดในคําสั่ง   
คุมครองทั้งหมดหรือบางขอ  ผูรองมีสิทธิรองขอใหศาลออกหมายจับได  แตศาลจะออกหมายจับได
ผูรองตองสาบานตนและแถลงใหศาลทราบวามีเหตุนาเชื่อวาผูที่ตองปฏิบัติตามคําส่ังคุมครองจงใจ
ไมปฏิบัติตามขอกําหนดในคําส่ังคุมครอง  ในกรณีนี้เมื่อมีการจับกุมตัวผูฝาฝนไมปฏิบัติตามคําส่ัง
คุมครองตามหมายจับแลวใหนําตัวสงศาลที่ออกหมายจับทันที  ศาลมีอํานาจใหขังไดเวนแตศาลจะ
อนุญาตใหประกันตัวไป 
 2)  การคุมครองผูที่ ถูกคุกคามตามพระราชบัญญัติวาดวยการคุมครองจากการ             
ถูกคุกคาม (The Protection from Harassment Act 1997) PHA 1997 
  โดยที่กฎหมายครอบครัว FLA 1996 ใหการคุมครองเกี่ยวกับการครอบครอง
ทรัพยสินหรือที่อยูอาศัยและใหการคุมครองใหพนจากการถูกรบกวนทําราย  แตจํากัดเฉพาะผูกอ
เหตุ     ความรุนแรงในครอบครัวที่มีสวนสัมพันธทางครอบครัวกับผูรองหรือเด็กที่ถูกทารุณกรรม
เทานั้นดวยเหตุนี้ พระราชบัญญัติวาดวยการคุมครองจากการถูกคุกคาม PHA 1997 จึงใหอํานาจศาล
ออก คําสั่งคุมครองบุคคลจากการคุกคามหรือการกระทําใดอันมีลักษณะคลายกันจากบุคคลที่ไมมี
ความสัมพันธในครอบครัว  เจตนารมณพระราชบัญญัติ PHA 1997 กําหนดใหการคุกคามเปน
ความผิดอาญาขึ้นมาอีกฐานหนึ่ง และกําหนดวิธีการเยียวยาทางแพง  การคุกคามนั้นจะตอง
ประกอบดวยการกระทําใดๆหรือพฤติกรรมที่นาอับอายและรําคาญ( pursuing a course of conduct ) 
สาระสําคัญของพระราชบัญญัติ PHA 1997  แยกไดดังนี้  
  (1) การคุมครองจากการถูกคุกคาม (protection from harassment ) 
   พระราชบัญญัติ PHA 1997 หามกระทําการอันมีลักษณะเปนการคุกคาม  
กลาวคือมาตรา 1(1) บัญญัติวา บุคคลจะตองไมกระทําการอันมีลักษณะดังตอไปนี้ คือ การกระทํา
การใดซึ่งถือไดวาเปนการคุกคามบุคคลอื่น หรือกระทําการใดที่ผูกระทํารูวาเปนการคุกคามบุคคล
อ่ืน 
  (2) การกระทําอันเปนการคุกคามผู อ่ืนเปนความผิดซึ่งมีโทษ คือ ผูใดกระทํา    
ความผิดคุกคามผูอ่ืนเปนความผิดลหุโทษมีโทษจําคุกไมเกิน 6 เดือนหรือปรับ  ไมเกินกวาระดับ 5 
ของมาตรฐานโทษหรือทั้งจําทั้งปรับ  
  (3) การกระทําคุกคามและการเยียวยาทางแพง  
 

DPU



 63 

 ซ่ึงกําหนดวิธีการเยียวยาทางแพงในกรณีที่มีการคุกคามดังตอไปนี้ คือผูที่ไดรับ      
ความเดือดรอนจากการคุกคามมีสิทธิฟองและเรียกคาเสียหายจากผูกอเหตุคุกคามได  และมีสิทธิ
รองขอตอศาลสูง  หรือศาลเมืองใหออกคําบังคับหรือขอกําหนด  มิใหกระทําการใดๆ ซ่ึงถือวาเปน
การคุกคามและถาโจทกเห็นวาจําเลยกระทําการใดๆ ซ่ึงเปนการฝาฝนคําสั่งหามของศาลในกรณี  
เชนนี้โจทกมีสิทธิยื่นคํารองขอใหศาลออกหมายจับ  เพื่อจับกุมจําเลยที่กระทําการฝาฝนคําสั่งหาม
ของศาลไดหากจําเลยไดกระทําการฝาฝนคําส่ังหามของศาลถือวาเปนความผิดแมื่อเปนความผิดตาม       
พระราชบัญญัตินี้แลวยอมไมเปนความผิดฐานละเมิดอํานาจศาลอีก 
 1) การออกคําส่ังหามรบกวนหรือจํากัดการคุกคาม 
  ในกรณีที่มีการลงโทษผูกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติ PHA 1997 แลวศาลมี
อํานาจออกคําส่ังหามจําเลยมิใหกระทําการใดอันเปนการคุกคามผูเสียหายคําส่ังที่ศาลจะออกไดตอง
เพื่อคุมครองผูเสียหายหรือบุคคลใดๆ ที่ระบุในคําสั่งเพื่อใหพนจากภยันตราย  คําสั่งหามดังกลาว
ยอมมีผลเฉพาะระยะเวลาใดเวลาหนึ่งหรือจนกวาศาลจะมีคําสั่งใหม  พนักงานอัยการหรือจําเลย 
หรือบุคคลใดที่ถูกระบุไวในคําสั่งคุมครองการคุกคามมีสิทธิยื่นคํารองตอศาลที่ออกคําสั่งให
เปลี่ยนแปลงหรือเพิกถอนเสียได  และในกรณีจําเลยกระทําการใดๆ อันเปนการฝาฝนคําสั่งตาม
บทบัญญัตินี้โดยปราศจากเหตุผลอันสมควรถือเปนความผิดอาญาและมีโทษจําคุกไมเกิน 5 ป       
ถาเปนคดีลหุโทษจําคุกไมเกิน 6 เดือนหรือปรับไมเกินกวาที่กฎหมายกําหนด หรือทั้งจําทั้งปรับ 
  อยางไรก็ดี ศาล Magistrate จะใหอํานาจจับกุมเฉพาะเมื่อจําเปนเพื่อใหคําสั่งมี          
ประสิทธิภาพเทานั้น  หากเจาพนักงานมีเหตุอันควรสงสัยวาจําเลยไดกระทําการฝาฝนคําส่ังดังกลาว
ก็อาจถูกจับกุมได  และตองนําตัวผูถูกจับกุมมาสั่งศาล Magistrate ภายใน 24 ช่ัวโมง ในกรณีที่ศาล 
Magistrate ไมไดใหอํานาจจับกุมไวในคําสั่งและจําเลยไมปฏิบัติตามคําสั่ง  ผูรองอาจขอออก
หมายจับเพื่อใหจับกุมจําเลยได  ผูที่กระทําความผิดในการฝาฝนคําสั่งของศาลดังกลาวอาจถูก
ปรับตั้งแต 1,000 ปอนด  หรือจําคุกไมเกิน 2 เดือน55 
  การคุมครองความรุนแรงในครอบครัวของอังกฤษนั้นตามพระราชบัญญัติ FLA 
1996 และ PHA 1997 ไดใหการคุมครองผูที่ไดรับความรุนแรงกวางขวางขึ้นมิไดจํากัดเฉพาะบุคคล
ที่มีความเกี่ยวของทางครอบครัวเทานั้นโดยเฉพาะพระราชบัญญัติ PHA 1997 ใหการคุมครองกวาง
ยิ่งขึ้นกําหนดใหผูเสียหายไดรับการเยียวยาทางเพียง  โดยเฉพาะกําหนดใหการฝาฝนคําบังคับหรือ
คําส่ังคุมครองเปนความผิดอาญาดวย 
 
 

                                                           
55  Bromley, P.M. and  Lowe, N.V. (1987).  Family Law.  p. 165 -166. 

DPU



 64 

 3.5.3 ประเทศออสเตรเลีย 
 มาตรา 114  ของ Family Law Act, 1975 บัญญัติใหศาลครอบครัวแหงออสเตรเลียและ
ศาลครอบครัวมลรัฐออสเตรเลียตะวันตกรวมถึงศาลทองถ่ินในทุกมลรัฐมีอํานาจออกคําสั่งในคดี
ระหวางคูสมรสในกรณีที่เกิดจากความสัมพันธระหวางคูสมรสรวมทั้งการออกคําสั่งคุมครองบุคคล    
(personal protection) ใหกับคูสมรสฝายใดฝายหนึ่ง  
 คําส่ังคุมครองบุคคลเปนคําส่ังที่หามรบกวนหรือกอความยุงยาก (non - molestation) 
รวมทั้งคําสั่งในกรณีอ่ืนๆเพื่อหามหรือยับยั้ง (restrain)  พฤติกรรมที่เปนความผิดอาญา (offensive 
behavior) หรือการรบกวนผูรองอยางเกินสมควร (undue interference ) นอกจากนั้นยังใหศาลออก
คําส่ังเกี่ยวกับการใชหรือการครอบครองบานที่คูสมรสอาศัยอยูรวมกัน ( matrimonial home )  คําสั่ง
ประเภทนี้อาจมีผลขับไลคูสมรสที่ทํารายอีกฝายหนึ่งออกไปจากบานได  โดยศาลมีอํานาจออก
คําสั่งหามคูสมรสอีกฝายหนึ่งมิใหเขาไปหรือยังคงอยูในบาน หรือสถานที่อ่ืนใดที่ผูรองอยูอาศัย
หรือทํางาน  หรือสถานศึกษา  หรือสถานที่ทํางานของบุตร  แมสถานที่นั้นจําเลยจะเปนเจาของแต  
ผูเดียวก็ตาม  คําส่ังคุมครองบุคคลตามมาตรา 114(1) นี้  คูสมรสอาจรองขอไดโดยไมตองดําเนินคดี
หยาหรือกระบวนการอื่นๆตามกฎหมายครอบครัว  และในกรณีเรงดวน ศาลอาจออกคําส่ังโดย
กระบวนพิจารณาคํารองฝายเดียวได56  อีกทั้งกระบวนการในการพิจารณาคดีเกี่ยวกับคําสั่งคุมครอง
ของศาลครอบครัวใชการพิสูจนพยานหลักฐานในทางแพงที่มีความนาเชื่อถือกวา 
 เมื่อศาลครอบครัวอออกคําสั่งคุมครองคูสมรสฝายใดฝายหนึ่งตามกฎหมายครอบครัว
มาตรา 114(1) ผูไดรับคําสั่งจะตองปฏิบัติตามคําสั่งศาล  หากมีพฤติการณปรากฏวาฝาฝนหรือ      
ไมปฏิบัติตามคําสั่งศาล ใหศาลมีอํานาจลงโทษปรับไมเกิน 1,000 เหรียญออสเตรเลีย หรือใหหา
ประกันหรือลงโทษฐานละเมิดอํานาจศาลซึ่งอาจเปนโทษปรับหรือจําคุกหรือทั้งจําทั้งปรับก็ได
นอกจากนั้นศาลอาจกําหนดอํานาจจับกุมตามคําสั่งคุมครองบุคคลหากจําเลยไดกระทําหรือขูเข็ญวา
จะทํารายรางกายหรือมีพฤติการณนาเชื่อวาจําเลยจะกระทําการเชนนั้น  อยางไรก็ตามศาลจะออก  
คําสั่งใหจับกุมผูกระทําการฝาฝนคําสั่งไดเฉพาะเมื่อผูรองไดรองขอโดยเจาะจงใหกระทําเชนนั้น 
เมื่อเจาพนักงานตํารวจมีเหตุอันควรสงสัยวาคําส่ังที่ใหอํานาจจับกุมไดถูกฝาฝนก็สามารถจับกุมได
ทันที  อยางไรก็ตามศาลจะลงโทษผูกระทําความไดตอเมื่อผูรองใหศาลดําเนินการกับผูกระทําการ 
ฝาฝน  มิฉะนั้นศาลตองปลอยตัวผูกระทําความผิดทันทีโดยไมตองมีหมายจับและตองนําตัว           
ผูกระทําความผิดมายังศาลภายใน 24 ช่ัวโมง  อยางไรก็ตามศาลจะลงโทษผูกระทําความผิดทันที
ตามมาตรา 114 AA (4) (b) 

                                                           
56  Australian Law Reform Commission.  (1986).  Domestic Violence.  Report No.  30.  p. 35 

DPU



 65 

 ผูที่มีสิทธิรองขอคุมครองจากศาล  โดยปกติเฉพาะคูสมรสที่ถูกอีกฝายหนึ่งทําราย     
เทานั้นที่สามารถรองขอคุมครองได  แตในบางรัฐ  เชน  มลรัฐนิวเซาทเวลล  มลรัฐออสเตรเลียใต
และมลรัฐออสเตรเลียตะวันตก  อนุญาตใหเจาพนักงานตํารวจสามารถรองขอใหศาลมีคําสั่ง      
คุมครองจากศาลเพื่อประโยชนของผูเสียหายไดดวย  กระบวนพิจารณาเกี่ยวกับการรองขอคําสั่ง  
คุมครองในมลรัฐออสเตรเลียใตและออสเตรเลียตะวันตก  คือ  ตองรองขอใหศาลออกหมายเรียก    
ผูกระทําความผิดมาทําการไตสวน  แตมลรัฐนิวเซาทเวลลนั้น ผูกระทําความผิดอาจถูกเรียกตัวมา
ศาลโดยหมายเรียกและถาเปนคดีรายแรงก็อาจจะใชหมายจับได 
 มลรัฐออสเตรเลียใตมีกฎหมายเกี่ยวกับคําสั่งคุมครองโดยการแกไขกฎหมายโดย    
มาตรา 99 ให Court of summary Jurisdiction มีอํานาจเหนือคดีที่จําเลยไดกระทํา  หรือขูเข็ญวาจะ
กระทําการบางอยาง  และนาเชื่อวาจะมีการกระทําซํ้าตอไปหากไมมีการยับยั้งจากศาลจึงใหอํานาจ
ศาลออกคําสั่งยับยั้งมิใหจําเลยกระทําการใดๆที่ยังผลใหเกิดอันตรายใดๆตอรางกายหรือทรัพยสิน
ของผูรอง  หรือลักษณะที่เปนความผิดอาญาซึ่งมีทาทีจะนําไปสูการฝาฝนตอความสงบเรียบรอย 
โดยศาลมีอํานาจออกคําส่ังยับยั้งจําเลยไดเทาที่จําเปนเพื่อปองกันมิใหจําเลยกระทําการในลักษณะที่
นาหวาดกลัวดังกลาว  สวนกฎหมายของมลรัฐควีนแลนด  Peace and Good Behavior Act 1982 
อนุญาตใหศาล  Magistrate’ s Court มีอํานาจออกคําสั่งไดหากเห็นวาจําเลยมีพฤติกรรมที่นาเชื่อวา
จะทํารายรางกายผูรอง และหากจําเลยฝาฝนคําส่ังคุมครองของศาลจะเปนความผิดอาญาอยางหนึ่ง57 
 มลรัฐนิวเซาทเวลล มาตรา 547 AA ไดกําหนดกระบวนการพิจารณาเกี่ยวกับคําสั่ง
สําหรับความสัมพันธระหวางสามีภรรยา  โดยอนุญาตใหคูสมรสหรือเจาพนักงานตํารวจยื่นคํารอง
ถึงความหวาดกลัวตอสถานการณที่เกิดขึ้นในครอบครัว  ดังนั้นในการพิจารณาคดีศาลจึงมีอํานาจ
กําหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับความประพฤติของจําเลย  ซ่ึงปกติจะกําหนดใหจําเลยแยกไปอยูหางจาก     
ผูรอง  และหากเปนกรณีที่ผูรองตองการอยูรวมกันตอไปคําสั่งของศาลอาจกําหนดเพียงวา         
หามจําเลยทํารายรางกาย  หรือกระทําการรบกวนหรือกอความยุงยาก  หรือรังควานผูรองอีก     
คําสั่งนี้มีผลใชบังคับไดไมเกิน 6 เดือน  นอกเหนือจากกระบวนพิจารณาความดังกลาวขางตนแลว  
ในมลรัฐออสเตรเลียใต  มลรัฐออสเตรเลียตะวันตก  มลรัฐนิวเซาทเวลล  และ Austrian Captial 
Territory  ศาลมีอํานาจออกคําสั่งคุมครองผูรองไดทันที  แตหลังจากนั้นตองสงหมายเรียกใหจําเลย
มาศาลเพื่อใหโอกาสจําเลยโตแยงคัดคานคําสั่งได  นอกจากนั้นศาลยังมีอํานาจออกคําส่ังขับไล
จําเลยใหออกไปจากบานของคูสมรสได  โดยเปนมาตรการชั่วคราวสวนหนึ่งของคําสั่งคุมครองที่
ออกโดยศาล  แตคําส่ังนี้ไมมีผลกระทบตอกรรมสิทธิ์ในทรัพยสินแตอยางใด 

                                                           
57  Lansdowne, Robyn.  (1985).  “Domestic Violence Legislation in New South Wales.” UNSW Law 

Journal, 8 p. 80-105. 
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 ผลจากการที่ศาลออกคําส่ังคุมครอง  การฝาฝนไมปฏิบัติตามคําส่ังเปนความผิดอาญาใน
ตัวเอง  นอกจากนั้นเจาพนักงานตํารวจในมลรัฐออสเตรเลียใต  มลรัฐออสเตรเลียตะวันตก            
มลรัฐนิวเซาทเวลล  และ Austrian Captial Territory  อาจทําการจับกุมผูกระทําการฝาฝนคําสั่งโดย
ไมมีหมายจับได  การที่กฎหมายบัญญัติใหการฝาฝนคําสั่งของศาลเปนความผิดอาญาขึ้นใหมเชนนี้
ก็เทากับเปนการเพิ่มความรับผิดในทางอาญาใหกับตัวจําเลยเพิ่มขึ้น  และยิ่งไปกวานั้นการพิสูจนวา
ตัวจําเลยกระทําการฝาฝนคําสั่งคุมครองหรือไมก็จะมีความงายกวาการพิสูจนในเรื่องอื่นๆ เชน การ
พิสูจนในเรื่องของลักษณะหรือรูปแบบที่จะถือวาเปนการทํารายที่เกิดจากการกระทําของสามี 

 3.5.4 ประเทศสิงคโปร 
 ในป ค.ศ. 1985 รัฐสภาประเทศสิงคโปรไดแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติวาดวยผูหญิง
ฉบับ ค.ศ. 1961 (Woman’s Charter 1961) บทที่ 353 หมวดที่ 7 ตั้งแตมาตรา 64-67 บัญญัติคุมครอง
ความรุนแรงในครอบครัว โดยใหศาลจังหวัด (district  court) หรือศาลแขวง (magistrate  court) มี
อํานาจออกคําสั่งคุมครองสวัสดิภาพ ( protective  order) PO  หรือคําสั่งคุมครองในเหตุฉุกเฉิน 
(expedited  order) EO  เมื่อผูถูกคําส่ังบังคับกระทําการฝาฝนมีบทลงโทษปรับหรือจําคุก  ถาเปนการ
ฝาฝนคําสั่งคุมครองซ้ํามีบทเพิ่มโทษปรับหรือจําคุก ในกรณีฝาฝนคําสั่งอุปกรณถือเปนละเมิด
อํานาจศาลมีบทบังคับลงโทษทางอาญาเชนกัน จึงทําใหคําส่ังคุมครองสวัสดิภาพที่ไดรับความ
รุนแรงในครอบครัวมีประสิทธิภาพกวาของบางประเทศ 
 สรุปแลว ปจจุบันหลายประเทศใชคําส่ังคุมครองทางแพงในการแกไขปญหาการทําราย
ระหวางบุคคลในครอบครัวอันถือเปนความรุนแรงในครอบครัว โดยใหผูที่ถูกกระทํารุนแรงใน
ครอบครัวหรือบุคคลอื่นที่เกี่ยวของยื่นคําขอคุมครองสวัสดิภาพตอศาล โดยใหอํานาจศาลไมวาจะ
เปนศาลครอบครัว  หรือศาลอื่นออกคําส่ังเพื่อคุมครองสวัสดิภาพโดยใหยุติการกระทํารุนแรง    
และมีคําสั่งใหผูกอเหตุรุนแรงเขารับการรักษา แกไขบําบัดฟนฟู หรือมีคําสั่งหามรบกวนหรือ
แมกระทั่งในประเทศอังกฤษมีกฎหมายเกี่ยวกับการครอบครองที่อยูอาศัยโดยใหผูที่กอเหตุรุนแรง
ออกจากที่อยูอาศัยไปแมจะเปนสินสมรสก็ตาม  ซ่ึงผลของคําสั่งคุมครองสวัสดิภาพนั้นการฝาฝน
ไมปฏิบัติตามคําส่ังคุมครองเปนความผิดฐานละเมิดอํานาจศาลอันมีสภาพบังคับไดทันที                            
ในประเทศออสเตรเลียนั้นตํารวจสามารถจับกุมผูกระทําการฝาฝนคําสั่งไดโดยไมมีหมายจับได  
และยิ่งไปกวานั้นการพิสูจนวาตัวจําเลยกระทําการฝาฝนคําสั่งคุมครองหรือไมก็จะมีความงายกวา
การพิสูจนในเรื่องอื่นๆ  เชน  การพิสูจนในเรื่องลักษณะหรือรูปแบบที่จะถือวาเปนการทํารายที่เกิด
ระหวางคูสมรส  อีกทั้งการเยียวยาแกไขฟนฟูทางสังคมตอผูกระทํารุนแรงกอนที่จะนําผูกระทํา   
รุนแรงเขาสูกระบวนการยุติธรรมยังเปนการใหโอกาสผูกระทํารุนแรงไดมีโอกาสแกไขกลับตัว
กลับใจเพื่อใหครอบครัวมีโอกาสดํารงอยูอยางปกติสุข  และครอบครัวไมเกิดความแตกแยก 
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 เห็นไดวากระบวนยุติธรรมที่มีอยูในปจจุบันของไทยเรานั้นแมพระราชบัญญัติคุมครอง
ผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550  จะไดกําหนดใหศาลเยาวชนและครอบครัวมี
อํานาจพิจารณาคดีความรุนแรงในครอบครัวแตก็ยังประสบปญหาในการบังคับใช  โดยไมมี
มาตรการหรือรูปแบบที่ เหมาะสมในการแกไขปญหาความรุนแรงในครอบครัวไดอยางมี
ประสิทธิภาพ  เชน  การออกมาตรการและรูปแบบเพื่อรองรับการยื่นคํารองขอคุมครองสวัสดิภาพ  
การรับฟงพยานหลักฐาน การออกคําสั่งคุมครองสวัสดิภาพ การคุมครองชวยเหลือผูไดรับ
ผลกระทบจากความรุนแรงในครอบครัว  การกําหนดใหคําส่ังคุมครองสวัสดิภาพมีสภาพบังคับตาม
กฏหมายวาดวยการคุมครองผูถูกกระทําดวยความรุนแรง เปนตน  การบังคับใชพระราชบัญญัติ
คุมครองผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550  จึงไมสามารถสนองตอบตอปญหา
ความรุนแรงในครอบครัวไดอยางมีประสิทธิภาพเทาที่ควร  ดังนั้นปญหาความรุนแรงในครอบครัว
จึงยังคงเปนปญหาที่ยังไมไดรับการแกไขอยางแทจริง รวมทั้งไมไดรับการคุมครองแกไขเยียวยา
จากรัฐอยางจริงจัง  หากกําหนดใหศาลมีมาตราการและวิธีดําเนินการพิจารณาในการออกคําสั่ง
คุมครองสวัสดิภาพตามที่ไดกลาวมาขางตน  ยอมเปนทางเลือกใหแกบุคคลที่ไดรับความรุนแรงใน       
ครอบครัว  และเปนการแกไขเยียวยาปญหาความรุนแรงไดดีและมีประสิทธิภาพมากกวามาตรการ 
ที่มีอยูในปจจุบัน  ดังเชนในตางประเทศที่ศาลสามารถมีมาตรการและการดําเนินกระบวนพิจารณา 
คดีความรุนแรงในครอบครัว  สามารถชวยเหลือบุคคลผูถูกกระทํารุนแรงในครอบครัว และบําบัด
แกไขพฤติกรรมของผูกระทํารุนแรงไดอยางมีประสิทธิภาพ   
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บทที่ 4 

เปรียบเทียบอํานาจหนาที่ของศาลเยาวชนและครอบครวัในคดีความรุนแรง                
ในครอบครัวของไทยกับตางประเทศ 

  
 ในบทนี้จะไดทําการวิเคราะหถึงสภาพปญหาและขอขัดของทางกฎหมายและ
กระบวนการยุติธรรมของศาลเยาวชนและครอบครัวไทยในปจจุบันที่เกี่ยวของในคดีความรุนแรง
ในครอบครัว เกี่ยวกับการคุมครองสวัสดิภาพความรุนแรงในครอบครัว โดยจะไดวิเคราะหถึง
กฎหมายและกระบวนยุติธรรมของศาลเยาวชนและครอบครัวไทยในคดีความรุนแรงในครอบครวัท่ี
มีอยูในปจจุบันในการสนองตอบตออุบัติการณความรุนแรงในครอบครัว และจะไดเสนอมาตรการ
เพิ่มเติมที่เหมาะสมสอดคลองกับบริบทของสังคมไทย  และเปนสากลเชนนานาประเทศที่เจริญแลว
ปฏิบัติ  

 
4.1 อํานาจหนาท่ีของศาลเยาวชนและครอบครัว 
 ความรุนแรงในครอบครัว หมายความวา การกระทําใดๆ โดยมุงประสงคใหเกิด
อันตรายแกรางกาย  จิตใจ  หรือสุขภาพ  หรือกระทําโดยเจตนาในลักษณะที่นาจะกอใหเกิดอันตราย
แก รางกาย   จิตใจ หรือสุขภาพของบุคคลในครอบครัว หรือบังคับหรือใชอํานาจครอบงํา                 
ผิดคลองธรรมใหบุคคลในครอบครัวตองกระทําการ  ไมกระทําการ  หรือยอมรับการกระทํา     
อยางหนึ่งอยางใดโดยมิชอบแตไมรวมถึงการกระทําโดยประมาท 
 ปญหาความรุนแรงในครอบครัวกอนที่จะมีพระราชบัญญัติคุมครองผูถูกกระทําดวย
ความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550 ศาลเยาวชนและครอบครัวไมมีอํานาจพิจารณาคดีความรุนแรง
ในครอบครัว  โดยถือวาการกกระทํารุนแรงในครอบครัวนั้น เปนการทํารายที่เกิดขึ้นระหวางสามี
ภริยา  หรือบุคคลในครอบครัวเดียวกันนั้น การกระทําความผิดดังกลาวเปนความผิดตามประมวล
กฏหมายอาญา  หากผูถูกทํารายเปนบุคคลภายในครอบครัว ซ่ึงประสงคจะดําเนินการทางกฏหมาย
กับผูที่กอเหตุทําราย  จะตองรองทุกขกลาวโทษตอเจาพนักงานตํารวจ ทํานองเดียวกับคดีอาญา
ทั่วไป ซ่ึงผูเสียหายจะตองเผชิญขอยุงยากกับวิธีปฏิบัติของเจาพนักงานและทัศนคติที่ไมเอ้ือตอการ
คุมครองผูเสียหายโดยเฉพาะผูเสียหายเปนหญิง  และการลงโทษทางอาญานั้น มิไดเปนการประกัน
วาผูกอเหตุทําราย จะไมกอเหตุรุนแรงอีก  ทั้งเปนผลรายทางดานอาชีพการงานของผูกอเหตุทําราย
และมีผลกระทบตอสภาพความเปนอยู และเศรษฐกิจของครอบครัวและบุตร ผูเสียหายสวนใหญ
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ประสงคที่จะใหผูกอเหตุทํารายยุติพฤติกรรมดังกลาว ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตมากกวา ซ่ึงกฏหมายที่
ใหศาลมีอํานาจออกคําสั่งคุมครองคงมีแตเฉพาะในขอพิพากษาทางแพง เชน  การฟองหยาในคดี
ครอบครัว คูความมีสิทธิขอใหศาลออกคําสั่งคุมครองในระหวางพิจารณาคดีไดตามประมวล
กฏหมายแพงและพาณิชย มาตรา 1530  และการฟองคดีขอพิพาทเกี่ยวกับสิทธิทางทรัพยสินหรือ 
มูลละเมิด คูความมีสิทธิขอคุมครองชั่วคราวกอนพิพากษาได ตามประมวลกฏหมายวิธีพิจารณา
ความแพง มาตรา 253-270  ดังนั้น  หากคดีการทํารายระหวางบุคคลในครอบครัว จะใชคําสั่ง
คุมครอง  ก็ตองฟองเปนคดีละเมิด ซ่ึงเปนเรื่องยุงยากที่ตองพิสูจนถึงการกระทําความผิดอันเปน
ละเมิด  แมจะมีพระราชบัญญัติคาตอบแทนผูเสียหายและคาตอบแทนและคาใชจายแกจําเลยใน
คดีอาญา พ.ศ. 2544  ผูที่ถูกทํารายคงไมประสงคจะไดคาทดแทน หากแตตองการอยูในครอบครัว
อยางมีความสุข และความปลอดภัยมากกวา ที่จะอยูอยางหวาดผวาวาจะถูกคนในครอบครัวทําราย
ทุบตี เมื่อไหร   
 อีกทั้งเมื่อมีการฟองคดีอาญาตอศาล ปกติอัยการจะไมไดบรรยายฟองวาจําเลยและ
ผูเสียหายมีความสัมพันธเกี่ยวของเปนคูสมรสกัน  ศาลจึงไมอาจทราบไดวาจําเลยและผูเสียหาย      
มีความสัมพันธเปนสามีภริยากัน ตอเมื่อมีการสั่งใหสืบเสาะและพินิจขอเท็จจริง หรือมีการ
สืบพยาน  จึงทราบวาจําเลยและผูเสียหายมีความสัมพันธเปนสามีภริยากัน  ศาลมิไดแยกพิจารณาวา
เปนการกระทําความผิดที่เกิดขึ้นระหวางบุคคลภายในครอบครัวเปนการเฉพาะ และการที่ศาล
ลงโทษทางอาญาแกผูกระทําความผิดอาญาที่เปนบุคคลภายในครอบครัว มิไดหมายความวาจะยุติ
พฤติกรรมการทํารายที่เกิดขึ้นได  นอกจากนี้กระบวนการพิจารณาคดีอาญามีความยุงยาก  กลาวคือ  
ผูที่ถูกทํารายจะตองนําสืบพยานใหไดความโดยปราศจากขอสงสัยวามีการกระทําความผิดเกิดขึ้น
จริง  ทั้งกระบวนการลงโทษมิไดแกไขฟนฟูพฤติกรรมกาวราวรุนแรงแตอยางใดโดยในตางประเทศ 
เชน ในประเทศอังกฤษ  ออสเตรเลีย  สหรัฐอเมริกา ถือวาการทํารายที่เกิดขึ้นระหวางบุคคลใน
ครอบครัวนั้น  เปนความรุนแรงในครอบครัว  โดยไดมีมาตรการกําหนดไวเปนการเฉพาะใหศาลมี
อํานาจออกคําสั่งคุมครองสวัสดิภาพแกผูถูกกระทํารุนแรงในครอบครัว  โดยกําหนดมาตรการให
ผูกระทํารุนแรง เขารับการบําบัด แกไข ฟนฟูพฤติกรรมรุนแรง เพื่อยุติมิใหผูกระทําผิดกอเหตุ
รุนแรงในครอบครัวอีก   
 สวนกฏหมายอาญานั้น โดยตัวของกฏหมายอาญาเองไมสามารถปกปองคุมครอง          
ผูถูกทํารายโดยบุคคลในครอบครัวไดอยางเพียงพอ  เนื่องจากตองพิสูจนการกระทําความผิดของ      
ผูกอเหตุโดยปราศจากขอสงสัย  โดยเฉพาะการยับยั้ง หรือกําหนดเงื่อนไข ควบคุมความประพฤติ
ของผูกอเหตุในอนาคตไมสามารถใชบังคับได  ตราบใดที่ยังไมสามารถพิสูจนการกระทําความผิด
ของผูกอเหตุไดโดยปราศจากขอสงสัยวาเปนผูกระทําผิด  ดวยเหตุนี้ เองกฏหมายอาญาจึง               
ไมสามารถปกปองคุมครองผูที่ถูกทํารายโดยบุคคลในครอบครัว ไดอยางเพียงพอและเหมาะสม 
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 สําหรับอํานาจหนาที่ของศาลเยาวชนและครอบครัว ตามพระราชบัญญัติคุมครอง          
ผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550 ศาลเยาวชนและครอบครัวมีลักษณะที่เปนศาล
จัดตั้งขึ้นมาเปนพิเศษ  เพื่อดําเนินการกับปญหาครอบครัวโดยเฉพาะ และมีกระบวนการพิเศษเพื่อ
หาทางไกลเกลี่ยประนีประนอมใหสามีภริยากลับคืนดีกัน  เพื่อรักษาความสัมพันธของสามีภริยาไว
ดวยวิธีการอันนุมนวลและระงับขอพิพาททั้งหลายโดยสันติวิธี โดยมีผูพิพากษาที่มีความรูความ
เขาใจในปญหาครอบครัวเปนอยางดี  และมีความชํานาญในการประสานความสัมพันธระหวางสามี
ภริยา  และเนื่องจากปญหาการแกไขการใชความรุนแรงในครอบครัวมีความละเอียดออนซับซอน
เกี่ยวพันกับบุคคลใกลชิด  มีลักษณะพิเศษแตกตางจากการทํารายรางกายระหวางบุคคลโดยทั่วไป  
การใชมาตรการทางอาญาตามประมวลกฎหมายอาญามาบังคับกับการกระทําดวยความรุนแรงใน
ครอบครัวจึงไมเหมาะสม เนื่องจากกฎหมายอาญามีเจตนารมณที่จะลงโทษผูกระทําความผิด
มากกวาที่จะแกไขฟนฟูผูกระทําผิดหรือปกปองคุมครองผูที่ ถูกกระทําดวยความรุนแรงใน
ครอบครัว  ดังนั้น การมีกฎหมายคุมครองผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัว จึงมีความ
เหมาะสมกวาการใชกระบวนการทางอาญา  เพราะสามารถกําหนดรูปแบบ วิธีการ และขั้นตอนที่มี
ลักษณะแตกตางจากการดําเนินคดีอาญาโดยทั่วไป  โดยใหผูกระทําความผิดมีโอกาสกลับตัวและ
ยับยั้งการกระทําผิดซํ้า  อีกทั้งสามารถรักษาความสัมพันธอันดีในครอบครัวไวไดประกอบกับเด็ก  
เยาวชน  และบุคคลในครอบครัว มีสิทธิไดรับความคุมครองโดยรัฐจากการใชความรุนแรงและการ
ปฏิบัติอันไมเปนธรรม รวมทั้งคุณลักษณะพิเศษของการพิจารณาคดีของศาลเยาวชนและครอบครัว  
คือ  การเปรียบเทียบ  การไกลเกลี่ย หรือการประนีประนอมเพื่อใหคูความไดตกลงกัน กระบวนการ
ดังกลาวนี้ไดรับการยอมรับวาเปนหลักการสําคัญของการจัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัว  
พระราชบัญญัติคุมครองผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550 จึงไดกําหนดใหศาล
เยาวชนและครอบครัวเปนศาลที่มีอํานาจหนาที่ในการพิจารณาพิพากษาคดีความรุนแรงใน
ครอบครัว  และมีอํานาจในการออกคําสั่งกําหนดมาตราการหรือวิธีการเพื่อบรรเทาทุกข โดยศาล
เยาวชนและครอบครัวมีอํานาจออกคําส่ังเพื่อคุมครองสวัสดิภาพได  เพื่อเปนการปกปองคุมครอง
บุคคลที่ไดรับความรุนแรงในครอบครัวและเพื่อหยุดยั้งพฤติกรรมที่เปนความรุนแรงจากการกระทํา
ของผูกระทํารุนแรงในครอบครัว  ถือไดวาพระราชบัญญัติคุมครองผูถูกกระทําดวยความรุนแรงใน
ครอบครัว พ.ศ. 2550 ไดใหอํานาจแกศาลเยาวชนและครอบครัว มีอํานาจพิจารณาคดีความรุนแรง
ในครอบครัวไวโดยเฉพาะ  อีกทั้งมีอํานาจในการออกคําสั่งเพื่อคุมครองสวัสดิภาพแกผูถูกกระทํา
ความรุนแรงในครอบครัวไมวาจะเปนระหวางการดําเนินการฟองรองคดีหรือในระหวางพิจารณา 
ก็ตาม  
 แตอยางไรก็ตาม ในตางประเทศกระบวนวิธีพิจารณาเกี่ยวกับการคําส่ังคุมครอง        
สวัสดิภาพอาจมีความแตกตางกัน ไมเสมอไปที่ศาลครอบครัวจะมีอํานาจออกคําสั่งคุมครอง     
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สวัสดิภาพ เชน  ประเทศสหรัฐอเมริกา คําส่ังคุมครองสวัสดิภาพสวนใหญออกโดยศาลแพง หรือ                
ศาลครอบครัว  แตบางรัฐออกโดยศาลอาญา แตการรองขอคําส่ังคุมครองไมตัดสิทธิผูเสียหายที่จะ
ฟองรองดําเนินคดีอาญาเมื่อมีการกระทํารุนแรงในครอบครัว  
 
4.2 กระบวนพิจารณาของศาลเยาวชนและครอบครัว 
 กระบวนการดําเนินคดีกอนนําคดีขึ้นสูศาล เมื่อมีการกระทํารุนแรงในครอบครัว      
พระราชบัญญัติคุมครองผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550  บัญญัติใหเปน
ความผิดฐานกระทํากระทํารุนแรงในครอบครัวเปนความผิดอาญา ไดแบงแยกหนาที่สอบสวน
ฟองรองและหนาที่พิจารณาพิพากษาคดีออกจากกัน โดยหนาที่สอบสวน ฟองรองอยูในความ
รับผิดชอบของพนักงานสอบสวนและอัยการ สวนหนาที่พิจารณาพิพากษาเปนอํานาจของศาล โดย
ปกติแลวถาหากคดีดังกลาวไมปรากฏวาผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัว ไดนําคดีไปฟอง
เองแลวแลว  การเริ่มคดีจะตองเริ่มจากพนักงานสอบสวนและหลังจากที่พนักงานสอบสวนไดทํา
การสอบสวนเสร็จส้ินแลว  จึงเสนอการสอบสวนไปยังพนักงานอัยการและพนักงานอัยการจึงนํา
คดีไปฟองรองตอศาลเพื่อใหศาลพิจารณาและพิพากษาคดีตอไป แตถาผูถูกกระทําดวยความรุนแรง
ในครอบครัวไมไดมีการรองทุกขภายใน 3 เดือน นับแตนับแตผูถูกกระทําดวยความรุนแรงใน
ครอบครัวอยูในวิสัยและมีโอกาสที่จะแจงหรือรองทุกขได  ถือวาคดีเปนอันขาดอายุความ  แตก็ไม
ตัดสิทธิผูถูกกระทําดวยความรุนแรงที่จะรองขอคําส่ังคุมครองสวัสดิภาพไดตามกฏหมายวาดวยการ
จัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว  ในสวนการแจงความ
เกี่ยวกับการกระทํารุนแรงในครอบครัวตอเจาพนักงานหนาที่ตามกฏหมายนั้น การที่พระราช 
บัญญัติคุมครองผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550  กําหนดใหผูถูกกระทําดวย
ความรุนแรงในครอบครัวหรือผูที่พบเห็นหรือทราบการกระทําดวย ความรุนแรงในครอบครัวมี
หนาที่แจงตอพนักงานเจาหนาที่เพื่อดําเนินการตามพระราชบัญญัตินี้ จะเห็นไดวา กฏหมายใชคําวา
มีหนาที่แจง  ซ่ึงแปลความไดวา  กฏหมายตองการใหมีการนําเรื่องเขาสูกระบวนการทางกฏหมาย
เพื่อแกไขปญหา  มิใชปลอยใหเกิดขึ้นและยอมความกันและเกิดซํ้าซาก เพราะเห็นวาเปนเรื่องของ
คนในครอบครัวเหมือนในอดีต   
 หากมีการแจงตอพนักงานเจาหนาที่ดังกลาว กฎหมายก็ใหความคุมครองบุคคลที่แจง  
หากไดกระทําโดยสุจริต ยอมไดรับความคุมครองและไมตองรับผิดทั้งทางแพง ทางอาญาและ 
ทางปกครอง (พระราชบัญญัติคุมครองผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550  
มาตรา 5)  การที่กฏหมายตองกําหนดมาตรการคุมครองนี้ขึ้น เพราะที่ผานมาคนทั่วไปไมอยากเขา
ไปยุงเกี่ยวกับเรื่องของคนในครอบครัวอ่ืน  และมักจะไดรับผลรายเมื่อเรื่องจบลงดวย การคืนดีกัน
ของผูกระทํารุนแรงและผูถูกกระทํารุนแรง เพราะคําที่วา “เรื่องของผัวเมียตีกัน อยาเขาไปสอด 

DPU



 72 

เดี๋ยวจะเดือดรอน”  ถูกปลูกฝงอยูในวัฒนธรรมของสังคมไทยมาอยางยาวนาน เปนที่นาสังเกตวา
การที่พระราชบัญญัติคุมครองผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550 กําหนดมาตรานี้
ขึ้นมาจะสามารถสงเสริมใหคนไทยเปลี่ยนทัศนคติโดยผูถูกกระทํารุนแรงในครอบครัวจะนําเรื่อง
แจงตอพนักงานเจาหนาที่หรือคนทั่วไปที่พบเห็นจะยอมเอาตัวเขาไปเกี่ยวของดวยการนําเรื่องไป
แจงตอพนักงานเจาหนาที่หรือไม 
 วิธีการแจงตอพนักงานเจาหนาที่ สามารถกระทําไดหลายทาง ไดแก กระทําโดยวาจา  
เปนหนังสือ  ทางโทรศัพท  วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส  หรือวิธีการอื่นใด จะเห็นไดวากฏหมาย
กําหนดชองทางเลือกในการแจงเพื่อความสะดวกของผูแจงเพื่อใหเกิดความรวมมือมากยิ่งขึ้น 
 อายุความในการดําเนินคดีตามพระราชบัญญัติคุมครองผูถูกกระทําดวยความรุนแรงใน
ครอบครัว พ.ศ. 2550  หากมิไดมีการแจงตอพนักงานเจาหนาที่หรือมิไดมีการรองทุกขภายใน          
3 เดือน นับแตผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัวอยูในวิสัยและมีโอกาสที่จะแจงหรือ      
รองทุกขได  ใหถือวาคดีเปนอันขาดอายุความ โดยมีขอสังเกต คือ กฏหมายไดขยายระยะเวลาใน
การคุมครองผูถูกกระทําออกไปใหยาวนานขึ้น เพราะหากผูถูกกระทําถูกทํารายตองเขารับการรักษา
ตัวอยูไมอาจไปแจงหรือรองทุกขได  เชน  นอนรักษาตัวในโรงพยาบาลนานเทาใด เมื่ออยูในวิสัย
และมีโอกาสที่จะแจงหรือรองทุกขเมื่อใด ก็ไปแจงหรือรองทุกขไดเมื่อนั้น  แตตอง ไมเกิน 3 เดือน 
 การสอบสวนและการฟองคดีตอศาลเฉพาะความผิดตามกฎหมายนี้ จะเห็นไดวา
กฎหมายประสงคที่จะใหมีการสอบสวนและฟองคดีตอศาลอยางรวดเร็วโดยใหพนักงานสอบสวน
ทําการสอบสวนโดยเร็ว  และสงตัวผูกระทําความรุนแรงในครอบครัว  สํานวนการสอบสวนพรอม
ทั้งความเห็นไปยังพนักงานอัยการเพื่อฟองคดีตอศาลภายใน 48 ช่ัวโมงนับแตไดตัวผูกระทํา     
ความรุนแรงในครอบครัว  แตหากมีเหตุจําเปนทําใหไมอาจยื่นฟองไดทันภายในกําหนดเวลา        
ดังกลาว ใหขอผัดฟองตอศาลไดคราวละไมเกิน 6 วัน แตตองไมเกิน 3 คราว เพื่อใหมีการนําคดี 
เขาสูกระบวนการพิจารณาโดยเร็ว  กฎหมายจึงกําหนดใหนํากฎหมายวาดวยการจัดตัง้ศาลแขวงและ
วิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวงมาใชบังคับโดยอนุโลม 
 สวนพนักงานสอบสวนตามกฎหมายฉบับนี้ โดยทั่วไปไมไดหมายความถึงพนักงาน
สอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาเปนหลัก  แตหมายความวา พนักงาน        
เจาหนาที่ ซ่ึงไดรับมอบหมายจากรัฐมนตรีใหเปนพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมาย            
วิธีพิจารณาความอาญา  แตทั้งนี้ในทองที่ใดไมมีพนักงานเจาหนาที่ซ่ึงไดรับมอบหมายจากรัฐมนตรี 
ใหพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาเปนพนักงานสอบสวนตาม    
พระราชบัญญัตินี้ได (พระราชบัญญัติคุมครองผูถูกกระทําดวยความรุนแรง พ.ศ. 2550 มาตรา  3) 
 การสอบสวนและการฟองคดีความผิดตามกฏหมายนี้และความผิดตามกฎหมายอื่น      
ในกรณีที่การกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติคุมครองผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัว  
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พ.ศ. 2550 เปนความผิดกรรมเดียวกับความผิดตามกฎหมายอื่น กฎหมายกําหนดใหการดําเนินคดี
ความผิดตามพระราชบัญญัติคุมครองผูถูกกระทําดวยความรุนแรง พ.ศ. 2550 ตอศาลรวมไปกับ
ความผิดตามกฏหมายอื่นนั้นมีอัตราโทษสูงกวาใหดําเนินคดีตอศาลที่มีอํานาจพิจารณาความผิดตาม
กฎหมายอื่นนั้นมีโทษสูงกวาใหดําเนินคดีตอศาลที่มีอํานาจพิจารณาความผิดตามกฎหมายอื่นนั้น
โดยใหนําบทบัญญัติทั้งหลายแหงพระราชบัญญัตินี้ไปใชบังคับโดยอนุโลม และการฝากขังก็จะตอง
ดําเนินการไปดวยกระบวนการของศาลนั้น ไมสามารถนํากระบวนการตามกฎหมายวาดวยการ
จัดตั้งศาลแขวงและวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวงมาใชบังคับโดยอนุโลมในกรณีนี้ได 
 มาตราการพิเศษในการสอบสวนปากคําผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัวใน 
การสอบปากคําผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัวตามพระราชบัญญัติคุมครองผูถูกกระทํา
ดวยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550  กฎหมายกําหนดใหมีการจัดใหมีจิตแพทย นักจิตวิทยา 
นักสังคมสังเคราะห หรือบุคคลที่ผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัวรองขอรวมอยูดวย
ในขณะสอบปากคําเพื่อใหคําปรึกษาเปนเรื่องที่ดีเพราะผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัว 
สวนใหญไมเพียงถูกทํารายทางรางกาย  แตจะถูกทํารายทางจิตใจมากกวาการมีที่ปรึกษายอมจะ
สามารถชวยใหผูถูกกระทํามีสภาพจิตใจที่ดีขึ้นระหวางการสอบปากคําแตการกําหนดใหมีการ
สอบปากคําไปกอนโดยอางความเรงดวนโดยไมตองมีบุคคลดังกลาวเปนขอยกเวน  เปนเรื่องที่ตอง
ติดตามวาพนักงานสอบสวนจะใชขอยกเวนนี้เปนหลักหรือไม 
 การคุมครองความเสียหายตอช่ือเสียงของบุคคลที่เกี่ยวของในคดี ที่ผานมีการนําเสนอ
ขาวสารเกี่ยวกับคดีของบุคคลในครอบครัวตอสาธารณชนทางสื่อตางๆ อยูเกือบทุกวันจนแทบ      
จะเปนขาวรายวันพบเห็นกันจนคนในสังคมเห็นเปนเรื่องปกติ แตเมื่อมีพระราชบัญญัติคุมครอง
ผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัว  พ.ศ. 2550  ส่ือตางๆ ก็ตองปรับตัวเพราะจะนําเสนอขาว
เร่ืองของความรุนแรงในครอบครัวโดยเสรีกันตอไปอีกไมได  เพราะพระราชบัญญัติคุมครอง
ผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัว  พ.ศ. 2550 ใหความคุมครองตอช่ือเสียงของผูกระทําและ
ผูถูกกระทําทั้งสองฝาย โดยการหามลงพิมพโฆษณาหรือเผยแพรตอสาธารณชนดวยวิธีใดๆ ซ่ึงภาพ  
เร่ืองราว  หรือขอมูลใดๆอันนาจะทําใหเกิดความเสียหายแกผูกระทําความรุนแรงในครอบครัวหรือ               
ผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัวในคดีและหากมีการฝาฝน ส่ือที่เผยแพรถือวามีความผิด
และตองรับโทษดวย  ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน 6 เดือนหรือปรับไมเกิน 60,000 บาท หรือท้ังจํา
ทั้งปรับ 
 การพิจารณา การยื่นและการรับฟงพยานหลักฐานคดีความรุนแรงในครอบครัว 
พระราชบัญญัติคุมครองผูถูกกระทําดวยความรุนแรง พ.ศ. 2550 มาตรา 14 วางหลักไววา “วิธี
พิจารณา  การยื่น และการรับฟงพยานหลักฐาน  หากพระราชบัญญัตินี้มิไดบัญญัติไวโดยเฉพาะ ใหนํา
กฎหมายวาดวยการจัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัวมาใช
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บังคับโดยอนุโลม” เนื่องจากการกระทํารุนแรงในครอบครัวเปนการกระทําความผิดอาญา  
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว  กําหนดให
นําประมวลกฏหมายวิธีพิจารณาความอาญามาใชบังคับ  ผูเขียนเห็นวากระบวนการในชั้นพิจารณา 
ดานเกี่ยวกับคดีความรุนแรงในครอบครัวนั้นตองมีลักษณะเปนการเยียวยาจิตใจ สังคม และ
กฎหมาย  บรรยากาศในชั้นพิจารณาตองเปนกันเอง ไมเครงเครียด เชน คูสมรสฝายที่ถูกทําราย
สามารถใหบุคคลที่ตนเองไววางใจเขามาในหองพิจารณาได  อีกทั้งตองไมเครงครัดหรือใชวิธีการ
ดําเนินคดีอาญามาใชแกคดีความรุนแรงในครอบครัว  ประการสําคัญการเขาถึงการไดรับ         
ความคุมครองตองเปนไปโดยงาย  สะดวกและรวดเร็ว  เมื่อศาลไดรับคํารองขอแลวควรทําการ        
ไตสวนโดยไมชักชา  ในระหวางการไตสวน  ผูเขียนเห็นวาถาศาลเห็นวาผูรองขอไมควรเผชิญหนากับ 
ผูที่ถูกกลาวหาวาเปนผูกระทํารุนแรง  ศาลควรสั่งใหบุคคลดังกลาวออกนอกพิจารณาหรือใชวิธีการ   
อ่ืนใดเพื่อลดการเผชิญหนา  และควรที่จะเปนการพิจารณาเปนการลับ ในตางประเทศ เชน ประเทศ
สหรัฐอเมริกา ผูถูกกระทํารุนแรงในครอบครัวสามารถยื่นคํารองตอศาลเพื่อใหมีคําส่ังคุมครอง
กระทําไดงายและ ที่อยูอาศัยจะไดรับการปกปด  การออกคําส่ังเพื่อคุมครองสวัสดิภาพมีทั้งแบบ
ฉุกเฉิน และแบบธรรมดา โดยในกรณีฉุกเฉินการยื่นคํารองคุมครองนั้นทําไดโดยสะดวก งายและ
รวดเร็วที่สุดเทาที่จะทําไดและสามารถรองขอไดแมเปนวันหยุดหรือปดเวลาทําการแลวก็ตาม ศาลมี
อํานาจออกคําส่ังลับหลังผูถูกกลาวหาไดเปนการออกคําส่ังฝายเดียว แตอยางไรก็ตาม คําสั่งคุมครอง
ฉุกเฉินดังกลาวจะมีผลตอผูถูกกลาวหาตอเมื่อไดทราบคําสั่งนั้นแลว  สวนกรณีคําสั่งคุมครอง
ธรรมดานั้นเปนการพิจารณาออกคําส่ังโดยมีคูความทั้งสองฝายในการพิจารณา เชน คําส่ังเกี่ยวกับ
การใหครอบครองหรือคําส่ังขับไลออกจากที่พักอาศัย หรือเขาเขตกําหนด 
  สวนเรื่องของการรับฟงพยานหลักฐานเพื่อลงโทษผูกระทํารุนแรงในครอบครัวควรเปนไป
ตามประมวลกฏหมายวิธีพิจารณาความอาญาโดยเครงครัด  ตองรับฟงไดวาจําเลยเปนผูกระทํารุนแรงใน
ครอบครัวโดยปราศจากขอสงสัย  แตในสวนการรับฟงพยานหลักฐานเพื่อในการออกคําส่ังคุมครอง 
สวัสดิภาพ  ผูเขียนเห็นวาไมควรที่จะใชประมวลกฏหมายวิธีพิจารณาความอาญาโดยเครงครัดนัก            
ที่จะตองรับฟงพยานโดยปราศจากขอสงสัยอยางในการพิสูจนการกระทําผิดทางอาญา  เพียงแตพิสูจน
ใหศาลเห็นวาผูกระทํารุนแรงในครอบครัวมีพฤติการณนากอเหตุรุนแรงในครอบครัวเหตุอีก  สําหรับ
ในตางประเทศไดพัฒนากลไกการออกคําสั่งคุมครองสวัสดิภาพโดยใชมาตราการทางแพงออกคําสั่ง          
คุมครองสวัสดิภาพมาใชควบคุมพฤติกรรมความรุนแรงในครอบครัวโดยไมจําตองพิสูจนถึงการกระทํา
รุนแรงอันเปนความผิดโดยปราศจากขอสงสัย  เพียงแตมีพยานพิสูจนใหศาลเห็นวาผูกระทํารุนแรงใน
ครอบครัวมีพฤติการณนากอเหตุขึ้นอีก  ศาลก็มีอํานาจออกคําสั่งคุมครองสวัสดิภาพไดแลว 
 มาตราการหรือวิธีการเพื่อบรรเทาทุกขใหแกบุคคลผูถูกกระทําดวยความรุนแรงใน
ครอบครัวเปนการชั่วคราวนั้น แบงออกไดเปนดังนี้ 
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 1. กรณีที่มีการแจงหรือรองทุกขตอพนักงานเจาหนาที่ เมื่อมีการกระทํารุนแรงใน
ครอบครัว  และไดมีการแจงหรือรองทุกขตอพนักงานเจาหนาที่แลว ก็ตองมีกระบวนการสอบสวน  
สงฟอง  และลงโทษผูกระทําความผิดตามกระบวนการทางอาญา แตพระราชบัญญัติคุมครอง
ผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550 ก็ไดกําหนดใหพนักงานเจาหนาที่ซ่ึงมีฐานะ
เทียบไดไมต่ํากวาพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจชั้นผูใหญตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญาและไดรับมอบหมายจากรัฐมนตรีมีอํานาจออกคําสั่งกําหนดมาตรการหรือวิธีการ      
เพื่อบรรเทาทุกขใหแกบุคคลผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัวเปนการชั่วคราวไมวาจะมี 
คํารองขอบุคคลดังกลาวหรือไม ซ่ึงเปนการใหความชวยเหลือคุมครองผูถูกกระทํารุนแรงเปน     
การเบื้องตน  เมื่อพนักงานเจาหนาที่ออกคําส่ังกําหนดมาตรการหรือวิธีการเพื่อบรรเทาทุกขอยางใด
อยางหนึ่งแลว  ตองเสนอมาตรการหรือวิธีการเพื่อบรรเทาทุกขตอศาลเยาวชนและครอบครัวภายใน       
48 ช่ัวโมงนับเเตวันออกคําสั่งกําหนดมาตรการหรือวิธีการเพื่อบรรเทาทุกข เพื่อใหศาลเยาวชนและ
ครอบครัวมีคําส่ังวาเห็นชอบหรือไมเห็นชอบกับคําส่ังกําหนดมาตรการหรือวิธีการเพื่อบรรเทาทุกข
ดังกลาว  เปนการตรวจสอบความถูกตอง  เหมาะสมกับคําสั่งที่ไดมีการออกไปอีกทีหนึ่ง  ซ่ึงหาก
ศาลเยาวชนและครอบครัวเห็นชอบดวยกับคําสั่งที่ออกไปก็ใหคําสั่งกําหนดมาตรการหรือวิธีการ
เพื่อบรรเทาทุกขมีผลตอไป  แตถากรณีที่ศาลเยาวชนและครอบครัวไมเห็นชอบดวยกับคําสั่งกําหนด
มาตราการหรือวิธีการเพื่อบรรเทาทุกขทั้งหมด หรือแตบางสวนหรือมีขอเท็จจริงหรือพฤติการณ
เปลี่ยนแปลงไปให  ศาลเยาวชนและครอบครัวอาจแกไขเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง หรือเพิกถอนคําสั่ง
กําหนดมาตรการหรือวิธีการเพื่อบรรเทาทุกขหรือออกคําสั่งใดๆ รวมทั้งกําหนดเงื่อนไขเพิ่มเติม 
ก็ได  แตอยางไรก็ตาม ในระหวางการสอบสวนหรือการพิจารณาคดีศาลเยาวชนและครอบครัวก็ยัง
มีอํานาจออกคําสั่งกําหนดมาตรการหรือวิธีการเพื่อบรรเทาทุกขหรือออกคําสั่งใดๆ ใหตามที่เห็น 
สมควรในกรณีที่ เหตุการณหรือพฤติการณเกี่ยวกับผูกระทําความรุนแรงในครอบครัวหรือ
ผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัวเปลี่ยนแปลงไป ศาลเยาวชนและครอบครัวมีอํานาจแกไข
เพิ่มเติม  เปลี่ยนแปลงหรือเพิกถอนคําสั่งกําหนดมาตรการหรือวิธีการเพื่อบรรเทาทุกหรือคําสั่งใดๆ 
รวมทั้งกําหนดเงื่อนไขเพิ่มเติมก็ได  
 2. กรณีที่มิไดมีการแจงหรือรองทุกขตอพนักงานเจาหนาที่ หากมิไดมีการแจง 
ตอพนักงานเจาหนาที่หรือผูถูกกระทํารุนแรงไมไดประสงคที่จะรองทุกขหรือกรณีที่ตองการจะ 
รองทุกขแตคดีขาดอายุความไปเสียกอน  ตามพระราชบัญญัติคุมครองผูถูกกระทําดวยความรุนแรง
ในครอบครัว พ.ศ. 2550 ผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัวหรือผูมีสวนไดเสียก็ยังมีสิทธิ  
รองขอคุมครองสวัสดิภาพตามกฏหมายวาดวยการจัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณา
คดีเยาวชนและครอบครัวตอศาลเยาวชนและครอบครัวได 
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 แตอยางไรก็ตาม มีประเด็นที่นาสนใจเกี่ยวกับคําส่ังคุมครองสวัสดิภาพ ดังนี้ 
 1.  คําส่ังคุมครองสวัสดิภาพ ตามพระราชบัญญัติคุมครองผูถูกกระทําดวยความรุนแรง         
ในครอบครัว พ.ศ. 2550  กําหนดใหผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัวหรือผูมีสวนไดเสีย
รองขอคุมครองสวัสดิภาพตามกฏหมายวาดวยการจัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณา
คดีเยาวชนและครอบครัว  แตพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดี
เยาวชนและครอบครัวยังมิไดมีการบัญญัติหรือใหคํานิยามของคําสั่งคุมครองสวัสดิภาพไว           
ในประเทศสหรัฐอมริกา  คําส่ังคุมครองสวัสดิภาพนั้น ศาลอาจกําหนดใหโจทกหรือจําเลยกระทํา  
เชน  ใหอยูหางจากบาน  สถานที่ทําธุรกิจหรือสถานที่ทํางานของอีกฝายหนึ่ง  คําส่ังใหละเวนจาก
การกอเหตุกระทํารุนแรงในครอบครัว  คําสั่งใหชําระคาใชจายอันควรแกที่ปรึกษาหรือใหชําระ
คาธรรมเนียมแทนอีกฝายที่เกิดจากการดําเนินคดี  คําส่ังใหจําเลยไปรับการบําบัดแกไขหรือ         
เขาหลักสูตรเพื่อชวยใหยุติพฤติกรรมรุนแรงกาวราวซึ่งอาจรวมถึงการบังคับใหไปรับการแกไข
ฟนฟูอาการพึ่งยาเสพติดใหโทษหรือการเสพสุราโดยคาใชจายของจําเลยเอง  สั่งใหชําระ              
คารักษาพยาบาล  คาบําบัดฟนฟู อันเนื่องมาจากการกอเหตุรุนแรงในครอบครัวหรือกรณีศาลสั่งให
ไปรับการรักษาหรือบําบัดฟนฟู  ผูเขียนเห็นวาควรใหศาลมีอํานาจออกคําสั่งคุมครองสวัสดิภาพ  
โดยหามผูถูกกลาวหาเสพสุราหรือส่ิงมึนเมา  เขาใกลที่อยูอาศัยหรือที่ทํางานของผูรอง ใชหรือ
ครอบครองทรัพยสิน หรือกระทําการใดอันอาจนําไปสูความรุนแรงในครอบครัว และอาจ
กําหนดใหผูถูกกลาวหาเขารับคําปรึกษาแนะนําหรือสถานพยาบาล  หรือหนวยงานหรือองคการซึ่ง
มีหนาที่คุมครองสวัสดิภาพเด็ก  เยาวชน  สตรี หรือครอบครัว  โดยใหนักสังคมสงเคราะห 
นักจิตวิทยา  หรือเจาพนักงานอื่นติดตามกํากับใหผูถูกกลาวหาปฏิบัติตามคําสั่ง และรายงานใหศาล
ทราบตามระยะเวลาที่เห็นสมควร   
 2. การยื่นคํารองขอคุมครองสวัสดิภาพ  สําหรับเขตอํานาจศาลที่ผูถูกกระทําดวยความ
รุนแรงในครอบครัวมีสิทธิที่จะยื่นคํารองขอคุมครองสวัสดิภาพนั้น  พระราชบัญญัติคุมครอง
ผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550 มิไดมีการบัญญัติไวโดยเฉพาะ ไดกําหนดให
นํากฏหมายวาดวยการจัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัวมาใช
บังคับ  เพื่อความสะดวกผูเขียนเห็นวาควรที่จะใหผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัวมีสิทธิ    
รองขอใหศาลออกคําสั่งคุมครองสวัสดิภาพตอศาลเยาวชนและครอบครัวท่ีตนมีถ่ินที่อยูหรือมีภูมิลําเนา
หรือตอศาลที่มูลเหตุดังกลาวเกิดขึ้นได  และในกรณีที่ผูถูกระทํารุนแรงในครอบครัวไมอยูในสภาพ
หรือวิสัยที่จะรองขอได  การยื่นคํารองขอใหศาลออกคําส่ังคุมครองสวัสดิภาพควรเปดกวางใหบุคคล           
ที่เกี่ยวของมีสิทธิยื่นคํารองขอใหศาลออกคําสั่งคุมครองสวัสดิภาพ  เจาพนักงานตํารวจควรจะมี 
สิทธิยื่นคํารองขอคุมครองทํานองเดียวกับผู เสียหาย รวมทั้งบุคคลที่กระทําในนามผู เสียหาย                         
ในประเทศสหรัฐอเมริกาผูมีสิทธิยื่นคําขอคุมครอง  ไดแก  บุคคลที่มีความสัมพันธกับผูกอเหตุรุนแรง  
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หนวยงานที่ไดรับมอบอํานาจ  เจาหนาที่รักษาความสงบเรียบรอย ผูที่มีหนาที่โดยเฉพาะเกี่ยวกับ        
การคุมครองความรุนแรงในครอบครัว  เจาพนักงานตํารวจ  บุคคลที่ศาลเห็นสมควรแตงตั้งเปนผูรอง
แทนผูถูกกระทํารุนแรง  ดังนั้น ในกรณีที่ผูถูกกระทํารุนแรงในครอบครัวไมอยูในสภาพหรือวิสัยที่จะ
รองขอได  ผูเขียนเห็นวาควรใหบุคคลอื่น  เชน ญาติ  พนักงานสอบสวน พนักงานอัยการ พนักงาน
เจาหนาที่หรือองคกรซึ่งมีหนาที่คุมครองสวัสดิภาพเด็ก เยาวชน สตรี หรือครอบครัว  สามารถกระทํา
แทนได ในตางประเทศเปดกวางใหบุคคลที่เกี่ยวของ  เชน บิดา มารดาของคูสมรส หรือบุคคลที่
อาศัยในบานเดียวกันมีสิทธิยื่นคํารองขอคุมครองสวัสดิภาพ 
 3.  การคุมครองชวยเหลือผูไดรับผลกระทบจากความรุนแรงในครอบครัว  ในกรณีที่เห็นวา
ผูรองมีสวนกอใหเกิดความรุนแรงในครอบครัวและจําเปนตองไดรับการชวยเหลือ บําบัดรักษา
เนื่องจากพระราชบัญญัติคุมครองผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550 มิไดมี       
การบัญญัติไวโดยเฉพาะ  ผูเขียนเห็นวา ศาลควรที่จะมีอํานาจในการออกมีคําส่ังใหผูรองเขารับ
คําปรึกษาแนะนําหรือเขารับการอบรมหรือบําบัดรักษาหรือฟนฟูจากศูนยใหคําปรึกษาหรือ
สถานพยาบาลหรือหนวยงานหรือองคการซ่ึงมีหนาที่คุมครองสวัสดิภาพเด็ก เยาวชน สตรี หรือ
ครอบครัว  ตามระยะเวลาที่ศาลกําหนด 
 4.  การกําหนดใหคําสั่งคุมครองสวัสดิภาพมีสภาพบังคับ มาตรการหลังจากศาลออก  
คําสั่งคุมครองจําตองมีการบังคับใหเปนไปตามคําสั่งอยางมีประสิทธิภาพและจําตองมีการกํากับ     
ดูแลพฤติกรรมหลังจากไดรับคําสั่งคุมครอง  เมื่อศาลไดมีขอกําหนดคําสั่งคุมครองสวัสดิภาพแก    
ผูไดรับความรุนแรงในครอบครัวแลว ตองมีมาตรการเพื่อบังคับใหเปนไปตามคําสั่งดังกลาว หากมี
การฝาฝนคําสั่งคุมครอง โดยเห็นควรใหศาลแจงคําส่ังคุมครองสวัสดิภาพไปยังเจาพนักงานฝาย
ปกครองหรือตํารวจที่ผูถูกกลาวหามีถ่ินที่อยูหรือมีภูมิลําเนาในเขตอํานาจเพื่อทราบ  ถาผูถูกลาวหาจงใจ
ฝาฝนไมปฏิบัติตามคําส่ังคุมครองสวัสดิภาพโดยไมมีเหตุอันควร ศาลมีอํานาจออกหมายจับ ผูถูก
กลาวหามาขังจนกวาจะปฏิบัติตามคําสั่ง  สําหรับในตางประเทศ  เชน  ประเทศอังกฤษกําหนดใหการ
ฝาฝนไมปฏิบัติตามคําสั่งคุมครองขอใดขอหนึ่งซ่ึงศาลไดมีคําสั่งจับกุมพรอมกับออกคําส่ังหาม
รบกวน  กรณีนี้เจาหนาที่ตํารวจมีอํานาจจับกุมไดทันทีโดยไมตองขอออกหมายจับหรือผูเสียหายมี
สิทธิรองขอใหตํารวจจับไดโดยไมตองมีหมายจับ  หากเปนคําบังคับของศาลโดยออกคําสั่งหาม
คุกคามหากมีการฝาฝนคําสั่งโดยปราศจากเหตุอันสมควรยอมเปนความผิดอาญาและมีโทษทั้งจํา
และปรับ  สวนในประเทศสหรัฐอเมริกาเฉพาะมลรัฐนิวยอรกกฎหมายกําหนดวา การฝาฝนคําสั่ง
คุมครองมีโทษจําคุกไมเกิน 6 เดือน ซ่ึงศาลมีอํานาจลงโทษไดทันที แตถาการกระทําของจําเลยเปน
ความผิดอาญาใหโอนคดีใหอัยการฟองที่ศาลอาญา 
 5. การยุติคําส่ังคุมครองสวัสดิภาพ เมื่อผูถูกกลาวหาหรือผูรองไดปฏิบัติตามเงื่อนไขหรือ    
คําส่ังคุมครองสวัสดิภาพครบถวนแลว  ผูรองหรือผูถูกกลาวหาควรมีสิทธิยื่นคํารองขอใหศาลมีคําส่ัง
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ยุติการคุมครองสวัสดิภาพได  ดังเชนในประเทศอังกฤษ  หากศาลไดอออกคําสั่งคุมครองสวัสดิภาพแลว 
ศาลอาจเปลี่ยนแปลงหรือเพิกถอนได  ถาผูที่จะตองปฏิบัติตามคําส่ังคําสั่งคุมครองสวัสดิภาพรองขอ
หรือผูรองขอคุมครองสวัสดิภาพรองขอเอง  ศาลอาจสั่งเปลี่ยนแปลงหรือเพิกถอนถาความปรากฏ 
ตอศาลวาพฤติการณไดเปลี่ยนแปลงไป  
 6. การบรรเทาความเดือดรอนเบื้องตนแกบุคคลในครอบครัวทีศาลมีคําสั่งคุมครอง          
สวัสดิภาพในระหวางมีคําสั่งคุมครองสวัสดิภาพ  เมื่อผูถูกกระทําดวยความรุนแรงไดรับความเดือดรอน
จากการถูกกระทํารุนแรงในครอบครัว  ผูเขียนเห็นวาศาลควรที่มีอํานาจออกคําสั่งกําหนดใหฝายที่ตอง
รับผิดจายคาอุปการะเลี้ยงดูใหแกอีกฝายตามที่เห็นสมควรก็ได  หรือในกรณีไมมีการจดทะเบียนสมรส  
ใหศาลมีอํานาจกําหนดเงินชวยเหลือบรรเทาทุกขเบื้องตนตามสมควรใหแกผูเสียหายหรือสมาชิกใน
ครอบครัวได 

มาตรการในการลงโทษและฟนฟูผูกระทําความรุนแรงในครอบครัว การพิพากษา       
ลงโทษผูกระทํารุนแรงในครอบครัวนั้น  ศาลมีทางเลือกในการใชดุลพินิจในการพิพากษาลงโทษ
แกผูกระทํารุนแรงในครอบครัวไดอยางกวางขวาง เชน  จําคุก อาจรอการลงโทษหรือรอการกําหนด
โทษ โทษปรับหรือกําหนดใหบริการสังคม นอกจากนี้กําหนดใหศาลใชมาตรการบังคับใหรับ
คําปรึกษาแนะนําหรือเขารับการฟนฟู ความผิดฐานกระทําความรุนแรงในครอบครัวตามพระราช 
บัญญัติคุมครองผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550 ฉบับนี้ ผูเขียนเห็นวาเปนการ
เปลี่ยนแปลงแนวคิดตามหลักเดิมที่ตองดําเนินคดีและลงโทษผูกระทําผิดไปตามบทบัญญัติของ
กฎหมายอาญา  แตมุงที่จะใหมีการฟนฟูผูกระทําผิดเพื่อใหปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและสามารถ
กลับมาอยูรวมกับบุคคลในครอบครัวไดตอไปอยางปกติสุข  แทนการลงโทษตามกฎหมายอาญา 
ทั่วไป 
 การดํา เนินการกรณีมีการยอมความถอนคํารองทุกข  หรือการถอนฟอง  ตาม
พระราชบัญญัติคุมครองผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550 ไดกําหนดหลักเกณฑ
เกี่ยวกับการยอมความถอนคํารองทุกข หรือการถอนฟองไว  เนื่องจากความผิดฐานกระทํารุนแรงใน
ครอบครัวเปนความผิดอันยอมความไดและเปนเรื่องของความสัมพันธของบุคคลในครอบครัว  
ผูเขียนเห็นวาหากตองการนําความสงบสุขในครอบครัวกลับคืนมา การสงเสริมใหมีการสมานฉันท  
โดยการยุติคดีถือวาเปนมาตรการหลักที่ผูเกี่ยวของควรใหความสําคัญ  เพราะการนําผูกระทําความผิด
ไปลงโทษ  ยอมไมเกิดผลดีตอคนที่เกี่ยวของในครอบครัวนั้นๆ  
 การเปรียบเทียบใหคูความไดยอมความกัน เนื่องจากการแกไขปญหาความรุนแรงใน
ครอบครัวนี้มุงที่จะใหมีการสมานฉันทกันระหวางผูกระทําและผูถูกกระทําเพื่อใหเกิดความสงบสุข
ในครอบครัวมากที่สุด  ดังนั้นการพยายามเปรียบเทียบใหคูความไดยอมความกันโดยมุงถึงความ
สงบสุขและการอยูรวมกันในครอบครัวเปนสําคัญ จากหลักในการเปรียบเทียบดังกลาวถือวาเปน    
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เจตนารมณหลักพระราชบัญญัติคุมครองผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550   
เพราะการแกไขปญหาความรุนแรงในครอบครัวตองแกไขปญหาอยางยั่งยืน หากแกไขปญหาโดย
ใหคืนดีแลว  กลับบานไปทะเลาะกันวนไปวนมา  แตไมมีมาตรการอื่นเขามาสรางความสมานฉันทกัน
อยางเปนรูปธรรมแลว  นาเชื่อวาครอบครัวนั้นๆก็จะอยูกันอยางไมปกติสุขอยางแนนอน 
 การตั้งผูประนีประนอมเพื่อประโยชนในการยอมความในคดีการกระทําความรุนแรง
ในครอบครัว จะเห็นไดวาการดําเนินการไกลเกล่ียใหมีการประนีประนอมกันระหวางคูกรณีใน 
ครอบครัวนั้น  สามารถทําไดทั้งในชั้นกอนดําเนินคดีในชั้นพนักงานเจาหนาที่ และเมื่อมีการ
ดําเนินคดีในชั้นศาลแลวไดตลอดเวลา  ทั้งนี้การสงเสริมใหบุคคลในครอบครัวมีสวนรวมในการทํา
หนาที่เปนผูประนีประนอม  นับวาเปนส่ิงที่ดีเพราะคนในครอบครัวเดียวกันยอมทราบปญหาที่
เกิดขึ้นไดดีกวาบุคคลภายนอก อีกทั้งยังเปนการนําวัฒนธรรมอันดีงามของสังคมไทยในอดีตที่ให
ความสําคัญกับบุคคลที่เปนผูอาวุโสในครอบครัวเปนผูชวยสรางความปรองดองในครอบครัว แต 
ก็มีส่ิงที่ตองระมัดระวังใหดี  เพราะบางครั้งความรุนแรงขัดแยงในครอบครัวก็มีสวนเกิดขึ้นหรือ
ขยายผลใหกลายเปนเรื่องใหญโต  โดยมีผลกระตุนมาจากคนที่เปนญาติผูใหญของแตละฝายเชนกัน 
  จากบทบัญญัติของพระราชบัญญัติคุมครองผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัว    
พ.ศ. 2550  ดังกลาวเปนการสรางมิติทางกฎหมายแนวใหมเพื่อเปล่ียนแปลงแกไขปญหาการกอ        
ความรุนแรงในครอบครัว เนื่องจากกฎหมายนี้นาจะเขามาเปลี่ยนแปลงแนวคิดการเขาไปเกี่ยวของกับ
ปญหาความรุนแรงในครอบครัวที่วา “เร่ืองของผัวเมีย หรือเร่ืองในครอบครัวของคนอื่น ไมควรเขาไป
ยุงเกี่ยว” เพราะกระบวนการทางกฏหมายที่สงเสริมใหคนในสังคมตองเขามามีบทบาทรวมมือกับ
หนวยงานของรัฐในการแกไขปญหาความรุนแรงในครอบครัวที่เกิดขึ้นในสังคมไทยใหลดนอยลง      
ใหมากที่สุด  แตมาตรการทางกฎหมายดังกลาวจะเกิดเผลในทางปฎิบัติไดอยางเปนรูปธรรมหรือไม  
เปนเรื่องที่นาติดตามเปนอยางยิ่ง เพราะนับแตนี้ไปขาวคราวการกอความรุนแรงในครอบครัวอาจไมพบ
เห็นในการนําเสนอขอสื่อตางๆ  เพราะกฎหมายกําหนดหามไว  เมื่อไมปรากฏเปนขาวในสื่อ  อาจทําให
สังคมทั่วไปหลงคิดไปวารัฐสามารถแกไขปญหาความรุนแรงในครอบครัวไดอยางมีประสิทธิภาพ     
แตความจริงแลวอาจเปนการแกไขปญหาแบบ  “การกวาดฝุนไวใตพรม”  ก็เปนไปได 
 
4.3 องคกรท่ีสนับสนุนการทํางานของศาลเยาวชนและครอบครัว 
 สถานพินิจและคุมครองเด็ก ศาลเยาวชนและครอบครัวไทย มีสถานพินิจและคุมครอง
เด็ก และเจาพนักงานของสถานพินิจและคุมครองเด็ก ซ่ึงเปนหนวยงานสนับสนุนศาลทั้งใน         
ช้ันพิจารณา  และในชั้นกํากับควบคุมใหเปนไปตามคําพิพากษาหรือคําส่ัง 
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 สําหรับศาลของตางประเทศ จะมีหลายหนวยงานที่คอยใหการสนับสนุนการดําเนินงาน
ของศาล  ทั้งในรูปของหนวยงานเฉพาะหรือประสมประสานกันระหวางหนวยงานเฉพาะและ
หนวยงานอื่นๆ เชน หนวยงานรักษาความสงบ  เปนตน 
 ในมลรัฐ california  ประเทศสหรัฐอเมริกา จะใชการประสมประสานกันระหวาง
หนวยงานอื่นๆและสํานักคุมประพฤติ (Probation  Department ) 
 จึงสมควรใหมีองคกรสนับสนุนศาลเยาวชนและครอบครัวในกรณีการกระทํา        
ความรุนแรงตอคูสมรสหรือบุคคลในครอบครัวอยางเชนในกรณีการกระทํารุนแรงตอเด็ก               
ที่มีสถานพินิจและคุมครองเด็ก คอยติดตามและบังคับใหมีการปฏิบัติตามคําส่ังคุมครองสวัสดิภาพ
ของศาล  ในกรณีที่มีการทํารายระหวางคูสมรสหรือบุคคลในครอบครัว คือ หนวยงานรักษาความ
สงบ (Peace  office) จะเปนผูสืบเสาะ  คนหาเด็กที่เจาพนักงานรักษาความสงบ  เชื่อวาเปนเด็กที่มี
ลักษณะที่ควรไดรับความคุมครองจากศาลคดีเด็กและเยาวชน  ซ่ึงเมื่อคนพบเด็กดังกลาว จะนําสง
องคกร Welfare Department โดยเจาพนักงานสังคมสงเคราะห จะเปนผูดําเนินการสอบสวนและ 
ยื่นฟองตอศาล รวมทั้งเขาเปนคูความในการเสนอขอเท็จจริงใดๆ ในชั้นพิจารณาของศาล ซ่ึง
ภายหลังจากที่ศาลมีคําสั่งวาเด็กนั้นเปนผูอยูใตอํานาจของศาล และไดมีคําสั่งอื่นใดเกี่ยวกับการ
คุมครองเด็กและเยียวยาบิดามารดาเด็กเพื่อมิใหเกิดความแตกแยกในสถาบันครอบครัวแลว ศาลจะมี
องคกรคุมประพฤติและหนวยงานอื่น เชน หนวยงาน Child  Welfare  หรือหนวยงานบริการเพื่อให
ครอบครัวกลับเปนปกติสุข  เปนหนวยงานที่สนับสนุนและคอยรายงานใหศาลไดทราบ เพื่อศาลจะ
ไดมีคําสั่งที่เหมาะสมอื่นตอไป  และในกรณีที่ศาลจําตองแยกตัวเด็กออกจากบิดามารดาเปนการ
ถาวร  และศาลไมอาจจัดใหเด็กนั้นไปอยูรวมกับบิดามารดาหรือผูมีสายสัมพันธกับเด็กที่เด็กมิได
อาศัยอยูดวยในขณะเกิดการทารุณกรรม  ศาลจะมีองคกรอ่ืนที่จะรับตัวเด็กไปอยูในความดูแลตอไป  
เชน สถาน Foster Care เปนตน 
 จากการเปรียบเทียบจะเห็นวา  ศาลของตางประเทศมีหนวยงานที่คอยใหการสนับสนุน
ศาลมากหนวยงาน ซ่ึงหนวยงานตางๆเหลานี้ บางหนวยงาน เชน หนวยงานเจาพนักงานผูรักษา
ความสงบ (Peace office) มีอํานาจโดยอิสระที่จะคนหาเด็กที่ถูกกระทํารุนแรงไดโดยไมจําเปนตอง
ใหศาลมอบหมาย  ซ่ึงจะชวยใหเด็กที่ถูกกระทํารุนแรงสามารถเขามารับความคุมครองจากศาล 
ไดมากขึ้น  เจาพนักงานสังคมสงเคราะหของหนวยงาน Welfare Department ก็มีอํานาจที่จะ
สอบสวนและจัดทํารายงานการสอบสวนตลอดจนยื่นฟองตอศาลได โดยไมจําเปนที่จะตองรับ
มอบหมายหรือไดรับแจงจากศาลเสียกอน ซ่ึงรายงานการสอบสวนที่จัดทําขึ้นกอนการฟองนี้จะชวย
ใหศาลสามารถรับรูขอเท็จจริงไดโดยเร็ว  และสามารถมีคําส่ังใหเด็กไดรับความคุมครองจากศาลได
ทันกับสภาวะการณและความรายแรงของการกระทํารุนแรงตอเด็กอีกดวย  นอกจากนี้การที่ศาลมี
องคกรอื่นๆ เชน องคกรคุมประพฤติ  หนวยงานบริการเพื่อใหครอบครัวเปนปกติสุขที่คอยใหการ
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สนับสนุนในการกํากับใหเปนไปตามคําสั่งหรือคําพิพากษาศาล และรายงานใหศาลไดทราบ เชน  
รายงานผลการกํากับใหเปนไปตามคําสั่งศาลของเจาพนักงานคุมประพฤติ หรือรายงานผลการเขา
รับบริการ  เพื่อใหครอบครัวเปนปกติสุขของบิดามารดาผูกระทํารุนแรงตอเด็ก เปนตน จะทําใหศาล
ทราบขอเท็จจริงเพิ่มเติม และสามารถมีคําสั่งที่เหมาะสมอื่นมาแทน คําสั่งเดิมที่สอดคลองกับ
เหตุการณที่เปลี่ยนแปลงไปไดตลอดเวลาจนกวาคดีจะยุติ  
 หนวยงานตํารวจ  ลักษณะโครงสรางทางองคกรและอํานาจหนาที่ของตํารวจมีรูปแบบ
เชิงอํานาจเปนสัญลักษณแหงความเขมแข็งเด็ดขาดในการจัดการกับผูรายที่กระทําการฝาฝน
กฏหมาย  ทั้งนี้เพื่อความเปนระเบียบเรียบรอยและความสงบสุขของสังคมอันเปนเปาหมายสูงสุด  
แตกับปญหาความรุนแรงในครอบครัวเปนเรื่องละเอียดออน โดยเฉพาะผูหญิงเปนผูเสียหายทั้ง
เกี่ยวพันกับสิทธิของสถาบันครอบครัวและสิทธิความเปนสวนตัวของคูสมรส  บางกรณียังมีปญหา
ดานสุขภาพจิตและการสังคมสงเคราะหเขามาเกี่ยวของ  โดยลักษณะโครงสรางองคกรและบทบาท
หนาที่ของตํารวจดังกลาวขางตน  จึงไมสามารถสนองตอบตอปญหาความรุนแรงในครอบครัวได
อยางมีประสิทธิภาพ  ตํารวจระดับผูปฏิบัติเห็นวางานระงับเหตุความรุนแรงในครอบครัวไมใชงาน
ของตํารวจ (real police work) 

สําหรับในประเทศไทยไมพบรายงานเกี่ยวกับบทบาทหรือประสิทธิภาพของตํารวจใน
การสนองตอบตอปญหาความรุนแรงในครอบครัว แตในดานโครงสรางองคกรสํานักงานตํารวจ
แหงชาติไดจัดตั้งศูนยพิทักษเด็ก เยาวชนและสตรี  ทั้งในสวนกลางและสวนภูมิภาค มีผูตั้งขอสังเกต
วาเปนการจัดตั้งตามกระแสสังคม ยังขาดบทบาทที่ชัดเจนและไมมีบุคคลที่ผานการอบรมเกี่ยวกับ
ปญหาความรุนแรงเปนการเฉพาะ ทั้งเห็นวาเปนการจํากัดเฉพาะเด็ก เยาวชน และสตรีเทานั้น       
ไมครอบคลุมถึงผูชายที่ถูกกระทําดวยรุนแรงในครอบครัว  สวนในดานปฏิบัติคงมีแตระเบียบ
สํานักงานตํารวจแหงชาติวาดวย กรณีบางเรื่องที่มีวิธีปฏิบัติพิเศษ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 ขอ 583 
กําหนดวิธีปฏิบัติของพนักงานสอบสวนเกี่ยวกับคดีความรุนแรงในครอบครัว  ระเบียบดังกลาว  
เนนการไกลเกลี่ยประนีประนอมเปนหลัก  นาเชื่อวาผูหญิงที่ประสบเหตุรุนแรงในครอบครัว          
เผชิญปญหากับระเบียบวิธีปฏิบัติและทัศนคติของเจาพนักงานตํารวจทํานองเดียวกับของ
ตางประเทศ  ทั้งผูหญิงที่ไดประสบเหตุรุนแรงในครอบครัวและเคยมีประสบการณกับหนวยงาน
ตํารวจ  ตางสะทอนใหเห็นถึงการหยอนประสิทธิภาพและดอยคุณภาพในดานการบริการ     
ประการสําคัญคือขาดความจริงจังและจริงใจในการชวยเหลือผูหญิงที่ประสบเหตุความรุนแรงของ
เจาพนักงานตํารวจระดับผูใหบริการ  ผลดังกลาวเนื่องมาจากเจาพนักงานตํารวจสวนใหญมีทัศนคติ
ในทางลบตอปญหาความรุนแรงในครอบครัว เห็นวาเปนเรื่องสวนตัว เปนปญหาเล็กนอยนารําคาญ 
และไมมีความอดทนฟงปญหาของผูหญิง เปนตน แตในปจจุบันพระราชบัญญัติคุมครองผูถูก 
กระทําดวยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550 ไดกําหนดใหเจาพนักงานตํารวจมีหนาที่รับแจง
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เหตุการณกระทํารุนแรงในครอบครัว หรือเปนผูรองทุกขแทนในกรณีที่ผูถูกกระทํารุนแรงใน
ครอบครัวไมอยูในวิสัยหรือมีโอกาสที่จะรองทุกขไดดวยตนเอง ทั้งมีอํานาจเขาไปในเคหสถานหรอื
สถานที่ ที่เกิดเหตุเพื่อสอบถามผูกระทําความรุนแรงในครอบครัว ผูถูกกระทํารุนแรงในครอบครัว
หรือบุคคลอื่นที่อยูในสถานที่นั้น และใหพนักงานสอบสวนทําการสอบสวนโดยเร็ว และให
พนักงานเจาหนาที่ซ่ึงมีฐานะเทียบไดไมต่ํากวาพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจชั้นผูใหญตาม
ประมวลกฎหมายอาญาและไดรับมอบหมายจากรัฐมนตรี  มีอํานาจออกคําสั่งกําหนดมาตรการหรือ
วิธีการเพื่อบรรเทาทุกขใหแกผูถูกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัวเปนการชั่วคราว ไมวาจะมี 
คํารองขอจากบุคคลดังกลาวหรือไม 
 หนวยงานอัยการ ในการดําเนินคดีอาญากับผูกอเหตุความรุนแรงในครอบครัวใน
ตางประเทศ พนักงานอัยการมักจะสั่งไมฟองโดยเห็นวาเปนเรื่องภายในครอบครัว หากมีการ
ฟองรองคดีถึงที่สุด ถาศาลมีคําพิพากษาลงโทษกลับจะเปนผลรายแกผูกระทําผิดและสรางความ
เดือดรอนในดานเศรษฐกิจและความเปนอยูของผูเสียหายและบุตรยิ่งกวา นอกจากนี้ ถาอัยการสั่ง
ฟองผูกอเหตุรุนแรงในครอบครัวทันที กลับเปนการจํากัดทางเลือกของผูเสียหายมากกวาหากทิ้ง
ชวงไวผูเสียหายอาจคิดหาวิธีแกไขไดดีกวาวิธีส่ังฟองผูกระทําผิด ในกรณีที่มีการสั่งฟองผูกระทําผิด
ไปแลวสวนใหญผูเสียหายกลับไมใหความรวมมือในการเบิกความเปนพยานในศาลทําใหคดีถูก
ศาลยกฟองเปนจํานวนมาก  สวนในดานผูเสียหายมีความรูสึกวาการดํานินคดีของอัยการมีลักษณะ
เปนทางการมาก  ผูเสียหายไมสามารถกํากับและควบคุมการดําเนินคดีของอัยการไดจึงไมอยากรอง
ทุกขใหอัยการฟองรองคดีให  โดยการหาทนายฟองรองเอง   

สวนอัยการในประเทศไทยไมปรากฏวามีรายงานเกี่ยวกับประสิทธิภาพหรือคุณภาพ
ของบริการในการสนองตอบตอคดีความรุนแรงในครอบครัว แตอยางไรก็ตามพบวาในดาน
โครงสรางองคกร  สํานักงานอัยการสูงสุดไดจัดตั้งศูนยคุมครองสิทธิเด็กและสตรีในสวนกลาง แตมี
ผูตั้งขอสังเกตวา บทบาทยังไมชัดเจนทั้งไมมีกฎหมายรองรับสถานะ และการปฏิบัติงานจึงมี
ลักษณะจัดตั้งตามกระแสสังคม  สวนในทางปฏิบัติในอดีตการสั่งฟองคดีความรุนแรงในครอบครัว  
พนักงานอัยการก็ทําเชนเดียวกับคดีอาญาทั่วไปไมมีการแยกประเภท คดีเกี่ยวกับความรุนแรง 
ในครอบครัวเปนการเฉพาะ บางกรณีสะทอนใหเห็นวาพนักงานอัยการที่ทําคดีความรุนแรงใน
ครอบครัวไมเขาใจปญหา และไมปกปองผูหญิงที่เปนผูเสียหายอยางจริงจัง แตในปจจุบันพระราช 
บัญญัติคุมครองผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550 ไดประกาศใชและมีผลบังคับ
ในวันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550  คดีอาญาเกี่ยวกับความรุนแรงในครอบครัว พนักงานอัยการตอง
ยื่นฟองตอศาลทีมีเขตอํานาจ  ซ่ึงก็คือศาลเยาวชนและครอบครัว เปนการแยกการดําเนินคดีความ
รุนแรงในครอบครัวเปนการเฉพาะตางหากจากการดําเนินคดีอาญาทั่วไป 
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 หนวยงานทนายความ โดยท่ีทนายความถือเปนสถาบันหนึ่งในกระบวนการยุติธรรม  
ทนายความในตางประเทศจะทํางานรวมกับผูเสียหาย ตํารวจและหนวยงานที่ทําดานเด็กและสตรี
อยางใกลชิด โดยเฉพาะในกระบวนการขอใหศาลออกคําสั่งคุมครองสวัสดิภาพ (protective order) 
แกผูเสียหายตลอดจนการติดตามใหความชวยเหลือและประสานงานกับตํารวจในกรณีที่ผูกอเหตุ
ความรุนแรงในครอบครัวกระทําฝาฝนหรือมีพฤติกรรมนาจะกอเหตุความรุนแรงในครอบครัวอีก  
เปนตน   
 สวนทนายความของไทยมีสวนนอยที่ทํางานชวยเหลือผูประสบเหตุความรุนแรง         
ในครอบครัวทั้งเปนความสนใจเฉพาะบุคคล  สภาทนายความยังไมมีการฝกอบรมเพื่อพัฒนา          
องคความรูเพื่อสนองตอบตอคดีความรุนแรงในครอบครัวไมวาดานตัวผูเสียหายหรือผูกระทําผิด
เปนการเฉพาะ บางกรณีสะทอนใหเห็นวาทนายความขาดความเขาใจปญหาของผูหญิงที่ประสบ
เหตุความรุนแรงในครอบครัวอยางแทจริงและไมติดตามชวยเหลือเพื่อใหคําแนะนําอยางใกลชิด 
 จากที่ไดศึกษาวิเคราะหดังกลาวขางตน ผูเขียนเห็นวาการดําเนินคดีความรุนแรงใน
ครอบครัวนั้นตองมีมาตรการที่ยืดหยุนมากกวามาตรการทางอาญา โดยไมใชมาตรการบังคับทาง
อาญาแกผูกอเหตุความรุนแรงในครอบครัวในการแกไขปญหาความรุนแรงในครอบครัว  การ
ลงโทษทางอาญามิไดประกันวาผูนั้นจะไมกอเหตุรุนแรงอีก  ผูถูกกระทํารุนแรงในครอบครัวสวน
ใหญประสงคที่จะใหผูกระทํารุนแรงในครอบครัวยุติพฤติกรรมรุนแรงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
มากกวาการยุติความสัมพันธในครอบครัวโดยการฟองหยาหรือใชมาตรการทางอาญาใน            
การลงโทษผูกระทํารุนแรงในครอบครัว  ทั้งเปนผลรายดานอาชีพการงานของผูกระทํารุนแรงใน
ครอบครัวและมีผลกระทบตอสภาพความเปนอยูและเศรษฐกิจของครอบครัวและบุตร  ดวยเหตุนี้ 
หากมีมาตรการทางอาญาเพียงอยางเดียวยอมเปนอุปสรรคตอการชวยเหลือผูไดรับความรุนแรงใน
ครอบครัว  จึงจําตองมีมาตรการอื่นเพื่อปกปองคุมครองสวัสดิภาพผูถูกกระทํารุนแรงในครอบครัว  
ดังนั้น เมื่อพระราชบัญญัติคุมครองผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550 มีผล 
บังคับใช  ทําใหศาลเยาวชนและครอบครัวมีอํานาจในการพิจารณาคดีความรุนแรงในครอบครัว  
อีกทั้งไดใหอํานาจศาลเยาวชนและครอบครัวในการออกคําสั่งคุมครองสวัสดิภาพแกผูถูกกระทํา
รุนแรงในครอบครัว อันเปนมาตรการที่สามารถเยียวยาและคุมครองผูที่ไดรับความรุนแรงใน
ครอบครัวเชนเดียวกับนานาอารยประเทศ  แตพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัวและ 
วิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัวยังมิไดมีการบัญญัติหรือใหคํานิยามของคําสั่งคุมครองสวัสดิภาพ
ไววาคําสั่งคุมครองสวัสดิภาพมีความหมายครอบคลุมถึงใหกระทําหรือละเวนการกระทําใดบางดังเชน 
ในตางประเทศไดมีคําจํากัดความไวอยางชัดเจน อีกทั้งการเขาถึงคําส่ังคุมครองสวัสดิภาพในเรื่อง 
ของผูมีสิทธิยื่นคํารองขอคําสั่งคุมครองสวัสดิภาพและสถานที่ที่สามารถยื่นคํารองขอคําสั่งคุมครอง
สวัสดิภาพควรจะเปดกวางใหบุคคลอื่นนอกจากผูถูกกระทํารุนแรงในครอบครัวเปนผูมีสิทธิยื่นคํารอง 
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และใหสถานที่ที่ ผูถูกกระทํารุนแรงในครอบครัวมีภูมิลําเนาอยูในเขตศาลสามารถยื่นขอคําส่ัง 
คุมครองสวัสดิภาพ  การรับฟงพยานหลักฐานในการออกคําสั่งคุมครองสวัสดิภาพที่ใชกฎหมาย 
วิธีพิจารณาความอาญามาใชที่ตองพิสูจนโดยปราศจากขอสงสัยกอนที่จะออกคําสั่งคําสั่งคุมครอง 
สวัสดิภาพ  การคุมครองชวยเหลือผูถูกกระทํารุนแรงในครอบครัวใหไดรับการชวยเหลือหรือ 
เขารับการบําบัด รักษา ฟนฟูในกรณีที่ เห็นวาผูถูกระทํารุนแรงมีสวนกอใหเกิดความรุนแรง ซ่ึง
พระราชบัญญัติคุมครองผู ถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัว  พ .ศ .2550  กําหนดให            
ศาลเยาวชนและครอบครัวมีอํานาจออกคําสั่งใหผูกระทํารุนแรงในครอบครัวเขารับการรักษา  
บําบัด  ฟนฟู  เฉพาะในกรณีที่ศาลพิพากษาวาผูกระทํารุนแรงมีความผิดฐานกระทํารุนแรงใน
ครอบครัวเทานั้น  และในเรื่องกําหนดใหคําส่ังคุมครองสวัสดิภาพมีสภาพบังคับ  ถาผูถูกกลาวหา  
จงใจฝาฝนไมปฏิบัติตามคําสั่งโดยไมมีเหตุอันควรใหมีความผิดอาญาโดยมีโทษจําคุกจนกวาจะ
ปฏิบัติตามคําสั่ง  และทายที่สุดการยุติคําสั่งคุมครองสวัสดิภาพ เมื่อผูกระทํารุนแรงไดปฏิบัติตาม
เงื่อนไขหรือคําสั่งคุมครองสวัสดิภาพครบถวนแลว ควรใหผูกระทํารุนแรงในครอบครัวหรือ
ผูถูกกระทํารุนแรงในครอบครัวมีสิทธิยื่นคํารองขอใหศาลมีคําสั่งยุติคําสั่งคุมครองสวัสดิภาพ     
ดังที่ไดกลาวมาทั้งหมดก็เพื่อการที่จะออกคําส่ังคุมครองสวัสดิภาพของศาลเยาวชนและครอบครัวมี
ประสิทธิภาพและสามารถใชไดในเชิงปฏิบัติอยางแทจริงดังเชนนานาอารยประเทศใชปฏิบัติ 
 

DPU



 
บทที่ 5 

บทสรุปและขอเสนอแนะ 
  
 จากที่ไดศึกษาเปรียบเทียบประเด็นปญหากรณีอํานาจหนาที่ของศาลเยาวชนและ
ครอบครัวในคดีความรุนแรงในครอบครัว  ผูเขียนใครขอสรุปและเสนอแนะแนวทางการการแกไข
ปญหาในการพิจารณาคดีความรุนแรงในครอบครัว  ดังตอไปนี้ 
 
5.1 สรุป 
 ปญหาความรุนแรงในครอบครัว เปนปรากฏการณทางสังคมอยางหนึ่งที่ทุกสังคม
ประสบอยูตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน ตั้งแตสมัยโรมัน สิทธิของชายหญิงไมเทาเทียมกันไมวาทั้งใน
ตางประเทศรวมถึงประเทศไทยดวย  ฐานะทางกฏหมายของภริยาเปรียบเสมือนเปนทรัพยสินของ
สามี ภริยาไมมีกรรมสิทธิ์เกี่ยวกับทรัพยสิน สามีลงโทษโบยตีภริยาได หรือแมกระทั่งขายภริยาของ
ตนเอง  กฏหมายจึงเปนหลักฐานที่สะทอนใหเห็นถึงบริบททางดานวัฒนธรรมและจารีตประเพณี
ในสังคมอดีต แตเมื่อกฎหมายดังกลาวไดยกเลิกไปแลวดวยเหตุที่สภาพสังคมเปลี่ยนแปลงไป ไดมี
การยอมรับความเทาเทียมระหวางชายหญิงทั่วโลกไดยอมรับถึงสิทธิมนุษยชนโดยไมถือวาสามีและ
ภริยาเปนบุคคลเดียวกันอีก สามีไมมีสิทธิลงโทษภริยาได  ดังนั้น การทํารายรางกายจึงถือเปน
ความผิดอาญาและละเมิดสิทธิมนุษยชน โดยถือเปนการกระทํารุนแรงในครอบครัว ความรุนแรงใน
ครอบครัวนั้นมีหลายรูปแบบ  ตั้งแตการการกระทําที่ไมถึงแกเปนความผิดอาญา เชน การคุกคาม  
การรบกวน  สวนการกระทําที่เปนการทํารายรางกายนั้น  เชน ตบ ตี ชก กระทืบ ซอม หรือการ
กระทําประการอื่นๆ แมกระทั่งการไมใหส่ิงจําเปนในการดํารงชีพถือวาเปนความรุนแรงใน
ครอบครัวเชนกัน 
 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550  มาตรา 40(6)  และมาตรา 52 
วรรคสองไดกําหนดใหเด็ก  เยาวชน  และสตรีมีสิทธิไดรับความคุมครองในการดําเนินกระบวน
พิจารณาคดีอยางเหมาะสม  และมีสิทธิไดรับความคุมครองจากรัฐใหปราศจากการใชความรุนแรง
และการปฏิบัติอันไมเปนธรรม  ทั้งมีสิทธิไดรับการบําบัดฟนฟูในกรณีที่มีเหตุดังกลาว จึงเปนการ
กําหนดใหรัฐตระหนกัและเห็นความสําคัญในการคุมครองบุคคลในครอบครัวจากความรุนแรงและ
การปฏิบัติอันไมเปนธรรม  จึงไดมีการออกพระราชบัญญัติคุมครองผูถูกกระทําดวยความรุนแรงใน
ครอบครัว พ.ศ. 2550 โดยกําหนดใหศาลเยาวชนและครอบครัวมีอํานาจในการพิจารณาคดีความ
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รุนแรงในครอบครัว  และออกคําสั่งคุมครองผูถูกกระทําดวยความรุนแรง และพระราชบัญญัติฉบับ
นี้กําหนดใหศาลเยาวชนและครอบครัวนําพระราชบัญญัติจัดตั้งและวิธีพิจารณาคดีของศาลเยาวชน
และครอบครัวมาใชในการพิจารณาคดี  แตในปจจุบันนี้พระราชบัญญัติวาดวยการจัดตั้งศาลเยาวชน
และครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัวยังไมมีบทบัญญัติกฏหมายเกี่ยวกับการ
พิจารณาคดีความรุนแรงในครอบครัวไวโดยเฉพาะ  จึงเห็นควรที่จะตองมีการออกมาตรการและ
รูปแบบออกมารองรับเกี่ยวกับการพิจารณาคดีความรุนแรงในครอบครัว 
 พระราชบัญญัติคุมครองผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550  
กําหนดใหนําพระราชบัญญัติจัดตั้งและวิธีพิจารณาคดีของศาลเยาวชนและครอบครัวมาใชใน     
การพิจารณาคดีความรุนแรงในครอบครัว  แตเนื่องจากการกระทําความรุนแรงในครอบครัวเปน
การกระทําความผิดอาญา  ดังนั้นพระราชบัญญัติจัดตั้งและวิธีพิจารณาคดีของศาลเยาวชนและ
ครอบครัวก็ใหนําประมวลกฏหมายวิธีพิจารณาความอาญามาใชบังคับโดยอนุโลม  และในเรื่องของ
การออกคําสั่งคุมครองสวัสดิภาพผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัวก็ตองนําประมวล
กฏหมายวิธีพิจารณาความอาญามาใชบังคับดวย  ซ่ึงการนําประมวลกฏหมายวิธีพิจารณาความอาญา
มาใชในการออกคําสั่งคุมครองสวัสดิภาพแกผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัวทําใหมี
ขอจํากัดบางประการในการออกคําสั่งคุมครองสวัสดิภาพ เชน เร่ืองผูที่มีสิทธิยื่นคํารองขอใหศาลมี
คําส่ังคุมครองสวัสดิภาพ  สถานที่ที่ยื่นคํารอง  การรับฟงพยานหลักฐาน   
 ผูที่มีสิทธิยื่นคํารองขอใหศาลมีคําสั่งคุมครองสวัสดิภาพ ตามประมวลกฎหมาย 
วิธีพิจารณาความอาญากําหนดใหผูเสียหาย ผูเสียหายที่มีอํานาจจัดการแทนเปนผูที่มีสิทธิยื่น 
คํารอง  สําหรับในตางประเทศไดกําหนดใหหนวยงาน สมาคม หรือองคกรที่มีหนาที่ดูแลคุมครอง
สวัสดิภาพของเด็ก เยาวชน และสตรี หรือเจาพนักงานตํารวจสามารถยื่นคํารองขอใหศาลออกคําสั่ง
คุมครองสวัสดิภาพแกผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัวได  สวนในเรื่องสถานที่ยื่น คํารอง
ขอใหศาลมีคําส่ังคุมครองสวัสดิภาพ  ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญากําหนดใหผูรอง
ตองยื่นคํารอง ณ ทองที่ที่เกิดเหตุ  หรือทองที่ที่ผูตองหามีที่อยู หรือทองที่ที่ผูตองหาถูกจับ ซ่ึง 
การกระทําความรุนแรงในครอบครัว บางครั้งทองที่ที่กระทําความรุนแรงในครอบครัวกับทองที่ที่
ผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัวมีถ่ินที่อยูหรือมีภูมิลําเนาอยูอาจจะไมใชทองที่เดียวกัน  
การที่จะใหผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัวตองไปยื่นคํารอง ณ ทองที่ที่เกิดเหตุ อาจจะ
เปนการยากหรือไมสะดวกตอการเขาถึงคําส่ังคุมครองสวัสดิภาพของผูถูกกระทําดวยความรุนแรง
ในครอบครัว โดยการเขาถึงคําส่ังคุมครองสวัสดิภาพนั้นควรที่จะสะดวก รวดเร็ว ประหยัด อันจะ
ทําใหผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัวไดรับการคุมครองสวัสดิภาพตามเจตนารมณของ
บทบัญญัติกฎหมายอยางแทจริง 
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 การรับฟงพยานหลักฐานในการออกคําส่ังคุมครองสวัสดิภาพ ตามประมวลกฏหมายวิธี
พิจารณาความอาญานั้น  ศาลจะมีคําส่ังไดก็ตอเมื่อรับฟงพยานหลักฐานไดโดยปราศจากขอสงสัยวา
ไดมีการกระทําความรุนแรงในครอบครัว  ซ่ึงเปนการยากตอการพิสูจนวาไดมีการการกระทําความ
รุนแรงในครอบครัวเกิดขึ้น  สําหรับในตางประเทศการที่ศาลจะมีคําสั่งคุมครองสวัสดิภาพไดนั้น  
ศาลเพียงแครับฟงพยานหลักฐานวานาจะมีการกอเหตุรุนแรงขึ้นอีก  ศาลก็สามารถออกคําสั่ง
คุมครองสวัสดิภาพแกผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัวไดแลว 
 การวางหลักการออกคําสั่งคุมครองสวัสดิภาพ  ควรมีการกําหนดวาคําสั่งคุมครอง
สวัสดิภาพมีนิยามหรือความหมาย คําจํากัดความโดยมีขอบเขตแคไหน เพียงไร สําหรับในตาง 
ประเทศ  ประเทศสหรัฐอมริกา  ศาลสามารถออกคําสั่งคุมครองสวัสดิภาพโดยใหผูกระทําความรุนแรง
ในครอบครัวหามเสพสุรา  หามเสพยาเสพติด  และออกคําส่ังใหอยูหางจากที่ทํางาน ที่อยูอาศัยของ
ผูถูกกระทําความรุนแรงในครอบครัว  หรือกระทําการใดอันอาจนําไปสูความรุนแรงในครอบครัวเปน
ระยะเวลาตามที่ศาลเห็นสมควร  เมื่อศาลไดออกคําสั่งคุมครองสวัสดิภาพแกผูถูกกระทําดวยความ
รุนแรงในครอบครัวแลว  คําสั่งคุมครองสวัสดิภาพตองมีสภาพบังคับ   เพื่อใหคําสั่งคุมครองสวัสดิภาพ
ที่ศาลไดออกคําสั่งคุมครองสวัสดิภาพมีสภาพบังคับ  มีการกํากับดูแลพฤติกรรมหลังจากไดรับคําส่ัง
คุมครอง  และมีบทลงโทษหากมีการฝาฝนคําสั่งคุมครอง  เพื่อท่ีจะเปนหลักประกันวาคําสั่งคุมครอง
สวัสดิภาพสามารถนําไปปฏิบัติใชไดจริง  อันนําไปสูการคุมครองสวัสดิภาพผูถูกกระทําดวยความ
รุนแรงไดอยางมีประสิทธิภาพ   สําหรับในตางประเทศกําหนดให การฝาฝนไมปฏิบัติตามคําสั่ง
คุมครองขอใดขอหนึ่งซึ่งศาลไดมีคําสั่งเจาหนาที่ตํารวจมีอํานาจจับกุมไดทันทีโดยไมตองขอออก
หมายจับ  หรือผูเสียหายมีสิทธิรองขอใหตํารวจจับไดโดยไมตองมีหมายจับ  เปนความผิดอาญาอีก
ฐานหนึ่งหรือเปนความผิดฐานละเมิดอํานาจศาล  แตเมื่อผูกระทําความรุนแรงในครอบครัวหรือ
ผูถูกกระทําความรุนแรงในครอบครัวไดปฏิบัติตามเงื่อนไขหรือคําสั่งคุมครอง   สวัสดิภาพตามที่ศาลได
ออกคําสั่งคุมครองสวัสดิภาพครบถวนแลว  ผูกระทําความรุนแรงในครอบครัวหรือผูถูกกระทําดวย
ความรุนแรงในครอบครัวควรมีสิทธิยื่นคํารองขอใหศาลมีคําส่ังยุติการคุมครองสวัสดิภาพได  ดังเชน
ในประเทศอังกฤษ  หากศาลไดอออกคําสั่งคุมครองสวัสดิภาพแลว ศาลอาจเปลี่ยนแปลงหรือเพิกถอน
ได  ถาผูที่จะตองปฏิบัติตามคําสั่งคําสั่งคุมครองสวัสดิภาพรองขอหรือผูรองขอคุมครองสวัสดิภาพรอง
ขอเอง  ศาลอาจสั่งเปลี่ยนแปลงหรือ เพิกถอนถาความปรากฏตอศาลวาพฤติการณไดเปลี่ยนแปลงไป  
 การคุมครองชวยเหลือผูไดรับผลกระทบจากความรุนแรงในครอบครัว ในกรณีที่เห็นวา
ผูถูกกระทําความรุนแรงในครอบครัวมีสวนกอใหเกิดความรุนแรงในครอบครัวและจําเปนตองได 
รับการชวยเหลือ บําบัดรักษาเนื่องจากพระราชบัญญัติคุมครองผูถูกกระทําดวยความรุนแรงใน
ครอบครัว พ.ศ. 2550 มิไดมีการบัญญัติไวโดยเฉพาะ  ผูเขียนเห็นวา ศาลควรที่จะมีอํานาจในการออก
มีคําส่ังใหผูรองเขารับคําปรึกษาแนะนําหรือเขารับการอบรมหรือบําบัดรักษาหรือฟนฟูจากศูนยให
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คําปรึกษาหรือสถานพยาบาลหรือหนวยงานหรือองคการซ่ึงมีหนาที่คุมครองสวัสดิภาพเด็กเยาวชน  
สตรี หรือครอบครัว  ตามระยะเวลาที่ศาลกําหนด สวนการบรรเทาความเดือดรอนเบื้องตนแกบุคคลใน
ครอบครัวที่ศาลมีคําสั่งคุมครองสวัสดิภาพในระหวางมีคําสั่งคุมครองสวัสดิภาพ  และเมื่อผูถูกกระทํา
ดวยความรุนแรงในครอบครัวไดรับความเดือดรอนจากการถูกกระทํารุนแรงในครอบครัว  ผูเขียนเห็น
วาศาลควรที่มีอํานาจออกคําส่ังกําหนดใหฝายที่ตองรับผิดจายคาอุปการะเลี้ยงดูใหแกอีกฝายตามที่
เห็นสมควรก็ได  หรือในกรณีไมมีการจดทะเบียนสมรส  ใหศาลมีอํานาจกําหนดเงินชวยเหลือบรรเทา
ทุกขเบื้องตนตามสมควรใหแกผูเสียหายหรือสมาชิกในครอบครัวได 
 
5.2 ขอเสนอแนะ 
 จากการศึกษาเปรียบเทียบอํานาจหนาที่ของศาลเยาวชนและครอบครัวในคดีความ
รุนแรงในครอบครัว โดยที่พระราชบัญญัติคุมครองผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 
2550 กําหนดใหศาลเยาวชนและครอบครัวมีอํานาจในการพิจารณาคดีความรุนแรงในครอบครัว  
โดยใหศาลมีอํานาจออกคําส่ังคุมครองสวัสดิภาพไดตามกฎหมายวาดวยการจัดตั้งศาลเยาวชนและ
ครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว  แตในปจจุบันพระราชบัญญัติวาดวยการจัดตั้ง
ศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2534 ยังไมมีบทบัญญัติ
เกี่ยวกับการพิจารณาคดีความรุนแรงในครอบครัวโดยเฉพาะในเรื่องการพิจารณาคดีคุมครอง 
สวัสดิภาพ  และผูเขียนใครขอเสนอแนะแนวทางในการแกไขปญหากรณีการพิจารณาคดีคุมครอง
สวัสดิภาพดังตอไปนี้ 

 ขอเสนอแนะเชิงกฏหมายตอฝายนิติบัญญัติ 
 ฝายนิติบัญญัติควรแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัวและ      
วิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2534 โดยบัญญัติเกี่ยวกับการพิจารณาคดีคุมครอง   
สวัสดิภาพเพื่อใหสอดคลองกับพระราชบัญญัติคุมครองผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัว 
พ.ศ. 2550  ดังนี้ 
 1. การรองรับการยื่นคํารองขอคุมครองสวัสดิภาพตามกฏหมายวาดวยการคุมครอง
ผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัว 
  “ผูที่ถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัวมีสิทธิรองขอใหศาลออกคําส่ังกําหนด
มาตรการหรือวิธีการเพื่อบรรเทาทุกขตามกฏหมายวาดวยการคุมครองผูถูกกระทําดวยความรุนแรง
ในครอบครัวตอศาลเยาวชนและครอบครัวที่ตนมีถ่ินที่อยูหรือมีภูมิลําเนาหรือตอศาลที่มูลเหตุ
ดังกลาวเกิดขึ้นได  
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  ในกรณีที่ผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัวไมอยูในสภาพหรือวิสัยที่จะรอง
ขอได  ญาติ  พนักงานสอบสวน  พนักงานอัยการ  พนักงานเจาหนาที่หรือองคการซึ่งมีหนาที่
คุมครองสวัสดิภาพเด็ก  เยาวชน  สตรี  หรือครอบครัว  จะกระทําการแทนก็ได” 
 2.  การวางหลักการรับฟงพยานหลักฐานในคดีคุมครองสวัสดิภาพ 
  “เมื่อศาลไดรับคํารองแลว  ใหทําการไตสวนโดยมิชักชา  และไมตองดําเนินการตาม
กฏหมายวาดวยวิธีพิจารณาความอาญาอยางเครงครัด  ในระหวางการไตสวนถาศาลเห็นวาผูรองขอ
ไมควรเผชิญหนากับผูที่ถูกกลาวหาเปนผูกระทําดวยความรุนแรง  ศาลอาจสั่งใหบุคคลดังกลาว 
ออกนอกหองพิจารณาหรือใชวิธีการอื่นใดเพื่อลดการเผชิญหนา  และใหนําบทบัญญัติเรื่อง        
การพิจารณาลับมาใชแกการไตสวนโดยอนุโลม” 
 3. การวางหลักการออกคําส่ังคุมครองสวัสดิภาพ 
  “ใหศาลมีอํานาจออกคําสั่งคุมครองสวัสดิภาพโดยหามผูถูกกลาวหาเสพสุราหรือส่ิง
มึนเมา  เขาใกลที่อยูอาศัยหรือที่ทํางานของผูรอง ใชหรือครอบครองทรัพยสิน หรือกระทําการใด
อันอาจนําไปสูความรุนแรงในครอบครัวเปนระยะเวลาที่ศาลเห็นสมควร แตทั้งนี้ตองไมเกินกวา 
6 เดือน  และศาลอาจกําหนดใหผูถูกกลาวหาเขารับคําปรึกษา แนะนํา หรือเขารับการอบรมหรือ
บําบัดรักษาจากศูนยใหคําปรึกษาแนะนําหรือสถานพยาบาล หรือหนวยงานหรือองคการซึ่งมีหนาที่
คุมครองสวัสดิภาพเด็ก  เยาวชน สตรี หรือครอบครัว  ตามระยะเวลาที่ศาลกําหนด 
  ในกรณีที่ศาลมีคําส่ังดังกลาว ใหศาลมีคําส่ังใหนักสังคมสงเคราะห นักจิตวิทยา หรือ 
เจาพนักงานอื่นติดตามกํากับใหผูถูกกลาวหาปฏิบัติตามคําส่ังและรายงานใหศาลทราบตาม
ระยะเวลาที่เห็นสมควรและจะสั่งใหคูความฝายใดฝายหนึ่งหรือท้ังสองฝายหรือบุคคลที่เกี่ยวของมา
ศาลเพื่อสอบถามความเปนไปหรือการปฏิบัติตามคําส่ังศาลก็ได 
  คําส่ังคุมครองสวัสดิภาพใหเปนที่สุด  แตถาพฤติการณเปลี่ยนแปลงไป ศาลมีอํานาจ      
ส่ังแกไขคําส่ังเดิมได” 
 4.  การคุมครองชวยเหลือผูไดรับผลกระทบจากความรุนแรงในครอบครัว 
  “เมื่อศาลเห็นวาผูรองมีสวนกอใหเกิดความรุนแรงในครอบครัวและจําเปนตองไดรับ
การชวยเหลือ  บําบัดรักษา  ศาลอาจสั่งใหผูรองเขารับคําปรึกษาแนะนําหรือเขารับการอบรมหรือ
บําบัดรักษาหรือฟนฟูจากศูนยใหคําปรึกษาแนะนําหรือสถานพยาบาลหรือหนวยงานหรือองคการ
ซ่ึงมีหนาที่คุมครองสวัสดิภาพเด็ก  เยาวชน  สตรี  หรือครอบครัวตามระยะเวลาที่ศาลกําหนด” 
 5.  การกําหนดใหคําส่ังคุมครองสวัสดิภาพมีสภาพบังคับ 
  “ใหศาลแจงคําสั่งคุมครองสวัสดิภาพไปยังเจาพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจที่              
ผูถูกกลาวหามีถ่ินที่อยูหรือมีภูมิลําเนาในเขตอํานาจเพื่อทราบ 
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  ในกรณีผูถูกกลาวหาจงใจฝาฝนไมปฏิบัติตามคําส่ังคุมครองสวัสดิภาพ โดยไมมี           
เหตุอันสมควร  ศาลมีอํานาจออกหมายจับผูถูกกลาวหามาขังจนกวาจะปฏิบัติตามคําส่ัง แตไมเกิน
กวา 1 เดือน  ถาผูถูกกลาวหาไดรับการปลอยช่ัวคราว  ศาลอาจกําหนดเงื่อนไขใหผูถูกกลาวหา
ปฏิบัติในระหวางการปลอยช่ัวคราวก็ได” 
 6.  การกําหนดวิธีการยุติคําส่ังคุมครองสวัสดิภาพ 
  “เมื่อผูถูกกลาวหาหรือผูรองไดปฏิบัติตามเงื่อนไขหรือคําสั่งคุมครองสวัสดิภาพ
ครบถวนแลว  คําสั่งคุมครองสวัสดิภาพเปนอันส้ินสุด ผูรองหรือผูถูกกลาวหามีสิทธิยื่นคํารอง
ขอใหศาลมีคําส่ังยุติการคุมครองสวัสดิภาพได” 
 7.  การบรรเทาความเดือดรอนเบื้องตนแกบุคคลในครอบครัวที่ศาลมีคําส่ังคุมครอง    
สวัสดิภาพ 
   “ในระหวางมีคําส่ังคุมครองสวัสดิภาพ  ศาลจะกําหนดใหฝายที่ตองรับผิดจายคา
อุปการะเลี้ยงดูใหแกอีกฝายตามที่เห็นสมควรก็ได ในกรณีไมมีการจดทะเบียนสมรส ใหศาลมี
อํานาจกําหนดเงินชวยเหลือบรรเทาทุกขเบื้องตนตามสมควรแกฐานะใหแกผูเสียหายหรือสมาชิก 
ในครอบครัวได” 
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